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de Ser Ocupada I "O Estado de Pfèpjaração Moral é. Excelente e I nabalavel a Decisão de Respeitar os Lompromis-
sos AssumidfiStMffenüs Com as Tradições Militares de Honra e a Clara Noção de Deveres do

Povo Brasileiro"
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OTAVVA 31 (U P ) — Falando em uma roda tlc jornaiis-
ks durante tó minutos, o rrlWiro Ministro WInston Churchill
leclarou que as vitorias russas produziram uina profunda ler
»So n-, vida e na economia do povo alemão. Acrescentou acre-
ditar aue Hitler não permitirá qUe se produza uma derrocada
eterna, na Italia, por motivo dos reveses sofridos pelos exer-
mlTitàlianos. Ao referir-se ás relações entre Hitler e iviusso-
tt«i e ás perspectivas de uma possivel derrocada italiana, disse"Primeiro 

Ministro da Grã-Bretanha: "O tocador de realejo
•antèm, fortemente preso a, coleira, o sen maçara**»

SINGAPURA, 31 (U. P.) —
As forças imperiais britânicas
iniciaram uma serie de contra-
ofensivas contra as forças ni-
ponicas ao sul de Ipoh, a se-
"/linda cidade do Estado ma-

i laio de Perak, na região cen-
irai da Malásia, enquanto na

! costa oriental dessa península
estão sendo travados violentos
combates ao sul de Al Rud en-
tre patrulhas de ambos os con-
ten dores.

Segundo informações aqui re-
cebldas a região montanhosa
coberta dc intricadas selvas e !
nue jyargclam o rio Perak, ao
sul da importante cidade es-
irategica de lpoh. é teatro de
uma encarniçada luta.

As tropas britânicas decidi-
das, ao que parece, a conter o
avanço para o sul das forças
niponicas, lançaram repetidos
ataques contra as linhas inimi-
gas, dando a impressão de ser
o começo dc uma ofensiva gc-
rrl contra os invasores. Por
outro lado anuncia-se que *
aviação inimiga aumentou a
intensidade dc seus ataques,
auxiliando as < forças terrestres
detidas pelos britânicos no vale
de Perak, fazendo uina serie de
ataques e bombardeios contra
as comunicações da retaguarda
britai!»*», ao largo da costa do
estreito da Malásia e contra as
concentrações de forças brita-
nicas ao sul de Ipoh.

O ataque aéreo de que ontem
foi alvo Singapura, foi o único
tle certa intensidade dirigido
contra esta base, desde o ini-
cio das hostilidades. Logo que
se iniciou a guerra os niponi- I
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O iiresliicnlfi Getulio Vnrifns n«a«« «lo proniinrlnvn » seu discurso

No banqneto nue lhe foi oferecido pelas classes armadas,
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A palavra do presidente Getulio
Vargas, no banquete que on-
tem lhe ofereceram o Exerci-
to, a Marinha e as Forças
Aéreas do país, foi de marni-

fica oportunidade. Ao findar-se o ano
Je 1341. tão cheio de lágrimas e de apre-
ensões e de demonstrações tão odiosas dc
harbarlsmo e de falta de humanidade

que nos ofereceu o panorama dramático
ao Velho Mundo, o chefe da Natão rc-
renu-se muito significativamente ao ano

que surge hoje, apontando-lhe as pers-
pectivas desagradáveis, ponderando "com

realismo e exatidão as circunstancias rc-
sultantes dos últimos acontecimentos".

Entramos, realmente, num ano de
sombrios prognósticos. Seria estultiit*
negá-lo. O presidente Getulio yarpas
rit-clara, com multa clareza, e numa d*-
ftnição lncontrastavel de nossa atitude,
que, "agredido um pai* deste hemisfe-
rio. mesmo que não fosse a «obre na-

çílo americana, a quem nos vincula um
kéculo de'leal estima e estreita colabo-
ração, era dispensável invocar obrigaçõ*-*-
ttssumidas em congressos internaciona'-."
>»ara nos solidarizarmos com ele.

• • *

O discurso do presidente Vargas,
pronunciado ante os militares, deve •»**

recebido por todos os brasileiros como
uma clara reafirmação da politica íirnw-
e resoluta de nosso governo ante o mo-
mento Internacional.

Declara o chefe do Gcvcrno que "o

momento exige vigilante união, indestru-
tive! confiança uns nos outros e decidi-
aa repulsa ã facundia dos boateiros c
á solerte investida das propagandas ori-
ondas de fontes suspeitas e interessa-
das".
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O povo brasileiro deve, de fato, r«.-
pelir com a mais inflexível das suas
energias, a propaganda manhosa rta
Quinta-Coluna, que se esforça por di*-
seminar noticias falsas e se entrega a
uma campanha de sabotagem espiritual,
visando fazer crer que o Brasil ainda
vacila cm seguir o caminho do dever,
ontem apontado, mais uma vez, pelo
chefe da Nação.

O presidente Vargas, depois de dl-
versas considerações, diz que "os acon-
tecimentos não nos encontrarão -Icsavl-
sados". O Brasil estará fimie «a sua
posição de "respeitar os compromissos
assumidos, coerente com as tradições
militares de honra e a clara noção de
deveres do povo brasileiro". E' r.sse o
nosso dever, na hora que atravessamos.
Não podemos, não devemos, um minuto
siquer, vacilar no cumprimento de obri-
gaçõtís solenemente assumidas. Ao lado
dos Estados Unidos, ao lado da América
inteira, estamos em nosso posto de hon-
ra, e, assim, "a Pátria não sucumbirá".

Enquanto a ação desabusada e bár-
bara do Eixo não se havia feito sentir
ainda nas plagas americanas, podíamos,
como disse o presidente, ter opiniões
discordantes sobre • o conflito atual.
Hoje, porem, quando o Brasil se define
de maneira tão clara e tão decisiva, co-
mete un» crime de traição aquele que se
fizer veiculo dc sentimentos anti-ameri-
canistas, aquele que, de qualquer modo,
se colocar contra o Brasil, aplaudindo as
miseráveis traições, as odientas perfi-
dias, o código de rapina dos países to-
talitarlos, aquele que seguir a "lei de
Caim". á qual se referiu o gênio de Rui

• na sua magistral conferência de Buenos
Aires,

presidente Getulio Vargas, fazendo o seu agradecimento, pro-
nunciou o seguinte discurso :

"Senhores.
Entre os povos que se regem, como o nosso, pelas normas «a

vldr cristã, as comemorações do Natal e do Ano Bom são "as
mais gratas, das mais evocativas. É de praxe reunirem-se as
famílias num intimo convívio para recordar as alegrias do ano
que finda e formular votos de felicidade para o que se inicia.
Essas pequenas festas somadas são afinal uma grande festa co-
mum, da qual participa a população inteira, irmanada na mes.
ma fé e nas mesmas aspirações nascidas de cciraçòes igual-
mente formados.

Celebramos hoje um desses dias de fraternidade nacional,
o ultimo de um ano de -trabalho profícuo em prol das idéias e
realizações que nos congregam no serviço da Pátria e desejo
expressar-vos, senhores, e per vosso intermédio a Familia «ra-
silelra, o meu contentamento por havermos vencido, sem lula-
nem divergências, mais uma jornada digna de especial -registo.

Realmente, 1941 acrescentou muito ao desenvolvimento aa
Brasil, sob todos cs aspectos. No campo econômico criamos
industrias, -ampliamos e renovamos as existentes, reequipamos
e prolongamos estradas de ferro, aumentando, do mesmo Pas-
so. a capacidade dc transporte marítima c fluvial.

: As restrições da navegação transatlântica, a perda de tra-
dicipnais mercados europeus e a redução nas entradas dc ma"
terias primas, não diminuíram o ritmo do nosso comorcio, que
rapidamente *encontrou, nos países vizinhos, outras fontes c «s-
coadouros, constituindo-se fator de maior compreensão e cordia-
lidade americana.

Uma Solida Situação Econômica
V»J«

Apesar das dificuldades mundiais não interrompemos os
empreendimentos mais vultosos: a montagem da usina smerur.
gica; as fábricas de aviões e de motores, a prospecção do petro-
leo e -o aparelhamento das forças armadas prosseguem nor-
malmente.

Não há super-produçáo agraria nem excessos prejudiciais
armazenados e as industrias, fabris e extrativas, atrav«3ssam Pe-
riodo de larga prosperidade, graças aos preços remuneraaores
do mercado interno e da exportação.

Sem descer a minúcias, que são do conhecimento puDiico
através dos discursos ultimamente pronunciados e das numero-
sas publicações oficiais que balanceiam a produção do, País c
lhe indicam a sólida situação econômica, é esse o quadro pro-
gressista e dinâmico do Brasil de heje, fruto magnífico da »n-
dole lutadora; do espirito empreendedor do nosso "povo e do cli-
ma de tranqüilidade que desfrutamos.

As perspectivas uo Ano Novo *não são, infelizmente, as mes-
mas do passado. Convém, portanto, ponderar com realismo e
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Nâ Conferência dos Chanceleres
Rio de Janeiro

A POSIÇÃO QUE ADOTARA'0 URUGUAI — JA» FOI DECIDIDA A
ATITUDE DA ARGENTINA NO GRANDE CERTAME CONTINENTAL

TELEFONES s
Dtreça» i 22-8023 — Chefe
da Redação e Secretaria i
43-5571 — Rednèfioi 22-156»

—. Admtiilntrnçfio e
Gçrencla: 22-3035 —
Pulillclilade i 22-3018
 üflcliiant 22-0824 —

Gravurai 22-1780

Xota — Oa comentário*
editoriais -dente Jornal, «o-
bre uM»uiitos internado-
nals, eflo de respoimalilli-
dade de «eu diretor «Ir. Ho-
raclo de Carvalho Júnior.

ASSINATURAS >
Para o BrnaU :
Ano  751000
Semestre  405000
Para o Exterior >
Ano • 180$000
Semestre  90Ç000

VENDAS AVULSAS»
Distrito Federal. . .. ?300
Interior.  *-M>°

• Sfto cobrndores nutorlnu-
do* oa «rs. J. T. «le Car-
valho e Antônio Ferreira
da Rocha.

Percorre o Interior do
paU a «ervlço deata tolha,
o »r. Romualdo Perrota.
nonso Inspetor.

AOYR MONTEIRO
Comunicamos <iue o sr.

Aeyr Monteiro, residente à.
rua Carlos Lacerda, numero
6 7, na cidade de Campos,
Estado do Rio de Janeiro,
nâo representa este jornal
ha tres meses. Dep. de
Circulação.
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Osvaldo N. Massote
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D. Borbu Jr. .
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MONTEVIDÉU. 31 (U. P.1 —
Referindo-se á posição que ado-
tarú o Uruguai, na próxima con-,
ferencia de chanceleres america-
nos. aue se celebrará no Rio de
Janeiro, o chanceler dr. Alber-
to Guani, disse que' considera
.iá estabelecida a solidariedade
frente á agressão e que, agora,
devem concertar-se as medidas
mais convenientes para enfren-
tar a situação."E* de esperar — disse — nu«
haverá ali oportunidade de exa-
minai- a direção aue deverá se-
guir o nosso país. em um plano
de assistência continental".

Disse, em prosseguimento, aue"o pensamento firme do nover-
no é prestar sua máxima ajuda
o todos os planos aue se for-
mem dentro do conceito de so
lidariedade inter-americana. de-
fendido por nosso país em lo-
das as ocasiões".

llecusou-se' o chanceler uru-
Buaio de expor, detalhadamente
os pontos de vista que defen-
dera na próxima conferência, por
estar ainda dedicado ao estudo
minucioso dos mesmos, motivo

| Dor aue será prematuro adian-
I tar opiniões.

Rcterlu-se a uma possível ação
contra os núcleos alemães, ita-
Iianos e japoneses, acentuando
aue será tratada essa questão
na conferência, no tema relativo
á representação de atividades
estrangeiras que tendem a amea-
car a paz e a segurança das Re-
publicas americanas.

Observou, finalmente que »
conferência do Rio de Janeiro
coincide com a entrada em visor
da lei que autoriza um empré*-
timu dos Estados Unidos, por
meio do programa de Empréstl-
mos e Arrendamentos, afim do
atender ás exigências mais im-
ueriosas.do Exercito do Uruguai

A ATltUDE DA ARGENTINA
BUENOS AIRES. 31 (fi.1 —

O presidente Castilo. depois da
reunião do gabinete argentino,
declarou oue a atitude da dele-
nação portenha á conferência do
Rio de Janeiro lá tinha sido de-
cldida.

Afirmou o presidente argenll-
no que a delegação não faria
nenhuma declaração, exceto de
que a Argentina estava disposta
a respeitar os principios tradl-
cionais que sempre apoiara, e
a manter seu prestigio interna-
cional.

Acrescentou finalmente o prs-
sldente Castilo que tinha sido
decidido comprar os 4 navios dl-
namarqueses paralisados no por-
to de Buenos Aires aproxima-
damente por 15 milhões de po-
sos.
O EMBAIXADOR DO BRASIL

COM SUMNER "WELLES
WASHINGTON 31 (R.1 — O

sr. Carlos Martins Pereira a
Souza, embaixador do Brasil,
conferenciou ho.ie durante trin-
ta e cinco minutos, com o sr.
Sumner Welles. sub-secretario de
Estado,

A conferência versou sobra a
próxima reunião dos chanceleres
no Rio de Janeiro, e sabe-se qur.
o representante diplomático bra-
sileiro voltará ao Departamento
de Estado para novas conversa-
cões sobre o mesmo assunto
AS PERSPECTIVA» DA PRO-

XIMA CONFERÊNCIA
LONDRES, 31 (U. P.) — O

conhecido historiador sr. Philip
Guedalla, numa transmissão ra-

dlofonlca realizada & noite pela
B.B.C. analisou o problema da
neutralidade das nações latino-
americanas e as perspectivas da
próxima Conferência Pan-Ara»-
ricana do Rio de Janeiro.

Começou declarando que, se
as democracias perderem a
guerra, estas nações Bor&o
"uma _6 vitima". Os efeitos tr«-
mendos se farão Mentir depois,
sob a "nova ordem". Destacou
o significado de guerra ao Eixo
por parte dos ISstadju Unidos •
dos Estados latino-americanos,
dizendo que "a tarefa do ini-
migo com objetivos sobre o ca-
nai do Panamá se encontra ago-
ra grandemente dificultada pela
circunstancia de que todos os
alemães, japoneses e Italiano»
residentes na Amsrlca Central
foram declarados -'estrangeiros
Inimigos". "Como se encontram
atualmente as coisas, nenhum
inimigo poderá operar, nenhum
navio inimigo poderá, atuar, ne-
nhuni avia.0 inimigo poderá
descer sobre toda superfície da
America Central. B Isto éno-_
mente para começar"."Contudo — disse mals adi-
ante — a Conferência do Rio de
Janeiro terá que considerar uma
questão mais ampla — que dove
fazer todo o continente «ul-
americano — com exceç&o das
colônias britânicas, holandesas
e francesas — diante do fato
dos Estados Unidos terem sido
atacados? Disse, então, que ai-
guns países jfi. tomaram inicia-
tivas. "Por exemplo — disse —
a Colômbia e o México rom-
peram suas relações dlplomati-
cas com o Eixo, afastando os
representantes oficiais al»mSe»,
Japoneses e Italianos do<4 llml-
tes entre a Unha meridional dos
Estados Unidos e os Andes se-
tentrlonats. Isto é de assinalada
utilidade quando se recorda que
qualidade de pestes sao os ation-
tes diplomáticos ô consulares
alemães no terreno da propa-
ganda e das atividades quinta-
colunistas*.

Em seguida se ocupou (ins
atitudes de alguns países lati-
no-amerlcanos ao declarar os
Estados Unidos naçào n3o hell-
gerante. Afirmou a respeito
que o fato em sl pareceria uma
contribuição muito relativa, po-
rem destacou a importância do
seu alcance, assinalando a con-
tribulçâo que poderá prestar o
Chile, por exemplo na defesa da
America, no Pacifico ao permt-
tlr que os navios de guerra and-
gos entrem e saiam livremente
do porto de Valparilso.

Acrescentou que o mesmo po-
dera Ber dito com referencia uo
uso do porto de Montevidéu,
Rio de Janeiro, Santos « Recl-
fe (Pernambuco), acrescentando
— "pensemos como &e sentiria
bem o "Graff Spee" em Munte-
vldeu se as autoridades uru-
gualas nfto o tivessem obrigado
a zarpar novamenta, aplicando
corajosamente as disposições do
Direito Internacional".

Disse, finalmente, que era de
esperar que« fossem es'enslv-4js
os privilégios tanto aos navios
canadenses como aos norte-
americanos, "pois não existe nu-
nhum motivo para que se faça
distinção entre as bandeiras lu-
glesa e norte-americana, desde
que as duas frotas se encontram

empenhadas na causa de unia
guerra em favor da decência
comum1, na «uai a riqueza não
protegida da America do Sul
formará, a melhor parte na obra
de aisalto dos "gangsters" caso
eles possam realizar os.seus In-
tentos.s %.

Terminou afirmando nue <?
esta a essência do problema quo
deve «or debatido n,% Conferen-
cia do Rio de Janeiro, pois já
não se trata1 de que uma parto
do globo terrestre se deslnte-
resse do conflito e e^lte a con-
tamlnaçâo da guerra européia.
Esta etapa' terminou quando o
Japão, ha três semanas, iniciou
o terrível ataque ao território
norte-americano. Esta guefrra
é agora universal e todo aquelo
que compreende o momento bem
o sabe". 7

i »¦¦ •—

A Guerra no Medi*
terraneo

SUBMARINOS INGLESES
AFUNDARAM CINCO NA-

VIOS ITALIANOS CAR-
REGADOS DE MU-

NIÇAO

LONDRES, 31 (Reuter) -
Um comunicado oficial do Al-
mlrantado declara que, segun-
do informou o comando em
chefe da esquadra do Medlter-
raneo, um submarino britanl-
co afundou cinco escunas Ini-
migas carregadas de munição.

As demais, acrescenta o co-
municado, um contra-torpedeiro
italiano foi atingido por um
torpedo.

Osaka SY0SEN Kaisya
» j

Absolvidos Um Profes-
sor Anti-Nazisla, na

Noruega
ESTOCOLMO. 31 íReuter»

— causou grande sensação nes-
ta capitaf a absolvição do
professor anti-na-zista, "sr. Is-
rael Holmgren, acusado cie
espalhar boatos. Seu- caso
atraiu não pequena ptenção.

Devido a alguns discursos
e panfletos, o sr. Holmgren
despertara a atenção do povo
sueco, para os preparativos do
"golpe, de estado" nazista, em
abril do ano passado, prevenin-
do seus patrícios contra as
perigosas atividades hltleris-
tas.

O professor foi absolvido de
todas asf acusações a ele impu-
ladas, se bem que a corte de
Iustlça julgasse suas declara-
çces referentes ao "golpe" na-
alsta, particularmente falsas-

Durante todo o julgamento,
o professor Holmgren usou
consigo a famosa Insígnia "V",
na lapela do casaco.
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CIA. JAPONESA DE NAVEGAÇÃO, APRESENTA A0S_SEUS
AMIGOS E FREGUESES, VOTOS DE

FELICIDADES E PROSPERO ANO NOVO
1941 — 194Z

Soe. de Nai/cpção Osaka do Brasil Lida.
AVENIDA RIO BRANCO, 81 (Loja) — TEL. 43-0965

Varias Condecorações Conferidas Pelo
Governo Britânico

AGRACIADOS OS ORGANIZADORES DA PRO-
DUÇÃO DE GUERRA E MEMBROS DAS FOR-

ÇAS ARMADAS E DA DEFESA

Âs Tropas
Lutando Em Âsed

eneral Rommel Estão
abia Para Evitar o Cerco

os Pelas Forças tio Eixo

NENHUMA INFORMAÇÃO PRECISA, EM LONDRES, SOBRE A BATALHA DA UBIA
>AIRO, 31 (Reuter) — O comunicado oficial de noje, in-

dica que as forças do general Rommel, ao redor de Agedabia,
estão lutando para evitar o cerco, empregando na ação K>a°s
os veículos blindados que têm á mão.

Ao que parece, as tentativas do comandante alemão para
romper o anel de ferro que se fecha vagarosamente em tomo
das suas forças não têm obtido êxito.

O comunicado também indica que se estreita o diâmetro do
perímetro de Bardia, pois o porto está sob o fogo dos canhões
médios. Dali a artilharia do longo alcance alemã, bombar-
deava Tobruk.

Não obstante faltarem noticias circunstanciadas, tudo in-
dica q,,e a batalha a que se referiu o sr. Wlnston Churchill,
ontem, torna-se de momento a momento mais tavoravel as
forças britânicas.

Por outro lado. ouve-se tam-
bem manifestar-se a opinião que
nas circunstancias atuais, os
Corpos alemães da África pode-

. . ; rão ter recebido a incumbência
LONDRES. 31 (Do correspon- ; de retardar a marcha de Au-

dente militar da AFI. para a H.) • 
cnjniecic em direção á Tripoli-

— Não checou a Londies. esta-tanla< afim de qUe a Alemanha
noite, nenhuma ln£ornJaca.° ^.f' I e a Italia pudessem desfechar
cisa sobre a batalha de As?n3- «m ataque contra Malta, CU.iOS

Como se desenvolve a
batalha de Agedabia

tando com galhardia na oícn-
sivu da Líbia. UUasi lodòs os
dias o Aho Comando B-nauí-
co anuucia heróicos c deste-
midos leitos dessa ,iã famosa
briiíuda cu.ia coragem 1'iciidá
«ravaua ua Historia corno um
dos inais nobres exemplos üe
bravura militar e «le pátrio-
tismo.
0 destino dos tropas

do Eixo

bia. No discurso ; pronunciado
em Ottawa. Churchill se liml-
tou a dizer aue aauela batalha
estava sendo travada e a mani-
festar a esperança de um snws-
so Os círculos bem. informa-
dos são de opinião alie tal es-
pef-ança deve se basear essen-
cialmente no fato aue o «eneral
Rommel deve entrar em acao
com forcas .lá seriamente atinfli-
das e que não podem dispor dos
reabastecimentos necessários.

Havia uma certa divergência
sobre o ponto de se. saber so
von Rommel foi ou nao forcado
a aceitar combate.

Seeundo a primeira opinião.
Rommel tem de combater por-
nue sua retirada lá « encontra
coitada pelas ^opas britânicas
oue atingiram O golfo de Sirte
na região de El-Afiheila. em ai-
eum ponto a sudoeste de A«e-
dabia e a leste de Mrte.

Se"undo outros, von Rommel
teria? julgado oportuno alcançar
Tripoli, considerando-se, aue o
imenso teatro dc operações favo-
rece as fugas e que suas forças
ainda são bastante consideráveis
para forçar as passagen que se-
riam guardadas por destacamen-
tos insuficientes. ..

Aliás nestéS Últimos dias. as
condições metereológicas foram
desfavoráveis aos britânicos, ten.
do as fortes chuvas prejudicado
a superioridade que mantêm *m
"tanks" leves e na aviação. Pro-
curaria Rommel um meio de se
aproveitar dessas clrcuntnticias?
È' isso que não se pode ainda
di«er com segurança.

bombardeios constantes, nestes
últimos dias dão a idéia do pre-
ludio de um assalto. Tal assai-
to tornar-se-á evidentemente
muito dificil se os ingleses
ocupassem Tripoli. donde seria
fácil prestar auxilio á Malta.

Nos círculos militares de Lon-
dres considera-se que a situa-
cão na Russia deve estar cau-
sando ainda enormes preocupa-
cões em Berlim.

E' muito ridicularizada, aqui,
a interpretação alemã de "corri-
gir" a linha de frente, observan-
«lo-se a esse respeito que, auan-
do se retifica uma linha de
frente, procura-se geralmente
obter uma linha relativamentn
reta, o «me não se está verifi-
cando com os alemães, como
aconteceu ha noucos dias com
a perda de Kaluga. aue faziam
muita questão de conservar. A
retomada de Kerch pelos russos
vem confirmar essa opinião.

Assim até na Criméia que era
o único ponto onde. segundo pa-
rece os alemães ainda estavam
em ofensiva, em frente de Se-
bastopol, os russo têm agora a
iniciativa e as tropas hitíeristas
parece que estão também em má
situação.
Os poloneses conti-
miam lutando na Libia

CAIRO ,31 (Reuter) — O
Alto Comando Britânico in-
forma que a Brigada Polonesa |
que. tomou aprte na heróica 1
defesa de Tobriik,. continua lu- '

LONDRES .31 (Reuter) — O
destino do grosso das torças
do Eixo na Libia tui.vez üe-
penda resultando dos próximos
dias de luta escreve o corres-
ponenle miltiar od "Times-'.

A obstinada resistência do
general Rommel — acrescenta
o correspondente — a sua re-
cusa em aceitar o veredito;
dos revezes infligido ás suas
tropas, e a mauaira como lein
sabido conservar suas forças
merecem a uossa homenagem
a respeito.

Não obstante, não posso re-
Eistir á conclusão de que o
comandante germânico dieve
ter recebido alguns reforços
através do porto dc Bcnghazi,
do aual a navegação do Eixo
se estava servindo até pouco
antes da queda do mesmo em
mãos as tropas britânicas.

Do nosso lado. a pertinácia
de nossas tropas tem sido ma-
gnifica. Uma vez tendo obri-
gado o inimigo a retirar-se, as
forças britânicas se tem man-
tido em seu encalço, repelindo
todas as tentativas do Eixo pa-
ra mudar o curso dos acon-
tecimentos.

Esperamos que uma breve re-
comepnsa coroe os esforços das
unidades britânicas, c ao uies-
mo tempo reconheijamos que
os combates a serem travados
ainda serão mais furiosos do
aue os anteriores. Outra gran-
de batalha provavelmente será
travada dentre de breves dias,
e. seuundo se espera, será te-
nazmente disputada.

Foi autorizadamente anun-
ciado nesta Capital aue as per-
das britânicas sofridas durante
os combates de ontem na área
de Aíedâbia. onde as forças de
Von Rommel tiveram 22 dos
«eus tantrues destruídos, foram
insignificantes em relação ao
estrado produzido nas fileiras
'nimigas.

A campanha na Libia
CAIRO, 31 CR) — Ü? a t#-

guinte o texto do comunicado
do comando britânico do Ori-
ente Médio, de hoje:"Durante o dia de ontem, o
inimigo que se encontra na
área de Agedabia lançou mão
novamente de todos os tanques
que poude reunir, devidamente
apoiados pela infantaria, ten-
tando impedir a nossa mano-
bra que visa o envolvimento do
seu flanço sul. Seguiu-se um
violento combate durante o
qual conseguimos infligir serias
perdas aos seus efetivos de tan-
quês e veículos blindados. Na
luta travada no dia anterior,
quando o inimigo teve 22 dos
seus tanques destruídos, as
nossas perdas foram lnsignifi-
cantes.

Na área «Ja fronteira, nossa
artilharia martelou eficiente-
mente as concentrações adver-
sarias existentes no perimetro
interno de Bardia. As nossas
baterias de terra alvejaram
tamoem uma pequena unidade
adversaria ancorada no porto
de Bardia, afundando-a com
um tiro direto.

Por sua vez, as esquadrilhas
da RAF estiveram em atlvlda-
de sobre toda a área de ope-
rações, ocasionando considera-
veis prejuízos e provocando ai-
versos incêndios entre as com-
nas motorizadas do Eixo. A
RAF atacou ainda numerosos
objetivos na área de Bardia".
O comunicado inglês

Os organizadores da produção
de guerra da Inglaterra e
membros das forças armadas
e da defesa civil, foram, exclu-
sivamente, os reclpiendarlos
das Honras do Ano Novo, que
incluem doi? Baronatos, dois
baronetes, 28 cavalheiros, com
exclusão de honras idênticas
conferidas no ultramar- Os
novos barões são os srs. Au-
ckland Gedes, que recebeu o ti-
tulo pelos serviços públicos
prestados, sr. Charles Clau-
son, que pedira demissão do
cargo de Juiz da Corte de
Apelação, e sr.' Edwin Lu-
tycms, famoso arquitecto e o
único que i recebeu a- Ordem
do Mérito.

Os novos baronetes sao oa
srs. Chalés Graven, controla-
dor aeral do Ministério, da
Produção Aeronáutica e che-
íe da fabrica de armamentos
Vlckers Armstrong e dos es-
taleiros de construção naval, e
o sr. Ralph Wedgedood, qn«
ocupa, agora, o cargo de che-
íe da organização da produ-
ção de Guerra.

Outras recompensas foram
conferidas; de cavalheiro aos
srs. Alfred Roy Fedden, en-
genhelro chefe da British Ae-
roplane Company, Robert
Stuart Hilton, presidente da
Federação de Ferro e Aço,
Melvln Jones, professor de en-
genharla aeronáutica da Uni-
versidade de Cambridge. Geor-
ge Celments Usher. diretor ge-
ral dos suprimentos de tar.-
quês.

Cavalheiro, com, a Grande
Ciuz do Banho, foram cen-
feridos aos srs. John 13111, e*-
chefe do Estado Maior do
Exercito, o qual acompanhou o
sr. Churchill á America,
Frank Smith. eminente cientis-
ta e perito em radlo-localiza-
ção, cavalheiro comandante de
Bats, tenente general Vagt,
comandante das forças Inter-
nas, tenente general Blamey,
comandante das tropas austra-

lianas, marechal do Ar, Tcd-
der, comandante das forças
aéreas do Oriente Próximo, ca-
valhelro comandante, Mlchael
George Henry Self, diretor ge-
ral da comissão aérea brita-
nica, em Washington; Eugetic
Millington Drake, que recente-
mente ocupou o cargo de ml-
nistro britânico, no Uruguai,
a quem coube a distinção de
Companheiro da Ordem He
Banhu, Tomas Ifo Rees, con-
sul geral do México, cavalhei-
ro comandante da vitorlan
Order Pieih. Legh Kin;>s
Equerry, o qual acompanhou
os soberanos britânicos em to-
da a viagem que fizeram a««
Estados Unidos, cavalheiro do
Império britânico, major rb-
neral Freybcrg, comandante
das forças neo-zeelandesas,
Samuel Agar Salvage, súdito
britânico, residente em Nova
York, major general Spears,
chefe oficial de ligação com
as forças do general De Gaul-
le; comandante da Ordem do
Império Britânico. Frank Fre-
deric Hixon, súdito britânico:
residente no Peru'; Oficiais da
Ordem do império britânico,
Vai Gelgnd, diretor artístico da.
British Broadcasting Corpora-
tion. membros da Ordem do
Império Britânico, Augusts
Blake, embaixador
em Buenos Aires,
Kirsin, da Legação
de Bogotá.

britânico
Raymond
britânica

rente, aviões navais atacaram
vários objetivos.

Aparelhos inimigos que pro-
curavam aproximar-se de Mal-
ta foram repelidos pelos nos-
sos caças. Posteriormente, uma
formação de aparelhos "Jun-
kers-88", com forte escolta de
caças, tentou realizar outro
ataque, mas foi novamentç in-
terceptada. Dois bombardeiros
Inimigos foram derrubados e
outros avariados. De todas es-
sas operações deixaram de re-
gressar 2 aviões britânicos".

DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

Sem Calomelanos-E Saltará da
Cama Disposto Para Tiiflb

Sen «r»ao tnu d«mmar. *»»«*•-
«ente. no estômago, um litro de bUli.
Se a bílis nâo corfe livremente, oi
alimento» não i£o digeridoi e «podre-
sem. O» «ates Inchara o estômago.
Sobreveio a prisão de ventre. Voe*
»ente-se abatido • como aue envene-
nado. Tudo é amargo • a rida • ma
martyrio.

Uma simples evacuaelo nfio tocar*
a causa. Nada ha como as famosaa
Pululas CARTERS para o Fígado,
para uma acçSo certa. Faxem correr
livremente esse litro de btlls.e você
«ente-se disposto par» tudo. Nao <au-
•am damno i *ào suave» • contudo «So.
maravilhosas para fazer a bill» correr
livremente. Peça as Pulula» CAR-
TERS para o Fígado. Nao «cceiU
ímiU-*e». Preço 3$000

DK.
Con».
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0 Chefe do Governo Ho- '
landes Em Londres Sau-
da Seus Compatriotas^'0
No Território Ocupado

"OS RAIOS DE LUZ JA'
SE TORNAM VISÍVEIS", .- DISSE O SR.

GBERLANDY
LONDRES, 31 (U. P.) _ O

ohefe do governo holandês
exilado, nesta capital, sr. Pi«-
ter Gerrlandy, em uma men-
sagem radlotelefonlca de Ano--
Nnovo, dirigida a seus com-
patriotas no território ocupado
pelos alemães, disse que "os
raios de luz Já só- '.ornam vlsi-
veis. através daa sombras i;a~),.
obscureceram a maior parto rio
ano de 1941 '.

Assegurou o ir. Pieter que
a entrada dos Estados Unlaos
na guerra trouxe uma mueanca
fundamental na situação do
mundo e prediãj& que. quandochegar o múrtvmto, a íVn-
ferencia da Paa se reunira,
provavelmente. cm Washln-
gton.

Disse, por fim, vw HltUr
&e havia colocauo numa situa-
çáo em que 'o carcereiro :e
converte em pivsionelro dc sl
mesmo", auguniajo qiie "o
ano de 1942 d".á ao prlsio-
neiro poucas pérspf>ctftfcs ue
&e_ libertar".

A Venezuela Contra o
Eixo

CORTADAÓ AS RÊlA- '
ÇÕES DIPLOMÁTICAS
COM A ALEMANHA,

ITALIA E JAPÃO
WASHINGTON, 31 iReuter)

O-embaixador aa Venezuela
informou o sr. flumner
Welles, sub-secretario de Esta-
do, que a Venezuela cortou a*
relações diplomáticas com a
Alemanha, a Italia e o Ja-
pão, e que haviam sido en-
tregues os passaportes aos re-
presentantes diplomáticos da-
ciuelas nações em Caracas.

i -ir

0 Novo Ministro do
Trabalho Telegrafa ao

Presidente da Repu-
blica

Do sr. Alexandre Marcondes
Filho, novo ministro do Traba-
lho. o presidente da Republica
recebeu o seguinte telegrama:"São Paulo — Presidente Ge-
túlio Vargas, Palácio do Catete.

Honrado com a designação
do meu nome para colaborar no
grande eovemo de v. excia
ocupando a pasta do Trabalno.
Industria e Comercio, cumpre-
me agradecer tão alta prova de
confiança com aue v. excl».
houve por bem distinguir-me «
assegurar o meu decidido propo-
sito de despender todas as mi-
nhas energias para corresponder
âauela confiança c bem,servir
v excia. servindo, assim, ao
Brasil.'— (a.) Alexandre Mar-
condes Filho".
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União Fabril Exportadora
OAIRO, 31 (U. P.) — O co-

mando das Reais Forças Ae-
reas no Oriente- Médio expeaiu
o seguinte comunicado: '

"Nossos bombardeiros ataca-
ram ontem, eficazmente, loi-
mações blindadas e motoriza-
das inimigas em Jebabla, in-
fligindo-lhes consideráveis per-
das. Foram atingidos direta-
mente veículos que transporta-
vam tropas.

Segunda-feira ultima foram
atacados com exito transportes
motorizados inimigos sobre cs
caminhos costeiros entre Home
e Mlsurata e Tripoli. Durante
a noite de 3fl para 30 do cor-

Q2LJ. Lobarinhas & Cia. Lt
Fabricantes do sabão da marca í "PORTUGUEZ" % da cera

"ORISIM." e do desinfetante "UFEMOL"
*

Agradecem a honrosa preferencia de todos os seus
Fregueses e Amigost desejando-lhes feliz
AN0WV0. *;

'*.
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os Sofreram Ontem Derrotas Decisivas

Á t V

Recapturada Kaluga, Depois de Aniqui-
Mos Quatro Corpos do Exército Alemão

estima -e es ^^ m
assumida*

Í»"i7Tropas de Timoshenko Reconquistaram Kerch e Teodcsia
Podl

tivos do

/es

-quencfTAMBÉM NA CRIMÉIA OS NAZ ISTAS BATEM EM RETIRADAe man?
direito MOSCOU, 31 (U. P.) — Urgente — Anuncia-se oficial-
defehfite que durante a Batalha de Kaluga foram derrotados qua-fo corpos do exército alemão.
mon Acrescenta-se que entre as forças derrotadas se [encontramfaa 16.' divisão de infantaria, a 19." divisão de tanques e a 2.»
dp divisão de guardas.

./% A Tomada de Kaluga
•i •''." V .A

¥,

MOSCOU, 31 (U. P.) — Ur-
gente — Anuncia-se que as
força» russas reconquistaram
a cidade de Kaluga e impor-
tante centro ferroviário de
Novoyekirishe.

Acrescenta-se que as forças
soviéticas estão avançando ao
longo de toda a frente e que
os alemães foram batidos ao
sul de Tula e em Voloko-
lamsk.

A Reconquista de
Kerch e Teodósia

MOSCOU, 31 (U. P.) - As
duas colunas russas que recon-
qulstaram Kerch e TeodoSia,
em melo a ¦'uma violenta tor-
menta de neve e chuva,
avançam, agora, para o norte
da península.
Aniquilados os Alemães

na Criméia
MOSCOU, 31 (U. P.) — As

informações sobre a ativlda-
de, na Criméia, dizem que
os russos perseguem e ani-
qullam as derrotadas forças
alemãs.

O objetivo final russo, na
atual fase de operações, é ali-
vim- d. pressão que os aie-
mães exercem sobre a gtiar-
nlção de Sebastopol.
Avançam as Tropas de

Timoshenko
MOSCOU, 31 fU. P.) —Na

frente meridional, o marechal
Timoshenko esteve reorgánizan-
do suas tropas, as quais
deram o primeiro impulso á
atual ofensiva, com a recon-
quista de Rostov.

Acredita-se, aqui que Ti-
moslicnko chegou alem de 'la-
ganrog, e avança para o
oeste, preparando-se para urna
junção com os exércitos russos
que lutam, agora, na Península
da Criméia.
Vitorias Russas ns Zo-

na Centrai!
MOSCOU, 31 (U. P.) —

Anunciou-se a reconquista de
um numero não especificado, de
centros habitados, na trente
central.

Os avanços russos no setor
meridional da mençiopádà freri-
te, continuam dirigidos contra
Orei e Kursk, embora o maior
deles se processe entre Orei e
Kaluga.

O ano terminou com
um avanço russo

MOSCOU, 31 (U; P.) — As'..orcas russas puseram termo ao
ano de 1941, atacando o exer-
cito, a armada e a aviação das
castigadas legiões de Hitler, em
toda a frente de guerra, desde

.o, mai'Negro até Murmansk.
Ofensiva russa em

Murmansk'
BERNA, 31 ÍR.) — Um des-

pacho cts Helsinki, paia a
emissora de Vichy, divulga que
as forças soviéticas se encon-
tram em plena ofensiva no ex-
tremo norte, na frente de Mur-
mansk.

Esta ofensiva foi desencadea-
da ha dez dias passados, quan-
do tudo indicava que o Alto
Comando nazista estava alivi- , ... „ „ .,
ando nlem-nas rip suas tronas ' capturadas suas linhas avança- .anuo algumas ae suas tiopas. d ( acordo com os plano» |O despacho acrescenta ainda
que os finlandeses estão atoni-
tos diante do fato de poderem
os exércitos russos lutar de-
baixo das condições atuais que
reinam no Ártico.

Gerais os êxitos
russos

I MOSCOU. :n (Reuter) — Con-
tlnüàm a chegar a esta capital
noticias sobre novos exHos rias
forças russas em ambas as ex-
trem ida des da frente oriental:
Len.lrigrado e Cvimêi.a.

Na Criméia prosséijtie a ofon-
siva soviética, iniciada com a
recaptura dos Importálites omi-
tros de Kerch e Teodosla. Nos
demais setores de toda a fren.
te, o avanço continua. O oeste
de Tula, parece que os alomfles
.14 recuaram at* um ponto mui-
to alem da região que justifica-
ria a, sua retirada pari o esta-
beleclmento de umn llnlia do-
fenslva de inverno. Ao norte,
nos arredores de 'Loiiiiigrado. o
ponte mals profumlo do recuo
alemão está entre 60 e 70 ml-
lhas.

Uespnchqf da frente da Cri-
rníia salientam q.ie o perigo
contra- "o Cfülcnso foi afastado,'pois os alemães perderam ás
btlpes avançtvlas de .Kernli e
BífiOdoálá'. Observa-se a propo-
sito, que as forças russas oi.ti-
l-órum exito onde is àlèmans
fracassai sm — na travessia 3*1
éíti-elto de FCercli.^'?fa frente de Gènlnsrarto, ns
trripas soviéticas cruzaram o rio
Vojkhov, at.Inglmlo a margem
ocidental do mesmo em vários
pc-ntos. Despachos da agencia
¦Tass" dizem -.que iís unldatj.es
dc comandante. Msrotsko" des-
tmlram em vario» tuira,-"s w»
posU;Aes alemos, estabelecidas

ha meses. A via férrea foi <;or-
lililã em doi? lugarey, após re-
nlildos combates. Num eüõoil-
tro nessa região, foram anlqul-
lidos cerca de ^00 oficia'-- o sol
dados alemães, setKlo captura-
dos camlnhfies, motocljlotiK ca-
nhões v fuzis afora gru,r>dii
quantidade ile munição. Oránde
numero de soldados nloriles foi
dispersado nas rinresl.i- e ,'ipo-
ri estilo sondo açoitado.* pele»
guerrilheiros sofremli ademais
os rlg-ores do frio e dn nev.j.

Uma informação flo major-
general Kedyuntnsky descreve
como as divisões do Infantaria
ulemfls fora rndesorgaiilznday no
vital setor de VoKchov; no"front" de t.enlngrndo. As tro-
pus oesse comandante recnptu-
1'araill vni-los centros no neli
avançjó procedente da regulo
suaesie com o objetivo de fazer
Hgaçiio «um os dítcnsorei de
Ueningriado.

Para evitar essa inanoora os
alemües concentraram na dire-
ç.lo do Volkhov varias dlvlsfles
de Infantaria e também de tnn-
quês. uutro grupo do forcas
concentrou-se adiante «Ia ostra-
da de ferro Voluliov-'l't'<livln.

Diz o inãlor-genisral Felyuj
nlnslty: — "Os ti i em Hes Julga-
ram, com essa mano-ira. que o
nosso 51 exercito estava cerca-
d,,, fon tudo. Iniciamos u oleo-
slvn nlrnvCs das florestas, cor-
tando as r"tns de abanteolnioii-
to e de retirada das forcas Ini-
migras. As divisões alemSs io-
ram colhidas num movimento ile
pinça e logo começou a sua ia-
1 irada geral, Nossas tropas*
atacaram sem cessar afim de
evitar quo o Inimigo consegu's-
k» formar novos centros de re-
sistencla. Km sete .lias as uni-
dades do H4" exercito confiram
mais de 30 m"has, libertando
as populações dessa i?i.'!"io. A
presa de glien-á rol vasta. As
perdas alomfles sfio calculadas
em Ifi.ono homens".

Os últimos despachos da Tn««
salientam que essa ofetiHiva do
major general Pedyjtnttislcy
prossegue com a mesma inieu-
sldada, Noutro setor de T.enln-
grado, as Iropas ulemfls pro-
curam reorganizar a sua Unha
de resistência, em fuce do avan-
co dns forças «lo general Be-
dlounlnsUy. Kutre as unidades
destruídas nessa região esta a
"">• (livisfld iilcmã recentemente
chegada de RordeiiM.

Nn setor de Kalinln ns força?
gormnnlcas em retirada estão
perdendo importante materlai
bélico. Inclusive "sUis". A neve
esta dificultando o recuo e Uni-
meros veículos são abandonados
Os aviões de caça soviéticos
continuam a atacar oa comboios
inimigos.

Segundo noticias dignas de
crfdlto. o ponto mals próximo
doMoscou, agora em poder tios
alemães esta a cerca de 110 qul-
lometros da capital Os despa-
chos da frente saltentam tino o
comando germânico esto. aunieii-
tando a resistência com o ob-
jetivo aparente de se estabele-
cer na linha defensiva de Sino-
leusk.

Furiosos combates em
toda a frente

MOSCOU 81 (R ) — A emis montagem para aviões ameri
sora desta 

"capital 
informa nue canos e outras para consertos

durante a noile de ontem. 30, de tanques. Também serão ins-
as tropas se empenharam em l'u- taladas bases de fornecimentos
riosos combates ao longo de lo- e depOSitos diversos, para oda n frente ile bataina. Oriente Médio Tat-iniiPs pEm seguida, forneceu os so- «-rieiue ivieoio. ianques e
fíuintes informes: "As opera- aviões remetidos em seções da
cões para a reconquista tle Kcroh America, serão montados por
e Teodósia foram realizadas em turman especializadas e dkstrl
estreita cooperação pelas for- buidos diretamente ás bases de
ças de terra, mar car. O foco or.p,.st.sn mf.>~ „„,.„ .. nn..fpdas unidades navais foi loso °P«aÇat) mais paia o noite
acompanhado pelos ataques das Os oficiais de Estado Maior
trocas dc terra e dos bombar- dos exércitos britânico e norte'

As forças navais americano já completaram os
,optPô P'anos e todos os militares aqui

oue soprava na ocasião. 
'?' 

sâo 
de °Piniâo 

f f em todos
Depois dc alguma luta foi esses projetos o fator essencial

quebrada a resistência inimiga e é conseguir rapidez nos trans'

y^A Começou o Carnaval
A URCA APRESENTA UM NOVO QUADRO COM NOVOS

NU MEROS E OS SEGUINTES ARTISTAS
BEATRIZ COSTA
e GRANDK OTTEf.O

no duo cômico
"Nega do Cabelo Dum"

ALVARENGA
e BENTINHO

na dansa caipira
"CHEGADINHO"

OS "WILHEY CANGE-
ROO DANCERS"

Num autentico frevo
Pernambucano

ros russos, na Ucrânia, estão
intensificando suas atividade»,
tendo uma dessas unidades ata-
cado a retaguarda de uma for-
mação de tropas de assalto ini-
mlga. matando mais dc 100 ofl-
clnis e soldados. Esses guerrl-
Ihciros em operações em deter-
minado setor da rente ucrania-
na. depois de esperarem embos-
Cfidos uma coluna mecanizada !
nlemã aucf se aproximava ata-carani a mesma com granadas!
dc mão. matando 304 soldados e !
4 oficiais.

Durante o din 20. a aviaçfiórussa destruiu 4i carros de ns- Isnlto alemães: mais dc 1.070 ca-
mlnliõe.s militares. 43 canhões,
mals de 320 carroças, com mu- i
nicoes e petróleo e 18 cami- jnhoes petroleiros. Foram alndiiincendiados pela aviação russa 8
trens de Iropns. Foram também
flestruidos depósitos de muni-coei p dispersados 4 regimentos
«le infantaria inimiga.
O auxilio americano

NOVA YORK, 31 (R.) — O
tratado de construção da es-
trada que deverá servir para o
transporte de material ameri-
cano em auxilio á Russia, foi
hoje descrito pelo correspon-
dente da Columbia Broadcast
em Teeran, sr. Wlnston Bur-
det. que divulgou alguns dos
problemas com que se defron-
tam os engenheiros do Exercito
no Oriente Médio.

O primeiro problema consis-
te no auxilio á Grã-Bretanha
em desenvolver e manter as es-
tradas de transportes militares

LINDA BATISTA cantará o samba dc Luiz Peixoto "Folga Negro"
VIRGÍNIA LANE interpretará o numero "Pica-Pau"

REFRIGERAÇÃO COMPLETAMENTE REFORMADA EM TODAS AS SESSÕES

_m

AMANHÃ
resistência foi rompida e nos-
sa infantaria cruzou o rio.

Grande quantidade dc abas-
tecimentos caiu em nosí>aa
mãos.

Foram aniquilados cerca de
1.600 soldados e oficiais. Mui-
tos se refugia rani nas flores-
tas nevadas".

Despachos da frente meticuu-
nal dizem que se acentua a
deserção de soldados italianos.
O comandante do 79" batalhão
de Camisas Negras, Renaldo
Mangou, rendeu-se voluntariu-
mente com dois outros oficiais,
e 12 soldados, com o material
de guerra que inclue metralha-
doras, cinco lança-minas, dois
canhões antl-tanqucs e muni.
ção.numa are«. maior do que a Es- r. ,,, , , , n .

panha. a França e a Italia to- IoaUClagtlO ÜOS trabaülJS
das juntas. i

Os americanos e os britani-

IIUVilA U.Ü tuiiii t. ui'o wvn
deioa aéreos. As forças n
russflitforiini obrigadas a
rar ium obstante o forte ^

cos vão ter o trabalho de abrir
estas estradas para um trafico
de guerra continuo, antes da
próxima primavera. Terão de
trabalhar numa região dificil
onde as estradas são Incertas,
as linhas férreas ineficientes, e
onde us portos pequeninos no
golfo pérsico fornecem a única
aproximação para uma rrente
longinaun.

