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APROXIMAM-SE ZHUKOV
E KONIEV AVANÇANDO SEMPRE, APESAR DOS CONTRATEMPOS

IMINENTE A JUNÇÃO DOS
DOIS EXÉRCITOS NA SUA ARRE-
METIDA CONTRA BERLIM

A 73 QUILÔMETROS DE DANTZIG AS TROPAS RUSSAS — OS EXER-
CITOS DE ZHUKOV ATRAVESSARAM O NEISSE — DO BALTICO Â

TCF\COSLOVAQUIA A PRESSÃO SOVIÉTICA |

EM CASA DE
ENFORCADO...

A LGUMAS pessoas pressurosas de colhei frutos
l\ na árvore dos prestígios imprevistos, que se

nos deparou, na visita do si. Edward Síetíinius,
espalhaiam que a missão do ilustre secietáiio de Es-
tado do governo dos Estados Unidos seria oieiecei-nos
miiíticas vantagens no após-guerra, abrindo-nos crédi-
íos fabulosos paia comprarmos a resto de barato, no
país amigo — geladeiras, automóveis, rádios, encera-
deiras mecânicas, batons e pastas de dente...

Ontem mesmo, porém, o sr. Nelson Rockteller (que
nos conhece um bocado,) num discurso perante o Con-
selho Consultivo Econômico e Financeiro lnter-Ameri-
cano, fez tais declarações, que muito nos deram que
pensar. Em primeiro lugar referiu-se aos rigores da po-
Jífica dos Estados Unidos para prevenir os efeitos da
inflação na guerra e as ameaças de brusca deflação
no após-guerra — o governo bombeando rigorosamen-
fe os excessos de lucros particulares, por meio do em-
presumo do Estado ou de restituições fiscais. Ora, ain-
da ontem os nossos prezados confrades da "A Noticia"
completavam a lista de 96 empresas industriais e co-
merciais paulistas que, somente no ano de 1943, lo-
cupletaram-se com enormes lucros df guerra, perfazen-
do o fabuloso total de um bilhão e quatrocentos mi-
lhões de cruzeiros ou, em língua antiga, um milhão e
quatrocentos mil contos de réis!

Tais lucros desatinados são a explicação de tudo:
a corrida de preços, o ensilhamenío, o desequilibrio
do custo da produção, a exaustão dos mercados, a
penúria de todo gênero de consumo assolando a bolsa
do pobre.

Mas não ficou aí o sr. Nelson Eockíeller. Conde-
nou o monopólio de matérias primas, que muitos pai-
ses desgovernados mantêm à força de impostos de ex-
porfação.

Condenou as indústrias artificiais mantidas graças
a barreiras alfandegárias para satisfação de alguns
egoístas em detrimento das facilidades-de vida e con-
fôrto do maior numero. Condenou a pretensão obsfi-
nada dos que querem produzir em péssimas condições
técnicas, reclamando subsídios e auxílios qovernamen-
tais, que não podem resolver tais problemas em fer-
mos econômicos.

Finalmente, o si. Nelson Rockfellei denunciou o
nosso meicado importador, que se aproveita do rigoro-
so, porém sensato e oportuno tabelamento dos preço.*?
de exportação no seu país — para vendei no nosso
por preços exorbitantes e impossíveis, o que compra
baiato e acessível. Tais margens fabulosas de preço?
comerciais estão requerendo medidas de polícia. Mas
no reinado do Câmbio Neqro, no apogeu de seus né
gócios máqicos, ninguém pode pensar em medidas de
fensivas do bolso do pobre. Em casa de enforcado, não
se Ma em corda.

*» LONDRES, 19 (W. W. Her-
cher- da A. P.) — Os Exéi-ci-
tos Soviiiticos se lançaram so-
bre Guben e Cottbus. a cerca de
80 quilômetros a sudeste de
Berlim, em operações de grande
envergadura com o fito de fun-
dlr as frentes de Zhukov e Ko-
nev numa só.

\ Os alemáes revelaram o fato
, de que os russos já uma vez

tomaram Guben — a Transocean
anunciou, pelo radio d° Berlim,
que essa Importante cidade, cen-
tro de comunicações, sobre o
Neisse. foi "recapturada".

Mas a agencia Inimiga não
disse se fora Konev e- Zhukov
quem conseguira penetrar cm
Guben.

A ala direita do Io Exército
da Ucrânia, do marechal Ko-
nev, entretanto, está fazendo um

(Conclue na 2' png.)
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Tanque americano que capotou numa cratera de uma rua da aldeia alemã de Gby é retirado por um outro para ser con-duzido a retaguarda, onde será reparado. Cenas como esta são comuns, pois os nazistas, nos seus recuos, armam todasas espécies de ciladas aos tanques das Nações Unidas aue nem por ism» deixam de persegui-los, empurrando.os para
.„ Berlim. (Foto S.I.H.)
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EMBORA AUMENTE DE INTENSIDADE A RESíSTÈNCJA NIPÒNlCA

CONSOLIDADA A CABEÇA DE PONTE
DE IWO JIMAA TENSÃO ENTRE A ARGENTINA E 0 REICH

ACREDITA-SE EM WAS-
HINGTON NA DECLA-
RAÇÃO DE GUERRA
Os Jurisconsultos Concordam Que o Governo
Argentino Cumpriu Sua Parte No Compromisso

de Entregar os Alemães Em Lisboa
WASHINGTON, 19 (U. P.) —

Os círculos bem informados
desta capital são de opinião
que a atitude da Argentina em
face da Alemanha poderá ser
seguida de uma breve declara-
ção de guerra.

Consideram os mesmos inlor-
mantes que a comunicação ar-
gentina tem o duplo propósito
de dar á Alemanha a ultima
oportunidade para retificar sua
posição e ao mesmo tempo pre-
parar a opinião publica para a
beligei-ancia.

Embora a Alemanha moüin-
que rapidamente sua atitude no
que se refere aos salvo-condu-
tos diplomáticos, são de opinião
os observadores polit,icos que a
Argentina, como as demais na-
ções do Hemisfério, conta com
razões mais do que suficientes
para a declaração de guerra di-
ante da atitude assumida pela
Alemanha nos ultimOS três ou
quatro anos, especialmente no
que diz respeito ás violações aa
neutralidade argentina por
meio da espionagem, propagan-

BBSEXmuJ
PENETRANDO NA CIDADE Á PONTA DE BAIONETA

OS ESCOCESES CAPTURAM
TRÊS QUARTAS PARTES DE GOCH

das e manobras financeiras.
Perguntam-se os observaao-

res qual seria a posição da Ar-
gentina na guerra e como rea-
girão as demais republicas. Su-
põe-se que a Argentina deseja-
ria assinar a declaração das
Nações Unidas e com Isso asse-
gurar para si um posto no Con-
selho de Paz e Problemas ao
Após-Guerra.

O presidente da Comissão ao
Exterior da Câmara que. devia
Exterior da Câmara que, devi-
do á ausência de Stettinius e
outros, foi o único alto tun-
clonario que poude comentar a
noticia, disse: "Se a Argentina
decidir entrar na guerra, em-
bora em data tão tardia, nfio
vejo motivos para que não co-
oneremos sempre que esse «pais
aceite todas as responsabilíaa-
des que lhe corresponderão no
prosseRujjnento da guerra Kn-
tre elas, evidentemente, estaria
a eliminação das atividades do
Eixo na Argentina a respeito
das quais houve queixas de
nosso governo e de outras Na-
ções Unidas. Agradar-nos-ia de
parte da Argentina uma ação
real e não o formalismo de
uma declaração".

Certos círculos Indicam quea Argentina, para decidir se
apoiara ou não os aliados na
guerra, precisará demonstrar-
Se disnosta a conceder bnses
aos aliados no caso dc necessi-

(Conclue na 2> pag.)
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OS FUZILEIROS AMERICANOS AVANÇAM
PARA 0 INTERIOR, APROXlMANDO-SE DE

UM IMPORTANTE AERODROMO

Almirante Klmlts

As Tropas de Mac Arthur Apoderaram-se do For-
te Mc Kinley, a Sudeste de Manilha e Estreitam
o Cerco Em Torno dos BolsÕes de Resistência

Niponica
GUAM, 19 (A. P.) — Anuncla-se que as forças de Fuzi-leiros Navais que desembarcaram em Iwo Jima conseguiram

estabelecer-se*firmemente numa cabeça de praia- na ilha.
Os veteranos fuzileiros tío 5o Corpo estabeleceram já uma

cabeça de ponte de 4 quilômetros e meio avançando para o
interior de Iwo Jima até o extremo do aerodromo japonês sob'
crçscente fogo da artilharia e de morteiros do Inimigo.

, O almirante Chester Nimitz anunciou também que "as
perdas foram moderadas" e que duas unidades leves da ma.
rinha americana em operações de apoio ás operações de de-
sembarque foram danificadas.

(Concilie na 2* pag.)

NA HORA DAS DEFINIÇÕES

A REVOADA DOS
INTERVENTORES

——

Mas Eles Não Dizem Nada — O "Estrago" 
do General Gois Monteiro

— As Visitas do Sr. Marcondes Filho — Ministro do Trabalho ou Interino
ida Justiça ? — 0 Futuro a Deus Pertence

A interrogação continua. Al-
guns homens do governo e dos
conselhos-do governo de vez em
quando vêm a furo e dizem coi-
sas. Nó fimdo. porem, nada
acrescentam, á Informação ini-
ciai do "New York Times": vai
haver eleição.

PARIS 19 (Por Auítin Beai-
mar. da A. P»> - Os tanques
e a infantaria escoceses cap-
tuiaram Ires quartas partes
Goch. depois de avançarem
aísallo. por doi,
essa localidade

de
de

lados, sobte
localizada bem

.,., -linha Siegfried".
No centro da "frente oclden.

tal". 0 3.° Exército dos Esta-
dos Unidos peneirou cerca ae
cinco quilômetros a fundo nas
instalações dessa "Muralha
Ocidental", pelas montanlias
Eiffel numa frente de uns on-
ze quilômetros, avançando so-
bre as linhas fluviais da Rena-
nia, e sobre a base de Bitburg.

Mais para o Sul, o 7.° Exer-
cito combate na bacia do Sar-
re, a uns dez quilômetros a su-
leste de Saarbruecken, numa
ofensiva que, embora com ob-
jetivos limitados — nos termos
de um comunicado do Supremo
Q. G. Aliado — permitiu que

(Conclue na '-" pag.)

ieSAO PAULO»
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Sucursal no Rio de Janeiro • AV RIO BRANCO. 11*-b.-
DIRETORES

Dr. José Maria Whitakcr
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpção
Dr. J. C. de Macedo Soares

Alem das eleições, umas tan-
tas reformas na Constituição
que tornem tais eleições instru-
mentp de democratização verda-
delra e legitima ante òs olhos do
mundo que este fim de guerraImpõe como uma condição Ine-
lutável.

Fora isto. nada. Apenas' con-
jecturas, datas que logo. a fo-lhinha se encarrega de desmora-
llzar passando por cima delas-.pm que nada de mais aconte-
ça.

A REVOADA
Acontece uma porção de col-

sas, é verdade, mas não a es-
perada. a anunaciada. Aconte-
ce. por exemplo, a revoada dosinterventores.

E ele-, se desdobram em atl-
vidades, esvoaçando por aqui e

por áli. em conferências á por-tas fechadas e em campo aber-to, audiências com o presidenteGetulio Vargas, com ministrosde Estado, entre si. Todos mui-to discretos. Nada dizem, nadainformam nem aos mais íntimos.
Mas será que ele sabe mesmoalsuma coisa ?

Depois, uma b?la manhã vai-*o o primeiro Interventor des-
pertado vai se iut**o e ma£s ou-
tro. e enfim dezenas do ítifi-r-
veritores vfttã-èe» de vc't<i ao-; ssu«Estados ©nando p!ps Ir» cheram
de retrrí-í-io. as í.irnnlstas. d:>terra vão corre-.dn Vm bu o denoticias e o nue recebam sáo 

"ln-
fcrmn<"•*«••<- oi»-» ne?m •'.rrunte "-e-
ria até ma teria-ria ia- con--p"--i
dinheiro nara construir a ponte

(Conclue na 2» pag.)
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APROXIMAM-SE ZHUKOV E KONIEY

í AMANHA"

INUNDAÇÃO EM ITAJUBÁ
UMA CARTA DO PREFEITO MUNICIPAL AO

"DIÁRIO CARIOCA"
I Recebemos a seguinte caria:
I "Senhor diretoi': Sob o titu-
lo "Inüüdação eni Itnjuliá", pu-
blicou o DIAHIO CARIOCA, na
6* pagina de sua edição do dia
15 deste més, uma noticia refe-
rente ás ultimas enchentes do
Ho Sapucaí, nesta cidade, ein
que há o seguinte tópico:

«, "Nenhuma providencia foi
fornada no sentido de aríipa-
rar essas vitimas da fúria da
natureza.

O industriai Faria, prefeito
do municipio, limitou-se a te-
legraíur ao governo do Esta-
do. uairandolhe o tenebroso
ocorrido.

A, sucursal do DIÁRIO CA-
RIOCA vem recebendo as
mais desconcertantés informa-
ções sobre a calamidade que
se espraiou naquele poderoso
centro industriai do Eslado'!.
Logo abaixo, entretanto, na

4.* coluna da 6." pagina, vé-se
a nota do correspondente local
(ITAJHBA' ASSOLADA POR
TERRÍVEL ENCHENTE), sem a
minima alusão á incriipada an-
•sencia de sentimentos dc hu-
manidade consubstanciada no
informe da Sucursal. A nota,
aliás, do correspondente é co-
pia fiol do noticiário sobre o
triste acontecimento jjiserla vio

I "O Jornal" e na "Gazeta de
Noticias" do dia lO-U-IMó (l.«
col. da 4." pagina), conforme po-
dera ser constatado.

Aquelas afirmalivas, colhidas
em fontes distanciadas, estão
a exigir tomar retificação
a bem da realidade. E' o que
vos solicito, prestando-vos os
eeguintes esclarecimentos:

Logo que as águas começa"
ram a sui-ir, transbordando o
leito do rio Sapucrt) e alcaiiçuu»
do as ruas da cidade, imctlia-
tas providências forain toma-
das pela Prefeitura Municipal,
que já havia avisado a popu-
lação do perigo iminente em
varias irradiações feitas pela"Radio Itajuhá — ZYI-5". Re-
cebera a Prefeitura aviso da
inundaeíto em pontos stiperio-'
res e distanciados e pudera, as-
sim, prevenir os habitantes da
cidade com a antecedência de
algumas horas.

• Com a leal c eficiente coope-
ração do Comando tio l.u Haia-
Ihão dc Pòntòúeiròs e do sr. <n*
retor da È. 1. (Fabrica de Ar-
mas do Exercito Nacional), cel,
Rodrigo José Mauricio. organi-
/ouse ò serviço de salvamento)
graças ao qual, e nao obstante
a fúria das águas, não pereceu
uma pessoa sequer 1 Os danos
foram todos materiais.

Baixadas as águas no dia se
gUÍnte após uma imite, tormen-
íosa, cuidou-sc prontamente do
amparo aos que ficaram sem te-
to, sein roupas e sem bens ina-
terinis, improvisando se aloja-
mentos e dando-se-lhes toda a
necessária assistência. Pavi-
lliòes dc fabricas foram con-
vertidos em habitações, veslua-
rios foram eoiifecionados e for-
necidos, abundante alimentação
foi datla ás vitiinns e toda as-
Mstencia medica, fni-iiuueulien e
moral foi organizada e dispen-
sada.

Fez-se tinia subscrição popu-
lar que se encontrai no mo-
mento, com CrS 120.000.00.

, Recursos fc-Vara solicitados ao
Governo do Eslatlo c ao si*.
presidente da Republica, por
intermédio daquele, estando a
se aguardar u pronunciamen-
to dessas ultus autor-idados.

Uma comissão de engenhei-
ros percorreu as zonas dauifi-
cadas. fazendo um levanta-
mento geral de todos os prédios
atingidos, numero de pessoas
que os habitavam, importan-
cia dos estragos, orçamento
de reparos, etc, enquanto ou-
trás, de sindicância procediam
a um geral inquérito afim de
constatar as exata*- necessida-
des e perdas materiais da po-
pulàçío atümida

A Comissão Central de So-
corro ás Vitimas deliberou, lo-
go de inicio, inúmeras relor-
mas cie uredios. oue estão
sendo executadas, orovldenci-
ando. iguaíraéhte. a construção
tíe casns pequenas para aloja-
mentos. com o objetivo da
remocfto dos que ainda se en-
conlrnm cm pavilhões de la-
bricas.

A P. I. iniciou prontamente
a construção das citadas pe-
quenas casas.' para os seus ope-

rarios e vem cooperando, con-
juntamente, com o Io Bata-
lhão de PohtòrÍP.iros, para a
normalização geral das coisas.
A Prefeitura tambem jã iniciou
as mencionadas construções e o"induslrial Faria" que, segun-
do a aludida nota, se limita-
ia a telegrafar ao sr. Gover-
riador do Estado, já ordenou
a edificação dc 20 moradias
para os seus operários, aóhah-
do-se, como prefeito, integra-
do em todas as comissões de
socorro.

Constata-se, pois, sr. diretor,
a inveraddade das afirmativas
do citado tópico, em contrario,
aliás, aos sentimento.-- dc soli-
d->.-icdade de nosso povo.

Somente aceitando-se que ",as
mais desconcertantes informa-
ções" tivessem chegado á Su-
cursai.do DIÁRIO CARIOCA,
poder-se-ia admitir aue um
simples telegrama tivesse o mé-
rito ae abrigar, como o fize-
mos, mais de 200 famílias, e
que o informante da Sucursal
não estivesse animado de pro-
positos tendenciosos. Isto,: em
razão do amplo noticiário ipser-
Io anteriormente em jornais
dessa Capital e de São Pau-
lo_ _.,.,... '

*' P'eflmaó--yds,-:errP" forisequeti-
cia, a fiiieia da publicação do
presente,, antecipo-vos os'me-•• íliòies ftgradeclr-ricrítós.

Nesta oportunidade, tenho o
prazer da assegurar-vos, sr.
diretor, os protestos de meu
elevado apreço e distinta con-
sidemção.

ALCIDES FARIA — Pre-
feilo.

Acredita-se Em Washin-
gton Na Declaração de

Guerra
(Conclusão-da 1« pag.)

dade ou fazer contribuições se-
melhántes ás efetuadas por ou-
tros paises americanos.

UM PERÍODO DE ls.-
PERA

BUENOS AIRES 13 (De Ar-
mando Cosani. da "U. T?."> —
Presume-se qqe Haverá um cer-
to periodo de espera antes
que : a Argentina decida ai dar
o próximo passo, depois do
protesto que enviou á Alemã-
nha, contra o que considera
uma extorsão diplomática. A
Chancelaria deixou de revelar
o tempo que se dispo? espe-
rar a resposta de Berlim; mas
numerosos jurisconsultos argen-
tip.os sondados pela "United
Press" dizem que o direito cs-
t& completamente ao lado da
Argentina.

Todos concordam que o Go-
verno argentino cumpriu Inte-
gralmente sua parte no com-
promisso de entregar os ale-
mães em Lisboa, e que a Ale-
mnnha dilatou a remessa dos
argentinos, com pretensões ile-
gais.

A Argentina tambem niio
pode considerar que apresentou
um "ultimatum". com 48 ho-
ras para ser resolvido. Os ob-
strvadores autorizados Indicam
que dentro do panorama geral,a situação argentina apresenta
a questão do tempo que Ber-
Um levará para responder Ad-mite-se que a Alemanha pôde-l'á retardar á resposta até quetermine à conferência do Me-
xico, anulando dessa forma a
possibilidade de que a Argen-
tina se junte ás Nações Unidas
na luta comum contra o "Ei-
xo".

Nessa eventualidade, a Ar-
gentina poderá tomar a inicia-
Uva, dando novas provas de
edesão ao americanismo.

0 Menor Caiu da
Arvore

O menor Horácio, filho de Al-
berto Loureiro, de 12 anos de
idade morador á rua Pedro de
Carvalho 321. quando ontem ten-
tava subir em uma árvore, no
quintal de sua residência, caiu.
sofrendo fratura exposta dos
dois ante-braços c contusão na
cabeça.

A vitima foi socorrida no Po?-
to de Assistência do Meier e in-
ternada no Pronto Socorro.

(CouclnsAo «Jl 1" pag.)

esforço decisivo por irromper
para Cottbus, da área ao norte
de «Sorau. — pelo que informa o
coronel von Hammer.

Cottbus, sobre o típree. é um
estratégico ponto de comunica-
ções.

Ambos, esses bastiões são nr.-
Cessários para dar uo Exército
Soviético o controle cie estrada*-
de rodagem e de linhas férreas
na curva do Oder c para conso-
lidar a sua posição no flanco
meridional, para a iminente bu-
talha de Berlim.

O radio ae Moscou declara queos alemães estão se valendo de
grandes formações aéreas contra
bs russos, num esforço por man-
ter fechada a "porta do lado"
para a capital.

Violentas batalhas aéreas ca-
tão sendo travadas sobre a fren-
te meridional do Bráridenburg.

Entretanto, a.s tropas soviéti-
ca5 so concentram, constante, te-
nazmente, alem do Oder, toman-
cio po.-içáo para saltar para o
que pode se revelar o mais de-
cisivo assalto da guerra no les-
te,

O radio de Berlim anuncia
que há uma «tmslcra de "aguda
tensão" a longo da frente do
marechal Zhukov.

Tres operações cl-e sitio estão •
cm curso atrás das linhas so-
vielicas — uma em Poznan, on-
de a rendição parece imi-
nente, outra em Grudziadz, 91
quilômetros ao sul de Dantzig,
outra em torno dc Bresiau. .

A batalha de Bresiau chegou
ao seu auge, pelos telegra-
mas dc Moscou. A artilharia,
os tanques e os aviões sovieti-
cos castigam as defesas da ei-
dade. Lauban, 117 quilômetros
a oeste de Bresiau e a pouco
mais de 95 quilômetros a leste
dc Dre.sden, está sob o logo
cia artilharia soviética, á medi-
da que o marechal Ronlev es-
tendia a sua ala esquerda.
Goerlitz, segunda cidade cia
Silésia, tambem está ameaça-
da neste setor.

Os alemães estão contra-ata-
cando na Pomerania para pio-
teg-er as vizinhanças de Stettin,
mas nem «y*rlim nem Moscou
dão detalhei dos combates

Na Prússia Oriental, o coro-
nel von Hammer declara que
os russos atiraram tropas ires-
cas á batalha em tomo ae
Braunsberg, 53 quilômetros a
sudoeste de Kocnigsberg. numa

tentativa dc irromper para a
cidade,

O 3o Exercito da rtussia Bran-
ca redobrou os seus esforços
pelo aniquilaniento dos rema-
ncscçntes de 20 divisões ale-
mães cercadas na Prússia'On-
ciital.

PERTO DE DANTZ1G
MOSCOU. 19 . (Ue Henry

Shnplrò, da "U. p.") — As
tropas soviéticas avançaram
oito quilome!ros pela margem
oeste do Vistula. situando-sc a
73 quilômetros do porto baltico
de Dantzic

Os russos chegaram lambem
á fortaleza de Gubc», uo rio
Ntisso. 80 quilômetros a su-
deste da capital alemã.

A resistência nazista aumen-
ta á medida oue os russos pres-
sipnum sol ire uma frente de
mais de 300 quilômetros, desde
o Baltico á Tehecoslovaquia. em
preparação do assalto defini-
tivo contra Berlim.

O comunicado de guerra so-
vietico de hoje reconhece a
perda de algumas localidades
da margem norte do Danu-
bio onde o Exercito Vermelho
havia chegado, a 140 quilo-
metros dc Viena.

O exito maior do dia foi
conseguido pelas tropas tia se-
gunda frente da Rússia Branca,
snb o Comando do marechal
Rokossovskj'. cm avanço para
a antiga cidade livre dc Dant-
zig, pois chegaram ao centro
de comunlcaccres de Nemberg.

Prossegue a batalha dc ani-
quilninento da guarniçao na-
zista cercada na fortaleza po-
lonesn, dc Grudziadz na mar-
gem leste do Vistula.

No extremo meridional da
frente, o marechal Koniev
estreitou o cerco de Bresiau. ao
ocupar diversas localidades de
menor importância, ao sudoeste
c ao sul, entre elas Ocklitz c
Grocgersdorf.

No setor dc Komarno. a no-
roesíe de Budapeste, sobre a cs-
trada de Danúbio a Viena, as
tropas da segunda frente da
Ucrânia, sob o comando do
marechal MalinovsKy, tiveram
de evacuar varias localidades,
diante dos intensas contra-ata-
ques dos nazistas, perto dn
confluência dos rios Nron c
Danúbio.

Na frente setentrional, os
exércitos da terceira frente da
Rússia Branca repeliram tenta-
tivas inimigas de romper o
cerco de Koenlgsber".

A REVOADA DOS INTERVENTORES I diário carioca

CONSOLIDADA A CABEÇA DE PONTE
DEIWOJIMA

(Conclunâo da 1« pag.)
De inicio a resistência japonesa foi leve mas aumentou

de intensidade á proporçáo que os fuzileiros americanos avan-
çaram através as casamatas inimigas expulsando seus ocu-
pantes. por. melo de lança-chamas.

Prossegue a Luta
NOVA YORK, 19 <U." P.) — Urgente - O correspondente

da CBS Informou esta noite, por meio de uma transmissão
feita de Guam. que ainda prossegue a terrível batalha de
Iwo Jima, 24 horas depois do desembarque efetuado pelasforças tíe infantaria da marinha norte.americana.

Caiu o Forte de Kinley
ZONA DE MANILHA, 19 (De

H. D. Quigg da "U. P.") —
As tropas norte-americanas
apoderaram-se do forte de Mc
Kinley a sudeste de Manilha. e.
tomaram as localidades de Ha-
gonoy e Tagig, durante um ata-
que contra as forças nipo-
nicas que resistem na zona de
Manilha.

Em Corregidor. na baia de
Manilha. c ao sul da Capital
filipina, os norte-americanos
prosseguem estreitando o cerco
cm torno dos boi soes de resis-
tencia niponica e na península
de Bataan, na costa oeste da
baia. i

Os Japoneses naviam conver-
tido o velho forte em bastião
da resistência definitiva.

Tagig,está a oito quilômetros
a sudeste de Manilha e Ha-
gonoy a um quilômetro, ao sul
de Tagig, na costa da laguna
de Bay.

Tem havido freqüentes en-
coritros de patrulhas, perto de
Novaliches. a 10 quilômetros a
noroeste dos limites de Mani-

lha e Norzagary, pois os japo-
neses procuraram varias vezes
introduzir pelotões de dinami-
teiros pelas linhas norte-ame-
ricana»

A 40a divisão do major ge-
neral Brush procedeu á limpe-
za dos restos de nlponicos nas
montanhas de Zambales. a -ao-
roeste da Capital.

O general Mac Arthur amiíir
ciou que a aviação do tenente
general Y Kenn*?y auolou as
tropas ter « tres. Os aviões
de caça afundaram duas barca-
ços e incendiaram um baixo
ch« io de combustível em águas
da ilha de Cebu enquanto as
lanchas torpedeiras afundaram
4 barcaças na baia de Manilha
e destruirm um pequeno cruza-
dor nas águas de Cebu'.

, Os bombardeiros fizeram un-
pactos em acrodromos em Min-
dano nas Filipinas meridlo-
nais. Durante as ultimas se-
manas, os norte-americanos
mataram outros 616 japoneses
na ilha de Leyte.

Nimitz ou Mac Arthur?
WASHINGTON, 19 (Oe San-

dor Klein, correspondente da
"United Press") — A invasão
da ilha de Iwo situa us forças
norte-americanas dentro das de-
fesas interiores japonesas e sus-
cita novamente o mistério mi-
litar mais importante, que é o
de saber si será MacArthur, Ni-
niitz ou outro chefe militar ou
naval que assestará o golpe de-
fhiilívo contra o Japão e levará
os norte-americanos ao desfile
triunfal pelas ruas dc Tóquio.

O s observadores militares
tèm-se feito repetidamente essa
pergunta, porém nunca foi mais
necessária uma resposta. A fase
das operações ua ilha se apro-
Nlt.ua rapidamente dc seu fim e
conjeturá-se se todas as for-
ças norte-americanas do Paci-
fico não serão combinadas para
o golpe decisivo.

Talvez Roosevelt e Churchill
tenham fixado esse ponto em
sua recente conferência, o fnto
porém de que a batalha final
contra o Japão será terrestre,
talvez no continente asiático,
leva muitos observadores a con-
siderar si caberá a um militar
o posto tle comandante supremo
do Pacifico ou a um chefe na-
vai. MacArthur derrotou os ni-
ponicos tanlo sas selvas como
em campo aberto, e, ímbora
seus recursos tenham «ido ,á
nu-ude limitados, causou aos ja-
poneses muito mais baixas do
poneses muito mais baixas do que
as sofridas por silas tropas- Ni-
niiti*, por sua vez. tem tido
brilhante atuação. Pelas rotas
cobertas de sangue dc MacAr-

thur, Nimitz levou a bandeira
dos Estados Unidos tão próximo
do centro da resistência niponi-
ca que parece inevitável a uni-
ficação dos comandos.

Corresponderá á frota desem-
barcar tropas em solo niponi-
co e na costa da China. Até quese chegue a essa fase é prova-vel que esteja no comando ai-
gum marinheiro- Porém, quan-do se tiverem efetuado os de-
scnibarques, provavelmente um
militar tomará conta do mesmo.
Quando, cair a Alemanha, mi-
lhões- de soldados estarão emcondições de atunr no Pacifico etanto Nimitz como MacArthur
poderiam organizar poderosissi-mas' forças independentes.

Aviso ás Unidades Ad-
ministrativas

O cheia '„ Estabelecimento deFundos da 1» Região Militar avisa,
por nosso iiitermeilio, ás Unidades
Administrativas de que o pagamen-to de vencimentos de pessoal aeréefetuado de *22 a 26 do corrente
mis.

Avisa ainda o ehefe d0 citado Es-
tabelacitnenlo que, em face do avisoti. 117. de 11-1045 e da distri-
Ouiçló da SiC 21.12-s diárias pró-labore aos sarRcnh.s monitores etc.,unicamente o-, monitores pertencen-tes ás miid.id«.s indicadas no tabe-Ia ã fl». Oü dp orçamento, têmdireito ás mesmas diárias, devendonas folhas de vencimentos constar«¦•U.rpssamante ussu situação. l,embra tambem, ser indispensável pa-ra regularldade do processamento'dns requisições. que estas «lím en-tvad.i uo Estabelecimento pelo mefios 4S horas antes dos respectivo-
dias de paramento.

(Co -lusão da 1" pag.)

tal. para calçar a rua tal, para
construir açude tal... E é só.
OS MOTrVOS E OS MOVEIS

Não era nada disto que 06
Jornalistas queriam. Eles que-
riam era saber o que eles tinham
vindo fazer no Rio e o que ha-
viam feito, de fato. Porque, po-•dtivamenU? eles tinham vindo
fazer alguma coisa. Tinham vim-
do todos quase Juntos nítida-
mente chamados, portanto. E
nunca o poder central chamou
interventores ou o que quer que
fosse para oferecer ponte, cal-
cada, açude ou dinheiro do Ban-
Co do Brasil,

Tinha que haver outro motivo
e outro movei. Alguns diz-se
que vieram participar dos con-
solhos de Estado, trazer as suas
luzes e os seus conselhos á lc-
Bislaçáo adicional e eeliloral.
Outros, porém, pelo seu espirito
c pelos seus antecedentes inte-
leetuais, não vieram positiva-
mente para isso. Ent&ò passou-
se a atribuir uma outra missão:
prepararem estes interventores
núcleos partidários para Inter-
vir no pleito.

Mas. afinal de contas, o se-
gredo á a alma do Jiefiocio E
os interventores chegarn silen-
ciosos á sua terra, Ou fazem
como o sr. Afíanicnon Magalhães,
que, alérií de confirmar a
noticia do oriíão novaiorquino.
disse apenas que cuidou aqui
dn çonslitüiçS.ò da "Liga-de Lu-
ta contra o Mocambo" na base
de uma autarquia administra-
tiva.