Por aquelas aproximações são
obrigados a fornecer armas o
mantimentos para um exercito
modérhò"Aqiii em Teeran, acrescen-
tou, temos visto ultimamente
diversos uniformes do exercito
americano. Dentro de poucassemanas, a Missão já deverá
ser.-composta de varias cente-
nas de engenheiros de estradas,
prolongar as linhas térreas,
montar oficinas e acelerar a
construção para tornar possível
uma rápida entrega de equipa-
mento americano aos russos, no
norte do Iran, onde as comu-
nicacões modernas praticamen- I
te não existem. ]

O trabalho de apressar ar, |
entregas, no entanto, e apenas
secundário, pois a sua Tunfão I
de real importância é a de co- jlaborar com os britânicos em j
tornar o Iran e o Iraque ver-
dadelros baluartes militares."De acordo com os planos já
terminados, a Missão âmeriCar
na estabelecerá oficinas de

Ias ingleses aos russos
LONDRES, 31 iReilterJ —

Dirigindo-se ao governo e ao
povo russo, o Partido Traba-
lhísta britânico envlu-lhe tuna
mensagem, dizendo:"Que o Novo Ano seja o
portador da vitoria final queos bravos trabalhadores e sol-
dados da Russia tão heróica-
mente, principiaram

Hitler Mostra-se Muito Angustiado
A DESCONSOLADA PROCLAMAÇãO ONTEM DIRIGIDA AO POVO

ALEMÃO PELO DITADOR NAZISTA
«c-São Tremendas as Tarefas Que T emos de Realizar no Próximo Ano"
Declara o Fuehrer — Churchill Con tinua Sendo o Pesadelo dos Dirigen-

tes Alemães\
ZURICH, 31 CReuter) — O chanceler Hltler enviou hoje a

seguinte mensagem c!e Ano Bom, do seu quartel-general: —
"Povp alemão, nacionalistas, homens e mulheres do partido,
camaradas! ,

Quando, cm 3 de setembro, a França e a Grã-Bretanha
declararam guerra ao Reich, não o fizeram para se opor a
qualquer reivindicação germânica que afetasse a existência ou,
mesmo, o futuro daqueles Estados, o único pedido que eu VI-
riba fazendo aos gabinetes de Londres e de Paris era o eon-
cernente á limitação de armamentos e uma melhor compre-
ensão entre os povos
ílas todas as tentativas alo-mas para se chegar a uma so-luçao pacifica dos interesses eni

jogo. junto aos dirigentes da-
quela í-poca. malograram-se "m

I parte d«yldo ao odlo daqueles
I nue viam ua nova Alemanha um

Fazemos votos pára que o mi-\ exemplo de progresso socialista
migo seja expulso das fron tel-1 °', 

1m 11í,rt.e- & avidez dos que ti-
ras soviéticas venririn fir.„i- I n,,ni" niai°r Proveito „o rearvencido final-
hiKiitc pelas forças conjuntas
da Russia, Inglaterra, Estados
Unidos e China e quatido n
vitoria nos pertencer que nos
encontremos, unidos nu pazcomo estamos, agora, unidos na
guerra.

Enviamos nossas saudações
a uni grande pus ê a um u»-a*o
povo."

Sempre o frio!
LONDRES, 31 iRcut<:r) —

Falando, lioje, pelo radio, um  ...
portavoz do alto comando j tica social

ma men to para a guerr.i do quell'n (••abalho para a pa/...SKMIMIF. OS RMKTOCH \T»S
IS» \BIjI.T\S,, ."Não havia um est.i M.sla. nos

países responsáveis pela ií-iup-
Cíio da guerra que .como asso-
cindo fi. industria de armamen-
tos, nüo viesse aproveitai: com
um conflito, e o Interesse priti-cipal era f> dn fnrc;a impulsi-ra'Uie se movia por de trfis isto
ê, o dos plutocratas israelitas
que durante milhares de anos
sempre foram o mesmo Iniml-
go du ordem humana e, conse-
quentementei da verdadeira Jus-

pre-estnbelecidos
0 inimigo lialeu. então, em ve- jlirada, deixando no campo dc |

lula numerosos mortos c feri- '.
dos.'bem como grande «mantida- |
dc de armas e oulros equipa- i
men los. Nossas unidades prós-
seguiram ria perseguição ás for-
ças inimigas derrotadas, lon Ho
logrado ainda capturar Impor-
lan te presa de guerra.

Atualmente, Continua a perse-'«iiicão e o aniquilameritò das
forcas germânicas da Criméia.

Essa ação conjunta das forças
de terra e niar russas — prós-
segue a emissora — coloca de-
finitivámente a forcas soviéti-
cas em ofensiva em Iodos os se-
tores importantes, numa frenle
de mais dc 2 mil milhas.

Na frente de Moscou cm um
dia dc combate, os alemães fo-
ram desalojados de 10 aldeias e
sofreram pesadas baixas.

, Somente nas proximidades de
uma aldeia, foram aniquilados
óÇiO oficiais e soldados alcmiies,
lendo o material capturado mon-
tudo a lfi carros de assalto. ,'!0
metralhadoras. 5 morteiros dc
trincheira. 50 caminhões milita-
res, 1.000 minas e grande auan-
tidade dc munições e eaulpa-
mentos.

Durante vários dlns.de comba-
te em um setor da frente mcrl-
dional foram arilaúiládòs 800
oficiais _e soldados germânicos,
tendo sido ainrlu capturados fi
canhões 43 metralhadoras, 6
morteiros de trincheira. bem
Como grande quantidade de ou-
tros materiais de guerra

Na frente de Leningrado, uma
dade alemã foi cercada e com-
plctamente aniquilada pelas for-
cas russa. Oito aldeias foram
recapturadas nesse setor, tendo
sido apreendida ainda grande
quantidade de granadas, minase outros equipamentos rle auer-
ra. As unidades de guerrilhei-

portes'

As perdas alemãs
MOSCOU. 31 (Reuter) — \

emissora de Tkhvin, pela pri-
meira vez desde a sua reca-
ptura pelas forcas sovleti-
cas, foi ouvida, hoje, na Rus-
sia, e reafirmou a declaração
feita pouco antes, pela radio
de Moscou de que 6 Divisões
de infantaria alemãs perdei
ram 15.000 homens na sua re-
tirada do setor vital de Vol-
knov, soua pressão russa.

Uma das Divisões perdeu
aproximadamente 80 por cento
do seu efetivo.

Aludindo, depois, á vitoria
soviética em Rostov, a emis-
sora desta capital salientou
que mals outra porta para o
Caucaso foi fechada, e recor-
dou que a contra-ofensiva ia
libertou, entre outras, as ei-
dades de Rostov. Tikhvln, Elets,
Klin, Yachromy, Epifan, Stall-
nogorsR, kallni, Efremov, Ve-
nev, Alexin. Volokolamsk, Na-
roflminsk, Novosll. Tim, afora
milhares ae aldeias."Hoje — proclamou o lo-
cutor podemos Incluir nesta
cadeia Kercl:;- Feudosla. Loselski
e Ugodskyzavod.

A vitoria de Kerch e Feo-
dosia inspirará os defensores
de Sebastopol, cuja defesa o
pais jamais esquecera".

Um despacho da ' agencia"Tass". reportando-se ao re-
cuo forçado das tropas alemãs,
do rio Nara, diz: ",n Inimigo
evidentemente pretendia, se es-
tabillzar na margem do Nara.
a sudoeste de Moscou- A sua

alemão, ao comentar o aesen-
rolar das operações na frehvè
orientai; fes repetidas refe-
rendas ao "intenso frio" quereina na Rüísla."No setor or-ntral, o ini-
migo continuou seus ai.aqjués'!- acrescentou o portavoz ale-
mão. Num lugar da frente
mencionada, 'depois dc iiitu. st"
vera. frustramos as tentativas
Inimigas para quebrar nossas
linhas, e, apesar do frio inten-
«o, * da camada de neve quecobria o terreno, nossas Mu-
pas «sontrã.-atácàrain imediata-
mente, repelindo o inimigo.

Em diversas partes do setor
setentrional, tanques inimigos,
apoiados prla artilharia; foram
repelidos.

Algumas de nossas unidades
fizeram ligeiros avanços nas
linhas Inimigas, fazendo 43 pri-sioneiros.

No setor de Leningrado, as
tropas soviéticos desfecharam
um ataque, apoiadas por tan-
qwes.

O ataque foi neutralizado,
sendo destruído um tanque
soviético."

Um ataque justificado contra

demonstrado pela falta ilé qual
quer motivo real para começar
esto conflito. Por quo então
declararam eles guerra fi. Ale-
manha em 1Í13Í1 ? Forque üfiõ
queriam viver ua especlo de
mundo desejada por nós. segun-
do declarou o maior instigador

de guerras dos tempos lnoder-
nos — o preside nio Itoosovelt—
numa das suas conversas junto
ft lareira. O novo mundo alomfln
tem tão pouca relacOo com os
listados Unidos, como estes co-

ATAQUE A* SRA ROOSEVELT"Ninguém pensaria cm convi-
dar a sra. Roosevelt por exein-
pio para viver na Alemanha. <!o
acordo com os princípios da vi-
da alemã como o povo gernia-
nlco jamais estaria preparado
nara viver do conformidade com
os princípios ou maneiras «Ia vi-
da iiorto-ainericanii. Ora. é us-
serção corrente que a Ingluter-
ru e a França tinham de nos «lo-
clarur a guerra porque descia-
vamos conquistar o mundo: Era
Duiilzig o inundo? IiHiiilenlni-
mente auem conquistou o inuu-
do?

O ESPAÇO VITAL

Mus. quando; no dia 22 dc in-nho. virtualmente toda a Euro-
na so iioz cm pe ficou reco-nhccldo um perigo que nunca
ameaçou nosso continente em
lão alto grau. Depois que esta
coligação; estimulada por minha
couciencin decidiu u guerra con-
ira u Russia, tomei u rospoifsà-
liiiiiliulc «le salvar o lloicli. pie-
MTVar nosso povo o. num senti-
Uo luto, o fuluio do toda üu.
ropa, não ocrdoiido uma hora
ülini do poupai-, com uma açã'
rápida, aqueles sacrifícios q-'.w
cio 011 ira maneira, se tornaram
inevitáveis,
O i-mo ALEMÃO ACIIEDl-

TARA* inu íj-UEUUJÍUV
U povo niciiiüu ucriuiluia

0111 111 il li so lllo uigo quo i«-ij.i
proionuo obooilior ,t |>.i/. c Uiiu
u guoi'1'u, ijoi-quc u ua/. siKiiin-
cuia paru inuu u soillçao ue
muitos urooitíinus lonzos, O
quo, muças u i'i'oviuo,içiu c oa
apoio no iiicóiiiuvuis cicubo-
ruuuios uo valia, uvc onsojo
lio liUOI- Pül-il O !Jll\0 UlOlllílll,
0111 dou. os unos. dc J'.I,I3 1 lU.SUf
0111 o uras euiiuauluhiüs, do ro-
construção ucóüujiiiçu o, so-
bretuuu. 0111 inoiiioiüs li-ahu-
liiistiis. nao pouoru. 0111 tempo
iiuuro, suportar cuiiu)uWtv'ito

1 00111 o quo meus iiiiuiigos li-
I zciiiui nu uiosiiia élJoou. Nos
1 longos unos do lula poio potlor,

As Despedidas do Mi-
nistro Interino do Tra-

balho

o AI-MOCO OFERECIDO ON-
TEM PELO SR. DULFF,

PINHEIRO MACHADO AOS
SEUS AUXILIARES DE

GABINETE
O sr. Dulfe Pinheiro Machado,

quo vinha ocupando interina-
mente, a pasta do Trabalho, ha
cerca de sete meses, percorreu,
ontem, todos os Departamen los
o Serviços daquela Secretaria ilo
Estado, despedinilo-se dos ros-
pectivos chefes o funcionários,
aos quais agradeceu n colabora-
ção prestada n suu gestão.

A's 12 horas no restaurante

I lel'lOI'0;,
luiicia.

HITLER DECLAROU-SE
CONTRA A GUERRA?

111-
lmpui-

riii ...1.. „)..« 10 j„ ' lustiniei quo o oaiiniiilo puiu a
ài»?iísbi ,,-, CÍn5.?i lnlll,'K's de loulização do meus Planos os-
S™ei„ 

a" possuíam sequer o ; tIV 4 alravessuudo Por ma-
vmn!!/ ;!i"^SSI"'lrt,"f SiUUS nilostaçoos quo. ulo.n do, ,. nUO.IIUII quilômetros niiadrudos. ,„..:,„.,.; .,,-,,. i,.,i,.,....-. Alenmnha. ,o-a c ,'¦ H ,,., mento I As oolonins qUo os nossos an- ' lt-"K,lt-s- ullu Unham
lepus.siiilos üdauii-iruiii por meio 1do contratos, dc compras o dc'
trocas nos foram roubadas subi ,tulsos pretextos. Enquanto isso Lastimo esta guerra, nau so
permite-se aue 45 000.000 deMH'los sacrifícios aue custa ao
ingleses dominem 40.000.000 do- "ovo alemão ca outras n.içoes,
quilômetros quadrados do mim-I senão polo loinpo quo roubou
do. e, assim, tenham o direito de i :|C)S "ut: estruturavam o reali-
suprimir povos quando. por j zayuin gruiulos IrnbuUips üe
exemplo, só a índia é sole ve- \zos mais povoada «lo <_we a mãe-
puli-ia — u Inglaterra. |

A coiispiruçiio financeira da
plutocrueiu jüdaico-anglo-sítxô-nica não combate por qualquerospocio de democracia e sim.
sob o disfarce du democracia, lu_
Fa por interesses Capitalistas co presidente RoosovoJt não pro-cura uniu espeoio de mundo no-vo nias melhores negócios cs-
perundo dossa maneira que oo-dera silenciar a critica sobro uderrocada financeira acarretada
pelo seu governo uo povo riorla-americano:
TiiMiA.u iMisj.i no itisicii;

Receiava-se acima de tudo
que a Aiuiiianhu nacional-soeia-
lisla com o decorrer dos anos
e em coiiséqúehola da suu po-lítiua .econômica e «social detanto êxito uluise os olhos dosouiros povos e lhes mostrasse

do Aeroporto Santos Dumont. o I "« veidadeiros motivos d
O exerci In nlpmiín i*rr\ £r- Dulfê Pinheiro Machado ofe- ( mistério. È que enquanto\j c,\cit-iiu dieiIlclO L1U j receu uni almoço, ao pcssoul ,1o l nova Alemanha eliminavadificulcjacles

BERLIM, via Estocolmo, 31
(U. P.) — o jornal "Milita-
rische Correspondenz aus Deu-
tschland", comentando a ruu-
dança no comando do exercito
alemão, diz que o exercito rus-
so demonstrou ser "um adver-
sario tenaz, pois contra-ataca,
apesar da estação desíavora-
vel, ganhando terreno para o
oeste".

Admite que o exercito alemão
está enfrentando "enormes ta-
refas" e diz que o general von
Brauschtisch vinha demons-
trando "ha muito tempo sin-
tomas de estar sofrendo do co-
ração", doença contraída quan-do comandava os exércitos ger-manicos "nos campos de bata-
lha, que 'permanecerão lrnorre-
douramente vinculados a ieu
nome". Diz finalmente que"esta guerra excedeu ás possi-bilidades da resistência física
do general von Brauschtisch. A
obra que ainda tem diante de
si a Alemanha poderá ser oum-
prlda da forma mals facll,
quando o fuehrer for ao mes-
mo tempo comandante em che-
fe dos exércitos".'
Destruídas residências

de escritores russos
LOS ANGELES, .31 (U. P.)— A Radio Khara Barovsk

anunciou que as tropas alemãs
em retirada -destruíram â casa
do compositor Reter Tschaifco-
vsky, em Klin, e do grande

sçu gabinete tendo, por essa oca- j poucos unos o desemprego cau.sião agradecido e louvado o es- I sacio pelo governo democrático
forço com que os seus auxiliares '
imediatos colaboraram na sua
gestão interina.

t# ?-»-?"»-?¦?«

RAIOS 1
Exames radiologicos em

— residência
Drs. Victor Cortes

e Renato Cortes
Diariamente, de 8 ás 12

e 14 ás 16 horas

R. Araújo Porto Ale-
gre, 70 - 9." andar

Tel. 22-5330
¦ ?•••¦?•?•»<

draumaturgo Anton Tchekov,
em Teodósia. Acrescenta a In-
formação que o povo russo fi-
cou muito consternado ao sa-
ber essas noticias.
A 120 quilômetros a

oeste de Tula
MOSCOU, 31 (U. IP.) — O

ataaue russo, nas zonas de
Tula, permitiu ás tropas um
avanço de 120 quilômetros a
oeste desta cidade.

Os chefes militares britani-
cos, que se encontram nesta ca-
pitai, confirmaram que o avan-
ço russo prossegue em todas as
frentes.

e nela desintegração fjerfiíaníeaa ele aliada, em outros paísesacpn,teclá o contrario: erguiam-
se os fazedores de milhões masdiminuía o numero de pésõáadosenipregadiis e. Isso. somente
alguns anos depois cio Inicio do
poverno Roosevelt.

Durami. eesses anos. enlre-
tanto os srs. Roosevelt, Chur-chi!] e Éden. bem como outrosdesconheciam quaisquer Ideaisdos povos deixados a margemda humanidade e eram unlca-mente guiados por Interesses
econômicos.

Somente depois da sua cren-
ça cm que poderiam reviver omal estado dos negócios pormelo de um n,»vo e florescente
programa de armamentos e pelaconstrução de Industria bélica,
que ooeçaram a pregar que aaliança entre o capitalismo Is-raelita o o bolsehevismo igual-mente judaico, pela désti-iiiçqílode outros povos, poderia condu-
rir A vitoria dos seus Ideais t-principalmente a g.uerra com osen prolongamento e. por ,.on.seguinte a Interesses lucratl-
V03.

CHURCHD.T,. i>K<=.\DEI.O DOnazismo:
r-.Em, .',l!lho e agosto dc min.Churchill re.ieito.ij espalhafatosa-mente meus oferecimentos depaz O único ponto decisivo nn-ra Unirem]], não era a pròniès-sa dos suprimentos norle-ameri-canos, senão a garantia de oueos soviéticos entrariam na guer-ra. Depois veio ano de 1041 ccom ele a maior lula que o mun-(lo ia viu, Não preciso passarcm revista todos os acontoci-inentos que tão poderosamente
Único conflito.

ordem social c eiviluáHora;.
Porque, o que Roosevelt pune
realizar, jú ò demonstrou, C o
que Churchill realizou, nlngucm
conhece'. O quo. todavia, o mo-
vimonlo nacionalista foi impe-
dido do realizar com esta guet-
ra. enche-me dc profunda dor.
E' lamentável não sermos ca-
pazes de impedir <iuc os tolos

c os vudios roubem o tempo de
quo se precisa pura a realiza-
ção do obras culturais, sociais
c econômicas paru o Povo.
COMO O DUCE E' APRE-

SENTADO
Ist.o pode? ser aplicado tam-

bem á Italia fascista, onde um
homem perpetuou seu nome,
para sempre, através de uma
revolução nacional para a oi-
vilização, que não pode ser
comparada com as complica-
ções políticas e democráticas
desses ladrões caçadores de di-
videndos dos países anglo-sit-
xões. que dissipam as fortunas
de seus países ou que adqui-
rem novas propriedades com"
procedimentos torpes.

Churchill e Roosevelt entre-
garam a Europa a Stalin. Ago-
ra vou falar em nome da mais
elevada justiça. O monstro
bolchevista, ao qual tentaram
entregar a Europa, destruilos-â,
em tempo oportuno, a eles e a
seus povos. A Grã-Bretanha e
os listados Unidos não podem
destruir a Europa com o boi-
chevismo. senão que essas na-
ções. mais cedo ou mais tarde,
serão vitimas dessa peste.

A batalha do leste da Europa
ainda continua por causa dos
disparos que os bolchevistas
continuam a fazer sem escru-
pulos. Mas. aos poucos, essa
batalha se.acalmará. Na Ásia
Oriental a batalha começou
agora. As nações sacodem os
grilhões enquanto dois blasle-
mos oram por seus negócios.

TREMENDAS AS TAFEFAS
DO NAZISMO!

Por conseguinte, são tremen-
das as tarefas com que nos de-
frontaremos no próximo ano.
mas, tanto os que estão na
frente de batalha :omo os oue
se encontrm aqui, as realizarão
com exito.

Como comunidade nacional-
socialista, nosso povo fará até o
ultimo sacrifício necessário. To-
dos os homens e mulheres des-
ta comunidade trabalharão,
afim de que nosso povo seja
alimentado e nossas armas se-
guras e fortalecidas.
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EMPRE fomos adversários
acerrimos de todas as inciír-
sões da administração pnbli-
ca no terreno das atividades
industriais e nosso ponto de

vista só tem encontrado razões para
fortalecer-se nos fatos qne, a cada
passo, se apresentam ao exame do
publico.

As intervenções estatais, no
terreno industrial- sejam as da
União, quer as dos Estados e Mu-
nicipios, custam, anualmente, aos
contribuintes brasileiros muitas
centenas cie railbares de contos de
réis, para pagamento de "deficits"

~de 
custeio, para fazer-face"a de-

preciação das instalações e para. as-
segurar o juro e amortização dos
capitais investidos nos serviços.

Os ônus decorrentes daquelas
intervenções sobem a cifras vulto-
sas e se liquidam á base'de emis-
soes de papel moeda on de apólices
ou de agravação dos impostos, pa-
gando sempre o contribuinte, dire-
ta ou indiretamente, os prejuízos1
das tentativas do industrialismo go-
vern a mental.

O mal não é brasileiro, porque
4 universal. Em todas as partes do
mundo os serviços industriais ex-
piorados pelo governo são maus,
caros e deficitários. A administra-
ção eficiente de uma industria exi-
ge requisitos que se chocam fron-
talmente com o próprio mecanismo
da administração publica.

O formalismo burocrático, os"canais competentes", os "de açor-
do com parecer de fls ", as próprias
formulas cerimoniosas da redação
oficial, o livre jogo do empenho e
da. proteção a anularem os mais efi-
eientes que não logram amparar-se
no prestigio de padrinhos, o deses-
tiroulo dos mais capazes esmagados
pela marcha vitoriosa de ineptos
fazedores de "zumbaias", tudo isto
impede que o poder publico seja
um administrador á altura das rli-
faculdades e responsabilidades que
um. serviço industrial trai no seu
bojo.

O sucesso da experiência Na-
poleão Alencastro, na Central, não
invalida, de forma alguma, os nos-
sos pontos de vista. Ao contrario,
acentua-lhes o valor Não prova,
sem duvida, em favor do Estado
industrial, porque constitua apenas
d demonstração do senso psioologi-
eo do presidente Getulio Vargas na
escolha de alguns de seus auxilia-
res e da invulgar capacidade do ho-
mem que o chefe do Governo esco-
lheu para dirigir a nossa principal
estrada de- ferro.

A Central do Brasil, quase no-
nagenaria, foi sempre uma (tas mais
tremendas vergonhas nacionais,
quer pelo desbarato dos seus «er-
viços, quer pela desordem financei-
ra neles reinante. Homens de alto
\ulor moral, de indiscutível energia
e de comprovada capacidade passa-
ram pela sua direção e todos eles
fracassaram ao tentarem transfor-
ma-ía num organismo industrial.

Quando pretendia afrontar
unia coisa inconcertavel, o carioca
lançava naturalmente os olhos para
o velho casarão da praça Cristiano
Otoni e citava a E. F. G. B. Aíir-
mavam os supersticiosos que a ve-

lha estrada tinha "caveira de bur-
ro" e a fama de imprestabilidade
dos serviços da Central espalhou-se
de Norte ao Sul do país- passando a'

constituir uma tradição nacional.
Dando contas de seus atos atra*

vês da -imprensa carioca, aos con-
tribuintes brasileiros, tão acostu-
mados a suportar o peso morto dos
"deficits" da Central ,o sr. Napo-

leão A]eiacastro revelou ter reali-
zado, na verdade, uma obra que
atinge ás proporções de um mila-

gre. Em oito meses, apenas oito me-

ses, a nova direção da Central con-

seguiu, não só normalizar os servi-
cos da estrada,' como reduzir a cer- -

ca de 10.000 contos de réis um

prejuízo que fora previsto em cifra

superior a cem mil contos de réis.
Essa constatação ainda se torna

mais impressionante se considerar-

mos a alta vertiginosa verificada no

preço do carvão nestes últimos tem-

po?.

A Próxima Conferência
Maurício de Medeiros

Aumentar a receita pela sua
arrecadação rigorosa, comprimir a
despesa pelo combate sistemático
ao disperdicio, disciplinar o pessoal,
aproveitar de maneira eficiente o
material existente, nestes quatro
pontos, concentrou-se a atenção do
diretor da E. P. C. B.

Não caberia no curto espaço
deste comentário fixar todos os as-

pectos das atividades do sr. Napo-
leão Alencastro na direção de E.
P. C. B.

Vamos considerar apenas um
deles, cuja importância para a eco-
nomia daquela ferrovia e para a
economia nacional assume um : re-
1 e v o singular. Queremos nos
referir ao consumo de carvão na-
cional e á economia obtida no con-
sumo de combustível pela E. F.
C. B."Melhor 

do que quaisquer co-
mentarios^falam as cifras.

Em 1938, a Central consumiu
P44.000 toneladas de carvão. Em
1039, 628.000 tons. Em 1940
545.000 tons. Em 1941, 535.000 to-
neladas. Como se vê, o decréscimo
de consumo de carvão vinha se pro-
i-pssnndo de maneira intensa de
1938 para ci.

Para os totais de 1938, 1939 e
1940, relativamente pequena era a
f-ontribuiçno do carvão nacional —
5S.000 98.000 é 110.0000 tonela-
das, i-pspecti vam ente. <

Em 1941, a redução de 10.000 
'

loripladas. no consumo total de car- !
vão foi feita apesar de ter cresci- ;
do pnra 159.200 toneladas a par- ;
ticipação do carvão nacional no
fornecimento á Central do Brasil.
Tomando-sp em consideração o po-
der calorifico tiuiís reduzido do car-
vão nacional em rplncão ao estran-

gciro temos que a economia obtida,
-i pesar do crpscinipnto do volume
dos transportes efetuados, foi- na
verdade notável.

Esses resultados for-am obtidos,
o sr. Napoleão Alencastro fez ques-
lão de acentuar aos jornalistas, gra-
ças á cooperação dos engenheiros e
dos funcionários da tração e tam-
bem á melhor organização do mo-
vimento de trens, principalmente
no tocante aos de cargas.

Pode-se afirmar, sem medo do
contestação, que a ação do sr. Na-
poleão Alencastro no tocante ao con-
sumo de combustível eonstitue a
mais gigantesca e eficiente campa-
nha contra o desperdício jamais
feita no Brasil, e representa tam-
bem resposta irretorquivel áque-
les que, incapazes de refazer suas
idéias e reformar seus conceitos,
ainda clamam qne o carvão nacio-
nal é uma utopia e outras qnejan-
das sandices.

Graças á queima racional do
enrvão nacional foi possivel substi-
tui-lo ao estrangeiro na proporção
de tonelada por tonelada, anesar da
diferença de poder calorifico en-
tre os dois.

A redução do "déficit" 
pode-

ria ter sido feita á custa da quali-
dade dos serviços. Tal não aconte-
ceu, porem. Os serviços melhora-
ram, as rendas cresceram e as des-

pesas minguaram.
Os entusiastas da administra-

ç.ão estatal — e ha ainda muitos
desses ingênuos no Brasil e em ou-
tros paises do mundo — dirão que
o sucesso da obra do sr. Napoleão
Alencastro se deve á autonomia que
foi concedida a Central. A auto-
nomia possibilitou, não ha duvida,
o sucesso. Criou o clima propicio á
industrialização dos serviços, liber-
tando-os de mil e um entraves bu-
rocraticos.

Mas o triunfo da experiência
ferroviária do sr. Napoleão AJen-
castro é de justiça reconhecê-lo,
se deve, sobretudo, á ação do sr.
Napoleão Alencastro e á clarividen-
cia do sr. Getulio Vargas, que pres-
tigia e orienta a sua obra notável.

Por mais autônomo que seja

um serviço industrial, se faltar-lhe
um dirigente capaz, ele continuará

patinando no ramerrão burocrati-
co, como antes da autonomia.

O Lloyd Brasileiro é autônomo
ha quase de*?, anos, Alguém teria

A GUERRA
DE 1942

Muitos podem ser os objetivos da pre-
xlma Conferência de Chanceleres. O maior
e, a meu ver, o mais importante de todos
deverá ser, certamente, o de uma unlforml-
zação das atitudes dos paises do contlnen-
te em face do grande conflito mundial, que
dividiu praticamente as nações em dois
campos opostos: agressoras e agredidas.

Desde aue, invocando a declaração de
Havana, afirmamos oficialmente nowia so-
lldariedade com os Estados Unidos em i»ua
guerra, com o Japão, visto como eles foram
a nação agredida, dessa solidariedade -*>-

Birita uma nítida localização de nosso oals
naquela seção em aue se colocaram <*» »-
vos agredidos lutando contra os agressores.
O principio da declaração de Havana era
o de que qualouer aue fosse o membro agre-
dido, da comunidade continental atneilca-
na — todos oi demais paises se considera-
riam igualmente agredidos. Nessas condi-
çoes, realizada a agressão do Pacifico, to-
dos os países, aue declararam sua solida-
riedade com os Estados Unidos, fizerain.no
como se a agressão tambem se lhes e.t*n-
desse.

Mo Mitanto. apesar ao movimento ge-
ral de solidariedade Ja manifesto para com
a grande democracia americana, ha uma
grande variedade na maneira Interna de
considerá-la. Paue» houve ao continent»
que imediatamente s* consideraram em
guerra com os inimigos dos Estados Uni-
dos. Fizeram declarações desse estado dr
guerra. Retiraram sem representantes dl»
plomatlcos junto doa paises adversários.
Deram seus passaportes aos aiplomatas dos»
ses países. E nâo se limitaram a reconhe-
cer o estado de guerra apenas em face do
pais qne agrediu materialmente os Estados
Unidos. Estend«*ram-no As «Juas potenrlas
que, após o Japão, se pus-ram em guerra
contra o mesmo grande paln.

Não foi, pr.rem, essa uma atitude un»
forme. Outros paises s» limitaram a rom-
per relações diplomáticas, Outros ficaram
apenas na deelaracâo da solidariedade, sem
nenhum outro ato de reoercussão dlplomn.-
tica. E finalmente, outros ainda, limitaram
seu pronunciamento de solidariedade em
face dos conflitos em que é parte a Te-
deração Americana, proclamando neutral!-
dade na parte referente á Inglaterra, tao
intimamente vinculada hoje aos Estados
Unidos.

Essa disparidade quebra multo riaquue
formidável bloco de nações a que aludia «i*
um de seus recentes discursos sobre o ar»-
sunto o presidente Getulio Vargas, qunnno
falou da possibilidade de lima agressão n
qualquer pais do continente como r-ausa
determinante de uma aliança de grande?*
sem precedentes na Historia. Essa aüaticti,

Como transcorrerá a guerra no
ano que hoje se inicia? Eis ai um tema
fascinante para os especialistas em
Nostradamus e outros adivinhos, felti-
ceiros e nlgromantes.

Aliás, com as primeiras grandes
derrotas do Eixo, desapareceram as
profecia*, diminuindo tambem de for-
ma sensivel as consultas aos astros e
aos textos caballstlcos. Era natural
que isso acontecesse. Quando se veri-
ficou o colapso da França, todos ío-
ram surpreendidos pela rapidez tf»
acontecimentos tão Inesperados como
brutais. O unlco remédio para tio
grande desastre só podia ser fornecido
pelo sobrenatural, pois os fatos pare*
ciam inelutaveis em toda a sua irre-.
mediavel brutalidade.

•Jomo não havia mais solução ml-
litar para a derrocada do exercito
francês, os desesperançados partidário»
ua democracia apelaram para os pode-
res divinos ou para o acaso. Todos sa
recordam que o sr. Paul Beynaud,
quando os alemães venceram a Bata-
lha do Mosa, chegou mesmo a falai
num milagre. Embora o exercito fran-
cês estivesse praticamente liquidado,
aquele "premier" ainda acreditava que
uma nova Joana d'Are desceria do céu
para salvar o seu pais. Mas, desta vez
não se produziu o grande milagre. E'
que o povo francês estava adormecido.
E, sobretudo, o exercito perdera a tom-
batividade e a fé que inspiram e pro-
duzem feitos iguais aos da imortaí
Donzela de orleans.

No seu discurso de Ottawa, o sr.
Cliurchlll conta qual era o estado dn
espirito dos membros do gabinete e
dos chefes militares franceses, em íace
da fulminante vitoria inimiga. Esta-
v*am quase todos não somente de mo*
ral abatido como se mostravam inca-
pazes de ver dois dedos adiante do na-
riz. Todos acreditavam que a lngia-
terra tambem seria rapidamente liqui-
dada. Houve até quem dissesse 3ue -.

velha Alblon ia ser morta nas mao-
nazistas com a mesma facilidade com
íue uma r^zlnheli-a torce o pescoço uu-
ma «alinha. Recordando agora es**
dramática conferência, o sr. ChurchUJ
exclama com admirável bom numui.
— Mas que galinha e que pescoço 1

Tal era a mentalidade dos homens
de Bordeus, que não acreditavam mti
si próprios nem na coragem de seu
povo. Deram-se inicialmente como der-
rotados . e não quiseram mais tentar
qualquer reação.

Maurois conta, na "Tragédia da 1 V_,*r disse: "O crescimento das nossas ci-
França", que essa conferência entre <*> I dades tem-se intensificado á medida que sn

deliberada com tamanha antecedência, lotw
que os pajses do continente perceboram a-***^
onde podiam ir os perigos de uma extfm*
são do atual conflito, so poae ser realmen«J
te eficaz se ce basear num sentimento co-
mum que regule um ritmo uniforme aw
passos e atitudes. Pois que se considera *'
continente como um bloco, cumpre que a
ação seja realmente de um blocu.

Não temos a menor duvida do que «*»"•*
é o sentimento geral e que se a unlformi-
dade ainda nào se tornou pratica tol pre-
clsamente por talta da oportunidade ne um
entendimento, corno o que proporcionará a
próxima Conferência. Essa uniformidade
não envolve obrigações militares Iguais. A
guerra atual n&o se faz apenas nos cam-
pos de batalha. Os aprovlslonamentos de
matérias primas, as medidas de entendi*
mento econômico, a vigilância contra os
são elementos de colaboração tão eflcien-
são elementos de colaboração tuo eflcien-
tes para a causa, em que todos são solida-
rios, quanto a «essão de bases, ou o movi»
mento de tropas, ou a mobilização de for-
ças para o ataque material ao inimigo. Tudo
é uma questão de possibilidade a serem me-
dldas e examinadas em conjunto.

A próxima Conferência adquire assim
um caráter sobremaneira Importante na de-
flnlção pratica da contribuição dos países
do continente para a obra comum de de*
fesa contra os países agressores.
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A ECONOMIA
RURAL

presidente Getulio Vargas, falando
em Porto Alegre no ano passado.O

chefe do governo inglês e o gabinete
de zt\x pais foi uma reunião verdadei-
ramente dramática. Churchill fez nes-
se dia um discurso impressionante, que
seria até capaz de comover e de ar-
rastar as próprias pedras. O escritor
francês observou mesmo que o grande
orador britânico bateu-se nessa confe-
rencia como um leão acuado. Tudo
Inútil. Ninguém acreditava que o povo
Inglês fosse capaz de reagir e de de-
safiar as Invencíveis hordas nazistas,
ali tão perto, no outro lado da Man-
cha. Certamente Weygand, ou o pio-
prlo Petain, ou qualquer dos outros
generais derrotados, terá então recorri-
do á Infeliz imagem da galinha morta
com o pescoço torcido, pensando que
aconteceria á Inglaterra o mesmo aue
sucedeu á França.

Felizmente, tudo isso Já passou co-
mo um pesadelo. Agora, quem recorre
ao astral é o estado maior do nazismo,
que Já não sabe como sair das compll-
cações políticas e militares em que *>c
meteu.

Enfim, de acordo com as previsões
gerais, conclue-se que 1942 será um ano
trágico para o Eixo. A resistência brl-
tanica, durante o ano transcorrido, fo)
o "plvot" da vitoria e essa resistência
Jamais será quebrada. Venceu todo» os
ataques da guerra dos nervos e dos
selvagens bombardeios aéreos do íim
de 1940, sem que experimentasse qual-
quer vacllação. Resta agora saber i*e
o povo alemão, diante de dificuldades
iguais, será capaz de manter-se firme
como o inglês. E* isso o que talvez te-

. nhamos de verificar no transcorrer do
ano novo.

ANTÔNIO BENTO

»e-*»eV* ^&%.4~&Ar~A-G-*>-*'-****^-*~4'-&-&' »t»«mi

a coragem de citar o Lloyd como
uma empresa ao menos sofrível-
mente administrada?

O sucesso alcançado pelo sr.
Napoleão Alencastro nâo prova a
favor da administração estatal, por-
que prova apenas que um homem
inteligente, dinâmico e enérgico,
apoiado por um governo esclareci-
do, pode-fazer coisas notáveis e ti-
das por impossíveis, inclusive con-
sertar a. Central do Brasil.

desenvolvem nossas industrias. Essa evolu-
ção encerra, de par com os seus benefícios,
perigos contra os quais devemos nos aoau-
telar em tempo, refreando o urbanismo .**-
cesslvo que despovoa os campos e entra-
quece a agricultura". E acrescentou ainda
o chefe do Governo: "Precisamos eonside-
rar que, em países como o nosso, a Dros-
perldade da industria depende diretamente
do rendimento das atividades rurais, pois
que a maior ou menor capacidade de absor-
ção do mercado interno, para os produtos
Industriais, resulta dos recursos auferidos
na exploração do solo".

Todos nós sentimos que a economia na-
cional será precária se ela não assentar i«rn
bases seguras, saindo da exclusividade •»"
explorações, evitando funestos abalos.

Não é Justo dizer que o Brasil sofre do
crise dé produção. Da capacidade le si-u
povo para produzir temos tido demonstra-
çoes insofismáveis, em multas oportunlda-
des. Ha, de fato, um problema serio que o
o dos mercados. Felizmente, a preocupação
dos poderes públicos tem sido, nos ultimo»
tempos, a de aliviar e proteger os produto-
res, premiando-lhes os esforços.

Traçar os rumos da nossa economia ru-
ral, baseando-se na observação do melo so-
ciai de cada Estado e de cada região agri-
sola, representa um programa por demaw
complexo, exigindo longos anos de invadi-
gaeOes. Não basta dispor de .elementos ca-
pazes de permitir a produção, porque «-
forços precisam ser empregados, para pro-
duzlr e vender em boas condições, de modo
a serem obtidos preços médios. Os proble-
mas de economia rural exigem investiga-
ções agronômicas, biológicas, físicas e esiu-
tlstlcas, das quais os técnicos muito experl-
mentados poderão se ocupar.

Seus métodos de intensificação de pro-
due&o agricola são conhecidos e restara
aplicá-los dentro das condições peculiares
ao melo. O Brasil, nesse particular, ofere-
ce vasto campo a investigações.

E' fenômeno curial, mesmo na proximi-
dade de grandes centros de consumo, serem
os produtos oferecidos á venda por preços
irrisórios ou não encontrarem colocação,
fato esse resultante de uma organização dos
mercados distribuidores.

Desde que os impostos e ob fretes s«-
jam fixados sem se levar em conta o custo
da produção, que falte a assistência do ore-
dito a juros módicos e prazos longos e que
s«s não organizam os mercados de venda,
será fatal o estiolamento da produção dos
campos, refletindo-se nas finanças publicas.

t\GdaàA
NOTURNO

O calor toma conta da gente, entra
pela gente a dentro e Põe uma moleza
suada na alma da gente. Na ülma, e
no resto, no coração, no espirito, <-m
tudo da gente. Uma moleza cansada e ¦
suada. Uma sensação de inutilidade, de
cansaço antes do esforço, de certeza
.que não adianta fazer nada, Inclusive
fazer coisa nennuma.

O cansaço vem de longe, vem de
dentro da gente. Sal com a gente de
casa, entra com a gente no ônibus,
senta ao lado da gente e vai p'ra todos
os lugares aonde a gente vai. Quando
chega alguém para se sentar na ponta
do banco, dá vontade d» dizer: "esta
ocupado". O alguém que chega rão ve,
mas está mesmo. A preguiça, o cansaço,
a sensação de inutilidade estão enchen.
do o resto do banco onde a gente e6ta
sentado. Não cabe mais nada, não cabe
mais ninguém. Alem do corpo suado,
da alma suada, está o cheiro de gaso-
Una queimada, entranao quente pelo
narls da gente, pelo corpo suado, pela
alma idem. E o cheiro quente de gaso-
Una queimada, quando chega de noite,
parece um castigo.

Ora acontecia tudo isso ao mesmo
tempo, e ainda mais que eu vinha no
primeiro banco, atrás do "chauffeur" e
ao lado do motor de onde estava saindo
aquele cheiro quente de gasolina quel-
mando.

Nâo cabia mais nada, mais ninguém
no banco do ônibus onde vinha tudo
isso Junto. Junto com o calor, o cor-
po suado a alma suada, e aquela sen-
sação de Inutilidade, e ainda mais
aquele vazio espirito suado do cro-
nista sem assunto. Aconteceu, porem, de
repente, aquela mulher gorda entrar e
sentar na ponta do banco. Sentou-se
em cima do suor. do cansaço, do cheiro
quente de gasolina queimada ali pertl*
nho, da sensação de inutilidade, da
falta de assunto do cronista e aumentou
o peso de tudo isso, que aliás já pesava
demais.

Era uma mulher gorda, o que agra-
vava demais a coisa. Aconteceu, porem,
que, junto com ela, vinha um garotlnhovestido de marinheiro. A mulher gordaestava vestida com um vestido multo
pobre b tinha um jeito gordo e eSpa-
lhado. por fora e por dentro. Um Jeito
de lavadelra que entregou o ultimo em-
brulho de roupa na casa da ultima tre-
fruesa. O menino, porem, estava vesti-
do de marinheiro, uma roupinha de ma-
rinheiro multo bem lavadinlm, com um
boné novlnho escrito na frente em cl-
ma: "Marinha do Brasil". Por bal-
ko do boné, aavia uma carlnha lnfan-
til, pequenina e madrinha com dois olhl-
nhos muito grandes e muito tristes
dentro dela, maiores do que ela, sobran-Ho de dentro dela para dpntro do mun-
do que era uma revelação lá do lado de
fora das jarielirihas do ônibus correndo
na avenida larga com os arranha-céus
de íim lado e o rnài* cio outro.

Ai a mulher gorda, com um jeito
gordo e espalhado de lavadelra -jue en-
tregou o ultimo embrulho de roupa na
casa da ultima freguesa—se virou mui-
to feliz para o garotlnho de roupinha
de marinheiro multo bem lavadlnha, de
boné novlnho de marinheiro escrito na
frente em cima: "Marinha do Bra-
sil" de olhos muito grandes e muito
tristes engulindo o inundo que estava
se revelando do lado de fora do oni-
bus correndo, — se virou e perguntou:— Gostou do passeio, meu tllho V

Aconteceu de repente que tinha
desaparecido o cansaço, o suor, o chel-
ro quente de gasolina queimando ali
pertinho, a sensação de inutilidade, —
e uma grande poeira encheu de repente
o corpo e a alma do cronista vazio de
tudo aquilo, se enchendo daqueles oihl-
nhos muito grandes e muitos tristes para
quem um estranho mundo, multo dis-
tante estava se revelando através de .
uma janela de ônibus correndo na ave-
nida larga com os arranha-céus de um
lado e o mar do outro.

Isso foi na ida para o jornal. Na
volta, de madrugada, o que havia e^a
um cheiro de sabonete barato enchen-
do um bonde vazio. E uma poesia, um
lirismo enorme no cheiro de sabonete
barato dentro do bonde, dentro da ma-
dragada.

POMPEU ÜE SOUSA
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«Os Acontecimentos N&o Nos Encontrarão Despreventdos
(ConcltiaAii <lii l*dini;.)

exatidão as circunstancias resultantes do* ulthnos acontccimen.
tos. B nenhuma oportunidade melhor do que esta para faze-io,
quando, na qualidade de chefe do Estado, soldado da Pátria ui-
teiramente votado ao seu serviço, recebo a homenagem e a re-
novação do apoio do Exército, da Marinha e das Forças Aéreas
Brasileiras.

Solidários Com os Estados Unidos
Agredido um país deste hemisfério, mesmo que nâo fo*s« a

nobre nação americana, a quem nos vincula um século de lcal
estima e estreita colaboração, era dispensável invocar obrigações
assumidas em congressos internacionais. Não subsistiam duvi-
das sobre a atitude a seguir e, na primeira hora, a definimos
manifestando nossa solidariedade aos Estados Unidos,

Podíamos, até então, ter opiniões discordantes sobre os mo-
tivos do conflito, fazer previsões pessoais acerca das suas edn-
seqüências. Não estávamos em causa, mesmo de forma indireta,
e mantinhamos exemplar neutralidade dentro das normas do
direito das gentes. Os nossos compromissos, todos de caráter
defensivo, são restritos ao continente.

As nações, porem, como os indivíduos, atravessam grandes
momentos em que é preciso enfrentar o destino. Devem, então,
fazè-lo com firmeza porque ninguém pode, na época eonturoa-
da que o mundo vive, garantir-se contra imprevistos c surpre-
sas, senão assumindo posições -claras e agindo sem tergiversa-
ções. Tomamos a decisão que corresponde ao nosso determi-
nimoi histórico, está pautada em obrigações solenes e repre-
senta a livre deliberação do povo, cuja soberana vontade o <Jo-
verno fielmente interpreta.

Repuísa aos Boateiros e á Propaganda Suspeita
- O momento, portanto, exige vigilante união, indestrutível

_confiança -uns nos outros, e decidida repulsa á fapundta dos
boateiros e ã solerte inventiva de "propagandasníriuntlas de fon-

' les suspeitas e interessadas. '
¦ São conhecidas as previsões de longa duração do comuto

e, na 'expectativa de que se realizem, o que nos cumpre fazer é
não reduzir o ritmo do nosso trabalho, mas acelerá-lo por todas
a* formas para suprir as nossas necessidades e ajudar a 'obra
de reconstrução de após-guerra. Se um conselho deve ser da-
do a quantos'habitam esta grande e generosa terra, é o de P"'°-
duzir — produzir mais e melhor. Cada brasileiro, na sua cs"
fera de atividade, dando o máximo "o seu 'estorno cumprira
nobremente o seu dever, e mesmo o excederá. Quem assim nao
proceder está concorrendo 'para criar dificuldades c encarecer
a vida. Carestta de vida é preliminar de descontentamento so-
ciai, de enfraquecimento, de falta de trabalho e o melhor meio
de combatê-la náo é a inflação, mas fazer prudentes reservas
de utilidades. É preciso ter, como formigas previdentes, os se-
leiros cheios.

Obedecido e«se programa, os acontecimentos não nos cn-
e.ontrarão desavisados.

Respeitaremos os Compromissos Assumidos
O 'estado de preparação morai é csoelente e inanalavei a

decisão de respeitar es compromissos assumidos, coerentes com
as tradições militares de honra e a clara noção am deveres ao

povo brasileiro. «.,«...
Nenhuma providencia de nossa exclusiva atribuição deixará

de ser tomada e estamos convencidos que os elementos mate-
riais ainda necessários nos seráo entregues em tempo oportuno,
por forma a ficarmos, sob todos 'os aspectos, ã altura «as res-

ponsabilidades que nos cabem na guarda da integridade conti-
ncntal,

Senhores oficiais.
Ilaveis organizado os 'nossos planos defensivos, indicado a"s

cidadãos as suas tarefas, incutido no animo geral a certeza da
vossa coragem, do vosso preparo profissional, do vosso amor a
Pátria.