A revoada continua silencio-
Sa. A expectativa continua,

O HIATO STETTINIUS
Enquanto isto, o sr. Stettinius

cb"..«.it r linrlln |-',ii um liir.tn

Todas as vistas se coltarnm pa-
ra o secretario dc Estado nor
tc-anicricano. Ele trazia inensa-
gens importantes diretamente
da Crimeia, dns "Três Gran
des". Todo o Brasil voltou-se
para ele. As atenções passaram
«lo plano nacional para o Inter*?
nacional. Bem. talvez náo fosse
bem inlernacicrnal. Além tllslo
no intervalo., ainda era para os
assuntos nacionais que as in
terroRações se levantavam. HA
um fia «rante de Petropolis, dn
Conferência do Palácio Ilaborai.
que é tipico. A redação fnal da
nota conjunta estava custando.
Os reporleres impacientavam-se.
O generai Gois Monteiro, lem-
brando-se dos seus velhos tem-
pos dc jonalista honorário, de
t/ue deu recentemente uma ex-
celcntc prova, aproximou*se do
grupo. Pediram-lhe que fizesse
algumas declarações. O general
respondeu:

— Qual! us Ultimas que fiz
causaram um estrago tremendo...
AS EJUSITAS DO SR. MAItCON- 

'*>

DES 1TLRO
Enquanto Isto, o ministro

Marcoi-dcs Filho anda visitando
of. seus colegas em conferen-
cias das quais nada transpira
Partee que a viila es exlendcrá
a todos os colegas. Não se ss-
be ' 

é se o sr. Marcondes faz
estás visitas na qualidade de
ministro do Trabalho ou dc in-
terifYo da Justiça.

Aliás nflo se sabe muita CO!-
sa mais. Uma data de que to-
do mundo faln e ninguém co-
nhCeo. Os palpites se sucedem.
n Cnlliinha se encarrega dc des-
.moralizar os palpites c entáo
esles se .transferem para o fu-
liirc*. Sempre para o futuro
Má", o futuro a Deus pertence

ÜXIGIDO NO SENADO AMERICANO

A PUBLICAÇÃO DOS TERMOS
DO ARMISTÍCIO ITALIANO
DECLARAÇÕES DO SECRETARIO DE ESTA-

DO, JOSEPH GREW
WASHINGTON. 19 (U. P.)

— Em um discurso que pro-
iiunciará perante o Senado,
o senador Slv!'-s Brldscés exi-
gira que os termos do armis-
ticio italiano stjúà dados á.
publico.

A solicitaçáo do referido se-
nador tem base em que fontes
não oficiais já estão de posse
de alguns elementos extra-ofi-
ciais do documentp.

A revista de leis internado-
nais, que é editada pelo dr.
J. A. Sottile. ex-delegado sui-
ço á Liga das Nações, impri-
miu um texto de 22 itens do
armisticio que foram obtidos
de fontes não oficiais. m .

Entre os vários Itens se en-
contra um que fala no comple-
to desarme da IWa, bem co-
mo a sua respor i illdade cm
face das despesas c^tn a ocupa-
ção aliada. Pelo aue foi publi-
cado. a Itália lambem ficou
comprometida a enviar dois
milhões dc trabalhadores a
paises aliados no após guerra,
bem como fazer substanciais
concessões territoriais, inclusi-
ve a transferencia de Pantcl-
leria e Lampedusa á Grâ-Bre-
tanha: entregar á França a ilha
do Elba e território na zona
fronteiriça do Picmonte; entre-
gar á Iugoslávia toda a Istna.
inclusive as cidades de Fiumt
e Zara; ceder á Grécia todas
as ilhas italianas do Egcu; rc-
conhecer a independência da
Etiópia bem como estabelecer
portos livres em todo" o litoral
italiano em beneficio dos Es-
lados Unidos, Grã-Bretanha,
Iugoslávia, França e Grccia.

A Itália tambem — consta
do que foi publicado — estaria
disposta a aceitar qualquer
disposição que fos.se adotada
com relação á Libia. Somália
e Eritréia, na Conferência an
Paz.

DECLARAÇÕES DO SR.
JOSEPH GREW

WASHINGTON. 19 (A. P.1— Joseph Grew. secretario de
Estudo em exercício, anunciou
hoje que os termos do armisticio
italiano "não incluem qualquerdisposição com referencia á ex-
portação do trabalho".

Ao lhe ser perguntado nessa
entrevista com a imprensa so-
bre os termos alegados e tor-
nados públicos pelo senador
Eriges, o sr. Grew fez a seguin-
te declaração:

— "Desejo referir-me á minha
declaração sobre a Itália feita
em 8 de fevereiro e na qual salientel que o Instrumento de ren-
diçào não contem qualquer dis-
posição sobre acordos futuros"."Os termos do armisticio não
incluem qualquer disposição
com referencia á exportação do
trabalho.

Alem disso, como já o afirmei
em 8 de fevereiro nem; mes-
mo , foi necessário aplicar
os termos do armisticio co-
mo o fora delineado anterior-
mente, para a Itália, devido ao
fato da Itália ser co-beligeran-
te.

A economia italiana como co-
beligerante concentrou-se no
prosseguimento da guerra do
mesmo modo como nos outros
paises que lutam contra a Ale-
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Atendidas as Industrias
Ervateiras f.m

FLORIANÓPOLIS. 19 'Asa-
press) — O sr Carlos Gomes
de Oliveira, presidente do Ins-
tituto Nacional do Mate, en-
treviistado pela imprensa, de-
clarou que esse orfí5o coneor-
dou em atender á solicitação
das industrias ervateiras ele-
vando o preço do produto A
erva beneficiada custará dora.
vante 18 cruzeiros a arrouba.
Adiantou que o Institui? esta
estudando Com os interessadot-
o preço da venda do mate
para o exterior.

Pagamento de ferro-
viários convocados

O Estnbolfíclmento di- Fundos rt»
1* Regulo Militnr solicitn, por
nosso intermédio, ás unidades iibr.i
xo o recebimento urgente (tos or-
deitados ou snlárlos dos ferroviários
convocados (50r/c), que se enron-
tram «ra deposito cm sua tesoura-
ria: 3» R. Iv, 1° R. C. D, 1° R.
A. Ml, Ref-imento Andrade Neves,
M° R. A. A. Ao., 1» B. I. A.
O., 2* e. 3' B. 1. A. C. 2o O.
A. C, 8° G. M. A. 0., 1" B.
de F-ngenhoiros, Io e 2o B. C,
BatnlliSo Escola, Btl. V*. Cabrita,
Cia. S. I, B. Jesus, Grupo Es-
cola. Cont. Vig. Arsenal de Guer-
ra, C. I. E.. C. P .0. R. do
Rio da Janeiro, C. R. P, da b'.
E. Ti., Fábrica dc Bonsucesso, di-
ta do Realeng0 e Escola de Moto-
Mecanuaç&o.

¦ ¦¦¦ ¦

Oficiais, chamados ao
Recrutamento

O chefe do gabinete da Direto-
ria do Recrutamento aolicita, por
nosso Intermédio, o compareciinento
ao seu gabinete dos seguintes n(l-
ciais: coronel Homero Maisonete,
capitõo Crisogono de Castro Cor-
rela, Jos6 Hortencio Cabral e Josí
Luiz Godolfim, Io tenenfu José Lei-
te Bitencourt Calazans 0 segundos
ditos Jouo Gualbcrto Fernandes
Marques João tsaias Barauna. Ma-
rio Lima Rocha, Pito Ventania
Port0 e Luir Fernandes de Souia.

Ingeriu Uma Substancia
Toxica

Por motivos ignorados tentou
suicidar-se. ontem, em sua
residência. A Ladeira de Santa
Tereza. 25. quarto 6 ingerindo
uma substancia tóxica, o dese-
nhista arquiteto Nelson Gomes
fie Souza, de 30 anos dc ida-
de.

O tresloucado toi conduzido
ao Posto Central da Assistência
rni estado desesperador.

S ÍAtlMAM ÍMS
QUARTAS PARTES DE GOCH
(""onclusio da 1» pag.)

iossèjn feitos cerca t'e mil pri-Pioneiras.
Nos demais setores do front

prevaleceu a calma, enquanto
as forças anglo-canadenses de-
senvolvem seus ataques sobre o
corredor que separa o Reno do
Maas, e que conduz ao Ruhr e
á Renania.

Foi de baloneta calada, e com
o apoio de tanques, que a in-
fantaria peneirou cm Goch, on-
de. ao que se sabe, está lutan-
do nas ruas. expulsando a guar-niçâo local da parte norte do
rio Ntcrs. e procurando fazer o
mesmo á guarniçao local da
parte sul da cidade. No pn-
meiro desses setores, foi preci-
so os alemães obrigados a
abandonar casas destroçadas e
refúgios que haviam improvi-
sado em meio dos destroços
causados pela artilharia aliada
e pelos bombardeios aéreos.

Os escoceses avançaram so-
bre Goch num movimento de
pinças. Uma coluna avançou ue
nordeste sobre a cidade, corta-
da ao meio pelo rio Nlers. Uma
outra, tendo .lá atravessado es-sa barreira fluvial, atacou portrás.

A captura filial de Gocn pa-rece multo próxima, quando so
decorreram sete dias dn toma-
da de Kleve, onze quilômetros
ao norte.

Nada indica que os alemães
estejam tratando de enviar re-
forços para esse setor, afim de
restaurar a situação anterior,
parecendo que prererem atacar
pelos flanços.

A nordeste de Goch, em Cai-
car. está travada intensa bata-lha. Ali. as Inundações causa-das pelo Reno. já tornaram es-
sa cidade multo menos impor-
tante. do ponto de vista 'âtieo
equiparando-se já agora, amuitas das pequenas aldeias a0
Reno que o inimigo entregou.
Quase sem resistência Toda adefesa alemã, nesse setor cieCalcar está concentrada na fio.resta de Movland, que se esten-de quase das orla- da cidadeaté os formidáveis núcleos na-zistas da floresta de Reichs-valdi cujas fnnjas meridionais foram

já atingidas pelos anglò-cària-
denseS, diante de Kleve.

Ingleses c canadenses sustentam
firmemente suas posições nos arre-
dores da cidade da iioyjand a uni
três quilômetros a noroeste de Cal-
cur, onde o iuimigo parece tentar
fnier uni fincapé, yalondo-se da tor
em seu poder as elo-vaç.Vs vizinhas;
niUimm,, estratégicas.

Oito quilômetros a sudoeste. d*Goch, tropas escocesas lutam pelaposte de KastelbUjaubeek, uma
pequena aldeia holandesa, onde osalemães se acham poderasanicnHentrincheirados, e qus te acha Hpe-nas a dois quilômetros e meio deAfforden. aldeia do Maas. ontemcapturada pelos escoceses.> As vantagens alcançadas p«v*.o
jl'\.Lxn£Cjt«j. ,j0 general . Paf.oo aolongo «le uma frente de pouco mais«Ih cincoenta quilômetros, vsrfaramde tini i. dois quilômetros, mas«¦omoie exí-rcendo forte prefnão io-bre us alemães, com euornie ativi-o-ide de artilharia, que, segundo no-ticias da treme de batalha, causoucerca de cincoenta por conto debaixas entre as fileiras alemãs.O» alemães nao conseguiram «vl-«ar que a 5', o Ttí* a a t(0« Divi-•ües de Infamaria rompessem a'• Muralha Üc.deutal" ua area dsfichtenmch. ao su! dü Bitlmrg.

<i S». üivisSo acha-se agora já» nova quilômetros e meio dentrodo turritorio alemão, e a qussecinco quilômetros da margem oestedo Pruem.
Os norte-americanos já conquis-taram os terrenos elevados que co-Arem Hosthum, onde o Pruem •>«

une ao Siu, doze quilômetros asudoeste de Bitburg, Parte da «¦¦'.visa,, 
já travessou o rio Em.faltando fa-er-se o meswo aoPruem. que ainda nâo foi através-«ado iipsmí ¦.etor.

Mais pnra o norte, entretanto «Lxercito está i margem doiiüno ou «a o atravessou, numa *«vu
«« de 19 quilômetros, abaixo dapi-Hnafo.t. do Pruem.

O» norte-ainerícaiK.s capturaramLeidenborn, cinco qui!om,/ros *dentro da Alemã*!,, num setor onde a brecha anu-riornietue abertan •sugíri-d" foi ampliada paracerca ,1c u quilômetros e melo.A ruptura da "SieeírieiT ai ««Uas. o que menus interessa „„» uv
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NO ITABORAÍ, ENQUANTO NÃO CHEGAVA O PRESIDENTE GETULIO VARGAS

A PALESTRA GIROU EM TORNO
DA CONFERÊNCIA DA CRIMÉIA

Recordado Pelo Sr. Stettiníus o Encontro dos "Tres Grandes" — "Nunca Faltou ás Reuniões
» badio Bom Humor Britanico-Americano, Enquanto Stalin, Com a Sua Linha Impecável e a Sua

Ponderação, Fazia as Honras de Um Autentico AnfitriãoA sala de recepção do pala
cio ítaboral, a histórica man
são '•rouge", situada numa das
mais aprazíveis colinas de Pe-
tropolis, viveu uma das" suas
maiores noites com a presèn-
ça, ali, sábado, do sr. Edward
Stettinius Jr.

Pouco antes da chegada do
ilustre estadista norle-ameri-
cano, num ambiente de gala
e de requinte, os presentes
eram cumulados de gentileza.

Todos os olhares, eritròtan-
to. deixavam transparecer cer-
ta curiosidade, motivada exa-
tamente pela figura do grande
diplomata, cuja visita ao nosso
pais era sobremaneira honrosa,
visto faze-la em nome do pre-
sidente Roosevelt. Em certo
momento, uma onda dc visível
satisfação empolgou a todos.
Chegava o sr. Stettinius. Al-
to, com os cabelos precoce-
mente brancos, elegante, sor-
ridente. trajando vistoso cos-
lume de casemira beije entre
saudações e "Wellcome", foi en-
caminhado pelo casal Amaral
Peixoto para o salão de honra
do palácio, onde foi apresen-
tado a todas as personalidades
que all o aguardavam. Assen-
tando-se, em seguida, num so-
iá ao lado da sra. Alzira Var-
gas do Amaral Peixoto, começou
a palestrar com o chanceler
Leão Veloso, tendo. então,
oportunidade de recordar o am-
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O sr. Stettinius, sorridente,
jornalistas brasileiros e dos

soes da heróica cidade crimeia-
na, salientando sobretudo aa
gentilezas que Stalin dispensou
aos seus colegas Churchill e
Roosevelt. Fez absoluto empe-
nho o chefe do governo so-
vietico de alojar os seus dois
importantes hospedes em con-
fortí^veis mansões. O palácio

procura fugir á
correspondentes

ofensiva dos
estranhei roa

wJ^^Jimf- 
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tivos nacionais russos, sob3r-
bas tapeçarias, riquisslmo
mobiliário emprestavam um ar
de encantamento ao castelo,
um dos raros remanescentes
das impiedosas destruições ale-
mães. O sr. Stettinius reprodu-
zia, com verdadeiro entusias-
mo, as suas impressões ges-
ticulando, sorrindo, mostrando-
se. enfim, visivel.yiehte satis-
feito.

Informou ainda que foram na
residência de Roosevelt em quo
decorreu n. conferência dos'•big three", isto para nâo obri-
gar o presidente americano a
movimentos que o pudessem
faligar. A despeito da máxima
gravidade das questões aborda-
das nunca faltou, durante os
repetidos encontros dos três
chefes dc Estado, o sadio bom
humor britanico-americano.

Stalin, com o seu porte, a sua
linha Impecável, a sua ponde-ração, fazia as honras de um
autentico anfitrião.

Aludiu mais adlanle o diplo-
mata estadunidense a cidade
de Yalta, frisando as destrui-
ções ali levadas a efeito pelastropas tjutas que, em se reti-
rando. procuravam dar fim a
tudo. Foi em vista da resisten-
cia épica demonstrada que a
cidade foi escolhida para sede
da importante reunião na quai
foi decidido o golpe final con-
tra o Eixo totalitário.

De quando em quando o sr.
Stettinlus ora interpelado pelasra. Amaral Peixoto.

Com a chegada pouco depois
do presidente Getulio (Vargas,
o sr. Sletlinius repetiu ao che-
fe do Governo brasileiro as im-
pressões já relatadas, reatir-
mando sua satisfação por en-
contrar-se com um dos lideres
da politica americana.

A certa altura, o sr." Stettl-
nius manifestou o desejo de
hospedar nos EE. Unidos o sr
Leão Veloso, dizendo ao presi-
dente que saberia tratar mui-
to bem o chanceler brasileiro
tUflò fazendo no sentido de que
ele não estranhasse a pernia-
nencia fora do seu pais.

Referiu ainda com alegria o
prazer que lhe causara a sua
chegada ao Rio de Janeiro sob
os acordes do hino nacional
americano, tocado por bandas
brasileiras. Ao partir de Mos-
cou. 48 horas antes — acres-
centa — ouvira o mesmo nino
executado por guarnições mW-
tares russas. Era, dizia, a ex-
pressão da fraternidade e do
entendimento que tanto num
como noutro hemisfério associa-
vn os povos debaixo de um sen-
timento comum. Foi com estas
palavras que. acompanhando o
sr Getulio Vargas, seguiu para
o salão de jantar do palácio
Itaboraí.

O ACORDO ENTRE O
EQUADOR E O PERU
Troca de Telegramas Entre os Ministros das Re-
lações Exteriores Daqueles Paises, o Embaixador
Leão Veloso e o Ministro José Roberto de Ma-

cedo Soares
Por motivo da conclusão do

acordo entre o Equador c o Pe-
ru' para que sejam submetidas
a arbitramento as divergências
de demarcação de sua frontei-
Ta consoante proposta do Go-
verno brasileiro o embaixa-
dor Fedro Leão Veloso, minis-
tro das Relações Exteriores,
interino, recebeu e expediu aos
srs. Camilo Ponce Enrlqucz
c Manuel Cisneros, ministros
das Relações Exteriores do
Equador e do Peru', respectt-
vãmente, os seguintes tcle-
gramas:"E' com funda emoção que
tenho a honra de me dirigir a
Vossa Excelência, afim de apre-
sentar-lhe mais uma vez o
profundo reconhecimento do
Governo e do povo equato-
rlanos pelo labor altamente
amistoso e cordial que o Uo-
verno do Brasil, pelo digno
Intermédio de Vossa Excelência,
houve por bem levar a cabo
no curso da demarcação fron-
telriça entre o Equador c o
Peru'.

A desocupação por parte des-
te ultimo dos territórios eqüa-
torlanos de Vargas Guerra e
Cauidc e a aceitação da ou-
torga ao comandante Braz
Dias de Aguiar de extensão de
poderes para dirimir a disen.-
pancia de Bellavista são dig-
nos promissores do feliz termi-
no da delimitação e do começo
de uma verdadeira era de cor-
dialidade entre os dois paíseslimitrofes. Queira vossa exce-
Iencia aceitar a segurança de
minha mais alta consideração esingular estima, (a.) Ponce
Enriquez, ministro das Rela-
ções Exteriores do Equador"."Tenho a honra de diri-
gir-me a Vossa Excelência, pa-ro apresentar os agradectmen-
tos do Governo do Peru' pelapficaz intervenção que teve no
acordo que por proposta do Bra-
sil acaba de ser concertado en-
tro o Peru" e o Equador paraharmonizar os diferentes pontos

de vista das Comissões Dcmar-
cadoras relativos á situação dos
marcos de Bellavista e da con-
fluencia dos rios Yaupi e San-
tiago A importante colabora-
ção que prestou o Brasil para
execução do Protocolo do Rio
dc Janeiro, é um efetivo ser-
viço ao Continente americano
que o Peru' tem satisfação etn;
reconhecer e serviu para che-
gar ao fiel c estrito cumprimen-
to daquele pacto Inte macio-
nal. E'-me muito grato ex-
pressar a vossa excelência o
testemunho dc minha mais ai-
ta consideração, (a.) Manuel
Cisneros. ministro da Justiça e
Trabalho, e Encarregado do
Expediente do Ministério das
Relações Exteriores do Peru"'.

Muito sensibilizado, agrade-
ço a vosra excelência a nimla
gentileza de seu telegrama, querecebo ao partir para o México,
a propósito do acordo entre o
Equador e o Peru para que se-
Jam submetidas a arbitramento,
de acordo com a sugestão des-
le Ministério, as divergências
a respeito da demarcação oe
sua linha de fronteira nos tre-
chos de Bellavista e Yaupl. O
êxito dessa negociação veio ain-
da uma vez demonstrar a boa
fé e a superioridade de propo-
sitos que animam as duas par-
tes nos trabalhos de demarca-
ção de sua fronteira comum.
A aceitação daquela sugestão e
indicação por ambos por um
brasileiro para árbitro <-ão pro-
vas de confiança que multo pe-
nhora o meu pais,, que se orgu-
lha de assim contribuir para a
tranqüilidade da familia ame-
ricana. Esperando saudar Vossa
excelência dentro cm breves
dias. aproveito esta oportunida-
de pnra oferecer-lhe os proles-
tos da minha mais alta con-
slderncão. (a) Pedro Leão \'.c-
lo.o, ministro das Relações Ex-
teriores, interino, do Brasil."

"Sou muito grato a vossa ex-
eclencia pela extrema gentileza
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No Rio o Embaixador
do Chile Em Madrid .
A bordo do "clipper" da Pan

American World Airways, pro-
cedente de Madrid, via Lisboa
e Natal chegou, ante-ontem,

o dr. Hernan Figucron Angul-
ta, embaixador do Chile Junto
ao governo da Espanha.

Depois cfo desembarque, no ae-
roporto Santos Dumont, o dinlo-
mata chileno seguiu para Pctrô-
polis. O embaixador Figuevoa
terá uma permanência de ai-
guns dias no Brasil, pretenden-
do continuar viagem para San-fae-o ainda na semana em cur-
so.

do seu telegrama a respeito do
acordo a que chegaram os Go-
vernos do Peru e do Equaaor,
sob proposta do Governo bra-
sileiro. para solução por arlii-
tramento das divergências que
os scparavftm quanto á dcmar-
cação dos trechos de Bellavista
c Yaupi em sua Unha de fron-
leira Esse acordo veio mais
uma vez evidenciar a correção
e a elevação de propósitos que
animam ambas as partes no
cumiirimento do protocolo do
Rio de Janeiro. O Governo br»-
sileiro teve grande satistaçao
em colaborar acslm n» obra de
preservação da cordialidade de
dois povos Irmãos e da paz
continental. Aproveito o ensejo
para oferecer a vossa exceieh-
cia as seguranças da minha
mais alta concideracão. (ai mi-
nistro José Roberto de Mace-
do Soares, encarregado do Ex-
pediente do Ministério das Re-
laoões Exteriores.
VT<?TTOTT O MliWTSTRO DAS
RfXACOES EXTERIORES O

EMBAIXADOR DO PERU'
O embaixador Pedro Leão Ve-

loso. ministro das Relações Ex-
teriores. Interino, recebeu o sr.
Jorge Prndo. embaixador do Fe.
r.i, oue lhe transmitiu as ins-
truções cV. sua Chancelaria,
agradecendo, em nome do Go-
verno peruano, as gctões do
Brasil coroadas de êxito, no
acordo a que chegaram aquela
Ropuhlica e a do Eoundor. pa-
ra submeterem a arbitramento
suas divergências na demarca-
ção dos trechos de Belln Vista,
no Curaral, e da cor,fl'i°ncia
dos rios Yaupi e Santiago, em
sua linha de fronteira.

Bandeiras Dos EE. UU.e do Brasil

Há multo tempo que os repor teres não tinham contacto di-
reto com o presidente. Sábado, no Itaboraí, a oportunidade
surgiu. Más, profissionalmente 0 encontro pouco valeu para
os jornalistas, pois o sr. Cjelu Ho Vargas, apesar dc satisieito

e sorridente, se m antevê discreto

A Cerimonia de Ontem Na Delegação Americana
— Esteve Presente o Ministro da Guerra — Pa-

triotico Discurso do General Kroner

biente de Yalta, onde estivera
participando do celebre -concla-
ve, onde foram esboçadas as
linhas fundamentais da recom-
posição do mundo ao cabo des-
te sangrento conflito.

Retraçou o secretario de Es-
tado americano as suas irnpies-

onde permaneceu o chefe do
executivo norte-americano —
continuou o secretario Stettl-
nius — era uma autentica edi-
ficação real, pertencente ou-
trora a príncipes de antiga dl-
nastia. Belíssimos pninels. sun-
tuosas pinturas alusivas a mo-

JULGADOS ONTEM PELO
TRIBUNAL DO JÚRI

! Foram julgados ontem, pelo
Tribunal do Júri, Maria da
Conceição, vulgo "Faulistinha"
c Antônio de Carvalho, vulgo
"Tres Pratos", pelo fato oc-
guinte:"No dia 5 de outubro de
1944, ao anoitecer, na rua Vis-
conde de Nitetoi, Morro da
Mangueira, "Tres Pratos"
agrediu a sabre sua ex-ama-
sia Vera dos Santos. Ao che-
gar á sua residência, Vera *
Pauüstinha puzeram-se a die-
cutir, até que, com o mesmo

sabre, Paulistinlia desf. j
tremendo golpe na contendo-
ra, matando-a.

O júri foi presidido pelo juiz
Paulo Alonso. servindo na
promotoria o dr. Francisco de

fHlri [.aldcssa.-ir.e. Como ad
vogados funcionaram oe srs.
Valed Perry e Celso do Nasci-
mento.

De volta á sala, os juizes
trouxeram a condenação da rc
a 2 anos e seie meses e do
réu a 7 meses.

Teve grande significação »
cerimonia levada a efeito na
manhã de ontem, com a colo-
cação em artísticos pedestais
de madeira dos pavilhões do
Brasil e dos Estados Unidos da
América do Norte, instalados no

ministro Eurico Dutra, general
Fiúza de. Castro, presidente da
referida Comissão; almirante
José Maria Neiva, diretor do
Pessoal da Armada; comodoro
Dodd. chefe da Missão Naval
Americana; coronéis Barclay,

O general H»yer Kroner pronunciando a sua oração
gabinete da Delegação America-
na, junto á Comissão Militar
Mista Brasil-EE. UU., que fi-
ca situada no 15.° Pavimento do
Palácio do Exército. O ato que
se revestiu da maior solenida-
de, contou com » presença do

da mesma Missão; Faria" Lima,
Vilas Boas, representante do
chefe do E.M.E.; Altair de
Queiroz, chefe da gabinete da
D.M.B. e numerosos oficiais
americanos e brasileiros e jor-
nalistas.

Iniciando a solenidade o ge*neral Hayn.-s Kroner. adicto
militar e chefe daquela Delega-
ção, usando da palavra prole-riu a seguinte oração: "E" uma
grande honra para mim, e tam-
bem uma imensa satisfação, re-
unir aqui uom v. excia., sr.
ministro, e os membros da Co-
missão Mista e demais oficiais,
para instalar neste recinto quevossa excelência tão amável-
mente nos cedeu, as bandeiras
do Brasil e dos Estados Unidos.
Náo são dois pedaços de seda
qUe se erguem cm mastrOs--se-
parados, mas a representação
simbólica de dois grandes pai-
ses irmãos, cujas cores se mis-
turam em nosfos corações don-
de emana bem alto a nossa pro-
funda amizade, unidade de pen-
samento. harmonia e cooperação
que serão sempre o baluarte oe
nossa soberania. Meus amigos,
sc eu ."emm-e tive orgulho pelo
pavilhão dos Estados Unidos,
por tudo que tem sido feito, ho-
Je sinto-o mais do que nunca,
por estar lado a lado com o
auri-verde pendâo do Brasil,
fazendo votos para que em to-
dos os nossos empreendimentos
eles sp unam cada vez mais".

Terminadas as palavra aci-
ma, ouviu-se uma salva de pai-
mas dos presentes, tendo a se-
gulr o ministro da Guerra e o
general Kroner desfraulado os
pavilhões brasileiro e amerlea-
p-nc Pnr ultimo foram servidos

refrigerantes aos presentes. Ao
deixar a sede da Delegação o
ministro da Guerra foi acom-
panhado por todos até o eleva-
dor.

EMBARQUE DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DO
BRASIL E DA AMERICA DO NORTE — Em avião da Pa-
nair, com destino ao México, onde vão tomar parte na Con-
ferencia Inter Americana de Assuntos de Guerra e Paz, se.
guiram, domingo á tarde, os srs. embaixadores Leão Veloso,
ministro das Relações Exteriores e chefe da Delegação Bra-
sileira e Edward Stettinius, secretario de Estado do governo
Norte-americano. Ao embarque dos ilustres diplomatas com-
pareceram o comandante Otávio Medeiros, sub-chefe da Casa
Militar da Presidência e representante do presidente da Re.
publica, monsenhor Benedette Aloisi Masella, núncio aposto-
iico da Santa Sé, á frente do Corpo Diplomático credencia-
do junto ao nosso governo; ministro Arthur de Souza Costa,
titular da pasta da Fazenda; general Valentim Benicio da
Silva, comandante da 1» Região Militar; major Amilcar Du-
tra de Menezes, diretor do Departamento de Imprensa e Pro-
paganda; representante» dos ministros de Estado e altas au.
toridades da Republica, além de grande numero de diploma-
tas e funcionários do Itamaratí e pessoas gradas. S. excia. o
embaixador Leão Veloso fez-se acompanhar do seu chefe de
gabinete, sr. Souza Gomes, e da sra. embaixatriz Leão Veloso.
A fotografia acima fixa um aspecto tomado durante o em-
barque.

RUBEM BRAGA NOS DESCREVE HOJE A CHEGADA DE MAIS UM ESCALÃO DA F. E. B. Á ITÁLIA

MOVEM-SE OS CAMINHÕES E LÁ SE VÃO OS SOLDADOS
BRASILEIROS RUMO ÁS MONTANHAS, Á GUERRA

OOM A FEB NA ITÁLIA — De
Rubem Braga, correspondente do
D1AK10 CARIOCA — Via aérea —
Fui a Livoríio assistir á chegada
de muis ura Escalão da FEB — e
confesso quo (ui mais para receber
o Joel Silveira e fazer uma entre-
vista no caminho quo para fazer
a teportagem da cbesada. E' que
os correspondentes já tinham» cor-
rido para 14. a espera, enauanto eu
ia á linha de fronte para ver as
posições de uma certa unidade,
atendendo a am convites do meu
amigo o pastor protestante Soren,
que afinal não encontrei.

As estrndn- estão péssimas, e ti-
vemos sorte de viajar om um ca-
nimliilo alto, porque em certo tre-
ch„ inundado a água deu até os tor-
nozelos do motorista. Com as per-
nas para cima, e segurando no
alto a sua maquina do escrever e o
seu bornal, Frank Norall resolveu
qu0 a solução para nossas repor-
Ugons é. um jeep anfíbio — cora
motor de avião, acrescentou, tom-
brnndose das vezes em que fica-
mos empacados uos Apeninos. E
embora o policial americano proi-
bisse a passagem, garantindo que
morreríamos afogados, o uosso mo*
torista resolveu meter os peitos —
t varamos.

Em Livorno encontramos apetiai
alguns oficiais que tinham vindo ao
sul em automóvel. Lá estavam, en-
tre outro? o coronel Mario Travas-
sos. o tenente coronel Heraldo Fl-
gu.iras "s maiores Lelio Miranda -
José Adolfo Pavol, o capitão João
Bina Machado o primeiro tonou-
te Denizart Spares de Oliveira.

Contaram a vlaeem — a chega-
mos & conclusão do que tinha sido
perfeitamente igual ás outras. In-
eiitiram em que a bordo _ea muito

calor, garantindo que fez mais ca-
lor do que no navio quo vim, o quo
é impossível acreditar. Aquele dia
— acrescentaram — devia chegar
uma pequenta parte da tropa; no
dia seguinte o grosso, e no outro
dia o restante.

A primeira turma chegou á noi-
to, e quando a encontrei já foi ai-
gumas horas depois, arrumando
suas barracas no acampamento, de-
pois de uma longa viagem de caral-
nhBo.

Fui bater numa turma de inter-
pretes, chefiada pelo tenente Guido
Alfredo Hei.ler. que quaso estraga
a minha reportagom avisando a to-
dos que ia ser colobrada uma missa
naquele instante Mas os rapazes
aleguram quo tinha havido muitas
missas a bordo e que além do mais
supunham haver no Brasil muita
gente rezando • • eles — do ma-
noira que ireferiam conversar com
o reportoT.

Outra vez me voltou s impresslo
de que uão ouviria nada de novo
desses li, eus que chegavam. An-
tes de embarcar, assisti no Rio ao
filmo que o Stamato fez da vis-
gem do Primeiro Escalão — a ¦
minhif viagem foi igualzinha áqus-
le filme. Agora aqueles homens ma
falavam das missas de bordo — e
eu me lembrei daquela sério de mis-
sas com quo a gente topava a ré, A
vante, a bombordo e a estibordo —
s (a um homem ler seu livro sosse-
gado num salão e eu acendia o cs-
chimbo do Vinícius de Morais ou
começava a traçar uma partida de
pocker. o li num canto do sallo
aparecia um sacerdote com o s«a
Santo Sacrifício.

Soldado Paulo Vidal Leite RI-
beiro (Praia de Botafogo, 158,
apartamento í) Harry Haltsr (Rus

Caning, 16, Copacabana) Fernando
Ramalho, (rua S5o Sebastião, 47,
Niterói) sargento Bento Ferrolra
Gomes, filh0 do Dão do "Correio
da Manhã" —todos chegaram bem,
esperam cartas, telegrafarão logo
quo puderem —e no lugar de me
darem noticias do Brasil danaram s
fazer perguntas sobre a Itália e a
guerra.