Se formos 'agredidos, se tentarem violar qualquer trecho do
nosso território, o Brasil coeso lutará, confiante na bravura dos
seus soldados que cultuam, acima da própria vida, a honra, a
disciplina e o dever."Para Lutar, Para Vencer, Para Morrer"

No momento do perigo todos os brasileiros acorrerão á de-
fesa da bandeira e eu estarei convosco, pronto para lutar, para
vencer, para morrer. •

Mas a Pátria náo sucumbira, eterna na nossa fé, no nosso
amor, na 'união sagrada que manteremos, guardando os lares
dos nossos filhos e as tradições da nossa historia".

yí\ fles SPORTSMEN do BRASIL I
I

Casa Fortes -Lavadeira
Fornecedores do Mundo Esportivo

Alvo de gentil preferencia dos atletas brasileiros, honra-
se com a oportunidade de apresentar, neste moineiito, a
quantos, generosamente, o louvaram, durante 1941, com sua
amável escolha, seus melhores votos, de BOAS FESTAS c
FELIZ ANO NOVO, certo da estima publica que é o seu
melhor padrão, sinceros agradecimentos de

FORTES <£ CIA.
Praça Tiradentes, 13 — Rua Ouvidor, 1 a 8

Jornal Falado do Dis-
trito Federal

SEIRA' INICIADO. AMANR*.
O NOVO PROGRAMA

DA EMISSORA OFICIAI.
DA PREFEITURA

Com a autorização do pre-
feito Henrique Dodsworth, a
PR-D5 — Radio Difusora da
Prefeitura, iniciará, amanha,
ala 2, o "Jornal Falaoo do
Distrito Federal", a ser lrrn-
diado, diariamente, entre 8 n
9 hoias da manha,

O novo programa da emiseo-
ra oficial que é superintendi-
do pela Secretaria Geral de
Educação e Cultura, se des-
tina a divulgar noticiário em
geral, atos do chefe do Ouver-
no e do prefeito, tópicos so-
bre os principais aconteci-
mentos e os fatos mais déstà-
cados dos Estados do Bra-
sil.

Esse jornal será aberto com
o Hino Nacional, seguido de
uma crônica de autoria de vul-
to eminente cm íornri dé e -i-
tação patriótica e fatos ura-
sileiros.

LIVRARIA ALVES
Livros- cologiais-j> Acadêmicos
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A GUERRA EM 1941
GRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS FÃT8S GUERREIROS DO ANO QUE FINDOU

XOVA YORK. 31 (U. P.) —
Apresentamos a seguir um re-
sumo. na ordem cronológica, dos
principais acontecimentos béli-
cos aue se verificaram no ano
de 1W1.

JANEIRO
Dias;
2 — Aviões alemáis de bom-

berdeio atacaram Dublin.
5 — Bardia. na Libla. cai em

noder das tropas australiana*
depois de um cerco de 19 dias.

10 — O Congresso dos Esta-
dos Unidos inicia o estudo da I.ci
de Empréstimo e Arrcndamen-
to. Rússia c a Alemanha assi-
nam um novo pacto de amizade.

11 — Londres sofre na noite
anterior um dos mais violentos
ataques aéreos da guerra.

13 — Mussolini destituc o ge-
neral Soddu do cargo de chefe
das forcas italianas na Albânia,
nomeando para substitui-lo o
general CavaiIero.

16 — O Almirantado Brilani-
Co anunciou a perda do cruza-
dor "Southamnton". afundado
por bombas aéreas no Meditcr-
raneo no dia Io de janeiro.

17 — O vapor francês "Mcn-
doza" aue saiu de Buenos Ai-
res para burlar o bloqueio bri-
tanico. foi capturado diante das
costas setentrionais do Brasil
Belo cruzador auxiliar britânico"Asturias".

13 — Forcas britânicas Inva-
dem a Eritréia.

20 — Hitler e Mussolini coiue-
renciam pela nona vez desde o
inicio da euerra. O sr. Fran-
klln Roosevelt inicia o seu ter-
ceiro periodo presidencial sen-
do o primeiro norte-americano
que ocupa a presidência rios
Estados Unidos por três manda-
tos consecutivos.

22 — As forças australianas
capturam Tobruk. Na Rumania
o general Antonescu estabelece
Uma ditadura militar depois do
frustrar um colpe de Estado da
Guarda de Ferro.

22 — Dcrna é ocupada pelos
britânicos. O novo embaixador
britânico, lord Halifax chega á
Washington.

27 —¦ Inaugura-se em Monlevi-
déu a Conferência Regional dos
Países do Prata.

29 — Falece o primeiro minis-
tro da Grécia. Juan Metaxas. As
forcas britânicas entram na So-
malia Italiana.

30 — Hitler. no seu primeiro
discurso do ano. promete ao po-
VO alemão a vitoria para 1941.

FEVEREIRO
1 — A França assina um tra-

tado de "auxilio mutuo limita-
do" com o Japão, na Indochina.
Pelo mesmo, Tóquio recebe au-

,. torizaçSo para colocai- 40.000 ho-
mens naquela colônia francesa.

4 — O coronel Fulgcncio Ba-
ttsta, presidente de Cuba esma-
ga um "complot" destinado a
tirá-lo do poder. Os britânicos

i Iniciam o cerco de Keren ÍErl-
tréia). .... ,

— As tropas britânicas che-
gam a El Asrhela, o ponto mais
avançado de sua penetração na
Libia.

10 — A Inglaterra corta suas
relações diplomáticas com a Ru-
mania. Os in «leses calculam em
B0O.00O o número de soldados
alemães da Rumania. _Pierr<
Elienne Flandin é destituído do
cargo de ministro das Relações
Exteriores de Vichy sendo subs-
titüido pelo almirante Darlan.

12  Conferenciaram Mussoli-
ni e Franco..

14 —Pàraqueditas britânicos
descem no sul da Itália,', porem
são presos em sua totalidade.

15 — A Turquia e a Bulgária
assinam um pado de não-affrçs-
são. A Península Ibérica e atm-
glda por violenta tempestade c
inundações que provocam enor-
mes prejuízos e solrnnentos na
Espanha- e Portugal.

IS — Informações proceacn-
tes de Tóquio dizem que o Ja-
não está disposto a servir de
intermediário no conflito euro-
peu. ,

21 — A Grécia repele o plano
de paz com a Italia oferecido
pela Alemanha.

24 — Os britânicos continuam
slias vitorias na campanha ca
África Orienta] Italiana, apode-
rãiídd-sé de Selib e Marfherlta.
na Somália e de Cubcub. na Erl-
t'-éia. assim como dé Astísâi na
Etiópia. Winstòn Churchill re-
pele o oferecimento de media-
cão do Japão.

26 — A capital da Somália
Italiana Motfadiscio, é captura-
da pelos ingleses. 0 alto comati-
do alemão anuncia o primeiro
encontro entre forcas alemães e
britânicas na Libia.

27 — O Cairo reconhece a nre-
senca de tropas alemãs na 1.1»
bia. Italia e Espanha chegam ,i
um acordo sobre o pagamento
das dividas da euerra civil, qui)
somam 5.400.000.000 de liras n
pagar em 24 quotas anuais.

28 — Falece em Roma o cx-
rei Afonso XIII da Espanha.
Aumenta a tensão nos Bálcans
como conseqüência da pressão
alemã sobre a RÚlKaria,

MARÇO
1 — A Bulgária firma o Pacto

Tripartite em Viena e as tropas
alemãs iniciam imediatamente a
ocupação dn território membro
do Pacto. Ao mesmo tempo a
Alemanha faz pressão sobre a
Iugoslávia para oue adira ao
Pacto..

3 — A Inglaterra e a Grécia
concordam cm não realizar pai
em separado até que lenha con-
seguido a vitoria final. O vapor
de carga alemão "I.ech" chega
ao Rio de Janeiro sendo o pri-
meiró navio do Eíno que rompe
o bloqueio britânico na rota da
Europa-América do Sul.

5 — A Inglaterra é os pulses
aliados rompem relações dlplo-
máticas com a Bulgária. Copie-
çam a se observar os primeiros
indícios de profundas divei-gcn-
cias russo-alcmãs. provocada*
pela ocupação da Bulgária pelos
alemáis. Forças britânicas e
norueguesas realizam incursões
sobre as ilhas da Noruega ocupa-
das pelos alemáis de Lofoten. O

Carol da Rumania e mine.

berti" c "Maeslrale", ua bata-
lha do cubo Mu tapa,. Rússia
envia felicitações uo novo go-
vci-no da Iugoslávia. Os Esta-
dos Unidos se apoderam Uc
28 navios italianos c 2 alemães.

31 — O governo norte-ame-
rlcano ocupa 39 navios dina-
uiüi-quczcs.

Resumo operações...
UinumurqUczes...

ABRIL
1 — Em todos os portos da

America Latina os navios ale-
mães'e italianos são afundados
ou incendiados Por '.nas ll-ipU-
lações pura evitar seu cõiui».
co. Forças britânicas se apo-
deram de Asmara. capital ua
Eritr-a. Mãtsuoka chega a Ro-
ma c conferência com Mussd-
Uni

3 — Inicia-se a ofensiva ale-
má na Libia: os britânicos
evacuam Bengasi. O primeiro
ministro húngaro Conde Te-
rcki se suicida. Londres
anuncia a Perda de navios
moi-canlcs com 5.214.(!Sí2 loni'-
'•••' ¦••: desde oue começou a
euerra, i

u — A Rússia e a Iugoslávia
.-•ssinain um tratado de ami-a-
de c não agressão.

fi jj. a Alemanha invado a
Iugoslávia VK-lü Rumania, BÜI-
náwn e Hungria e declara i•<n»-

[ heni guerra a Iugoslávia. For-
i:is britânicas e cisnes rnli-am

I ,..,, Ari.u....,.!...'¦.. . ' r .
en virtualmente destruída ror
uni violento ataque anreo ale-' inão".

; K — As primeiras 4-í hurtis
1 da guerru nos iluluaus mos-
j Iram cluraiiieme que u maqui-
: ua bélica alemã supera a dos

Na Liubiu aumenta o
um c

-Londres sofre o seu 500*} "ema é ucupaüa por forças
ninOiip aéreo HIaOi

— Em fontes diplomáticas I 2 -> -. As forcas alemãs ocupam
de. An cara se declara que a Rus-
sia reforçou seus preparativos
militares ao largo da fronteira

a Alemanha.com
8 — O Almirantado Britânico

anuncia o afundamento do cor-
sario italiano "Rambul" no
Oceano Indico.

Quatro...
Resumo operações...

Indico...
10 — Os efetivos do Exerci-

to norte-americano alcançam
1.1)03.500 sendo a primeira vês
desde a guerra mundial aue
este pais conta com mais de
um milhão de nomens sob
serviço nas forças unhadas.

15 — Os ingleses admitem
que "algumas" Iropas brita-
nicas chegaram á Grécia,

20 — Os alemães efetuam á
noite o ataque mas intenso
r.uc já sofreu Londres desde
2'9 de dezembro. Lm Berlim
se anuncia que o ataque é o
começo da ofensiva -Ia prima-
vera,

21 — O gabinete iigoslavn
decide assinar o uacto tripar-
t ite originando uma crise rio
governo e no pais. Anuncia-
se que a Alemanha entregou
um ultlmatum exigindo a as-
sinatura do pacto no fim de
48 horas. Eriquanto isto os Es-
lados Unidos e a Inglaterra
trabalham no sentido .de que
u governo iugoslavo resista.

22 — A Rússia c a Tnfruia
reafirmam seus tratados i'e
não agressão de 1925. Na lu-
goslavia aumenta a oposição
popular a assinatura do pacto
tripartite. Berlim é bombar--
dcada intensamente pela RAF.

25 — A Iugoslávia assina o
pacto tripartite em Viena.

26 — Chega á Berlim o ml-
nistro das Relações Exteriores
do Japão. Mãtsuoka.

27 — O Exercito iugoslavo,
apoiado pela maioria do jjpoyó,
se levanta derrubando governo
nue assinou a aliança com o
Eixo. O Rei Pedi-o II suce-
de ao regente Paulo, sendo pou-
cos os incidentes sangrentos,
ás forças britânicas capturam
Keren. depois de 52 dias de
cerco. A Inglaterra prometo
auxilio ao governo da Iugos-
lavia. E' aprovada a Lei de
Empréstimos e ArrcndamoULos
uns Estados Unidos.

M — As forcas navais tinta-
nicas do Mediterrâneo uflin-
dam os cruzadores (lállanos••Fiurne". "Zara" e. '"Pola" e
os destróier* "Víncenzo Gio-

Salonica. As tropas b''itauicuR'completam 
a conquista oa En-

Ireu, porem coiilmiiuiu se re--
tinindo na Libiu. Us Estados
Unidos cedem 10 "culters"
cuarda-cos-tus á Inglaterra.

10 — Zagreb c Belgrado caem
em poder dos alemães. Ante
Pavecio forma um governo
croata independente. Os Eslu-
dos Unidos tomam sob fUa
proteção a Groénluudia';

11 —A Hungria i:ivadc a lu-
eosluvia.

12 — Efetuou-se a união ílits
forças uieinús c italianas u«
sul cia Iugoslávia.

13 — Mãtsuoka, de regresso
A ToQuio demora-se em Mos-
cou onde assina um pacto de
não agressão com Stalin. Cai
a principal resistência lUgpcs-
lovena.

14 — Sollum e Bardia. silo

entre os britânicos e as tropas
do Iraque.

7 — O imperador Haile Se-
lassié entra triuniantc cm
Addis Abeba.

11 — As duas Câmaras do
Parlamento britânico sofrem
grandes danos cm consequen-
cia do ataque acreo que sotreu
á noite Londres, um dos mais
violentos da guerra Foram
derrubados 33 aviões inimigo».
E' o ultimo ataque aerco cm
wassai que Londres até agora
assistiu.

12 — Anuncia-se a* fuga do
lugar-lcncntc de llitlei-, Lu-
dolf Hess aue chegou ha dois
dias á Escócia.

19 — O Duiiue de Aosla se
rende com a guarnição italia-
na de Aniba Alagi.

ÜO — As forças alemãs co-
meçaram a Invasão aérea de
Creta.

24 — O cruzador de batalha
britânico "Hoocl" foi afunda-
do pelo couraçado alemão "Bis-
marck".

27 — Uma forte concentra-
ção de navios de guerra e de
aviões britânicos vingam ao"Hood" afundando o "Blu-
mark " depois de uma drama-
tica perseguição.

29 — As forças britânicas co-
tneyam a evacuar Creta. O ai-
nlirnntado britânico admite a
perda de -I cruzadores e 1 des-
iroyers nas operações de eva-
cuaçâo.

,",t — Capitulam as forças «lo
lrak que lutaram contra os
britânicos.

JLNI10
— Termina a evacuação de

Creta pelos britânicos, sendo
salvos 15.000 homens.

— Hitler e Mussolini con-
fereiU-iani em Brenero.

— o ex-kalser Guilherme II
falece em Doorn. Holanda com
84 anos de idade.

— Forças inglesas e fran-
cesas livres invadem a Sirla.

9 — o vapor norte-americano
"Robin Mood" é torpedeado
por uni submarino alemão.

12 — Em Ancara anunciou-se
que os alemães concentraram
na fronteira russa 1.500.000
homens.

14 — Km represália pelo
afundamento do "Robin Mood"
os EE. UU. bloqueiam os.fun-
dos italianos e alemães, provo-
canido uma ação reciproca por
parta do Eixo.

16 — o general Wavell lan-
ça uma ofensla de "prova" no
deserto ocidental e depois de
uma batalha de três dias as
tropas britânicas voltam ás
suas posições primitivas. São
fechados os consulados ale
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V — o presidente Roosevelt
anuncia oue as força» norte-
americanas desembarcaram na
Islândia. Tranccorrà o quarto
anlvensario da guerra eiiino.
japonesa.

S -• 'I oi-minam virtualmente
as oper.-.çi>t'h militares nu Slrla,
ao lodu armisteo o geenral
Dent-- .

í" -- A Inglaterra e a Uns;
sa ,i«.- i.TK.n um trata .o <!e ail>
at,-;u

i-' — 'iiopas aust.al1 uiaf en
tram em Belrut. Os alemães
capturam Smolensk.

17 — Os Estados Unidos pu-
ólieam unia "Lústa Negra" com
os nomes de 1.700 e,i.prí;.-as e
agentes do Eixo na America La-
lina.

18 — Moscou adm;\) .jue a«
Mopas russt.o sa "-ilraram da
Besarabia o. pela primeira vez
mencionou a luta na região de
Leningrado.

3 9 .— Inaugura-se ofioialmen-
te a campanha do "V" da \ i-
toi-ia.

22 — O alto comando alemão
a.nuiicia que foram destruídos
os comandos soviéticos e que
ficou convertido em uma massa
desorganizada o Exercito Rus-
so.

26 — São bloqueados os fun-
dos japoneses nos Estados Uni-
dos e Inglaterra e o Japão res-
ponde com medida idêntica.

31 — Anuncia-se nue aunien-
ta a agitação e os atos de sa-
botagem em todos territórios
ocupados da Europa, porem es-
pecialmente na Noruego e vu-
goslavia.

AGOSTO
_ A. Inglaterra corta as

suas relações diplomáticas com
a Finlândia.

— Os comunicados alemães
anunciam a captura de Nevel,

Jran, encontrando grande resis-
tencia.
do Iran, facilitando a paz. O
sr. Plerre Lavai foi ferido Junto
com o ff. Mnrcel Deat, ao pre-
tender Paul Colette assassina-
los. ?

2S — Cessam as; noslilidades
no Iran.

29 — Revela-sn que Hltler
conferenciou durante cinco dia.».
com Mussolini na frente orlen-

j tal, As tropas finlandesas can-
tu raiam Viborg' (Vilpuri).

SETKMIIKO ..
1-3 — An'versarios da Inva-

são, pela Alemanha, da Polônia
e das declarações de guerra da
França e Inglaterra contra, a
Alemanha

11 — o sr. Roosevelt ordena | Washington.

auxillnr o embaixador Norrinra
nas negociações que ali se ren-
lixam.

6 — O Departamento de Ek-
tado anunciou que a .tossia re-
ceberft material no valor da
t .000.000.000 dólares de acordo
com a T.ei de Empréstimo e Ar-
rendamentos.

10 — O sr. Churchill declara
em discurso que a Inglaterra
estará ao lado dos listados TTnl-
dos "na primeira hoi-ã" se «¦st*
pais entrar na guerra com o
Japão.

14 — O Almirantado ingli».»
anuncia que o porta-aviões "Ark
Royal" foi torpedeado e afim-
dado no Mediterrâneo.

15 — O sr. Kurusu chegou a

que a esquadra norte-auíertea-
na faça fogo contra os sunina-
rin Oa e navios de superfície do
I2ÍXO "A vista", como consequen-
cia do afundamento de outros
navios de carga norte-america-
nos.

17 — O secretario da Marinha
norte-americana Frank Knox
revela que a esquadra norip-
ninerloana escolta os navios que
transportam material de guerra
pura a Inglaterra.

2r — As forças nlemfls captu-
laram Kiev e Poltava.

2jt — l.ord Béávei'broolt e W.
Averltl inauguram as con-fereti-
das com Stalin, em Moscou.

oirruiino
I — Termina a conferência de

Moscou, depois de tres dias.
S  Hitler, em seu discurso

cio Sportspalast, anuncia nuu a
Rússia serã "vencida e n.lo se
restabelecera mais".

(I — A emissora de Moscou
anuncia que tres milhões dp sol-
dados iniciaram uma gigante»-

i ca ofensiva contra Moscou.
Porkov e Novoshevsk. Harry j j — Os alemães capturam
Hopkins sai de Moscou depois Qrel e anunciam a destruição da
de conferenciar varias vezes resistência russa na Ucralna.

Stalin. no periodo de

capturadas pelas iropas alemãs, mães, italianos nos EE. UU.
Dorem os iuRlcscs conservam
Tobruk.

17 — Iugoslávia capittisa.
Aviões alemães bombardearam
Intensamente Londres a uoi-
le passada. s

19 — O primeiro ministro
Ei-ciío Kot-itzis se suicida de-
vido as preocupações caUshdas
Dela «uei-ra.'i'ò — Capitula o Exercito
ííi-cgo de Epiro aos italianos.
O coverno Krefio se transfere
a Creta. Bulgária invade Creta,

25 — Os ataques aéreos ale-
m&es causam grandes perdas
de navios aos ingleses ao in!-
ciar a evacuação tia Grécia.

27 — As tropas alemães cn-
tram em Athenas. O rei Pe-
dro da Iugoslávia e v vários
membros de seu governo che-
gam a Palestina,

28 — Forças italianas oeunam
CorfU'. No deserto ocidental
as forças italo-aletnãcs penç-
tram. 9 quilômetros no tem-
torio cRipcio. porem são con-
tidas.

30 _ Churchill anuncia (We
48.000 dos 60.000 soldados
britânicos enviados â Grécia
foram evacuados. Plymputh
experimenta seu segando ata-
que aéreo em massa, ficando a
cidade quasi totalmente dçs-
truida.

MAIO
1 — são transferidos á In-

claterra 50 petroleiros norte-
americanos. Tropas britânicas
desembarcam em Rasora e te
atrrava a tensão entre a Injila-
terra e o Iraque.

2 — Começa as hostilidades

17 — a. Turquia e a Alemã-
nha firmam um tratado de
amizade e não agressão.

20 — A Finlândia ordena a
mobilização geral.

22 — A Alemanha Invade a
Rússia a Filandia, a Rumania,
a Italia e a Hungria seguem
lmediatmente o seu exemplo.
A Inglaterra se compromete em
ajudar a Rússia.

24 — O presidente Rooseelt
anuncia, que a Rusisa receberá
auxilio de acordo com a lei de
Empréstimos e Arrendamentos.

27 — A missão militar brita-
nica chega a Moscou.

29 — O alto comando alemão
emite um comunicado especial
anunciando a captura de 40.000
soldados russos, a destruição
de 1.700 aviões e de 1.200 tan-
nues e a tomada de Grodno,
Brest-Lltovsk e Vllna. Enj No-
va York falece o famoso pia-
nlsta e ex-presidente da Polo-
nia. Inácio PaderevVski, com 80
anos.

JULHO
— O general Sir Claude Au-

chlnnleck e nomeado coman-
ílante em chefe das forças bri-
tanlcas no Oriente Médio, suce-
dendo ao general Wavell ' 

que
ê nomeado comandante do
Exército da Tndia.

— O alto comando alemão
anuncia a primeira grande vi-
torla na campanha da Rússia de
olaratido que na batalha de
ByaílsftKSk oc russos sofreram
500.000 bailas. Afirma tam-
bem qtiA at* psla data foram
destruídos 4.7:5 aviões rus-
sos,

com o sr
uma semana.

— O sr. Bruno Mussolini
morre quando experimentava
um avião. Morre aos 8 anos o
poeta e filosofo indu\ Radin-
dranath Tagore.

— Os russos anunciam ofi-
cialmente que desde o dia 22
de junho as baixas alemães so-
mam 1.600.900 homens em
comparação com 600.000 cau-
sadas aos russos. Isto foi pu-
blicada como replica a noticia
alemã de que o numero de pri-
sionelros russos era de 850.000
sem contar os mortos.

11 — As forças alemãs e alia-
das tem em suas mãos mais da
metade da Ucrânia e alcançam
vários pontos do Mar Negro.

12 — O Japão adverte a Rus-
sia que "resentir-se-á grave-
merote" com a remessa de mat<i-
rial de guerra por Vladivostok.

14 — Os srs. Roosevelt e
Churchill se encontram a bor
do do "Prince of Wales" em 1
"algum ponto do Oceano Atlan-
tico" para formular a "aecla-
ração do Atlântico" com sous £
pontos. As tropas alerríis ". ru-
menas Iniciam o cerco de Odes-
sa enquanto nutras tropas do
Eixo ocupam o distrito de
Krivoi-Rog. na Ucrânia. Verf-
ficam-se distúrbios comunistas
em Paris. , ¦

ifi  As foi ças finlandesas
capturam SòrtavaU-i Moscou
admite a evacu-ição da TJcra-
xfíi.. .' ,

i0  Fontes tle-i'.- anunciam
,t.r as tropas nazi^f:' ocupa
ram todo o ttírr1'- > o da Ucra-
nia. ao osete do Dnior-r com
ei'<*rQa. ode Odes ,*>

21 — Veriifcam-se distur-
bios aniti-alemaes em Paris.

22  O governo da Iriglater-
ra e da Rússia pedem ao Trft a
expulsão dos alemães e italia-
nos que se encontram «tn --íu
território. Trooas alemãs e fin-
landesas iniciam o cerco d«
Leningrado.

25  Forças mecanizadas hri-
Únicas e soviéticas Invadem o

9 — O sr. Roosevelt pede ao
Congresso autorização para ar-
mar os navios mercantes. O

17 — O sr. Roosovelt assír.A
a revogação da I.el de Noutra-
lidado. O primeiro ministro
Tojo apresenta condições narasolucionar o conflito do Pacjfl-
co aos Estados Unidos.

19 — o Quartel Oeneral bri-
tanico no Cairo anuncia o inicio
dft ofensiva ria Libla.
20 — Moscou admite a evacua-
ção de Kerov, na OrimGlà.

24 — A Casa Branca anun-
ciou a remessa de tropas norte-
americanas a Surinam na Cuia-
na holandesa, para proteger a*
jaziilns de bauxita.

2.5 — Os representantes de iz
nações assinam a renovação do
Pacto Anti-Comunlsta em Kcr-
Um.

26 — O sr. r-ord-ll Hull r-n-
troga as condições norte-am~ri-
canas aos Japoneses

27 — Roma e Cairo anunciam
a rendição de Onndnr,.

DEZEMnitO
— Um portavo< militar ad-

mite que os alemães se te-
nham retirado de Rostov.

— O sr. Roosevelt revela
que jã pediu ao Japão uma pt-
nllcação sobre os movimentos
de suas tropas na findochlna.

— O radio de Moscou anun-
cta que os russos flz-eram *•-

presidente do Panamá, Arlas, » j troceder os alemães até Tagan-
derrotado num movimento re- rog.
voluclonarlo sendo substituído i r — O sr. Roosevelt envia
pelo sr. Ricardo Adolfo de Ia
Guardiã.

 Vm portavoz alemão lo
clara que foi destruida a resls-
tencia russa.

10 — A Câmara dos Repre-
sentantes dos Estados Unidos
aprovou uma nova lei de aitxl.
lio de 6.000.000.000 de dólares.

11 — Forças norte-amerlcH-
nas se apoderaram de uma emis-
sora alemã na Groenlândia.

12 — Os russos admitem «
perda de Bryansk.

uma mensagem ao imperador
HJrolto pedindo-lhe que coloque
sua Influencia em favor da ma-
nutenção da paz.

7 — Os Japoneses atacam de
surpresa as Ilhas Mawíil ao
mesmo tempo que lançam ata-

| quês contra as índias Orientais
! Holandesas, as Filipinas e a Ma-
! lasia.
; 8 — O Japão declara çucrra.
| aos Estados Unidos e a Tng.a-
terra. Estados Unidos e IngUi

. terra respondem itnedtalamen-
13 — O comunicado alemã» | (e_ declarando guerra ao Japão.

fl — Os japoneses invadem Ma-anuncia a tomada de Vyazma
15 — Moscou anuncia que as

tropas russas abandonaram T\.a-
1'nln.

16 — Os alemães anunciam it
captura de Odessa depois fl»
dois meses de cerco
• — Renuncia o gabinete Ko-
noye.

18 — Tojo forma o novo gn-
binete japonês. O comunicado
alemão anuncia que foram des-
truidos oito exércitos russos,
terminando assim a batalha
travada durante 17 dias em. Vv-
asma e Bryansk.

19  Stalin decreta "estado
de sitio" para Moscou.

20 — Transfere-se a capital
russa para Kuybishev.

25 — Os alemães anunciam a
tomada de Kharkoff.

27  No Dia da Armada <>
presidente Roosevelt diz "quw
começaram os tiros".

31 — Anuncia-se que o "des-
troyer" norte-americano "Reu-
ben james" foi tornedeado «
afundado em águas da Groen-
landia, morrendo uma cenlína
de tripulantes.

NOVEMBRO
S _ O governo iapones anun-

cia que a viagem do sr. Sabu-
ro Kurusu a Washington é par*

laça e o norte de .«zon. Os
russos anunciam a icconquista
cie Tlkhvln. O sr. Roosevcll
fala pelo radio, prevendo unia
guerra mundial com a derrota ,
do chefe."10 — Os britânicos anunciam
o levantamento do cerco de Tò-
bruk. Os japoneses afundam o
"Piluce of Walles" e o "R^iVul-
se".

11 — A Italia e a Alemanha
declaram guerra aos Estados
Unidos, que imediatamente res-
pondem da mesma forma.

13 — Os ingleses anunciam o
afundamento de três cruzadores
italianos no Mediterrâneo. Os
russos continuam avançando em
todas as frentes.

14 — Os nortoj.-amertc.anoK
anunciam que seus aviões de
bombardeio afundaram na *e-
mana passada quatro transpor-
tes japoneses nas tgua* de Lu-
lon. Os japoneses'atacam Hông
Kong por terra è oòr ar.

21 — Divulgou-se què o ^v.
Churchill chegou a Washington.
Revela-se que o general Von
BràuRchlisch e outros generais
foram defiostu;: dos conianduí
do exercito nazista.
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6 DIARIQ CARIOCA — Quinta-feira, 1 de Janeiro de 1942 CINEMA

A Empresa Laiz Seüeriano Ribeiro Selecio-
na os. Lançamentos Para o Novo Ano Cine-
matografico — l/ma Constelação .4dmira-

t>el Para o São Laiz e Carioca
Jrt é tempo de »e fnlar nas

futura* pro{p-amut;Oes do» cl-
nenins Sfto Lule s Carioca e
n F.inpresa Lula Severiano
Ribeiro nflo tom poupado e*-
foieon pnra «eleelunar uma
producP» «le (primeira fom
nrtiMtnn de primeira lírnnile-
».n para ilr-fllu- nn* teln»
diupielcM luxüoiio* i»nl leio*
clitemiHOixi-« I- '« iln i-iiliitle.

A primeira CBlTelii mie se
apresenta •'• Oitrothy In-
moui". em A"lomn".

I.oii» depoU virá JWcrlo
Oberon em "Milia". sesulu-
do.se F-rrot Flynii om "EM-

trndn de Santa Pfe") Simlc-
lelne Cnrroll e Freil Mae

—Murrn-y-em-JlIÜlld Noite e<"
Lisboa "; Tyrone
Betty Grnble em
kee "a R. A.
erney em

Power e
"Um Ymi-

F."l Gene TI.
Formosa Biiii-

dida"; Jnck Bciiny em

Tln de rnrlltos"! Edwnrd 6,
llohiiisnn em "Mensagem de
neuter": ill Iriam llopUln-
em "A Mulher dos Cabelos
Vermelho-"| Hnmphrey' Rei-

Kiirt e Idn l.uplno *m ' ! 
,

limo nefunlo"! JorBc BI-

gnuri em "A Marquesa d«
Santos"i Henry Fonoa e
,lonn Ilennctt em "Vhlns «em
lliiino"! « nlniln outro- blg-
hits estrelndos por Charles
Boyer. Boi, llopc. Pauletc
fíodilnrcl, l)on Ameche, IJo.
bert MoiitKOinery Douttln*
FnlrbnnkM. Jr , .lohn Pnyne.
\llre Fnye. Onry Cooper.
Itnrlinrn St.nnwvek. I.orettn
Vomite e multou outro*.

A Rmpresa Lu1« Severiano
Ilibei™ espera -n«»t»»'.. Cftl»'--
nunr cumprindo n »«•<« l""a
do «o e.vlblr o» melhores rn-

mes em «eu- melhore» cine-
iiinHt Silo fjul- e Cnrloen.
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Sfto Lula e Carioca —
"A Noiva de meu Man-
do" (Columbla) com Mel-
vvn Douglas. — Horário:
2_4 — 6 — 8e 10 ho-
ras. Horário do Carioca:
1.30 — 3.30 — a.30 —
7.30 e 9.30 horas.

Paluelo — (Fechado
para reforma).

O.ieon — "A Grande
Mentira" (Warner) com
Bfitte Davis e Georpre
Brent. — Horário: 2 — *
— 6 8 e 10 horas.

Rex — "Garota de En-
comenda" (ParamoiinO
oom Don Ameche e Mary
Martin —• Horário: 2 — 4

 6 — 8 e 10 horas.

Império — "A Ré Ino-
cente" com Margaret
Lookwood e o filme em
serie "A Caveira» 14° e
15° episódios (final).

Gloria — "Clneac Glo-
ria" _ «Os Últimos Jor-
nais da Guerra" « "De-
(senhos Colorlnos"

PlnEii — "O Drapfio
Densoso» (R. Iv. _0.)
Desenho colorido de Walt
Disnev — Horário: 2 — 4

 6 — 8 e 10 horas.
¦ tretro — "Meu Queri-

do Maluco" (Metro Gold-
wyn) com Willlam Po-
wéll e Myrna Loy. —Ho-
rario: 112 dia — 2 — i —
6 _ g e 10 horas.

Metro Tijuca — -' -O
Mundo é um Teatro
(Metro Goldwn) com Ja-
mes Stwart e Heddy Da.
mour. — Horário: 2 — 4

 G — 8 e 10 horas.
Ilctro Copacabana —

"Aventura no Oriente
(Metro Goldwyn) com
Clark Gable e Rosalind
Russell .— Horário: 2 —
4 _ 6 — 8 e 10 horas.

Pnthe — "Dunr e Me-
lortia" (Universal) com
Mlsha Auer. —¦ Horário:
2 _ 4 — 6 — 8 e 10 lio-

Urondwny — "Coração
de Rainha" (Ufa com -4a-
rah Leander e Willy Bir-
ee] — Horário: 2 — 4
__ 6 

'— 
8 a 10 horas.

Colonial — Na tela:
"Homens Contra o Céu
rom Richard Dix". No
palco: ás 4 e 9 horas.
"O Paraíso rtot-- Bebedos
com Oc-nesio Arruda.

t;lnenc Trlnnon — oa
Últimos Jornais da Guer.
ra Imprensa Animada
Cineao p Desenhos Colo-
ridos. „

CENTRO

e "Motim no

. "F.eus Três
"Terror de

 "Masca-
e "O Velho

ia'
Eldorndo Car-

Pnrlslenuc — "A ven tu-
ra3 nas Selvas" e "La-
drão de Ouro".

Opern — "Esta Mulher
me Pertence" e "Motim
no Ártico".

Metrópole — "A Mllio-
narla o o GarçonV e
"Sonsa mas Sabida".

Popular — "CodiKo <Je
Honra". "Saudades de
Espanha» e "Luz aue se
Àpajra". n

Primor — "Valentes «e
Ocasião" e "Aventuras
nas Selvas",

Florlnno — "Ouro do
Céu" e "Nova l'i*ou-
teira". „'Sfto José — "Quero Ca-
sar-me Contigo".

lrlB _. "A. Cidade nun
Nunca Dorme" e "A Po-
ma do Tucson".

Ideal — "Noites de
Rumba" b "Nao. Nao rsa-
nele". ,.nr,

Mem dn Sft — "Ço-

mando Negro" e "Cila-

da Fatídica".
l/alm  "A Vingam ca

dos Daltons" e "Ainda

Estou Vivo".

ba limos

politeama — "Trem de
Lux" e "Marcha San-
errenta". .,„

Guniiabarn ¦— <¦)?.'
mance de Circo' e 1 >-
ratas do Ar".

Boxl — "Quero basai -

me Contigo".
Ira IA — "A Carta".
Ipanema — "Garota de

Encomenda"., -v^ aue

Virá ao Brasil Um An-
tropologista Britânico

; HO J,E"' 11.15:1.10:5.20-5.35-7.50-10.5
ELE FINGIU
DA SELVA...

áER "TAN-TAN",
MAS, PORQUE?

ae Ferdeu"
Ártico".

Varletí -
Amores" e
Vingança".

Americano
ra de Fogo'
Cnnfelhelro'-.

IHo — "A Mulher nivj-
Kivoi" e "RomaiiCB 10
um Trapaceiro".

Centenário — "A Vida
tem Dois Aspectos" e
"Caravana de Embosca-
da "

Bniidelrn — "Submn-
rino Fantasma'' e "Amor
de Minha Vida".

Avenida — "As Quatro
Mães".

Olinda — "Esta Mu-
lher me Pertence" L,a-
drões de Ouro" — No
Palco NumcrosVarlados.

América — "A Cidade
aue Nunca Dormo"

Guarani — "Varanda
dos Rouxinóis" e "Dttsm-
nos Asas".

Cntuinhi — ''f ma Noite
no Rio" e "Audaz Aven-
tvr.elro".

Apoio — "Sonsa, mas
Sabida" e "Por Partidas
Dobradas".

Sfto Cristóvão — "Amor
de Minha Vida" e "Quan-
do uma Mulher ê Valen-
te".

Jovial — "Marcha San-
frrenta" e "Os Quatro Fl-
lhos de Adão".

Tijuca — "CancSo do
MllaV:rp" e "Fa.OM .1 do
Barulho". » " _

Vlln iKOliel — "Ele. Ela
e Eu" e "Dobo Entre Lo-
hos"1.

Velo — "Trem de Du-
xo" e "Três Cavaleiros
do Texas". _ .

BdlRon — «Médico Pri-
sioneiro" e "Fronteira
Perigosa" .

Grnlnu- — "Alô. Ame-
rica" -> "Familia do La-
rulho".

Jl.id- i-U I.olio — hHJâ
'! i". A muros" e "'Purr-Ji'
ile Vingança".

Mnrneanfl — "Escravo
dos Deuses" e "Ritmos
de Nova York".

SUBÚRBIOS
l Central I

Mascote — "O Homem
que se Perdeu" e "Estra-
ria Trágica".

Me.rr — "O Filho de
Monte Cristo" e "Ciclone
á- Cavalo". .

Para Tortos — "Tuo.0
Isto e o Céu Tnnibem".

Ileiin-Flor — "Ouro do
Céu." e "Cilada Fatidi-
ca". ...,

(lulntliio — "A 
; 'da

tem Dois Aspectos' e
"Medico Prisioneiro". .

Piedade — "Não Cob.l-
raiVis a Mulher Allieia
e "Piratas do Ar".

Coliseu — "Paixão V a-
tal" e "Cavalo P.elarn-
pago".

Alfa  "Policia de
Choque" e "Carga Ca-
muflnda".

Model,, — "A Miliona-
ria e o Garctj.n" e "Car-
tucho Acusador".

Madureira — "O Mago
da .Morte" e "Três Cava-
loiros do Texas".

Moderno — "21 Horas
de Sonho" e "Cartucho
Acusador".SLuunnios

M.copoldiiia)
nnsarlo — "O Dadrão

de Bagdá".
Itaiuos — "Ilha dos

Horrores" e -Código, de
Honra".

Paraíso
Aventureiro"
Áspero".

Oriente —
Mosqueteiros!'.

Penha — "Nao. Nilo
Nanete" e "Nas Som-
liras da Noite".

Santo Ceeilin A
Bela e o Monstro".

MTF.HO'1

odeon — "Os Irmãos
.Máximo no Circo".

imperial — "Morro dos
Maus Espíritos" e v oo
á Meia Noite".

irjrten  "O Vagalume"
a "Por partidas Dobra-

• Ias".
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Com «Meu Querido Maluco», o «Metro-Passeio» Esta
Entrando em 1942 do Modo Mais Alegre e Feliz

0s "Hits" Que Virão Muito Breve

— "Audaz
e "Caminho

'A Volta dos

1
I -.!

i ¦'
. .1-..,

r

Nelson Kdrtr e Rlse Stevens em
jc.-inette e Gene llnymound em

'•OOTSifíe(R.-ov7n01!ue

Cultural?;'. . com nlotiv-i
partida dn -piores-

outros convidados
sr. Cochrane de

pelo
laqCies
na próxima

Os Cheíes de Serviços
do Departamento de

Obras no Gabinets do
Dr. Edison Passos

O dr. Soares Pereira, diretor
tio Departamento de Obras da

Prefeitura acompanhado de to-
dos os chefes de serviços, com-
pareceu ontem á tarde, ao «a-
íiincte do dr. Edison Passos, sc-
cretnrio ceral de Viação e Obras
para apresentar cumprimentos
de felicidade para o Ano Novo.

vry de
Entre os

fiéurayam o
Ao â. mesma, Roavista • o

Alencar, conselheiro comercia]
da embaixada brasileira: o adi-
racltão Keenan, que tambem
partirá para o Brasil como re-
presentante do Conselho Brita-
nico d« Relações Culturais.

Desde a meia.noite de ontem,
ou melhor, desde o primeiro
instante de 1942, o Metro Pas-
selo está oferecendo ao seu pu-
blico um filme nlegrissimo
desses saborosos de ponta a
ponta, muito próprio, portanto,
para a alvorada de uma nova
etapa do calendário.

Willlam Powtill e Myrna Loy
estupendos em papeis irre&lstl-
veis, são os interprete» de
"Me'u Querido Maluco". essa
farça estupenda que está 01-
vertindo tao Intensamente, o pu-
Mico do Metro Passeio, ao mes-
mo tempo que não esqueçamos,
desde o primeiro instante de
L943 tambem, no Metro Tijuca
se exibe "O Mundo ú um Tca-
tro" e. no Metro Copacabana
Claric Gable e Itosalina Russell
contam "Aventura no Orlen-
te".

Mas voltemos ao Metro Pas-
seio para detalhar a Iguraa coi-
sa dos seus gra-ti-Jes cartazes
para o ano que se inicia, o que
é o mesmo que detalhar alguma
coisa dos grandes cartazes de
l!)42 tambem no Metro Tijuca e
no Metro Copacabana.

Assim, por exemplo, digramos
que ainda em ianeiro o Metro
Passeio nos dará Mickey Roo-
ney a Familia Hardy e Judy
C.arland em "Andy Hardy "Ca-

va á Vida", vindo não muito de-
pois os irmãos Mazx em "Casa

Maluca", reputada uma das
mais felizes fareas dos popula-
rissimos excêntricos.

De Gi;eta Garbo espera-se

Soldado de Chocolate», ^y 
Tem,„,e 

'^^^m^Í^Í^yS^ 

íiS-^SSfSíí ««' fS&SZT
O Amor „ue nao Morreu'', 

^^^^^^^^
temporada . Metro Goldwyn-»

Men ":
,1o Melro

sua segunda super-comedia,
tambem com Melvyn Douglas.
"Duas vezes meu",

De Mickey Rooney com Judy |
Garland, outra super-musicai e
precisamente á tal' em que Mi-
ckey de baiana', balangan-
dans... e tudo imita Carmeii
Miranda, a nossa Carmen . ..
Chama-se "Calouros na Broad-
way" esse filme. Em técnico-
tor por exemplo, teremos "Fio-
res do Po", de Greer Garson e
Walter Pidgeon, filme entusi-
asticamente recebido pela critl-
ca, e "O Amor que não Mor-
reu " este numa versão inter-
pretada agora por Jeanette Mac
Donald ao lado de Gene Ray-
mond e Brian Aherne.

Nelson Eddy e o soprano Ri-
se Stevens virão numa opereta
de grande espetáculo: "Solda-
do de Chocolate", musica de
Oscar Strauss.

• De Spencer Tdaftcy, para come-
çar. virá outra/Sòagistral inter-
pretação: "O Medico e o Mons-
tro", com Lana Turner e ingvid
Bedgman. Joan Crawford,
Greer Garson e Robert Taylov,
juntos virão em "De Mulher
para Mulher". Norma Shear-er,
lindíssima, interpretando Noel
Còwárd, virá em "Só Tlia!",
com Melvyn Douglas — esse

I felizardo Melvyn Douglas...
Mas não £- possível dar todos

os "hits" assim numa breve re-
zenha.

Paremos ai. que o que ai está
serve bem para mostrar que a

Mayer de 1942 será bem digna
de curiosidade oue já está des-
pertãndo. i «¦» i

Resultado do Concurso
de Filmes Brasileiros
Conforme fora anunciado, ro-

alizou-se sob os auspícios do
Departamento de Imprensa o
Propaganda, na Divisão de Ct-
nema e Teatro o julgamento do
concurso de filmes de longa e
pequena metragem, anualmente
Instituído de acordo com o que
estabelece o decreto-lei ri, PMO.
de SO de dezembro de 1930.

A Comissão julgadora, que fi-
cou composta dos srs. Prud«n-
te de Morais Neto, Manuel Ban-
deira Machado, aoós r» osrame
dos filmes apresentados pelos
concorrentes, resolveu dar-lhes
a seguinte classificação, para
eíeito da distribuição do pro-
mios:

Longa metragem — Primeiro
lugar — "Pureza": segundo,
"Ceu Azul"; terceiro. "Aves sem
ninho".

Pequena metragam — Primei-
ro lugar — "Metamorfose do
Sapo"; segundo, "Siderurgia no
Brasil": terceiro, "A Bacia do
Mncaeú" .

Para «s tirem los «orr.esppn-
dentes aos quarto, quinto, sexto
e netimo lugares foram classi-
ficados os filmes:

1 '.'Manhã. em Copacaoana ,

Não vos esqueçais de que os cc-
gos necessitam sempre do vosso
auxilio. Encaminhai-os Pura A
ALIANÇA DOS CEGOS, á rua
24 tie Maio n. 47 — Rio de .Ia-

neiro — Telefone 26-5202

\ Dr. Newton Mota
Médico

DOENÇAS DE SENHORAS
—OPERAÇÕES - PARTOS

Consultório :
URUGUAIANA, 111 - sob.
Terças, Quintas c Sábados.
de 2 ás 
Atende chamados pelo

 Telefone 38-G503
............* »¦¦» » - « » «

"Seleção de batalas paia «e
mentes", "Lanterna Mágica ri,
H2" e "O Leite", re.spectlvanien-
te.

Foram classificado." «juda os
filmes "Lanterna Mágica n. 21"
"A Marinha em Trabalho ri; :r
e "Siderurgia uo Brasil n. 2".
correspondentes ao aitavo. nono
e décimo lugares.
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¥ NA EMBAIXADA íi \ IHA.V-
'JA — O eutlinlxndor dn Friiiiv.-i
recehern hoje, dia 1", flim 11,110
A» lll.ílO minuto» na *Bdo dn Em-
Ixil.vniln, o.-» «pu» ronip/ilrlotn*
que o fiulNerem f-iiuiprlineiiliir
pela nusungcni do Ano Novo.

*_ CLUBE DB HK.f.ilAS OO
IX A "HE NU O — O (llilltie fie Ue-
Kiilnx ilo Plnmeii/so tlnrn um
Jniilnr dniisnnic- nt, C'n«'lli> dn
1 reu, o próximo dlu II du lu-
iielro dfi corrente nno, em lio-
ineniiffcin noa m-u» ttavuclntlos.

AMVErtSARIOS
Fazem anos huje: os senhores

irenerai Bertoldo Klhiger, co-
ronel Maj*l*m'liano Fernandes
da Silva, ten. cel. ' 1-Senjamim
Constant M. Ribeiro da Costa,
i*ap. de corveta Rogério Pereira
rios Santos; ministro Antônio
Brandão Mendes; drs. Nelson
Pag-ant, Alvino Carneiro Lima:
prof. José Paulo da Silva*. Ma-
rio (3. Saldanha da Gania, Nes-
tor F. .Burlainaqui, Krtsard da
Oliveira Castro, Joa'.|iiim Lou-
relro e o major Cícero Odilon
Mafra Magalhães.

Senhorlnha ZHa Coelho Neto.
Senhoras: profs. is.mra Pa'-

t.Io Duarte c .1. Ines Bejag Cor-
reia; Regina Luz, Aiituiileta Lo-
pes Carflriso, Leonor Murtinho
GtiJmácSéfi, Antonieta Macedo
dos Santos e. viuva Abdon JJila-
nen.

— Transcorre hoje o aniver-
sario natalielo da snntiorinna
Mayá Devi, filha dileta do ar.
Humberto de Oliveira.

<\ aniversariante, que 6 £'r;u-
ra de destaque nos nossos meios
R/jelais. oferecerá um óha, dan-

ÓPTICA MODERNA
ws»

ESPECIAL

rthnr Jaclntbo Rodrigues
BMA 7 DE SETEMBRO. 47

«L. 73-4437-RtO OE JANEIRO

taante Ar pessoas de sua» tela-
ijòes.

— Transcorre, no próximo dia
*. o terceiro aniversário fio me-
nino Alolsio, filho dileto do ca-
sal Aloisio SÜva e .lur.-ici pias«Ia Silva, residente» nenta capl-
tal.
AI.MOCOS

Urn grupo de oficiai? do Eixer-
t-lto, amigos do major Mario
Gomes, por motivo de sua pro-
moçftó a esse posto, vai ofere-
cer-lhe um almoço depois de
amanhã, dia 3 'lo tiorrerite, ás
13 horas,' po Hlçh Life.
BATIZADOS

Na pia batiçrrial da igreja de
São José, hoje, Lomarft o nome.
Tõ Rosa a filhlnha ilõ casal
Francisco e Guiomar Parelru. rie
Carvalho, servindo de padrinhos
a senhorlnha Dolpres Saeta (jon-
zaloí e o sr. Bolívar V.nnelti
Silva.