Aparece um grupo de onfermol-
ros. Sargento Lourival Faria Silva
(rua Giauí, 410, Todos os Santos,
Rio) sargento Darino Castro (rua
Mauá, 136, Santa TeTezu, Rio) sar-
gento Gervasio Gomes de Azevedo
(Valença, Estad0 do Rio, conversa-
mos sobre o Curiós S. Lacerda, o
dr. Osvaldo, prefeito, e respectivas
senhoras, o Écheniquo. fazennoiró,

¦ te. )sargento Oronco Valverno Bas-
tos (rua Ubiraci, 410, Boiwucosso,
Rio) e soldado Valter Gomos Vlel*
ra (Avenida Suburbana, 7304, En-
genho de Dentro) — também essM
se declaram bom dlscpostos.

Viajaram era trem do sul parao norte — e tiveram sorte, porque
o duro é vir uos malditos barqul-
nhns que jogam mais que todos os
fregueses do sr. Rolas juntos e a
turma do Jockey Club misturada.

Já começam a aprender as pri-meiras palavras de italiano e me
trazom do . Brasil boatos sobra •
Força Expedicionária os mais con-
traditorios.

Uns ouviram dizer quo a vida
aqui é puro divertimeuto, com
sambas e feijoadas, ,, nunca morre
ninguém. Outros perguntaram se t
verdade que tal Regimento perdeua metade dos homens, explico quea vida em Bonsucesso é melhor e
que numa guerra sempre acontece
morrer gente — mas que nenhum
Regimento sofreu nada de longe

parecido com esse boato feroz e es-
tupido da 5* coluna carioca, que
vá para o raio que a parta.

Agora estou no porto. O vento
é cortante e frio e os homens dos-
cem lentamente, com o mochila o o
saco ás costas. Chegam com os uni-
formes do IS, os capuzes ubotoados
debaiKo d0 queixo, todos de japona.
Caminham para os caminhões quo os
osperam e que partem i comboios
com um oficial na boléia.

Lembro-me da minha chegada.
Como faltava um oficiol, fui convt-
dad0 a tomar couta de um grupode homens e conduzi-los a um ca-
minhão.

Enquanto esperava na estrada
lamacenta, sob a chuva fina, apare-
eeu o general Zenobio, acompanha-
do de um major. Pensou natural-
mente que eu fosse um oficial e me
perguutou:

Então, como est8o os homensI
. Bati a molhor continência de quesou capas — e os homens do "mou*
pelotão me acompanharam:

Bem. senhor general!A turma do X (numero de um
Regimento) tem feito bonito. Eu
quero ver vocês do Z (numero ds
outro Regimento).

—- Vamos vèr, senhor general.Eu dist isso num ar de comple-
ta confiança, com0 um oficial quesabe ,ue a "sua" tropa nSo far»
menos do que neuhuma outra — e
o geneTal continuou o seu passeio.Esse foi o meu unlco "feito ml*
litar" nesta guerra. Agora vejo ou-
tros homens ora fila, o um coronel
os inspeciona lentamente.

Muitos ainda estão a bord0 es-
perando a ordem de "preparar paradesembarque".

Descerão lentamente, com a mes-
ma cara que tinham quando subi-
ram para bordo no Rio, carregando

do mesmo jeit0 as suas bagagens,
Veríò, na primeira parede italia-

na que olhare t, frases do Mussoll-
ni: "Vincere! Vincere! Vincere-
mo!" e "Mediterrâneo — Maré
Nostro!" Lá estão elas escritas na
única parede que ficou em pé de
um armazém do cais. Verão multa»
frases assim pela ItaÜa a fora.
(Estive em Floreuça outro dia e
marquei uma entrevista com o Se-
cretario da Republica, MiH*hiavol,
que me falará sobro como o Prtn-
cipe lova a breca do vex em quan-do, mas ainda não tive tempo do
c crever. o que farei qualquer dia,
mas posso adiantar quo ele achou
muita graça n0 livro do Otávio de
Faria).

Bagloy, da Associated, começa »
tomar nota dos nomes de soldados,
é rodeado por dezenas^ e multo»
outros, não esperand0 que ele tome
nota, escrevem seus nomes e ende-
roços em papeis e inclusive cartei-
ras de cigarro ,> dão at retratinh s
com o nome atrás. Bagley estú com
os bolsos atulhados d. papeluchosChico, da BBC, leva o microfone
para bordo de um barco e começa a
gravar frases e canç.es.

Os soldados recebem ordem de
desembarcar, mas ninguém desuni-
barca enquanto não acaba a grava-
çâo. o oficial acaba adheTindo e aju»
dando a chamar os homens para junto do microfone»

Alguns marinheiros americano»,
acostumados a ver embarcar e de-sembarcar soldado,, improvisam n0cíis uma partida de futebol daque-las, que eles, gostam do jogar — r
a bola voa por toda a parte, sobreos caminhões que manobram par»sair.

Tomo uota de alguns nome*: 2»sargento João Felix de Lima, de SSo

José do Mipibu', Rio Grande do
Norte, antiga telegrafista; sargento
Eduardo do Araujo Falcão, Matul-
pe, Bafa, estudante; sargento Ade-
raldo Francisco da Silva, residente
cm Niterói, natural do Recife.

Vejo um homem que vela um vio-
ISo vermelho: é terceiro sargento
Severino Ramos Fidelis de Ala-
goas. Sim, todos estão bem, alguu»
enjoaram na viagem, não no Atlan-
tico, mas neste t. hinho do Tirre-
no. Encontro o aspirante Flavio

Hugo de Lima.
E' da : rma dos que foram decla-

rados aspirantes a 4 de novembr»
deste ano. Toda a turma se apre-
sentou para vir para a Itália. Ele
me explica que foi ii possivel man-
dar, todos logo nesse navio. Vle-
ram alguns — e desses encontro
mais dois, Teodoro Gujrra e Hugo
Alves Correia.

Vários minhões já estS0 lota-
dos. prontos a sair. Ue bordo de
um dos barcos um fotografo vai ba
ter uma chapa —o todos se voltara
para ele, gritam, fazem "poses" debrincadeira, muitos fazem o V
da Vitoria e eada um, a vinte me-
tros da objetiva, no meio de uma
porção outros absolutamente
iguais disiancia está crente de
que vai -arecer direitinho o seu
sorriso nQ rotr.íto — e que um»
bela manhã a Oéia ou a Maria doCarmo, em Curitiba ou em Mailu
reira. vai pegar o jornal, t,.r umchoque no coração e gritar: "Olhe
aqui um retrato do Maciel IA naItália I Th, elo está de luvas, lodooncapntad I

Movem-se os caminhões — e Iavlln cnri-egulns ,i.. hrnsile.rns, ue!»
planura cercada de arvores de galhos mis, rumo an r.orte, ás mont a nhas — á guerra.
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O IRMÃO AUSENTE
NUNCA 

duvidamos da formação
democrática do povo argenti-
no, Seria necessário não co-

nhecer a história da grande e gloriosa
nação irmã, das suas lutas ' 

pela liber-
dade, dos exemplos dos seus eminentes
estadistas, para admitir-se o absurdo de
qualguer simpatia daquele povo pelos
regimes nazi-íascistas. Aliás, devemos
salientar, como um preito de justiça, que
os povos do nosso continente, via de re-
gra, jamais demonstraram afeição por
sistemas políticos anti-democráticos. Hou-
ve em vários países da América Latina
assaltos de caudilhismo que, por vezes,
triunfaram, inclusive na própria Repúbli-
ca Argentina. Mas, esses triunfos foram
temporários, porque não encontraram,
como não encontram, raízes no seio da
opinião pública.

Quando a República Argenünd — ou
alguém por ela — deixou de cumprir
a recomendação da Conferência dos
Chanceleres, reunida no Rio de Janeiro,
sentimos que o povo da nobre nação
amiga pensava de maneira diferente do
seu governo. E, ainda mais, sentimos

' essa verdade quando da estrondosa rha-
nifeslação popular feita ao Brasil por
ocasião da entrada do nosso país na
guerra. Não era apenas uma homená-
gem ao Brasil, era, de falo, uma elo-
quente e positiva demonstração de so-
lidariedade ao mundo que se erguia
contra Hitler e Mussolini, em nome de
uma civilização que estes dois monstros
pretenderam aniquilar.

# * #

li O povo argentino não tem culpa do
que aconteceu. A sua índole continua a
mesma, inalterável, inteiriça: profunda-
mente democrática. Nesle momento, a
imprensa de Buenos Aires está interpre-
tando fiel e bravamente o sentimento
nacional. A imprensa é sempre o reflexo
da opinião pública, quando certas inter-
íerências não produzem deformações,
aliás fáceis de caracterizar.

A' República Argentina, que até hoje
se tem colocado oficialmente à margem
da família americana, cabe uma grande
responsabilidade na marcha dos acon-
tecimentos desta hora. E' necessário que
os seus novemrjntfis reconhecem que não

lhes .assiste o direito de construir uma |
barreira entre o seu povo e o resto do
mundo.

, As Américas, como o resto do mundo" civilizado, caminham para uma época de
grandes transformações e aquela nação
há de ser, fatalmente, arrastada pela
força dos acontecimentos. Os demais
países do continente sempre desejaram
vê-la integrada definitivamente na co-
munhão americanista, ao lado dos que
se batem pela democracia e pela liber-
dade. Nunca se perderam as esperanças
dessa atitude.

Ainda ontem, falando numa cerimô-
nia realizada nos Estados Unidos, um es-
fadista mexicano dizia que 

"vamos che-
gar a uma solução definitiva, a uma
verdadeira organização internacional
com capacidade para pôr em vigor um
verdadeiro Direito Internacional".

Nessa organização internacional, na
qual os países americanos terão decisiva
influência, seria de desejar que o povo
argentino também figurasse como ele-
mento coordenador de primeira ordem.
Não se compreende que uma nação de
tão gloriosas tradições, enchendo as pá-
ginas da história do continente de epo-
péias em que cintilam os ideais demo-
eróticos, permaneça distante das outras
que se decidiram a ajudar a reconstru--
ção de um mundo ensangüentado e sa-
queado pelo nazismo. Queremos todos,
americanos do norte e do sul, que o Ir-
mão ausente regresse ao lar quanto
antes.

O Brasil, mais do que qualquer outra
república americana espera que se ve-
rifique êsse acontecimento. A nossa ve-'
lha amizade vem de muito longe. Desde
o dia em que o Conde de Porto Alegre,
vencedor de Monte-Caseros, era coberto
de flores nas ruas de Buenos Aires como
um libertador, a nossa aliança com o
glorioso povo portenho tomou um cara-
ter definitivo. Na paz e na guerra fomos
aliados e continuaremos a ser nos dias
que hão de vir. Daí a nossa justa pre-
ocupação e o nosso ardente desejo de
ver a República Argentina galharda-
mente enfileirada ao lado das nações
que vão construir o mundo de amanhã.

CABO FRIO E SEU FUTURO
MAURÍCIO DE MEDEIROS

NA 

vida relativamente simples do Interior brasl-
loiro, não se pode prescindir do que se deno-
mina a atividade politica. Na competição en-
tre os grupos de gente de mais prestigio, em
cada localidade, é que se gera o estimulo para

as medidas de ordem administrativa. Mesmo quando estas
dependem de autoridade maior, que é o governo do Esta.
do, os grupos que se foram formando em torno das perso-
nalidades que tradições de familia, ou de fortuna, torna-
ram chefes políticos locais, constituem um ponto rie refe-
rencla e de informação. Um administrador que dispensa a
colaboração dos políticos e não tem raízes nem conheci-
mentos no Estado, caminha ás tontas, ao capricho das
próprias inspirações e se ilude quanto ao seu prestigio,
quando, em rondas de inspeção, recebe manifestações de
apoio e aplausos.

Se ele tiver o "cuidado de indagar quais são realmente
os elementos que promovem tais festejos, não tardará em
verificar oue são adventlolos. ou figuras de segundo plano,
porque numa coisa todas as forças políticas locais de an-
tigo prestigio se entendem: — no alheamento a uma vida
administrativa da qual foram alijados, como indesejáveis.

Quando essas forças colaboram na administração, des-
perta-se a iniciativa individual. Cada grupo que conquista
nas urnas o poder, quer ligar seu nome a qualquer em-
preendlmento. Se as rendas publicas não suportam o ônus
de um deles, apela-se para os amigos, em contribuição
pessoal e privada. Estradas, pontes, escolas, hospitais, têm
assiln nascido da boa vontade dos grupos políticos, na Jus.
ta emulação de seus correligionários.

Quando, porém, essas forças sáo postas de lado e o
administrador do Estado toma sobre os ombros todos os
encargos e quer realizar o milagre dos pães, todos os bra-
ços se cruzam e esperam o milagre...

Cabo Frio é um dos lugares mais encantadores ria
costa fluminense. Sua praia, sobre o Atlântico, é uma
maravilha de consagrada fama. Seu clima é dos mais sa-
lubr»s. Batida, dia e noite, por um vento do nordeste, so
se sente calor a certas horas do dia e nos lugares que esse
vento não percorre. Logo que o Sol vai caindo, a viraçâo
se torna tão fresca que o vestuário simplificado de praia
se torna pouco protetor. O Céu é de uma limpidez inacre-
ditavel. Em parte alguma do Brasil vi tantas estrelas no
Céu. Em parte alguma o olhar penetra tão longe e o es-
petáculo do pôr do Sol, na distancia do horizonte, é de
beleza tão deslumbrante!

Ha tempos, ouvi falar de uma procura de local para
uma Escola de Aeronáutica, pois que o atual, no Campo

dos Afonsos, dizem os técnicos reunir todas as contra,
indicações possíveis na matéria Decidiram-se por Piraci-
caba — creio eu. Mas Isso em nada Impediria que aqui,
em Cabo Frio uma outra Escola se construísse, cem as
condições Ideais de clima, de visibilidade e até a presença
de enseadas abrigadas para a pratica do manejo com hi-
dro-aviões. pois que hoje a Aviação é uma só. num só ml.
nlsterio e ns pilotos tanto devem manejar aviões de terra
como de mar.

Em torno de Cabo Frio ha terras férteis. E a despeito
do abandono e da falta de assistência diretora do Estado,
a gente pobre, que a habita,- dela consegue tirar uma
grande variedade de frutas e de legumes, criar belas ga-
linhas, gordos perus. Se esta gente tivesse á assistência
técnica do Ministério da Agricultura, poderia suorir em
muita coisa as populações ávidas de Niterói e do Rio Mas,
em geral, os órgãos do Estado só fazem sentir a sua exis-
tencia na imposição de medidas restritivas, na taxação de
impostos e de multas, no exagero de tarifas de transporte
pela pior estrada de ferro do mundo, na absurda limita-
çáo e multiplicidade de regras para o transporte marítimo.

Se das cidades que bordejam a Lagoa de Araruama,
alguma ha que mereça constituir.se em centro de turismo,
essa será sem duvida Cabo Frio. que participa das belezas
da Lagoa e do Oceano. Náo creio que sejam necessários
trabalhos grandiosos para atingir esse objetivo. Bastaria
obter Ho major Napoleão Alencastro um pouco de sua
atenção para a antiga Estrada de Maricá e que conservas-
sem as estradas construídas antes de 937, em condições de
uso freqüente, assegurando transporte rápido. Em Cabo
Frio ha magníficas áreas para campo de pouso e não seria
dificil seduzir uma de nossas numerosas' empresas de na-
vegaçào aérea a fazer uma espécie de linha circular em
torno do Rio, vindo por estas cidades da Lagoa, indo até
Macaé e Campos, para voltar ao Rio. O circuito integral,
com demoras de parada em cada campo, não levaria mais
de 4 horas.

Com comunicações rápidas, com diminuição de exigen-
cias para o trafego marítimo, com melhor estrada, com
uma pequena estação de orientação técnica do Ministério
da Agricultura, Cabo Frio tomaria a posição a que faz
jús, pela salubrldade de seu clima, pelas suas belezas na-
turais incomparaveis, pela simplicidade e lhaneza de seu
povo. Ouvi falar de mirlficas obras urbanísticas, de longo
fôlego e de lenta realização. Nessa, como em todas as
coisas, o ótimo é inimigo do bom. E eu creio que Cabo
Frio se contentaria com o bom...

TÓPICOS

Estranho
Duelo

~— -_ O sábado ultimo, o sr.
^J Francisco de Souza,

_U^| diretor do Serviço dc
Meteorologia, decla-

rou à imprensa que, "sc-
gundo as observações colhi-
das, não há esperanças de
chuva, podendo, entretanto,
ocorrer trovoadas locais."

Isso, no sábado, à tarde.
Nesse mesmo dia, à noite, o
Serviço de Meteorologia
transmitia aos jornais as
seguintes previsões: "Tempo
instável, com chuvas e tro-
voadas". Mas as chuvas não
chegaram. O diretor do Ser-
viço é quem estava com a
razão.

Para amanhã, entretanto,
o Serviço de Meteorologia
torna a anunciar chuvas c
trovoadas. E o povo que leu
a entrevista do sr. Francis-
co dc Souza, pergunta, na
dúvida: "Chove ou não cho-
ve?"

Vamos ver, hoje, quem
será o vencedor nesse es-
tranho duelo entre o diretor
de Meteorologia e sua re-
partição.

s|< * *

Medidas
Absurdas

OUANDO 

certos senno-
rios anunciam pré-
dios para alugar,
com a condição de

nâo se aceitar crianças,
todo mundo brada contra a
medida, por certo, mais do
que absurda. As reclamações
contra essa ogerisa ás pe-
quenas criaturas consti-
tuem, sem dúvida, motivo,
mesmo, para providências
das autoridades. Entretan-
to, não admira que parti-
culares assim procedam.

Não admira, porque um
órgão paraestatal, no caso
o Instituto de Aposentado-
ria e Pensões dos Industria-
rios. tome a deliberação de
não alugar os apartamentos
do Conjunto Residencial de
Realengo a famílias que
possuam menores de 16
anos.

Com essa providência, o
Instituto, além de fugir às
suas finalidades, coloca as
famílias dos seus contri-
buintes numa situação difí-
cil Casal que ali for mo-
rar hão pode ter filhos Va-
mos admitir que um casal,
depois de instalado no apar-
tamento. tenha um filho.
Que fará o Instituto? Des-
peja? Rescinde o contrato?

• Além do mais, é incrível
que êsse órgão faça exigen-
cias semelhantes aos que
contribuem, com o dinheiro
cio seu trabalho, para a sua
sempre constante prosperi-
dade., O governo instituiu
uma politica de amparo á
natalidade, auxiliando os
casais com filhos a. no en-
tanto, é um órgão de assls-
tencia social, controlado por
esse governo, aue sc declara
contrário àquela politica be-
nemérita.

O ministro do Trabalho
precisa tomar conhecimen-
to desse caso. E agir, tam-
bem. Porque a.iniciativa do
IAPI é uma negação das
suas finalidades sociais, não
se admitindo que ela possa
contar com o apoio dos po-
deres públicos.

& * *

Um Maluco
de' Juízo. ..

ÜM 

telegrama: ontem
distribuído pela Asa-
press, conta-nos a
curiosissima aventu-

ra em que se viu envolvido
um padeiro de vinte anos.
na localidade de Sacramen-
to. no Pará. Certo dia, êsse
rapaz, chamado Manuel
Faustino da Silva, disse a
um de seus amigos que Já
não podia suportar os cos-
tumes do nosso tempo. Pre-
feria, por isso, embrenhar-
se na floresta amazônica,
passando a viver como 05
trogloditas. Ninguém acre-
ditou na declaração do jo-
vem padeiro. Mas, há dias,
Manuel desapareceu miste-
rlosamente. enquanto a po-
lícia local foi solicitada a
capturar um "individuo"
que vivia nas matas intel-
ramente despido. Foi man-
dada uma força em procura
do "estranho" homem, que
afinal se viu preso. Diz o
despacho que o indivíduo
caçado era o padeiro Ma-
nuel. Faustino, que não re-
sistiu à prisão, como se espe-
rava, tendo apenas se es-
condido numa toca Quan-
do disseram ao padeiro que
lam levá-lo preso, êle ajoe-
lhou-se aos pés do coman-
dante da patrulha, pedindo
que o deixassem em paz.
pois não desejava voltar ao
selo dos civilizados, sentln-
do-se mais feliz em contacto
com as árvores e os bichos.
Mas. a despeito dos inslsten,
tes apelos do jovem, os po-
liciais o levaram à presença
da autoridade superior. Ma-
nuel Faustino foi submeti-
do à observação médica, em

virtude de estar a policia
convencida de ser o estra-
nho padeiro um descqulll-
brado mental.

Estranho mundo é este,
realmente! O padeiro para-
ense, bem pesadas as coisas,
é um homem de juizo. pois
apenas procurou fugir dum
mundo onde se cometem to-
dos os crimes contra a cl-
vilização. Afinal de contas,
o troglodita de Sacramento
possue mais juizo do que a
maioria dos homens de seu
tempo. #

* * #

Certificados
Militares

ALEI 

dispõe que todos
os papéis destinados
à instrução dos pro»
cessos referentes ao

serviço militar estão isentos
de selos, custas, emolumen-
tos e taxas em favor do erá-
rio público dos Estados e
Municípios. Tambem as au-
toridades, funcionários, ma-
gistrados, procuradores e
serventuários da Justiça não
recebem qualquer paga des-
de que se trate de documen-
to destinado a fazer prova
sobre o serviço militar, que
é gratuito. Determina, en-
tretalnto, a lei que do papel
ou documento expedido
conste sempre a declaração
de que o mesmo se destina
a "fins de serviço militar"
no Intuito de que o intere3-
sado não se utilize dele para
outros fins.

Relembrando a gratuida-
de desse serviço, a 2.a C. R
desta capital acaba de dis-
trlbulr uma nota à impren-
sa, em aditamento à reco-
mendação recentemente bai-
xada sebre o assunto. Depois
de teportar-se ao texto da
lei, a nota declara que está
sendo explorado o cidadão
de quem fór exigida qual-
quer importância por solda-
dos, funcionários, etc, des-
ta C. R. ou pelos serven-
tuârios do S. R. nesta ca-
pitai ou no Interior, "sem o
competente recibo, a título
de apressar o andamento do
processo " Acrescenta a no-
ta que, nessa hipótese, o
candidato ao certificado ml-
litar está sendo explorado,
pelo que deve procurar ime-
dlatamente a chefia da 2.n
C R , que tomará as devi-
das providências A medida
é moralizadora. pois defen-
de o interesse público, ao
mesmo tempo que demons-
tra o espirito de vigilância
daa autoridades militares.

Yes, We Have
No Bananas...

SEGUNDO 

notícias que
nos chegam através
da imprensa de Pe-
trópolis, a banana,

que até há pouco tempo era
vendida a 80 centavos na
cidade serrana, hoje está
custando dois cruzeiros e
dois e meio cruzeiros.

A "Tribuna", daquela cl-
dade, comentando essa alta
excessiva, estranha que as
dificuldades de transportes,
embora constituindo um fa-
tor de inegável importância,
tenham determinado uma
alta assim tão desenfreada.

De fato, o racionamento
da gasolina, as dificuldades
do transporte a gasogenio e
a deficiência de material
que aflige as estradas de
ferro não são motivos su-
ficientes para que o preço
da banana tenha subido
tanto.

Essa fruta pode ser plan-
tada em toda parte e é sa-

, bido que principalmente no
Estado do Rio ela nunca
faltou. O aumento de 80
centavos para dois cruzeiros
ou dois cruzeiros e meio, em
dúzia, não se deve a nenhu-
ma crise de transportes ou
de produção. Trata-se de
mais uma exploração, de
mais um assalto à economia
popular."Não consta que tenha
havido qualquer praga nos
bananais — diz a "Trlbu-
na de Petropolis" — que te-
nha elevado à classe dos
frutos proibidos a vulgarís-
sima banana". De fato, es-
tamos em face de uma ou-
tra espécie de praga — a
praga dos açambarcadores,
contra a qual ainda não
apareceu um remédio efl-
ciente:

Que os consumidores con-
tlnuem comendo menos e
aguardando os acontecl-
mentos.

* * #
A Destruição
da Reichswehr

O 

OBJETIVO dos exér-
citos aliados não é
somente o arrasa-
mento da máquina

nazista — senão, principal-
mente, a destruição do exér-
cito inimigo, que deve ser
totalmente destruído. Co-
mentando a batalha em que
vêm se empenhando as tro-
pas do marechal Montgo-
mery, na floresta de Reichs-
wald. o comentarista do"Sunday Express" acaba de
acentuar que os alemães es-
tão reagindo ferozmente,
lançando à luta unidade
após unidade, tal como se
verificou na Batalha da
Normandia. O resultado
disso — observa o analista
— será a ocorrência de vio-
lentos combates nos próxl-
mos dias.

Na última semana, quan-
do se iniciou o ataque an-
glo-canadense, os alemães
não sabiam se estavam dl-
ante de um ataque em gran-
de estilo ou de uma mano-
bra calculada para desviai
forças de outros .setores
Dessa forma, durante ai-
gum tempo, os alemães ti-
veram de esperar e só de-
pois de três dias milhares
de homens foram lançados
rumo ao norte, retirados de
posições situadas em frente
às linhas norte-americanas,
no setor do Roer. Enquanto
a inundação proveniente da

destruição das represas do
Roer continuar, os alemães
sentir-se-ão em segurança,
na convicção de que os nor-
te-americanos não estão
em condições de atacar.
Contudo, nos meados da sc-
mana, os britânicos e cana-
denses atingiram serlamen-
te a extremidade norte da
Linha Siegfried. Uma série
de violentos contra-ataques
não conseguiu expulsá-los
das posições conquistadas.
Mas, de qualquer maneira,
os alemães devem estar pre-
ocupados, porque, evidente-
mente, as inundações não
podem durar indefinida-
mente. O-ataque britânico
não somente contornou a
Linha Siegfried como obrl-
gou a retirada de tropas
alemãs de outros setores, o
que poderá acarretar difi-
culdades para o inimigo,
quando tiver de enfrentar
novo ataque a oeste. O nú-
mero de prisioneiros feitos
durante a última semana
foi impressionante. Cada
baixa infligida aos alemães
a oeste é de grande valor,
pois o objetivo principal
continua a ser a destruição
do exército germânico. Não
se trata tanto de através-
sar o Reno ou de capturar
localidades como de des-
truir o exército alemão na
margem oriental para o
encurtamento da guerrn.
Efetivamente, só depois de
liquidada a Reichswehr, a
Alemanha capitulará.

CARTAS DOS NOSSOS LEITORES

MEIOS DE TRANSPORTE
A propósito do seu artigo"Meios de Transporte", que

publicamos em nossa edição de
17 do corrente, o nosso colabo-
rador Maurício dc Medeiros re.
cebeu do major Napoleão de
Alencastro Guimarães a se-
guinte carta:

"Rio de Janeiro, 19 de íeve-
rciro de 1945. Prezado amigo
professor Mauricio de Medeiros.

Táo amável comigo foi sua
interessante cronjea, Intitulada"Meios de Transporte", que,
antes de mais nada, desejo
agradecer-lhe aqueles comen-
tarios.

Sou forçado, porém, a lhe
pedir indulgência para a Ma.
rlcá, para o seu engenheiro-
chefe, seu pessoal e seu pobre
material.

A Maricá — como aconteceu
com multas estradas — depois
de dar lucro a seus empreitei-
ros. e- de ter sido sua expio-
ração, por qualquer motivo,
julgada infrutífera, foi vendi-
da. ou coisa parecida, ao Go.
verno Federal.

E' o que sucedeu com mui-
ta estrada de ferro: o Governo
Federal recebia um acervo de
ferro velho e de desorganiza-
ção administrativa.

Nunca ninguém pensou em
ceder ao governo a Paulista,
a Inglesa ou a Moglana.

Foi, assim, durante anos, a
Maricá administrada pelo Go-
verno Federal. Pequenina, ra-
qui tlca. maltratada e esqueci.

COMENTÁRIO INTERNACIONAL

A CONFERÊNCIA
DO ITABORAÍ

Antônio Bento

A 

Conferência do México vai examinar a questão da
unidade do sistema panameriçano, tendo em vista
a experiência desta guerra. Como não se ignora,
ha tres anos, a Conferência realizada no Itamarati
constituiu uma -verdadeira prova de fqgo para o

panamericanismo, cujos prlncipios triunfaram sobre certos in.
teresses particulares. Apesar disso o sistema apresentou ai-
guma fraqueza, pois só a muito custo se obteve o rompimen-
to de todos os países das Américas com os agressores eixis-
tas. Mas, enfim, tudo passou. Vamos agora cuidar do futuro
sem maiores sobressaltos, mesmo porque o Eixo está virtual-
mente derrotado.

Contudo, não pode passar despercebido aos governosamericanos o fato do sistema panameriçano ter apresentado
falhas notórias.

A nota ofioial distribuída sobre a conferência que o pre-sidente Getulio Vargas manteve com o sr Edward Stettinius
declarou que, entre os assuntos tratados, foram "revistos os
resultados do sistema Inter-amerlcano do qual o Brasil tem
sido um tradicional defensor". Acrescenta aquele documento
que foram examinados os meios necessários ao revigoramen-
to do sistema, "para torná-lo mais efetivo do que no pas-sado".

O simples exame desse problema empresta uma signifi.
cação toda especial á Conferência do Palácio Itaborai 6
panamericanismo devo realmente ser reforçado, em vista dos
acontecimentos a que assistimos no transcurso dos últimos
tres anos, que foram decisivos para a nossa época.

Todos sabem a colaboração prestada pelo governo bra-
sileiro á causa da unidade politlca do continente, na histo-
rica reunião de que resultou o rompimento coletivo dos pai-ses americanos com as potências eixistas. Obviamente, serátambem decisiva a participação do Brasil nessa obra de re-vigoramento do panamericanismo. Numa questão como essa,
de importância primordial para o continente, o nosso paiscooperará lealmente com oa Estados Unidos, a exemplo do
que tem acontecido desde o seoulo passado. Nesse sentido adecisão agora assentada, no Palácio Itaborai, pelos governosde Washington e do Rio de Janeiro, está destinada a exercerinfluencia sobre as deliberações da próxima assim como dasfuturas conferências panamericanas.

Naturalmente, outras decisões importantes foram tomadas pelo nosso governo, em conseqüência dos entendimentos
que o presidente Getulio Vargas manteve com o emissáriodo presidente Roosevelt De qualquer modo. nenhuma des<asdecisões será mais importante para a unidade continental doque as modificações a serem introduzidas no sistema pan-americano, que. no futuro, deverá funcionar de forma maisefetiva do que o fez no curso deste conflito mundial Narealização dessa tarefa, os Estados Unidos e o Brasil mar-charão juntos, como as duas maiores nações resDectivampnte"
dae _uneric«s do Norte e do SuL *.w-mente,

da, com uma renda miserável,
era dificil obter as verbas ln-
dispensáveis ao seu custeio.

Assim vinha vindo, até quecumpriu a sua ultima etapa:
íoi incorporada á Central.

Toda a estrada de ferro quenão dá mais nada, nada mes-
mo. acaba incorporada á Cen-
trai.

A "Rio Douro", a "Tereso-
polis", a "Bananal", a "Pique,
te", a "Diamantina", e assim
por diante ..

A esplendida "Melhoramen-
tos do Brasil" no momento
que se lhe acabou a renda docafé do Estado do Rio veio
para a Central.

A tarefa dos meus anteces.sores era dificil, muito dificilmesmo.
Todos eram homens de cere-bro muito solido, senão teriamacabado no Hospício.
O costume de tudo que nãodá mais ponto", ou nuncadeu, vir-parar na Central, étao natural, que até o meuamigo interventor Barata que-na a ela incorporar a Estrada de Ferro Bragança. Apesarde querer bem ao coronel Ba-rata, reagi. Era perigoso, poisna cada estrada daqui a Belémque faz arrepiar os cabelos.Incorparada a Maricá á Cen-trai, começou-se o trabalho üesua rehabilitação.
Apoiada pelas magras sobrasclu material — tão escasso hoje— da Central, já se fez algu-ma coisa.
Está longe — muito longe —do minimo que se terá de fa-zer, mas lhe asseguro que oengenheiro Mauro Brochado eseus auxiliares da Maricá me-recém seus estímulos.
Vejamos:

Transportes
Mercadoria»:

Antes da encampação:
1942 .... 70.357 toneladas

Depois da encampação:
1943 .... 91 252 toneladas
1944 .... 103.447 toneladasou seja. um acréscimo, em 1944de 47% sobre 1942.Passageiros

Antes da encampação:
1942 . . . 101.000 passageirosDepois da encampação:
1943 . . . 112.000 passageiros1944 . . . 170.000 passageirosou 70"^ de acréscimo sobre 1942.
Despesas com, obras dc:

CrfMelhoramentos dellnba 1.200.00000
Reparação mate-

rial rodante. . 1.100.OOU.OO
Total .... 2.300 OOO.OOcontra Crs 335.00000, no anoanterior á encampação.