— SOLANGE MAIA — Será
batizada, hoje. na matriz dn Pa-
quota ,a menina Solange .Maia.
filha tia sra. Edite Pinto 13.
Reis professora municipal e do
sr. R. B. Reis Filho, fiiucio-
nario da Caixa Econômica. Se-
rão padrinhos os avôs paternos
de Solange Maia,
COLAÇÃO DE GRAU

Roallüa-se amanha, dia 2, no
auditório fia Assoclaçào l.ias'-
leira de. Imprensa, a çot-lriiotiia
de colarão de grau t,os novos
contadores de 1941; formados
pelo I-tKrtrH^to Br.-.sivinr.) J-*. C.:..
tabilidade. A's 21 horas, com a
presença de altas autoridades
iln ensino, jornalistas, etc. Ura

za '¦¦-; Tf ÍTÍC%l^;-<í

lugar a entrega dos diplomas
aos novos contadores. Por essa
ocasião, falará cm nome da tur-
ma que colou grau, pantnlnfada
pelo tlr. Henrique Orcioulll, o
f-ontatlorando Decerlo Ferreira
fie Morais. Pela manha í-.s 10
horas, no altar-mór da Igreja
da Candelária, será celebrada
missa em ação de Braças pela
terminação do curso. No dia 3,
nos salões do Fluminense F.C..
terá lugar o baile paru qual
será exigido o traje a rigor,
que encerrará as festividades.
CONFERÊNCIAS

Realiza-se hoje. fls 20.30 ho-
ras. no Centro iUspIrUã '-uiz
Gonzaga A rua Visconde de San-
ta Cru*/. 29, uma conferência do
sr. Silvjo Brito Sotireâ, sobra o
tema: — "Deus e a fraternlda-
rio".
INSTITUTO HISTÓRICO

Realiza-se no dia 7, ás 17 ho-
ras, a sessão solene para, posseda diretoria e comissões perma-nentes eleitas pela ásRpmbléia
geral do 15 de dezembro para o
biênio de 1942-1943.

Na mesma sessão será empos-
sadn Ma presidência perpetua dnreferido rnstttuto ¦¦ embaixador•l"sé Carlos de Macedo Soares.
MISSAS '

Serão celebradas, ámanliil as
seguintes:

Gabrlela Multei- le Castro —
7" (lla j na igi cja do N. S. da
Conceição e Boa Morte. As 10
horas.noiva nos

41UNAII TEtXETÍtA ARAU-
JO-CA D ktt; ii i*;iT' i r: M una
BARRETO — Acabam tle con-
tratar matrimônio, o cadete
Heitor Cunha Maná Barreto, fl-
lho da viuva Jandira Mena liar-
reto, e a senhorlnha Adlnah
Teixeira Araújo, filha do sr.
Odilon Pires Araújo, funciona-
rjo publico munlclpa] e de sua
exma. esposa <J. lilvir.i Teixoi-
ra Araújo.
NASCIMENTOS

Acha-se. desde ontem, «rrl-
quccldo o lar do casal rieiia
Mascarenhas Setta-Jalmo Seta,
com o nascimento ile uma Inte-
réssánta menina oue receberá o
notrie de Denia©; Vi TO II i:!'!-AHDO Fr'.*.

ELEGÂNCIA
<!trrta(eg»taiataB<aMte
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OS AUTORES MAIS RBPRM.
SUNT.VDOS NO BKASIL 13 M

E a seguinte a estatística
dos autores de comedia mais
representados no Brasil em
1941:

lu — Paulo de Magalha.es,
IBV; 2o — Gastão Barrosy, 361;

.. 3?.. Armando Gonzaga, 2S3; 4"
— Joraci Camargo 262; ã° —
t-iuiaí Iglcsias, iül; e outros
tum menus.

Tal cotnu era 133S, 1939 o
l'J+0 Paulo Magalhães, em 1941
continuou a ser o autor mais
representado no Brasil.

tj Servitjo Nacional de Tea-
tro" premiou com 25-contos de
róis a cada uma — distribuídos•"mire autur e interpretes — as
comédias "Pensão de D. Este-
lu". de Gastã.o Barroso, repre-
sentada pela Companhia Jaime
Costa, no teatro Rival e "A Cl-
sana me Enganou", de Paulo
Magalhães, representada pelaCompanhia Procopio Ferreira
no teatro Serrador, por terem,
sido as oue maior numero de
represeniucões alcançaram du-
tante o ano.

Entre os revistografos Frei-
re Júnior foi o mais' represen-
tadu. em 3S1 espetáculos.

BOATOS DF. ESSQ.ÚÍNA

Parte amanhã para Curitiba
o "balet" de Carlos Usboa.

Chegou do Norte a Com-
panhla Antônio de Souza.

Estréia hoje no Avenida
em São Paulo," a Com pan ria
Procopio Ferreira, para a apre-
sen tação de Bibi ao pubjico pau-lista.

Suspendeu seus espeta-
-culos domingo, para remodela-
ção geral do seu elenco, a Com-
panhla Chlnese no sub-solo do
Regina.

Está no Rio a atriz Alda
Garrido, que estreará sexta-fei-
ra no Casino Antártica.A Companhia Mesqultlnha
estreará no dia S. no Boa Vista.Tendo sido dissolvida emSão Paulo, já estão no Rio osseus artistas,

-"- Estréia amanhã no teatro

Serrador a Companhia Iracema
de Alencar-Míinuel Pèra com a
peca d(> Kurlco Silva. "A Feli-
cidade Pode Esperar". Trata-
se de. um espetáculo encanta-
dor nó qual tVifiõs depositam
absoluta confiança,

-- Ccnesi.i Arruda, tem no
seu cartaz dp Cine Teatro Colo-
nial. nà I.apa a peca engraça-
dissima "Paraiso de Kcbedos"
que vem alcançando grande
«rito.

Fnlmcirim e sua Compa-
nhia. 110 Regina estão fazendo
uma feliz temporada, t-om ".Q'ue
Santo Homem"; uma tradução
de Restier Júnior, e que marca
a sua segunda vitoria.

Eva Todor e todo n elenco
da Companhia T,uiz Içlcslas nl-
eancarnm brilhante êxito com
as primeiras representações da
com,fíçHà rins escritores cai vi pis-
tas Alcides Maciel e Silvio Foii-
tOU.rà "Crescei e Multiplicai-
vos", com ntie encerçam a sua
tempoi-ílda feliz no Rival.

No final de enda ato. o pu-blic.o aplnudiu freneticamente o
Pspptnciiln ,

Parece que- "O Ebrio" ain-da tesiste a alcumas "Talagd-
rl"s" e continuara no c;|itá/, do
Co rios -ftórnèp. *

Hoje é a primeira "niHti-
née" no Recreio, ,-ís I.', horas,
com "Você já foi. A Bafa?'; de
Freire Júnior, com Oscarlto e¦AraM

COISAS (IVK INCOMODA'!-'!
"Madame Kuterfjrly" na re-

vista carnavalesca do Recreio.

O FILME DE nÒ.IE

Olli)n»l« — "Casei-me com a
Aventura". — r.uix Cataldo,

o cbaíÉNTÁnio n\ noitf.

rm festa o lar do sr. Eduardo
Barri Knopp e de d. Silvia Rar-
rle Knopp. com o nascimento de
um interessante menino, que r«-
ceberá na pia patismal o nome
ile Vilor Eduardo.
PMSTAS

FESTA PE FRATTRXIRADE
._ Rm comemoração ao dia tia
Fraternidade Universal a Soc'c-
•lade Teosofica no Hrasll fará
-eallzar hoje uma fpstn em su.i
pede social, A rua do Rosário n.
14f* — sob. ás 14 horas, 11 qual
constara de um programa lite-
ro-musleal a cargo de ótimos
artistas desta capital.

Entrada franca aos interessa-
dos.

— Tela sua Kelàdorá Madame
Geraldlne ISct.tini, a Casa de
Saúde e Maternidade de Jacaré-
pagliá fea. ontem, farta distri-
bulção de doces e brinquedos As
crianças pobres da localidade.

!•*.' 1111111 trnillçfl» il<> 111 a 11-
flt» elegnnte onrlficii 11 pnKxn-
gr 111 dn uno nn reslileiielii do
ur. Ilnlmiindu Cnstro "llnyn.

Ali se reu ne •>rnnilo pnrlcrie iiusan «ode,Indo tiflm rie
receber o Ann-jVov,i, que com
woiim horlyintlow LuXIuííjÍm ilr

Nn fntogriilli nclnin vs-
IniiiliniiifiM 11111 fli^r.iutc dn
11I1I11111 rci«t:i nn rcMlilciii-iii do
sr, ItnliiMiittlo Castro Itlnjii
vi-iiilo-se <> «r. \ pi mo 11 iiniis.'
tn Kiiuilnmlo n t-nlrniln tio
.\ l1U-i\0VO.

illnw Moni|irp inélIioivÃ, flcviVrA
trnjii-r-llic. surprow.i* ciu-tin-
tntlorns.

Foto SO.MBn S.
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Não Podem Mais Circular no Brasil

Boas-festas! Ano Novo!
Feliz!... Cheio como um ovo,
Ao CLERO- NOBREZA e POVO
Desejam, agradecidos,
Og chefe** reconhecidos
da "tal" FEIRA DE TECIDOS. .

Qve vende sedas lindíssimas,
Rarantidas, baratissimas,
Por todos preferidissimas,
Na qualidade e padrão!
Aproveite a ocasião:
20 — KAMALHO ORTIGAO,

Ex-Travessa São Francisco...
Pense bem: 'não corra o risce
Div para o rói dos iludidos:
— Seda a preços reduzidos,

: SO'NA 

FESeA DE TFCSDOS
-20^^RAMALHÓ ORTIGÃO — 20

J

MOVIM^TO CATÓLICO
CIRCUMCISAO DE NOSSO

SENHOR

O menino Deus derrama as
primeiras gotas de sangue, e
recebe o nome de Jesus, que in-
dica a sua missão de Salvador.
Assim, neste dia, a nrii-/ saúda

iá celebrante e pregara ao
Evangelho o vigário da Paro-
quia padre Ambrosio MonteJli,
sendo a mesma acompanhada
de cânticos sacras, estando o
coro sob a direção da proles-
sota Amélia de Menezes.

NUN'JA MAIS
l'.s,. I111111 d<S vr« por nenilllill
lociio DlSCItUTA, o ntincii mui*
tt-ríi ciispn. ooinlmtenilf» 11I111I"
ma 11 tcOfjiícN il» couro. llroii.
Tlnoco, (.11 i-rnin Griinile. ete. —

Kiili.: Ana Nerj*. UP7S.

Proibida Pelo DIP a Circulação de Varias Publi-
cações Em Lingua Estrangeira, Em São Paulo

—- Df> quem foi p.s.vi illi''in
i-nloc-nr nina olm-n 0111 li o ini
cem na, "O Bhr.lo >> uo nhi-,
do Onrloi» GomPsf Inilor,:
ontpjit o •Tícyzn no.si-oll. no
Domlnç-os Sepriicffi .

K o Çf-snr "Brito, ,|ii<. <,«}
1'f-rtti, ,-onioiitoii:

— .S6 poilp ter «jlilo <> In
ru*'o di> Álcool;
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0s Cumprimentos do
Dr. Jorge Dodsworth

Aos Representantes da
Imprensa

O rir. Jorge IJotlsworlh so-
crüttVriò crernl de Administrnçíío.
esteve oiitum n.i saiu de iinpren-'sn da Prefeitura, em vista de
cumprimentos nos iorniilislns
:u)i-editarlos iuntii no gabinete
do prefelln Ilonriaue Dodsworth.

O iluslre chefe do gabinete tio
governador da cidade, depois tle
apresentar votos de felicidades
á Iodos, agradecei) a coopera-
ção oue os jornalistas lêm pres-
Indo ;i administração do -prefei-
lo Dodsworth, •

Ao deixar a sala de imprensa,
o rir. Jorec Dodsworth. foi sau-
dado pelos presentes, com uma
demorada salva de palmas.

Patente ds Invenção
R. 16.608

lUomseii & Fréèmah,' Agente
Ofjelàl ria Propriedade Ttidus-
trial, pstabeleeitla á, prar;a Maná
n. 7. 16" nesta cidade enearre-
«n-sf, dp promover., o emprego
de "tni npnrcllio piiru quchrnrno/.es fie i-rtfo". privilegiado
pela patente, supra exarada de
propriedade da Cliarle* T. Wll-«on Compnii.v In,..

Km sua reunião de ontem,
realizada sob a presidência do
Hy. Lourlval Fontes, diretor
geral do Dip, examinou o Con-
sellio Nacional de Imprensa va-
rios processos de pedidos de
registo, ha tempo formulados,
ile .jornais e revistas tine se
editavam em idiomas estrangei-
rps em São Paulo. Verificou-
se desses processos que os res-
pectivos periódicos não fize-
ram prova, de haver cumprido o
ato do. presidente da Re-
publica que determinou, a par-
t'r de julho ultimo, a obriga-
turletlade do uso exclustvamcn.
t'fl da Hngua brasileira pelos or-
Sãos rle imprensa editados 1,0
pattj. Alem disto, diversos des-
sés jornais e revistas continua-
yàrn tendo estrangeiros como
proprietários ou diretores inte-
lec-tuais ou administrativos, o
nue (•, entretanto, vedado pela
Constituição Federal.

Nessas rendições encontram-
se as seguintes publicações to-
dn.s da capital rle São. Paulo e
cujos registos foram negados:

"A Vinha" "A Estrela"
(Zeria). *'ll Ficsanaseo", "òa-

zela Hispana", "fopolo d'lta-
lia", «A8.--Zikk.ra " (A remiiit-
ciência), "Nambel Slilmpo","Ar.Jtaed" (O Repórter) "Ry-
ias" ( Madrugada), -f. Vol li uncl
Helmat", "Revista da I.lga
Antlalttüa de letras árabes" erevista "Letras Briisllenaa ";.

Cumprimentos -?o Mi-
nistro da Guerra

Será Aceito 0 Ofereci-
mento de Lindbergh
NOVA TTORK. (U. P.) — He-

ferlndo-se ã solicitação apre-
sentaria polo sr. Lindbergh
nara Ingressar na aviação cn.
ménta-se em Washington que
possivelmente, es-te pedido terá
uma acolhida favorável. Dlr..se
mesmo que não cabe a menor
duvida de que o pedido será
aceito, não somente por repre-
•sentar a unidade nacional que
se formou apôs gi'orra, senão
porque o sr. Undbérgli poderá
ser -liLiI em yjrtutía de se tra-
tar de um aviador excelente,
detalhe este de grande Impor-
tam-i.t ur-stea tempos de guerra.

CONVITE DO CHEFE DO
ESTADO MAIOR DO
EXEBCTTO AOS GE-

NERAIS E DEMAIS
ALTAS AUTORIDADES

AliLiTAREÕ
O chefe do Estado Maiordo Exercito, em data cie

oiitnn, convidou os generais,clíefés de repartições e estábé-
lecimèntòs militares e coman-
dantes de unidades desta catii-
tai, para apresentar cutnpri-
•ui-.itco «o ninhHtio da, (Juci'1'h.
general Eurico Dutra, pelaentrada do ano de 1942, ama-
una, dia 2, ás * 16 horas, nn
salão de honrad o Palácio do
Exercito, na Praça da Re-
publica.

As autoridades ora convidada!,
deverão se achar no referido
salão, ás 15.45 horas, emuniforme branco, desarmará:»

Durante a cerimonia, tora-rão varias bandas de miisic»militares.

o berço do Recemnascido
Intimamente unida a seu n-

lho, é Maria Santíssima objeto
de particular devoção do .povo
católico. Por isso dela nos
lembramos hoje nas orações e
na "estação".

A Igreja, tendo o seu come-
ço de ano uo 1." domingo do
advento, não faz menção «Io
ano civil.

EPÍSTOLA

Caríssimo: Maniíestou-se a
graça de Deus, nosso Salvador,
a todos os homens, e ensinou-
nos que, renunciando á impie-
dade e aos desejos mundanos,
vivamos nestes séculos, sóbria,
,jut.ta e piamente, aguardando
a betnaventurada esperança, e
a vinda da gloria do grancie
Deus e Salvador nosso, Jesus
Cristo. Ele se deu a si mesmo
por. nós, para nos remir de to-
da iniqüidade e purificar para
si mesmo um povo digno de
aceitação, cheio de zelo pelas
boas obras. Uize e ex horta es-
tas coisas em Jesus Cristo Nos-
so Senhor.

(S. Paulo à Tito, cap. 2, vs.
11—15).

EVANGELHO

Naquele tempo, quando se
completaram os oito dias paraser circumeidado o menino,
puseram-lhe o nome de J'esüs,
como lhe havia chamado o An-
jo, antes que fesse concebido
no seio materno-

(S. Lucas, cap. '2 v. 21).
NA ERMIDA DA PADROEIRA
DA IMPRENSA, O NATAL ÜOS
POBRES DE JACAftEPAUUÁ

No próximo dia 4 de janeiro,realiza-se na igréjinha de N.
S. da Pena, em Jacarepaguá.
a missa, compromissal desta ve-neravel irmandade, da qual se-

Logo após ã missa haverá,
reunião da mesa administrativa
desta irmandade, para toma-
rem conhecimento, oficialmente
dos melhoramentos que estão
sendo realizados em Jacarepa-
guá c mesmo no Outeiro da
Pena, por ordem do prefeito
Henrique Dodswhorth, que na
direção da Prefeitura do Dis-
trito Federal, vêm fazendo lem-
brár a figura do saudoso Con-
de Paulo de Frontin, a quem a
cidade maravilhosa muito de-
ve.

Sob á direção da presidente
da Congregação das Filhas da
Virgem da Pena, a piedosa sra.
Nina de Melo Couto, realiza-se
também neste dia ás 9 hora?,

| no inicio da ladeira da Per.à,
o Natal dos pobres de Jaca-

| repaguá, com a seguinte distri-
buição: Arooz, feijão, farinha,
açúcar, café, farinha de trigo,
mate, fubarina, massas, p&o,
nozes, sabão e fazendas, sendo
as criancinhas distribuindo, bis-
coutos; balas e alguns brinque-
cios.

! Por nosso intermédio- e ape-
I sar dos agradecimentos que ja
I estão sendo feitos por ofícios,' á presidente da Congregação
agradesse mais uma vez, a to-.*
oos que tiveram a bondade, ge-ncrosidade e humanidade, de
cooperarem para essa obra de
piedade para com os pobrezi-
nhos de Jacarepaguá, e convida
as exmas. famílias para assis-
tirem a missa com comunhão
das filhas da Virgem da Pena,
que será resada no dia 1,° de
fevereiro de 1942 na igréjinha
de N. S. da Pena em Jacaré-
paguá em louvor a Santíssima
Virgem e em segunda inten-
ção pela saúde e felicidade dos
que forem em socorro da po-
breza de Jacarepaguá.
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:raaece aos que a distinguiram com
a sua preferencia desejando um feliz

ANO NOVO

"5 ^* m? H # 9t 90 È 4^0 p
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ClRAfJAS AOS APARELHA-
IlEISTOS DB AR COIVDI-
5IONADO SAO LUIZ E •CA-
RIOCA TORNAM O CLlMÂ

DO RIO SUPORTÁVEL

Nesta época do ano costu-
na haver unia debandada
íseral dos habitantes desta
>ela cidade de Hão SebastiSo
lo Rio de' Janeiro. E' que o
:alor st; torna tão 'rritante
lue poucos mortai.* o supor-*am ainda corn bom hu-
nour

Felizmente o gento buma-
no fcrtij em inovações des-
:obriu um melo de propor-cionar o máximo conforto . e
bem-estar: construindo apa-
fêlhos eüpjciais de ar con-
dicio.iado rjii'-. instaladm- <?m
olnetriá« como o .S."u !.<:'.?, eo carioca afugentam o eàlot'
e permitem ao escectador àtempartura ideal das mon-tanhas.

B quando a eete requisito
técnico imprescindível se
limta uma pelicula classe

A", n ora.ser do espectador
-*'-'-^-A-*-*-'*-*-*—*-"*-* ~ ^ * 9 +<M» &¦ w % >9 m..

í duplo Ain.ia hoje estescinema apresentam "A Noi-'»*a de Afe-j MaVidt," e brometem "htts" t-i.inõ -Alo-"
ma ."£3straJa de bania Fé1-*í "Liuia".

MELVYtV DOUGLAS RE-PARTINDO-SE BN'|iRBRI TH HUSSE.V B ELLENDREW. Ellt"A AOIVA DE MEU MA.
t I -, RIDO"( Esta encantadora e ines-, ciuecivel comedia. "A Noivade Meu Marido» "Our Wife)com que a Columbia inicia' ° ano de 1942 nas telas pri.r vilegrladas do Sâo Luiz e doCarioca, 6 algo que fará comque o «fan» entre no NovoAno de pé direito.

E isso porque nesse filmetodo sorrisos temor» uma li-cão admirável de bom hu-
mor proporcionado por Mel-vyn Douglas, que reparte osseus carinhos e também as**uas pancadas do amor r-oniRuth Husseye Ellen IVetvensinando a homens e mu-

lheres como agir ei',i cai-usIntrincados quàrtdo diüis'
periuenãs disputam o mc-nio
6'alS..¦¦, São cenas iuiilvicia'-vels de bre-aeirice, esru.-*i.ui-tos. cheias desa ftna riiiilie a que é o segredo do espi-rito do feculo.

Assim. n3o deixem de ir "
hoje mesmo ao São iiüiiá riv 

'.',
aoi Larioca. ver como si, deve -
mentais^ , 

Sa''0las ,tím"6''-

MAI> UM "SER TA DO» DE•SUCESSO
Com •¦ sucesso ai-rançado pelo seriado "A

caveira", cujo ultimo epi-sódio está em éxlbiçfin nor*inema rmperio a direçãodesse cinema, resolveu coníitlnuar o eielo rie filmes d,.-?.
menlrt1"9 • t,ã0 «"«Piciosa.
ia .próxima segunda feira,"ia o, outro seriado, de «en

iLe*ra . da Colunib a com
^rren 

Hull n0 pape, $£ 
>•

'>l:Jm

'SíSè•.•"hkI;
-Vr V«i;*''li

•K
iV



I

DIÁRIO CARIOCA — Quinta-feira, 1 de Janeiro de 1942 NOTICIÁRIO

HW

P

I h

Leopoldo de Altnetda Boaventu-
ra, engenheiro, da classe K
yara a 1», Bdfiard Luz eng..-
nhelro, da classe J para a Ki
.Manuel ullvelra Llrua, maqui-
nista de entrada de ferro, un
ela.sse B para a Cj tíduardo Su.
rem, desenhista, da clase G pu-
ra a II; Sócrates Cuzzlnl EDUU
ardo Luiz de .Matos. Sebatliau
Augusto 6'll.và, Josi- Alves de
Melo e Jost uraça Leite, es-
crllurarlo, da classe K para a
U; Acaolo do tíouza. Bzequlel
.Monteiro, Ernesto uonçalves ou
Silva, Afonso Tortova Juran-
dir lioenior e Joaquim Osório
de Paiva Junqueira, escritura-
riu, da classe E para a Fi Al-
Credo Loureuço. maqulnlsla de
estrada de ferro, da classe V
para a ti: Mario ITltfuelr.e.ao
Rocha, maqulnlsta de estrada
de ferro da classe D para a
D; Fernando Lima fiamos, otl-
ciai administrativo, da classe H
para a 1; Tectuiíanu de Almei-
da Sampaio e José Joaquim
Cardoso Gomes, engenheiros,
da classe .1 para a K; Juvenal
Cabral, condutor de trem, da
classe F para a^G; Gas tao Ara-
ííha e Joào Jacques Bolteux
desenhistas, da classe J para a
Kj Blpldlo Barbosa. Gualberto
Veiga e .Manuel Armando Xa-
vier Carneiro de Albuqurquee,
desenhistas, da classe l para a
J; llildebrando Pompeu de Sou-
za Brasil Killio, desenhista, da
classe H para a I; João de Al-
meida Ferrar e Euoltdes Pira-
curuca desenhista, da clase G
para a H; Osmar Barbosa Lima
e Antônio Pires, práticos de
engenharia, da classe ti para
a H; Usinar Barbosa Lima e
Antônio Pires, práticos de en-
genliarla, da clase G para a
H; Antônio Selva, práticos do
engenharia, da classe F para a
G; Aliplo de Castro engenhei-
ro, da classe 1 para a J; ltaul
Vlriato de Freitas, engenheiro

ATOS DO CHEFE DO GOVERNO

Promopes Por Merecimento e Antiguida-
de na Pasta da Viação

DECRETOS NAS PASTAS DA JUSTIÇA, TRA-
BALHO, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO

O presidente' da Republica as-
sliiou os seguintes d&crestos:
-VA PASTA DA JUSTIÇA

Nomeando Luiz Ângelo Dou-
rado e Abel Faustlno de Paula
ocupantes Interinos do ' cargo
de Medico Clinico, classe G, do
Quadro Suplementar, para
exercerem, Interinamente, o
cargo de módico, classe H do
Quadro Permanente.

Transferindo, a pedido, Ga-
briel Araújo Pereira Lucena, do
cargo de Postalista-auxlllar,
ciasse G, do Quadro Ul do Ml-
niBlerlo da Viaçilo, para o car-
go de Médico Clinico, classe G,
do Quadro I deste Ministério.

Nomeando Vital Martins para
exercer, interinamente, o cargo
de Guarda Civil classe D, e
Manuel Pena Rodrigues do Nas-
cimento para exercer. Interina-
mente, como substituto, o car-
g-o do Oficial de Justiça, pa-
rirão V). do Quadro da Justiça.

Aposentando José Gonzaga
Bragança no cargo de Guarda
de Presidio, classe B e Boa-
ventura dp Siqueira Costa n<>
r-argo de Guarda Civil. classe
B.

Concedendo: o passador de
ouro, em substituição ao de
prata que já possue, ao Io te-
nente. reformado. Severinò Ce-
lestino da Silva; a medalha de
bronze com pasador do mesmo
metal, ao soldado Antônio Mar-
tlns de Souza; e a medalha de
bronze, sem passador, ao ans-
pecada graduado. Joaquim Ro-
drlgues.
(VA PASTA DA 13 DUCA CA O

Concedendo dispensa a Dulce
Ribeiro de Almeida, oficial ad-
ministrai ivo, classe l da função
de Secretara da Faculdade Na-
cional de Filosofia da Uuiversi-
dade do Brasil.

Aposentando Otávio Ribeiro
Pinto Guimarães no cargo de
Oficial Adiministrativo, elasst»
K.

/¦f

Chefes e Auxiliares
DA CONHECIDA E CAPRICHOSA

ALFAIATARIA TRIÂNGULO
"Desejara 

aos seus amigos e distintos fregueses, ass'm co-
nossos representantes nos Estados e fornecedores

FELIZ ANO NOVO
N. B. — Aos inúmeros fregueses que deixamos de servir

durante as íes*ar, devido ao grande acumulo de serviço, só temos
a pedir mil desculpas.

RIO, 1/ DE JANEIRO DE 1942

mo aos

(LTDA.)
Sede : Avenida Rio Branco, 91 » andai
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0 Embaixador Rodrigues Alves
Ghegou/ Ontem, Pelo «Brasil»
"VAMOS TRABALHAR INTENSAMENTE EM PROL DO PAN-AMERI-

CANISMO" - DECLAROU 0 ILUSTRE DIPLOMATA

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n". 113 — Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado no dia 31 de dezembro de 1941.
de conformidade r.om o Decreto-Lei n. 2891 de 20 de dezembro
de 1040, na presença do sr. Fiscal Federal e grande numero de
prestamistas e outras pessoas, na sede da Aliança do Lar Ltd..
de acordo com as instruções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial premiado o n. 4672
4672 Milhar — Primeiro prêmio no valor de Rs. . 10:0C0$000
672 Centena Rs. l:20OS00O

Inversão do milhar  300$()OO

0 Dr. Ernani Tavares de Sá Ganhou Uma Bolsa de Viagem Aos Estados
Unidos — Vai Escrever Um Livro Sobre o Drasil

Concedendo aposentadoria a
Mary .Alico Coggln Rumley no
cargo de professor, pndrflo K.
da cadeira dp Piano da Çscola
Nacional de Musica da Uuivo»".
sidade i'o brasil.

Removeno "ex-oficio". no' in-
teresse da administração Sove-
rino Francisco de Araújo, ser-
vente, classe B ria Escola Nor
mal de Artes e Ofícios VeuCsS.
lau Braz, para o Serviço ãe Co-
munlcações do Departamento
de Administração o Zaira da
Silva Dias. servente classe C,
da Prefeitura, do Distrito Fe-
deral para para o Instituto Na-
cional de Puericultura do He-
partamento Nacional da Cri-
anca.

XA PASTA P,A AGIUCUI/riH.V
Prorrogando por seis meses,

a contar da data da publicação
do presente decreto, o prazo a
aue se refere o artigo Io do
decreto ano outorgou íi limpre-
sa Nacional de Comercio Socie-
dade Anônima ", autorização
para pesquisar jazidas de aro-
nito asfàltlco, em terras rio do.
minio privado no Município de
Guarei. Estado de São Paulo.

Autorizando Leonardo Cria-
tino Filho, a pesquisar mica, e
associados no município de Go-
vernador Valadares, listado de
Minas Gerais.
NA PASTA DO TRABAI/HO

Concedendo exoneração a
Maria de Castro Barbosa do
cargo de Examinador de Mar-
cas, classe H.
A'A PASTA DA VIA CAO

da classe H para a l; e Isaias
Frota Cavalcanti. engenheiro,
da classe J para a K.

Promovendo, pnr antig'iiida-
de: Pedro dos Santos Baía,
agente de estrada de ferro da
ciasse C para a D; Jovino Sil-
veira Lima, agente de estrada
do ferro, da classe B para a
C; Eurico Teles de Macedo, en-
genheiro. da classe L. para a M;
Jovino do Prado Pereira, enge-
nhciro,*da classe K para a L;
José Gomes Munlz condutor de
irem. da classe C para a 1>;
Toodoro da Rtn, desenhista, da
classe F para a G; Salvador
Rabelo Oliveira, desenhista, da
classe E para a F; Aurélio An-
tonio Costa, desenhista da
classe D para a E; Francisco
Ferreira Guimarães, Orestes
llebua. José Izai.-ls Penchel, Dl-
mas Carvalho Biculo, Eleatar
de Campos Passos. Manuel Ale-
jcatídre da Silva e Clovis Vas-
üoncelos do Carmo escritura-
rios, da clase E para a F; Al-
berto Metelo Inverso. maqul-
nista de estrada de ferro, da
r lasse E para a F; Juranrilr

:Bueno e Antônio Alves Bastos,
oficiais administrativos, da
classe H para a li Adalberto
Capela agente de est -aiia de
Corro da classe B para a C;

1 ulz Vilça e Oscar Carvalho
Toledo, engenheiros, da classe
TJ para a K; Pedro Adriano
Carneiro, condutor dc trem, da
classe E par aa F: José Home-
l-o Marfil, condutor de trem, da
(dasse D para a E; Roberto De
Viccnzi e Gastão Aranha úesé-

I
Inteiramente camuflado, en-

trou, ontem, por volta das nove
horas da manhã, na Guanaba-
ra. Indo atracar no armazém 2,
o "Brasil", navio da "Frota da
Boa Vizinhança", que procede
de Buenos Aires e a cujo boi-
do viajou, em companhta da es-
posa, para esta capital, o em-
baixador Rodrigues Alves, che-
fe rlp nnsga missão ijIplnmnHpg

NO RIO UMA EMBAIXADA
ESTUDANTIL DE

PERNAMBUCO
Passageiros do "Almirante

Jaceguai", chegaram, ontem, ao
Rio, vários estudantes de Di-
reito de Pernambuco, oue íea-
lizam uma excursão ao sul do
país. Chefiada pelo professor
Barreto Campeio, a embaixada

Promovendo, por mereeimen- nhlstas, da classe J para a
Io: João Araújo Silva e Fran-
cisco Paulo Uma' agentes de
estrada de ferro, ria classe B
para a C; Humberto Emiriio
Sampaio e Américo Jorge Rego
Porrucho, agentes de estrada
de ferro ria classe C para r, D:
Manuel Araújo Lobão, agente
do estrada rie ferro, da classe
E para a F; Antônio Gomes de
Andrade, agente de estrada de
ferro; da. classe- D para a E:
\genor Pedreira de Freitas e
Joaquim dos Santos Pereira en-
genheiros. ria classe 31 para a
N; Osvaldo César Rios. enge-
nheiro. da classe 1- para a M:

Oscaludo Strausch, José No-
Silvio Brito de Lamare, dese-
guelra Lima. Ernesto Kopke e
nhlstas, da classe I para a J;
Edgard Dias de Moura e João
Evangelista Alves de Melo, de-
senhistas da claBse H para a
I; Luiz Coellio de Brito, dese-
nlilsta, da classe G para a H;
Edgard Lustoza da Silva e
Durval Campos, práticos de en-
genharia. da clase F para a G;
Sebastião de Abreu, engenheiro,
da classe T para a .1; e José
Anastácio de Souza Aguiar en-
genheiro, da clases H para a
I.

Aquisição e Moagem do Trigo Nacional
Importante Decreto do Chefe do Governo

' 
Dispondo sobre a aquisição e

moagem do trigo nacional, o
presidente da Republica, as-
sinou o seguinte decreto-lei:

"Considerando a converti-
encia de definir e limitar os
üeveres dos interessados na lu-
dustrialização e comercio do
trigo nacional, de modo *
evitar os conflitos periódicos
cie interesses que cria cada sa-
ira, no momento da colhei-
ta;

Considerando mais que os
moinhos que se -localizaram naí
amas produtoras, interessanuo
recursos materiais e humanos,
criaií-m uma economia regio--
nal a que o Governo nâo po-
úe ser Indiferente em face
cie razoes sociais e econômicas;

Considerando ainda que a»
empresas moageiras que im-
portam a matéria prima estran-
seira sentem dificuldade quan-
üo da aqui-sção e transporto
das cotas do grão indígena a
que estão obrigadas por lei.
con vindo compensar, por
tro meio, essa obrigação
ordem legal;

DECRETA:
Art. Io - Todo o trigo da

produção nacional será adqui-
rido e moido pelos pequenos
moinho, assim considerados
os situados nas respectivas zo-
iias de produção e que nao
moem trigo de importação es-
trangeira-

Ari 2C — O governo desi-
gnará o pessoal necessário a
riscalização da compra, pesa-
cem e contabilização do trigo
adquirido de conformidade com
o disposto no artigo anterior,
afim de assegurar o paga-
mento do grão peio preço oa-
ciai, estabelecido no decreto--
lei numero 2.960, de 18|1|M.
e o integral cumprimento do

• artigo 4o do presente

ou-
de

a iuncionarios estaduais e mu-
nicipais em numero suficientt»
uo fiel cumprimento deste de-
creto-iei.

Art. 3" — Fica estabelecltlu
que o periodo de aquisição tia
saíra de trigo será o de pri-
meiro de janeiro a 30 de junho
de cada ano.

Art. 4U — Terminaria a un
ira e verificado o total üo
grão adquirido pelos pequeno»
moinhos, as empresas moagol-
ras que importam u irigo es-
trangeiro, recolherão ao Ban-
co do Brasil, em conta espe-
cialmente aberta para esse
fim, as quantias equivalentes
& taxa de 15$00o (quines <v\i
réis), por saco de sessenta
quilos de grão.

Parágrafo único — Aa quau-
üias estabelecidas no prssénte
artigo, corresponderão as cot*»
que, de acordo com o decreto-
lei numero 2.960, de 18íl|4i,
forem atribuidas pelo Serviço

decre»

de Fiscalização do Comercio
de Farinhas ás empresas moa-
geiras que- importam o grão
estrangeiro.

Art. 5» — Da taxa estabele-
cida no artigo 4o, dois ter-
ços serão utilizados em pro-
veito da cultura nacional do
trigo e seu beneficiamento, de
acordo com o plano a ser ela-
borado pelo Governo; e um
terço, na compensação dos po-
quenos moinhos pela moagem
das cotas adjudicadas ás em-
presas moageiras, que importam
trigo estrangeiro, na base da
diferença, quando houver, en-
tre o preço do trigo naclo-
nal e o do estrangeiro, to-
mada quinzenalmente.

Parágrafo único — No caso du
não haver diferença, a ta-
xa será integralmente aplica-
da em proveito da cultura
nacional do trigo e seu bene-
ficiamento.

Art. 6o — Àos transgresso-

na Argentina
A seu desembarque, que este-

ve muitíssimo concorrido, com-
pareceram, entre outras pessoas
de destaque, o embaixador ar-
gentlno Eduardo Labougle, os
ministros Carlos Maxlmiano de
Figueiredo, Silvio Rangel de
Castro e Paulo Demauro, o con-
selheiro comercial Orlando Lei-
te Ribeiro e o cônsul Mario de
Deus Fernandes."TRABALHAR EM PROL DO

PAN-AMERICANISMO "
O embaixador Rodrigues Al-

ves, que vem desempenhar as
importantes funções de secreta-
rio geral na Conferência dos
Chanceleres, a realizar-se no
Rio, na segunda metade do cor-
rente mês, negou-se a fauer de-
clarações aos representantes da
imprensa, alegando que não fia
oportuno abordar o assunto,
porquanto não recebera ainda
as devidas instruções do pieM-
dente da Republica. No ontan-
to, á nossa insistência, disse
que se sentia muito honrado
pela distinção que tiveram pa-
ra com ele, quando o c.invida-
ram para tomar parte na ini-
portante reunião.

E a uma pergunta do repor-
ter, declarou:

— "Vamos agora trabalhar
Intensamente pelo pan-amerl-
canismo".

O embaixador Rodrigues Al-
ves adiantou-nos, também, que
a delegação da Argentina, a
qual será presüdda pelo chan-
celer Ruiz Gulnazu, jendo com-
posta de grandes técnicos, em-
barcará no "Uruguai", no dia
oito.
O DR. ERNANI TAVARES DE
SA' GANHOU UMA BOLSA

DE VIAGEM AOS ESTADOS
UNIDOSi

A bordo do "Brasil" viaja na-
ra os Estados Unidos o dr. Er-,
nani Tavares de Sá, professor
das Faculdades de Filosofia e
de Direito de São Paulo, e au-
tor do livro "Compreendamos a
Politica da Boa Vizinhança",
com o qual ganhou uma bolsa
de viagem aos Estados Usidos,
sendo também convidado para
visitar a America do Norte
pelo Departamento do Estado.

Em palestra com os repre-
sentantes da imprensa, o ilus-
tre escritor declarou que ten-
ciona escrever um livro sobre
o nosso país, o qual será tra-
duzido em inglês, afim do cir-
cular na terra do Tio Sam. E'
um entusiasta fervoroso da po-
litica de aproximação entre os
países americanos, "sendo de
opinião que do esforço conjun-
to dos povos do hemisfério oci-
dental depende o futuro de
nossa civilização.

— Devemos lutar ao lado dos
nossos irmãos pela nossa liber-
dade e pelos nossos princípios
— declarou o dr. Ernani Ta-
vares de Sá.
VIAJA PARA A AMERICA DO

NORTE O PROFESSOR
PABLO INSFRAN

Ainda a bordo do "Brasil",

titue-se dos acadêmicos José
Queiroz Campos. João Piiihei-
ro Luiz. Geraldo Correia da
Silva, Gabriel Cavalcanti e Ni-
jalma Clreno.

Também passageiro do "Al-
mirante Jaceguai", desembitr-
cou, ontem, nesta capital o dr.
Mario de Souza, professor da
Faculdade de Direito do Reci-
fe. O dr. Mario de Souza é
lente da cadeira de Di'eito Ju-
diciario Civil. Vem eni eo:'.o cie
Terias, acompanhado da fa-
milia.

EXCURSÃO A*S REPUBLI-
CAS DO PRATA

O "Almirante Jaceguai', que
está atracado no armazém 4,
foi escolhido pelo Tourlng Club
do Brasil, entre as Únldade3 do
Lloyd Brasileiro, paia fasser
uma magnífica excursão ás Re-
publicas vizinhas do sul. Uru-
mini * -..r.^.-.^j^-.»—p—piiiLü T^nfrt.

Plano Popular Premiado o n. 4672
4672 Milhar — Primeiro prêmio no valor de .. Rs. 5:00<j$000
672 Centena Rs. oOOSOOU

Inversão do milhar Rs. 30050OO
OBSERVAÇÃO — O próximo sorteio realizar-se-á no dia 31

de janeiro, (sábado) ás quatorze (14) horas de conformidade com
o Decreto-Lei n. 2891.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1941.
_VISTO_:__— .Nelson Nogueira — -Fiscal-Federal

Eduardo F. Lobo — Dlretor-Tesoureiro
O. Peçanha — Diretor-Gerente.

Convidamos os senhores prestamistas contemplados, que es-
tejam com seus titulos em dia, a virem á nossa sede, nara re-
ceberem seus prêmios, de acordo com o nosso Regulamento.

maamlifca viagem, qti'' a diie-
toria do Touring Cltib eferece
aos seus consocios e pessoas
amigas, não só é muitíssimo in-
teressante para aqueles que de-
sejam passar suas ferias anuais
de maneira inesquecível, mas
representa, também, um pas-
so eficiente para maior apro-
ximação e estima reciproca cn-
tre os povos sul-americanos,
que pelo conhecimento e es-
treito convívio estão realizando
os idsais que orientam a peli-
tica da boa vizinhança.

A Coleta de Roupas
de Lã na Alemanha
flnesar do Caráter Voluntário do Pedido, o
Governo Convida o Povo a Entregar Todo

o Agasalho Que Possuir

ATE' AS CALÇAS PARA OS SOLDADOS QUE
ESTÃO NA RÚSSIA

NOTICIAS DO D. A. S. P.

Concursos e Provas Em Realização

Inscrições Abertas — Chamadas ao S. B, M. —
Candidatos Chamados Com Urgência ao IN.E. P.

viaja para os Estados Unidos
o professor Pablo Insfran, an-
tigo ministro do Paraguai em
Washington e ex-ministro da
Viação e Obras Publicas em
seu país. O professor Pablo
Insfran vai aos Estados Uni-
dos a convite do governo ame-
ricano, afim de dar um curso
especial de Civilização Latino-
Americana na Universidade do
Texas.

to-lei. «j^.
''¦¦civSS^VOá^^ cometida res do» ^«P06itlvo6 *» P"*60'

tu decreto-lei, serão aplicadas,
na forma da legislação vigente,
multas de 10 (dez) a 20 (vinte),
contos de réis, e do dobro, no
caso de reincidência.

Art. 7° — Os casos omisso»
neste decreto-lei. serão resolvi-
dos por portaria do minlstiv
da Agricultura, sob proposta
do Serviço de Fiscalização do
Comercio de Farinhas.

Art. 8o — O presente decre-
to-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario".

Técnico de Administração —
Estão conviüauos a compare-
cer ao Paviinao da Divisão e
Aueiieiçoamento, na Feira de
^unesaas, nos uiaa e horas m-
caçados, oj.. seguintes cuncu-
aatos (to concurso pata a cai-
reira ae Atínuiustraçao, anui
ae se submeterem a árguiçau
ua tese:

Amanhã, 2, ás 7,30 horas: —
Hermogenes Breiina Ribeiro
jfòinb (Organização) e Anto-
nio Monteiro Guimarães c
üouza ifessoal).

Amanhã, 2 as 19.30 horas: -
Esteia Via Pltaluga (Assis-
Lencia) e Luiz Alves de Frei-
tas (Orçamento).

Sábado, 3, as 7.30 horas.
Augusto Martins Baiense'

(Organização) e Herculano
Gomes Matias iPessoal).

Sábado, 3, ás P.30 horas:
Rubens de Siqueira (Assis-

tencia) e Fernando Meire-
les de Miranda (Material! ¦

Foram os seguintes os ulti-
mos resultados verificados na
prova- "Organização" numero
31 —'50. "Pessoal": numero
24 — 63. "Material" numero
8b- "31. "Orçamento", nume-
ro 64-85. Diplomata — Reali-
za-se, amanhã, ás 7.30 horas,
no Externato do Colégio Pe-
dro II, a prova escrita de
francês do concurso e provas
para a carreira de Diploma-
ta.

METEOROLOGISTA
A prova de Geografia do

Brasil, Cosmogratia e Estatis-
tistica, será realizada ás 19.30
noras do dia 5, segunda-feira,
na Divisão de Seleção. m>
candidatos deverão levar t-squit-
aro, regua e lapis-tinta-

COLETOR E ESCRIVÃO
DE COLETORIA

Serão abertas, de 20 do cor-
rente, a 20 de março próximo,
inscrições aos concursos para
as carreiras de coletor e es-
criv&o de Coletoria do Ml-
nisterio da Fazenaa, nos Sb-
guintes locais: Distrito Fede-
ral, Manaus, Belém, S. Liuz,
Terezina, Fortaleza, João Pes-
soa, Recife, Aracaju' salva-
dor, Vitoria, Belo Horizonl-s,
São Paulo, Curitiba, Florianu-
polis, Porto Alegre, Cuiabá
e Goiânia.

Os limites de idade sao: pa-
ra Coletor, 21 a 38 anos, pa-
ra Escrivão de Coletoria, IH
e serão fornecidos nos lorais
a 38 anos. Só poderão ins-
crever-se candidatos do sexn
masculino.

Os programas estão af ixadon;
de inscrição.

QUÍMICO
De 5 do corrente a 5 de mai-

ço próximo estarão abertas ,a
candidatos de ambos os sexos,
maiores de 21 e menores de
37 anos, na D. S., inseri-
ções ao concurso para a
carreira de Quimico de qual-
quer Ministério. Os programas
estão afixados no local de ins-
orições-

Enfermeiro — Foi designada
para o concurso aoerto pi»-
ia a carreira de Enfermeiro
de qualquer Ministério, a se-
guinte Banca Examinadora; —
Samuel Libanio (Presidente),
Adauto Botelho, José Para-
nhos Fontenele, Pedro de
aouza da Costa e Sá e Ma-
rina Bandeira de Oliveira.

GUARDA-CIVIL
Foram aprovadas novas ins-

truções para o concurso para
a carreira de Guarda-Civil do
Ministério da Justiça. São
condições do concurso: idade
entre 21 e 30 anos; prova de
ser brasileiro nato; sexo mas-
culino e estatura minima ce
lm.-70.

As provas serão: investiga-
ção social, sanadidade e capa-
cidade fisica, nível mental
conhecimento de serviço e co-
nhecimentos gerais, o nivel de
conhecimentos será o da 1* sê-
rie do curso secundário fun-
clamental.

PROVAS EM REALI-
ZAÇAO

QUÍMICO ANALISTA
E. a seguinte a Banca Exa-

minadora da prova para qul-
mico analista, do Instituto
Osvaldo "Cruz: Djalma Has-
selmann (Presidente,) Josa
Baeta Viana e Durval Poli-
guará Esquerdo Curty.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Estão abertas na D. S- ins-

crlções para os seguintes con-
cursos e provas;

Assistente de 
'organização 

*
Assistente de Seleção do Dasp,
até 5 de janeiro; Oficial Pos-
tal Telegrafico, até 15 de Ja-neiro; Postalista, até 2 de fe-
vereiro.

CHAMADAS AO S. B. M.
Estão chamados a compare-

cer ao S. B. M. do INEP, na
Praça Marechal Ancora, os
seguintes candidatos ao con-
curso para Escrlturario;
AMANHA. 2, A'S 11 HORAS.
3242 — 3244 — 3245 - 3240
3247 — 3249 — 3250 — 3252
3253 — 3254 — 3255 — 4358
3257 — 3258 — 3-'59 — 3261
3262 — 3263 — 3265 — 3268
3267 — 3268 — 3269 — 3272
3247.
AMANHA, 2, A'S 13 HORAS» ¦

3180 — 3183 - 3184 - 3186
3188 — 3189 — 3200 — 3206
3207 — 3209 — 3210 — 3211
3212 — 3214 — 3215 — 3216
3225 — 3226 — 3229 — 3230
3240 — 3241 — 3243 — 4348
2251.

CHAMADOS COM UK-
GENCIA

Devem comparecer com ur-
gencia, ao SBM do INEP, afim
de completarem a prova de
sanidade e capacidade fisica,
os seguintes candidatos:

Inspetor de previdência: —
192; inspetor de Alunos: 154 e
197. Diplomata: 21; Escritura-
rio- 338 — 423 — 474 — 1395
1407 1581 — 1709 — 1742
1814 — 2415 — 2416 —

2436 — 2500 — 2525-

ESTOCOLMO, 31 (Reuter)
— O correspondente do "So-
ciai Demokraten' em Berlim
informa que o caráter volnnta-
rio da coleta de roupas de lá
na Alemanha oferece fortes du-
vidas, uma vez que os bèrllneií
ses recebem cartas cortezes
mas entvgicas, convidando-os
a entregar tudo o que tenham
cie supérfluo. Os que afirmam
nada tei em de supa. 'Uu são
.submetidos a um estrito nii,ir
rogatório cujo resultado j a en-
tüjja de alguns objetos As vi-
trines de Berlim finalmente
exibem algo, embora não seja
mais do qtie roupa usid.\ di.a-
da por outras pessoa^. E-^ta
exibiçio tem o fito d^ estirnu-
lar o povo a dar maior quan-
tidade possivel de roupas de
agasalho.

Do lado de fora das "'iuiii,
os bertin-iiijes se acotr-^Jam
demoradamente, ex irrunan a o
as roupas quentes do' tnteríoi'

— termina dizendo o corrss.
pondente sueco.

ATÉ AS CALÇAS PARA OS
SOLDADOS FAZEREM

BONETS
BERLIM, (Via Estocolmo),

31 (U. P.) — A radio emissora
desta capital fez nm apoio ao
povo alemão, pedindo-lhe para
que envie calças de lã destinan-
do-as & frente oriental, para
que os soldados do Reich uos-
sam usá-las como bonets de
abrigo.

VIDA MAIS DURA EM 1943
ZURICH, 31 (Reuter) — . O

ministro da Economia do Reich
dr. Runk, escrevendo no "Deu-
tsche Allgemeinc Zeitung",
diz:"O ano 1942 exigirá enormes
esforços da economia alemá,
afim de garantir a vitoria. Os
esforços que deverá fornecer
cada indivíduo serão ainda
maiores e a vida tomar-se-á
mais dura do que no ano 1941".

ALFAIATARIA
Estreita
Deseja aos seus Amigos e

felicidades no correr de 1942.

Francisco Corrêa de Moraes

D alva
Freguezes
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A Nova Sinalização do
Trafego

A Inspetoria do Trafego do
Distrito Federal já iniciou a
substituição das placas de sina-
lização das vias publicas pelas
estabelecidas no Código Nacio-
nal de Transito.

A nova sinalização está en-
quadrada no que ficou aprova-
do em uma Convenção Inter-
nacional. Conquanto o Brasil
houvesse promulgado e ratifi-
cado essa Convenção, por de-
creto federal, vinha se obser-
vando certa balburdia em ma-
teria de sinalização de transi-
to, com a adoção progressiva
de sinais aue não obedeciam ás
normas e acordos internado-
nais.

A Inspetoria Geral de Poli-
cia, corrigindo esses senões, fez
incluir no novo Código a re-
modelação e uniformização de
todos os sinais, cujas placas
começam a surgir nas ruas da
capital, para orientação dos
condutores nacionais e estran-
geiros. Não- sendo possivel su-
bstituir, de uma só vez, todos
os sinais, devem os motoristas
atentar para essa circunstan-
cia, afim de não serem colhidos
de surpresa em infrações puni-
veis com multa.

Os sinais das estradas de ro-
dagem continuaram os mes-
mos, apenas devendo ser mu-
dadas as co.res azul e branco
para amarelo e preto, como,
aliás, já havia sido adotado nas
novas rodovias recentemente
inaugurada».

Promoção no Ministe-
rio da Agricultura

Esteve, ontem, no Palácio do
Catete, o dr. Créso Braga, queagradeceu ao sr. presidente da
Republica, a sua promoção
ao ultimo posto da carreira
administrativa do Ministério
da Agrcultura.

O novo dretor de seção per-
tence ao Conselho de 'Ec-j-
nomia e Finanças do Esta-
do do Rio de Janeiro e (ífta-
borou muitos anos na admi-'
nistração fluminense, exer-
cendo as funções de oficial de
gabinete e secretario dos pre-
sidentes Nilo Peçanha, Gera-
que Collet e Francisco Gui-
marães.

Dirigiu importantes serviços
no antigo instituto de Fo-
mento e Economia Agrícola do
Estado, sendo membro proe-
minente da Academia Fltuni-
nense de Letras, que, recen-
temente, por unanimidade, o
elegeu representante da Aca-
demia, na Federação das Aca-
demias de Letras do Brasil.

DR EMVGDIO F. SÍMOES
Diretor da Casa de Saude

Dr. Pedro Ernesto S- A.
Vias Urinarias — iYIolrstias

de Senhoras — Partos
Con sul lorio:

Rua da Carioca. 6 4.» andai
das 16 ás 19 - Tei. 22-4774
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DO RIO GRANDE DO
NORTE

Será Restabelecida
a Escola de Pile»

lagem
NATAL. 51 (A.N.i .._ A »•-

cola de pilotagem ,ío Aero Ciu-
ho da Natal, a rhals atitisra do
vala. serit restabelecida breve-
mente. I3m torno desse fato ve-
rlflca-se o mala vivo enti-sln.s-
mo no selo da moeidade norte-
riograndense.

SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S.A.
A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sul

AMORTIZAÇÕES DE DEZEMBRO

Xc sorteio de amortização realizado ontem, foram sorteadas ns se-
".uinlrs combinações :

CYX PZV BBG CVU XPK RDH
O próximo sorteio será realizado no dia lil dc janeiro, ás 11 lior;«->

Todos os títulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SEDE SOCIAL: RUA DA ALFÂNDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacap)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil
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RESENHA TELEGRAF1CA DOS ESTADOS
HOMENAGEADO X) PBB8IDIB.NTB DO 1, A. P. 13. — O» «o «io» npo-cii.ndoti pelo InstltUtil
de Apo«enfn<lorln e PeiiMOe-, «In Rntlvn «lurnnte o mia «lc 1041. nrc-tnrnm. ontem e.ViireHHiva
homennKem nn «r. Antônio Ferrelrn Filho, prc-lilente dnijneln ln»tltiil«rfl<.. ofereçendo.lh*
nmn lemhrnncn «-orno perene rcrorilac-ao «lo muito «lue o dinâmico pm-lilcntr tem feito o fn-

-»A-n4nda-cni—pgnt—tl»»-fnwrnml<»-oliinu»t4» «lo Instituto _i> iimlore» lu-j»-fl«-jji» HAèfi juiOMCiitmlow.
-Durante n -olcndliliule. une te ve Instnr no íçnbliietc «lo home lingcmlo, usou «In palavra «> e»-
«Ivador Mot«e- Knenrlm* «ln Sll vn, «iuo em nome de «eu» com pniliiclro» npo-entilllo», npíe.
¦entoa ao prealdente Antônio Ferreira Filho. <>n voto» de fell clilnde. pcln entrada do Ano

Novo. O "cllc-hé " ncimn focnllcn um nfipecto dn liomcniigcm

Administração da Cidade

-044-
+9<

&*

i
Prefeitura do Distrito Federal

GABINETE DO I-IIKFKITO
O prefeito recebeu o seguinte

telegrama:
"ConKreBaq.lo padres sagra-

<los coraçOes pede permissão
apresentar eminente prefeito
imorredouroa agradecimentos
pela cessão terreno luiuris mui.
Margarida Maria pedindo divi-
no Menino ricas bencííos sobre
sua pessoa excelentíssima fami-
lia e fecundlssimo governo cida-
de S. Sebastião. Atenciosas
cumprimentos — Padre Gil —
Superior Provincial — Padre
Leonardo, VigArlo."

— O prefeito do Distrito Fe-
deral comunica em oficio ao sr.
diretor do Departamento do»
Correio» « Telégrafos, que na
Prefeitura, somente tem auto-
ridade para expedlQao de tole-
gramas oficiais os srs. secreta-
rios gerais, Receitado fio pie-
feito e o secretario particular
do prefeito. Nenhuma outra au-
toridade do Departamento da
Prefeitura poderá expedir teie-
íramas.
DECRETO ASSINADO I'F.1»0
PREFEITO III-.N1UIII F, DO-

nswoitTii
Abre o credito do 108:7905200

(cento e oito conto* setecen-
tos e noventa mil e trezentos
réis), destinado a atender a deu-
pesa que menciona.

O prefeito i\o Distrito Federal,
tendo em vista as normas es-

tabelecidas pelo decreto-lei n.
-.416, (le 17 de lulho de l!Mt>,
e devidamente -nitorlzado relo
exmo. sr. presiileiite da Repu-
blica,

. DECRETA: Art. 1» — Fica
aberto o crédito especial de rs.
108:7!)0**:;00 (cento e oito contos
setecentos e noventa mil e tre-
«entos réis), afim de ocorrer ao
pagamento dos vencimentos do
ex-prefeito do Distrito Federal,
dr. Pedro Ernesto Batista np
período de 4 de abril de 1!'*!6 a
14 de marejo de l'jJG a 14 de
março de 1937.

Art. 2." — A compensação do
crédito aberto no artigo p.nte-
rlor ê feita com o cancelamen-
to de igual importância nos de-
positos disponíveis efetuados
em 1940 para atender- a Divida
Externa da Prefeitura.

Distrito Federal, om 31 de de-
-embro de 1941; 58." da llepu-
blica.
SECRETARIA DO PREFEITO

Decretos do dia 30 ae dezem-
bro de 1941:

O prefeito do Distrito Federal
resolve aposentar: pelo decre-
to — A — -231. nos termos do
item II do artigo 132 do decre-
to-lei' fi. 3770 de 2S de outubro

. de 1941 o telefonista — padrão
2t» — João Aimorá Rodrigues na
Silva, mat. 17.311.

Exonerar: Pelo decreto — E
 229, tendo em vista o que

consta do processo 43371-41 —.
ASE a pedido, nos termos da
letra "A" do § 1° do artigo 03
do decretorlei n. 3770 de 2S de
outubro de 1041, o Inspetor de
alunos, classe 32 — Ester Pan-
tos Duque Estrada Bastos, mat.
S0655.

Demitir: Pelo decreto E-^30,
tendo em vista o que consta do
processo 43.124-41-AS3, ç, nos
termos da letra "A" dp § I.«'do
artigo 93 do decreto-lei n. 3i"J
de 28 de outubro dc 1941. o en-
fermeiro — classe 31 — I»UI*
Teixeira de Barros — mfttil-
CDESPACS»«OS 

DO PttGFEITÜ
Dia 30 de dezembro de 1941:
Na Secretaria do prefeito —

Nair Dias de Azevedo (5. Pi
14S68) e Caixa Beneflo.entB- de
o João Batista e N._ „-.. do Ali-
via (S. P. 14854) — Apresente
licença da policia para funclp-
namento de todos os aparelhos
e diversões. _

Na Secretaria Coral de Saude
* 

e Assistência -Cia Telefônica
Brasileira (2S49S - U.V. 1*0 «VO
_ Mantenho a multa, tendo em
vista o parecer do -eorotariq ge-
ral de Saude e Assistência.

Na Secretaria Geral de Via-
CÍlo o Obras — Augusto I.andocs
Quaresma (33833 _ S. P.
1341 r>) — Deferido em face do
parecer.

,— Valdemar Eufemlo da Cos-
ta (Í05180 — S.P. 1Ü223) — Du-"füildo, por equidade.

 Antônio do Rogo Lopes
(305558 — S.P. 15220) — Km
face das Informações, deferido,
por equidade, quanto aos atas-
tamentos laterais.

Cruz Filho & Cia. T.tda.
(335618 — S.P. 15312 — Dele-
rido nos termos -lo parecer,
mediante previa assinatura de
termo de comPr°rni«so.

 Henrique Alberto de FI-
gueiredo e outros (414240 — **).
P. 15214) — Declare o proprie-
tario do prédio se concorda com
as exigências do parecei .

Piam Farmacêutica e Co-
mercial do Brasil Ltda. f!*44l V.'.7>

 S.P. 15210) — Lucilia de
Mendonça Bastos (147,124 — S.
P. 12302) ,To3ê Caruso (311554

S. P. 15216) — Indeferido.
Manuel Martins de Araújo

(333208 — S.P. 15217 — Incie-
ferido. Faça o recuo de lei.

Pina & Almeida Ltda Í31'9n43
 S.P. 16219) — Indeferido

pelas razões expo-Jtaa na infor-
maçüo.

Comercial Auto Garage
(322808 — S. P. -15321) — ln-
deferido, em face do parecer.
Ao Departamento de Fiscaliza-
çs\o para imposição de multa.

_ Vital liamos dc Castro —
(403990 — S.P. 15222) — lnde-
ferido. Apliquem-se as sanções
de lei.

oficio S|N do Dopartamen-
to do Transporte (S.P. 133Í-G)

Arquive-se, tendo cm vista
o parocer do secretario peral de
Finanças.

Dia 31 de dezembro de 1941.
Na Secretaria do prefeito —

Oficio 321 da Estrada de l< erro
Central do Brasil '.S.P. 152.19)

Arqulve-se. O assunto í-ô po-
poderá ser considerado se trans-
mitldo ao prefeito pelo ^dlretoi
da Estrada; Embaixada do Sos-
sego (15210) — Deferido, obe-
decidas as prescrições legais. ¦
PAGAMENTOS DE A W1 

;I
NA CAIXA UEÍ'1 I.nOliA DE

EMPRÉSTIMOS
Serft feito amanha o paga-

mento das seguin*es propostas:
35411 - MOU - 391V'-T, 1_ 39455 — "OO" — 3J;,SÍ' A —

3i)K!19 — 39S47 — "9RÕ7 — 39í<Cd
39049 — 40044 — 40113 —

40130 — 40145 — 4 f 11S 5 — 40190
4U201 — 40206 — 4032 — 40234
_ 40242  402"S — 40262 —
40268 — 40271 — 40272 — 4027 6

40280 — 40283 — 40284 _
40286 _ 40307 — 40317 — 403 13

403S1 _ 46286.
PROPOSTAS CANCELADA»
Por faltas em nuniero exce-

dente ao estabelecido:
Propostas ns.: 4076*' — -«0773

_ 40822 — 40829 — 41418.
PROPOSTAS l-MT EXK.F.XCIA

Para apresentação dj contra-
cheques: Propoetas ns.: 41196

 41234 — 41343 -• ultimo con-
tra cheque).

Para apresentação de tltul»
dc nomeaçlio;

Propostas ns.: 41070 — 41082
41084 — 41098 — 41149 --

41152 — 41180 — 41226 _ 41235
41275 —- 41326 .- 4140"),

Para recebimento da fõvmulu
da certidão de assiduidade, de-
vendo ser a mesma devolvida
dentro de oito (8) dias:

Propostas ns.: 41064 -- ilOTü'_ 41079 _ 41123 — 41161 —
41173 —41174 — 41101 — 41193
4120! — 41285 ~ 41227 — 41230
_ 4T>48 _ 41261 —¦ 41273 —

I 412S5 _ 412S6 — 4I2S0 — 11312
41317 — 41325 — 41331 —

41333 — 41339 — 41S19 — 41S61
41366 — 41387 — 41409.

| — p-rano.lsco Inácio de Lima
 Matr. -22126 — Compareça

com urgência.
Lucilia da Costa Lima <¦ ao

tano — Matr. 480 —• Aguardo
a chamada.

Pedro Serqueira — Mat. 41;>29
Indeferido por falta de am-

paro legal.
Hildefonsina Gomes Ilibe'-

ro — Indeferido.
João Iriócenclo — Matr.

13288 — Provo o que tliega.

SECnETATUA I.F.RAI, DE
EDUCAÇÃO F, CULTURA

A PR-D5 — Radio Pili-sora
da Prefeitura do Distrito Fe-
deral irradiará amanhã, -dia 2,
As 9 horas da manhã, o vlgesl-
mo segundo sorteio para resga-
te das apólices munUdpais do
empréstimo de 100.000:0005000.
O ato ter.á lugar nn edifício ma-
triz da Caixa Econômica -á rua
Treze de Maio, 33-36'. quarto
andar. Serão porteadas 2J<9
apólices havendo um prêmio
de resgate de 500:.000$. 2 de
50-000$, 10 de 10:009$, 20 de
5:000$, 50 de 2:000$ c 100 de
1:000$!

DE MINAS GERAIS

V./>

NOTICIAS DO FSTAfíO fíO RIO

Demitido Por Conveniência âa Justiça
o substitut^(Tpromotor NÃO APE-

LOU DE DECISÕES INCABIVEIS
O interventor federal no En-

tudo do Rio. desDiiuháiido um
oficio da RrocuradòVia Geral,
iiiniulou dcniilir. Dor convt-iii-
c-iicia dos interesse sda Justiça,
o bacharel Armênio Maciel da
Silva do cargo de substituto de
promolor da coniarca de São
João du Barra. A demissão íoi
motivada pelo sciíuintc íãlo:
na sessão do Tribunal tio Júri
dc São João da Barra, reali-
zada em 15 de outubro ultimo.
Coram julgados dois in-occssos
criirícs de homicídio. sendo
responsáveis pelos. mesmos os
indivíduos Moisés Mansur
«• Fidelis U.jl. Esses crimes
abalaram profundamente a so-
ciedade local pela ediondoz
com que foram praticados.
Entrètatoi .iulfíados os réus pc-
lo tribunal do iuri. esto, iwx-
plicavclmente contra n prova
ds autos, desclassificou ninbos
os delitos para o arti«o ^Oli
d:i Consolidação das Leis Pe-
nas (ferimentos leves), o <|tie
resultou nn aplicação de uma
penn irrisória de Ciue iã os
homicidas se desoneraram.

O chefe do Ministério Pu-
blico recebeu noticia de <iue
o promotor substituto não pre.
.tendin apelar. Concordando
com ns duas referidas deci-

soes ambas aberrnutes do di-
veito. do bom senso e da pio-
va revelou aquele ropivsenuin-
te da sociedade uma profunda
incompreensão Jo seu dever,
ra/,ão por que a sua demissão
se impunha.
RECEBIDOS PEI.O CHEFE

DO GOVI-JINO FLUMIMENüE
Cumprimentaram o i-oman-
dante Amaral Peixoto pela

passagem do ano novo
No ultimo dia no ano, o ro-

mandante Ernani do Amaral
Peixto recebeu .em Palácio! nu-
merosos cumprimentos c vOldai
dc felicidade em 1912. Todos os
secretários do governo ,dii-e-
tores dc departamentos, chefes
e seção e numerosos outros
funcionários compareceram ao
Tnfíá, .levando pessoalmente os
seus cumprimentos ao inter-
ventor fluminense, que apro-
veitou 0 ensejo para rt-ceben-
do cm audiência especial, ma-
uifestar os seus ngi-ndecinicn-
tos pela colaboração prcstacin
uo seu coverno c realçar n iit—
ccssidndc de não ser ofen-cicln
solução de continuidinle ãs
iniciativas em execução, nu-s-
mo porque, agora como puucii,
tudo aconselha uma êp.icri úo
trabalho.

DE SÃO PAULO

0 Combate a Tiifccr-
culose

S. PAULO. 31 ÍA.N.) — Ointerventor de S*. í-nuió, tir.
Fernando Costa i?m env-rln-i-
do esforços no senlido ile pres-tar inteira colaboração rio yen
governo Os iniciativas tendeu-
tes a combater -i tuberculose.

Com esse objetivo esteve na
manhã de ontem no Hospital
SRn l.ui?r. Visitando, em compa-
nlii.-i Oa diretoria do estabeleci-
mento. Iodas as suas dopondon-
cias.

«)S TUAII\l,IIIS-r.\s vi«IITA-
TARAM O SH lUVIlCOMIlCS

1*11,1111
R. PAULO, 31 (AN.) — Os

estudantes das escolas snperlo-
res de S. Paulo 3 os slndlóntos
patronais e trabàitilaths visita-
ram hoje, em sua residmic.in. o
novo titular da o.ista do Tra-
balho, sr. Marcondes F'lho. Ie-
vando-lhe suas homenagens e
hlpotociindo-lhe °uh solldarle-
dade na gestão da pasta ». qun
foi conduzido pelo presidente
Getulio Vargas. Respondendo
ds saudaciíos de oue foi alvo o
povo titular do Trabalho pftr-
mou sua vontade dc gerir os
negócios de sen Ministério rm
perfeita colaboração n entendi-
mento com os sindicatos de
classe, continuando,-'dessa for-
ma. a sabia politica do presi-
dente Getulio Vargas.

NOTICIAS DO MINISTÉRIO DA GUERRA

A Representação da
Classe dos Motoristas
no Conselho Nacional de

Transito
Os motoristas profissionais

estão promovendo uma cam-
panha, em todo o território
nacional, no sentido de obte-
rem a representação da cias-
se nos Conselhos Regionais
e Nacional do Transito.

Alguns interventores nos
Estados já foram de encontro
a essa solicitação, tendo in-
cluido nos respectivos Conse-
lhos Regionais um representan-
te da classe, a despeito de
que, pelo decreto-lei 365',
aqueles Conselhos devem ser
compostos pelos chefes das re-
partições e de serviços pu-
bllcos locais cujas atividades in-
ierfiram direta ou indiretamen-
te no trafego de veículos, náo
sendo, pois, taxativo, quan-
to aos motoristas profissio-
nais.

Encontrando, porem, uma
formula para- atender ás rei-
vindicações da classe, aqueles
interventores colocaram-se den-
tro da orientação e do espirito

::
ADVOGADO

AV. BHASMO IHIAGA.
li" Andar

(ESP. CASTELO)
ÁvAca. consultas e piire- ,,

cere*- nobre Direito Civil e
Comercial. Ajustamento «'«*
cstntiiios «le soclértmles nno-
ntintí» om cerni, íis noya*

1 lei* emteeiiilinente empres»»»
" lle 

'si<K'iirn.<<, 
liiiix-arlos «>" ,1 coiieessionnrlni» «le «criiços '

' 
públicos. -J

do Estado Novo, destinando
um lugar, nos órgãos de deli-
beracão coletiva, aos represen-
tantes das classes trabalhistas.

Ativando essa campanha, cs
motoristas, por intermédio das
associações de classe, com sé-
de no Distrito Federal, en-
viaram ao presidente da Repu-
blica, telegrama pleiteando a
inclusão de um representante
no Conselho Nacional de Tran-
sito, onde possam, no contra-
/o com o poder publico, deferi-
der 

'seus interessas em face
da nova regulamentação do
trafego, uniformizada, para
todo o pais.

Provas de Exame Intelectual de Admissão ás Escolas Prepara-
farsas de Cadetes de Porto Alegre e São Paulo

Major Chamado — Solução Ministe rial de Consulta Sobre Licenciamen-
to de Oficiais da Reserva — Desligado o Major Anibal Barreto — Fabri-

ca de Itajubá — Escola de Armas

Organizado o Cos.se-
lho Nacional do

Transito
liELU HUiiJ.ZUiNii-. 31 (A. .

N.i — U iroverilildor du Ehla-
uo assinou decreto urgUlliüllVldò
o Coiiseilio Hcgion.ii do initi-
silo. paru o qual toram no-
meados membros o major k.r-
nesto Doruclcs. e os seiiuorcs
valdemar Diniz Alves l'cciuc-
no. Aristides do Pinho, l.sinc-
i-aldo Auuusto Bor-ícs, Muno
Meireles, Joau de Almeida Iiis-
boa. lulison Alvares da Silva,
¦losé Uawdcn Teixeira e Wiur
.Maiíiilbacs 1'into.

MlAIS TRIiS MODEHNOS
.-WIOKS INCORP01VAÜ03 AO
COJEUREIQ AERü-O NAOlONüL

«ELO IIOHIZONTH. 31 (A.
N.) — CheKoU a esta Capilal,
Procedente dos Estudos Unidos,
tuna escuiadrilha dc Ires nioiicr-
nos nviões "tk-clicr.ilt". ilcsli-
liados ao Correio Aéreo Nucio-
mil. lendo os aparelhos t*tibe"r-
to o Percurso dc 11.500 auilo-
iiictios cm 18 ilius.
IMPONENTE A CERIMONIA

DÜ JURAMENTO A* UAN-
DEfllA

BELO HORIZONTE. 31 (A;
N.) — Com ci-andcs solenida-
cies c na presença de altas au-
toridades militares t- civis U'\e
lumir esta iiuinhã, nn Pi-ucu cia
Liberdade, n cerimonia do lu-
niinento ii Biiiuleirn dc mil re-
scivislíis das Compaiiiii.-is
Quadros, desta capital.

HELD HORIZONTE, 31 (A.
N.) — Poi recebida com cran-
dc simpatia cm rodos os cir-
culos desta capital -i promoção
n major do capitão Francis-
co Rodrigues dc Morais, chefe
da missão instrui ora cio Exer-
cito nu Força Policial do Es-
tudo. carco que vem e*cel'cci'clo
ha cerca de sele __inos.

DE ALAGOAS

Criada a Diretoria
da Receita

MACEIÓ',; 31 (A.K.) — O in-terventor federal assinou um
doeroto criando a Diretoria ds
Itecella. subordinada diretaiiien-
te A. Secretaria da Paxeiulu. ilx
contoriniadé com a reforma da
legislação fiscal últlmárneiite
concluída. Compete ít reteiMdá,
nirotorla processar nrrcca.de r e
fiscalizar toda a receita do t-*»-
tado, bem como estudar hs fon-
tes de renda, estimativas e niér
todos de arrecadado.

rvrACElO'*. 31 (A.N.) — O go-
verno do Estado aliriu um cre-
dito especial dc 3 contos de lít?
para pagamento de materiais
destinados ã instalação do Uos-
pitai Infantil "Getulio Vargas**.

/ v i
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Casa CRUZEIRO
Ferragens & Ferramentas

J. CRUZEIRO & CIA
Cumprimenta afetuosamente desejando am Feliz Ano Novo

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, RIO DE JANEIRO

18* fei

O Inspetor Geral do Ensino do
Exército, fixou para o mês de
janeiro corrente, a realização
dns provas de exame intelectual
de admissão ás Escolas Prepa-
ralorias de Cadetes de Porto
Alegre e São Paulo. Essas pro-
vas se realizarão no Colégio Mi-
litar do Rio. nos seguintes dias:

Dia 16 — Português — 1° ano.
Dia 17 — Português — 3" ano.
Dia 1!) — Geografia e- Historia
do Brasil — Io ano. Dia 121 —
Aritmética — Io ano. Dia 22 —
Matemática — 3- ano. Dia 23 —
Noções de Ciências Físicas e
Naturais — Io ano. Dia 24 —
Francês — Io ano.

MA.IOI. CHAMADO
Está sendo chamado com ur-

gencia, paru tratar de assunto
de seu interesse, na R-2, da Di-
retoria de Recrutamento, o ma-
ior Osvaldo da Silva Santos.

NA DIRETORIA DE SAUDE
Apresentaram-se os capitães

médicos Hermes dos Santos Pi-
mentel, por ter deixado de fa-
zer parle de um Conselho de
Justiça para aue fora sorteado
na 1* Auditoria de Guerra e
Tiers Rodrigues de Almeida por
ter vindo ao Rio em Roso de fe-
rias e retornar á sua unidade.
Assumiram as chefias: da 2a se-
cão. o maior médico Rafael dos
Santos Fíeueiredo Júnior: das
1" e 2° seções da 2' seção, o ca-
pitão médico Álvaro Faria da
Silva Pereira: da 3*. seção o ma-
ior médico Benjamin Gonçalves:
das 1* e 2a sub-seções da 3a se-
ção. o capitão Ciccro Pimenta de
Melo: das 3a e 4a sub-seções da
3a seção, o capitão i médico Ero-
nides Ferreira de Carvalho.

JUNTA MILITAR, DE SAUDE
Pelo diretor de Saude do Exér-

cito. foram designados ontem os
capitães médicos 'Rui Tourinho
e Galeno de Queiroz Gomes, pa-
ra integrarem a Junta Militar de
Saude aue ha primeira quinze-
na de janeiro corrente,, deverá
se reunir no Asilo de Invuli-
dos da Pátria, para proceder á
inspeção anual dos asilados resi-
dentes nesta capital.
EFETIVO DO 6o BATALHÃO DE

CAÇADORES
Determinou ontem o ministro

da Guerra, que o 6o Batalhão de

ne--. í'-

Caçadores de Ipamcri, em 1D42,
terá o efetivo previsto para 10-11.

SOLUÇÃO MINISTERIAL DE
CONSULTA SOBRE LI-

CENCIAMENTO DE OFICIAIS
DA RESERVA

No radio do comando da 5a
Região Militar, consultando se o
aviso n. 3.499 de 2(i de novem-
bro último, refere-se a oficiais
da reserva de segunda classe c
primeira linha, deu o ministro
da Guerra o seguinte despacho:"O aviso em apreço diz respeito
aos oficiais da reserva de scaun-
da classe do Exército de primei-
ra linha e aos oficiais do Exér-

i cito de segunda linha.
DESLIGADO O MAJOR ANÍBAL

BARRETO
O major Anibal Barreto, por

motivo de sua promoção nor
merecimento a esse posto dei-
xou o comando da Companhia
de Guarda do Ministério da
Guerra, passando-o ao 1o tenen-
ie Dinamcrico Rebelo Prado.
Desligando-o. por esse motivo o
general Valentim Benicio da
Silva, fez consignar cm boletim
de ontem da Secretaria Geral do
referido Ministério, a seu res-
peito, o seguinte: "Por ter sido
pormovido e, em conseqüência,
ter transmitido o comando da
Companhia de Guarda do Q. G.
do M. G. ao seu substituto !e-
gal. aprás-me fazer ao ma.ior
Anibal Barreto as seguintes re-
ferencias elogiosas: "Oficial de
esmerada educação civil e mili-
tar. Fez-se estimado de seus
chefes e subordinados. Demons-
trou muito zelo e inteligência no
comando da Companhia de Guar-
da do Quartel General do Minis-
terio da Guerra. Muito se esme-
rou na difusão da instrução".
DISTINTIVO DA ESCOLA DE

EDUCAÇÃO FÍSICA DO
EXÉRCITO

O ministro, da Guerra apro-
vou ontem o distintivo do Curso
da Escola de Educação Ffsica do
Exército com as seguintes cara-
cleristicas: o sabre das armas da
República com a figura do DeS-
cóbolo apoiado na cruzeta, ao
centro de uma coroa de louros
cuja folhagem sustenta um friza
contendo vinte e uma estrelas,
qne representam os Estados do
Brasil.

PROVA FÍSICA PARA MA-
TU1CULA NA ESCOLA DAS

ARMASDeverá comparecer á Escola de
Educação Física do Exército, no
dia' 2 do corrente, ás 9 horas,
para fazer a prova ffsica oara
matrícula na Escola das Armas,
o capitão de' engenharia I.evergé
José da Cruz.

DIRETORIA DO MATERIAL
BÉLICO

Apresentaram-se por diversos
motivos os seguintes oficiais:
tenente-coronel Gustavo Rama-
lho Borba Filho, major Paulo
Monteiro Valente, capitão medi-
co Hermes dos Santos Pimèntel
e primeiros tenentes Beiiedilo
Carlos de Morais e João Gilboí-to Ferreira: e ainda, o capitão
Enjolras Vieira de Melo e o seucolega capitão Orlando da í-'ou-seca Range! Sobrinho.

VAO SER RECEBIDAS AS
OBRAS DO ARSENAL DE

GUERRA DO RIO
O general Silio Portela, em

data de ontem, designou ao p.o-ronel Euclides Spindoln do Nas-
cimento, tenente-coronel Her-culano Gomes e major PauloMonteiro Valente, para. cm co-
missão, examinar e receber asobras recentemente concluídas
no Arsenal de'Guerra do Rio deJaneiro.

NA : DIRETORTA DE
1NTENDENC1A

Foi concedida permissão fiocapitão Jaime-Aruujo dos San-tos, da 6*« R, M., pura gosarferias nesla capital, Foramigualmente concedidas ferias rc-
gulamentares aos majores Oui-nno Araújo de Oliveira e Ala-dim Cnndeixa.

/^plNCE-Nl-&oillt0*- Óculos

FABRICA BANGÚ

CXiOA «A Ot/RELLA
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j 0 Syndicato dos Lojis-
I tas e o Ensino Técnico

Profissional
Conforme previamente anun-

ciado, leve 1 ligai*; sábado ul-
tiino nos saluiis do cjluue de
Regatas Botafogo, a cerimoiv.a
üa colação de grau dos alunos
do lnscit.uio de Ensino de
Administração Cienuficu, üm-
giüo pelo professor Louis J.
oames, páraniníando os dipio-
mando o dr. Hugo Gamei-
ro, presidente ciu Sindicai o
dos Lojistas.

iso beú mscurso de paraninfo,
depois def situar dévlaamentu a
honra com que fora distingui-'
do nessa escolha, honra con-
íerida.nao a sua pessoa, mas a
sua qualidade de presidente do
Sindicato dos Lojistas, o dr.
Hugo Carneiro serviu-se tia
sua oratória vibrante para ui-
rigir aos moços mais um caiu-
roso apelo no sentido cia sua
aplicação as atividades comer -
ciais, como terreno capai-., ce
lhes proporcionar os melhores
proventos no seguimènto de
uma carreira que, se tem si-
„u relegada a bC-gundu plano,

.- apenas porque dela nijuó-
ilieadaniente se tem desviado

elemento aplo e sadio que
:lu, reclama.

<\
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DIÁRIO CARIOCA — Quinta-feira, 1 de Janeiro de 1942 TURF

i

A Reunião de Sábado i .As Transferencias no . A Reunião de Domingo
MONTAR1AS PllOVAVEIS

1* carreira
cina" — A'i
J..1U0 metros •

preralo "Dul-
14.30 horas —

10:001)^.

1—1 EdiÜM, D. Ferreira
.2—2 Mildora, J. Canales
.1—8 Cllgadtn J. Zuniga

(4 Alaconslto, 1. Souza
i I

(i> Eli. R. Freitas ..

Ks.
65
53
55

, 55

. 53

2» carreira — Preinio "Pe-
tini" — A'a 15.05 horas —...
1.500 metros — 5:0UU$ — Com
descarga para aprendiz.

Ks.
(1 Paial, O. Macedo .. ..
11 ,' ,'„(2 Mensagem. U. Coutinho

i3 Iami. .1. Martins .. ..

43

Stud Book MONTARIA» PROVÁVEIS

1—1
(3

(4
(5

4 I
("

50—(.4-Sedutoj^_J_. Canales ¦.
(5 Maràbout D. Ferreira

31
(6 Scandal, XX

• (V Q. Borba. J. Santos ..
41

< " Maroim XX .. .. 
3a carreira — Prêmio

tantre" — A's 15.40 horas —
1.200 metros — 5:000$ — Com
dostnrga para aprendizes —
Betting.

19
49

55
Ga-

(1
11

("
(2

Uiara J, Martins

Maníaco XX
Conjurada A. Rocha.

Ks.
48

. 5S
48

56(3 Tipa, D. Ferreira ..
(4 Oceapo( C. Pereira .. 52
15 Sambador, XX  53
(6 P. Sereno, V. Uma-. 56
(7 Calipso, O. Macedo .. IS

|S Gabino. O. Fernandes 5S
(" Mandão. F. Simòes  58

4> carreira — Prêmio "Tipa"
— A's 16.20 horas — 1.400 me-
tros — 5:0005 — Betting. —
Com descarga para aprendizes.

Ks.
Napolitano C. Pereira.(1

I I
(2
(3

El
í

Faustina. XX .. ..
Xlntan, V. Andrade

48
55

Eet-
para

d Bradado**, XX 52
(5 Meuajrco. J. O. Silva .. 55

(6 Mondesir, A. Amujo .. s»
(7 Igarité, J. Martins . 5!>

4 i
(" Dido O. Fernandes .. 5»

5» carreira — Prêmio "Ten-
quevê" — A's 17.00 horas -
1.500 metros — 6:000$
ting — Com descargra
aprendizes. Ks.

Axum C. Brito .... 58
Uillte. XX 51
Kilva, O, Sehnelder .. 48

D. Esteia, I..'Spuzá .. 5°
Xaveco. XX 58
Valml, J. Maia a0
Vesuvio, J .Santos .. 5o
Relato Cosme ss
Cherauè, V. Cunha .. 5a
Aspasie. .T. Zuniga .. 54
Ubaiba*. D. Ferreira 5fi
Odax XX 56
carreira — Prêmio *'Ne-
— As I". «0 horas •
metros — 8:000$

No Stud Book Brasileiro fo-
ram feitas ontem as seguintes
transferencias de propriedade:

ROBALO, (Belfort e Jacutln-
ga), do nome do sr. ôulio So-
lanes para o da sra. Beatriz
Rocha-

CUiCAO, (Denbigh e Potiva),
do nome do seu criador sr.
Frederico J. Lundgren para o
sr. Celso Conde de Oliveira.

XINGU', (Denbigh e Taqua-
ra), do nome do seu criador sr.
Frederico J. Lundgren para o
do sr. Hans Ger ver t.

CAICUREMA, (Jacques EnU-
le Blanche e Escolastica', do
¦nome-do- seu criador-sr—Frede-
rico .). Lundgren para o do sr.
Hans Gervert.

AROMA. tMiddle West e Si-
lenciosa), do nome do sr. Ale-
xandre José Borges para o do
sr. Antenor Lara Campos e
deste para o sr. Aurélio Au-
gusto Rocha.

SAIONARA, (Violator e Ala- z\
dir), do nome do sr. Francisco
Costa para o do sr. Aurélio
Augusto Rocha.*

ACETONA, i Middle West e
Simpatia), do nome do sr. Be-
jamln Borges para o do sr. An-
tenor l.ara Campos,

— "Prêmio "
— Vs 1.30 lionas —
metros — 10:000$.

I» carreira
rajá"
1 .200

Blmo, D. Ferreira
lico. G. Costa . . .
Dlna. A. Araújo .

Ks.
56

Pttlliiodia, J.
Válerlano J.

O. Silva
Mesquita

l. Boneca. C. Pereira 5S

2» carreira — Preinio "Boni-
linha" — A'8 14.05 horas —
1.600 metros — 6:000$.

Ks.
1—1 Itaoelera. J. O. Silva 52
2—2Kcmal, .1. Zuniga ..•• *"
3—3 Secretario, XX .. .. 50

14 lucoá. I. Souza .. - • 52

r^Iuste." XX .. .. «. •»—õO-

Matriz : São Paulo
RUA LIBERO BADAR0\ 103, LOJA — 107 SjLOJA

— 1." e 2." and.
CAIXA POSTAL 2999

( fone 2-4550
Telc

( grama "CONSTRUTORA"

Inspetoria: Rio de Janeiro
AV. RIO BRANCO, 109, 2/ SL. 9

( fone 23-1506
i. Tele i

( grama "CONSTRUTORA'

ô' carreira,
oeu" — A's
1.400 metros

Prêmio "Cir
14.40 horas -

6:000í.v

(1 Operlna J. Mesquita
1

(1
12
(3
(4

|5
16
(7
iS

(9
(10

I"
("

6*
SUS"
1.600

* # X-

Associação de Crotás-
tas Desportivos

CONCURSOS DE PALH-
TÜS — TURF

Com o resultado da corrida
realizada sábado ultimo, licuu
sendo a seguinte a classificação
dos concorrentes inscritos nos
concursos abaixo: —

TAÇA "ALFREDO FORD"
(Apuração Final)

Capelo, \j
B. Coeur.
Oriental.
Dallta J

Meszaros
R. Benitez

XX .. ..
Santos ...

(li .1 tirado, XX
(7 Bali. XX

4 |S SanJuiró J. O. Silva .
( " Bulandy, J. Canales.

Ks.
54
56
54

52
54
5«

56
5'!

4" carreira — Prêmio "Rock-
rnòy" — A's 15.20 horas —
1 .500 metros — 6:000$.

Ks
i — l

(3

«4
( 5

4 I

Pernambuco, V. And,
Negus, rt. Freitas .. •
Aprtcose, .1. Zuniga ..

Altona,
Catalpa

R Olguin
Costa .

(6 OIjús J. Santos

5" carreira
Day" — A's
1.200 metros
tins.

Prêmio
16.00 hnras

6:0U'l$ —

51
54

. 61

. SS
. 52

. 4:i

¦Fair

Bel.

Kf=.

1—1 Montalvan, O. Fern..,
2—2 Atis L. Benitez .. ••
3—s Marauira, J. Canales,

(4 Barthou, .7. Zuniga ..

Ks.-9

50
4S

("Polido, D. Ferreira. 50
V S/m %Si

O Chá Dansante do
Jockey Club

Verdadeiramente atraente a
festa com que O Jockey Club
Brasileiro vai brindar os seus
jovens associados. E' um clia-
dansante elegantíssimo como
despedida do ano dc 41 e abriu-
do as largas perspectivas do ano
de 42. A juventude do fidalgo
clube e com ela muita gente «uc
já a perdeu de vista, estará a
dos tos ás 17 horas dc sábado,
no belo salão da tribuna de so-
cios. para dar as boas idas ao
ano que foi e as boas vindas 30
que se apresenta.

Agora, o que era segredo pa-
ra todos vamos revelar: o
"show" que a Urca, gentilmente
oferece para animar a festa es-
tá assim constituído: 1° — l.in-
da- Bafista e Grande Otelo; a
extraordinária Marlon Masserat.
a revelação dos Últimos tempos,
em Üm de seus mais belos nn-
meros: 3o — Alfredo Slmoney
o croner. único no cenero. A
orquestra Gnó vai apresentar nl-
*ruma coisa de notável aos apai-
-conados de boa musica.

%. íf. ,f£

Do Turf Argentino Pa-
ra o Brasileiro ,

— I s a c Moutinlio 105—156
— Geraldo Sales . KWi-154
— A- Bastos .. .
— J. L. Costa Pe-

reira
— Audir Bastos ..

li — Paulo Monelo ..
— L. N as cimento

Júnior
— Nestor C. Pereira
— G. de Araújo

Lins
10 — Moacir Aguiar .
11 — Oscar de Carva-

lho
12 — Gerson cordeiro
13 — Eduardo Sisson
14 — Raimundo Cha-

ves
15 — Rubens de P.

Souza  78-107
i| — Manuel Mtró .. 77—105
li — Samuel Babo .. 75—102
1/ — J. Alcântara Go-

mes ., .....

06—14(5

96—145
96—145
91—138

105—136
91—135

86—124
82—123

83—117
78—113
77—110

79—108

76—100

(1 Dileto. G. «-o5ta ..
1 I

(2 Batota. XX
Í3 Ciclone. .1. Mesquita

Ronita.
Opaís,

1 1
(rt

31
(6 Bòrnêu, R.
(7 Gran' Senoi'

I |S Tabu', V.
(9 Boleador

, Meszaros
O, Silva ..

OI*uin . .
D. Fer.

Cunha ¦•
P. Slmftes

pan"
1.400
tlng.

carreira — Prêmio '
 As 16.40 horas —

54
56
54
56
56
56
56

.456
Tn-

g

metros 6:000$ — Bel-

d P. Verde Ferreira

(2 Veleda. L Letfrhtori
(3 Bougainville, XX ..

Ks.
56
51
56'

(4 Tambor.
(6 Bango J.

Zuniga
silva .

Record de pontas: — 107 —
Geraldo Sales.

TAÇA "O GLOBO"

— Gerson Cordeiro . •. 11
— L. Nascimento Jr- 11
— Isac Moutin.ho .. .. 11
— Geraldo Sales 10
— G. de Araújo Lins 10
— Rubens de P. Souza 10
— Raimundo chaves .. 10
— Paulo Moneto 9
— A. Bastos 9

10 — J. L. Costa Pereira
11 — Audir Bastos
12 — Manuel Miro 9
13 — J. Alcântara Gomes 8
14 — Eduardo Sisson .... 7
15 — Nestor C. Pereira 7
16 — Oscar de Carvalho 7
17 — Samuel Babo 6
18 — Moacir Aguiar .. .. 4

# * *

Aberto Um Curso de
Oficiais de Mesa n$ Fe-
deração de Bai>ketball

(«Polo. A. Araújo .. • •
í7 Cururipe. J. Canales

II
(" Rapidez. Jorge .-. ••

56
56
56
56

54

7* carreira —
rium" — A's 17
1 .SOO metros —
tine:.

Primio "Tlbe-
. 20 nova» T~ ' •
10-000$ —Bet-

Adnnis. R. Olguin
Viola, 1. S«niza . ¦
Caminho, XX ..

Flete D. Ferreira
Bailador, O. Serra

Í4
C6

1
(" Marte?

Ks.
54
5 6

. .50

4S

XX . . . .

rY- •£ *

Ignacio no Stud
de Magalhães

50

«k. ^^í^ «5

ÍNSPETORIAS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL
AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES DO BRASIL

A Classificação dos Maiores
B o x eur IU do Mu. ii d o
0 Sul-Americano Godoy Classifica^ Em Décimo Lugar e Joe Louis Cias-

I sificado Como o "boxeur do Ano de 1941"

batàh

UM TRATADOR PORTENHO
CONTRATADO PELO SR.

PEIXOTO DiB CASTRO
BUENOS AIRES. 31 (R.) — O

.ratador de cavalos Antônio
Blanco resolveu aceitar o con-
vite recebido do ••turfman»
bra:<ii«-iro Peixoto do Castro,
para cuidar da coudelaria qu«
este possue no Brasil.

Blanco partirá em breve para
o Brasil, em companhia de seus
pensionistas El Chato e Man
gancha. Provavelmente, Legui-
samo será o condutor de ain-
bos na reunião extraordinária
oue se celebrará nos primeiros
dias de feveret-o no hipodromo
da GaVea- 

* # *

Desembarcadas Ontem
Sete Ótimas Reprodu-

toras ,
De bordo do riavio "Des"ê".

brocéüehte da Inglaterra foram
ontem desembarcadas sete oti-
mas reproduloras. sendo quatro
destinadas ao sr., Lineu de Pau-
la Machado, cu.ios nomes nao
conseguimos saber e as outras
três'consignadas ao sr. Frede-
rico J- Lundgren. •¦

Estas três ultimas que sap de
criação e propriedade dp Uus-
tre industrial pernambucano,
são as seguintes:

Maioritv Calling. So-Sornny e
Garter Trinteff. sendo estas duas
filhas de Caicô. .

Depois de merecido, descanso
nas cocheiras do entraineur Eu-
incio Morgado. essas três éguas ...
rumarão para o Recife, onde in- Stayer. com o cavalo Bubalcó,
eressarão no Haras Maranuruaoe. f> efetuar-se ao próximo dia 6.

Em respeito ao calendário re-
cen temente aprovado para a
temporada do» ano que se inicia
hoje, a F.M.B. vem de abrir
inscrições para um novo Cv-rso
de oficiais de mesa.

São seguintes as instruções :
1) — Acham.-se abertas até

o dia 8 as inscrições para o 1.*
curso de oficiais de mesa a ser
iniciado no próximo dia 10 de
Janeiro;

2) — Não serão admitidos
candidatos já cursados nesta
Entidade, ou cuja idade sei».
inferior a 18 anos;

S) — As aulas serão realiza-
das aos sábados, ás 16 horas,
na sede da P. M. B.

4) — Os pedidos de inscrição
devem ser feitos por meio de
carta, do próprio punho, na
qual devem sei' mencionadas:
idade, naturalidade, profissão,
grau de instrução, residência,
telefone e clube ou clubes de
basketbaJl a que tiver perten-
cido.

* * *
Com Destino ao Uruguai

Embarcou ontem com desti-
no ao Uruguai o sr. José Pauli-
no Nogueira, proprietário do"crack" Lunar.

O distinto turfman vai assle-
tir ao encontro do filho de

Não ha muito, o jóquei Inácio
nlde Souza assinou um contrato
"'rle montaria com os studs Car-
9 los e C. G. da Rocha Faria. ,

Agora o simpático e festeja-
do bridão patricio esta cm vias
de assinai* Um outro contrato.
sem afetar o primeiro, com o
Stud Sarah de Magalhães. . .

Vai assim, o ginetc patrício
colhendo os frutos du sua ho-
nestidade c competência.

* * *

Vem Aí Morogoro
Foi ha dias embarcado em

Londres, a bordo do navio La
Plata". o "crack" Morogoro. rc-
centemente adciuirido na lngla-
terra pelo ilustre turfman dr.
A. J. Peixoto de Castro.

O campeão londrino é espera-
do em nossa capital dentro de
breves dias.

•(* %• 3h

Uma Infausta Noticia
Para o Stud Lundgren

O coronel José Cândido Mirim-
da acaba de receber um tele-
grama informando-o de oue o
ptaranhão Mebelv e uma repro-
dulora. oue viajavam liara a
nossa capital em um navio pro-
cedente da Inglaterra, foram vi-
Umas tle serio acidente a bordo.

Impossibilitados de continuar
a viagem, esses animais in*ílR-
ses foram sacrificados c ioça-
dos ao mar.

i -m— 1

Clube de S. Cristóvão
O Conselho Deliberativo do

Clube de São Cristóvão, em re-
união realizada em 8 do cor-
rente, elegeu a nova diretoria
para dirigir os destinos do clu-
be no corrente ano, a qual está
assim constituída

Presidente, José da Silva
Pinto; vice-presidente, Edmun-
do Vieira; primeiro secretario,
Francisco Carneiro; segundo
secretario, Serafim Ferreira;
primeiro tesoureiro, Carmino
Ferreira; segundo tesoureiro,
Aurélio Simões e procurador,
Valdemiro Pires.