Dormentcs aplicados . 82.000ano anterior á encam-
paçao 21.000
Trilhos fornecidos c jâ dls-tribuidos, 12.500 metros.
Anteriormente, naaa.

Quantidade dc trens:
4 diários e mais um de turti-mo aos sábados e segundasAnteriormente _ 2 trens dia-rios.

Vagfles fornecidos pela Cen-trai, 38.
Locomotivas fornecidas belaCentral 2.

Positivamente a encampaçãoda Maricá não foi uni bom ne.
gocio para a Central Ma< va,ser! ..

Ao terminar, venho pedir co-nio um esne ial favor oue con-tinue o Ilustre comentarista eseus amidos com umn ví-uian-cia permanente sobre a Marl-cá. Ela só terá a ganhar comisso.
Seu admirador c constanteleitor, muno cordialmeute
Napoleão de Alencastro Gui-marãea."



DIÁRIO CARIOCA (20 — í — 45)

DOS ESTADOS
Maranhão

NOMEADO PARA O D.E.C.
S LUIZ (Do correspondente)

Por ato do interventor fe-
deral, foi nomeado diretor do
Departamento Estadual da
Criança o dr. Manuel Matos.

Rio Grand^õ"NõrTè~
CRIADO O SERVIÇO DE

PRONTO SOCORRO
NATAL (Do correspondente)

Acaba de ser assinado um
contrato entre o governo do
Estado e a Sociedade de Assis-
tencia Hospitalar, desta capi-
tal. criando o serviço de Pron-
to Socorro de Natal.
VISITA AOS NOSSOS EXPE.

DICIONÁRIOS FERIDOS
NATAL (Do correspondente)

—• Esteve em visita aos expedi-
cionarios que se encontram no
Hospital Militar, uma Comissão
da Legião Brasileira de Assis-
tencia, a qual ofereceu aos
mesmos grande variedade de
presentes.

Pernambuco
ASSASSINADO TIM NEGOCI-

ANTE
BARREIROS (Do correspon-

dente) — Veriflcou.se nesta cl-
dade um crime misterioso.
Guando passava pela Travessa
D. Estacio Coimbra, o neuiocl-
ante João Menezes teve seus

de São Vicente de Paula. O erti
ficio estava todo fechado e fe-
chado foi encontrado após a
consumação do delito.

Ninguém foi encontrado den-
tro do prédio e apenas um sol-
dado do 6." 13. C. M. permanc-
ceu duran te_á__i_oJ_j^___e] servi-
ço na fachada principal do Pa'
lacio da Justiça.

A policia tomou conncctmcn-
to e procura elucidar o roubo.

NOVA ESTACA PARA
BARROSO

BARROSO (Oo corresponden-
te) — Solicitam, por interme-
dio deste jornal, uma nova es-
tação para Barroso. A atual,
mal instalada, em prédio velho
e sem Conforto, acanhado e sem
luz, torna-se deficiente á loco*
moção dos seus próprios fun-
cionarios e um suplício para o
publico.

Aqui registamos a solicita-
ção dos moradores dê Barroso,
afim de que a HêHc Mineira de
Viação delibere sobre a mes-
ma.

S. Paulo
TOMOU POSSE O NOVO PRE-

FEITO DE ITAPIRA
S. PAULO (Do corresponden-

te) — No Departamento das
Municipalidades e com a presen-
ça do sr. Gabriel Monteiro da
Silva, realizou-se a cerimonia

passos"embargados por um des- de posse do sr. Antônio Sena.
conhecido, ao tempo que foi no cargo dc prefeito de Itapira,
pelo mesmo esfaaueado, vindo para o qual fora nomeado por
a falecer pouco depois. decreto dc 15 do corrente, em

O criminoso não foi ainda
identificado. São desconhecidos
«s motivos do crime.

Baía
VAI SER INDUSTRIALIZADO

O PESCADO
S. SALVADOR (Do corres-

pondente) — Vai ser industria-
llzado o pescado do rio São
Francisco. Para tanto já foram
tomadas varias providencias,
encontrando.se em estudo a
distribuição de vários entre-
postos do referido rio.

O povo manifestou-se bas-
tante receioso com esse empre-
endimento oficial, que bem po.
dera encarecer o produto, já
escasso e de preço tão eleva-
do em todo o Estado.

Estado do Rio
MATOU A FILHINHA E FE-

RIU O CUNHADO
GOITACAZES (Do corres-

pondente) — Violenta cena de
sangue ocorreu neste distrito.
O sr. Sebastião Neto, alto fun-
clônario da Usina São José,
desfechou vários, tiros contra
sua sobrinha e cunhado, ma.
tando a primeira e ferindo
gravemente o segundo. Deu
motivo ao dramático episódio
velhas questões de familia. O
fato repercutiu intensamente
em todo o municipio.

Espirito Santo
REORGANIZAÇÃO DO DE-

PARTAMENTO POLICIAL
VITORIA (D_ corresponden-

te) — Encontra-se presente-
mente nesta capital o sr. Sil.
vio Terra, que a convite do
governo do Estado estudará a
reoreanlzaçao da policia civil
do Estado.

NOVO PREFEITO DE
COLATINA

COLATINA (Do correspon-
dente) — Vem de ser nomea-
do prefeito deste municipio o
dr. Silvio Monteiro Ávidos,
medico sanitarista do Departa-
rnenüo de Saúde Publica. Co-
nhecedor das necessidades de
Colatina, agora entregue á
sua direção, o dr. Silvio Mon.
teiro Ávidos bem merece a
consideração do povo deste
municipio. a quem de longo
tempo vem dedicando p me-
lhor de seus esforços para ser-
vi-lo.

Minas Gerais
PROTEÇÃO AOS REBANHOS

BELO HORIZONTE (Da su-
cursai do DIÁRIO CARIOCA) —
Em entrevista coletiva á im-
prensa, o sr. Joaquim Ferreira
Braga, chefe do Departamento
da Produção Animal, da Secre-
taria da Agricultura, falou lon-
gamente sobre o combate á bru-
celose, tuberculose, peste suina
e outras doenças que atacam as
criações, discorrendo sobre o
desenvolvimento do trabalho da-
que Ia repartição, na defesa dos
rebanhos do Estado.
JANTAR DE CONGRAÇAMEN-
TO DO COMERCIO VAREJISTA

No 2." domingo do mês de
março será realizado nesta ca-
pitai um jantar dc congraça-
mento do comercio varejista.
Mais de uma centena de co-
merciantes da União dos Vare-
jistas e organizações congêneres
do Estado já aderiram a esse
jantar
LADRÃO MISTERIOSO NO FO-

RUM DA CAPITAL
Na noite passada um ladrão

misterioso penetrou no edificio
do Palácio da Justiça violando
um cofre de aÇó onde os cato-
lieos depositam esmolas para a
matriz qne se está construindo
em Carlos Prates, idealizada e
iniciada pelo inapugavel figura
de Padre Eustaquio, e uni ou-
tro cofre de madeira, para cs-
molas dos pobres da Sociedade

substituição do sr. Hortcncio
Pereira da Silva.
NOVA DIRETORIA DO SINDI-

CATO DOS CORRETORES
DE CAFÉ*

SANTOS (Do correspondente)
O Sindicato dos Corretores

de Café desta cidade, em as-
semblcia geral, elegeu a nova
diretoria, tendo sido vencedora a
Chapa encabeçada pelo sr. Atila
de Almeida Leite.

A diretoria ficou assim cons-
tituida:

Presidente — Atila de Almel-
da Leite; vice-presidente — So-
crates Aranha de Menezes; 1-°
secretario — Silvio Borba dc
Almeida; 2.° secretario — Oslaf*
Isidoro dos Santos; tesoureiro

José Marques de Paiva. Su-
plcntcs: Heitor de Azevedo Mu-
niz — Hilarjo Ribeiro — Anto-
nio de Castro Figueiredo —
Bruno Choco Marques — Alber-
to Spineli; Conselho fiscal:
Paula Mesquitu de Carvalho —
Francisco dc Lima Oliveira —
Hugo Aranha. Suplentes: Romu-
aldo Carvalho Sardcnbcrg —
Edmundo Martins Barros — Ma-
rinho Antônio Sá.

Os eleitos foram saudado por
prolongada salva de palmas da
assistência.
SOLUCIONANDO O PROBLE-

MA DOS MENORES
1 SANTOS (Do correspondea-
te) — Com a construção de um
abrigo, ficará cm parte resol-
vido o problema dos menores
abandonados desta cidade. E'
psnsamento da Municipalidade
construir um Reformatorio
dentro dc dois anos, no Cuba-
tão. Esse gigantesco emprecn-
dimento terá inicio tão logo
se verifique a desapropriação
da Escola Alemã.

• ••ou se passa,
ou se morrei...
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Com esta* palavras o Comandante
Maurity fe- o peque nino e desmonte-
lado "Alagoas" atravessar Humaitá sob
violentíssimo fogo inimigo, apesar
de ordens superiores em contrário.

glorioso exemplo de Iniciativa, bravura e decisão de
Maurity deve ser relembrado com a maior ênfase neste
momento culminante da luta pela Vitória do Brasil e das
Nações Unidas. Gomo nossos bravos irmãos combatentes,
decididos defensores da justíssima causa de boje. traduzamos
em iniciativa — em ação — o nosso apoio total, nos campos,
oficinas e fábricas E compremos sempre mais e mais bônus
de guerra, que se transformam em aviões e bombas, navios
e torpedos, para a mais pronta derrota do inimigo comum.

TEXACO
TRINTA ANOS A SERVIÇO DO BRASIL

Et

0 Trem da Leopoldina Colheu o Bonde da Cantareira Repleto
T-,n-c.ivol rfníoríivnr.BB a rrn- -g -r» ' -/-» *-* , Ailino Xavier 522. em S. Gon-de Passageiros em S. Gonçalo

CARD1L0 FILHO
ADVOCAUÓ

AV. B-tASMÓ BttAGA. T2

üu AMtAH
ESP CASTELO

AcPc. eorsulin- e parece-
res sobre Uireilo «:lv|l e Co-
nitr.l . AJUStiinien*" d« «¦
mt.no. de so.-i.dnd" •"»"*'
„,„s -m ¦-•¦rnl A- n.ivn» leis
eapeeinlmenle empresn. de

seií.ir.m. bnnrnrln» on con-
*é«S|nnorl«- de serviços P">*
.Ijr...

Paraná
OPORTUNIDADE PARA OS

ESTUDIOSOS
CURITIBA (Do correspon-

dente) — O diretor do Servi-
ço de Expansão do Trigo diri-
giu um oficio â Escola Supe-
rior dc Agricultura e Vcterina-
ria do Paraná, oferecendo 40
vagas no Serviço Federal; soll-
citando do seu diretor a indi-
cação de 15 agrônomos e 25
técnicos agrícolas para toma-
reni posse dos referidos car-
gos. A deliberação do diretor
daquele Serviço proporciona
uma grande oportunidade para
os estudiosos no jissunto.

i

Goiaz
ROTULAGEM PAJtA OS PRO-

DUTOS EXPORTÁVEIS
GOIÂNIA, fevereiro (Do cor-

respondente) — Atendendo a
uma sugestão apresentada pelo
sr. Castro Costai diretor ge-
ral do DEIP, referente á rotu-
lagem e etlquetação dos pro-
dutos exportadop de Goiaz
para os mercados consumido-
res. o sr. João d'Abreu, dire-
tor do Departamento de Eco-
nomia e Assistência ao Coope-
rativismo, vera dq baixar, ago-
ra, uma circular pue está sen-
do enviada aos produtores rc-
sidente» no Estado, aconse-

lhando-os na adpção de pro-
videncias Úteis imprescindíveis
ao bom desenvolvimento üa
economia refionai.

PARA A CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS

GOIÂNIA (Do corresponden-
te) — Para o descnVolviment
do plano ferroviário do Esta-
do, o interventor federal, aten-
dendo a um pedido da Prefei-
tura de Goiaz, acaba de con-
ceder a importância de 150 mil
cruzeiros que se destinam â
construção de estradas de ro-
da gem.

Rio Grande do Sul
A SITUAÇÃO DO GADO E'

DELICADA
PORTO ALEGRE (Do cor-

respondente) — O Rio Grande
do Sul está sei.de- assolado por
uma seca de proporções ja-
mais atingidas neste Estado
A situação do gado é extrema-
mente delicada, pois se as
atuais condições perdurarem,
já neste verão não haverá gado
gordo para o consumo c no
próximo inverno os rebanhos
ainda estarão muitos mais re-

Impossível descrever-se a ce
na-que se apresentou depois do
desastre ocorrido no municipio
de São Gonçnlo, entre um bon-
do da Companhia Cantareira
dc Viação Fluminense e um
trem da Leopoldina. na passa-
gem dc nivel existente na rua
Alberto Torres, que, desde ha
muito oferece grande perigo,
sendo1 vários os desastres nli
verificados.

Colhido em cheio pelo trem
que saiu dc Niterói, com gran-
dc atraso e que por isso mes-
mo trafegava com grande ve-
locidade. o bonde da Canta-
rclra ficou reduzido a um mon-
tão de ferros retorcidos e fume-
g&ntes.

De enlrc os -escombros saiam
gritos lancinantes dos feridos,
tornando ainda mais comove-
dor aquele quadro danlosco
que poderia ser evitado se
ambas as companhias fossem
mais criteriosas, organizando
convenientemente os seus ser-
viços.

Agora, ai estão as mnsc-
quencias do descaso dessas duas
privilegiadas empresas de trans-
portes do Estado do Rio: os
hospitais de Niterói e S. Gon-
calo eslão cheios de moribun-
dos enquanto os pequenos ne-
croterios dos dois municípios
para guardar nas morgues os
nove mortos dessa tremenda
hecatombe.

Que sirva isso de exemplo
âs autoridades dc Estado do
Rio afim de obrigar tanto a
Leopoldina como a Cantareira
a preocupar-se mais com a
organização de seus trabalhos,
pois. em caso contrario, os de-
sastres suceder-se-ão, fazendo
com que a vida dos ncgocian-
tes das duns companhia* que
servem ao vizinho Eslado es-
teja sujeita a constantes peri-
gos.

O SINALEIRO CULPA-
DO DO DESASTRE

Como se sabe. o desastre foi
atribuido ao descaso do sina-
leiro. Jeremias Antônio, que
não recebeu o sinal porque no
momento estava jogando com
outros companheiros, fugindo
pnra local ignorado, quando
soube do desastre.

O Inquérito está aberto nas
policias de Niterói c S. Gon-
calo, devendo ser ouvidas va-
nas pessoas.

OS FERIDOS NO DE-
SASTRE

No Pronto Socorro de Nite-
rol, foram medicados os seguin-
tes feridos: N

— Joaquim Rocha, de cor
branca, com 56 anos de ida-
de, residente á rua 22"de No-
vembro, 236.

—. Maria Salomé Bedor Bar-
rclros. branca, portuguesa, de
18 anos. moradora â rua Alíre-

Mortos e Feridos — Repletos os Hospitais e Ne-
croterios de Sáo Gonçalo e Niterói — O Sinalei-

ro Estava Jogando — Os Mortos e Feridos
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Aspecto do local, vendo-se o trcni c o iionde sinistrado re"
duzido a um mon tão de escombros

do Baker. 473, que sofreu for-
te cscorinçfCo;

Angel Bnrbeta Fregedo,
espanhol, de 51 anos de idade,
morador A rua Alfredo Bo,-
ker, 398, em São Gonçalo,
que sofreu fratura da perua
esquerda e contusão da per-
na direita.

Alfredo Manuel de Arau-
Jo, residente no morro do Pm-
va, de 41 anos de idade, que
sofreu escoriações na perna.

Nobcrto José Ferreira, de
côr branca, com 38 anos de
idade, morador á rua da Con-
celção, em São Gonçalo. que
sofreu fratura da perna esquer-
dn.

Inôs Maria da Conceição,
de 50 anos, moradora á traves-
sa Leoridia, 577, que teve fra-
tura da perna direita.

Estciia Correia Pontes,
moradora á travessa Flores. 14.,
que sofreu ferida no punho
esquerdo.

Josefina Gomes, de cOr
preta, com 22 anos de idade,
moradora no Cubango. que so-
freu fratura dn bacia.

Zita Borges dos Santos,
residenle a rua Doze, 176, cm
S. Gonçalo. que sofreu ferida
na região frontal e fratura da
base do-crânio.

Pericles Carvalho, de 28
anos, dc idade, residente & rua
Ari Parreiras, 292, em S. Gou-
calo, que sofreu fratura da mão
direita e pé esquerdo.

Iara da Conceição Matos,
parda, de 12 anos, moradora á

ATOS DO CHEFE DO GOVERNO

IMPORTANTES DECRETOS NA PASTA
DA AERONÁUTICA

Atos Nas Pastas da Justiça e Viação

jggmgStBBÊBÊP* da?ri-0%.

O presidente da Republica as-
sínou na pasta da Aeronauti-
ca, os seguintes decretos:

Mandando reverter ao servi-
ço ativo o brigadeiro do Ar Fer-
nando Vitor do Amaral Sava-
get. visto ter cessado o motivo
que determinou stia agregaç&o.

Exonerando o major aviador
João da Cruz Seco Junior. cie
adjunto de representante do Mi-
nisterlo de Aeronáutica na Co-
missão Mista Brasil-Estados
Unidos, cm Washington e o te-
nente coronel aviador Geraldo
Guia de Aquino, do Comando
do 1. Grupo de Transporte.

Nomeando, por conveniência
do serviço, comandante intcrl-
no do 1.°.Grupo de Transporte,
o major aviador Ewerton Fri-
tsch.

ATOS NAS DIVERSAS
PASTAS

O presidente dn Republica as-
sinou os seguintes decretos:
Na pasta da Justiça

Declarando que Antônio de
Freitas Ribeiro e José Benevl-
des perderam os direitos poli-
ticos em virtude de recusa mo-
tivada por convicção religiosa.
de prestação do serviço müi-

Na pasta da Viação
Nomeando Jorçe de, Souza Fl-

guelredo, carteiro, classe D, pa-
ra postalista, classe E e José
Ribeiro da Silva, interlnamen-
te, engenheiro, classe J.

Aposentando Justino Correia
de Souza, servente, classe D,
Fernando Gonçalves de Araújo
Lima, postalista-auxiliar, cias-
se E, Felipe Antônio Damaslo,
carteiro, classe G, João das _o-
res. postalista-auxiliar, classe
G- Mirabeau de Cunna Melo,
telegrafista. classe I, Nilo Fer-
reira da Costa, telegrafista,
classe H, Rafael de Abreu Sam-
paio Sobrinho, carteiro, classe
E e Salomão Fortes Cabral,
carteiro, classe E.

Aposentando no Interesse do
serviço publico, Carlos da Silva
Vieira, condutor de trem, cias-
_e I e Oscar Sérgio Ferreira,
oficial administrativo, classe R.

Concedendo exoneração a
Carlos Edgar Correia, de posta-
lista, classe E, e a Romulo Kon-
seca. de postalista. classe E.
No Departamento Administra-

tlvo do Serviço Publico
Concedendo exoneração a

Joaquim Rnfino Jubé Junior,
do cargo, em comissão, de dlré-
tor dos Cursos de Administra-
cão, padrão P.

rua Santo Onofre, 17, no Fon-
seca. que sofreu ferida na co-
xa esquerdu, c fratura da perna
direita.

Ezcquiel Pereira, fogulsta,
preto, dc 25 anos de idade, mo-
rador a rua Dr. Jorumenna,
577, que sofreu queimaduras
de 1" e 2o graus no brnço dl-
reito.

Daniel Pedreira, Bastos,
cor branca, com 27 anos de Ida-
de, morador á rua da Concel-
ção, 554, eift São Gonçalo. que
Boíreu escoriações generaliza-
üas.

Alexandrina Soares, parda,
de 45 anos de idade, casada,
moradora & rua Nova Aurora,
14, São Gonçalo. que sofreu

contusão na perna esqueraa.
Jacinto José da Rocna,

brnnco. dc 50 nnos de idade,
morador á travessa Barros, 81,
em São Gonçalo, que sofreu Ie-
rida contusa no pé direito.

Henrique Ferreira Pinto,
do 51 anos, solteiro, morador a
rua db Lira, no Porto da Ma-
dama, 101. maqulnlsta. que so-
Ireu queimaduras de Io e 2**
graus no braço esquerdo.

Geraldo, de 6 anos, filho
do Agostinho de Aguiar dc Sou-
za, residente á rua Damasceno
164, em São Gonçnlo, que -o-
freu contusão na perna direi-
ta.

—..Geraldo Silveira, de 21
anos de idade, solteiro, mora-
dor á rua de São Lourenço. 308,
quo sofreu fratura incompleta
da coxa direita.

Hilton José da Silva, par-
do. de 21 anos de idade, sol-

} teiro, residente á run Baráo de
São Gonçalo, 117. que sofreu
contusão na região esternal

Lourival Brito
pardo, de 35 anos de
solteiro, e residente á rua Vis-
conde de Itauna, na travessa
Soares. 160, em S. Gonçalo. que
sofreu contusão na face exter-
na da perna direita, e escoria-
ções. Luiz Vicente Rocha, do 28
anos de idade, solteiro opera-
rio, morador á rua Washington
Luiz. 705 que sofreu ferida con-
tusa na região frontnl.

Foram medicadas no Pronto
Socorro de São Gonçalo, as
seguintes pessoas:

Lidia de Oliveira, de 27
anos de idade, solteira, quo re-
cebeu escoriações generaliza-
das.

Zeni Tavares Pinto, de 16
anos de idade, residente no Gra-
dim, 2.255 em São Gonçalo,
que sofreu fortes escoriarõr-

Adelir Costa, de 16 anos
de idade, solteiro, • mo. udui «>
rua Francisco Portela, 24. que
sofreu escoriações e contusão
na perna esquerda e seu irmão
Alinede Costa, de 14 anos de
idade, que sofreu contusões e
escoriações generalizadas.

Ancinende Fernandes Jar-
dim, de 17 anos de idade, eol-
teiro. morador no Porto da
Madama cm S. Gonçalo. que
sofreu escoriações e contusões
generalizadas.Maria Ferreira da ¦ ilva.
de 25 anos de idnde, moradora
á travessa Damasceno 147, em
S. Gonçalo, que sofreu esco-
rincões.

Dulcino dc Morais, dc 39
ano. de idade, morador á rua

Adino Xavier 522, em S. Gon
çnln. que sofreu contusões na
perna direita e escoriações.

Zilda Costa, de -0 anos
do idade, solteira, morndora a
rua Coronel Serrada 655, que
sofreu ferimentos na cabeça e
braço direito.

Luiz Silva, de 49 anos de
Idade, morador ã rua Torqunto
Gouveia 243, que sofreu frntu-
ras de costelas.

Eredine Tavaree Pinto, de
15 anos de idnde solteirn, mo-
rndora á rua Washington Luiz
2.255, em S. Gonçalo, que so-
freu ferimentos no joelho di-
reito e fratura da rotula cs-
auerda.

Elisa Silva, ie 15 anos de
idade, solteira, residente á rua
Azcquie! Monteiro 437, que so-
freu contusão no punho es-
querdo.

Cidc Aguiar, pardo, de 17
anos de idade, morador á rua
Coronel Rodrigues 85, que so-
freu escorinçõts.

Ocir Cordeiro, de 21 anos
de idnde, moradoi á run Lima
Castro 222. que sofreu escoria-
ções generalizadas.

Maria do Carmo, dc 20
anos de idnde, solteira, resi-
dente á rua Nilo Peçanha 489,
que sofreu contusão e esco-
rlaç6c6 no braço esquerdo.

Léa de Castro Arnujo, de
19 anos de idnde, solteira, re.
sidente á rua Guaianeia 160.
que sofreu queimaduras de 1."
e 2.° graus na perna direita.

Valdir Clemente Rodrl-
gues, dc 18 anos dc idade, re-
sidente á rua' Jair Figueiredo
318, que sofreu ferida coutusa
no pé direito,

Acidineia dc Jesus, dc 17
nncw de idade, solteira, resi-
dente á run Oscar Maldonndo
196, que sofreu escoriações ge-
neralizadas e fratura do era-
nio.

<
NOVE PESSOAS MORTAS
O numero de mortos, até

agora, vai a nove pessoas, que
são as seguintes:

Abel Correia da Silva,
onerario. de 60 anos de idade,
residente á rua Sete, 93, ern
S. Gonçalo. no porto da Ma-
dafa.

Joaquim Rocha, de 55
anos de idade, casado, escri-
vão da coletoria estadual de
S. Gonçalo, morador á rua 22!
de Novembro.

Maria Helena Freitas Har-
relros, de 29 anos dc idade,
moradora á rua Alfredo Ba-
ker.

Jardelina Apolonla da
Silva, de 55 anos de idade, ca-

Ontem, No Rio Negro
DESPACHOS E AUDIÊNCIA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA

O presidonto da Republica re-
cebeu, ontorn, pnra despncho, no
Palácio Kio Negro, em Petropolli.
os srs. Alexandre Mnrpomlos Filho,
ministro d. Trabalho, e interino da
Justiça e Gustavo Capanema, minls-
tro da Educação. Em audioncia o
chefe do governo recebeu uma Co-
missão dB Ferroviários de todo o
pais, tend0 * írente o sr. Alcindo
Ferreira, presidento do Sindicato de
Ferroviários da Zona Paulista, o
sr. Alfredo Santos, superintendente
da Companhia Telefônica Brasilei-
ra e o embaixador J. J. Slonls
AragSo.

— Esteve, ontem, n0 Palácio Rio
Negro, em Petropolis, em visita ao
presidente da Republica, o «r.
Apriglo dos Anjos, 2o Curador d*
ausentes da Justiça do Distrito Fe-
deral.

» -i» »
"Nós, Aqui, Estamos

i/luito Bem e Cada Vez
Mais Dispostos"

CARTA DO EXPEDICIONÁRIO
CATARINENSE VALTER WEN-
DHAUSEN A' PRESIDENTE DA

L. B. A. DE FLORIANÓPOLIS
FLORIANÓPOLIS, 19 (A. N.)

 A sra. Beatriz Pedernoiras Ra-
mos, presidrote da ComissSo Es-
tadual da Legião Brasileira de As-
gistencia, rocebeu uma carta do ex-
pedicionario Valter Wendhausen,
deste Estado, agradecendo-lhes, em
seu nomo e no nome de seus com-
pauhoiros, os presentes de Natal
que lhes foram enviados. Disse, om
certo trecho, o seguinte:

"Nós, aqui, estamos muito bom •
cada vez mais dispostos" acrescen-
tando: "Ja vencemos grande eta-
pa o continuaremos com o mesmo
animo até o fim que cremos esti
bem perto".

Dr. José de Albuquerque
Membro da Sociedade de

Sexologia de Paris ,
DOENÇAS SEXUAIS DO

HOMEM
Rua do Rosário, 172 • De 1 ás 7

snda. moradora á travessa Gul-
marães 360, no Porto do Ve-
Iho.

-- Alcldineia de Jesus, dc 17
nncw de idade, moradora á ma
Oscnr Maldonndo, 106.

Carmelita dc Souza Maia
Gonçalves, morndora n rua Ze-
lio de Morais, 49, em S. Gon-
calo.

Eracino Correia Miranda,
de 27 anos de idnde, mecnnico
dn Fabrica Nacional de Moto-
res, morador á rua Marcinno
Faria 89, cm S. Gonçalo.

Gil dc Castro, morador â
rua Santa Clara 11, casa 3.

Talita Souza Gregorio,
preta, de 22 anos de idade.

0 Primeiro Grande Concurso
11^-jInter-Estadual de Aeromodelismo

Esse Certame, Que Se Realizará Conjuntamente,
No Rio e S. Paulo, Constará de Quatro Provas

ro e troféus para os melhores
Muller; cronometristas chefes

A COMISSÃO DO JUR1 .

A P.B.E.Ar. organizou jâ
as seguintes Comissões de Jurl
para ns provas no Rio: Júri de
Honra — presidente e direto-
res da A.B.I.; diretores dos
jornais e revistas. Comissão
julgadora — tenente coronel
av. eng.0 Jussaro Fausto de
Souza, engenheiro Atalibio Sa-
broza Rezende, major aviador
Ricardo Nicoll e dr. J. Nicolnti
Mndir Gonçnlves e Comissão
Técnica — capitão av. Rudy
Hoerle. sr. D. P. Qay, profes.
sor Walter Egli e professorHermnn Sleffen Diretor geral
do concurso — Luiz Ernesto
Dutra da Fonseca; diretores
de prova — Oto Mota e Vfiili
Wirz; marcadores — Silvio
Fausto de Souza e Armina

. Muler: cronometristss chefes
— capitão av. Decio M. Mou-'
ra Ferreira e tenente Egoti
d'Abreu Prate.; chefes de pl._ta — capitão av. Rudy Hoerle
e José Neiva.

Serão organizadas, em São
Paulo. Comissões do Jurl com
elementos Usado» a. Aeromo-
tíèlismo e Aero Clube de São
Paulo.

Seguiram para S. Paulo o co-
missario nacional tenente-co-
ronel av. Godofredo Vidal, os
comissários técnicos adjuntos
capitão av. Rudy Hoerle e sr.
W-Hi Wirz, afim de articularem
eom a Comissão Executiva Re-
gional do Estado u execução
do primeiro ; grande concurso
inter-estadual de Aeromodolis-
mo, que se realizará con jun-
tnmcntc no Rio e na cnpltal
de S. Pnulo, a 25 de fevereiro.

Esse certame, que 6 dedica-
do á Associação Brasileira de
Imprensa, constará de quatro
provas, que são: 1." — Dedi-
enda aos "Dinrios Matutinos":
Planadores — categoria — no-
vos, classe — livre; 2.* — Dc-
dicada aos "Diários Vcsperti-
nos": planador s — catego-
rias — Juniors, Seniors e Ve-
t.ranos; classe — C, D e E;
3." — Dedicada ás "Revistas
Ilustradas": Aeromodelos a
motor de elástico: cntegorla—
novos, classe — livre; 4.* —
Dedicada ás "Revistas técnl-
cas e de Aeronáutica": Aero-
modelos a motor t elástico:
Categorias — Junior, Seniors
e Veteranos; Classes — CD
e E.

Em todas a. provas serão
disputados prêmio* em diulu-1.

1
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, P B I M B I B A s«O.ÍDB ESTA' MINHA MtT.
LIÍEi ?!...», NO GLORIA

A CuWpanliiii .U'111,1 Flvra-.Stttu'
Ca. Milho sprusuníiui n mui turin..
J-a . 'ça iiustn TuiupuviuU, que: 8
uma coraodia francos» em tradução
do Melo Barreto. Trata-se Ju maia
um espotduulo para rir. som prs*tensões, portanto. 1) osso objetivo
/oi ploiiRiusnt ttlciiii.,.uío, |.oi_ qus-oe locliis oo seus iniri prote; mi«riiin-

- bo- ii -contunto. Çonliiiloi gUroninsdestucm iili). deMii vu/,,1 Alluii
Flor». Augúáto Auibal u Mm-ln mi
laberrj' u iju uluuçfto vsjti imYadah'
dn bBStaiiVjt. -

Oh outros interpretou Uiücriitos
da ci.miiiliii do Bisgoii o Beu- .loriuii
.linfnel de Almeida, Geurgei,, Vilaõ,
Lula Cutnldo o Joraci de OliVair»,
Os conarios idealizados e ê^eouitti
dos por Aquino Silva, efio aceita-
v.ia.

í, L.
A MENTIRA TEATRAL

Taí haver uma grande têmpora-
da teatral no Curiós Gome».

VOC". SABIA
— que ns ,.«•.. utinas d0 Ro-

creio antes de eMiuarem v5o para>i fri-orifico.'

¦ COISAS QUE INCOMODAM
A Raquel Martins pedir para dis-

Iribuir a .sua fologra.il. na platéia.

O FILME DE HOJE
ralado — "A espiã du Arge-

lia", —. Viqul.

O OARTAZ DO DIA

GLORIA — "Onde eslá minha
Miilher", comediu, ás 20 a 2a horas,
com Alma Irlora.

FE>;I_-_ —'"A Mulher que velo
de Lòndros", comediu, As 21 horas,
com Iracema «io Alencar.

RECREIO -- "Momo ua fila", re-
vista, ás 20 e 22 horas, com Dorci
Gonçalves.

O OOMEJN TARIO DA NOITB

Um telegrama de Lisboa par»ob jornais dis que, «m um baile de1 *r vai abateu o soalho de uma
cana caindo iO pessoas no currBl.

O Mesqultinha leu a noticia e co-
mentou para o Sa.ú do Carvalho.— Essa nossa torra tem cada
coisa, engraçada. . i

MEW DO
dia

_J  foi « ur.i»ANCifc
ALMOÇO

Vsvóns 4 la tourangclle.
á: * *

Arroz com galinha.
_,„!_, . * *. *, _¦:Bifei do vi tola a miláness,
r, * * *

l' i iitiib .