NOVA YORK, 29 - (De
l-rank Tinsley, da Reuter) -
Artur Godoy, do Chiie, que por
auas vezes demonstrou o seu
ótimo valor contra .loe Louis,
foi classificado em décimo iu-
gar no grupo de três üa classi-
ücacào relerente a 1941, na re-
vista "Ring"- Joe Louis teve
um lugar aparte como o cam-
peão cio» pesos-pesados, on-
quanto Billj' Conn, Lem t-rahk-
lm, de Cleveland-Ohio, e bob
Pastor, üe Nova Ywfc, os pnn-
cipais pretendentes ao titulo
máximo, foram classificados
nessa oraem, no grupo dois.
Encabeçando o grupo três en-
contra«*se o nome de Buüay
Bear, que deverá enfrentar Joe
aisputa üo titulo, em N. York,
no dia 9 de janeiro. Mello Bet-
tina, Abe Simon — mais uma
vitima de Louis, Turkay Thom-
pson, de Los Angeles, Lou No-
va — o ultimo boxeador que íoi
derrotado por Louis, estão in-
cluidos nessa ordem. No grupo
seis dos peso-pesados , está
Cláudio Vilar, da Espanha, e do
grupo oito, que é grande, estão
Frankie Clay, do México e Juan
Urlich, do Peru.

Em primeiro lugar entre os
meio-pesados está Ous Lesne-
vich, de Nova Jersey, seguido
por Bookerbeck, sendo o prin-
cipal candidato ao titulo, An-
thon Cristoforidis, da Grécia.

Tony Zale, de Gary-Indiana,
íoi julgado o jnelhor peso-me-
aio, seguido por Georgie
Abrams, üa ülvisão de Nova
York, e Kenn overhn, o antigo
campeão. O grupo dois goiisis-
te ae onze nomes, achanüo-se
cm décimo lugar Antônio E'er-
nandez, do Chile. No grupo
três ha vinte e dois nomes, en-
tre eles, Mid Tunaro, de Cuba.

Encabeçando a lista dos meio
médios está o nome de Freüdle
Red Cochrane, de Elizabeth-
Nova Jersey, que há alguna
meses atrás arrebatou o titulo
de Fritzie Zivic, na sua primei-
ra luta em defesa do mesmo.
Hardt Humping, o preto Ray
Robinson, üe Nova Yorn, sao
os principais pretendentes. No
grrupo dois que contem nove
nomes, encontra-se Joe Legou,
de Cuba, e msegundo lugar,
senão Ernle Roderick. da In-
glaterra, o primeiro.

No grupo quatro dos melo
médios, estão incluidos o íamo.-
so jack Kid Berg, da Inglater-
ra, Kid Azteca e Rudolf Ami-
lez, ambos mexicanos. Ramiro
Almagro, do México, é um dos
trinta e cinco boxeadores do
grupo seis, enquanto Raymona
Molina e Domingos Torres es*
tão incluidos no grupo sete que
é multo extenso.

Na classificação dos pesos-
leves, o preto Bob Montgomery

tíáta em primeiro lugar, segui-
uo por iáanuuy Angott, üa fila.
üelna, que derrotou, na quarta-
leira passaua, Leu Jeains o
toiuou-i*e campeão do mundo
muiscutiveis üa ciasse dos le-
ves, ucuncio Jènküis cm tercei-
ro lugaj-. Ha onze nomes no
grupo aois, estanuo Juan áon-
ta, ua cidade üo México, cias*
anicauo cai quarto mgar. to-ua-
íenia boxeadores esuo Lucnu-
uos ao grupo tres, entre cies,
justo jimmez, (lo México, jouo
t-euroso, ue uuoa, e UUunerme
Puenteb, üa America ao ;i*»uí«
No grupo quatro, que e enorme
encontram-se: cai melo tfehoy,
aa Espanha, Jorge Aloreliá, ao
México; Ângelo rmo, üe Cuba;
Joey Kivers, do Rlèxlco; .loej
Silva, ua Cidade do México «
üantiago Sosa, de Cuba.

Entre os pesos-pena, riguia,
e mprmieiro iugai', Clialk wri-
glit, o valente pretinno que es-
ta numa classe aparte, no gru-
po dois o primeiro é Jackie
Wilson, de pittspurgh, que é o
principal pretendente ao titulo,
e em seguida encontram-se m-
chie tomos, . de Los Angeles,
Pedro Hernandez, de Porto Ri
co. No grupo três, que e longo,
encontram-se Simon Chaves,
da Venezuela, Carlos '• Banca-
do" Manzana, da Cidade do
México; Pablo Roca, Pedro
Poey, üe Cuba; Paço Villa, do
México.

No grupo quatro, estão os nv
mes ao jovem Casanova, Joe
Conde, ambos do México; o jo-
vem Coullimber, Isador Deiga-
do, ambos de Cuba; Chico fer-
nandez, Cristobal Jaramillo,
ambos de Porto Rico. Kui Kong
Young, de Hawaii foi classiü-
cado em primeiro lugar na di-,
visão dos pesos-galos, seguidoi
por Manuel Ortiz, üe Los aii>
geles, e Lou Salica, de Nova
York. Kid Tarai*»*, da Guiana
Inglesa, encontra-se em oita-
vo lugar. No grupo dois, acham-
se Lorenzo Safora, de Cuba;
Panclio Villa, do México.

Na classe de pesos-mosca, aa
honras estão divididas entre
,?ackie Paterson, da Escócia co-
locado e mprimeiro lugar; o.pe-
queno Dado, das Filipinas; Luia
Castillo, de Cuba, respectivac-
mente em segundo e terceiro
lugares. N'o grupo dois, que
que consiste de oito nomes, es-
tão Jonhny Shaughnessy, Joe
Curran, Tiny Bostsk, Ali Grand
Jackie Jurich, da Califórnia e
Smal Montana e Little Pacho,
das 1'ilipinas; Humberto Espi<
nhosa, de Cuba e Jymmy Ste-
wart, da Inglaterra, nessa or«
dem. No grupo três, que con-
tem quinze nomes, quase toüofl
os boxeadores são ingleses e la-
tino-americanos. Estão inclui-
dos: Miguel Bahamonda, de
Cuba; Johnny Boom, Pierc«

Ellls, Erlc Jones, Peter Kane,
Rityn Monoghan, Pat Palmer,
Paddy Rian, Jinuny WrndCK,
todos ingleses; Ruíino Jimlnaz,
Mario Morales, do México;
Teddy Lawlor, Ken Stanford,
Al Woods, da Austrália e Oscar
Feld, de Nova York.

Em seguida, cotaüo como k.
peso-pesado destacado, está ci-
tado o nome de Joe Louis — "O
bixeador do ano", de acordo
com a revista "Ring" que Mé
concede o prêmio para 1941.
Joe Louis também ganhou este
preinio em 1938 e 1939, sendo
o seu ganhador em 1940 — Bil-
ly Conn. . • .

0 São Paulo F. C.
Inaugurará os Refiecto-

res do Estádio Caio
Martins

O São Paulo F. Clube, co-
nhecida agremiação da capital
bandeirante, deverá enviar den-
tro em breve a esta capital a
•sua representação profissim.a-
lista, afim de intervir contra o
Canto do Rio. Inaugurando os
refletores do Estádio Calo Mar-
tins.

A segunda exibição do clubo
bandeirante verificar-se-á ain-
da no campo niteroiense, con-
tra o Combinado Guanabara.

TAQUIGRAFOS
OBTÉM BONS EMPREGOS

CURSO PRATICO E
EFICIENTE

ii Rua 7 tle Setembro n. 65 —
7." andar

NO CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO

Resumo dos Trabalhos Realizados Por Esse Or-
gão da Justiça do Trabalho

Realizou-se ontem a ultima
sessão do Conselho Nacional do
Trabalho, sob a presidência
do sr. Barbosa de Rezende
e com a presença» de iodos os
conselheiros.

Justificando a reunião cx-
traòrdinariatheiile convocada
o presidente declarou aue. ive-
tendia dar conhecimento a to-
dos os conselheiros do resumo
dos trabalhos efetuados após a
instalai-ão da Justiça do Traba-
lho no Brasil, bem como para
congratular-se com os seus
companheiros de trabalho pela
forma expressiva com que fo-
ram examinadas ns questões
submetidas á apreciação da-
qucle Tribunal.

Ainda usaram da palavra o
Conselheiro Cupertino de Uus-
mao nara prestar uma home-
nagem ao sr. Dulfe Pinheiro
Machado Pela sua atuação á
frente da Pasta «lo Trabalho,
e congratular-se com o Che-
fe na Nação, em nome dos
trabalhadores, pela atenção que
o sr. Getulio Vargas tem dis-
pensado aos problemas traba-
ihislas. Um nome «lo sr. Dul-
fe Pinheiro Machado agrade-
oeu o sr. Marcial Dias Peque-
no. que ainda tçve ensejo de
desenvolver considerações a res-
peito da rápida, mas proveitosa
atuação do Ministro interino.

Segundo o relatório apresen-
tado pelo presidente do Conse-
lho, desde maio até dezembro
corrente, foram realizadas 41
sessdes plenas. (54 «la Câmara
dc Justiça c 60 da de Previdcn-
cia Social, tendo sido julga-
dos cerca de dois mil proces-
sos. assim distribuídos; Con-
selho Pleno. 5, Câmara de Jus-
tica, 148 e Câmara de Previ-
dencia Social, 1844.

Pela presidência do Conse-
lho foram despachados, 3.092
processos. compreendendo or-
çamentos de receita e despesa
das instituições de previclen-
cia saciai, carteiras de empresa
timos. prediais, fianças e de
farmácias.

Para o exercício de 1942 a
receita prevista atinge a rs.

fifl0.O42:091$10O e a despesa or-
cada vai a 303.776:3763600, do
ciue resulta um saldo provável
de rs. 392.265:711*}500.

0 Dr. Mario Mello
Apresentou Cumpri-

mentos dos Jornalistas
\ da Prefeitura

Como vem fazendo todos os
anos, o dr. Mario Melo. secre-tario ceral de Finanças, compa-receu ontem á sala dc imprensa
da Prefeitura, para apresentai
votos de felicidades no decorrer
de 1942. aos jornalistas acrerli-
tados junto ao gabinete do ore-
feito Henrique Dodsworth.

O titular da pasta das Finan-
cas resaltou os serviços que a
imprensa presta, desinteressada-
mente á grande administração do
eminente prefeito Dodsworth.

I '¦¦•— 

Creada a Colon-á Agri-
cola Nacional de Áma-

zonas
Criando a Colônia Agrícola

Nacional do Amazonas p pre-sidenle da República assinou o
seguinte decreto:"Art. 1" — Fica criada a Co-
lonia Agrícola Nacional do Ama-
zonas, nos municípios de Manaus,
Manacaijurú e Coda.iás, Estado
do Amazonas', em ferras doadas
á União pelo éovernò do mesmo
Estado, pelo decreto-lei esla-
dual n. 73õ. de 16 de dezembro
de 1941.

Parágrafo único — As terv.-is
necessárias á Colônia referida
nesta artigo, com a área de dn-
zentos a trezentos mil heò.tiireü
fica mcompreendirlas entreos rios
Negro e Solimões.

Art. 2" — RevõgamVse as dis-
Dosições em contrario".

v-
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Já Estão a Caminho de Montevidéu os Delegados Brasileiros
ao Congresso da Confederação Sul Americana de Futebol
Hão Haverá Novo Adiamento do
J090 S. Cristóvão x Fluminense
Dispostos os Diretores do Grêmio de Figueira de Melo a Jogar Domingo

Qualquer Que Seja a Constituição do Quadro Adversário
O Fluminense F. C. dirigiu

ao presidente da Federação Me-
tropolitana uma consulta na qual
historia a situação do arenito
tricolor, em face da obrigação
de apresentar ¦ a sua esquadra
principal, integrada de pelo me-
ms oito titulares, diante do
São Cristóvão, afim de ser dispu-
tado domingo, o jogo do Tor-
neio Extra, transferido de data
anter:>r. de vez que cinco dos
seus principais jogadores estão
i dif/v. sição do selecionado bra-
Silo-'/> .concentrado em Caxam-
bú. "vuta'-se de Afonsinho. Tim
Russu. Pedro Amorim e Norival.

Ouvido o parecer do Departa-
mento Técnico, o presidente em
vez de despachar a consulta, en-
caminhou-a ao sr. Rodolfo Ma-
gioli, presidonte do clube inte-
ressado, na realização de um dos
dois iogos restantes do Torneio
Extra.

Apesar de concordar, cm prin-
clpio. com a substituição dos
dois "plavers" excedentes do 
limite previsto no artigo oitavo ter quadros can:

a Especial do Ex- ¦ tividade forcada

tra o dirigente alvo encaminhou
aos diretores do Departamento
Esportivo dc- Figueira de Melo o
contendo do oficio .do Munii-
nense,

Ontem, os srs. Mario Zagari,
diretor geral o l.nla encarrega-
do da seção de futebol do Suo
Cristóvão, estiveram na enlida-
de. estudando o assunto e. dian-
te dn pretensão do grêmio dns
Laranjeiras, expüzcrnm idêntica
situarão quanto á inclusão de
Gualter que não eslava escalado
para o jogo transferido e agora
forma no "onze" que defende
o clube, alvo, nos torneios da 1"
Divisão da F. M. F. .

Ao que apuramos, todos che-
caram a acordo e o jogo do São
Cristóvão com o Flu minense do-
mingo, não será novamente adia-
do.

do Regulamento Especia

A demora do encerramento
do certame da Taça Oscar Cnx
tem trazido grandes prejuízos
ios clubes, obrigando-os a man-

i-issimos em ina-
para aguardar

os joRos transferidos com fre-
quencia Irritante, desde o seu
começo.

Foi um verdadeiro "presente
de grego" da entidade aos qua-
tro clubes não classificados. F.in
vez de minorar-lhes as diflcul-
dades resultantes dn desclassífi-
cação, agravou-lhes a situação
econômica. As rendns foram di-
minutas e tlclns só se aproveita-
ram os funcionários remunera-
dos dn "liga" e os fabricantes
de bolas.

Analisando todos esses argu-
mentos e pesando-os na balança
do bom senso, é que os respon-
savels pelo "team" dos cadetes
estão dispostos a liquidar do-
mingo. qualquer que seja a cons-
tltuição da equipe tricolor, o seu
derradeiro compromisso no cer-
lume tão malsinado.

Se perder nem mais a posição
de vice-campeão manterá, mas
se derrotar os tricolores ainda
poderá o São Cristóvão empatar
o título máximo, dependendo do
resultado do iogo América x Flu-
minense dia 7.

0 Combinado Guanabara

1941 1942
AS

Saúdam os seus amigos e freguezes,
e ao povo em gera!, desejando-lies

um ANO NOVO, muito feliz
e prospero, e oferecem, em suas

centenas de filiais
Esperado em_Manáus| COLOSSAL SORTIMENTO DE

TECIDOSPARA VERÃO
Os Esportistas Amazonenses $°. Dirigiram ao Sr. Castelo Branco, Pedin
do Seus Bons Ofícios Junto Aos Pre sidentes Camzo e Magioli Para a

Ida do Scratch Bonsucesso-São Cristóvão ao Extremo Norte

NO CAMPO DO AMERICA
TREINARÃO AMANHÃ OS SELECIONADOS DE
VETERANOS CARIOCAS QUE JOGARÃO DIA

11 CONTRA OS VETERANOS MINEIROS
O treino das Seleções de \'e-

teranos Cariocas, transferido
de segunda-feira pasada, será
levado a efeito amanhã, á
noite, no estádio do Ameri-
ca F- C. á rua Campos Sa-
les.

Também a reunião de direto-
ria foi adiada para a mesma
data, ás 17 horas, em virtude
do luto de tres dias, tomado
pela Associação de Vetera-
nos, em virtude do passamen-
to do almirante Joé Augusto
Vinhais.

SERÁ' A 11 DE JANEI-
RO O MATCH CONTRA

OS MINEIROS
O sr. Guilherme Pastor, que

mantém contacto diário, por
telefone, com os desportistas
mineiros, vem de informar a
diretoria do Veteranos Ca-
riocaa de que o match do se-
lecionado Carioca de Veteranos

contra o scratch Mineiro de
Veteranos, será mesmo no
dia 11 do mês entrante, pois
para isto 0 seu irmão Américo
Pastor, associado e represen-
tan te dos Veteranos Cariocas
em Belo Horizonte lhe fizera
tal comunicação, bem como
adiantou-nos mais ainda que já
a A. C. D. de Minas expe-
dirá, juntamente com o Ame-
rica F. d o oficio confir-
mai.do as "demarches" em
questão.

Assim sendo, é bem possivel
que o embarque dos Vetera-
nos Cariocas se realize no dia
9, á noite-

CONSERVADA A CON-
VOCAÇÃO DOS PLAYERS

VETERANOS
Ficam avisados os jogadores

que estão convocados de que
não haverá nova convocação.

Apenas devem comparecer ao

O pacto São Cristovão-Bonsu-
cesso, redigido em sessão solene,
na sede da Associação de Cronis-
Ias Desportivos parecia arquiva-
do. depois do exilo da breve
excursão realizada em São Pau-
io pelo "Combinado Guanabara .
quando os presidentes Domingos
Vassalo Cnruzo, do rubro-anil
e Rodolfo Magioli. do grêmio ai-
vo. foram chamados á sede da
C. B. D. pelo dr J. M. Cas-
telo Branco a quem esportistas
da Capital amazonense, dirigiram
ha dias uma carta, solicitando
seus bons ofícios para a ida ao
extremo norte do célebre con-
1unto patrocinado pela A. C. D.

Coincidiu com a vinda daquele
apelo, a viagem do professor An-
tovilo Mourão, secretario cerni
do Bonsucesso que foi tomar
posse, em Manaus, do cargo de
diretor do DASP amazonense.

Será como é fácil prever, uma
excursão fadada a conseguir êxi-
to notável, não só por ser a pri-meira vez que a capital ámazo-
nense recebe uma equipe cario-
ca como também pelo fato de
poder a equipe ser constituiria
de forma a brilhar, em virtude
de estarem os dois clubes em
plena forma, notadamente o São
Cristóvão que é o vice-campeão
do Torneio Extra.

PADRONAGEMS EXCLUSIVAS
DESENHOS APRIMORADOS

Dezenas de Filiais no Rio
Centenas em Todo o País

campo do America, sexta-feira |
próxima, ás 20 horas em
ponto, munidos do respectivo |material.

PREÇOS
MWM

Decisivo o Treino de Hoje em Caxambú
Para a Esealação do Onze Titular Nacional Que Disputará o Su! Americano de 1942

AP0'S UM LONGO PERÍODO DE REPOUSO E P REPARO FÍSICO SO' ONTEM PRATICARAM
EM CONJUNTO OS CRACKS URUGUAIOS —EMBARCARAM OS CHEFES DA DELEGAÇÃO

BRASILEIRA — OS PARAGUAIOS CHEGARAM ONTEM A BUENOS AIRES ,
Na concentração de Caxambú, o se-

lecionado brasileiro voltará a fazer, na
tarde de hoje, mais um exercicio de cw-
Junto, organizado por Ademar Pimenta
com o fim de estudar mais atentamen-
te a forma de alguns dos convocados oue
estão sendo observados.
CLÁUDIO E ZIZINHO JA' SE IMPL-
SERAM A' ALA AMORIM-SERVILIO

Um dos problemas jâ resolvido, se-
eundo noticia da" cidade sul mineira é
o da ala direita do scratch.

Cláudio e Zizinho superaram Pedro
Amorim e Servilio nitidamente, nos dois
ensaios já realizados, de modo que o
ataque formará hoje para uma "prova

de fogo" com a seguinte constituição*.
Cláudio — Zizinho — Pirilo — T*m e
faresco.

Jurandir — Caieira e Begliomini —

Afonso — Brandão e Dino — fonnarãn
a retaguarda.

Os suplentes formaram assim: Caju
Norival e Virgilio — Joanino — Jal-

me e Argemiro — Amorim — ServlHo
Russo — Paulo e Pipi.
O treino será secreto e, segundo de-

clarou Pimenta, servirá .de "test" defi-
nitivo para a escolha dos titulares e re-
servas que formarão a representação na-
cional ao Sul Americano de Montevidnu.

DESMENTINDO BOATOS
De um confrade e amigo oue esta

em Caxambú recebemos ontem um te-
lefonema nos pedindo desmentir, a ver-
são veiculada em torno da atitude de
Indisciplina atribuída a Afonsinho, Ser-
villo e Domingos, os quais, segundo boa-
tos divulgados nesta capital, estariam

demonstrando desinteresse pelo desêut-
penno da missão que lhes foi delegada
pela entidade máxima, com pleno *poio
do Conselho Nacional dos Desportos.

Essa versão é falsa. Ninguém pen-
sa em fugir aos honrosos compromissos
assumidos para com os esportes brasilei-
ros e todos sabem as responsabilidades
Impostas aos profissionais de íutpbol
pelo novo código do C. N. D.

EMBARCARAM ONTEM OS CHEFliS
DA NOSSA DELEGAÇÃO

A bordo do "Uruguai" seguiram on-
tem, com o juiz José Ferreira Lemos,
com destino a Montevidéu, os drs. Al-
oerto Borghet e Pizarro Filho, cnefes
da nossa delegação ao Sul Americano rte
Futebol.

ESPERADOS OS PARAGUAIOS
EM B. AIRES

BUENOS AIRES, 31 (A. P.) — E'
aqui esperada hoje a delegação para-
guaia que vai concorrer ao Campeonato
Sul Americano de Futebol, em Montevl-
déu, estando preparadas varias homena-
gens em sua honra.
OS URUGUAIOS FIZERAM ONTEM O

PRIMEIRO TREINO
DE CONJUNTO

Pedro Céa, o treinador-revelação da
•Copa Rio Branco" de 1939 que derro-
tou o selecionado brasileiro, iniciando
uma hova fase de rehabilitação do fute-
bel uruguaio, não quis submeter seus pu-
pilos a qualquer ensaio de conjunto, an-
tes de um longo período de repouso c
preparo físico metódico que só agora
considerou encerrada

Por Isso, só na tarde de ontem os ti-
tulares e suplentes do scratch uruguaio
foram submetidos ao primeiro ensaio ae
conjunto para o Sul Americano de 1942.

O exercício foi dividido em tiuai
partes.

Na primeira ensaiaram dois quaaroa
«e reservas e, na segunda, os titulares
praticaram um só tempo de 80 minu
ios contra um team de categoria infe-
rior. Formou com os seguintes cracies o
onze, titular: Paz — Bás e Muniz — Ro-
uriguez — Obdulio Varela e Gambetn —
ortlz — Varela — Cloco — Porta* e
Zapiralm. »

O adversário foi o Miramar, assun
constituído:

Montanez — Falcone e Lavié — tti-
vero — Carrazo e V. Castro — Pallas
• Gonzalez — Peruzzo — Cabral e Ro-
driguez.

O selecionado venceu bem por 83ffi,
apesar de se preocupar menos ooru v
escore do que com o problema da arti-
eulação do conjunto.

A preliminar reuniu os dois seguin-
tes selecionados de suplentes:

VERMELHOS — Montero — GalU-
notti e Vlgllola — Luz — O. Diaz e
Landaco — Volpi, Chririmino, Corrêa.
Alvarez e Enrique Castro.

AZUES — fereyra Nattaro •- Ber-
mudez e Arrascaeta — Vecino, S. Gon-
zalez e Cambon — Vasquez, Suarez, Rie-
phoff e Magliano.

Chririmino, Riephoff, Corrêa e Cíis-
tro foram os artilheiros do ensaio dos
suplentes, vencendo os vermelhos por
3x1.

Waldir, Manuel Rocha, Durval, Alfredo I e
Outros Receberão "Bilhete Azul" do Vasco
0 GRÊMIO CRUZMALTINO PRETENDE RE

FORMAR A SUA EQUIPE

Flamengo e Mavilis o
Encontro de Domingo

no Caju

Para a temporada de 1942 Oj
Vasco pretende apresentar sua
equipe reformada, afim de de-
senvolver uma campanha -mais
eficaz e colocar-se em posição
de mais destaque no futebol
carioca.

A direção técnica cruzmalti-
na já tomou todas as medidas
necessárias para renovar os va-
lores, organizando uma "lista
negra" e providenciando para
aquisição de elementos consi-
derados necessários ao quadro.

Entre os elementos que deve-
rão receber "bilhete azul", en-
contram-se o keeper Valdir,
Durval, Paulista, Armandinho,
Manuel Rocha, Alfredo I, Luiz
Orlando e Faca.

A F. M. B. Concedeu
Demissão ao Arbitro

Lefever

Não se conformando com "
Uma advertência feita pela
Federação Metropolitana de
Basketball, o conhecido ár-
bitro Afonso Lefever, solici- ,,
tou demissão do quadro dc ,,
juizes daquela entidade.

Adiretoria da F. M. B.
não se demorou em conce- '
der a Lefever a demissão so.
licitada.

Vai Reunir-se o Conse-
lho Deliberativo do Fia'

mengo
Assinado pelo sr. Luiz Lira,

secretario geral, recebemos uma
convocação dos membros do
Conselho Deliberativo do Fia-
mengo para o dia 5 de janeiro,
primeira convocação ás 20 ho-
ras e segunda unia hora depois,
afim de ser homologado os no-
mes da diretoria, discussão e
votação do relatório da Presi-
dencia, balanço financeiro do

A Nova Diretoria do
Riachuelo

Instado por todos aquele»
oue desejam o progresso e en-
grandecimento do Riachuelo,
J. Monteiro de Rezende ace-
deu em permanecer & testa ao
simpático grêmio dirigindo seus
destinos no biênio 1942-43.

Assumindo a direção máxi-
ma, o querido esportista orga-
nizou a diretoria, a qual é for-
mada pelos seguintes esportis-
tas :

Presidente, José Monteiro ar.
Rezende; l.° vice-presidente,
Valdemiro Legei Macedo; 2." vi-
ce-presidente, Aníbal Pacheco;
secretario geral, Carlos Antunes
de Freitas; 1.° secretario, Vai-
ter Gotta; 2." secretario, Valter
Lara; tesoureiro geral, Antônio
Manuel Filguelra Velho; 1" te-
soureiro, Jader Xavier Martins;
2." tesoureiro. Afonso Machado;
diretor geral de esportes, Luiz
Valter Barbosa; diretor de bas-
ketball, José Miranda; diretor
de volley-ball, Hélio Mendes;
diretor de escotismo, dr. Mario
França.

¦' ' • m—m ,—i ___

0 América Regrossa
Hoje

Pelo rápido que parte ás "í
horas da estação Norte, regres-
sa hoje ao Rio a delegação du
América F. C. que ontem â
noite disputou seu terceiro jo-
go contra o Palestra, depois deter enfrentado, no Pacaembu.
vinte e quatro horas antes, o
São Paulo Fi Clube debaixo de
forte aguaceiro, empatando com
os tricolores bandeirantes porlxl, num match movimentado
que rendeu apenas 12:3O05O0u.

exercicio findo, parecei- do con-
selho Fiscal e os orçamentos aa
receita e despesa para o exer-
ciclo de 1942.

UM "TEST" PARA O BENJA-
MIN DA FEDERAÇÃO

O Mavilis Futebol Clube re-
ceberá no próximo domingo a
visita do Clube de Regatas do
Flamengo, cu.ia equipe urinei-
pai enfrentará o grêmio caju-
ense.

Iniciando o intercâmbio com
os seus co-irmãos da Federação
Metropolitana, .o Mavilis vai
apresentar, com possiveis modi-
ficações futuras, a sua alfivèri
para o próximo campeonato.

Segundo as próprias palavras
do atual dirigente do Mavilis.
sr. Aedo Machado, o grêmio do
Caju vai por em pratica a ori-
entação seguida p*!os clubes
da Argentina, os pequenos, na-
turalmente, e que consiste em
preparar valores e depois ce-
der o passe por prego vanta-

j Joso.
I Assim sendo, no próximo do-

mingo, alem de valores novos.
! teremos o en«ontro da fibra e
i entusiasmo, em doses equilibra-
i das e o desejo thçontldo dos
j mavliienses em sobressair *òár'a
. itm próximo aproveitamento.
, O Flamengo apresentar-sé-á

completo, ou seja: Yustrtch --
Milton — Barradas - Rlguà

I — Volante - Artlgas — i.úoer-
cio — Reuben — Guará —
Nandinho e Vevé.

O quadro do Mavilis apre-
sentar-se-á bem diferente do
que disputou o campeonato da
Federação Suburbana e terá *
seguinte constituição, entre os
que estão convocados para o
treino de hoje, nn Caiu: ia-
gundo — Osni - Valdem-tr —
Tarzan — Aguiar — Osvaldo —
Maneco — Aristides - .lanúã-
rio — Tavares - Oto - Lelecq— Flavio — Osmar — Toãosi-
nho — 64 — Santo Cristo —
Zé Luiz — Vareta — Òherrio —
Cabral — Baguet - Cello e to-
dos que tenham interesse em
defender as cores màvilieiíses
no corrente ano.

k\v
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CONCESSÃO ÚNICA VERNO' $& REPUBLICA
m

Contrato celebrado com o'Govcrno da União em 24 dc Dezembro de 1037, A visla' da Lei N. 21.143, de 10 de Março de 1932

IXTRÁÇÃO
JPRISAdLIO MAIOiet

SP SL ANO Q
Usja da «x tração de QUARTA-FEIRA, 31 de DEZEMBRO de 1941

3.-3 4© PRE IVllOS
Oí
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Nesta LISTA não figuram por extenso os números'premiados" pela terminação do ultimo algarismo

fio liloguíadej em papel bianco, tinia 
"verde, 

salmon. fundo azul e numeração preta na frente, com a inscrição: EXTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO Dí
ATENÇÃO: VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SEUS BILHETES
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5121... 150$
5137... 150$

• 5185... 150$'5530... 
15IÍS

5505... 150$
5584... 150$
5602.. 1">o$
5621 .... 150$
5655... 150$
5703... 150$
5722. 350$
5729... 150$
5749... 150$
5844... 500$
5894... 150$
5919... 150$
5941 ... 150$
5913... 200$

TM«a«t Doaieio*
«on. Mllter gNcTDlasiloa em O
TÊM 159SO0D

*m** BUfiM Q
If rtnl-lKlQ» « O

TÊM 150Ç00O

11.9.35.
11985

Todos chi numero*
àut* tailhmt* «'termlBMfoa 

__n O
TÊM 15OÇ0O0

4034...
4141...
4210...
4221 ...
4226...
4235...
4380...
4381 ...
4384 ...
4413...
4429...

-4534...
4589...
4599...
4G83...
4735...
4756...
4761 ...
4779...
4903,..
4940...
4957..

Vtmm M ohbhvh
M> rallh» t _

tíTtaJrado* mO
TÊMiVl 505000

5:000S000
RI O

•*¦*• num _-\
Hrtiliuío. «"8

TfiMlgOtOOO

7096... 150$
7102... 150S
7240.. 150$
7253—150$
7320... 150$

7322

7374.,. 150?

mat.

8017...
8241...
EJ18...

'8255...

8237...
8313...
8328...
84.39...
8451...
8160...

.8172...
8498...
8511 .„
8514...

' 8542..'.
.8547..]
855 L..
8564 ...
8589...
8670... :
8704...
8747...
8802...
8812..
8813... i
8862... I
8911... I
8937... I

10007.
100.31 .
1007,3.
HHII.
10162.
10182.
10228
.10279.
10300,
10,310.
10.315.
10384.
10419.
10502.
10549.
10580..
10626.
10027.
I0GG7..
10703',,
10709..
10724..
307G2..
10763..
10RII ..
10335..
10831 ..
103S3..
10905..
10954..

Todo* m ooaeroa
*»«« mllkM -

taraür&do* kb O
TÊM 150SOO9

T*d«* M UEXtTM
éf*U milhar .,
torojlnuln en» O

TÊM I.WfOCO

1$ I

• ir.:i63 n

:00OS0OO

•Mtota 8
TOM 1603000

9008»
8085.-
9261.
9299 m.
9340».
9472»
W76^
9521-
9524..
9688...
9745...
9765...
9874...
9906..
9934...
9958,..
9961...

Xeéw m nenuro»
hu. nDkar „

X&MUSOfOOO

11032 ..."150$
11055..I ros
110S8... -15<»S

.JI104... iõrts
1 11123... 200$

11136... 150$
11113... 15(1$
11202... I5IIS
11214 .. 150$
11217... 15(1$
m.37... 150S
11238... 211(1$
11212... 200$
112-I8... irios
11255... 150$
11267... 150$
11291... 150$
11295... 150$
11301... 150$
11415... 150$
11416... 200$
11425... 150$
11452... 200$
11478... 150$
11489... 150$
11506... 150$
11533... 150$
11537... 150$
11577» 200$
11581.. idOS

W»82

11765... 200*
11782... 150$
11820... 200$
11929... 150$

Tedwo* r.rnuer:*
<)?*!* milhar *

terminado! em O
TSM liíH.IOCO

16927
3:0008000

S, PA0L3

14012
1:0330000

T«o» on oo-mercé
únU% milhar ,,

termlnjt-loi em O
TES! 150S0C3

13028;.,
13015...
1.3122. '

13I8S ..
13143...
13157...
1.3191 ...
1.3215...-
13221...
13239..
13281 ...
13367...
13415...
13416...
13456,- I
13024...
13658...
13710...
13713...
13719...
1.3729 ,. l
13749 .S
13823... 1
13829... i
1.3839...
13880... ;
13916... :
13951... ;
13957... 1
13S94... 1

Tiwlo* os nmrMrot
érsx. fcUbar 0lnrmln»rt(^ «fn O
TftH 150.^000

180.3.3... 150$
18IH7... 1511$
18059 ... IMIS
I80IJ8-... 2ilíl$
18100 .. 150$
18157 .. 150$

18164
2:0003000

18244 .. 150$
IS289 . 150$
18.309*"' 15(1$
18309 I "ii»5

I8I1I3..' 150$
II! 177.. 1511$
18495 . IM»S
104:3... I5ll$
1.3537....200$ ,'r:5i5... i.mis

lr.553,,. 1503
1CÕ5D... 150$
13552... 150$
1C573... 2110$

18054
1:0008000'

1,3090 .. 150$
IÍ1393... 150$
187.13... J5ll$
137.31 . 150$
11)782... 150$
188.3',) .. 1511$
18872... 150$
18831 ... 200$
1:500:1... '150$

18953
2:0008000

18957.. 1511$
18071 .. I5ÍIS

Todoü oi nome,*us
ilMt( mllhur .
trrrrlniwloc em n

TfiM l^CSOJO

2IMI1'1 .. 150$
20105 150$
20101 ... JIIHJ
20183 1511$
20IXS . 150$
211225., Ji«'f
«HI249.. 1'illS
20271 . 'illo$

20282 .. 150$
20291 . | *><)$

,20.310 .. 1511$
20326... 150$
2IW32 I"i0$
21)343 . 150S
20349 .. 150?
20371 ... 150$
203SI ... 15(1$
20386... 150$
"0105... 150$
29411... 150$
20120.. I50S
20507... 150$
2051(5... 150$
205,3.3 .. 150?
20579... 500$
20582... 20ÍIS
20581... 200$
-0;:.33... 150$
20700... 150$
20721 ... 150$
20830... 2II0S
20882 ... 21 »i$
20901 . 150$
20915... 200$
20023 .. 2011$

20981
30:0008000

BAIA
20091 .. 150$
ToCca m trame
Awli mlih»/ .-,

Uiratlnadom em O
T2.M 15O$üO0

ToMt«i«Bt(n>
ími« «nu» _

TfiMJBOWMM)

15000,,,
I51Í3...
15191
15195
15225 .
15291
15,357 .
15394 .;.
15109...
15185 ...
15500...
15605...
15623...
15725...
15801 ,„
15909...
15934 ...
15912...
15979...
15992...

17903
20:0008000

Ipimérl
1 oân m í'mK»w
*WU mUh*i t,tannlAMln cn O
TÊM 18C$00<1

Golaz
17971 .
17987

150$
150$

*MU mUhfar qWralniidoa ent O
T^!>t, 150S0OO

16029... 150$
10031... 150$
16040... 150$
1804a-... 200$
16057... 150$

19007.
19017.
19021.
19010.
190.18.
1ÜI20,
19128
19220
19211(1
192.3.3

2:0008000

18005.
18031.

150$
150$

¦^SmM^^^^^S^_^__W^__^^t_W^è

GSttll FAC-SIM1CE
ã*M Jgg^-lSf» ,,tf^*;j., _____ ____¦*__

WRKWjn;

«•yioesiMo
UlTTft IfltWlifiiiM ttm
MWtlUIM <NIII n_i_

UÍL~

19314
IWI7.
19351 .
19371.
19391
19101
l'M25
19413

#73..
i!5in.
19526.
19537.
19545.
19590
19G35.
1967,3.
19689.
1D69.3.
1(1*1(1.
19799.
19870.
19881?
19,897.
199,'ir».
19978.

.. ano*

.. i5oy
. suti?

.. 150$

.. 150$
,. 500$
.. I50S

. 150$
.. 150$
.. 200$

2inis... nos
21151 .. 150$
21177... 150$
21267 .. 200$
21290... 150$
•-'1295... 150$.,

-21308... 200$
2Í386'... l,'i0S
21397 .. 150$
2nos.. i.)0$
21481 ... 500$.
21501 .. 150?
21536... I"iOS
2153^ . 150$
21566 .. 150$
21578... 150$
21590 „ IViS
21640 .. 15(1$
21669 . líiiS
216S4 ... I5IÍS
21086... .150$
21715... 2II0S'21767... 

150$
21779... 150$
21810... 150?

2Í8^4
2:ÜOO|0W
CÍTRIÚ... 150$;
21880... 200$
21918... 150$
21985... 150$

22183 150$
22245 . 200$,
22307 imiS
22313 15(1$
22.391 .. 150$
22398 . I illS
22102 nus
22112 1 Mlà
221119 l'i(IS
22563 I ill$
22593 ."hij;
22028 nn$
22Í1R1 .. 150$
227 18... 1*50$
22795... 150$
22851...' 150$
22886... 150$
22903.. 150$

I.-j-dVimIw «ta n
mm iBoçooo

21976 . mis
2198:. . nos
Tt^.rtt m wm
imu oUlfcir .,

(•nninwln «a_ M
TÊM í.vwnon

•'5012... 2110$
250,30... I50|
25109... 1509
25115:. 154IS
25148.-.: 150*
25175 _ 150$
2Õ1S2 

'aocj

2Ò22SL J50Í
2S23ff -\®P
25311 m bíte
25348... tm
25365:.. Í50J
25128... 150$
25119... I.VI$
25552... 200$
2.5562 „. 150$

25624
23003..
23030...
2.30,31...
23058...
23113...
2.3176
2.3191 .
'.'.3210..

2.3219...
2.3270 ..
2.3800...
23314 ...
23313...
23.365...
23395...
2.3124 ...
23160...
¦.'.3508....

2.3025...
2.3^63...,
23377 ...'
2371.3...
23764 ...
S3766...
23794 \.
23797 .
2.3858 .
2.387.3...
23917..
23933...
2.'i'J/2T.-
2.3999..

Tmémtm umtm j«nia mil...
Iwámito» «n O I

TÊM 1605000 ";W

Y*4m •• iiwnl
«mu tuinwx QUnnlnsAw m» O
TÊM )SO$000

ToAoa m mmmtm
éttu miikw Qmi-úa-iênt ma O
TÊM 150$000

Titnmwuom*
«¦H Bllhct „

tanntaMlN am O
TÊM 1SO$000

22025... 200$
22181... 200$

21011 „
21010..
24050 ..
21082..
24221 ..
24262..
24271 ..
24297..
2í:)28 ,.
24329..
24361 ..
24363.,
24445..
24482..
24496 „
24507.
24538 ..
24574 ..
24709'..
24713..
24814 ..
24861 ..
24931 ..
24916..

200$
. 150S
200$
150$
150$

. 150$
150$

, 15(15
, 150$
. mos
, 150$
. 500$
150S
150S
150$
150$
150$

M5IIS
150$
'150$

150$
200$
150$
150$

f^EnjfflKSf

l.80!«
R IO

20981

.30:0008000'

1 BAIA

1790IÍ

20:0008000
Ipamerl
Goíbz

,6469 j
5:(
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(*
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5:0008000
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J O ESCRITÓRIO A RUA DA ALFÂNDEGA ^ÈSÍArI AJBRTO PARA 1'AGAMENTOS TODOS OS
DIAS LÍTE1S, DAS 9 AS 11 >/, E DAS U ¦/, AS 16 Ç«SjC^, 

"EXCETO 
NOS DIAS FERIADOS. ,

A ADMINISTBAÍAO PAGARA O VALOR QlÍEÍtóffiS5NTEM OS-BILHETES PREMIADOS, DURANTB
OS PRIMEIROS 6 MESES DA RESPETIVA EXTRAÇAC». AO SEU-PORTADOR, B NÃO ATENDERA RECLA
MAÇÂO ALGUMA POR PERDA OU SUBTRAÇÃO VÇ fitt«BTBS.

NO CASO DO PRÊMIO MAJOI, CABER AO «ÜMBRÒ 1, SÈSAO ÍXJNSIDERADOS COMO APROXIMA.'
ÇÔES O IMEDIATAMENTE SUPERIOR B O u___49 Dqt M1L&ARES QUB JOGAÍiEM; SENDO SORTEADO
O U.r/310,-SERÃO AMVUMAÇOES O IMEDIATAHB(9blfíFER|QÈ0O.PRIMEIRO, ISTO 6, O NUMERO I-

AS EXTRAÇÕES PRINCIPIAM ÃSJt 4 HORAS
^o « c '

Plano da presidi* extraçfto em s.dc Jauejríj de 1942
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No boro
:«-i

jVlilitar
CONFESSOU A AUTORIA DO

DELITO
Foi devolvido uo Supremo

Tribunal Militar, com o pa-
recer do procurador geral, o
processo originário da l.* Au-
dltoria de Marinha. movido
contra o 2." sargento Casado de
Almeida. O chefe do Minlste-
rio Publico declara oue cita
Urovado dos autos, sem con-
testação', que o acusado C011SU-
miu. em seu proveito, n impor-
tancia de 4:3208000. que reco-
bera da Agencia do Banco d>>
Brasil, em Uruguainna. na qua-
lidade do Secretario da Gapt-
tania dos Portos". Tendo con-
fessado a autoria do delito, o
dr. Valdemiro Gonus Ferrei-
ra opinou pela sua çonaonuçaa,

• discordando da opinião do pro-
motor mie pleiteava ainda a
apuração. em processo regu-
lar. do crime .le apropriação
indébita contra o„ patrimônio
rio Delegado.jda Capitania.
COMPROMISSO Dg„.-ppN-

SELHO DE JUSTIÇA
Está marcado para amanhã,

ria 2.* Auditoria de Guerra, ás
13 horas, o compromisso dos

asm.

hlizes militares que vao fun-
cionar no primeiro .trimestre
do nno que hoje se inicia,, no
Conselho de Justiça Pcima-
nente de praças, sargentos e
suh-tenentes. Os juizes .a se-
rem compromissados sao os
seguintes: majores Agenor lor-
res de Magalhães, e Pedro dc
Menezes Musel e tononles Ma-
iiiiel José Martins e Moacir
Moreira da Silva.

DEPOIMENTO POR PRE-
CATORIA

O sub-tenente Henrique Ro-
drlgues Maia. do Regimento
Sampaio, arrolado como teste-
muni™ do processo que cor' e
pela l.« ..Auditoria de,S. Paulo,
contra Francisco Ribeiro Crcs-
po. prestará depoimento cm
precatória, amanhã, na 1 A«-
riitnria de Guerra desta Capital,
ás 13 horas. _ I__ —- "- |

JANEIRO DE 1942
O Ran cios Filtros

FILTROS, BEBEDOUROS E VELAS SENÜM
PARA FILTROS

D S T Q Q S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O ¥*mn dos Filtros
RUA BUENOS AIRES, 123-Sob.

Tei. 43-7197

- <R\t 4l\V^#\^ và^u^J
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Tribunal de Apelação
Paula clus julgaititutóá a se-

rem realizados hoje, - de ,|a-
ueiro. sexta-feira, na sessão or-
dinaria da 3" Caiiunu.
AGRAVO DE lNaXWMJVJENlO

N.u 2.455 —Relator sr. Dts.
Margarinos Torres. Agravante:
Ulicma Sao PaUtu Uinituda.
Agravado: Muiio Mendonça
Sociedade Anônima.
LMBAKGUS UE NL LIDADE
.NU AGRAVO UL PETIÇÃO

Nã 2.866 — Relalur sr. Des.
Marearmos Torres. Revisor sr.
Des. Martinho Garcez Laldas
Barreto. Embargantei Paulo
Louis Augusto Ternissiéni Liu-
bargada: Amélia Braga Bacelo.
Convocados srs. Ues. Eçlmttu-
do de Oliveira Figueiredo e
Henriaue Fialho, impedido sr.
Des. ÀfraQio Antoaio da Cüs-

AGRAVOS DE INSTRU-
MENTO ' „

N.c 2.457 — Relator 8r. Des.
Afrauio Antônio da Costa.
Agravantes: Cunha, Pinho os
Companhia. Agravado: Artur
Fernandes Martins.

N.° 2.441 D Relator. Sr. Des.
Margarinos Torres. Agravante:
Antonieta Macri. Agravados:
José Martineli e o Ministério
Publico.

APELAÇÕES CÍVEIS,^
N° 299 —¦ Relator Sr. Des.

Flaminio de Rezende. Revi sor
sr. Des. Margarinas 1 urres.. I
.Apelantes: J. C. Martins os ;
Cia. Ltda. Apelados: João Ca-|
ramés e o Departamen £ o Na-
cional do Trabalho.

N.° 315 — Relator Sr. L;es-
Flaminio dc Rezcude. Revisor
sr. Des. Margarinos. Torres.
Apelante: Corina Çoutinbo, ha-
mos Carvalho. inventa nan Io
dos espólios de Mano Aaçr-
bal de Carvalho e Cândida
Margarida de Carvalho.. Aue-
lado: Dr. Paulo Amzio Pra-
do. em causa própria.

N° 383 — Relator, Sr. Des.
Flaminio de Rezende. Revisor
Sr. Des. Margarinos Torres.
APelante: Alfredo Corrêa de
Ramos. APelado: Antônio Pe-
dro Galiazi. Réus: Sociedade
Exportadora Sul Americana
Ltda. e outros.

N.° 398 — Relator Siv Des.
Flaminio de Rezende Revisor
sr. Des. Margarinos Torres. 1
Apelante: Chaud Diuatia. 2.
Apelante: Sahm Sahl.Nahib,
representado nela Assistência
Judiciaria. — Apelados: os
mesmos. n.

N.° 461 — Relator Sr. De!--
Flaminio de Rezende. Revisor
sr Des. Murgannos lon es.

- í«

Apelante: Çarmen Bianco
Apelado: Salvador José Mar-
lins de Souza. -„nrrc

APELAÇÕES CÍVEIS
No 467 — Relator sr. Des.

Flaminio de Rezende. Revisor
sr Des. Margarinos; Torres.
Apelantes: Pinto ^.J^\:apelados: Fernando Pmtp lor-
res e sua mulher AVbertma da
Silva Torres. _ , —u

N.» 483 — Relator sr. Des-
Flaminio de Rezende. Revisor
^r. Des. Margarinos Torres.
Anelantes: Otávio Pacheco e
tePus filhos Otávio P»*eep
Filho Apelada: O. iM-i,.'a
Carvalho Pacheco ^ha.^SSlS-tida dc seu . marido w®MSg
Rocha. Funciona — O Mmu.te-
rio Publico. Esnobo de Domm-
cos Rodrigues Pacheco

N.o 646 —Relator sr Des.
Flaminio de Rezende. Revisor
sr Des. Mnrffinnos Torres.
Apelante: Antonko -^f^j.
Tavres. Apelado: João Ameri-
cn Meireles. _.

N« 741 — Relator sr. Des.
Flaminio de Rezende. R^vi-
sor sr. Des. Margavm^ Tor-
res Apelantes: Dnarre & Lia.
Apelado: Mam^T ^nçalves^N.» 406 — Relator sr. Des.
Martinho Garcez Cnldês bar-
reto. Revisor sr. Des.. Afra-

nio Antônio da Oosta.'Apelan-i
te: Bauco do Brasil 6. A-
Apelado: dr. Virgílio Jos«
Martins Uirneiru. em causa |
própria. Interessado; DcPar-
taineulo Nacional do Irauaiiio.

^,0 ^44 — Relator sr. Des.
Margarnios Torres. Revisor sr.
Ues. Martinho üurcez Caldas
Barreto. Apelante: J. leixei-
ra <Si França. Apelado: l-nm-
cisco Lopes Suzaua.

N« sai _ Relator sr. Dt-s.
Margarinos Turres. Revisor
sr. Des. Martinho Uurccz
Caldas Barreto. Apelantes: Lar-
lados: Jorge Aiidaiiiiassih Düib
lados: oJrfie Abdalnwsbih . Uiaü
e sua mulelir Nagira blinoes
Diab. ,, „

jq u 765 — Reallor sr. ues.
Flaminio de Re/ciüe. Ròvispr
sr Des. Margarinos 1 urres.
Apelantes: Fabrica cie Filtros,
Fiei e Seuun Limitada, surti,-
sora de J. R. Nunes oi Cia.
Apelado,-sAntonio Carlos tk.
Souza. Autor: UeparUnne.Uu
Na^ioual do Trabalho.

N» 6 — Relator sr. Ues. Fw-
minio de Rezende. Revisor sr.
Ues. Margarinos Torres. APe-
lanle: Antônio da Costa, -ipe-
lado: Minislerio Publico
EMBARGOS ÜB NUUDADE

NA APELAÇÃO CIVLL
N° 9.54Ü — Relator sr. Ues.

Flaminio de Rezende,. Revi-
sor sr. Des Muvgatmos Io -
res, 1.* Embargante: D. Mana
Felisa Tra verso Pereira, por si
e na aualidade de tutora nata
de sua filha menor ímpubere
Maria Alice Traverso Lmlia-
res. representada pela_As&ls-
tencia Judiciaria. 2.\ Em .ar-
trante: Independência Ano-
Ônibus Limitada. Embargadas.
As mesmas e o dr. 3o Luia-
dor de Ausentes.

Pauta dos julgamentos a se-
rem realizudos no dia 1 ae
janeiro, sexta-feira, na Sessau
Ordinária da 4.v Câmara. ou
nas seguintes.

AGRAVOS DE INSTRU-
MENTO

N.° 2.383 — Relator: sr. Des..
Edmundo de Oliveira .Figuti-
sedo. Agravante :Banco Finuii-
ciai Novo Mundo Sociednde
Anônima. Agravado: M. Al-
jneida & OomP. .— Reli: ^s'
polio de Lucrecio Fernandes
de Oliveira.

N° 2.432 — Relator: sr. Dos.
Henriaue Fialho. Agravante:

Emilio Lourenco de Souza.
Agravados: Prefeitura do Uis-
trito Federal. pelo dr. Pro-
curador Geral e a Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Ja-
neiro.

N.° 2.407 — Relator: sr.
Des. Henrique Fialho. Agra-
vantes: Eduardo Schmitlt Men-
des. inventariante do espolio de
Fritz Prejawa e outros. Agra-
vados.: Fazenda Muuicipal, re-
nresentada pelo dr. 1:° Pro-
curador e o Ministério Pu-
blico.

N° 2.412 — Relator sr. Ues.
Henrique Fialho. Agravante:
Antônio Teixeira de Carvalho
Júnior. Agravado: Antônio
Joaquim Ribeiro. _

N.° 2.415 —Relator: sr. Des.
Henrique Fialho. Agravante:
Luiz da Costa Pereira Jumor.
Agravados: Mario da Costa Pe-
reira e Conceição da Costa Pe-
reira. dr. 3° Curador de Orfaos
e o dr. Tutor Judicial.

N° 2.401 — Relator sr. Des.
Henrique Fialho. Agravante:
Laura Moreira Fernandes. --
Agravado: Antônio Riibeiro de
Mendonça. Réu: Baltazar dos
Santos Gouveia.

N.o 2.420 — Relator: sr-
Des. Henrique Fialho. A£ra-
vante: Sociedade Cooperativa
dos Chaufferus proprietários
do Rio de Janeiro. Agravados:
Joio Antônio Cabral e o dr. 4o
Curador de Ausentes.

jj° 2,387 «, Rriatoirt a. De*

José Antônio Nogueira. Agra-1
vante: Aríete Maria tia Con-
ceicão Guimarães, assistida de
sua tulura Corina Angélica
Biluc UAssunçâo. Agravadas:
.\dclia Rinder Lenau, inveu-
larianle do espolio de llcina-
ni Bilac Guimarães e o dr.
2° Curador de Resíduos. Fiscal:
dr. 4,'J Ckrador de Orfaos.

N." 2.358 — Relator: sr. Des.
José Antônio Nogueira. Agra-
vante: Eduarda Fernandes
Scheid. Agravados: Alfredo
Scheid, inventariante destitui-
du do espolio de Elisa Scheid
p demais herdeiros. — Drs.
Inventariante Judicial

AGRAVOS DE PETIÇÃO
N° 5.682 — Relator: sr. Des.

José Antônio Nogueira. Acra-
vante: O Juizo da 2.- Vara
da Fazenda Publica. Agravada:
Cia. Swifl do Brasil S. A. —
Interessada: Fazenda dn Dis-
trito Federal, por seu advoga-
do.

N.° 5.707 —Relator: sr. Des.
José Aiitunio Nogueira. Asra-
vanle: o Juizo da 3" Vara dos
Feitos da Fazenda Publica.
Agravada Cia. Imobiliária Na-
cional. Interessada: Fazenda
Publica do Dislnto Federal, por
seu advogado.— Relator: sr.N.°  ¦- -. .--- - . -
Des. Henrique Fialno. Agra-
vantes: Adolfo de Souza Pires,
inventariante do espolio de
Priscila Cavalcante Pires e
seus filhos Adolfo Cavalcante
Pires e outros. Agravado: *J
Juizo da 6." Vara Cível. —
Suplicados: Ceciliana Maria da
Cnceicão e Manuel Bezerra Ca-
valcanle e outros.

N» 5.731 — Relator: sr. Des.
Henrique Fialho. 1." Agravan-
te: O Juizo da 1.* Vara da
Fazenda Publica. -- 2.° .Agra-
vante: Fazenda do Distrito re-
deral, Por seu advogado., —
Agravado: Manuel Francisco
Píl s s o s •

APELAÇÕES CÍVEIS
N° 9.629 — Relator: sr.

Des. Henrique Fialho. RcV-1'
sor sr. Des. Edmundo de OU-
veira Figueiredo. Los APelan-
tes: João Domingues Vaz e
sua mulher Lara Teixeira Vaz
e outros 2.os Apelantes: João
Domingues Vaz, Ubaldina da
Rocha Vaz e outros. Apelado
Ida da Silva Barros e outros.

N° 9.139 — Relator: sr. Des.
José Antônio Nogueira. Re-
visor: sr. Des. Henrique Fia-
lho. Apelante: EzeqUiel Cor-
rêa da Costa. Apelados: Idc-r-
talia Alves Pimentel, invenla-
riante do espolio de Hamilton
Vaz Torres e o dr. 3." Cura-
dor de Órfãos.

N.° 9.240 — Relator: sr.
Des. José A"tonio Nogueira.
Revisor: sr. Des. Souza San-
tos. Apelante: Alexandre 0*1-
berger. Apelado: João José.

N.o 44S _ Relator: sr.,Des.
Edmundo de Oliveira Figueir
redo. Revisor: sr.' Des. José
Antônio Nogueira. Apelante:
O Juizo da 2' Vara de Fa-
milia. Apelados: Jaime Martins
Pereira e Rosrü Nogueira Mar-
tins.

N.° 6. 906 — Relator: sr. Des.
Edmundo de Oliveira Figuei-
redo. Revisor: sr. Des. José
Antônio Nogueira. Apelante:
O Juizo da 2* Vara Cível. —
Apelados: Salvador de Souza
Soares e sua mulher D. Britos
Alvares Soares.

N." 198 — Relator sr. Des.
José Antônio Nogueira, Revi-
sor: sr. Des. Henrique Fia-
lho.Apelante: Audras Olinius
Jacobsen. que também se assi-
na Audréas Jacobsen. — APe-
lada: Ana Jacobsen.

N° 202 — Relator: sr. Des.
José Antônio Noeueira. Revi-
sor: sr. Des. Henrique Fia-
lho .Anelantes: Jeronimo da
Costa Batista e outros. Apela-
da: Prefeitura do Distrito Fe-
deral representada p«lo dr.

4.° Procurador uo impedimento
do S.°.

AUOIENCIA DE
DISTRIBUIÇÃO

Presidente: sr. Ues. Viccn-
te Piragibe, vicc-Prciidunlc eni
exercicio.

Secretario: sr. Uólio Hun-
gria Hoffbauer.

HABEAS CORPÜ5
1* Câmara

1.569 — Ao sr. Des. Cai-
neiro da Cunha.

1.572 — Ao sr. Ues. José
Duarte.

2.* Câmara . .
1.570 — Ao sr. Des. Decio
V 

REVISÕES CRIMINAIS .
08 — Ao sr. Des. Carneiro

da Cunha. À,.
668 — Ao sr, Des. Adelmar

Tavares. „,. .
669 — Ao sr. Des. Oliveira

Sobrinho.
APELAÇÕES CRIMINAIS

1* Câmara
2.905 — Ao sr. Des. Carnoí-
ro da Cunha. _ _

2.904 — Ao sr. Des. Caro ei-
ro da Cunha.

2.907 — 2.903 — Ao sr. Des.
José Duarte. __ .

2.901 — AO sr. Des. Decio
Alvim.

2.' Câmara
2.900 — Ao sr. Des. Olivei-

ra Sobrinho.
2.902 2.899 — Ao sr. Dc-s

Toscano Espinola.
APELAÇÕES CÍVEIS

3.* Câmara
1.037 — Ao sr. Des. Mar-

garinos Torres. . , .
1.014 _ Ao sr. Des. Caldas

Barreto.
4.» Câmara .

1.043 — Ao sr .Des. Oliveira
Figueiredo.

1.034 — Ao sr. Des. Antônio
Nogueira.

5.* Câmara
1.030 — Ao sr. Des. Fre-

derico Sussekind.
1.046 — Ao sr. Des. Can-

dido Lobo.
DESQUITES

3." Câmara . .
1.021 — Ao sr. Des. Flammio
de Rezende. .„__AGRAVOS

3.1 Câmara
5.847 — Ao sr. Des. Flaml-

nio de Rezende. ...
5.849 — Ao sr. d<#. Henri-

<rue Fialho.
4.» Câmara

5850 — Ao sr. Des. Fredc-
rico Sussekind.

5» Oamaro
5..85 — Ao sr. Des. Rocha

^RECURSOS 
DE REVISTA

246 — Ao sr. Des. Margarinos
Torres

259 — Ao sr. Aíranio Oosta
257 — Ao sr. Des. Cândido

Lobo
Procuradoria Geral do

Distrito Federal
Processos entrados na Se-

cretaria
Apelação Civel n. 695. .
Reclamações ns.: 279 e 289.
Apelações Criminais ns: 2.6oS

2.686 — 2.692 — 2.734 —
2.750 — 2.775 — 2.946 - 2.947

2.948 — 2.949.
Revisão Criminal n. b6o.

Corregedoria da
Justiça

AUDIÊNCIAS DE DISTRI-
BUIC6ES

31 de dezembro de 1941
VARAS CÍVEIS

Possessoria
Mobiliária Federa] — 3° Dis-

tribuidor 11* Vara.
DespejOfc

Antônio Luiz Vieirí de Ma-
galhães — 3o Distribuidor. 9*
Vara.

Manuel Fernandes de Almei-
da — •" Distribuidor, 9* Vara.

iiinimumi * * t* * «
James Andrew — Io Distribui-

dor. 8* Vara.
Emilio Helena e Elza Biroro

— 2o Distribuidor, 4* Vara.
Especiais do Livro IV

Alfredo Orfali — Io Distribui-
dor. 5" Vara.

Protestos e Notificações
Lauro Ourâo Barbosa — 3°

Distribuidor, 3' Vara.
Alfredo Gomes e Joaquim Lo-

pes Martins — 8o Distribuidor.
4* Vara.

Santiago & Kiritchenco — Io
Distribuidor, 5* Vara.

Manuel Amaral Rosa — 2o Dis-
tribuidor 6* Vara.

Justificações
Rnmiel Levi — 3° Uistribuidor

11- Vara.
IsaaC Rosanes — S" Distribui-

dor 12* Vara.
Sara Kohan — 1° Distribui-

dor, 13» Vara.
Antônio José Dias Costa — 8U

Distribuidor. 81 Vara.
Amoldo Resental — Io Distri-

buidor. 9* Vara.
José Nogueira — 2o Distribui-

dor, 10* Vara..
Naturalizaçôcs

Monia Berechinan — 8° Distri-
buidor. 11* Vara.

Isaac Berechman  1° Distri-
buidor, 1* Vara.

Diego Paz Ares — 2o Distri-
buidor. 9* Vara.

Sarah Albek — 3o Distribui-
dor, 6* Vara.

Precatórias
Atirai —•• Minas Gerais CJn-

cundino Peres da Silva) — 3o
Distribuidor 3* Vara. |

VARAS DE FAMÍLIA
Avulsos !

Natalina Balangieri dc Santa
Rosa — 2o Distribuidor. 2* Va- I
ra. !

Herminia Bezerra Guedes — o" I
Distribuidor, 1* Vara.

VARAS DE ORFAOS
Arrolamentos

José dos Santos Medeiros —
Io Distribuidor, 1* Vara. 2o Ofi-
cio.

Dr. José de Oliveira Fonseoa
8° Distribuidor, 4* Vara. 2o

Oficio.
Daniel de Arau.io — 8o Dis-

tribuidor. 4* Vara. 3o Oficio.
Maria Luiza Nogueira — Io

Distribuidor. 1' Vara 3o Oficio.
João Nunes — 8o Distribuidor.

3* Vara, 3o Oficio.
INVENTÁRIOS

Classe n. S
Hilda de Moura Teles — 8*

Distribuidor. 1* Vara, 2» Ofi-
cio.

Delfim Fernandes de Brito —
8o Distribuidor. 1* Vara, 3o Ofi-
cio.

Joaquim da Silva Moutela —
Io Distribuidor, 1* Vara, 2o Ofi-
cio. . „Contra-almirante Otávio Tava-
res Jardim — 8o Distribuidor.
4* Vara. 3o Oficio.

Testamentos
D. Etelvlna Bebiano Sutton —

Io Distribuidor 2* Vara, 3o Ofi-
cio.

Tutela
Alcides de Oliveira Franco —

8o Distribuidor, 3* Vara, 3o Ofi-
cio. *

Avulsos
Justina Antonia do Nacsimen-

Io — Io Distribuidor, 3* Vara,
2o Oficio.

Varas de Menores
Bnedina dos Santos — 2o Dis-

tribuidor. l——L.'
VARA DA FAZENDA

PUBLICA
Executivos

Procurador Regional (General
Eletric S. A.1 —9o Distribui-
dor. 1* Vara. Io Oficio.

Protesto
Olga Menge Salgado Wood —

9» Distribuidor 2* Vara, Io Ofi-
cio. _ ¦ _j.

Aristides Visconti — 9o Dis-
tribuidor. 3* Vara Io Oficio.

HABILITAÇÕES DE
CASAMENTOS

Bernardo Fiscb (Ber*fc Pis»)

Dando á Companhia Siderúrgica Nacional
Prioridade Para a Aquisição e Transporte

de Materiais

0 DECRETO. ONTEM ASSINADO PELO PRE-
SIDENTE DA REPUBLICA

Concedendo prioridade á Com-
panhia Siderúrgica Nacional na-
ra aquisição e transporte de ma-
feriais destinados á construção
e instalação da usin? de Volta
Redonda, o presidenta da Repu-
blica assinou o seguinte decreto-
lei:"Art. 1o — E' concedida prlo-
ridade á Companhia Siderúrgica
Nacional para aquisição dos ma-
teriais para construção e insta-
lação da usina de Volta Redon-
da. fierndo os produtores obrl-
gados a vender os materiais,
dentro da capacidade de sua pro-
dução ou de seus estoques, nas
quantidades dc que precisar .'i
Companhia para o andarnenlo
regular das suas obras e servi-
ços em Volta Redonda.

§ Io — Quando se. tratar de
compra de grandes quantidades
de determinado produto a Com-
panhia poderá fazer a aquisição
a vários nro-dutores levando em
conta a capacidade de produção
das fábricas e os estoques exis-
tentes.

§ 2o — Se na entrega dos ma-
teriais se verificar demora cue
importe em prejuízo da exe-
cução do programa das obras e
instalações da usina de Volta
Redonda, o governo, a pedido da
Companhia, promoverá as medi-
das assecuralorias do direito de
prioridade de aue trata este ar-
tigo.

do prazo máximo de quinze M.i)
dias o preço iuslo e razoável d*
venda, tendo cm vista as cota-
ções do mercado nacional, sen-
do essas decisões tomadas por
maioria de votos e reduzidas a
termo.

§ 2" — A entrega dos mate-
riais nelos produtores não fica-
rá na dependência da fixação
dos preços pelas comissões cli*
arbitramento, cujas decisões se-
rão obrigatórias parn a Comna-
nhia Siderúrgica Nacional c pa.-
ra os produtores.

Art. 3° — Para os .transportei
dos materiais destinados á cons-
Irução e instalação da usina de
Volta Redonda, a Companhia SI-
derúrgien Nacional gozará de
prioridade nas Eslrndas.de Fer-
ro e nos navios nacionais,

Parágrafo Único — No ciso
de inobservância dessa prioridn-
de. aplicar-sc-á o disposto no
§ 2" do art. 1" deste decreto-lei.

Art. 4o — Este decreto-lei en-
Ira em vigor nn data de sua pu-
blicaçào, revogadas as disposi-
cões cm con Irã rio".

Art. 2o — Se a Companhia Si- I
derúrgien Nacional verificar que
os preços de determinados pro-
dutos são objetos de majoração
injustificada, o governo, a pedido
da mesma, designará comissões
dc arbitramento para fixação â<i?
preços, as quais serão constitui-
das por três membros, dois es-
colhidos livremente pelo govi-r-
no e o terceiro indicado pelos
produtores interessados.

5 1° — As comissões de arbi-
Iramento determinarão, dentro

TEM CASPA?
Caem os Cabelo**?/

.JUVENTUDES
! ALEXANDRE m
ELIMINA A CÀSPaI*™*
Evita a Quédafa

e Mlndla Lewkowicz — 3° Dis-
tribuidor, 8* Circunscrição.

Massuetlo Antônio de Almeida
Garcia e Naura de Souza Abalo

2° Distribuidor, 12' Circuns-
Cricão

Enrico Levi e Isis Levf — 3o
Distribuidor, 1°. Circunscrição.

Marino Mario Luciano e Cia-
risse Francisca da Silva — 2"
Distribuidor. 14* Circunscrição.

Salvador Ramos e Leda Perei-
ra da Silva — 3" Distribuidor.
12* Circunscrição.

Henrique Mera Barroso e Je-
nf Tavares de Matos Teixeira —
2o Distribuidor. 8* Circunscrição.

Jorge Ferreira e Adelia Malet
3o Distribuidor. 4* Circuns-

cricão.
,Cipriano da Silva Júnior e

Marcilla da Conceição — 2o Dis-
tribuidor 12* Circunscrição.

Leonelho Galo e Lindalva de
Oliveira Abrantes — 3o Distri-
buidor 1* Circunscrição.

Ananias Almiro Porto e 5r-
melinda Garci ade Freitas — 2o
Distribuidor. 9* Circunscrição.

Roldão Apolinario de Matos e
Nivalda Rocha Pinto — 3o Dis-
tribuidor, 11" Circunscrição.

Gerson Ferreira da Silva e
Leouor de Abreu Macedo — 2o
Distribuidor. 3" Circunscrição.

Joaquim Fernandes do Couto
e Rosa Gomes da Silva — 3o
Distribuidor, 4* Circunscrição.

Rafael Armentano e Aida Lo-
des — 2" Distribuidor, 2* Cir-
cunscrição.

Virgílio Caetano da Silva Fi-
lho e Cacilda Doria — 2o Dis-
tribuidor, 10" Circunscrição.

Antônio Maria e Otilia Gui-
marães — 2o Distribuidor, 5*
Circunscrição.

Dalton Otati Xavier e Joselia
Lobato Neves —' 3o Distribui-
dor 7* Circunscrição.

Nelio Martin? Veisa e Maria

de Lourdes — 2o Distribuidor.
6* Circunscrição.

Jonas Saurusaitis e Antomnn
Bernotavicius — 3o Distribuidor.
13* Circunscrição.

Nei Marques Chaves e Deolin-
du Vasques Quadros — 2" Dis-
tribuidor. 12* Circunscrição.

Nelson Garibaldi 'da Costa e
Diná Franco — 3" Distribuidor.
8* Circunscrição.

João Antônio Alves Nazario e
Ethel de Vasconcelos Duarte —
2o Distribuidor. 4a Circunscrição.

Sandoval José da Rocha e Li-
dia Torres da Costa — 3" Dis-
tribuidor. 7* Circunscrição.

Maurilio Oliveira Neves e Ce-
leste de Souza Pereira — 2o Dis-
tribuidor, 4* Circunscrição.

Amo da Silveira Lucas e
Ivone Machiuti de Oliveira Lu-
cas — 3o Distribuidor. 3* Cir-
cunscrição.

Felisberto dos Santos Rrant r.
Olga Golcl — 1" Distribuidor, 9'
Circunscrição.

Adallino Pereira dos Santos e.
Maria Balbina Saraiva — 3" Dis-
tribuidor 2a Circunscrição.

José Coelho dc Morais c Guio-
mar Batista Gomes — 3o Distri-
buidor 10" Circunscrição.

Humberto Alvares c GarinénAlvares Pires — 3u Distribuidor;
1* Circunscrição.

Erniiro Rodrigues da Silva c
Rute Teixeira de Azevedo — 2o
Distribuidor. 1!" Ciràünscrieno,

João Emilio Bastos e li 1 za dos
Santos — 3o Distribuidor. 13*Circunscrição.

Carlos Eduardo Abbolt e LaísPais — 2" Distribuidor. 6* Cir-cunscrição.
Bejiniro Domingues Souto e.

Maria de Souza Teles — 3" Dis-tribuidor. 5'- Circunscrição.
Niemeyer dos Santos Pereira elolanda Bruno — 2" Distribui-

dor, 10* Circunscrição.

mi
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ONTEM, NO CATETE I LIVRARIA ALVES
DESPACHOS E AUDI-
ENCIAS DO PRESIDEN-

TE DA REPUBLICA '
O presidente da Republica

recebeu, ontem, para des-
riacho, no Palácio do Cate-
te, os srs. Dulfe Pinheiro
Machado, que responde peloexpediente do Ministério do

Livros colegiais e Acadêmicos

Trabalho, Artur de Souza
Costa, ministro da Fazenda.
João Marques dos Reis, pre-
sidente do Banco do Brasil «
Henrique Dodsworth, prefeito
do Distrito Federal.

Saiu Para Comprar Ver-
duras e Apareceu

Morto

RESPONDENDO AS CONSULTAS (Exclusivo DIÁRIO CARIOCA)

3250 — MANDUCA — São
Paulo — Os setis números favo-ravofs sâo! 1 10 19.28.37
5023 ...... 3250 4591 ....

5680. Respondendo as ner&uu-
tas: 1" — Não lia própriamen-
le a Ntimerologia Egípcia quo
ve através os números e a outra

Jornais e Revistas
•Já se encontra em circula

cAo o numero de dezembro
de "Rodovia ", a ejrcèlentp ru-
dodoviarla do engenheiro Vedo
Fiúza, que áe edPa nesta ca-
pitai.

Entre os traholh&a estampa-
dos no rirmero de dewmbro d*"Rodovia", mereçam especial
rererencia: a entrevista ';»n-
cedida pelo sr. Yed'> Fiúza, á
revista mi "General Motors",
«obro as Estradas-Tronco do
Brasil: o estudo "A administra-
eao de estradas publicas dos
Estados Unidos"; — Turismo
Rodoviário Argentino - Vatpi
de Bnvlauécimento N-^-toimi;
Estradas de Rodagem Federais,
artigo do engenheiro AntoiUu
Furtado da Silva; Estradas de
Rodagem da Argentina, artigo
d» e>edro Barbe.

NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO

nECilSTO PHOPISSIONAI,
No Serviço de identificação

Profissional do Ministério fio
Trabalho, foram concedidos os
registos dos auxiliares de ndiui-
nistração escolar Zalra Pária de
Azevedo, Maria Laura llsteves
Ralhi, Domingos Pereira e Sil-
va, Francisco Fernandes Eavary,

FIRMAS MlH.T vo ts pelo
i). n . r.

A rnspotoria do, Departamen-
to Nacional do Trabalho multou
as seguintes firmas:

Carlos Pereira de Andrade,
Silva Sá & Cia. '..Ma.. Celesli-
no li. Moreira, em 500$: Fer-
reira & Filho, em 200.>; .1. P,
Carvalho & sa. João de Almeida
Guimarães, A. !,. Morais, em
100$: Flora do Alouquerr|uo Me-
nozes, Manuel da Costa Lemos,
Domingos Gonçalves & (ia..
Costa A Vanatko. em &n$000.

é casual. 1" — "Tratado de Nu-
mcrologia EKipcia". pretendemos
lançar em março próximo. 3" —-
A prática tem dado resultados
HatisfatoTios. Com a pequena ai-
(.oração os seus números são otl-
mos. Próprios dos magnatas e
comerciantes, — 8, 9 e 8. O
pseudônimo é máu. Assine em-
pro cmno velo no "coupon" e
terá sorte nos seus ncfiocios.

2146 — ALTIVO — São Fran-
cisco Xavier — D. Federal —
Pobreza e árduas incumbências.
Tenebrosos insucesso, são previ-
soes numéricas do seu nome.
Terá, um destino bem melhor,
cortando o "de" da sua assi-
natura,

2149 — PAULO QESAR — Pc-
Irópolis — E. do Rio — Os nu-
meros de seu nome são: 5. 9 o 5.
l'm numero benéfico entre dois
péssimos. Insucessos, fracassos
e acidentes. Estes dois nume-
ros são de constantes alternnti-
vas, iámals poderá conjugar ao
bem ao êxito a (floria á forlii-
na. Volte a consulta com nina
data feliz ou o dia do nosciincn-
to. ano. ele.

3251 — RIBEIRO — Senador
PompeU — D. Federal — Assi-
pon". nois, os números do seu

ne sempre como veio no "cou-
nome são bons: 9. 8 e 3 e dizem
O seguinte: Fino trato, misto pe-
lu moda cm Iodos os detalhes
o facilidade em fazer boas aini-
zades. Os meses de março, re-
lembro e novembro, são os seus
favoritos. O.s seus números de
sorte são: 3 12 21. 39. 48. 57

 7950 5791). Aos rio-
les mie a NumcrolOíiia preVÔ no
seu nome acrescente um grande
poder de dizer com Independeu-
cia e lustiça os seus pontos do
vista.

3252 — ZINIIA - Piedade —
D. Federal. — O seu nome re-
prèscnlrt o signo da Fatalidade;
A decepção as magnas estão as-
saciados á sua vida e nara me-
llior.n- o seu destino é necessário
abreviar o prcnpmo "D.).

3253 — LILICA — Piedade —
D. Federal — Os números -íne
o seu nome nos oferece são: fj,
G c II. Os portadores destes
nuinoros são humanitários e ins-
tos. embora sejam cheios de íu-
certeza e hesitação. Não poderá
reter o nue conquistou. A faliu
de material, nos impede de so-
lucionar o seu caso. Volle á
consulta com a dhln do nasci-
mento. c se posshcl com o dia
da semana.

FAÇA A SUA CONSULTA
Recortando o "Coupon" abaixo e remetendo-o ainda hoje á

redação 'do DIÁRIO CARIOCA, o seu jornal, lera estudada e '
transcrita nestas colunas, numa discreta síntese, a sua vida

A Numerologia se propõe a estudá-la c o fará sem ônus
algum para o leitor que não se arrecear a submeter os seus casos

á infalibilidade da nossa "hermenêutica".
O nosso nome é apenas um distintivo , cie será multo mais

ã luz da Numerologia.
*********...»*.... »¦«-»-?-» »»»»«»«««>»»»i««.t«».i

DIÁRIO CARIOCA
TRAÇA TIRADENTES n." 77

SECÇÃ0 NUMEROLOGICA
i

Professor MIRÀKOFFE
i

' 
NOME:

-
i

1 CIDADE '.
i

: rua.-

PSEUDÔNIMO:

Diariamente são publicadas as respostas
dos consulentes desta secção

A POLICIA PROCURA ESCLA-
RECER O CASO

Nn rua Castro Menezes, r>50:
em lira/ de Pina, morava o ei-
dadáo português Luiz Lopo, de.
52 anos. solteiro, que residia em
companhia de sita amante Lau-
ra Maria de Jesus.

Na manhã de ante-ontem, o
mesmo que. era verdurciro,
como de costume saiu, para
adquirir os produtos com os
quais comerciava, afim de Ir á
uma checara nroxiin.i, usan-
clò para isso um cnmlnhò pe-
los fundos da casa.

Passaram-se. entretanto, va-
ri.-is horas sem que ele regres-
snsse á sua residência, d que
levou a sita companheira a
permanecer inquieta.

Ontem, porem, uma vizinha
atravessando os terrenos da
redondeza, encontrou o referi;
do verdurciro morto, estando já
o cadáver em adeanlado esta-
do de putrefação, estando o
cesto de verduras colocado a
Uns 200 metros de onde se
achava o verdurciro.

A policia do 21.n distrito, in-
formada do ocorrido, compa-
rci-eti ao local, removendo o
cadáver de Luiz Lopo para o
necrotério do Inititulo Medico
Legal,

A policia, na suposição de
Irolar.-se de um crime, iniciou
diligencias afim de eclarecer
o caso.

DOENÇAS ANO RETAIS E
DOS INTESTINOS

DR. LAURO BORGES
RODRIGO SILVA, 14-1.'

Tel. 42-9531

INFORMAÇOES Fim fi MrPfin i f
1 111 ri li vij 111 riü COMERCÂB

Sociedades Anônimas
ASSESIBLB'1AS GERAIS
noiillT.mil.» èamniihfi:
Brinco Itn.liilin, S. A..

ás 16 horas, á rua da Al-
fandega n. 43.

-' _ Companhia Expresso
*i'e«lernl. das 9 ás 11 o das
14 áa 16 horaa á avenida
Rio Branco. 87. (Ações Pre-
fereneias).

— llnneo Hipotecário I,nr
Brnsllrlro. S. S., «le Credito
llenl. ás 14 horas, A rua Ou-
vldor. u. PU.

0 Banco do Brasil
nos Dias 2 e 6 de Ja-

neiro
Fo; afixado o seguinte avl?o:"Nos dias 2 e ti de janeiro

¦o averá expediente neste Banco
rias 10 ás 11.30 horas, para o
serviço de cobranças".

O mercado de titulos de açor-
do coin a praxe adotada nos anos
anterior cá; bem aaai-n. como o
«.terçado de café.

CAMBIO
O mercado de cambio abriu on-

tem, com o Banco do Brasil, veti-
dendo a libra arca a 7y$570 e o
dólar a 19$bS0 c comprando a
78$570 e a L9$s20, respectiva-
mente.

Assim ficou no primeiro en-
eerramento.

Reabriu e fechou, inalterado.' O Banco do Brasil afixou a»
seguintes taxas para cobrança».
cobranças de outros bancos, co-
Us e remeswiB para exportação:

A* VISTA:
Abert. Fech.

7';S67u 79Í67Ü
19S650 19$650

6$040 6$040
4$630 4$630
$800 $800

4$720 4$7:;o
$1)55 $655

10$410 10$410
4$li40 4$640

Libra arca . .
Dólar . . . .
Marco . . . ¦
Franco suiço
Escudo .
Coroa sueca . .
Peso chileno
Peso uruguaio
Peso argentino

CABO:
Dólar . . . .
Libra área

19J.080 19$680'
79S750 795750

Para repasse aos outros bancos
o Banco do Brasil afixou para
* libra arca o preço de 78J970
para venda e 78$670 para com-
pra e para o dólar á vista o de
lóS.ioll c cabo o de 16$580.

O Banco do Brasil, para com-

prar as letras de cobertura, afi-
xou as seguintes taxas:

MERCADO Ll\ UE
Moedas:

A 90 dlv. A vista Cal*
Dólar . . 19$470 1"S5.'U 19$510
Marco . — 5$5"u
P. argi-nt. — 4$560 —
P. urug.. — lu?.!10 —
P. chileno — 5<>2u —
Libra área 7851170 78$070 7S?750

MliRCAUÜ OFICIAL
A 90 dlv. A vista Cabo

Dólar . . 16S-100 Hi$5lill 16?5JO
P. urug.. — S$670 —
Libra arca 66$000 6uf.í(J0 6IÍS5S0

MERCADO LIVRE ESPECIAL
O Manco do ilrasil comprava

o dólar a 2051Ô0 e vendia a
vista a 20$60Ü e o cabo a ..
20$630.

O Banco do Bra«il, comprava
letras em dólar.es sol>re Buenos
Aires, aa seguintes taxas:

Livre Oficial
A vista . . . . 19$520 16S50U
30 dias .. .'. 1955(13 1654S7
60 dias . . . . 19$4S6 195174
90 dias .. .. 19$470 16$460

Câmara Sindical
(Rio, Jl-12-941 I

Oficial Livre
795670Libra arca .

Libra esterlina
Nova York 2 .
Aelmanha: Ver-

•ecliungsmnrk
Suiça . .
Suécia .
Buenos A:-res

79SB70
16$5b0 1950^7

()$t)40
4$630

4572-3
4$G6i

COBER'lUKA DO BANCU UO
BRASIL AOS BANCOS

Libra área . . — 78$S70
MOEDAS — CARTAS DE
CRÉDITO — CHEQUES DE

VIAJANTES)
(Rio, 3012941)

Dólar .... — 20$280
Escudo .... $900
Unterstnezun-

esmark ... 4$393
Libra arca . . — 795670
Peso argentino . 4$9CS
Peso uruguaio I(l$7ü0
Roeiseniark . 45600
Franco suiço . ' 5$800

OURO FINO
O Banco do Brasil comprava

o ouro fino na base de 1.000
por 1.000, ao preço de 23$40ü
por grama.

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil efetuou as

seguintes compras de ouro fino:
GRAMAS

Ontem 1.400.135

Desde o Io do mês 572.592.627

Total: ..  573.992.762

CÂMBIOS ESHWE9S1ÜS
Hoje

4.02.S0

Anterior

4.02.50

4.03.50 4.03.50
17.30 a 17.40 17.30 a 17.40

99.80 a 100.20 99.80 a 100.20

46.5$ 46.5J

40.59 40.SO

LONDRES. 31.
Abertura e Fechamento (Ottcial)

LONDRES si Nova York á vista
por £ . • . . ••

Berna á vista por E
Lisboa á vista por

£ (1) ....... ..
Espanha á vista por

E (livrei .. ..
Espanha á vista por

t|v. .. .. ... ..
Estocolmo á vista

por £ .. .. .. .. 16-85 i 16.95 16.85 » 16.91

TELEGRAMA FINANCIAL
LOWDRES, 31. .•»'¦',.

Taxa de desc. d0 Banco da Inglaterra
do Banco da França .. •

x — . " do Banco da Italia .. .
m " " cm Londres, 3 meses
» '• " em N. York, 3 meses. t|v

" " em N. York. 3 meses, t|c
LISBOA. Cambio sobre Londres i vista

(t|venda) por £ .'. .. •¦ ...,••'.:;¦
LISBOA. Cambio sobre Londres a vista

(tlcompra), por •• .. ••
NOVA YORK. 31.

Abertura:
NOVA YORK. a|Londres, tel. pof

$ Madri., tel. por P. ..
Buenos Aires, tel. por r.
França (não ocupada) tel.

• Berna, (comp.). tel. F.
Estcolmo. tel. por Kr.
Lisboa, tel. nor Esc. ..

BUENOS AIRES, 31.
A's 14.52 da tarde:

Sobre Londres, á vista:
por 5 ouro:

4 1/2
1 1/6

1/2
7 1/6

%
%

4 1/2 %
1 1/6 %

1/2 %
7 1/6 %

Es.

Es.

100.20 Es. 100.20

99.80 Es. 99.80

Hoje
c 4.03.
c 9.20
c 23.55

c 2.32
c 23.3?
c 23.87

c 4.03

75
Antenor

c 4,. 03.75
c 9.211 nor»!
c 23.55
<: 2 32
c 23.35
c 23.87

o 4.03

Hoje Anterior

Taxa de venda .. 
Taxa de compra ....... • •
Sobre Nova York. a vista por

100 dólares:
Taxa de venda .. 
Taxa de compra .. .. .. ••

MONTEVIDE'U. 31.
A's 14.52 da tarde:

Mercado Livre: ¦
Sobre Londres i vista.
Taxa de venda -
Taxa de compra
Sobre Nova York

100 dólares:
Taxa de venda ,
Taxa de compra

P.
P.

P.
P.

4 
' 
vista' por

P.
P.

P.
P.

17.00
16.90

424.7S
424.25

Hoje

n/e
n/c

190.00
189.00

P.
P.

17.00
16.90

424.7;
424.50

Anterior

p.
p.

p.
p.

n/e
n/c

190.50
180 50

STCOK EXGHANGE DE LI
TÍTULOS BRASILEIROS!

,.-,.¦. .¦.-!• M<-

LONDRES, 31.
Fundinü 5%. &*JÍ1V-
Noto Fundiog, 1914 .•

Hof»

tt» «r» %.0,ft.O

ArrtericA

íS.10-0
*í 9.9

TÍTULOS
VENDAS EFETUADAS O.s TEM
Al'ULICkS CJS/C.-1/.V

O movimento yerificadu de negocos ontem,
mercado de
do e firme,
seguir:

11

títulos, que esteve
loi ir.aís amnado,

83

7
316
204
ICO
48

D. Emissões, nom.
D Emissões, port.
Iilem . . . ,
Jiitni
Idem
Idem Cautelas . . ,
Idem
Reájuataniento .. ..
ldtm. e'x|juros .. .,

UÜR1GAÇOES:
5u;000$ —- Tesouro. 1921 .

2G6 Idem, 1930 .. ..
8 Idem. 1932 .. ..

100 Idem, 1939
35 Idem, Forwviar.is
?.D.ObriKaçõcsH.\lriM R rl<f

MUNICIPAIS:
32 Idem. 1920

20 Empréstimo, 1904, port.
22 Decreto, 1535 .. .. ..

Idem; 1550
Empréstimo. 1931 .. . .
PREFEITURA;

B. Horizonte
idem ..
P. Alegre 3 1|2 por cento ..
ESTADUAIS:

E. Santo, 8 por cento, port.
Minas, 7 °|°, port. de 5U0$ ..
Idem ..  .. ..
Idemde 1:000$
Idem
Minas, 1934, 1» série .. .. ..
Idem, 3» série

RODOVIÁRIAS
E. do Rio
Idem
AÇÕES DE COMPANHIAS:
S. Jeronimo, Pref. .. .. ..
M. de Butiá
M, Mineira pt
Idem. • • ,. •¦ ¦» •• •* *
DUBENTURES:
Bao. L. Brasileiro .. ... . •

Cm. C. Biahma
Cia. Mogiana de E. de Ferro

OFERTAS DA BOLSA
DIVIDA INTERNA:

Uniformizadas de 1:000$ ..
Div. Emissão. 1:0005, nom.
Tesouro, 1921, 1:0005. 7%
Tesouro, 1930, 1:000$ ..
Ferroviárias. 1:000$. 7% ..
Tesouro. 1932, 1:000$. 7%
Div. Emissão, port. .. .,
Reajustameiito
Div. Emissão, 1:000$, port. ,

APÓLICES MUNICIPAIS
DO DISTRITO FEDERAL

Municipal, £ 20. port. .. .
Ditas nom. .. 
Ditas, 1914. port. .. .. .
Ditas, 1906, port
Ditas, 1917. port
Ditas, 1920, 6% .. .. .. .

84

,i0

50
155
45
50

230
6

682

10
6

6
500'/=,

3

30
69

.000

batsante anuiu*-
como je .ca

ros .. 7S55
. . *u;:$

òw-15
., .. áOoí
.. .. Sutií
.. . 775^
. .. 798$

( .. SSuí
. . tíiOif

.. .. 1:020$
.. l:U-Ui
.. 1:035$

,"; .. 1:010?
.. 1:02US

19 K tRl-Ki-f

.. •• 'S4*
5o2$

.. .. 193$
191'y

.. .. ^¦'*

795$
790$

1:0-105
795$

563$
550S
183$

184$

94U$

500$
4105
•l-L-3
925?
18*5
185c
1855

625$

128$
125ÍJ
570?
575$

Ü16S
1.0655

19bf

7S0Í
1 :02US
1:018?
1 :0'S?
1 :0355

7945
8805
803$

560?

182$
182$

port.

por i.

Rio

de

Ditas. 1931, 200$.
Decreto, 1 .550. 7 _
Idem, 1 535. 7% .. ,, .",
Idem, 8.264; 7% ...
Idem, 2.;i<>7. 7%
Idem. 1.999. -7%

APÓLICES ESTADUAIS-.
Minas. 1:000?, 7%, port.
Idem, 2005, 3<vó. '•• serie
Idem, 8%, 2.» serie .. ,.
Idem, 7c,'o. .í.a serie .. ..
Estudo de Pernambuco, 1(JU$

5%. port
São Paulo, 1:000$ Un..f..
Ditas, 200$. 5Ç.
Rodoviárias do Estado do

600$, 5% ., .. . .
Rio. 50US. 6%, port, ..
Ditas. 1:000$. ,8% ..
Prefeitura de Porto Alegre.

1:000$. 7% 
Ditas de 1'c.ito Alegre, 50$000,

3^%  ..
liodovLi nas do Kbtado do R:o

Grande do Sul. 8% ,,
Municipais de Htio Horizonte

de 1 :OÜ0$, 7%. port
Epsirito Santo, 8%
Rio Grande In Sul. Uravatai,

de 1 :0005, S% .... ..
liANÇOS:

Comercio • •
Ilrasil
Brasileiro do Coraerci-o
Português dó Brasil, nom. ..
Idem, jiõrt  
Brasileiro do Comercio
Regional  

CUJOS:
COMI'A MU AS DE TE-

Brasil Industrial .. .. .. ..
A-nérica Fabril
Manufatura Fluminense .. .•
Progresso Industria!

COMPANHIAS ESTRADAS
DE PERRO:

Minas S. feronnno, ordinárias
Idem. idem,' preferenciai* .. . .
Paulista Estrada de Ferro ..

COMPANHIAS ÜE SE-
GUROS:

Garantia . • ¦ * . . • ¦„ ¦*
COilí PANHIAS DI VERSAS:

Docas de Santos, nominativas .
Ditas. port. . , . . . . , . • •
Docas de Santos, nominativas .
Ditas, port
Docas da Baia • •
Bclçu Mineira • •
Minas de Butiá
Minas de Butiá • •
Mcsbla, pref. ,. .. .. • • • •
ferras e Colonização . . .. ..
Sul Mineira Eletricidade, pref.
Dit.-.s. ord  • • ..
tnd. Sul Minera

DEBENTURES:
Lar Brasileiro
Docas de Santos • •
Antártica Paulista ..
Progresso Industrial .. .. ••
O.rveiaria Uramai ;¦;¦¦••

LETRAS HIPOTECÁRIAS:
Banco do Brasil

2 32$
Ü9Í5
]y.t$
l'M$
.1935
193$

930$
186$
1835
185?

955
1:099$
2305

980$

32$

910$

221Ç3

190$
1925
190$
19ü$

92a$

I32$5
18455

93$
1 :Ü9US
226$

623S
5505
993$

305

:U30»

937$
500$

— 1 :020$

325$

215$

305$

135$

240$

320$
450S
2155
2055
9.124
214^
220$

350$
295?
tini
450$

123$

230$ —

248$
40$

575$
12555
126$

10$

300$

217$

214$

1:070$

805$

250$
21c*

31$
570$

125$
220$

206$

400$

216$
206$

2025
1 :065$

Conversação 1910. 4% .. .. ..
Empréstimo de 1913 5% .. ..
Funding de 1931 5% .. ... ••

ESTADUAIS:
Diífifn Federal 5% .. .. »• ..
Rio de laneiro. 7% .. «• •• ••
Baia. 1938. S% •'
Pará. 5% .. ... ,-•
City of S. Paulo Improvement»

and Frechold Co. Pref
TITUI OS IvIVF.ISnS1

Bank of London gs South Ame-
rica Ltda

São Paulo. Gar •« ••
Brasilian Warrant Ageney & Fl-

'•ance Co. Ltda  ¦¦ ..•
Cables & Wirellei Ltda. (Ordi-
na-ias)  •• ••_•• •'

Ocean Coal &ç Wilson Ltda. ..
Imn«rfal Chemical Industries Ltda.

ex-div. .. ,. . • ,. •• • • •¦
~ Leopoldina Raüway. Co. Ltda. ..

6%% 1935
Lloyd's Bank Ltda. (A. ShareaJ
Rio de laneiro City Impr. Co.
Ltda  ¦ •

Rio Flour Millis & Crananes
Ltda _•• ¦•.•-

São Paulo Railway Co. Ltda.
1937-1937 .-• ••

Western Telegrapli Co. Ltda. ..
4%, Deb. Estoque (ex^Jivid.)
TÍTULOS ESTRANGEIROS:

Emp. de Guerra Britânico.
8 % • •

fnnsí-ils 2 M>% ..

15.Í0.0
li.,0.0
45.10.0

32. 0.0
12.10.0
8. 0.0
2. 0.0

27. 0.0

6. 7.6
5. 0.1

0.7.0

65.10.0
0. 2.4 J

1.13.0

22 0.0
2.15.0

0.18.0

x. 9.0

47.0.0

101.00.0

105.00.0
32.15.0

10.n
, 0.C
. 0.0

o.n
.10.1

0.0
0.0

27. 0.0

6. 7.6
5. 0.0

0. 7.0

65.10.0
0. 2.4 *A
1.12.10 >&

22. 0.0
2.10.C

0.18.0

1. 9.0

101

0.0

.10.í.

105.00.0
82.15.0

CAFÉ'
CAFE' — 28$000

O mercado de café disponível
funcionou ontem, calmo, com os
preços inalterados e pouco tra-
balhado.

O tipo 7 foi cotado ao preço
de 28$000 por 10 quilos, na ta-
bua e venderam-se durante os
trabalhos 99 sacas, contra 2.423,
ditas, anteriores.

Fechou caVio.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Tipo 3  30$000
Tipo 4 .. .. .. .. 29Í500
Tipo 5 .. .. .... 29Í000
Tipo 6 .. .. 285500
Tipo  38*000
Tipo  27$300
PAUTA:
Estado de Minas (Mensal 1:
Café comum  2$800
Fechou calmo.
Café fino  4$100
Estado do Rio (Sianstnal):
C«íé oosaaM ~ „„ ,. 8*300

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
ENTRADAS: SACAS:

Pela Marítima
Pela Leopoldina .. . .
Rcg. Fluminense. Rio
Reg. Espirito Santo ..

Total:
Idem ano passado , .
Desde o 1-° do mês . .
Media
Desde o Io de julho , ,
Media
Idem ano passado

EMBARQUES:
América do Norte
Europa
Cabotagem

.199

.743

375

559.141Idem ano passado ..
Cale revertido ao esto-

que, desde o 1." de _ .
üiho . „.A2-109

CAFE' EM SANTOS
Estado do mercado: hoje, cal-

mn: anterior, calmo: mesmo dia
no ano passado, estável.

Preço numero 4: disponível,
por 10 quilos, ontem: mole.
425500; duro 40$500: anterior,
n-nle 42S500: duro, 405500; mes-
mo d:a no ano passado, mole.
19SS00; duro, 18$800.

Embarques: ontem, 37.675; an-
terior, 43.725; mesmo dia no ano
passado, 30.033 sacas.

Entradas: ontem, 530; anterior,
2.246: mesmo dia no ano passa-
do. 40.022 sacas.

Existência de ontem: 1.372.650;
anterior, -1.409.795: mesmo dia
no ano passado. 1.717.777 sacas.

Sairam para os Estados Uni-
dos 107.972 sacas.

NOVA YORK, 31.
Abertura:
Contrato do Rio:
Café para entregai

Era maio 1942 . . ——
Em março 1942 . . 
Em julho 1942 . . 
Em setembro 1942 

Em dezembro 1942 
MERCADO — Paralisado

Estável.
Desde o fechamento

r.ão cotado.
NOVA YORK, 31

Abertura:
Contrato de Santos 1
Café para entrega:

8.50
8.61
8.75
8.35

anterior.