NEM

VAtítlNS A' l,,.\ TOirr. Wl.P.M.F
— >'_)iu!s Oi? (irar an |'iiiliun uu

fl»|ips du 6HU gra. <|e vittfi.iK. ut..
Ihea uniu turvaiu ni|iiilu, (•¦•lüciiii.
cl(i*M im ukíiu furvmutii coi ti >w i
Kunm ciiçaroln luca uma doa luitt
eom '- cui.iwic.-. ¦ ümii uli.ir,-. de tiniu-
teiga e 1 de farinha do trigu, me-
xa até corur e enlíin Itinte, mo-\_m-
do bem, 5 chicara* du caldo. I_ogo
que o molho estiver ligado, despe-
jaiu-ae nelo ati vagens previamente
escorridas, cobrlndo-se bem u ea-
enrola o amortecendo o fogo, pura
que a oovsoduru so processe coin d
bafo. Depois de coildaa, rotira-se
a caçnrola do íngu. e, ao servir,
desmancham-se três gemus a junta-so com um» colher bem cheia de
manteiga fresca. Retorna ao fogo
por uns instantes, soro deixar ttff-
ver. ÍÜtii \ o-bü íiuontü. >

Di/IRÍO ASTROLOGtCO

JANTAR:
Bopa Artusíana.

.-¦'."*''¦"* 
*Batatas frites em ijuejlnhos .

* # #
balada de alface com nata.

¦k * *
Peixe assado double.

, 
"• * *

Ovos moles.
Cremo de abacate.

MAIS DOIR SUCESSOS DA
ÍOTH OEKTURY-FOX NO

TALACIO

..BIos nf eilão, distribuindo«legriu _„, ni;1u„ eiifeiil* por indni i-tdndo: ütnn r.nt(i-i*t o Olivcr'lurdy, o Gordo e .. Mágrn que•cdo o publico Bilorti, im wnmai» recente a ventura. •• «. li..ju_
Ga1'. uma explosão de •ct.__iYc'ltl_i«
do e riso» que a 30th OonttnFox chi» apresentando no Vala-
elo.

Os Reis do Riso contiuuain"jn plena forma, deliciando nn"lalwius com huus inesgotáveis••octitxo-! cômicos desta voa me-
,tldos ua p«l0 do dois "vnloro-
uos ' detuetives, dispostos n tu
do para proteger tinia valiosainvoncSo que Interessa o Govei-
no. E á dificil imaginar quan-ta coisa inesperada lhes ticonto<¦(, até que consigam seu objeti-
vo. . .

Ijogo a seguir, em rangntfloo
contraste, n 20th Oontury-Fox
vai apresentar um dos vigorosos

dramas dn cinema: "Uma Asae Uma Prece", unw epopòi»emocionante • rsallstlca, onde
IIo". Ameche, D,,.,,, Andrews eWilliam Kytlia tem chance para•viresentar dsseiuijunhos soberhos quo os colocam no topo dnescada da fama. No elenco des-

te grimdioRM tiixM-nixU. alndu
Charlei Bic' ord, Sir CodrlcIlHiil,,!.!., Klõhsrd Orano -•
Henry Morgan, sob a im.ilrail.iinrecllii de Henry TTnthnway.

DEPOIS DE AMANHA OS ME-TROS TIJUCA B OOPAOABA-
NA APRES3HTARA0 "A ALE-

ORE SOLTEIRONA"

Hopoia do amanhí. para al««
gria do odo um grande publi-CO, Marjorie Main. Znsu Plttn.
busatt Peteres (quem nüo selembra dessa adorável criatura
em "Nn Noite ('•. Passado" M o
Gny rCibbee vfln contar, nos
Metros Tijuca e Copacabana,uma historia muito divertida;

A Alegro Solteironn" (Tlsh),

um entreoho humsno e encanta-
dor, que Maijorle Maln vive A
maravilha com aquele «ou tem-
paramento que deu mostram em
seus vn rios filmes oom. Wallace
Bnery. .Tuntamente com'"A Ale-
gi'o Sulieirona" _ Metro apre-
scntnrá um excelente "shnrt''

-tmltafr-iio" mai*—oiiTmíoineii;
lamentos dn historia: "O Ultime
Ato".

"DUAS OAROTAS E UM
MARUJO

Continua no Metro Passeio n
'«ilii carreira de "Duas Garotas,
a um'Msrujo", o delicioso rn-•manco musical produzido porJoe Pasternak para a Metro
com Van Johnson. Juno Allyson.
Gloria de Havon e Jitnmy Du-
ranto nos principais papeis.
atunndo ainda no filme figuras
como Josí Ilttrbi, Lena Ilornc,
Grota Allen, as orquestras de
Xnvior Cugat, o Harry Jnmei.
eto.

SABONETE
. *&mmm*.'r^~ ¦ ^m.

Preço por preço é o melhor !
A venda em todo o Urasll

BATATAS FRITAS EM QUEI-
JINHOS: — Cozinho um quilo üe
batatas, descasque-as tirando lhes
todos os olhos o passo uo espreme,
dor, juntaudo-lhôB em 6cguida 30 grs
de mont.iga, sal, pimenta do reino
três gcmiis do ovos o 3|4 do uma
chicara do leito; amassar tudo mui-
to bem, passe por uma peneira fi-
na e oin seguida faca bolas de
ci*rca de três centímetros de dia-
metro, achutens dando-lhes o foitio
de queijinhos, passeas em massa
de frigir e frite-as em manteiga ou
em bom azeite. Sirva com gtiarni-
çBo de assados.

RALADA DE ALFACE COM
NATA — Escolha alface bem frises
e repolhuda. Tire ns folhas de fo-
ra. conservando unicamente os cen-
tros que cortará em duns ou mais
partes, conforme o sou tamanho.
Disponha na saladeira esses con-
tros cortados e na hora de servir
vire em cima uma mistura feita de
vinagre, snl, pimenta e duas colhe-
res de nata grossa Ou de creme dn
lelteria. Esta salada nao leva

iiíeifc.

IfWWl AIS

Hoje, 20 — Mtiihl rasoavel. Du-
rante o dia haverá poBsIbilLdulü de
bous: negocioar

ACONTECER V HOJE.
LEITOR

AO

ANlirr.iioARIOS
rasem anos, hoje:

eiiliorus. Mariu hms Santos; An-louio de Miranda; José de iVbrcu r,
Yalileumr Bandeira, no.isu coiegu do
imprensa.

Menino: Pologida Rosns.
Coinenioroii oulein o sou pri-meiro aniversário natalicio a inte-

ressanto menina Nilmar, filha do
sr. Marcos-.Pnlmié e do sua exnia.
esposfc d. Nizéia t iMates Pnlmié.Faz anos hoje a men ina /..'-lia,
filha do sargento Francisco Costa

u da sra. Anil Cosia.
Senhoras; t-tioilia Acioli o IjucI-

lin C. Marques.
•—i, Faz anos hoje a srn . Maria

José Moreira.
(ít.iliorinhn: Irene Morgado.

ovembro de 1044 pei,, dr. Afr.i-mo Peixoto, presidente do lnsülu-to, tem tido a colaboração d» in-teloctuais brasileiros e norte- ume-rícnnos qu.. vém focãlliaiid- inte-
rassantos aspectos da vida nortfl-
americana ou das rola,Aos culturais
e sociais entre os Estados Unidos e«> Brasil, Acompanha sempre, as pa-Icslras um Boletim noticioso do
Instituto contendo Iodas as ntivi

dao.Bs da somaiiR.
— No dia 211, ris 17,30 horas,lia verá uma roccpcAo aos prcsiilrn-les d«.s Comilés lícgionais da Assuntos tntiir-amerlcanns, que. a

convite do Escritório do Coordena'
dor de Assuntos .ntef-ámáTlcanoS,¦"íi-ílo pnrticipsr de uma reunido
aeits capital.

NASCIMENTOS NA A. B. I.

FORO MILITAR

Acha-se enriquecido o lar ds
Bia. o sr. Arnaldo Coelho, com onascimento, de ,ais uma filhinha,
que recebeu o nom, de Marizia.friSTAS

Em Petropolls — Anuncia-se pa-ra Inicio de marco a primeira
grande festa elegante da esta.ao
pótropolliaiitt. Promove-a a seunor»
Mareio de Melo Franco Alves, nalista das "patroneses" figuram osnomes mais ilustrei da alta socle-
dado brasileira. O espetáculo, num
palco i mado sobre um grandelago, constará de um Concerto da

Sociedade Sinfônica sob a regeucuide Szenkar, e uma parte de baila-
dos pelo corpo do Teatro Municipal.

A Associado Brasileira de Im-
prensa oferecerá aos «eus asíocia-
dos e especialmente aos críticos
cinematográficos, em sua sede smanhã. ás 17.30 horas, a exibição
dè "Brasil", recent, produ.«o daRepublie Pictures, dodicada ao nos-so país. A exibição surá exclusiva-
mente para sócios.

nuel Batista Martins e As 16. HO
hurns, n professora Dvidii. Sotitõ dn
Silva.

MISSAS
Serio celebradas, hoje:
No altarmór da igreja de SSo

José. ás 10.30 horas, de 7° dia,
em sufrágio d*a alma do sr. Anto
nio Luiz dos Santos Azevedo.

No altar mrtr da igrein dn-Rn-
snrio, ás o.So horas, do 7o din,
em nufragio da alma do sr. Ne\»-
ton Pinto Teixeira.

Em intençííi da alma d,n con-
traal ;irantu Dionlsio Gtftlçnlvea
Martins, ás 10.?0 horas, do 7o dia.
no altar da igreja da Candelária.

—¦ Será celebrada, ás 10 horas,
na Igreja da Candelária, de 7o dia,
em «ufrngio da alma do sr. Arman-
do Pinto Teixeira.

No altar ti '¦ da igreja do
Santíssimo Sacramento, ás 10.1o
horas, de 7" dia por nlma do sr.
Luiz de Amorim Ramos.

— 3eguoiu-ae as possibilidade!
rellzoe ou nSo, de hoje com horaa
e números promissores para os
leitores nascidos em quaisquer ilin,
mes e ano dos períodos ahalxo:

PARA OS NASCIDOS

Entre 22 de dezembro e 20 di
Janeiro: — Dia impropr10 par»negocio/, arriscados. 16, t7, n 18:

61, 71 o 81. (hs. e ns.)
Hfitrc 31 de ie,io,io 0 18 dc

fovefolro: — Dificuldades. pru
.ocupuçiles „ obscaculos. 7. 8 a 9;
8«t, íi.í o ;ig. (hs. e ns.)

Entre 10 dc fevorotro o 20 de
março: __ Vingou* favoráveis <¦
sncUÉosi sòcinis. 10, 11 o 12- 19
20 i lin. (ha. o na.)

Entre 21 dc março e 20 deabril: — Tialuilhr, IhtèlDétUOt; r.tl-

vlilade e pequonus roalizai^us.
# 7« n2, :i;i o 43. (h«. o ns.. 

'
Entre 21 de abril „ 20 de

maio; — Romantismo. passeiosAgradáveis e facilidades em negn-
vios. 2. *d e 4; 20, 30 e 40. (hs.e ns.)

Entre 21 de maio e 20 de
lunho: — Dificuldades íinnn.elrui
0 indlsposiçán orgânica. I, 1?, „ 2.f
10, 40 e 58. (hs. o n«.)

Entre 11 do junho o 22 dt
jitlllo_.«*. Desfr.vorabi!idado. om to-
dos ns setores e ansiedade por dl-nheiro. 2, 14 e 15: 20,, ÍO * 51.
(hs. e us.)

Entre 23 de julh0 e 23 ds
agosto: — Acontecimentos impre-
vistos, oxperionciiis estranhas r

«atisfiuúo iiitiiiin. 10, 18 e 17: 87,
81, e 71. (hs. e ns. )

Entre 23 de agosto o 22 dt
«otombro: — Desapontamentos, ver:
biitilidnde ,. inquietude. 11, 18 4
10: 38. 45 e 35. (kl. t M.)

Entre 23 do Betembro e 22 d»
outubro: __ Encontros agradável!

«.- fnvnres do amigos e superiores.
12. 17 e 20; 21, 80 e 03. (h«. «ns . )"ntre 23 de outubro e 22 ds
desembro: — Dosfavorabilidados.
trama de inimigos e falta de sortn
nas especulações. 8, 9 e 11; 85

.">3 s 54. (hs. e ns.)
Entro 23 d0 novembro o 21 as

dezembro: — Influencias dn mnl-
gos ou pnrnntos „ ganância* de«-
medidas; 15, 17 e 19; .._, fia *
73, (li., o „« 1

GRAVES ACUSAÇÕES

CONTRA 0 COMANDANTE DO NAVIO"PEDRO II"
REVELAÇÕES DE ALGUNS PASSAGEIROS -

VIAJANDO COMO ANIMAIS

EXPOSIÇÕES

COXDEXADOS PELO CONSE-
LHO DE GUERRA DE

CURITIBA
Edirson Goines de Souza, José

Gabriel da Rocha e Geraldo
Martins Neto, condenados,- res-
pectlvamentc, a 6, 9 e 6 meses
de prisão com trabalho, como
Incursos nas penas dos artigos
152, 177 e 155 do Código Penal
Militar, acabam de apelar para
o Supremo Tribunal Militar, em
cujo secretaria os autos deram
entrada ontem, com longas ra-
i.8es apresentadas pelos seus de-
fensores.

Presidiram esses julgamentos
os majores Aquiles de Menezes,
Trajano Monteiro de Souza c
Gastão Mena Barreto Monclaro,
tendo funcionado o auditor dr.
Macedo Filho.

Essas apelações deverão ser
julgadas em abril, quando o
Tribunal iniciará o seu período
forense.

Chamados á 2.* C, R.
Estão sendo chamados á com-

parecer á 21 Circunscrição de
Recrutamento, em Niterói, na
próxima quinta-feira, os cida-
dãos: — Durvalino Xavier e An-
tonio, filho de José Meireles,
nascido em 19-6-1924 e natural,
de Itapcruna.

CABELOS BRANCOS"
á cor primitiva

ALEXANDRE [beleza
£EJUVESCE te3<
\r\ao é -Kn+uw B

JULGAMENTO DE ENGENHEI-
ROS CIVIL E MILITAR

Foram interrogados na 3.1" Au-
ditoria Regional o ten.-cel. Vai-
demir Arnnha iMeira de Vnscon-
eclos e o engenheiro civil Ma-
rio Moura Brasil do Amaral, qiu«
estão sendo ali processados sob
a acusação da pratica de irre-
gularidades em construções m!
litnrcs levadas a efeito em Juiz
de Fora.

i A seguir os autos foram com
vistas no promotor Valter Wlg
derowitz, para alegações finais,
devendo o respectivo julgamen-
to ter lugar possivelmente den-
tro da primeira quinzena de
março próximo.

Esso Conselho, está sendo
presidido pelo coronel Estevão
de Souza Uma. achando-se os
trabalhos jurídicos a cargo do
auditor dr. Georgcnor de Lima
Torres.

Funciona o escrivão Zanio
Frois dn Cruz.

X SUMARIO E QUALIFICAÇÃO
DE RÉUS

Na reunião de hoje, do Con-
selho Permanente da 3." Audito-
ria Regional serão sumariados
os rcUs Ari dos Santos, Alisia-
rio Prado do Nascimento e An-
tonio Rodrigues Teixeira; e na
Auditoria de Aeronáutica, tam-
bem serão sumariados os rcus
Antônio Vicente de Oliveira eAvelnrdi Martins da Cruz e
qualificado o reu Francisco Dias
Pereira.

ALVARÁS DE SOLTURA
A 2,« Auditoria Regional ex-

pediu alvará de soltura em fa-
yor do sentenciado Eurico daSilva, do Batalhão Escola, paraser cumprido no dia 24 do cor-
rente, visto nesta terminar, a pe-nalidadc que lhe foi imposla.

A Auditoria tambem expediu
alvará em favor de ítalo Reis,do 1.° R. C. D. e preso na IlhaBom Jesus, visto haver sido a
penalidade diminuída para 3meses de prisão.

ASSOCIAÇÕES
CULTURAIS
Oltibe do Engenharia — O Con-selbo Diretor reuue-se amanhS, á.ili horáSi nob a presidência d0 en-

ge. eiro Edison Pnssus, para tra-
, lar o assuntos de interesse ge-rui.

— Quinta-feira. 22
horas reiiliznr-seí a

ds 17.30
1* reuniSonormal , o 191. „,,„ . m..£u1UI(.,

dem. l) ¦ — Á ^.rt» -óV 
palavragnaisse, pelo prof. Oton Loonar-dos. OoutSnun.So da sório "Ter-

minologia Cientifica e Técnica) lominutos. Elisiario Távora Filho
(OomuMcáçíó) fo minutos. 3) AIn'..-ria do alumínio, pelo eng.Antônio Jdsí Alves do Souza, dire-tor o Departnlnouto Nacional doPrniluçSo Mineral. *

— Instituto BrasU-Bstados Uni-dos — Continua tràriqiiósd» ao pu-blieo na N<jde d„ Instituto do Ir-
quitatos do Brasil, á praça Floria-no, 7-1» andar, a E*pògit_8o deDesenho e Pintura dos alunos doInstituto du Belas Artes do BelolIpri-.on.i_, sob a direçíó do pintorGuigniiril. Essa mostra de arto quevom obteido grando sucessoconta eom p putrocinio conjunto doInstituto do Arquitetos do Brasil e<io Instituto Braslí-Batadoa Unidose ficará aberta até o próximo dia25 do corrente.

. - Ns PrAxInin quinta-feira, As22 lioroR serA irradiada pela PRA-2Radio Ministério da EducaçAo maisuma palestra da serie organizada
pelo Iustiiut0 através dessa omisso-ra. Falará a professor. Maria Jun-
queira Schmidt, diretora da EscolaAmaro Cavalcanti, sobre: "Aspectos
do Assistência Social nos EstadosUnidos .

Essa série quo foi iniciada em

Henliza-s,. hoje Ai 16 hora», n»rua 7 de Setembro, 82, a inaupu-
ração da Galeria Lebréton, em ho-
menagem u .loaquim LebretOn, pri-meiro diretor da Escola Nacional deBelas Artes. SerA efetuada ali umaexposl.Ao ds ronsaitrades artista-;
nacionais e estrangeiros contempo-
ranéos, tendo e««a mostra de artedespertado vivo intsfess* em nos-sos meios artísticos e culturais.

FALECIMENTOS
Josefa Torrelo de Lacerda Kodlg— Faleceu, és 5 horas do ontem,

em sua residência A rua Newton1'rtdo n. 22, oasa 15, em Niterói asra. Jnsefn TorreAo de Lacerda Redlç. A extinta, viuva do sr. Joa-
qiiiiu Alves Redl(r. pertencentes am-niis a tradicin- íts familias do Pa-rA onde, aliís, atuou ela durantemuitos anos, conio edtti-ador», «ra
pemtora do ar. Artur Redig. in-diisiriiil no CearA. casado com asra. Maria Redig e da sra. Zulnin
Redl-c dn Canino-, jA falecida, viuva
do ministro Dendeeio de Caninos,
antigo conselheiro comercial d0 Bra-
«II; na Itália. Pelxa ainda os s«-
guintes netos: .ara. Hortensla Re-dig Lisboa, esposa do aviador Ed-mundo I.ishoa: sru. Ilorloneia im-
pos Melpnor, esposa d pintor Las-vio Melpnor e os srs. DeooVeéio
Redig de Campos, diretor da Bi-lilmleca do Vntieaiio; Olavo Redigde Campos, presidt-nto da Cnixo doPenRíies e Aposentadoria dos Fer-roviarlns. ,« o advogado Armando
Redig de Campos e uma blsnet» amon,na Tânia, filha do casal Hor-tetisin-F.iliniindo Lisboa.

Oa funarals realizados, ontem
mfisttio saimlo o forelro da rcslden-
cia acima para o cemitorio de Ma-ml em Niterói, ds 17 horas.
ENTERROS

foram sepultados, ontsmi
No cemitério do Sio Jo80 Batista, As 10 horas, a viuva coman-danto Antônio Xavier d'Olivelra oAs lfl horas, o dr. Jdrgo da CostaFranco.
— No cemitério de SA0 Francis-

co Xavier, és 16 horas, o dr. Ma-

Orbleu e Organdy
de BAZIN

Perfumes tio alta classe!
A' venda em todo o Brasil !

Continua Aberto o Vo-
luntariado Na Policia
Militar do Distrito

Federal
Continua aberto o voluntariado

rara a Policia Militar d„ DistritoFederal. Sfio exigidos, pelo coman-do d» referida corporaçKo, as se-
guintes iiindieiVs: Idade minima, 17

jiiios, a|tura minima, l.m60. .
As Informaçfies a respeito surSoobtidas na 4« seção d0 estado Maior

da P. N.. A rua Evaristo da Veiga

Vendedores de
Folhinhas, 1946

As novas Folhinhas Populares para 1946, daCompanhia Litografica Ipiranga, são uma excelenteoportunidade para vendedores profissionais apro-veitarem mais o seu tempo e suas visitas. Negociofacilimo com tentadoras comissões, tambem para
pessoas com pouca experiência. Procure-nos à Av.
Almirante Barroso, 81-6° andar — sala 614 (Edifi-cio Andorinha) das 13 ás 15 horas.

Patente de Invenção
N.° 29.788

Momsen, Leonardos & Cia.,
Agente Oficial cia propriedade
industrial, estabelecida á Pra-
ça Mauá, N.° 7, lt_.° nesta ci-
dade. encarrega-se de promover) emprego de "UM pi-tODUTUDE GRÃOS CEREAIS E ORESPECTIVO PROCESSO Lm
5UA PRODUÇÃO", privilegia-do pela patente supra, de pro-priedade da CONTINENTAL.
BAKING COMPANY

Nova Turma de Pilotos
Civis Brevetada Em Juiz

de Fora
¦oiSW"";*? "i" 

.om!»K°. "o Aerot'lube de Juiz do Fora, a cerimonia
turma do pilotos civis. Presidiu-a
™.. J,J.. JRaimu',<''' Sampaio, co-motidahtet da 4- Região Militar opresidente daquela entidade. Os
tS «2 K?"1- 

,liIigidos VeU, cnpl-

? i«n * ' Po'0 c°n""><«anto da3* «ona Aorea. Submetidos âs pro-
(if."/rf"! 8 ''ratic''S. constando os-
mL.L 

^ 
."J**0"-5 am trechos deter-minados, todos os alunos comprova-«m seus conhecimentos e habill-

rn« .I1.°Vt"' Pil0t0,6 civ!s <l0 Jui'' aaíora sio os seguintes: Almir Cnm-PO. Alves, Geraldo Aulio Telxe raMnrilo Gonçalves da Silva. AloWÒ
oãfio^r 

G""Joiro; H,,li0 sivimlZ
beiro ££»?**• ^Sê dp ^,',lI» RI"beiro. Guilherme de Melo. Francis-
«ilson Larcher, Helio Dalpa e AI-varo Giiimnraos,

Recebemos dos srs, FlavioSantos Souza. Euclides Prado
Neves, José Dias Costa. Fran-
cisco Cardoso. Manuel <3óis
Meira. Jtivelino Mato Orosso.
Dionizlo Pires. Alriim Paiv?.
Souza, Manuel do Espirito
Santo e Pedro Souza; todo.-ex.passageiros do navio doLloyd Brasileiro "D. Pedro IT",uma carta reclamando contra
o procedimento do Io comis-
sario der-se navio, Agnaldo
Zaura Ribeiro.

Além da péssima qualidadedo alimento que fornecia aos
passageiros de Ia classe. — di-zem os missivistas, — não
atendia ás reclamações, nem
mesmo das senhoras que, du-
rante a viagem, do Pará a. Rq_cife. não puderam deixar oscamarotes.

Os taifeiros, entretanto, profissionais dotados de sentimen-
tos mais humanos, contrarian-
do as severas c absurdas de-
terminações do comissário. Ag-naldo Zaura Ribeiro, atendi-im
ás escondidas as senhoras quedevido ao estado de enjôo per.maneolam nos camalotes.

Desligado e elogiado
um oficial superior da

Armada
O ministro em aviso de ontero,

endereçado io seu colega da paatn
üa Marinha o seguinte ato: "Tenhoa honra de apresentar a v.' excia.,
após sou desligamento deste Mi
nisterio, o capitfto de (ragata Raul
Reis Gonçalves do Souza, cuja cs-
colo ii te colubtração com o Exercito,
durante meses, mereço nüo apo. ..s
ser evidenciada, como louvada poi

sua rara eficiência, extrema do
dicai.ão e rec'Oiibecid0 valor, prin-
cipaliiHinto quando dos sucessivos
transportes para além unir das for
ças Expedicionárias Brasileiras,
sempre por elo aconipiViliuilos com
Otuuo sucesso a plena regularidade.
Com os meus melhor s agradeci-
mentos a v. excia. pela contribui-
çilo prestada pela Marinha de
Guerra do Urasil na proteçío aoa
comboios da t'. E. B., quero trans-
mitir-llif os louvores a quo fez jús
o comandante Raul Reis, no de-
sempenho proficiento, dedicado o
altnmento patriótico do suas mis-•¦õos d0 guerra, em intima ligação
com o Exército.

Oficial culto e valoroso, do quom
o tirociiiin do mar o a fina edu-
cação revelam uma personalidade

Que a comida fosse raciona-
da. ainda vá,, porque o nosso
país está em guerra. Entre-
tanto — alegam os reclamari-
tes — nada justifica a péssima,
qualidade dos gêneros nem tão
pouco a falta de sabonete e simundicie das roupas de cama

Enquanto isso se passava ne
primeira classe, os infelizes
que viajavam de 3a. em mime-ro de 200, segundo ainda nosInformam os missivistas, mai-*.
pareciam animais famintos
não obstante serem brasileiros
que regressavam dos seringai-,amazônicos e que tomaram
parte na famosa batalha daborracha.

A' administração do LlóydBrasileiro, diante da grave revelaçao dos passageiros acimamencionados, compete, a bemdo bom nome da empresa eda segurança dos que recor-rem aos seus serviços de trans-
porte, determinar a abertura,de rigoroso inquérito, afim deapurar as causas que levaramo comissário Agnaldo a proce-der de maneira tão condena-vel.

"O Cruzeiro do Sul"
d_

Publicação do Serviço Especia)í • B. B., editado na Itália, re-coheram oa reportera de setoresaereditacfbs junto ao gabinete domin.str0 ns. ., 7, 8 de janelroultimo, os quais trazem uma sériode assuntos interessantes. A re-massa foi faita por gentileza da<- toncnl o enfermei rn Olimpia Ca-morino, funcionaria deste Ministo-

CINELANDIA

Palácio — "Bomba" (Fox
Filme) com o Gordo o o
Magro. Horário: 2 — «l —
ti — 8 e 10 horas.

Vitoria — "A Vingança
di Homem Invisível" (Uni-
versai) com John Hall.

Metro Passeio — "Duas
Garotas e um Marujo" com
.Tune Allisou e Lona Home.
Horário: 1|2 din — 2 — 4

ri — 8 o 10 horas.
Plaza — "Guerrilhas"

(Coiuiubiii) . Horário: 2 —•
4 — 6 — SalO horas.

Imporio — ¦'Vieram Di-
namitar a América (Fox £'il-
me). Horário: í; — 4. —• 6

S e 10 homs
Odeon — "Rainha daa

Solvas'< e "Amor Tirano".
H rario: 2 — 4.30 — 7 e
9.30 horns.

«.apitolir — "Purniso dos
G.itunoj," (Comedia) —
"Trombone do Vara" (Desa-
nhu d.i- Pato) — "Uma res
tea do lui" (Miniatura) —
"Afagos do Celeiro" (Dese-

n.to. — "Golcondas Moder-
nas" (Tapete Mágico) — E
jornais d'i atualidades —
Sessões n partir do meio-
dia. Domingo a partir das
D ?f» horas.

Rox —«A Pilha do Co-
uu» .le .:"i» K in :¦ n (i»v
.vn... II..*•!i-i«. • _! — 4. — fi

S e 10 horas,
Pathc — "Düit. Co .trs o

Muihío" (Metro) com Lana

Turner. Horário.
(> — 8 e 10 horaa.

Clneao Trlanon — "Om
Dia no Chile com Nosso
Scratch", "Original Repor-
tagera" — "Os Ingleses no
Rheno" —"A Priucosa do
Fogo, de "O Fantasma".

Cineac "O. K." — "O
Carnaval no Rio" — A Prin-
cesa do Fogo", do O Fan
tasma" — "A Noiva Esqui-
va", "Comédias", otc.

CENTRO

Sio Josí — «A Preferi-
da" — SessOt» » partir de
1.2 dia.

rimor — "Os Mistérios
da Vida" o "Audaciosa
Chantagem".

Popular — "A Tentacüo
das Garotas" a "Aventura
Tropical.

Republica — "Duas VI-
das" a "A Perigosa".

Colonial — "Pif Pat" a
"A Volta ao Lar".

Parisiense — "Caunrto
Amarelo e "Viagem Perigo-

Floriano — "A Hora An
tes do Amanhecer" e "Ban-
d<.'oiro do Mistério".

Eldorado — "Anjo V-r
dido"— Ses*-ôe« t nartir di
2 limas.

Metrópole — " Féria» d»
Nata;" * tt0i*l \"«niuro*
soa".

CARTAZ DO DMA
!* ** "T * ~~ Ideai — "An Minuih-iM /«hn*- ^«..o ua.a.u. a . ** .. ...._Ideal — "Aa MuralbaB

o Jerico".
Iria — "A Sultana aa

Sorte".
Mem do Sá — "Maria An-

touiettt".
Lapa — «Os Carrascos

Tarnlem Morrem" o "Ela i
da Pontinha".

D. Pedro — «Um Oosta
• Seis Vinténs" « "O Pa-
lha co Faz o Artista".

BAIRROS

Metro Copacabana —
O Piloto i. 8" (Metro)com Franchot Tone. Hora-

riotS—^ — e — 8 e
10 ..uras.
¦" Sâo Luís — "O Morro dosVentos Uivantes" eom Merle
Oberon e Laurence Olivior.
Horário: 2 — 4  g 8 c 10 horas.

Roxy — «A Vingança
do Homem Invisível" (Universai) com John Hall.

Rian — «'Sob dua-
Bandeiras" (Fox Filmei
com Ronald Colmart. Hnr»
rio: ! - 4 _ S _ g , johnrnt.

Astoria — «Sete Dias pa-ra Amar" (R. K. O.) —
Horário: 2 — 4 — 6  8— e 10 hoiss.

Uaddock Lobo — "PU
Paf" (Filme da Cinsdia).

Metro Tijuca — "Piloto
1**V í**, (Metro) coi., Fra»

chot Tone. Horário: 2  .,
— 6 — 8 s 10 horas.

America _ "A Vingança
do Homem Invisível" (Uni-versai) com John Hall.

Rlts — ídolo Amante" •"Herói". Sessões á partird,) 2 horas.
Americano — "A Crus fl.

Lorena.
Ipanema — «Fortaleia»

Voadoras — SessOs á partirde 8 horas.
Carioca — «*as Daa«

Bandeiras" (Fox Filme)
com Ronald Oolman. Hora-
no:2— 4—«—8,io
horaa.

Olinda _ "Sete Dias pa-ra Amar" (R. K. O.) Ho-rario: 2 — 4 — s  *
10 horas.

star — "Arrisca-te Mn-
lher" (R. K. O.) 3 — 4 •—
6 — 8 e 10 horaa.

Apoio — "Rosa a Revol.
tosa .

Avenida — ««XSo adianta
Chorar".

Bandeira — -A Força deCoração".
Centenário — "O Solar

daa Almas Perdidas" «"Quarenta Ladríes".
Bdson — «O Homem Intrepido" e "Justiceiros Om!tos .
Grajau' _ «Fantasma* a»r lua rea ' « - Venus * Cia".

Guan»bar* — "A Força
do Coração".

Maracan» — "Nick Oar-
ter nos Trópicos" s "Papal
por Acaso".

Politeama _ "Fantasmas
da Fuzarca" „ "Venus A
Cia."

Sio Cristóvão — "Fala
Manilha" e "Um Pequeno
Erro".

Tijuca — "Despedida" «' um Vaqueiro Intrépido.
velo — "Encontro com oPerigo".
VIU Isabel — «Ares de

Tempestade" e "O Engana-
dor".

Fluminense — "Noitee
Perigosas" e "Os Dltimos
Dias de Pompéia".

Catumbi — «A Morte na
Pagina Dois" e "Aves sem
íiiuho".

Guarani _ "rjra Cientie-
ta Distraído'' e "Eterna Ks-
pe rança".

Rio Branco — "Justiça aMuque" -> "Olho» Traído-
res".

SUBÚRBIOS
(Central)

Meler — «Edson o M»co
? .'-V2'' * "A Csnçio da VI-tori# .

Alfa — "Pavor em l_oa-
dres" e -O Primeiro ROM**'ce .- _

Coliseu — "Alerta Mocl-dade*. e "O Tesouro de Tar-
Para Todos — "Sonhon-

ta Ventania" e "O Te-souro do Cadáver".
Beija Flo- — «n ramn.

ga de Hitler". CaP"
Moderno _ "Papa* 

pof
WCaairStreeo;'P. ^^ dt

Madureira — "Inquieta-
ÇÍo Pnmaveril" e "Vingan-
ca Vencedora".

Modelo — "Inquietaçéo
Primaveril" e «Vu.Kauca
Vencedora". "

(SUBÚRBIOS
(Leopoldina)

Santa Helena — "Ftllin
Querido" e "Bonequinha
Linda".

Rosário — "Fuga" —
Sessfles á partir de 8 ho-ras.

Ramos — «De Mayerllng
a Seravejo . o «Tenente ea Lnfermcira".

Paraíso — «Maldição doSangue de Pante-ra" •¦ "O
Estranho Caso do Dr. Kj|dare".

Oriente — «a Ilha doaHomens Perdidos" e "Con
danados ao Casamento"

Penha — "Caçando
tjelaí" e "0 Comando
Costa .

Santa Secilia
Amigos'
Dever".

marcada de marinheiro, tevu
silio, mais uma vez, do evidenciar
nos transportes da F ,E. B. nSo
só os altos dotos do que é possui-
dor. como us mais nobres virtu-
des do quo são paradigmas us For-
ças Armadas do Brasil".

• xx m9—» —————

Encontrou 6 Mil Cru-
zeiros e Entregou-o á

Policia
O sr. Porfiro João Pereira,

residente á rua Siqueira Cani-
pos n. 23 apartamento 41- quan-do transitava ontem, á tarde,
pela rua 1» dc Março, ao passar
pela rua do Ouvidor, encon-
trou um envelope, contendo
CrS 6.065 00, e que tinha a se-
guinte indicação "Cbrretor A.
Montenegro".

Aquele sr., num gesto digno do
elegios, entregou n referida im-
portancla ao comissário de ser-
viço na delegacia do 7° distri-
to policial, afim de devolve-la
ao legitimo dono.

Inspeção aos Hortos
Florestais do Nordeste

O diretor do Serviço Florestal doMmlstjrlo da Agricultura, seguiráamanha do avião, com destino aleriiamhuco, onde inspeciouará oHorto Florestal de Saltinho quaestá sendo ali instalado. Depoisdessa InspocçSo, o aludido diretoragionom,, João Augusto Falcão, via-
.ara pari,» Sergipe, afim de exami-nar o strabalhos do Horto Flores-tnl do Ihitrá, dando a orientação
necessária para a melhor aplicação
dos recursos orçamentários postos4 disposição daquela dependência.

Relova notar quo os hortos flo-restais de Iburá e Saltinho tive-ram. uo corrente exercício vultosas
verbas du cotu dn Plano do Obraso Equipamentos, distribuída ao Mi-
nMorlo da Agricultura. As respec-
tlvas rnncorrem-ias jA estão era
processo, de acordo com a Divisão
de Obras du Agricultura.

i i-' t* * *-

fllSSOLVÉNJÉ DO
ÁCIDO ÚRjCO E AN-
tlSSÉPTICOkURINÁRIQ

e*
ds

Al.'i* "Cumpre- o T_

ECLEA LOUREIRO GUIMARÃES
j| (7.° DIA)

Anibal 
Guimarães Jr. e filho, Jovina B.

Loureiro, Cap. Manoel B. Loureiro e Sra.,
Joaquim B. Loureiro e Sra., Geraldo Loureiro. Al-
íredo Reimer, Sra. e Filha, convidam seus amigos
e demais parentes para-assistirem a missa de 7.°dia que mandarão rezar amanhã, quarta-feira, diail, as 8 horas, na Igreja de Santo Inácio á rua S.Clemente pelo eterno repouso da boníssima almade sua esposa, mãe, filha, irmã, cunhada e tia.CiCiea.

Desde já muito agradecem a tndo< aue com-parecerem a e,se ato religioso. 

-—
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Em Beiem o Interventor
Magalhães Barata

DELEM, 19 ÍA.N.) _ Chegou,
oiiteln á tarde, a er,ln capital, o
interventor Magalhães Barata,
O avião atciTizou, precisamente,
ás 15,:!0 horas, lendo o coronel
Barata sido ncoinpnnliado por
um cortejo de automóveis até o
palácio governamental.

Nn aeroporto de Vnl de Cann
vlam-se todns as professoras
publicas do Estado chvcrijnncló
os seus uniformes de trabalho
c saudando o interventor.

, .1, 
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0 Convênio Cafeeiro
Sob' n presidência do sr. .losé

Mendes de Oliveira Castro, rea-
IizoUkc, ontem, a terceira ses-
são do Convênio dos listados
Cafeeiios. Foi aprovaria n ata
dn sessão anterior.

Prosseguiu o debito sobre o
custo da produção cu.)os estu-
dos procedidos por uma coniis-
.são especial, ainda náo se acham
concluídos.

A matéria foi amplamente
ventilada pelos representantes
presentes, dcsigiiáridp-se nova
sessão para hoje. As 16 horas.

-____-B_ü- fíiiw_W^TOr?v?_Ík' •*1!h3£^& liil ** —* COIU AllUfl í'
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Novo Secretario de Se-
gurança Publica de São

Paulo

Vai Assumir o Cargo de
Cônsul de Portugal Em

*. Buenos Aire?
Prosseguiu viagem, ontem, pa-

ra Buenos Aires, pelo "clipper"
da Pan American World Air-
ways, o sr. Carlos S. Machado
de Barros. que chegara há pou-
cos dias de Lisboa, via Natal e
que vai assumir o cargo de con-
sul de Portugal na capital ar-
gentina.

ABRA SUA CONTA

DEPÓSITOS hr^M
POPULARES %££

A Baía Comemorará o
Segundo Centenário da
Devoção ao Senhor do

Bonfim

Em Mato Grosso o

Coordenador
CUIABÁ', 19 (A.Ni) — Che-

gou hoje a esta capital o Coor-
dcuador da Mobilização Eco-
nomica. o qua! foi recebido no
Aeroporto pelo interventor fe-
deral e altas autoridades.

Loro após, realizou-se uma
reunião com a presença dos
membros da Comissão de Abas-
tecimento e delegações de varias
associações de classe Interessa-
das no problema de transporte
e abastecimento.

Vários problemas da alçada
do Coordenador foram então cx-
postos pelo interventor Júlio
Muller, tendo o coronel Ana-
pio Gomes tomado conhecimen-
to de tudo e prometido resolver
os diversos assuntos de manei-
ra satisfatória.

O Coordenador seguiu em
avião especial da FAB pilotado
pelos tenentes Perf Assis e Au-
gusto Muller, para Goiânia, de
onde prosseguirá para Barretos
e Uberlândia, afim de ouvir os

J xarqueadores sobre os seus va-
rios problemas.

Em companhia do Coordena-
dor viaja o sr. Oto Pêssego, che-
fe do Setor de Carnes da Coor-
denação.

¦ ¦¦» i

A posse do novo dire-
tor de Ensino do Exer-

cito

»¦ O SR. PEDRO 1>E
OLIVEIRA SOBRINHO

S. PAULO, 19 í Asapress.' —
O Interventor assinou decreto.,
nomeando o sr. Pedro do Oli-
Veira Sobrinho pnra o cargo dc
secretario da Segurança Pu-
blica dc S. Paulo em substitui-
ção ao sr. Alfredo Iss.i, que pe-
diu demissão alegando motivo
dc saúde.

O novo titular vinha exer-
Cem d o interinamente aquelas
altas funções, tendo sido efe-
tivado aiíora no cargo, por ato
do sr.Peruando Costa.
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BAIA, 19 (Agencia Nacional)
¦— Prosseguem animados, os pre-
parativo para as comemorações
do segundo centenário da devo-
çâo ao Senhor do Bonfim, que
transcorrerá á 18 de abril deste
ano.

Abrindo os festejos preparato-
rios. foi inaugurada ontem- á
tarde, na fazenda do Garcia,
uma anunciadora, tendo discur-
sado por ocasião da ecrimo-
nia vários oradores.

Realizou-se, em seguida, im-
ponente festa popular.

Outras placas serão inaugu-
radas proxlmamamentc em ou-
tros bairros desta capital.

A comissão organizadora daa
festividades do centenário do
Padroeiro do povo baiano aca-
ba de convidar varias perco-
nahdade3 baianas residentes
aqui e lóra cia capital para par-
ticipnrom das conferências a se-
rem realizadas na próxima quin-
zt-na de abril sobre o culto ao
glorioso Senhor .do Bonfim.

Entre os convidados figuram
os srs: — João Mangabeira —
padre Leonel Franca — Pedro
Calmon — Alranio Peixoto —
Eduardo Espinola — Bernar-
dino de Souza — Braz do Ama-
ral — Clcmentino Praga —
Isaia.s Alves - João Marques
dos Reis — Medeiros Neto —
Carlos Chlachio e a professora
Aiiírisla Santiago.

Esti marcada para a próxima
(inxia-feíra, ás 14 horas, a eorinio
nin do posse do genorai Gustuvo
Cordeiro do Kaiins, no cargo de di
retor geral do Ensino do Exército,
para o qual fora há pouco uomua
d.o A transmissão será feita peln
generul dr- divisão Pinto Guedes.
(|UB foi nomeado pnra comandar a'.)¦ RegISo Militar e guarniçSo do
Estado de Mato Grosso. O ato da
posse do general -Cordeiro de Pa
vias revostir-se-á de solenidade, do
vendo comparecer ns altas autorida
des militares e civis e jornalistas
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As Provas de Habilita-
ção Para os Serviços
Médicos do I. A. P. C.
O ENCERRAMENTO DAS INS-

CRIÇ0ES NO DIA 25 OO
CORRENTE

O Instituto do Aposcntad r- 8Pensões dos Gomérclárlog, de con-formldado com ns InntrUçSos publi-cadas. do acordo com a portariaminislerial, encerrará na próximasexta-feira, £3 do correntt,, as inscriçòM „s provas do habilitação
pnra admissão, como contratados, de
médicos,- farmni-euticos dentistas eenfermeiros, para os seus serviçosdo assistência módica no DistritoFederal.

Com as inscrições quo se vem
processando regularmente e as dos
candidatos ao . concurso aberto anteriormente. considerados inscritos
ex-ofiHo, independente do novo re-
quorimento e que dn mesmo nflo do
sistiram, eleva-se a 70 o numero
do candidatos inscritos As provas dc
habilitaçSo que o instituto vai rea
luar dentro do poucos dias, nesta
capital.

Atropelado Por Auto
No Posto Central de Assis-

tencia, medicou-se ontem, o eo-
merciario Eduardo Cauber Abi-
zaide de 24 anos, solteiro e mo-
r-ador á rua Pais de Andrade, 50,
que apresentava fratura da per-na esquerda e dos ossos do
nariz.

A vitima foi atropelada porum auto de praça, na Avenida
Presidente Vargas, esquina da
rua dos Andradas e hospitaliza-
da no Pronto Socorro.

Na Aeronáutica
O ministro assinou os seguiu

tes ato*; dispensando, por ne-
ce&sidadc do serviço, das fun-
ções de chefe da 2.» Divisão da
Diretoria do Pessoal- o tenente
coronel aviador Homero Souto
de Oliveira, e das funções de
chefe do Seção do Estado Maior
da 3a Zona Aérea, o tenente co-

Perdeu a Carteira' Pro-
iissional

Esteve cm nossa redação o
sr. Valter Pinto de Oliveira,
para nos comunicar que per-deu. no parque da Quinta da
Boa Vista, a sua carteira pro-fissional, quando ali se achava
domingo ultimo.

Como aquele documento só
interessa á própria pessoa, so-licita ele a quem o tenha
achado, o obséquio de o entre-
gar na Praça' Hilda n. 11 casa
32 ou de comunicar o achado
pelo telefone 28-1275.

ronel aviador José de Souza Pra-ta; e designando, por necessl-dade do serviço, chefe de Seçãoda Diretora do Pessoal da Ae-ronautica, o capitão do Q. G.O. Aux. Manoel Gomes de Me-deiros.

CHEGARAM
OS FILMES DE GUERRA

AVISO
A Direção do Cineac comunica ao seu distinto publico que

os jornais de guerra esperados desde 5.a-feira ultima, acabam de
chegar e já estão sendo exibidos na tela do Cineac Trianon, de
meio dia a meia noite, no melhor programa de verão, refrigerado
:om o "ar das montanhas".

I
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CAVALMIHJRAS
* B *

ESTRELAS
CONTRASTES \

DE
I0UYW0OD

wí_^_K__ *-4P

* * unir * * *• * rivyjXi * * •
DE MEIO DIA A MEIA NOITE

BOMBARDEIO oe FORMOSA
los. FILMES

• • *-T_T'á^Tl? * * *** * riv_/j_Ci • * •
O MELHOR ESPETÁCULO DO RIO
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-A NOIVA ESQUIVA- A

O EXERCITO FRANCÊS

A PÉROLA OO
MISSISSIPI EM "

VELHA E MODERNA

O PATO
I O OOftltA

DESENHO
éL

OS INGLESES NO RENO
A PRINCESA
DO FOGO

AVENTURA DE
Or&NTASMJI

1 DIA
COM OS RAPAZES DO

SCRATCi
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^ORIGINAI REPORTAGEM DE .

.'£ ESPORTE EM MAHCKA'
•ODIIGUCS
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NOVA VITORIA DE TOCANDIRA
NO HANDICAP FINAL DA ULTIMA REUNIÃO

A reunido levada a efeito na
tardo <io (inteoiuem, pelo Jockey
Club Brasileiro, no Hipodromo du
Çiuv.u, nflo transcorre- Isenta doirn.uln ridades.

Antes dn realização da segunda
prova, dlzlu-se ú boca pequena quea dupla 2.,, formada pelos potrosParabéns e Único serii, "mole''.

l*èlo sim, pelo nflo, o fato é quooesa dupla vingou o ttó al nada sur-
preendoria, so não fo.se o desgarro,
na entrada da reta, com qua o
porto Fanal "blindou" o publico.O filho de Sendero assustou-s. na-_.lUTüImõnte com a propiia sombra eveio parar junto _ cerca externa,
dando assim visos de vordado do¦|uo antes da reali.a.flo da provane dizia, isto ó, que ele nada que-rerla e que a dupla 23 era um !"galho .

Quanto á terceira prova Oapüa-no andou uos trancos, fazendo oseu piloto diabruras para con quis-tar uma vitoriai <iue ele obturia som
que necessário fosso empregar par-tidos.

Na quarta prova, o publico car-remata vaiou demoradaffi.níe o Jo-quel Osvaldo Ullôa, porquo esso
bridfio perdeu com o cavalo Golius.Nflo houve justa ruzflo dos nossoscarreiristas para essa manifestação
de desagrado ao correio bridflo chi-letio. Golias pordou em um car-reira normal.

Mus, como o filho de Hallali fora
eleito o grande favorito (aliáa umfavoritismo exagerado) o publiconflo se conformou com a sua der-rota.

Finalmente, na ultima prova o
caval0 Hechizo nem parecia aque-lo sendoiro do oito dias antes. Atê

ItATElOS EVENTUAIS

Or?
Catavento . ... 652 74,00

Cajubi  045 74,00
Trôs Pontas . .. 41.27 12,00
Stalingrado . . . 575 83,00

Total .1 5909

Cr?
12  241 123,00
13 1230 24,00
14  182 162,00

-23 .. ..'.";.. 
"¦'. "rVr 026 -KM).—

24  192 154,00
34  921 .3,0 _

Total  3692

I 2.a ÔARREIRA |

na vanguarda, desta feita filhode Malato soube correr, arrebatan-
do essa po&iç.o í égua nacionalloctuidira na metade da granascurva.

Iniciada a reta, a filha de Tapa-
3-S atacou aquele platino, domi-

nou-o e, num movimento esponta-
neo do animal, correu ligoirumente
para dentro.

O piloto de Hechizo, exagerando
a saida de linha da égua paranaon-se tez mil ginástica no dorso da-ua montada como a querer ao pu-blico e à Jomissflo do Corridas, quohavia sofrido um colossal, formi-
davol e enfurecido partido.

Foi maior a enconaçan da peçado que mesmo a realidade do nar-
tido. '

A Comissflo de Corridas que ln-vestigue o fato, mas que não dei-"re passar realmente som castigo a
performancg diametralmente opo.v 34

ta, de ura domingo pura outro, do 44cavalo Hechizo.
B o handicap final foi ganho

por Tocandira.
* * *t*

A filha de Tapajós nflo fez maisdo. que confirmar sua vitoria de oitodias anets.

CC — Animais nacionais de trfis
anos, sem vitória no pais —

1'osos da tabela — 1.400 metros
— Prêmios: Cr$ 20.000,00; .. ..
Cr? 4.0U0 00. e CrÇ 2.000,00.
PARAGENS, masc, lilazflo, 3

anos, Pernambuco, Inverman
a Pendant, do sr. Hormeiie-
gildo do Burros Filho, 55 qui-
los, Elididos Silva .. .. .. 1"

Único, 55 ks., O. Ullôa .... _°
Fanal, 55 ks., A. Araújo .. 3o
Bombeiro, 55 ks., R. Freitas.. 0
Manful, 55 ks., I. do Souza.. 0

Ganho por quatro corpos; do 2"
ao 3o, dois cor. ob.

Rateios: CrÇ 28,00 em Io; du-
pia (23) Cr? 33,00; placés: Pura-
bons Crj 12,00; Único Cr? 13,00.

Tempo: 89" 4|5.
Total das apostas: — .. ,. ..

Cr$ 146.500.00.
Criador: I'. J. Lundgren.
Tratador: Moisés Araújo.

com sobrecarga e descarga — 1.600
metros — Prêmios: Or? 15.000,00;
Cr? 3.000 00 o Or? 1.500,00.
ARATANHA, fem.. alazflo, _

anos, Pernambuco, Alishah a
Fortitudo, do sr. V, J. Limd-
gren, 48-47 quilos, Sovorino
Tavares Câmara, aprendiz.. Io

Casablanca, 58 ks., P. Simões. 2"
Golias. 54 ks., O. Ullôu .. 3"
Diunzit, 54 ks., G. Costa .. 0
Eglauto, 50-47 ks., O. Reichel,
aprendiz  0

Sagres, 54 ks., J. Mesquita. O
_*.0*r_T~&S-66v"B'.'-Ocratiirho; ap;—O—

Ganho por quatro corpos; do 2*
ao 3", trôs corpos.

Rateios: Or? 100,00 om Io; du-
pia (23) Or? 1.6,00; placós: Ara-
tanha Cr? 80,0o; Casablanca .. ..
Or? 101,00.

Tempo: 101" 3|5.
Total das apostas: —— .. •• ..

Or? 191,840s00.
Criador: o proprietário.
Tratador: Jofio Coutinho.

TOCANDIRA, fem., tordilho, 4
anos, Parnnfl, Tapajós „ Uon-
dita II, do sr. Luiz G. A.

Valente, 55 quilos, Inácio do
tloiiza  io

Hoohizo, 50 ks., R. Silva .. 2o
Panduro. 52 quilos, S. Batista 3»
Marajá, 50 ks., S. T. Câmara,
aprendiz  o

Latente, 49 kB,, A. Rosa .. 0
Serena, 64 ks., O. Coutinho.. 0

Nflo correu: Valipor.
Ganho por um corpo; do 2o ao
3" doiB cornos

RATEIOS EVENTUAIS

1—1 Golias 
(2 Aratanha . ..

3 I
(3 Bglanto .. ..
(4 Casablanca . .

3 I
(5 Stuka 

4—6 Dinuzit-Sagros.

7025
876

390
1277

242
1100

RATEIOS EVENTUAIS

1—1 Fanal .
2—2 Único .
3—3 Parabéns

(4 Mnnful .
i I

(5 Bombeiro

1232
1723
1570
538

Cr?
36 00

3 6,0.0
28.00
82.00

Total  10910,

12 1348
13 1795
14 1049
23 ; .. 105
23  445
24  454
33  114
34  611
41  172

Total  0093

| 5.' CARREIRA 1

Cr?
12.00

100,00

224.00
68,00

30 00
79,00

Gr?
42.00
31.00
29,00

5''.,00
126 00
123,00
941,00

02.00
325,00

Ra.oios: Cr? 45 00 om 1"; du-
pia (12) Cr? 67 00; placós: To-
ciindira Cr? 29,00; Hechizo .. ..
Cr? 40,00.

Tompo: 80" 3|5.
Total as apostas: — .. .. ...

Cr? 320.220,00..
Criador: Governo Estado do l'a-

ran...
Tratador: José da Silva.
Total geral das opostas — ..

Cr? 1.830.100,00.
Total geral dos Concursos: — ,.

Cr? 256.345,00.
Pista de areia: leve.

RATEIOS EVENTUAIS

Cr?
1—1 Tocandira .... 2779 45,00

(2 Marajá . . . 1980 64,00
|
(3 Hechizo .. .. 2274 56,00
(4 Latente . ... 0511 19,00

I
(5 Serena  752 168.0-1

4—7 Panduro . . . 1509 S4 00

Total  150t>5

Cr?
12 1770 67,00
13 3001 40,00
14  404 257,00
22 1116 107.00
23 5881 20,00
24  727 164,0.0
33  789 151,00
34 1164 103,00

Total  14918
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PRODUÇÃO, COMERCIO E FINANÇAS
CAMBIO

O mercado etc cumblo abriu
ontem, em pu-i-iâu estável,

e sum alteração nas taxas.
O Bunco cio Brusll vendia

libra u CrÇ /8,9ü 1,16 e o dular
a CrS 19.50 e comprava a CrS.
77,77 15116 e a CrS 19,30 res-
pecti vãmente.

Assim deixamos o mercado
no primeiro fechamento

Renbriu e fechou inaltera-
do.

O Banco do Brasil ulixou
ontem para us suas ."bran-
ças e de outros oancos cotas
e rime__as para importação as
seguinte, taxas;

A' Vista;
Ubra  78 90 1116
Uolar  19 50
_~-_ao  o 79 _;ie

447 99,00

Total  5510
____ QQ — Animais estrangeiros
B.ini sos especiais — 1.2i

12
18
14
23
24

Total

837
1237
290

2081
2624
1200

129

.45»

Or?
81,00
55,00

23?.. 00
33,00
26,00
54,00

525,00

3.» CARREIRA

1.» CARREIRA (

85 
*"" Potros.nac,onaÍs de 3 anos,

sem mais do uma vitória no
país — Pe os da tabela — 1.200
metros — Prêmios: Cr? 15.000.00;
Cr? 3.000, e Or? 1.500,00.
TRÊS PONTAS, masc, casta-

no, 3 anos, Minas Gerais,
Poke Barn e Dosmina, do sr.
Edgard Praga Cruz, 55 qul-
los, Osvaldo Ullôa  l»

Stalingrado, 55 ks., G. Costa. 2°
Catavento, 55 ks., R. Freitas. 3»
Cajubi, f ks., I. de Souza .. 0

Ganho ,>or três corpos; do 2o ao
3", moio corpo.

Rateios: Or? 12,00 em l°;'dn-
pia (34) CrÇ 32,00.; placés: não
houve.

Tempo: 77" 2|5.
Total das apostas: — ._ .. ..

Cr?- 96.910,00.
Criadores: Sorvlç0 d0 Remonta e

Veterinária do Exercito.
Tratador: ,Toiin Onntinho.

desperte a Bilis
tio seu

Q*7 — Animais nacionais d. cinco
anos, e mais idade ,que nilo

tenham ganho mais do  Serranilo, 4 8ks
Cr? 100.000,00 em prêmios de Io bas, ap
lugar no pais — Pesos especiais -—
1.600 metros — Prêmios: 
Cr? 15.000.0O; Cr? 3.000,00 e ...
Cr? 1.500,00.
CAPUANO, masc, castanho, 5

anos, Minas Gerais Capuã e
-liissuil, do sr. O. G. da Ro-

t-lia Paria, 54 quilos, Domingos
Ferreira  1"
Dorica, 50 ks., L. Rigoni ... '_•
Conselho, 54 ks., J. Mor.udo 8"
Tango, 50 ks., A. Brito .... 0
Checker, 38-55 ks., N. Linha-

ros, ap  0
Ganho por! três corpos; do 2o ao

8o, quatro corpos.

Po-
sos especiais — 1.200 me-

tros — Prêmios: Cr? 10 000 00;
Cr? 2.000,00 o Cr? 1.000,00..
KRITZ WILBERG, masc, zal-

no, 3 anos, Argentina, Harò •
Danina, do sr. Juráiidl Car-
valho, 53 quilos, Geraldo Cos-
ta

Madam. Curie, 48 ks., S. Ba-
tista  *-

Barulhenta, 50-47 ks., R. Froi-
tns Pilho, np  3

Saruá, 47-47 ks., S. T. Cama-
ra, aprendiz  C"tVhite Horse, 48 ks., A. Brito 0

Enlrodós, 56|53 ks., J. Araújo
aprendiz  0

Dasil. 49-46 ks., O. Reichel,
aprendiz  0

Day, 57 ks., O. Coutinho ... 0
A. O. Ri-

1»

Pucon, 48 ks., M. Medina ... 0
Quilco, 48 ks., O. Macedo .... 0-

Ganho, por dois corpos; do 2o ao
8o, três corpos.

Ratoios: Cr? 23,00 om Io; dupla
(23) Cr? 54.00; placés: Frits
Wilbcrg Cr? 12,00; Mine. Curió
CrS 27.00; Barulhenta Cr? 20,00.

Tempo: 76" 2|5.
Total dos -apostas: 

Cr? 205.890,00.
Importador: Atílio Irulegul.
Tratador: Henrique do Souza.

0_> RESULTADOS DOS
CONCURSOS

Os concursos ante-ontem premo-
vidos pelo Jockey "-Club Brasileiro
tiveram os seguintes resultados;

Bolo Slmplos
ganhado., com 0 pontos —

Rateios: Ci'S 33.328,00.
Bolo Duplo

ganhadores, com 18 pontos —
Rateies: Cr$ 14. I [9,00.

Bottlng Jockey Club
31 ganhadores: — Rateio: .. ..

Cr? ..3,00.
Betting Itamarati

304 ganhadores — Rateio: ....
Cr? 159,00.

Betting Duplo
18 ganhadores: — Rateio: .. ..

Cr? 4.713,00.

Franco suíço .
Coroa sueca .'.
Peso cíilteuo
Peso ooliviano
Peso argentino
Peso uruguaio

4 aa
4 72
0 tf_ 15110
0 46 7.16
4 91 :*lfl

10.68 1] 2

,„ RATEiqa EVENIJJAJS

Ratoios: Or? 19,00 em Io; du-
pia (13) Cr? 28,00; placés: Capua-
no Cr? 12,00; Dorica Cr? 18,00.

Tempo: 10.".
Total das apostas: — ... .. ..

Cr? 149.780,00.
Criador: Carlos da Rocha Pa-

rin.
Tratador:. Sabatino d'Amore".

(1 Entredós

Fígado
saltará da cama disposto paia tudo
Seu ligado deve produzir diariamente

um litro de bilis. Si a bilis nâo corre
livremente, os alimentos nfto sâo dige-
ridos e apodrecem. Os gases incham o
estômago. Sobrevem a prisão de ventre.
Você se sente abatido e como que en-
venenado. Tudo é amargo e a vida é
um martírio.

Uma simples evacuação não eliminara
¦ causa. Neste caso, as Pílulas Carters
para o Figado são extraordinariamente
eficazes. Fazem correr esse litro de bilis

você se sente disposto para tudo. São
suaves e, contudo, especialmente indica-
das para lazer a bilis correr livremente.
Peça as Pílulas Carters para o figado.
Nfto aceite outro produto, Preço CrS 3,00

Dasil . . .
Ume, Curie
W. Horse .
SaruA .. ..
F. Wilbcrg
Serranilo .
Quilco . .
Barulhenta .

I
RATEIOS EVENTUAIS

1—1 Dorica .
2—2 Checker
3—3 Capuano

(4 Tango .
<¦ I

(5 Conselho

1847
1554
3540
1097

Cr?
37,00
44,00
19,00
62 00

(3
2 |4

(5
(6

8 17
(8
(9

*l
(10 Dsy-Pucon

1920

538
450
;*49
454

3387
417
647

1275

Cr?
41.00

147.00
170,00
227 00
175,00

23,00
190,00
123,00
02,00

Patente de Invenção
N.° 22.614

Momsen, Leonardo. __ Cia..
Agente Oficial da proprieciauc
[ndustrial, estabelecida á Pra-
ça Mauá, N.° 7, l..u. nesta ci-
aade, encarrega-se de promover
D emprego de-¦"MAQUINA CiR-
CULAR PARÁ A": FABRICA-
ÇAO DE TECIDOS EM FOR-
MA TUBULAR", privilegiada
pela patcnti> supra, Je proprie-
dade de JUAN BALSACH CA
BA.

MERCADO LIVRE -
O Banco do Brastl para

comprai as letras de codct-
tuiu afixou as seguinte* _*_-
sai:
«-Dra  n 11 15118
Dular , .. 19 _o
Escudo  o í» 6I1B
Peso argentino . 4.77 3! 8
Peso uruguaio .. 10.37 11Í16
_ iiui.o .uivu . . . ib s•¦¦'._
Coroa sueca ... 4.59 5|16
Peso chileno . . 0 58 SUO

MERCADO OFICIAL
Libra  __ 4U II 3
L>«lar  10 30 i
Franco suíço . . 3 84 51 8
Oiroa suec» .... 3 93 7| 8
Peso argentino . 4.76 13116
Peso uruguaio .. 8 84 31 4
Escudo  o 67 1| 8

OURO FINO
O Banco do Brasil com*

prava o ouro "mo na bai. <_•
1.000 por 1.000 ao preço de
Cr$ __ 70 poi .ram*

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil efetuou

as seguintes compras de ouro
Ontem .. .. .
Desde Io do

mês .. .. 9.072.699.873

COIACOES POR 10 QUI IO**
Cr»

Tipo3  35.00
Tipo  34.50
Tipo  34.00
Tipo  33 50
Tipo  .3 00
Tipo  32.50
PAUTA.

Estado de Minas: (Mensal>
Caf_ comum  2 80
Café fino  4.10
Estudo do Rio: (Semanal)
Café comum  3.00

MOv-lMI_i.it- esta llKTu ..
Entradas nada. Embarquei-

nada. Estoque 700.708 sacas.
AÇÚCAR

O mercado de açúcar fun-
cionou ontem, firme, com as
cotações inalteradas c negocia-
ções regulares.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas 1.607 sacas ae

Campos. Saidas 7.519. Esto-
que 243.094 sacas.

ALGODÃO
Esse mercado funcionou on-

tem. estável, com os preços
inalterados e entregas re**u-
lares.
.MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Entradas nada. Saidas 351.
Estoque 27.928 fardos.

GÊNEROS
O mercado de gêneros ali-

mentidos funcionou, ontem,
eom o seguinte movimento:

Entra. Saidas
Arroz ..
Açúcar .
Banha .
Batatas

2.252 2.244
25.587 5.000

300 198
4.009 

Farinha .. .. 332
Feijão  1.236 443
Manteiga .... 1.412
Milho  6.354 
Charque .. ..  
Cebolas .. ..

SERVIÇO AEREO
ESPERADOS

P. Alegre — C. do Sul 20
S. Paulo — Vasp .... 20
P. Alegre — Panair .. 20
S. Paulo — Vasp .. .. 20
S. Pu ulo — Panair .... 20
Miami — Panair .. .. 20
B. Aires — Panair .. 20
B. Horizonte — Panair 20
P. Alegre — Panair .. 20
S. Paulo — Vasp .. .. 20
M-. Claros — Panair .. 20
Miami — Panair .. .. 20
S. Paulo — Vasp .. .. 20
Bolem tío Pará — C. do

Sul 20
J. Pessoa — Panair .. 20
Goiânia — Vasp .. -- 20
B. Aires — C. do Sul 20

A SAIR
S. Paulo — Vasp .... 20
3. Paulo — Vasp .... 20
P. Alegre — Panair .. 20
S. Paulo — Vasp .. .. 20
S. Paulo — Panair .... 20
S. Paulo — Panair .... 20
P. Alegre — C. do Sul 20
B. Horizonte — Panair 20
J. Pessoa e Recife — Nab 20
J. Pessoa — Panair .. 20
Belém — Panair .. .. 20
Cuiabá — Panair .. .. 20
Recife — C. do Sul .. 20
M. Claros — Panair .... 20
Belém — Panain.. .. 20
S. Paulo — Panair .... 20
S. Paulo — Vasp .. .. 20

Total 9.072.699.873-

BOLSA DE VALORES
A Bolsa de Valores funcionouontem, em condições ativas _

Ministério da Marinha
CONCLUÍRAM O CURSO DE

ESPECIALIZAÇÃO
Segundo informa a Diretoria

do Ensino Naval concluíram o
curso de especialização as se-
guintes praças: Sinais — Eze-
quias de Assunção. Eletricida-
de — João Gonçalves do Nas-
cimento. Maquinas — José Ro-
drigues de Oliveira e Nilton
Lopes da Penha.