S.319
R.510

146.580
•t.SSfi

SOS.074
4.423

1.100.207
SACAS:

6. 4S7

Total: ., .. .. ..
Idem ano passado
Desde o 1." do mès . .
Des'e o Io de julho . .
Idem ano passado . ,
Café doado . . , . ..
Bônus de exportação
Consumo local ,,
Estoque

6.487
182814

106.S44
865.821
S9S 754

130

Anterior
ir„,.!.
12. 0
12.6?
12.72
12.76
12.76

Estável — Es-

12.65
12.60
12.70
12.70

600
362. ;88

Em março 1942 .
Em ma>'o 1942 .
Em julho 1942 .
Em setembi 1942
Em dezemh. 194
MERCADO —

tavel.
Desde o fechamento anterior,

baixa de 2 a 7 pontos.

ALGODÃO
Funcionou ontem, esse mercado

calmo, com as cotações inaltera-
das e negócios moderados.
M O V1M ENTO EST AT ISTICO

Entradas, nada. Saidas, 275.
Estoque. 20.664 fardos.
COTAÇÕES POR 10 QUILOSSeridó: tipo 3. 60$000 a ....61*000; tipo 5. 59$000 a 59$S0t1.

3.15000
Ontem

9UU

33$000
Ani

Sertões: tipo 5 53$UOO a 515000;
t po 5. 4151HIII a 4'25'IOU. Ceara:
tipo 3. nominal; tipo 5, 4OS50Ü a
4IS500. Malas: tipo 3 e 5, no-
tiunal. Paulista; tipo .i. nülitf*
nal; t:po <;. 355000 a 355500.
ALGODÃO LM PEKNAMUUI.O

Estado do mercado: hoje, es
lavei; anteror, estável.
JJase 5, Serláo 5-'$UU0 52fl'tl0
M:it.is ucnipra-
dores:

Matas, ttpo S
Entradas:

Eiii Eardos de
80 quilos . •

Desde l," de
•eteinbro: tar-

dns de i*U qui-
los ... .

E\ s. em lar-
dus de 1Í0 qui-
los ... .

Abatimento d e
consumo, far-
dos de 60 qu>"los ....

Exportação:
Náo houve.
ALUODAO EM S. PAULO

(CONTRATO C)
Única chamada de onteini
Algodão paia entrega;

ConVp. Vend
Em janeiro 1942

En- tever. 194"

95.200 91.30'J

99.100 98.800

600 600

445100 44521)0
445800 4550UU
455800 455lliJli
465600 46590U
47$10O 4*5X00
475700 485000
485100 485600
4S5700 48$90ü
485600 485'JOO

Eni março 1942 .
Em abril 1942 .
Em maio 1942 .
Em junho 1942 .
Em julho 1942 .
Em agosto 1942 .
Em seteinb. 1942

Vendas: 4.000 arrobas.
MERCADO - Estável.

PREÇO DO DISPONÍVEL
Ontem:
Tipo 4 .. 465500 a 475500
Tipo s . 445500 a 45J500
Tipo 6 .. 4 0S5O0 a 11$50U

NOVA YORK, 31.
Abertura:
Amer. "Futures":

Hoje Ant.:
16.90

17.33 17 3(1
para dezembro . .
par3 janeiro 194
para março 1942 17.47 17.45
para julho 1942 . 17.50 17.49
para maio 19-12 . 17.54 17.52
para outubro 942  17.54
MERCADO — Estável.

Desde o fechamento anterior,
alta de 1 a 3 pontos.

NOVA YORK. 31.
Fechamento:

Hoje Ant.
Am Mid Uplands 1S.55 18.59

Amer. "Futures':
para janeiro 1942
para março t9*t2
para maio 1942 .
para julho 19-12
para outub. 1942
para dezeirib. 42

MERCADO — Estável.
Desde o fechamento anterior

alta de 8 e baixa; de 1 a 4 pon-
tos.

16.98 16.90
17.20 17.30
17.42 I7.4.Í
17.49 17.4"
17.49 17..12
17.51 17.54

AÇÚCAR
O mercado deste produto fun-

cionou ontem, firme, com os pre-
ços inalterados c negócios redu-
2 tdos.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas. 4.953. Saidas. 1.750.

Estoque, 59.052 sacos.
COTAÇÕES POR 10 QUILOSBranco-cnstal: 65$000 a

68S000. Demerara: 56S000 à'..
58S000. Mascavos: 44$000 a ..
465000.

AÇÚCAR EM PERNAMBUCO
Posição do mercado: ontem,

estavei; anterior estável.
PREÇOS POR 10 QUILOS

Usina de 1.», s8$000 e de 2.«
ontem não cotado; anterior de
1-.".», 58$000; de 2.». não cota-
do.

Cristais: ontem. 50$000; an-
terior, 50$00.0 Demerara, on-
tem, 39$200; anteror, 59$200.
Terceira Sorte, ontem. 34$700;
anterior. 34$700.

PREÇO POR 15 QUILOS
Brutus secos: ontem. 55500 a

6$000; anterior, 5$500 a 6$000.
Soinenos: ontem, 95000 a ..

9$200; anterior. 9$000 a 9$200.
Entradas:

Em sacos
de 60 ks.

Desde o 1o
de setem-
bro P. p.
era sacos
de 60 ks. 2.44S.100 2.436.SOO

Existência
em sacos
de 60 ks
Exportação

Sul do
Brasil . .

Rio . . .
Santos . .
Norte do

Brasil . .

11.300 18.600

1.421.700 1.413.400

500
10.400
17.000

.000 1.700

Direção:
F. J. TEIXEIRA LEITE

rífiçadas, Foram de algum vulto,
como se vè a seguir:

MOVIMEN 10 ESTATÍSTICO
Gêneros:

Feijão (sc»l .
Farinha (ses)
Arroz (sesí . ,
Milho (ses) .
Itanha (c.xs) .
Xarque n-ols)
Batatas (-«cs)
Cebolas (s.-f) ,

Entradas Saldai
1.002 1.005
7.
6.513
•l.OSs
1 .46Ò

305
1.045
2.603

2.062
3.531

Ktí8

403 —Manteiga (!<*.)

Apólices Federais
PA<; A .11 IS N TOS njaci.A -

n.vuus
1UROS:

Tabela para o pagamento de tu-
103 correspondente ao Ü.° se-
nr-atre de 1941:
Dançadas das II ás 14 horas:

Total: 3.000 32.600
NOVA YOiy<, 312

— Negócios suspenso; tndeti-
nidamente.

Gêneros Alimentícios
O mercado de gêneros alímeií-

ticios esteve ontem, bastante tra-
balhado, porem, sem alteração nes
preços. As entradas e saidas ve-

Letras: Janeiro de 1942
2 e 5

A-B 6
ItANCIS 7-S-9-1J
B-C-D 13
c-n-K 14
E-F-G 16
F-fi-H 11
ll-l
.1 21

I K 22
25

M -N 26
N-O-P-Q -27
P «V.R-S • -28
R-S-T-U 29

T a 50
2.« Chamada Feyerelrü!

A a /. 2 a 6 e 9 a 14

DIVIDENDOS
,D'a 2 — Comp. Parque da

Várzea do Carmo, ciipon 11" II.Dia 2 _ Banco Hipoteca-r:o Lar Brasileiro S. A. de
Credito Mercantil, serie A. 8%.

. — Bia 2 — Comp, Expresso
Federal, preferenciais, 45$000 portitulo.

Dia 30 — Comp. de Ciqarros
Soiizíi Cruí, 105000 por ação.Dia 30 — Comp. LetograficaFerreira pinto, 245000 por ..ção

Dia 30 ._ Comp. Federal
de Fornecimentos c Comissões.
245000 nor -ição.

Dia 31 — Lojas America-nas, S. A.. 30%, por ação.
CONCORRÊNCIAS

ANUNCIADAS
Acha-se aberta a concor-

rpiir-iii Dará o fornecimento
de material iln consumo ha-
bltúál, durante o ano rle
1912. na Secretaria Geral do
Ministério rin Guerra.

Acha-se aberta a con-
correnoia administra tiva pa-
ra 104 2. no Snpunclo Repi-
mento rle 'Infantaria. 

Pri-
meira Rcpriao Militar .

Acha-se aberta a con-
correncla administrativa, do
Serviço do Aprovisionamen-
to, Primeiro Regimento de
Artilharia Montaria. >

Acharão aberta a con-
correncla para o forneclinen-
to rle material de consumohabitual no 1o qtiádrjméstVé
do ano de 1.942. na Escola
de Aeronáutica. Diretoria da
Aeronáutica Militar.
— Acha-se aberta no Con-
selho Nacional do 1'eU-oleo a
concorrência para o foineci
mento do diversos materiais
durante o primeiro semestre
do li-42.

MERCADO DE
CACA'U

NOVA YORK • 31
Alicrturn
Cac-á u para
em janeiro
em rrarço ,
en maio .
em junho .

Estado do

Ho.le Ant.
entrega:

1. Vj
8 M
S.bfl

merca ri

S nl
S íi
8.59

liMJu:
estavei; anterior, estável.

MERCADO DE
BORRACHA

NOVA STORK 31
Abertura Hoje Ant.
Disponível Látex-

Uacre ... 25 25
Enioket Plan-

lacre ... 23 23
Estado do mercado hoje:

nominal, anterior, nominal.

CARNES VERDES
lUntiulourn üe Suiita Cruzi

Matança preral: bòvluoB
246; vitelos. 48; e suinos. 19.

Preços: bovinos. l$95ü, vi.
telOE. 2?000; suinos. 3$800
Untiidouro de Nòvn Iruuhsii

Matança geral: bovinos.
60; vitelos 6; suinos. 4.

Preços: bovinos IÍ050: vi.
teloéj 2?; s 3iünos, 3?800.

Alnlnilourn <lr M<-iuIe»t
Matança geral: bovino».

236; vitelos, 45 e suinos
uatla .

Preço«: boví-io» 1J330: vi-
lelns. 2%: e suínos nada.
Ilntnilmirn iln Penhm

Matança geral: bovinos,
215; vitelos, 31 - suinos,
46.

Fre<;on: bovinos 1J950; vU
teiox zt: e suii!o.u 3SS00.

Rejeições: _ Ro\inos, 680
'inidos e suinos. 2.

MOVIMENTO DO
PORTO

VAPOIIES A ?*Am BREVE-
MENTE

Para SSo Francisco — Na-
Tu to ia" e Ti-clo-nais.

basi".
Para Penedo — Nacio-

nal •-- "Lami",
— Para Belém — Naeto-

nais — "Plransi" "Cte RI-
per". "Itanágré" "Arata-
nha " e "Aratimbó".

Para Aracaju' — Na-
cional — "Cte. Aljtrlio''.

Para Santos — -^a.-to-
nais — "Alto. Jaceguai","Cte. Capela- "Alte. Ale-
xandrJno." "Cto. Alcldio" e"Sirnicira Campos".

Para Recife — Nacional
— ".Maceió".

Para Lelxòes — Nacio-
nal — ".Siqueira Campos".

Para Manaus — Nacio.
nal — "Raul Soares".

Para Laguna — Nacio-
nais — "Mnx", "Santo An-
tonio" o "Oscar Pinho".

Para Florianópolis —
Nacionais — "Carl Hoepcke"
e "Ana".

Para P. Alegre — Na-
cionais — "Silo Pedro""Ararangiiil", "Araxa", "Jo-
azeiro". "Carioca", "Incon-
fldente" Tambau' '.", "Ita-
quera " e " rtapé" .Para Cabedelo — Na-
cirinais — "Itagiba" "Ita-
pu"'. "Carioca". "linconfi-
dente í' e "Bandeirante".

Para Areia Branca —
Nacionais — "Butiá" e "Ca-
xambu'".

Para B. Aires — Na-
cionais — "Alte. Jaceguai"
e "Felipe Camarão".

Para Nova York — Na-
cionais — "Mauá". "Buar.
que", "Cairu'", "Cuiabá",
"Cte. Lira" "L,age". "Gon-
claves Dias". "Mldosi" "Ti-
rãdentés» "Aiuruoca"' "Ecs
teloltle" e "Cte. Pessoa».

Para Canavieiras —Na-
cional — "Arapuâ".

Para N. Orleans — Na_
cionais — "Tamandaré e
Rio Branco".

¦— Para Imbituba — Na-
cional — "Aratau'.

Serviço Aéreo
ESI-ERADO»

S3o Paulo — Vasp .... 1
B. Horizonte — Panaif 1
São Paulo — Vasp .... 1
P Alegre — Panair ., J
São Paulo — Vasp .... I
B. Aires -* Pa.iair „.. 1
P Alfi.^re — Vasp .... 2
P Alegre — Panalr 2
São Paulo — Vasp .... 2
Miami — Panair 2
Curitiba — Vasp ., ... 2
B. Aires — Panair .... 2
São Paulo — Vasp .... 2
Fortaleza — Panair ... 2
São Paulo — Vasp .... 2
Uberaba — Painair '..., 2

A SAIU
Curitiba — Vaan .. .. 1
B iJ< ,-izonle — Panair. i
São Paulo — Vasp 1
i"- i»le».re — Va.so .... 1'Mil m — Panair '
São Paulo — Vasp .... 1
P Alegre — Paii«'r .. 1
São Paulo — Va-sp 1
P. Alegre — Panair ... a
São Paulo — Vasp .... 2
Miami — Pàn'Ur .. ... •'
f'.fl.n Paulo — Va&p ... ,. :i
Uberaba — Panair.. .... 2
São Paulo — Vasp ..... 2

oencas Sil
DR. NEVES MANTA

BUA SEN DANTAS, 40
DE 15 A'S 18 HORAS
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ORGULHA-SE DE APRESENTAR A SUA

EXTRAORDINÁRIA PRODUÇÃO PARA 1942:

"PÊRFTDA" (The Little Foxes), produção üe
Samuel Goldwyn com Bette Davis e Herbert
Marshall, direção de Wllliam Wyler.

"BOLA DE FOGO" (Bali of Fire), produção de
Samuel Goldwyn com Gary Cooper e Barbara
Stanwyck, direção de Howard Hawks.

"SUSPEITA" fSnspicion), produção e direção de
Alfred Hit ChCock com Cary Grant e Joan
Fontaine.

"O HOMEM QUE VENDEU A ALMA" (Ali that
money can buy), produção e direção de WU-
liam Dleterle com Walter Huston, Eüward
Amold, Simone Simon, Anne Shlrley, James
Craig.

"ARMS AND TI-IE MAN", argumento de George
Bernard Shaw com Glnger Rogers e Cary
Grant, direção de Gabriel Pascal.

"JOAN OF PARIS", produção de David Hamps-
tead com Mlchele Morgan e Paul Henreiü.

"SYNCOPATION", produção de William Dieterle
com Bonita Granvllle, Jackie Cooper, Adoupn-»
Menjbu.

"THE TUTTLES OP TAHrri". direção de Charles
Vidor com Charles Laughton e John Hall.

"THE MAGNIFICENT AMBERSONS", produção
e direção de Orson Welies com Joe Cotten,
Dolores Costelo.

"SISTER CARRIE", com Glnger Rogers.
"DUMBO" e "BAMBI", filmes de longa metra-

sem. em lecnlcolor, produzidos por Walt
Disney.

_15

UNITED ART1STS

APRESENTARA' AINDA ESTE MÊS NO

UNIVERSAL
«ue em 1941 surpreendeu a todos com uma produ-
«;ão sensacional, exibirá no decorrer de 194a IU-
mes máximos :

Irene Dunne Ko-

Charles i

DELICIOSA AVENTURA
bert Montgromery.

RAIO DE SOL — Deanna Durbin —
Laughton — Robert Cummlngs.

APPOINTMENT FOR LOVE — Charles Bo*,er -

Margaret Sullavan.
EAGLE SQUADRON — Direção de Walter Wangd'.
THE SHELTERED SIDE — Irene Dunne.
Frank Lloyd produzirá: THE SPOILERS - com

Marlene Dletrlch — John Wayne, Randolf
Scott.

THE SABOTEURS — Grande elenco.
40.000 CAVALHEIROS — Um Nlme da ffnerra

atual com todos os seus horrores.
PARIS ESTA CHAMANDO — Ellsabeth Berj-ncr

— Randolph Scott.
OS REIS DO RISO — i4ud Abbott e Lou Costcllo

aparecerão em
MARINHEIROS DE ÁGUA DOCE

SEGURE O FANTASMA
CAMPEÕES DO A K

"O Homem Invisível Reclama a Cabeça"
"Fantasma de Frankcnstcin"

"Gato Negro»
Town Hall — Gloria Jean e as Irmãs Ancircw*-

BOMBAY CLIPPER
AO SUL DE TAHITI

QUE PAR DE BOTAS !
ESPOSA MODELO

O MÉDICO LOUCO DA RUA A
O LOBISHO.MEM

BADLANDS OF DAKOTA
r 3 sensacionais reprises .*

IRENE. A TEIMOSA — Carole Lombard.
LOUCA POR MUSICA — Deanna Durbin.

AMEMOS OUTRA VEZ — Margaret Sullavan,
p muitos outros filmes que ainda não receberam

 títulos 

oao atao
0 MAIS PERFEITO FILME PORTUGUÊS COM

OSCAR DE LEMOS - MARIA DOMINGAS ¦-
Toresa Casal — Costinha e outros

TIPOS, COSTUMES E
TRADIÇÕES DAS AL-
DEIAS — SUAS MU-

SICAS, CANÇÕES E
DANSAS TÍPICAS !

Dando lida, Laraler c Animação
A ESSA HISTORIA DE TERNURA, SIMPLES E HUMANA

COMO A ALMA PORTUGUESA !

I

Jmf\.
«NIVERWLPICTUR»K&

Direção de JORGE BRUM DO CANTO

DISTRIBUIÇÃO
Acompanha um

Complemento
Nacional

UNITED"
RRTIST5 ;

sr
METRO-PASSEIO

Começou a Ofensiva Geial Contra os Japoneses na Malásia

AGORA EXIBINDO

WILLIAM POWELL
MYRNA LOY

(Conclusftu «Iu 1* vitiiu.l

cos fizeram algumas incursões
aéreas contra a Ilha, porem
não causaram dano algum.

O ataque dc ontem a noite
durou varias horas. As bate-

rias anti-aereas britânicas alua-
ram com grande intensidade
para evitar que os aviões lui-
migos penetrassem sobre pon-
tos estratégicos da base, obrl-
gando-os a voar grande ai-
tura.

Forçando a Marcha Sobre Manila

'Men querido louco'"tijuca
EXIBINDO

AMES STEWART — JUDY GARLAND
HEDY LAMARR - LANA TUANCE

EM<0 MUNDO E'
TEATRO'

UM

EO

METRO-COPACABAM
CLARK

\J* '£%i «© JL^.£*-

COM

ãi ¦..': . ROSALIND

e RUSSEL
EM"AVENTURA NO

ORIENTE"
DESEJAM AO SEU QUERIDO PUBLICO

#
%-M m T 1 8 **m a® § ^S! i ZJr m Mm

(Nos programas respectivamente CINE
JORNAL BRASILEIRO vol. 2 ns, 94,02,91

\ i

WASHINGTON. Jl (U. P.)
— As forcas armadas japonesas
que invuairam a ilha dt.' Luzou,
poderosamente apoiadas por
bombardeiros de mergulho e
nuvens de bombardeiros co-
iiiu.ua, forcavam iioic a inur-
ciia sütire Manila, partindo do
norte e do sul, cum u esperuu-
ca. uo que parece. Ue se upbdc-
rar dessa presa iacil afim ue
oferece-la, como presente üe
Ano-Núvò au Imperador Miro-
hjto. ,'¦•¦,

Uesdi? as primeiras noras ua
maniia, a "cidade aberta" de
.Manila, isto é. indefesa capital,
estava sem iornais e sem comU-
nicaçües privadas com o mun-
do exterior, embora o Depar-
lamento de Marinha lenha in-
formado aue. ao meio-dia,
mantinha comunicações ra-
dio telefônicas com as auto-
ridades locais. O ultimo ço-
municàdo nue se recebeu des-
sa capital, pelos nicius usuais
du imprensa, foi divulgado as
11 horas de bo.ie, iiora de Ma-
nila. o qual descreve u .si-
tuacão com cores sombrias.
— "O inimigo — diz — a van-
ça em grande numero, par-
tindo do norle e do sul. Seus
bombardeiros de mergulho do-
minam praticamente os cami-
nhos. Os iaponeses empregam
grandes quantidades de tanques
e de unidades blindadas. Nos-
sas linhas recuam'. O ultimo
despacho da imprensa diz que
a "batalha de Manila" jà se
está processando e que "tal-
vez não seja muito prolongada
a incerteza sobre seu resul-
tado". Quando o Depavtamen-
to da Marinha noticiou que es-
tabelcceu contado, ao meio-
dia. com Manila, havia trans-
corrido 13 horas sem comum-
cação com a capital Filipina.
Não revelou o Departamento
com que estação se comU-
nicava, porem subentende-se
que as autoridades militares.se
apoderaram de todas as estações
particulares e comerciais.

Muito embora a dupla invés-
tida contra Manila concentre

a atenção principal, o comu-
niçado expedido esta tarde pelo
Departamento da Guerra cltz
qUe os japoneses exercem
também os demais setores. l>
comunicado acrescenta que a
enorme pressão do inimigo
obrigava "a um vea.iustamen-
to ordenado" das linhas das
forcas norte-americanas <• ti-
lipkias. em toda ilha, Desta-
ca. com elogio, o valor e o he-
roisío dos defensores nativos
e onrte-americanos, cm sua iU-
ta contra um inimigo bastan-
le superior e que. segundo pa-
rece também exerce o com-
oleto dominio no ar. As no-
ticias reccibidas, ontem.¦ de Ma-
niln indicam ciue haviam ene-
sado à ilha reforços acreos
dos Estados Unidos

Dada a circunstancia de que
Manila foi considerada, cidade
aberta, deduz-se que. uma ve**
nue os iaponeses cheguem so?
imites da capital cessará, au-

tomàticaménte; toda defesa. >o
momento, entretanto, os defen»
^-=. íntatu ao lar?o d* todos

ram as províncias do litoral de J^g,0 se aceita 1'adiü-
Java c sumatr*. i\/r *i„

Foi d?8meiüMp o anuncio | gramas para Manila
de que tropa? iriponicas para-
qttedistas haviam descido sobre
o litoral.

S. FRANCISCO, 31 (Reuter)
— As companhias radiográiicas
anunciam não mais admitir ra

o.s caminhos que conduzem á ca-
pitai e infligem elevadas perdas
aos invasores.

Náo ha noticias de que os ia-
poneses hajam renovado seus
ataques aéreos contra n cidade,
e as últimas mensagens chegudas
ap mundo exterior dizem que a
cidade, em si esta relativamen-
te tranqüila.

O comunicado do Exército «?x-
pedido aqui não faz referencias.
diretamente, a Manila, nem a
qualquer outro ponto da frenle.
porem, indicou que os nipònicos
utilisam a maior parte de sua
superioridade aérea, preparando
o terreno para o avanço das co-
lunas blindadas.

A graivdade da situação,, em
Manila, se reflete claramente na
declaração de um funcionário
do Departamento da Guerra, ao
manifestar aue "não ha motivos
para crer que Manila tenha cai-
do já". Explicou que a infor-
mação em que se baseia o co-
municàdo de Washington foi re-
ccjjida. diretamente, do Quartel
General do general Douglas Mau
Arthur e aue a mesma não.fa-
zia referencia á capital filipina.

Os círculos militares desta ca-
pitai põem em relevo aue a aten-
cão centralizada nestes momen-
tos na sorte de Manila, podo-
ria perder de vista o panorama
imediato da situação militar, na
ilha. Acentua aue,.o general Mac
Arthur iá a declarou cidade
aberta, com o aue antecipou cia-
ramente. que a capital filipina
nãó seria defendida. Se a cidade
for capturada — como se espe-
ra. em areral. aqui — os iapo-
neses se vangloriarão de uma
vitoria psicológica, porem, seus
efeitos no terreno militar. s:"o
distituidos de significação. E*
inegável que a ocupação de Ma-
nila darj aos japoneses algumas
vantagens.

Não ha noticias sobre a si-
tuacão em outras frentes da ilha,
porem deduz-se que os niponi-
cos convergem sobre Manila, par-
tindo de todos os pontos onde
conseguiram desembarcar.

O maior destacamento militar
próximo a Manila é a ilha do
Corregedor, que. com sua pode-
rosa fortaleza, guarda a entra-
da da bafa de,Manila. As defe-
sas dessa fortaleza rechaçaram
um violento ataque aéreo, rea-
llzado hoje pelos japonezes.

Em vista dos acontecimentos
do Pacífico, a nação se dispõe
a passar um Ano Novo silen-
cioso e sombrio. Na costa oci-
dental, especialmente o "black-
out". ao larg ode toda a linha I
marítima arrefeceu o entusias-
mo usual nestas ocasiões. A Ar-
mada se mantém alerta, contra
um possivel golpe niponico, em
Alasca oll nas ilhas Aleutas,
pois, foi revelada a presença de
navios de guerra inimigos, nas
imediações de Kodiak, nerten-
centes a este £rupo de ilhas.
Bombardeadas Java e

que, em resultado dos ataques
aéreos, pereceram 3 pesoas e 19
ficaram feridas, em distintos
pontos das ilhas.

Acrescentam os referidos dr-
cntos que. alem dos ataques
aéreos, um navi«- «'*: Tít-ja-
ponês canhoneou a costa, sem,
contudo, causar danos mili-
tares
Lutarão até o fim as

índias Holandesas
BATAV1A, 31 (Reuter) — O

governador geral das índias
Orientais Holandesa, sr. Tjar-
da van Starkenborgh, falan-
do. pela radio, hoje, declarou
aue embora a coionla não ii-
vesse procurado a guerra, está
resolvida a luta até o
fim.

Conclamando o povo a razer
todos os sacrificios necessários,
aconselhou-o a não se deixar lc-
var Deio otimismo, frlzando
que os ataques do inimigo
contra o arquipélago, devem
ser intensificados."Tenho a mais firme coh-
fiança salientou — que a vuo-
ria final nos pertencerá".

ingleses
no

Os círculos onciaiSi expressam I diogramas para Manllha. Para'""""" 
outros destinos da Ásia, as
companhias continuam a ac*e*"
tar unicamente mensagens ao
risco do expedldor.

Conseguiram fugir de
Hong Kong

LONDRES, 31 (Reuterl —
Novos detalhes da dramática
fuga de* Hong Kong, no dia de
Natal, de um grupo de ingle*
ses e chineses, dirigido pelo vi-
ce-almirante chinês Chang que,
aliás, não possue uma perna,
foram fornecidos hoje pelo ra-
dio de Chungking.

O grupo compunha se de *?1

pessoas, e não 82 como íora
anunciado. Essas pessoas eram:
o almirante Chang, seu aju-
dante de ordens Yussahii, 24
oficiais ingleses e 45 soldados
e civis. Anuncia-se, em cara-
ter definitivo, que desaparece-
ram Yussahii e 4 soldados in-
gleses (não oficiais, como íora
anunciado). Entre os ingleses
encontrava-se o sr. D. M. Mac
Dougall, secretario do Departa-
mento de Informações de Hong
Kong, o qual recebeu um fe-
rimento e está sendo tratado
num hospital de sangue. Ape-
sar da bala que o atingiu ahi-
da não haver sido extraída, o

Funcionários
e norte-americanos

Oriente
LONDRES, 31 (Ü. P.> O

ministro das Relações Exterio-
res informa que soube, por
intermédio do Cônsul Geral da
Suíça, em Shangai, que os
funcionários norte-amerlcams
e britânicos desta cidade, de
Ahngoy, Tsin, Caton e poi-
puin encontram-se hospeda-
dos nos hotéis e edificios con-
sulares e são objeto dc bom
tratamento.

Acrescenta que os residentes
britânicos não foram interna-
dos-

presume-se nue. do mesmo
modo, não o foram os norte-
americanos.
Continuam os japone-
ses na ofensiva contra

Ching-Chung
CHUNKING, 30 (U- P.) -

Anuncia-se oficialmente que os
exércitos chineses contiveram^
ofensiva japonesa contra a ci-
dade de Ohtág Chung e sobre
duas outras frentes seten trio*
nais depois de "uma violenta
e sangrenta luta".

Manila em perigo
NOVA YORK, 31 (Reuter)-

Um despacho particular rece-
BATA VIA. 31 (Ú. F ' ~ No-1 bido nesta, cidade indica que

tiedqu-se, oficialmente, que ! se considera iminente a captu-
aviões japoneses bombardea-1 ra de Manilha.

seu estado é animador, aegun*
du anuncia o radio. O almi-
rante Chang também se encon-
tra ferido no pulso esquerdo-
Já se sabe os nomes de alguní
dos oficiais, que sâo: o capi-
tão-tenente Montague, coinan-
dante de uma esquadrilha cie
lanchas torpedeiras, o major O.
S. Morley, oficial de estado
hialor, capitão tenente Vinco,
e capitão tenente Yoran, e e
inspetor de policia Wothers-
ton.

O grupo fugiu utilizando-se
de 0 lanchas. Logo que as cm-
barcações passaram por Aber-
cleen. no litorul sudoeste de
Hong Kong, foram atacadas
pelos canhões de um vaso de
guerra japonês Pcuco depois,
lanchas j> ponesas atacaram-
nas com fogo de metralhadora.

Foi atingida e afundou-se a
embarcação onde viajav a m
Chang, Yussahii, um iogador
de futebol chinês chamado
Fung, multo conhecido em to-
do o Extremo Oriente, Mae
Dougall e três marinheiros in-
gleses.

Tanto Chang como Mac Dou-
gall ficaram feridos, mas, gra-
ças a Pune, que é um prande
nadador, conseguiram chegar
a uma ilhota, onde foram re-
colhidos por outras das embar-
cações dos fugitivos.

No dia 26, os sobreviventes
chegaram na extremidade ori-
ental da baia de Mire, onde
destruíram as lanchas, para
não deixarem sinais de sua
passagem •

A GUERRA NOS MARES

Submarino Alemão Agindo no Atlântico M
CHEGAM A DURBAN SOBREVIVENTES DE

NAVIOS INGLESES TORPEDEADOS

Sumatra

DURBAN, 31 (U. P.) — o
comandante do navio mercante
norte-americano "Safíadahoe".
Fred Even es. chegou a esle por-
to com 15 sobreviventes de seu
navio, oue foi torpedeado no dia
3 de dezembro por um suhma-
rino alemão no Atlântico Sul

Câi-ca de 19,20 horas sem pre-
vio aviso, o "Sagadahoc" com
Intervalo de um minuto, foi tor-
pedeado duas vezes tendo os
torpedos atingido o estibordo e
a sala das máquinas.

O navio foi abandonado den-
tro da maior ordem nela tripu-
lacão. Cerca de 19.30. emando
as 2 lanchas salva-vidas come-
caram a afastar-se do navio, es-
te foi alcançado por um terceiro
torpedo, afundando em 20 rninu-
tos.

Momentos depois, o submarino
agressor apareceu sobre a super-
ficie. Um oficial informou-se so-
hre a identidade do navio e não
compreendendo a resposta, orde-
nou ás lanchas aue se aproxi-
massem do submarino. per£un-
tando em secuida aos marinhei-
ros se estes eram britânicos

A resposta negativa do capi-
tão pareceu irritar o oficial, o
rural pértculitou porque não ha-
viam feito sinais com a bandej-

ra norte-americana. O coman-
dante Evenes explicou que a
bandeira dos EE. UU. eslava na
popa devidamente iluminada e
que lambem estava nos bordos.
Igualmente iluminada.

O submarino permitiu que :is
lanchas partissem em liberdade,
as quais se dirigiram para a cos-
ta da América do Sul. Em vir-tude do pouco vento, os mari-
nheiros tiveram que utilÍJ-àr
quase que constantemente os rc-
mos.

Apresentação dos Ofi-
ciais da F. A. B. Pro-
movidos, ao Prec-íííente

da Republica
Segundo determinações do

ministro da Aeronáutica, iodos
os oficiais superiores da Fòrc-i
Aerêa Brasileira recentemente
promovidos, devem estar ama-
nhá, ás 14 horas, ho Palácio
do Catete, afim de serem apre-
sentados pelo titular daquela
pasta ao chefe da Nação.
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As Classes Armadas Homenagearam Hontem o Presidente Getulio Vargas
Interpretou o Seiiüiiienlo do Exercilo e
da Marinha o MiniMr» SnUmm Hino
"Um Realizador Incansável da Unidade Nacional, Um Eiseí© Ga-

paz, Sempre Vigilante na Mas a da Paida", Dissâ o Tita.ar da
Acranautica Referindo-se ao Chefe do Governo

As Forças Armadas Nacionais
ofereceram, ontem, no Automo-
vel Clube um almoço ao pre-
sidente Getulio Vargas. Já
constitue uma tradição esta
reunião festiva do ultimo 'dia
de dezembro. Ao surçir o ano
novo, com novas surpresas e
novos sonhos, com outros em-
preendlmentos e desdobramen-
tos de programas, os soldados
do Brasil Juntam-se para me-
lhor afirmarem solidariedade e
gratidão ao presidente que
mais tem trabalhado pelo apa-
relhamento dos três ministérios
a que incumbe a defesa da Pa-
tria. Mas o "meeting" cordial
deste derradeiro dia de 1941
reveste-se de condições que, pa-
radoxalmente, poderíamos cha-
mar alviçareiras e dramáticas.
Ha perigos maiores no hori-
zonte, mas ha esperanças inais
vivas nas almas. Solidários
com o pais de Roosevelt — não
apenas porque o mandem con-
venios. mas porque o impõem
imperativos geográficos e his-
toricos — temos de estar pre-
parados para todos os riscos e
dispostos a todos os sacrifícios.
Isto diz, em resumo, o franco
e notável discurso do presiden-
te. Honraremos a nossa pala-
vra empenhada e as nossas
tradições Jamais desmentidas.
Os soldados" reunidos ontem,
no Automóvel Clube — mil e
duzentos oficiais de todas as
armas, tendo á frente o mlnis-
tro Gaspar Dutra, Aristides
Guilhem e Salgado Pilho —
disseram, com o seu gesto, a
pronta disposição de cumprir
as ordens do grande condutor
do Brasil, indo para onde os
mandem »s interesses da Pa-
tria, os compromissos do go-
verno e a defesa da America.

Eram 13 horas quando o pre-
sidente Getulio Vargas chegou.
Na grande galeria que rodeia
o Imenso salão de banquetes
havia centenas de senhoras, e
fleuras destacadas da aocleda-
de carioca. O chefe da Nação
foi recebido com palmas e
aclamações.

1.200 Talheres
A organização do almoço foi

Impecável.. Os 1.200 convivas
aguardaram o chefe da Nação
em seus lugares, recebendo-o

de

tros general Eurico Dutra, ai
mirante Aristides Guilhem
S-»lgado Filho, que se achavam

"Senhor presidente
A alta distinção que me fc)

conferida pelos meus ilustres
acompanhados pelos seus aju- colegas general Dutra e alml-
dantes de ordens, o presidente : rante Guilhem de, em nome
da Republica tomou lugar a ; das _ forças armadas _ do pais
mesa entre os titulares da Ma- ' '"' '" "'"
rhiha e da Aeronáutica.
Os Generais, Almíran-
tes e Brigadeiros Pre*

sentes
Estiveram presentes ao ai-

meço todos os oficiais que ser-
vem nesta capital. Entre ok g<--
ncrals, almirantes e brigádei-
ros, notames a presença dos srs.
generais Góls Monteiro, Alme-
rio de Moura, Silva Júnior,
Meira de Vasconcelos, fran-
cisco José iPinto. Manuel Ha-
belo, Lúcio Esteves, José Pes-
soa, Heitor Augusto Borges,
Valentim Benicio. Firmo brei-
re do Nascimento, Artur S.
Portela, Izauro Reguera, Rai-
mundo Sampaio, Fernandes
Dantas. Rego Barros, Menüon-
ça Lima. Guedes Alcoforado,
Amaro Bittencourt, Ari 1'ires,
Souza Ferreira, Silva rtoctia e
Castoo Aires; almirantes liam
Tavares, Castro e Silva, Vieira
de Melo, Azevedo Milanez, Oli-
veira Sampaio. Álvaro Vascon-
celos, Raimundo de Menaonça

saudar vossa excelência e dedi-
car-lhe esta homenagem, quo
exprime a despedida feliz do
uno i^c 1941 e o reconheci.nen-
to pe -> muito feito per elas pe-
lo seu Governo, deixou-me, pela
pvimeiiá vez na vidi, hsntan-
ic. Kpo que a tarefa íosõo d-
flcll, pi :i cipalmente àquele ;ioc
o vem acompanhando na ãdriü-
nlstraçâo publica desde o tíia
imediato á sua entrada pira, '•!
suprema direção dos ddíbluoa
da Pátria, e, assim, testemunha
cits ciência pripria, do .seu des-
velado carinho o dedicação con-
tinua a tudo que cohcjme è,
preparação da sua defesa mu
tiriál ao Exíroito, L Avrr.aclB

. e a Aviação. Ma? porque sVm-
I pre entendi dever ser o Inter-

prece de uma clisse, aqu:ie quo
a ela pertence, que a vive, que

I a 'Integra. Desvaneceu-.* c, po-
I rem, a vacilação num rápido
1 exame retrospectivo. Descen-
! dente de uma familia de mlli-
| tares, com a formação do meu

espirito no meio militar, acudl-
ra eu, espontaneamente, no àriq
de me diplc.uar em ciências Ju-
ridicas e sociais, a faculdade

Cordeiro Guerra, üunüírnie! ^W^^S^°^
RiscKen, Regls Bittencourt, Le-
mos Basto, Mllclades Portela,

com uma calorosa salva .. -,..  
palmas. Saudado ao chegar ao náutica, proferiu o
Automóvel Clube pelos minis- discurso

Durval Teixeira, Mario Macns-
her, Jorge Dodsworth Martins,
Gustavo Goulart, José Maria
Neiva e Oliveira Sampaio; e os
brigadeiros do ar Armando
Trompowsky, Amilcar Pecier-
neiras e Gervaslo Duncan.

A Palavra do Ministro
Salgado Filho

Ao champagne, o ministro
Salgado Filho, em nome das
classes armadas, saudou o pre-
sidente Getulio Vargas, pro-
nunciando o seguinte discurso:
A Saudação do Minis-

tro da Aeronáutica
Saudando o presidente Getu-

lio Vargas, em nome das for-
ças armadas do país, o sr. Sal-
gado Filho, ministro da Aero-

seguinte

ANO NOVO, MO BOM
i

Ano novo, ano bom. Esperanças que se renovam ca«ia
mo, cada 365 dias, esperanças que se desfazem cada dia e,
depois, no fim, sc acabam no ano que morre para renascer
na expectativa de que vai nascer.

E as alternativas sc repetem, as coisas se reproduzem,
os fatos tambem, as expectativas, as esperanças do começo,
as desilusões do fim. E a vida continua. Continuou. Con-
tinuara. Sempre assim. AUmentando-se de coisas assim.
Esperanças de cada ano, desilusões de cada dia.

Ano novo, ano bom. Nem sempre é, As vezes é mau, «
péssimo. Mas isso é depois que já não é mais novo, que ja

é velho. O ano novo, portanto, é sempre bom. Porque na
verdade ainda nâo é, vai ser. E tudo que vai ser, pode ser o
aue quisermos, inclusive bom. Ê questão apenas de boa-von-
tade, o que custa tão pouco e vale tanto. Boa-vontade e es-
perança. Esperar é fácil, muito fácil, mesmo.

Ano novo, ano bom. Este vem encontrar o mundo todo
mergulhado na mais terrivel e pavorosa das guerras. Uuer-
ra nos cinco continentes e nos sete mares. Guerra em ter-
ra, no mar, no ar e debaixo dos oceanos. Guerra das forças
de destruição contra as de construção humana da huma-
nidade. Guerra de todas as partes do mundo, de todas as
partículas da humanidade. Guerra do Homem contra os que
querem assassiná-lo no que ele tem de mais essencial e mais
profundo:, o direito de ser cie mesmo, de se afirmar como
uma força livre e atuante do Espirito na face da terra.

Ano novo, ano bom. Os sacrifícios ainda serão grandes
e fundos. As lutas a disputar são árduas e perigosas ainda.
Os obstáculos a transpor são ainda altos e difíceis. Mas a
«onfiança, a certeza da vitoria antecipa a gloria dos triun-
fos engrandecidas pela plenitude das forças e dos combates.
Forças e combates totais em que se dividem e de que depen-
dem os caminhos da humanidade pelo amanhã da Historia.

Ano novo, ano bom.

1 me dava a lei de 1908, que ma-
tituira o serviço militar obriga-
torlo pelo sorteio. Na casenia,
no convívio riobilltante do nos-
so soldado, estive, Jamais sain-
do dos quadros do Exército, em-
bora licenciado e na reserva.
Alem disto, fui juiz da Corte
Suprema Militar, donde saí pa-
ra honrosa investidura em uma
Pasta Militar, a da Aeronáuti-
ca. Não sou, pois, um estranho
ás forças armadas, e, embora
não seja um cidadão fardado,
sou um militar á paizana. cum-
pro de conciencia tranqüila, e
sem constrangimento, o servi-
ço para que fui escalado pela
generosidade amiga dos minis-
tros da Guerra e da Marinha,
dignificado pela incumbência e
orgulhoso da honraria.

Assim, senhor presidente, co-
mo interprete das forças arma-
das do Brasil, presentes neste
instante por seus chefes e oil-
ciais em serviço na capital do
pais, venho trazer a v. excelen-
venho trazer a vossa excelen-
cia, mais uma vez, a manifes-
tação de seu reconhecimento
por tudo quanto em seu bene-
ficio tem sido realizado no go-
verno ae vossa excelência, e re-
afirmar a confiança sempre
crescente que depositam na
ação patriótica, serena, enér-
gica e clarividente de vossa
excelência.

As razões deste reconheci-
mento estão no ininterrupto
desvelo com que, desde o ad-
vento de sua administração, fo.
encarados, com firme propósito
ram sentidos e corajosamente
de resolução, os magnos pro-
blemas do Exército e da Mari-
nha, atinentes ás múltiplas
questões do pessoal e material
— o adestramento profissional
e da imprescindível e inadiável
aquisição dos recursos necessa-
rios ao seu melhor aparelha-
mento.

No decurso do governo da
vossa excelência, a todos os re-
cantos do Brasil, onde vigilau-
te exista uma parcela da for-
ça armada, chegou a manifes-
tação do trabalho metódico «
persistente empenhado no res-
surgimento do poder militar do
Brasil, poder que sempre foi e
será, o resguardo de nossa so-
berania, a garantia de nossa
paz interna e da unidade na-
cional, e nunca a ameaça de
preocupações outras que não
sejam as de concórdia e ira-
ternidade continentais.

Exército e. Marinha, ai estão,
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Um aspecto do almoço realizado no Automóvel Clube
senhor presidente Vargas, con-
fiados á direção dos srs. minis-
tros Gaspar Dutra e Guilhem,
dia a dia mais fortes, dia a dia
mais unidos e mais integrados
num só pensamento a sua ati-
vidade profissional, porque o»
seus valorosos oficiais encon-
tram onde, como e com que em.
pregar seu patriotismo, sua in-
teligencia e sua capacidade de
trabalho.

Vai para quase um ano, vos-
sa excelência, resolveu oriar o
Ministério da Aeronáutica, e
da união dos elementos oriun*
dos do Exército e da Marinha,
surgiu a Força Aérea Brasilei-
ra, parte hoje integrante dae
forças armadas do pais.

Com a clarividencia que sem-
pre assinala seus atos, vossa
excelência sentiu que a fusão
das três Aeronáuticas, assegu-
rando-lhes unidade de direção,
era imprescindível à maior efi-
ciência da arma aérea, que aa
previsões permitiam avaliar e
a realidade da guerra tem com-
provado, tem missão preponde-
rante e mesmo decisiva na
marcha das operações, deter-
minando profundas modifica-
ções nas concepções dos meto-
dos e meios da imposição da
vontade dos beligerantes.

E a Força Aérea Brasileira^
formada pelas Aviações Militai
e Naval continua no ritmo de
trabalho das forças de origem,
com o mesmo ideal a norteai
sua atividade e menos de um
ano decorrido, já em plena or-
ganização definitiva, aqui está
tambem, para assegurar a vossa
excelência os mesmos senti-
mentos, a mesma admiração, a
mesma confiança, a mesma so-
lidarledade, na cooperação com
as demais.

Confiança tém, senhor presi-
dente Vargas, as forças arma-
das do Brasil em vossa excelen-
cia, porque os anos de seu go-
verno têm sobejamente eviden-
ciado, por atos e fatos inequi*
vocos, que vossa excelência, no
exercido do poder, é um pa-
triota extremado, um realiza-
dor incansável da unidade na-
cional, um chefe capaz, sempre
vigilante na construção e defe-
sa de unia pátria, digna do
passado glorioso, que nos fo)

I legado pelos nossos maiores, «
forte para se impor ao respei-

I to e ter o acolhimento que me-

rece no conceito das demais
nações.

Confiam assim, as forças ar*
madas do Brasil em vossa exes-
lencia, e o fazendo, certas de
que, de seu sadio patriotismo
muito podem e devem esperar,
vêm, ao findar o ano de 1941 e
iniciar o de 1942, assegurar a
vossa excelência todo o seu de-
cidido apoio e almejar a vossa
excelência a maior messe de fe-
licidade, pois a sua felicidade
ô a do próprio Brasil, cuja
grandeza e prosperidade tem
sido tão bem asseguradas por
vossa excelência.

Confiam em vossa excelência
e e seguirão destemerosamente.
porque têm a certeza, pelo pas-
sado de seu proceder, que sem
paixões, simpatias ou idéia»
preconcebidas, vossa excelência
só as fará movimentar pela li-
nha única que conduz ao bem
da Pátria, á honra do seu povo
ao resguardo do seu território,
do seu patrimônio material, ou
moral.

Vossa excelência é o guia uni-
co e seguro, sereno e justo, sua.
ve nos modos, forte na ação, de
patriotismo inexcedivel.

Ao brindarem vossa excelen-
cia, por meu intermédio — no
momento trágico que o mundo
atravessa —, em que só o di-
reito do mais forte parece exis-
tir, as Forças Armadas de nos-
sa terra fazem votos para- que
vossa excelência no ano que
começa, realize impavidamente,

como tem feito, a obra imen-
sa da estruturação nacional, e
assegure ao Brasil o direito de
ser livre, soberano e o fortaleça
para que se possibilite a ser
respeitado em qualquer emer-
gencia, e podermos conclamar
que somos dignos da uma Pa-
tria tão grande e tão bela, que
para sua defesa contou e con-
tara sempre com a bravura, a
dedicação e o valor de seus íi-
lhos".
0 Discurso do Chefe do

Governo
O sr. Getulio Vargas, em se-

gulda, proferiu notável discur-

:x;^"ét$:-:>i

so, que publicamos na primei-
ra pagina, sendo varias vezes
interrompido pelos mais calo-
rosos aplausos.

Retira-se o Presidente
da Republica

A's 14.30 horas o presidente
Getulio Vargas, que se achava
acompanhado de todo o seu
Gabinete Militar, retirou-se,
com destino ao Catete, sendo
levado até a porta do Automo-
vel Clube por todos os gene-
rals, almirantes e brigadeiros
que compareceram á expressiva
homenagem.

Atropelado Em Braz
de Pina

Um ônibus da Viaçáo Eâtre-
Ia do Norte, linha 39, quando
trafegava ontem, á tarde, pela
estrada de Braz de Pina, pro-
ximo á rua Bento Catdoso,
atropelou o operário Antônio
Rodrigues, branco, português,
de 55 anos, residente á rua Ira-
puá n. 296.

A vitima, que sofreu eontu-
soes e escoriações sem gravi-
dade, depois de socorrida no
Hospital Getulio Vargas reti-
rou-se.

O comissário de serviço na
delegacia do 21° distrito poli-
oial registou o fato.

0 Pagamento das Ações
da Companhia Siderur*

gica Naciona!
Alim de facilitar aos nelo»

uistas de todo o Brasil, •
pagamento da segunda presta-
ção das ações pòr «les adaul-
ridas, a Companhia Siderur-
Rica Nacional resolveu pror-
rogar até o próximo dia 31
de Janeiro; o prazo desse pa-
gamento, o qual deverá s*r
feito nos estabelecimentos da
credito, onde foram comprada»
as ações.

I

A União Comercial
Neves, Gonçalves & Cia.

AGRADECEM E RETRIBUEM A TODOS OS SEUS AMIGOS QUE CUMPRI-

MENTARAM SUA CASA. AOS NOSSOS DISTINTOS CLIENTES E SUAS EXMAS-

FAMÍLIAS, FAZEMOS VOTOS DE FELICIDADE, E QUE O ANO DE 1943 LHES SEJA

PORTADOR DE INÚMERAS PROSPERIDADES.
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