Nos exames a que loram
submetidos os grumetes abaixo,
que, pertenciam á turma que
terminou o estagio em 30-12-
944 obti eram os seguintes re-

seguintes firmas: Lipa de Pro-
teção aos Cegos no Brasil e 5.
A. Composições "Intemationai"
(do Brasil).

ALISTAMENTO EM
MATO GROSSO

Segundo comunicação recém-
da pela Diretoria do. Pessoal,
alistaram-se na i.» cia. Regio-
nal de Fuzileiros Navais, con-
forme ordem do dia do coman-
do Naval de Mato Grosso; os se-
guintes voluntários: Albino da
Fonseca e Souza, Constantlno
Felisberto de Carvalho, Rosen-

473 168,00

Total  9910

Total  8505

12 572
13 1675
14 •. _ • 5G5
23 1214
•-4 • . • _ M _ . k a üOO
34 1111
44  238

Total  5930

| 4.' CARREIRA |

466 146.00

Cr?
83.00
28.00.
84,00
?.9,00
75,00
43,00

199,01.

11 386
12 482
13 417
14 1164
22 067
23 1271
34 400
83 906
!U 1956
44 296

Tr?
177,00
142,00
48.00
59.00

256.00
54.00

171.00
64.00
35,00

231,00

Total S545

| 6" CARREIRA |

QQ 
— Animai» nacionais de cin-

co anos e mais idade,'-quu
n*i0 tenham _anho mais de

QQ — Animais nacionais de qua- ,Crí «0.000,00 om prêmios de
00 tro anos, de três a cinco vi- 'UK0anrn no 

Fals 
~~ 

%>*"*, "P60181»
t.fia. _„ n»u _ P_«n. ._ f.i,_i_ 1.-800 metros — Prêmios: .. ..tõrias no pais — Pesos da tabela,

A INSPETORIA DO TRAFEGO
Cr? 15.000,00;
Cr? 1.500,00.

Cr? 3.000,00 •

EXAMES
Chamada para hoje, ás 8,45

horas. (Turma 
"A"): Antônio

Lopes Barcelos — Arlindo Pe-
reira Carneiro — Jair Rabelo

Enicio da Silva Novais —
Valdir Machado — Rubens Per-
lingeiro — Gianiii Mario Atti-
lio Pareto — Elmo Moreira de
Oliveira — Ergeu Antônio de
Lacerda — Manoel José de OU-
veira Gama — José Cipriano de
Oliveira — José Serimarco —
José de Miranda Montes — Os-
mar da Silva Chaves.

Prova pratica: Ivo Bernar-
des.

Turma suplementar: Sergio
Leonardos Hamann — Osvaldo
Luiz Pinheiro.

Substituição da Carteira. (C
N.H ): Antônio Alvarenga Pel-
xoto Dias de Paiva — José RO-
drigues Serrão Daniel Alves.

Resultado dos exames efe-
tuados nos dias 17 e 19 do cor-
rente — Aprovados : Joaquim
Gonçalves Moreira — Osvaldo
Perlingeiro — Afonso Dagober-
to Guimarães — Manoel Borges
da Silva Filho — José Hortas
Blanco — Paulo Belli — José
Hortas Blanco — Paulo Belli —
José Fernandes — Nodgi Ribei-
ro Guimarães — Epitacio Malta
Oliveira — Egidio Luiz Cava-
liere — Wilson Marinho Barro-
so — Juremo de Cargas Telxei-
ra — João Antunes de Carva-
lho _ Wilson Fernandes Pires

Yeddo Farias de Carga Tel-
xpii-a - Cirilo Edgard Vieira,
(Substituição de carteira): Amil

local não permitido: P. 266 —
1931 — 18526 — 22952 — C.
1097 — 2324 — 7182 — 7185 —
7987 — 10245 — 13820 — 15358.
Desobediência ao sinal: P. 1718

1867 — 3645 — 4033 — 8665
9587 - 11216 - 11523 — 15623

19690 — 22267 — 24793 —
24954 — 72158 - 30514 — 32106

35502 — 35527 — 36210 —
C. 120 — 4526 — 4597 — 5482

6164 — 6362 — 73,1 — 8769
11549 — 12900 — 12983 — 13584

Bonde 1890 — 2020 — Onl-
bus 604 — 803. Interromper o
transito: P. 15701 — 20374 —
Bonde 1917 — 2031 — Ônibus
619. Contra mão: P. 14555.
Contra mão de dircç&o: P-
11752 — 12138 - 13082 — 14720

15568 - 15717 - 15981 -
24261 — 35300 — 36257 — Oni-
bus 629. Excesso de fumaça:
ônibus 233 - 242 - 330 — 399

444 — 539 — 603 • — 769.
Vasar oleo na via publica: onl-
bus 306 - 667 — 668 - 833 -
884 — 915. I.A.P.E.T.E.C.:
P. 21667 — 34878 — C. 4987 —
S.P.I. 2555. Falta ou deficien-
cia de setas: C. 10941. Ônibus
147. Não apresentar a carteira:
P. 29988. Recusar passageiros:
P. 15859.

Diversas infrações: P. 436
863 — 6805 — 7498 — 40072 —
13122 — 13257 — 15054 — 15929

16288 - 18815 — 19550 —
20084 — 21803 - 23010 — 26196

27022 — 27039 - 28781 —
30072 — 33013 — 33764 — 40009

C. 1328 — 3539 — 3798 —
4056 — 4595 — 6221 — 6266 —

José Rodrigues — Francisco Vi- 6292 — 9239 — 10401 — 11358
eira Reprovados: 13. — 11679 — 11723 — 13471 —

RELAAO DE INFRAÇÕES 13767 - 13978 - 15291 — Moto
Excesso de velocidade: P. 3 — Ônibus 266 — 288 — 292

10042 — 9882. Estacionar em -***"-_ J87. — §87 ^- |56 — 995.

SPITFIRE, masc., castanho, 8
anos, SSo Paulo, Sargento e
Capitú, da sra. d. Inah de
Morais, 54 quilos, Beduzino
de Freitas  _•

Elmo,. 58 ks., O. DllOa .... _•
G. Kahn, 50-47 ks., J. Arau-

Jo, aprendiz .. .,  2»
Faial. 50 ks.. A, Rosa .. .. O
Cupidon, 54 ks., O. Coutinho. 0'llaxton, 50 ks., J. Martins .. 0
Ema, 54 ks., S. Batista .... 0

NSo correu: Tibiri.
Ganho por dois corpos; do 3*

ao 8o, três corpos.
Rateios: Or? 43,00 em Ia; du-

pia (23) Or? 50,00; placós: Spitli-
re Cr? 17,00; Elmo Or? 21,00 .

Tampo: 116" 3|5.
Total das apostas: —

Cr? 218.890,00.
Criador: Antenor Lara Campos
Tratador: Manuel Rafael .

Inauguração do Entre-
posto de Emergência Na

Urca
Terá lugar. hoje. á Avenida

Portugal, na Urca, a inaugura-
çfio do Mercado S. Bento. Não
sendo embora de grande pro
porções o referido mercadinho
está explendidamente dividido e
possue 19 lojas. Está. pois. ha-
bilitado n fornecer á populaçãolocal gêneros de primeira ne-
cessidade a preços compensa-
dores.

As lojas estão agrupadas con-
forme os gêneros que ali serão
vendidos, isto é- os que se dis-
tinguem pelo elevado teor em
vitaminas, proteínas, sais ml-
ncrais e colorlas.

E' de se notar, que o Mer-
cado São Bento venderá, tam
bem, flores, o que emprestará1
uma nota interessante ao entre-
posto.

O Mercado São Bento funcio-
nará, nos dias úteis, das 7 ás 12
e das 15 ás 18 horas.

Aos domingos, das 7 ás 12 e
ãs segunda-felras das 15 ás 18
horas.

• • • •

KATEIOS EVENTUAIS

Cr$
(1 Faial .... 4042 22.00

H
(2 Cupidon . , . 19?. 457,00
(3 Spitfire . . . 2058 43,00ai
(4 Caxton  807 109,00
(5 Elmo 1841. 48,00

3 I
(6 G. Kahn .. .. 718 128 00

4-7 Ema .... 1358 65,00

Total .._... 11015

Cr»
11 .._._. ?. .. 130 578,00
12 2202 34,00
13 .. 1876 40,00
14  ... .. 769 98,00
22  554 186,00
23 1508 50,00
24 .. .. 1325 57,00
33  362 208.00
Si  .. 681 111,00

Total 0407

J 7* CARREIRA |

Q1 
— Animais de qualquer pats— Handicap — 1.400 me-

tro» — Prêmios: Or? 15.000,00;
Cr? 3.000v00 e Cr? 1.500,00..

Dr. Newton Motta
Médico

GINECOLOGIA - OPERA-
ÇOES — PARTOS

Consultório: — aV. RIO
BRANCO. 108 «'5.2

TEL. 42-21.1
(Ed. Martineli)

2as., 4as., Cas. — . ás 12

Denomina-se, Agora,
"Serviço Social Contra

o Mocambo"
RECIFE, 19 (A. N.) —'O

Interventor Agamenon Maga-
lhães assinou um decreto, refe-
rendado pelo Secretariado trans-
formando cm autarqua adminis-
tratlva a Liga Social Contra o
Mocambo, que passou a se de-
nominar "Serviço Social Contra
o Mocambo".

A finalidade do novo órgão é
entre outros benefícios, construir
casas higiênicas e populares,destinadas ás classes menos fa-
vorecidas. que se faz mister pro-teger contra os males da habi-
tação insalubre e da promiscui
dade da vida dos mocambos.

acusou vendas desenvolvidas em bra — Carlos Luiz -de França
sultados: Habilit«dos — Mano- do de Souza, Izidio Messias do

quase todos os papeis, em movimento.
Regularam estáveis as apo-llces da União, as municipaise as de sorteio, com as Obri-

gações de Guerra em alta efirmes, não tendo os demais pa-peis acusado alteração de im-
portancia, como se vè abaixo-
VENUAS ___"E1'UAUAS ONTEM

Apuii-e» Cierau:
Cr*

1 Unif  gRo.
44 D. Emis. Nom- .. 972,

101 Idem 965,
223 Idem 970.

21 Idem pt 825,
32 Idem - - 820,
16 Idem 1917 .. .. 780.
39 D. Emis. pt. Caut. 810,
51 Idem  811,
73 Reajust  905!

197 Idem  910.
0-_.tlUrtU<*iES:

15 Guerra Cr$ 100 .»
834 Idem

4414 Idem - ..
12 Idem Cr$ 200 ..

466 Idem
32 Idem Cr$ 500 ..

129 Idem
40 Idem

508 Idem Cr$ 1000 .»
71 Idem Cr$ 5000 ..

ESTADUAIS AlilS.:
263 E. Santo pt. ..

10 Minas 1' série ..
81 Idem
35 Idem

310 Idem 2» série ..
390 Idem

31 Idem 3* série ..
176 Idem -.

70 Pernambuco .. .
55 E. Rio Elet- .. .

117 Rod. E. Rio .. ..
25 Rod. R. G. Sul ..

141 S. Paulo
50 Idem
80 Idem
54 Idem Unif

MUNICIPAIS
DOS ESTADOS-

52 B. Horizonte .. .
COMPANHIAS:

AçOes:
660 S. Jeronimo Ord.

CrS 100 
3 Panair Cr$ 200 ..

960 Butia Cr$ 100 ..
145 Sta. Rosa Cr* 200

10 Idem .. ._ 
DKmkn1URES:
2580 Cia. Docas de

Santos de 7% Cr$
200

VENDA POR ALVARA'S:
D. Publica:

24 Apls- Div. Emi..
Nüm

3 Idem Cr$ 200 ..
CAFÉ

O mercado de cfaé disponl-
vel funcionou ontem, em con-
dições estáveis e sem altera-
ção nas cotações.

O tipo 7, vigorou ao preço
anterior de Cr$ 33.00 por 10
quilos, na tábua e não houva
vendas.

Fechou inalterad..

80.
805
81.

405.
16-,
405,
408.
406.
825,

4100.

506,
187.
188.
187.5
182,
1E2.S
187,5
188.
77.

1025.
628,

1041,
243,

Peçanha e Nivaldo Lucas de
Melo. Artilharia — Mario de
Souza Costa. Maquinas Prind-
pais — Epitacio Pereira da
Silva, Valter do Sacramento,
Paulo Ângelo Ferreira e Hum-
berto Djalma França Filho.
Inhabilitado — um.

DENSIMETROS
O almirante diretor de Fa-

zonda declara que, . de acordo
com a decisão do ministro, o
fornecimento rie denstmetros
para acumuladores elétricos, se.

Nascimento e Mario Bogamu,
os quais foram efetivados na-
quela companhia.

COMISSÃO EXAMINA.
DORA

Foi designada a seguinte co-
missão para examinar os can-
didatos á promoção a sargen-
to-ajudante: capitão de mar «
guerra Silvio de Camargo, capi-
t3o de fragata Rubens Cons-
tantino de M. Serejo, capitão
de corveta José Benicio Alves 1
1." tenente Salomão Campos.
Essa comissão deverá terminar

rá feito, doravante, pelo Depar- seus trabalhos na presente se-
tamento de Radio da Marintia mana, tendo sido iniciada as
ao qual devem ser dirigidos os provas no dia 15 do corrente,
pedidos, nos modelos lnOicaaos LICENÇA A OFICIAL
no R. S. F. A. O ministro concedeu 60 dias

INSCRIÇÃO DE FIRMAS de licença ao capitão-tenente
Na Diretoria Geral de Fazen- Deoclecio Bernardo de Soub»

da acham-se inscrito-, de açor- para tratamento de sua saúde,
do com o edital publicado no podendo gozá-la onde lhe con-
Diário Oficial de 21-1-1943, as vier.

DR. AUGUSTO VIVEIROS
REIS

Médico — C. Dentista
Largo da Carioca, 5, 4.. andar.

Sala 404 — Tel. 22-8624
Consultas todos os (Mas úteis,
das 8,30 ás 11,30 e das 13,30

ás 17.30

Navio Que é Dique Flu-

tuante e Transporte
LONDRES, 19 (B. N. S.) —

O projeto de um oficial da Ma-rinha Britânica relativo a umnovo tipo de navio, originou a
.,, criação de um grande barco de

241 s ^embarque para o transporte-•-¦-0 de tanques, que resolverá umdos maiores problemas da guer-ra anfíbia.
Com uma frota desses navios— conhecidos oficialmente comonavios de desembarque — serápossivel conduzir material dedesembarque diretamente ao tea-tro de batalha.
Muitas embarcações teriam

que fazer previamente, longa-viagens transoceanicas, comsuas próprias maquinas, paraatingir as praia, inimigas. '
Essa nova unidade é umacombinação dp doca flutuanteo navio e pode transportar com-pietamente carregado uma bar-caça de desembarque de tanqueou numerosas embarcações deassalto por muitos milhares demilhas em uma única viagem

enchem um tanque lastro queafunda a embarcação na águae permite que o material de desembarqu. penetre pela porta d«

HvYf. lc2Jque esSa P°rta es-tiver fechada e a doca esgota-da por intermédio de bombas, onavio pode navegar normalmcn-

242.
1193.

880

174.5
185.
165,
319.
.20.

220,

970.
180.

Escola Militar de Re-
sende

Deverão comparecer hojo. ás 15
horas, & 1« SeçSo da Diretoria de
Ensino, no 10° andar do Minis-
ti-rio da guerra, os seguintes can-
didatos & matricula ha Escola Mi-
litar de Resende:

Haroldo Josó Brito Araújo, Moa-
cir Silva, Paulo Salgado dos Sau-
tos, Renè Coelho e Silva, SalvadorWalU-r Lento, Windsor d0 Moura,
Eduardo da Silva Miranda, Evonio
Marquos filho, Hélio Mota. LaelJiorges Trajano, _afai.>to Fabiano
Inda Hélio Carlos Seidl Bento Vi-
dal. Jaídnl da Fonseca Walker. Jor-
go Assis Saboia de AragSo Bavar-
do Leme Urii.ola, J.sé FredericoMuller Oomw, Ornar Schhroed-- daLui, José Gouveia. José ' HaroidoResende, Osvaldo Paiva. Tales Bar-celos de Morais, Valdemar Fon-toura. Atili„ ¥as-A\, Edib.rib daOliveira, Francisco de Assis Pereira de Araújo, José p_ll!o Mastrangelo, Alaor AsMn.to Valente.Celso Lem,, Maciel. ..rios Munl_Ventura Junior, Danilo de Couto(j_._nii.o_

APRENDA]
JORNALISMO!

RECEBENDO.EM SUA CASA,
AS LIÇÕES DO PRI MEI RO
CURSO LI VRE DE
JORNALISMO DO BRASIL
TÉCNICA JORNALÍSTICA-HISTORIA
DO.0RNAU.M0-AR.. DE ESCREVER
W JORNAIS-PRÁTICA INTENSIVA

EEÇA FOLHETOS GRÁTIS
R EVISTA "CUR SOS
CAIXA POSTAL 589-S.PAUIC
NOM!
RUA __
lOCAUOAO.."
ESTADO.
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ESPORTES
DOIS 'SCRATCHMEN' DO
PA R A NÁ NO BOTA FOGO

U 1 A ii * <i — « — ¦••-

Deverão Participar do Treino Que Hoje Efetuará o Quadro Alvi-Negro, os Jogadores Neno
e Altevir, Centro Médio e Ponteiro Esquerdo da Seleção do Paraná, Respectivamente

OS CHILENOS MANTIVE-
RAM-SE INVICTOS

POR 1 AO OS ANDINOS VENCERAM A REPRESENTAÇÃO DO URU
GUAI — VITORIOSA A COLÔMBIA SOBRE O EQUADOR

DEPENDENDO O BRASIL DO
JOGO ARGENTINA XUR UGUAI

SANTIAGO DO CHILE, 18
CDe Luiz Vinhais, especial pa-
ra O DIAHIO CAHIOUA.
pela Tele-Radio, em combina-
ção com a "United Press") —
Saldaremos quarta-feira o pe-
nultimo compromisso do Cam-
peonato Sul-Americano Extra
de Football.

O quadro brasileiro enfren-
tara a representação do Equa-
dor, apresentando-se o con-
Junto patrício em condições de
marcar expressivo e nítido tri-
unfo. Nao desanimamos com o
revês frente aos argentinos, cs-
tando a turma animada para
desenvolver boa performance
e contar ainda com maiores

esperanças de retornar & lide-
rança do certame.

Sem duvida a nossa expecta-
tiva'nâo se prende aos equa-
torianos, mas ao jogo Uruguai
X Argentina, a ser travado no
próximo domingo e que re-
Bolverà em delinitivo a situa-
ção do campeonato.

Enfrentaremos os nossos pro-
ximos antagontetas, com íir-
me disposição de vencer, não
Havendo mesmo, qualquer voz
capaz de dizer que o ¦ Brasil
não marcará um placard ia-
yoravel. Estamos credenciados
para vencer, notando-se que
todos os prognósticos sáo a
nosso favor. .

Malgrado a certeza do tri-
unío. estamos apretnslvos
quanto á marcha progressista
dos argentinos cuja ascensão
ao cetro maximo está sendo
feita dc maneira vertiginosa.

Na hipotose dos portenhos
_agrarem-sc vitoriosos frente
aos uruguaios, nada mais te-
remos a almejar, dai a ansie;
dade da turma brasileira para
que se aproxime o dia de do-
mingo e fique definitivamen-
te assentado sc os argentinos
s&o os campeões ou nos te-
remos a-lutar ainda pela pos-
ee do titulo. %

! PREPARADO O QUADRO
BRASILEIRO

Impossibilitado de treinar na
noite de ontem, Flavio Cos-
ta submeteu os jogadores a
exercidos individual e comun-
tivo na tarde de hoje (segun-
da-felral. ...

Empresta-se grande Impor-
tancia a esse treino, uma vez
que o técnico poderá aquilatar
das possibilidades de cada ele-
mento e formar o onze que
enfrentará quarta-feira os eaua-
torianos.

Dificilmente Begllomini e
Jaime voltarão á ação, estan-
do Flavio trabalhando declsl-
vãmente para formar e pre-
parar tecnicamente um novo
conjunto.

' 
JOGOS RESTANTES DO

CAMPEONATO S\TL-
AMERICANO

Para o encerramento dc
certame de Santiago íallam
ser realizados os seguintes jo-
SOS *

Dia 21 (amanha) — Brasil
k Equador e Bolivia x Colômbia.

Dia 25 (domingo),— Argen-
tina x Uruguai.

Dia 28 (quarta-feira) — Fl-
nal: Brasil x Chile.

ARGENTINA E CHILE, LI-
DERES DO CAMPEONATO
Com o resultado dos jo-

gos de domingo é a seguinte a
colocaç&o dos concorrentes ao
Campeonato Sul-Americano Ex-
tra de Football: • „

1» — ARGENTINA X CHILE
_ 4 vitdíiaS. 1 empata"f;;Q.

A TURMA PATRÍCIA ESQUECE-SE DO JOGO
DE AMANHÃ COM OS EQUATORIANOS PARA

PENSAR NOS URUGUAIOS...
derrotas — 9 pontos ganhos e 1
perdido.

2o — BRASIL — 3 vitorias
e 1 derrota — 6 pontos ga-
nhos c 2 perdidos.

30 _ URUGUAI — 3 vitorias
c 2 derrotas — 6 pontos ga-
nhos e 4 perdidos.

4o — COLÔMBIA — 1 vito-
ria e 4 derrotas ~ 2 pontos
ganhos e 8 perdidos.

5° — EQUADOR c BOLÍVIA
— 1 empato e 4 derrotas —
l ponto ganho e 8 perdidos.

DESAGRADOU A ARBI-
TRAGEM DO ARGENTI-

NO MACIAS
Todos foram acordes em con-

siderar desastrosa parn os uru-
guaios a atuação do argenti-
no Macias, no Jogo de domin-

Vitorioso o São Cristóvão Em Santos
Efetuou-se em Santos a par-

lida interestadual entre as re-
presentações do São Crisjpvão
e Jabaquara cujo resultado per-'
t^nceu aos caripeas pela con-
tagem de 4 a 2.

Vários elementos novos to-

Patente de Invenção
N.° 27.908

Momsen, Lconardos & Cia.
Agente Oficial da propriedade
industrial, estabelecida nesta
:idade á Praça Mauá, N.o <•
16.°, encarrega-se de promover
3 emprego de "BALCÃO CO-
MERCIALV privllcgindo pela
patente supra, do propnedaçte
de COSTA OLIN, engenheiro
tivil, domiciliado em Estocolmo
íuécia.

Bolinha e Cidinho, No
S. Cristóvão

O SSp Cristóvão pediu,o» passos
dB Bolinha, do Bonsucesso é do Cl-
dlnho, do Olaria, elementos novos»
de bastante futuro. - ¦

CERTIFICADO
militar, Certidões de nasclmen.
to, Casamentos, Carteiras de
identidade. Carteiras de estran.

Beiro» _ outros documentos.
Trata Organização AMOACK

DE NIEMEYER
Av. Marechal Floriano 154-sob
e R. Vise. de Pira. á 27«-aob.—

Fones: — 43-2703 e 27U517
Atende-se a domicilio

ram lançados na partida de
hoje, tanto do lado do S. Cris-
lováo como também do Jabá-
quara. Este foi úm dos moti-
nvos que maíf despertaram o
iteresse do publico santista. To-
dos estavam ansiosos por ver o
jogo de Carreiro, Florindo, Ca-
beçáo c Pixim. elementos que
o SSo Cristóvão deveria lançar,
Entretanto, somente Pixim e
Carreiro fizeram sua estréia
nos campos de Vila Belmivo.

O primeiro periodo finalizou
empatado de lxl, goals de Leo-
no Ido e Mical. Na fase final os
alvos lideraram o placard ven-
cendo o prelio por 4 a 2, ten-
tos consignados por Baía, Ml-
cal. Nelson e Mical nesta or-
dem- ... .

Foi a seguinte a constitui-
çâo dos quadros:

S. CRISTÓVÃO — Veüz,
Mundinho e Pelado; Pixim, ln-
dio e Manuel; Magalhães, Ne-
co Mical, Nestor e Carreiro.

JABAQUARA - Taladas, Ze
Maria e Gradim (Hermita);
Gambá (Maravilha), Mario e
Souza; Godói. Baltazar, Baia,
Leonaldo e Tom Mix.

O juiz foi o sr. Artur Ja-
neiro — bom, e a renda foi de
Cr$ 19.406.00.

Suspensos os Contratos
de Godofredo e Spina

go. entre chilenos e orien-
tais.

Atuando parcialmente, Ma-
cias consignou um tento Üi-
cito dos chilenos e anulou um
goal licito dos uruguaios. .

Em conseqüência surgiram
vários incidentes, durante e
após o grande jogo, sendo o
arbitro em questão o "pivot"
de todos os "maus entendi-
dos".

MARCADO O REGRESSO
DOS BRASILEIROS

A numorosa delegaçáo brasi-
leira regressará no próximo dia

de março.
Do Chile iremos a Buenos

Aires, onde ficaremos durante
alguns dias. Toda a turmu
voltará no Brasil de avião cs-
tando a delegação dividida em

grupos, seguindo o Io no
dia 6, o 2* no dia 7 e o 3o no
dia 8.

SANTIAGO DO CHILE. 18 (A.
p.) _ Cerca dc 50.000 pessoas
assistiram no estádio Naeional ao
jogo Colômbia versus Equador c
Uruguai versus Chile.

O principal jogo da noite de
hoje foi a partida do Chile e
Equador..

Pouco antes, allnharam-sc os
Jogadores de ambos os paises
na si-güi-lte ordem:

URUGUAI: Mnspoll — Prado
— .'fejera — Viana — Sarro —
GnriiBòtta — Castro — Porta —
A. Garcia — Ueiphoff — Za-
piram.

CHILE: Liviinístonc — Bar.
rera _ Vasqüez — Busquctc —
Pastenc — l-as Heras — Pi-
neiro — Clavero — Hormáza-
bal — Contreras — Mcdina.

Juiz: Bartolonic Macias (ar-
gentino). \

A's 17,15 exatamente A. Gar-
cia deu o chute inicial. Logo aos
tres minutos, Mudina, do Chile
marcou o primeiro goal desen-
volvendo-sc o jogo velozmente.

Terminou o primeiro tempo
sein que os uruguaios pudessem

marcar um tento, mas o jogo
desenvolveu-se de modo emo-
cionante pois os uruguaios tudo
fizeram para empatar.

O segundo tempo Inlclou-se
ãs 18 58, tendo Hormazabal, da-
do o tiro inicial. Pouco depois
Caslro substitui» Medina, ten*
do os uruguaios feito um goal
que foi anulado pelo juiz devi-
do a um "faul" de A. Garcia
contra Livingstonq.

Esta partida terminou com o
seguinte score:

CHILE 1 X URUGUAI 0
A PRIMEIRA VITORIA DA

COLÔMBIA
SANTIAGO DO CHILE. 18 (A.

P.) — Mendoza aos 2 minutos
de jogo marcou o primeiro goal
pata os colombianos, seguindo-
se aos 4 minutos o primeiro
lento dos equatorianos. Foi au-
lor Aguayo.

O jogo desenvolveu-se nor*
malmente, sendo que no pri-

meiro tempo ambos os quadros
foram lentos em suas jogadas.
Embora a Colômbia dominasse
o gramado, a partida foi equi-,
librada, Berdugo substituiu Re-
cio e Mendoz a Acevcdo. 1

A.s 16,41, Raymondl deu o
chuto inicial do segundo tempo,
tendo os "onze" do Equador cs-
bocado leve reação O jogo, con-
tudo continuou lento.

Nos primeiros 15 minutos a
Colômbia dominou completa-
mente e aos 19 minutos Ueidu-
go, da Colômbia, marcou o se-
gundo goal. Aos 25 minutos.
Granados, da Colômbia, marcou
o terceiro e ultimo tento, ter-
minando a partida com o se-
guinte resultado:
COLÔMBIA 3 X EÜUADOR 1

O segundo tempo foi mais
interessante, embora a Colom-
bla tenha sempre dominado o
gramado.

AGÊNCIA ESPECIAL DE
DEFESA ECONÔMICA

Só Para Senhoras
Clinica geral do DK. VÍTOR

HUGO — Ginecologia (utero.
avario», etc.) e partos. Rua São
José, 27, sob. — Rio — Tciefo-
íe 42-5275. Das 13 ás 18 horas.

(. VASCO INAUGURARÁ OS REPLETO*
RES DO MANUFATURA

A Noite Esportiva de Sábado Próximo

Concorrência Para a Venda dos Direitos de Ro-

kuro Hama e Shiro Hama Na Firma Hama &

Companhia, Em Liquidação, Com Sede Na Capi-

tal do Estado de São Paulo

No próximo sábado, o Manu-
fatura efetuará uma festa es-
portiva para festejar a inaugu-
ração das suas instalações no-
turnas.

A prova principal será tra-
vada entre o quadro do Manu-
fatura o uma equipe mista do
Vasco..

A preliminar reunirá os ju-
venls do Fluminense c do clube
local.

Amanhã, & noite, o chefe do
Departamento de Profissionais
da F. M P. vistoriara os re-
fletores recem-instalados no
estádio Kablin.

Foram suspenso», pelo SSo CHs
tov&o, os contratos de Spina e de
GoJofredo Madureira.

Pelo oficio enviado A F. M. F..
esses jogadores nüo se npresonta
ram ao clubo quando terminaram
as -luas férias.

COMPOSIÇÃO

lacei Será Rubro - Anil
Por Mais Dois Anos

O arquei-O Jacoi, do Bonsucesso,
reformou o seu contrato por mais
dois anos.

Dois grandes clubes cobiçaram o
BxrínH-ntM cua-cliRo leopnldinonsu.

Octavio Babo Filho
ADVOGADO

Rua 1° de Março 6 Tel, 43.6356

Concedida a Licença Pa-
ra o Returno do Torneio

Quadrangular .
A O. B. D. concedeu licença

para a realizaç&o do returno do
Torneio Quadrangular, a ser dispu-
tado no Rio e em Sfio Paulo.. -

Participarão deste certame os
clubes: Fluminense, d0 Bio, Slo

í t>a|-lo. da P.aulicéia e Pennrol e
fNafclotinl , campeio a vlce-campeSt

do Uruguai.

 '

DE OBRAS GRÁFICAS
Aceitam-se encomendas nas oficinas da

SjA DIÁRIO CARIOCA

Praça Tiradentes, 77 Tel. 22-1785

A AGENCIA ESPECIAL DE
DEFESA ECO NOMICA. com'
fundamento no decreto nume-
ro 14.31.1, de 27 de dezembro
de 1943. torna publico que, pe-
lo prazo de 30 (trinta) ditus. a
contar da data deste edital e
a terminar em 27 de fevereno
vindouro, Inclusive, fica aberta
concorrência para a venda de
todos os direitos que. na firma
HAMA & CIA. em liquidação,
com sede na capital do Eslado
de São Paulo, têm os seus
únicos sócios. ROKURO HA-
MA, solidário, e SHIRO HA-
MA comanditario. A mencio-
nada firma tem o capital re-
gislado de Cr* 70.000,00. per-
tencendo Cr$ «.000.00 a Ro-
kuro Hama e Cr$ 30.000,00
a Shiro Hama.

2. _ A venda compreende a
transferencia de iodo o ativo
da firma ao comprador. JHcan-
do este? com a obrigação de
liquidar todo o passivo exls-
tente inclusive as Importâncias,
con. tantes de depósitos em con-
tas correntes, pertencentes aos
sócios. 1à devidamente compu^
tadas naquela verba

3 — A situação econômico-
financeira da Sociedade est*
representada pelos seguintes
dado» extraídos do balanço le-
vantado em 30 de Junho de
1944:

ATIVO:

.KOFFE
O NOSSO NOME ENCERRA OS MISTÉRIOS UE

NOSSA VIDA
FVKINA SE A CONFECCIONAR HORÓSCOPOS AS*»*»-
nÍmERÒlôGICOS, DE VIVA VOZ OU POR COKKfcS-
ÍONDÈNCIA - TEL 23-0578 CARTAS PARA PORTAM A
DESTE JORNAL - PRAÇA TIRADENTES 77-l.« - RIO

I NUMEfc<tflLO^IA ¦

Dr. Emygdio F.
Simões

Da Assistência Medico Ci
rurgica dos Empregados

Municipais
CLINICA GERAL -
VIAS ÜRINARIAS

Cons. Gen. Caldwell, 310-A
Tel. 220222 - das 17 ás 10

Reune-se o Conselho Sn-
perior do Centro Brasi'
leiro de Desportos dos

Bancários
Vem de ser convocado para o

próximo dia 22 o Conselho Su-
perior tio Centro Brasileiro
de Desportos dos Bancurios
para se 'reunir ás 17.S0 hor.n
na sede desla entidaOe '»fitn de
tratar da seguinte ordem do
dia:

n) instalação e ..eleição do
presidente do Conselho Supe-
rior:

b> referendar ou não os dl-
retores designados oelo sr.
presidente da C B.D B ;

c) interesses gerais.
¦ ii~i

NATAÇÃO

MlMUIlírtlBliliWMMWIf-f""''—

Definitivamente Assen-
tada a Ida do Flamengo

ao Espirito Santo
OS TRI-CAMPEOES CASIO-

CAS EXIBIK-SEAO EM
VITORIA

Acedendo ao convite que lhe
foi feito pela Federação Espi-
ritossanlens*. dc j Desportos, o
Flamengo realizará em Vitoria
dois jogos amistosos contra
quadros locais.

Ao que tudo indica, os ru-
bro-negros pelejarão nos pro-
ximos dias 9 e 11 de marco e,
tíe acordo" com os eufèndimcn-
tos havidos c ante a impossi-
Wüdade de Contar com lodus
os titulares, a turma rubro-
negra será integrada por elo.
mentos reservas, mas é certo
que irá.:'. também, integrada
por vários elementos integran-
tes da equipe que levantou,
brilhantemeníe, o tri-campeo-
nato da Federação Mctropoli-
tana.

Provas Na Escola de
Aeronáutica

Terão Inicio, hoje á tarde, na
Escola de Aeronáutica, nos Aíon-
sos, as provas do concurso de
admissão para o curso de ofi-
ciai aviador.

A prova de hoje é a de arit-

Sem Ambulância o Hos-
pitai de Iguassu

Imobilizado (com
avaliação) .. ..

Realizável .. ..
Disponível .. ..

CrS

259 579,40
4.016 283,00

506.926.70

Total do ativo 4.782.789.10

PASSIVO:
exigivel .. . 4.638.175,30

Patrimônio liqui-
do .. ..' .. •

Derrotado o Fluminense Em São Paulo
Ka capital bandeirante eíe-

tuou-se domingo a contenda
interestadual Sáo Paulo x Flu-
minense. -• t;^_

O esquadrão carioca foi do-
minado pelos paulistanos pela
contagem de 3 x 2, que reflete
fi-lmente o que foi o prelio^ a
vitoria dos tricolores bandei-
rantes foi merecida. O S. Paulo
movimentou-se com maior en.
tusiasmo, com coesão, mos-
trahdo-se os seus dianteiros
seguros nos arremates. O pri-
meiro tempo terminou com o

placard marcando 3 x 2 pro
paulistas. Na fase final. -essa
contagem permaneceu intacta,
apesar das constantes arreme.

tidas dos tricolores contra a
meta de Robertinho e depois,
da de Batatais.

As equipes formaram assim
constituídas:

FLUMINENSE - Robertl-
nho; Haroldo e Morales; VI-
centine. Spinelli e Bigode; Ge-
raldino Pascoal, Nandinho e
Plnhegas.

SAO PAULO — King; Pio-
lim e Rpnganeschl; Armando
Bmer e Hélio Primeiro; Bar-
rios. Sastre, Teixeirinha, leso
e Leopoldo.

Foram autores dos goals:
Barrios. Hello e Bauer. do S.
Paulo, e Pascoal e Geraldino
do Fluminense.

Vem Aí os Penta-Cam- _ c _ b a _
m.mlímm Wvnm\\o\tt\w An Kfím' mética, estando inscritos centepeões Brasileiro* aa nra- nas de candjdatoS.
.açã. íníanteJ».enfl ^ ^ 

-^ 
^

do Nos SubúrbiosO» nadadores mineiros In-
fanto-juvenis. penta-campeões
brasileiros na categoria, em-
barcarfio para Niterói, hoje.
para disputar o certame na-
cional.

A delegação será chefiada
pelo \>r. Francisco Melberg,
indo na direção técnica Carlos
Campos Sobrinho. Os traba-
llios de seleção e treinamento
apresentaram bons resultados
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Prosseguindo na sua ação. de*
senfreada de ostensivo desa-

fio a pericia dos nossos noli-
ciais, os ladrões furtaram na
madrugada de ontem duas ca
sas na rua Leopoldina Rego nu-
mero 685. residência do sr. Jo-
^ Mendes da Silva e 683 apar-
tamento 103. residência do sr.
Francisco Dlnis Filho.

Daquela casa os ladrões car-
regaram a quantia de Cr$
1.900,00. em dinheiro, e desta
CrS 4 120.00 um relógio Omega
outro de pulso e duas canetas
f inteiro.

O comis_erio de serviço na de-
kgaela do 21° distrito policial,
foi cientificado do fato.

A INDIFERENÇA DA ADMI-
NISTRADORA E DO PRO-

VEDOR ESTA' A EXIGIR
EM BENEFICIO DO POVO,

URGENTES PROVIDEN-
CIAS DAS AUTORIDA-

DES COMPETENTES
Estão a exigir urgentes provi-

dencia. por parte das autorida-
des competentes, as freqüentes
Irregularidades que se vem ve- v
rifleando no Hospital de Iguas- t.m liquidação
su' e que estão causando gran- - -
des prejuízos hs populações de
Nova Iguassu', Caxius, Vila Me-
ri ti, Parada de Lucar e outras
Isto porque, havendo no dia 19
do mês passado, se partido o
eixo dc direção da única ambu
litncia que ali existia em situa-
ção de trafegar, a administra-
dora Maria dos Santos Araujo
mais conhecida por "d. Digul-
nna", a unlca providencia que
tomou foi suspender o moto-
rlsta Francisco Pereira Men-

des. chefe de familia e que ne
nhuma culpa teve no acidente.

Isto porque, como já dissemos.
o eixo partiu-se Justamente
quando ele fazia a remoção de
um üoente para o Hospital Ge-
túlio Vargas, e por Já estar
multo velho.

Pois bem, desde aquela data
está aquele Hospital sem am-
bulancia para atender aos que
necessitam dos urgentes serviços
de socorro. ,

E isso se deve ao inferentis-
mo do dr. Getulio Moura, pro-
vedor dó Hospital, e a adml-
nlstradoru "Diguinha". que re-
velam com suas atividades a
pouca importância que' a saude
do povo representa para eles.

Como se vi, o fato. pela su»
gravidade, exige Imediatas pro-
vldencia».

No Gabinete do Minis-
tro da Marinha o Chete

de Policia
O ministro da Marinha, ai

mirante Aristides Guilhem con-
ferenclou ontem á tarde, em seu
gabinete, com o sr. Coriolano
dr Góis chefe do Policia do Dis-
trito Federal.

Durante a conferência, o ti-
tular da Pasta da Marinha tra-
tou com aquela autoridade de
ossuntos de interesses mutuo».

144.613.80

A firma Hama & Compa-
nhia dedica-se ao comercio de
ferragens, produtos químicos
pata a industria e lavoura,
artigos para presentes, miude-
zas cm geral, etc.

5. — Os citados direitos dos
únicos sócios de Hama e Cia.,

foram estima-
dos em CrS Í44 613,80, e não
serão vendidos isoladamente,
mas em seu conjunto, a pessoas
físicas ou a sociedades já or-
rçanlzadas ou que vierem a se
organizar para esse fim.

6. — As propostas deverão
obedecer aos seguintes rcquisi-
tos:

I — ser formuladas cm duas
-vias e estar inclusas em

envelopes de papel cs-
pesso, fechados, lacrados
e devidamente rubrica-
dos no fecho pelos pro-
ponentes, envelopes que,
com destaque e clareza,
levarão no seu anverso
os dizeres: PROPOSTA
PARA A AQUISIÇÃO
DOS DIREITOS DE
ROKURO HAMA E
SHIRO HAMA NA F1R-
MA HAMA & COMPA-
NHIA, EM LIQUIDA-
ÇAO;
não apresentar rasuras,
emendas, entrelinhas ou
ressalvas, devendo ser
rubricada cada folha e
assinada e datada a ul-
tima, em que se indica-
rá o endereço e o tele-
fone do interessado;
mencionar a nacional!'-
dade brasileira do pro-
ponente fornecendo des-
de logo os nPcessarios
comprovantes, e em se
tratando de pessoa júri-
dica apresentai certidão
do Inteiro teor do con-
trato social ou exemplar
autenticado dos estatu-
tos. declarando, ainda
a naciona lldade dos so-
cios ou nome e nacio-
tialidadc dos principiis
acionistas; *

IV — fazer-se acompanhar da
prova d» h.irer o pro-
ponente depositado no
Banco do Brasil S. A..

II -

in -

importância correspon-
dente a 2 °|° (dois por
cen' Ha avaliação es-
tabelecida como base pa-
ra a alienação (item
5)". , •

V — ser selada a primeira
via da proposta e bem
assim, os documentos
que forem juntos, com
CrS 1,00. por folha e
mais a taxa de Cr? 0,40,
de Educação e Saude,

VI — conter declaração ex-
pressa de que o prupç-
nente tomou conheci-
mento e está inteira-
mente a par de todas as
condi_:.i3 e termos deste
edital..aos quais se sub-
mçtc ¦¦- -''amente.

7. — Os envelopes contendo
as propostas serão publicamen-
te abertos e arrolados, ás de-
zesseis horas do quinto dia
seguinte ao ultimo (exceto se
coincidir com domingo, feriado
bu sabado.7 caso em que ficará
adiado pára o dia útil imedia-
to, ás mesmas horas, do pra-
zo estipulado no item 1, na
sede da Agencia Especial de
Defesa Econômica á rua da
Alfândega, numero 11. 2o an-
dar, Rio de Janeiro, onde
poderão ser obtidos outros in-
formes, das 13 1/3 ás 16 ho-
ras, diariamente.

8. — Aos interessados ido-
neos a Juizo da Agencia Es-
pecial de Defesa Econômica,
serão fornecidas cartas de
apresentação, mediante as
quais poderão obter, nos es-
critorios da firma Hama &
Companhia, em liquidação, da-
dos pormenorizados sobre os
estoques existentes, sendo per-
mitidas a esses interessados, de-
vidameiite credenciados, visto-
rias e visitas, em hora e dia
previamente combinados.

9. — Os preços oferecido!»
entender-se-ão sempre para
pagamento á vista, no ato
da transferencia dos direitos.

10. — Dentro de dez dias
contados a partir da abertura
das propostas, serão estas en-
caminhadas pela Agencia Espe-
ciai de Defesa Econômica, com
parecer, ao sr. presidente do
Banco do Brasil S. A., que
autorizará a venda ao concor-
rente da melhor oferta ou, no
caso de empate, mandará pro-
ceder a sorteio ou licitação cn-
tre" os ofertantes do maior"
preço, ou se julgar oportuno,
anulará a concorrência.

11. — Seja qual fõr a de-
cisão proferida, nâo cabi-ré
contra ela procedimento judi-
ciai algum, reservando-se á
Agencia Especial de Detesa
Econômica inteira liberdade de
ação, podendo, a seu exclusi-
vo critério, recusar qualquer
proponente.

12 — No prazo de dez dias
a partir do despacho exarado
pelo sr. presidente do Banco,
será notificado o concorrente
cuja oferta haja sido aceita,
para o fim de serem efetuados,
mediante assinatura dos do-
cumentos necessários, o pa-
gamento do preço e transfe-
rencia dos direitos, dentro
do prazo dc quarenta e cinco
dias, a contar da data da
notificação que será feita pel°"Diário Of ciai" e confirmada
por carta expedida para o
endereço do interessado, sob
pena de perda do deposito exi-
gido á alin?a IV do item 6.

13 — Totias as despesas,
impostos, etc, relativos 4
transferencia dos direitos cor-
r.rão por conta dos comprado-
res.

I 14 — Exarado o despacho
pelo sr presidente do Banco
será imediatamente 9ti'tiri7aria
a devolução dos t'rpositos hos
concorrentes cujas propostas
não forem aceitas. '

LIQUIDANTES: - Itnmar
Bopp — Adolfo Petírõso da
Silveira.

Rio dc Janeiro. ?9 de lanei-
ro de 1945. - Pelo BANCO
DO BRASIL S /.. como ager
te especial do sro.erno federai
- M. A. PENA.
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PROSSEGUE A GRANDE OFENSIVA AÉREA ALIADA CONTRA O TERRITÓRIO ALRMÃn
N. 5.116

A SAXONIA
Cortado em 3 Pontos
o Passo de Brenner

LONDRES, 19 (U. P.) — Anunciou-se oficialmen-
te que bombardeiros "Mosquitos" atacaram esta noite
o centro ferroviário alemão de Erfurt, na Saxonia, de
onde saem quatro vias-férreas.

O Passo de Brenner Cortado Em Tres Pontos
ROMA, 19 (A. P.) — Anuncia-se que ai" Esqua-

drilha de "Thunderbolts", em ataques de bombardeio
levados a efeito hoje, cortaram as linhas ferroviárias
do Passo de Brenner em três pontos.

——" ¦ 
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MOSQUITOS
ECOS DA CONFERÊNCIA DA CRIMEIAAVANCANOO EM mRITóR,Q 
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GOU A LONDRES

NÀO FOI IMPOSTO PELO tiiXü

AS NAÇÕES UNIDAS RECONHECEM 0
NOVO GOVERNO DO SALVADOR

A Nota Oficial da Chancelaria Americana
WASHINGTON. 19 (U- .-. P.)— O secretario de Estado inte-

rino, sr. Joseph Grew, emitiu
a seguinte nota a respeito do
reconhecimento de San «Salva-
dor:"O Departamento de Estado
deu instruções á embaixada nor-
te-americana em San Salvador
para renovar hoje suas relações
com o respectivo governo.

O presidente provisório de
San Salvador renunciou ã 20 deoutubro do 1944 e os poderesdo governo íoram assumidos pe-lo general Osmin Aguirre. Ime-
diatamente iniciaram-se cônsul-
tas entre as Republicas. Ameri-
canas de acordo com a 22." re-
soluç&o da Comissão Acessóra
para a Defesa Politica do Con-tinente, em Montevidéu, afim
de determinar se a mudança de
governo havia sido provocada
por influencia do Eixo.

Embora as consultas nâo ofe-
recessem provas de que o novo
regime tinha chegado ao poder
por influencia do Eixo. dentro
das condições da aludida 22* re-
BOlução, demonstraram que nSo
havia consenso em favor do re-
conhecimento em vista de aue a
estabilidade do governo Aguirre
nâo estava ainda asseoruracia

As consultas continuaram e,
agora, mostram que, á luz dos
recentes fatos, existe em San
Salvador um acordo geral de queo governo cumpre com os requi-
citos do Direito Internacional
para o reconhecimento:

a) — controle sobre o meca-
nlsmo governamental o sobre o
país;

b) — apoio geral sem oposl-
çfio atirva e

c) — declaração da intenção
de cumprir as obrigações Inter-
nacionais e capacidade de faze-
lo; portanto, de acordo com a
norma tradicional do Hemisfe-
rio, nossa embaixada, recebeu
instruções para í reiniciar hoje

as apelações com San Salva-
dor".
VÁRIOS PAISES RECONHE.

CEM
SAN SALVADOR, 19 (U. P.)— Os governos da Bolivia, Chi-

na e Republica Dominicana
reconheceram o governo provi-sorio do sr. Aguirre Salinas.
DECLARAÇÃO DO URUGUAI

MEXIMO, 19 (U. P.) — O
delegado Varela, do Uruguai,
declarou & imprensa o seguin-
te:"Creio que da Conferência
sairá um pacto de solidarieda-
de americana que deve ser as.
sinado, por todas, as nações do
continente. Nossa 'delegação
vem convencida de que a reu-
niãp terá uma transcendental
significação histórica".

RECONHECIDO PELO GO-
VERNO DE CUBA

HAVANA, 19 (U. P.) _ oMinistério do Exterior anun-
ciou que Cuba reconheceu aRepublica do Salvador, com o
que contribue para uma "nova
expressão na solidariedade
americana".

TAMBEM O CHILE
SANTIAGO DO CHILE, 19

(U. P.) — o ministro do Ex-terior do Chile, sr. Quintana,anunciou que o governo chileno reconheceu o governo dãRepublica do Salvador.
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STALIN MUDOU DE OPINIÃO SOBRE 0 FUTU-
RO DA ALEMANHA

LONDRES, 19 (U. P.) _ o"premier" britânico, sr. Wins-ton Churchill, regressou á In*
glaterra oito dias deoois de fi-nalizada a Conferência da Cri-meia. preparado para formular
a primeira declaração importan-
te feita por qualquer dos prin-cipais personagens que partioi-
param na mesma sobre os re-sultados da reunião.

Winston Churchill provável-mente aparecerá amanhã no re-cinto.dos Comuns.
Admite-se que o "premier" ve-nha a fazer alguns breves eo-mentarios a r«3spcito da confe-rencia dos Tres Grandes, poremprovavelmente não fará nenhu-

O Comitê da Alemanha Livreexpediu um manifesto que esta-va endereçado aos campont-aes
e trabalhadores em geral e á*'forças do exército que eramleais ao pais".- Industriais, proprietários, ri-nancistas e outras classes esta-vam fora do referido documen-to cuja finalidade era derrubar
Hitler. afim de que se obti-vesse termos de paz mais sua-ves por parte da Rússia.

Ao mesmo tempo, a União dosOficiais Alemães, formada porprisioneiros de guerra chefia-dos pelo general von Paulus.transmitiu um apelo ao exerci-to nazista no sentido de que sema declaração completa até fins rendessedesta semana ou possivelmente Eles estavam se baseanc*«-» na
SÍé^^xLmV°„m° Preliminar afirmativa ff Statoffug

S^-^n-ffi^ Principalmente nm ponte. .-» unuorme. frente, -»<*«P^

ANUNCIAM DA SUÍÇA

quando o marechal destTúlr 
"tt^

das as forças armadas da Ale-mn nha.
. Este fato causou considerávelapreensão nas capitais aliadas.Agora, porem, parece reinar dhz.

OS ALEMÃES ESTÃO
DEIXANDO A ITÁLIA

Em Pânico òi Faiciitas, Abandonajlos á Sua Própria Sorte — Reduzidasas Operações Militares a Duelos <íe Artilharia e a Incursões de Patrulhas
BERNA, 19 (A. P.V — "Der

Bund", de Chiassoj . informa
que Hitler, na semana passada,ordenou a definitiva evacuação
do norte da Itália, de acordo
com fascistas italianos, que. em
pânico, procuram salvar a
pele.

«Tá está em curso a evacuação
de quatro divisões, parcial-mente motorizadas. algumas
com cavalos, outras a pé. As
unidades motorizadas estão
atravessando o "passo" do

A SITUAÇÃO NA ALEMANHA

Prisioneiros de Guerra
Trabalham Na França

PARIS. 19 (A. P.) — A
França pôs 48.000 prisioneiros
de guerra a trabalhar, na
reparação dos danos causados
pela guerra.

Estes prisioneiros foram fei-
tos pelo Io Exercito fran-
cês.

A França espera ter. em bre-
ve. á sua disposição mais .
60.000 prisioneiros feitos pelo»
americanos.

DEIXA BERLIM A MAQUINA ADMINIS-
TRAUVA DO REICH

DESORDENS EM DRESDEN E OUTRAS CIDA-
DES DA SAXONIA

LONDRES, 19 (A. P.) — Oradio de Paris citando noticias
da fronteira alemã anuncia: "A
evacuação de Berlim continua
e a maior parte da maquina aa-
ministrativa já deixou a capi-
DESORDENS^ EM DRESDEN
LONDRES, 19 (A. P.) — O

radio de Moscou e outras fon-tes do continente anunciaram
desordens em Dresden e emoutras cidades da Saxonia. pos-tas em perigo pelo avanço cto
marechal Konev para oeste, pa-ra o coração do Reich.

Demonstrações publicas anuncia o radio de Moscou —

A GUERRA NO EXTREMO ORIENTE

MANDALAY MAÇADA DE FLAN-
QÜEIO PELO SUL

50 DIVISÕES JAPONESAS EM YNNUAN
CHUNG-KING, 19 (U. P.) —

As tropas britânicas do 14°
Exercito, que ameaç«*ml flan-
quear Mandalay pelo sul. con.
quistaram outras duas locali-
dades para ampliar sua nova
cabeça de ponte sobre o rio
Irrawady. As referidas forças,
apoiadas^ por tanques avan-
çam principalmente para o sul
e o leste, de sua posição esta-
belpcida de 16 quilômetros so-
bre a margem meridional do
rio Irrawady, na frente de
Myinmu, aproximadamente a
56 quilômetros a oeste de Man.
dalay.

O cruzamento do rio de 1.500
metros de largura, tomou ob

se registaram em Dresden.
Chemnltz e outras cidades con-
tra a deportação de homens doVolkesturm para combater na
Büesia. Palavras de ordem an-
ti-nazistas apareceram nas pa-redes de Dresden, exigindo um
fim para Hitler e para «sta
guerra.

DAR TUDO A HITLER
LONDRES, 19 (A. P.) — O

Grande Almirante Karl Doe-
nitz, instando por maior nume.
ro de recrutas navais, apelou
para a Juventude alemã, no
sentido de dar tudo a Hitler e
esquecer a sua própria segu-
rança:

"Deixai de parte o cérebro
nesta questão" — exortou ele,
em discurso pela radio. —"Usai apenas o vosso coração".

A irradiação do almirante
Doenitz foi freqüentemente in-
terrompida pela voz fantasma,
que gritava: "Você está arran-
cando a vida a esses rapazes!","Abaixo Hitler!". "Peixe a ra-
paziada vlverl"

Brenner e o material pesado
está seguindo de trem. paraGraz (Áustria).

DUELOS DE ARTILHA-
RIA AO LONGO DO

RIO SENIO
ROMA, 19 (Por Lynn Heln-

zerling, da "A.-P.") — As tor-
ças alemãs na Itália, que pu-
derão ou não evacuar, gradual-
mente, o território italiano na
direção da ultima fortaleza de
Hitler, no sul da Alemanha e
Áustria, estão reagindo nervo-
samente ás diversas ações dc
patrulhas aliadas ao longo üe
toda a frente.

Na area do 8o Exercito Bri-
tanico, registaram-se alguns
duelos de artilharia e mortei-
ros ao longo do rio Senio.

As patrulhas alemãs tambem
estiveram ativas tendo um
grupo inimigo atacado os pos-tos avançados do 8o Exercito
Britânico no lado oposto a Co-
tlgnola. No entanto, os alemães
foram expulsos pelo fogo da
artilharia aliada e concentrado
fogo contra um edifício em pu-der do inimigo, perto da cida-
de causou numerosas baixas
aos alemães.

Mais para o oeste os alemães
concentraram violento fogo de
morteiro e metralhadoras, espe-
clalmente ao sul de Tossignano
na estrada Firenzuela-Imola,
registando-se também numero-
sos encontros de patrulhas nos
montes.

O tempo apresentou-ec extre-
mamente nublado em, toda a
lrente. especialmente na fren-te do 5o Exercito Americano
onde a visibilidade foi excep-
clonalmente má.

anunciou hoje que patrulhasalemãs incurslonaram contra po-sições aliadas sobre o rio Se-nio desde Cotinola até um pon-to situado ao sul da estradaFiienza Bolonha, enquanto pa-trulhas do 5° Exército permane-ecram ativas ao longo de toda afrente.
No setor adriatico, o 8o Exér-cito rechaçou duas Incursões depatrulhas alemãs, tendo havidoem um desses encontros baixasde ambos os Iaaps.
A 12° Força Aérea atacou uma

possível rota de fuga dos ale-mães na Itália, ocasionando umdesmoronamento sobre parte aavia férrea do Passo do Brenner.
Anuncia-se oficialmente que a1». Esquadrilha de Caça da'Por-

ça Aérea Brasileira informouter cortado em três partes a cs-trada de ferro de Brenner.
Um comunicado do comandonaval inrorma que lanchas tor-

pedeiras britânicas atacaram o
porto iugoslavo de Karlobag nanoite de 17 para 18 d0 corren-re,. disparando torpedos e bom-bardeando a zona da cidade.

O comunicado acrescenta queas forças atacantes sofreram li-geiros danos.

-*-—»•• fm WlftilUlOtdo debate da Câmara em tornoda politica exterior britânica.
Em seu regresso foi revelado

que Churchill. dc regresso daConferência, depois de abando-
nar Atenas, visitou o Cairo, e aliesteve durante três dias.

O ministro das Relações Exte-=riores. sr Anthony Éden, esteve Icom Churchill no Cairo- ma«tambem já se encontra em ter- I
ritorio. metropolitano britani-
co.

A agencia noticiosa alemã
DNB informou hoje que Chur-chill passou dois dias em Gl-braltar, "discutindo assuntos po-liticos de suma importância com
personalidades estrangeiras"

STALIN EVOLUIU

O. Vv-ilsôH «Sã ü. P:} — A Con-ferencia da Crimeia demonstrou
que .Stalin mudou considerável- _ ....
mente seu pòritó dé vista íjuanto _¥^M*--0--'«*RDiflBRO E3CBR-
ao tratamento da Alemanha no ?,ITO DOS ESTADOS UNIDOS
após guerra. ^A ALEMANHA, 19 (De Mc-

ATROCIDADES
NAZISTAS

Prisioneiros Russos
Assassinados Pelos

lês"' *-^"i;:-

pós guerra.
Em,uma ordem do dia expe-

dida em novembro de 1942. Sta-lin disse:"Não é nosso objetivo des-truir todas as forçus muita-res na Alemanha, já porque
qualquer pessoa letrada compre-
enderá quo isso não só é Im-
possivel em relação á Alemã-nha, mas tambem inadmissível
do ponto de vista futuro".

Na Conferência da Crimeia,
! todavia, o comunicado expedido

e que tem a assinatura de sta-lin. Churchill e Roosevelt. dizem certo trecho:"Estamos dispostos a desar-mar e dissolver todas as foi-
ças armadas al«-anãs, liquidar pa-ra todo e sempre o grupo de
generais alemães, remover e des-truir todo o material bélico ale-mão".

N0 intervalo entre as dua-ideclarações, dois sucessos regis-tados em Moscou causaram ai-
g u m a intranqüilidade e mWashington.

Um delrs foi a criação deum Cumité Nacional da Alemã-nha Livre e a outra a afilia-
çao da União dos Oficiais Ale-mães com aquele Comitê, sobos auspícios soviéticos.

Dermott, correspondente da U.P.) — Dois nazistas foramacusados de brutal assassiniode prisioneiros de guerra rus-sos enquanto as autoridades mi-litares investigam, pelo menos,outras quinze mortes mistério-sas de soldados russos nas mi-nas de carvão.
O tenente-coronel que tem aseu cargo a investij-ação inlor-mou que um dos dois prisio-neiros confessou ter açoitadosoldados russos e poloneses nosbatalhões, de trabalho nas mi-nas de carvão, nos arredores

de Eschweiler.
. Ou dois principais acusadossao irmãos e estavam encarre-

gados de controlar os trabalha-dores da mina. Quando come-
çaram a ser recolhidas as pro-vas contra os mesmos um delestentou suicidar-se.

Entre 350 e 400 prisioneirosrussos e poloneses estiveramrealizando trabalhos forçadosnas minas referidas, desde feve-reiro de 1942 até setembro de1944.
Os dois alemães acusados ad-mitlram que cumpriram ordens

quando "alimentavam mal osprisioneiros e os faziam traba-Ihar muito."

niponicos de surpresa, porémestes reagiram rapidamente,
iniciando um violento fogo de
artilharia e morteiros. Contl-
nua a cruenta luta em torno
da cabeça de ponte, com per-das para ambos os lados.

AS OPERAÇÕES NA CHINA
CHUNG-KING. 19 (A P.) -

A agencia Central News, oi-
tando o geenral Ho Yiríg Chin.
chefe do Estado Maior chinês
declara que, no Yunnan, os ja.'
poneses estão empregando cer-
ca de 50 divisões — ou seja.
dois quintos das forças niponi-
cas em território chinês — pa- dia c om- .v» ¦•-. r-,H-n-^. „u
llr^lLX?Aposslvel dfem- tóM«ÍSRÍ:barque *un«wicano na costa, | manha

ARMAS SECRETAS

_ALEMAS

25 Fabricas Subterra-
neas de Bombas V-l e

V-2
¦ 

v

LONDRES. 19 (A. P.) -i
O radio de Paris, citando no-ticias da fronteira alemã, anun-
cia que os alemães estão em-
basando inúmeras bombas ala-
das "V-l" e "V-2" na Jutlan-
dia c que ha 25 fabricas sub-

No arco abaixo de Bologna
apesar das condições das es-
tradas montanhosas, grupos de
reconhecimento atacaram posi-
ções nazistas, regi$tando-se
encontros armados em diversos
lugares, tendo os nazistas de-
monstrado intenso norvosismo
reagindo imediatamente comIntenso fogo de morteiros e ar-
mas automáticas.

Nas proximidades do monte
Çercre foi repelida uma patru-lha inimiga e outra.foi des-
coberta e expulsa a cerca de 2
quilômetros a sudeste de Castelnuovo. o emprego de "Ro-
bots" pelos alemães na area
perto de Alfonsine foi noticia-
do hoje quando surgiram pro-Jeteis com cerca de 4 pés decumprimento e pesando maisde cem libras. lasses projeteisforam atirados um em cada se-
srundo de um raio de ação va-riavel de 3 a 4.000 jardas. Ao
que se acredita esses "robots"
contêm cerca de 80 libras dcexplosivos.
INCURSÕES ALEMÃES N\S

LINHAS ALIADAS
ROMA. 19 (De Reynolds Pac-Kard, correspondente da U. P.)— O Quartel General Aliado

OS BRASILEIROS NA FRENTE ITALIANA

O General Mascarenhas Elogiao Serviço de Saúde da Feb
"Verdadeiros 

Heróis da Grande Luta Contra » Ma*,** i? r v jMU. « MM F.z Vm Gr.„d. ^A^MESÍ
C°M OS BRASILEIROS NAITÁLIA, 19 (Por Henry W Ba-

«ley. da "Associated Press") —
O general Marcarenhas de Mo-rais baixou uma Ordem do Diaem que elogia a atuação do Ser-viço de Saude da Força Expedi-cionaria Brasileira e da Agen-cia do Banco do Brasil, desta-cada junto á mesma.

Na parte quo se refere aoiserviço de Saude de Guerra dita Ordem do Dia. em parte:'
. ~ "Na assistência pronta eimediata ao soldado que tombano campo da luta, muito vez sobferoz açáo do inimigo, é inexce-divel a dedicação dos padiolel-ros dos corpos de tropa. Temsido posto em prova, sem *des-
falecimento, o cumprimento danobilitante missão em que, pre-ocupados em salvar a vida ouatenuar os sofrimentos de umcompanheiro ferido, põem intei-ramente de lado a sua própriascRUrança.
_"No transporte para os or-gaos de tratamento, mesmo pa-

ra aqueles considerados de pri-menos socorros acorrem elessolícitos, cuidadosos, com com-preensão nitida do valor dospassageiros que conduzem —homens que acabam de dar seusaiiRue, e muitos sUa inte»-rida-de física. e alguns dentre mui-
Lnnri Pr°PiÍa VÍd* ~ tUtJ0 Pelagrandeza do nosso Brasil — erodam através de caminhos,maus ou por boas estradas, des-de a "lrente» até os Hospitais.

"Nos 
postos de socorro e nosestabelecimentos hospitalar*-,,,médicos e élmr«ÍõesTh^Tl?ssf-

TÃiL 
enferrae.ir« dedicadas,seguindo a orientação de seuvaloroso patrono, o general Jofto

trabalho estafante e prqfunda-mente humano dc dar vida aomoribundo e de afastar o e 
°

sofrimentos f.sicos e tambem

de"Str,dadeÍr°,S herois da 8r**n'at luta contra a morte esseeseroto de padiolas e SstS

faz, do mesmo modo que os ca-nhoes P baionetas, um gru miednan0«r°/lem*|0 «ine nos defron-
Hn a ,, ,Í°idado re«--ons'itui-
adversa °fUrlad0asanha

Em relação ao pessoal daAgencia do Banco do Brasil di*o general Mascarenhas de Mo-
as Lt?nY,a 

"aSSeKUra ^°r*«aassistência econômica á sUa Irô-pa .acrescentando que os che-
B 

" 
u 

esci;»°nos do Banco do
«XSfeW Ron,a- apoies c Pis-toia lidam com cerca de cinco-enta milhões de liras. U d?-
SS " . Cm •••-•nsferen. ias.mensalmente

saHoren!;enta que-quai,do "<*•-•*-
Brasil ^,PnSOal d0 Ra"c*- «'o

mm^SSSSSé:
Sne*Mdne,rHPC,,° mu,U0' «»'*-penetrados das resbònsnbilida-
ÍuhuídoCrCS '!* fu"cao e c<>»-
dS» a admlra>'ã*- de to-


