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0 EXÉRCITO DO IRAN OPÕE PEQUENA RESISTÊNCIA
detida a ofensiva russa no setor centra

Três dias
consecutivos
de batalha

Desenvo!veu-se em
duas direções a
contra-ofensiva'das forças russas

BERLIM, 25 (A. P.) — Em clr-
culos autorizados declara-se que os
exércitos soviéticos da frente cen-

¦ Irai começaram a sua feroz invés-
tida no sábado ultimo, com pode-
rosas forças de "tanks" de 32 e, de
45 toneladas, apoiados por arti-

|harla.
Em certo setor, 95 "tanks" fo-

Vam destrúidos, enquanto em outro
setor um regimento de infantaria
alemã suportou oito ataques, conse-
guindo esmagar mais 28 "tanks ..

CESTO E VINTE . E TRÊS TANKS
DESTRUÍDOS

BERLIM, 25 (A. P.) — Anuncia-
.-.ue 123 tanks soviéticos foram aes-
truldos durante oito ataques fe tos
•oelos russos, com forças mecaniza-
das, durante três dias de violentos
Contra-ataques na frente central.

DETIDO O CONTRA-ATAQUE
BERLIM, 25 (De Alvin Stelnkopf,

da Associated Press) — Oa círculos
militares desta capital anunciaram
que aa tropas alemãs conseguiam
deter, na frente central, um violen-
to contra-ataque russo, que durou
trfia dias, a durante os quais o exer-
oito vermelho, sem contar as »ua*
perdas, lançou vagas sucessivas ae
assalto contra s linhas germânicas.

As noticias sobre o desenvolvi-
mento das operações militares, ro
comunicado , oficial, llmltaram-se a
declarar que "por toda a parte, n»'frente oriental, as operações proa-
3eguem da maneira satisfatória".
Por outro lado» saube-aa que o con-
tra-ataque rus3o na, frente üo ceu-
cro, desenvolveu-se em duas dire-
ções paralelas, tendo sido levado a
efeito num setor, com tanks pesa-
doa, em que no outro eram empre-
g-ados carros mais leves « tropaa de
infantaria. Os alemães alegaram

que us russos perderam 123 tanks
um dois assaltos,

O relato teuto dizia que "podero-
aas forças blindadas, com apoio da
artilharia, num contra-ataque as
posições alemãs. Num heróico com-
bate que durou vários dias, aa for-
ias alem5s repeliram todos os ata-
ques Inimigos e enfraqueceram as
tropas soviéticas, numérica e ma-
cerlalmente. Em três dias, 95 tanks
soviéticos foram abandonados á re-
caguarda das linhas alemãs, inclu-
do-se nesse numero carros do 32 e
de 45 toneladas."Num setor adjacente, oa ataques
soviéticos foram eficientemente pa-
rallsadoe por um regimento da iti-
Jantaria alemã.

No sábado, os soviéticos atiraram
as suas vagas oito vezes consecuti-
vas contra esse regimento e, por
oito vezes sucumbiram diante <lo
fogo alem3o. Depois dessa bem su-
oedida defesa, os carros blindados
alemies arremeteram, nesse mesnv.
dia, contra as fileiras exhaustas do
inimigo, causando-lhes novas e se-
varas perdas.

.Afora um grande numero do prl-
sioneiros, os russos perderam tam-
bem muito material bélico. Foram
destruídos ali mais 28 tanks sovie-
uScoa, 31 canhões e SO caminhões.

Assim, os ataques soviéticos, em-
preendidos sem consideração a per-
daa de homens e de material, fra-
cassaram por completo".

DUDENJÍú TERIA SIDO DESTI-
TUIDO DO COMANDO

BUDAPEST, 25 (H. T.) — Se-
çundo informação recebida de An-
3for& o divulgada pelo Jornal "Hei-
to", o marechal Budenny teria
sido, por ordem de Stalin, destitui-
do do comando das forças russas da
Ckranla.

Essa, noticie, não teve ainda ca-
nhuma confirmação.

ESCAPOU DE PRISÃO
BUDAPEST, 25 (H. T.) — Con-

linua, a correr a noticia de que o
marechal russo Budenny teria sido
destituído do comando das forças
da Ukranla, por ordem de Stalin, o
que sô escapou da prisão por inter-
venção pessoal do marechal Timo-
chienko, comandante em chefe dos
«xêrcltos do centro.
MORREU UM "AS" DA AVIAÇÃO

RUMEíNA
BOCAREST, 25 (H. T.) — A

aviação rumena vem de perder ura
dos seus mais brilhantes oficiais,
na pessoa do coronel Alenxandre
Poplsteanu, comandante d e ura
grupo de caça.

Esse oficial foi morto no dia 21
do corrente, em combate aéreo,
travado sobre as linhas soviéticas.

Para adquirir um avião
para Winston ChurchiU

BUENOS AIRES, 25 (R) — O
apelo "Asas para ChurchiU", lan-
gado pelo embaixador inglês nesta
capital, destinado á compra de um
avião como presente de aniversário
para o primeiro ministro britânico,
produziu 350 mil pesos, doados por
mais de 14-000 subscritores, na
maioria de pequenas quantias.

Essa coleta é adicional ás con-
Çribuições regulares da comunidade
britânica, que produzem uma media
mensal de mais de 20 mil libras.

A associação "Fellowship of Bel-
lows" telegrafou ao coronel Moore
Brabazon, ministro da Produção,
Aeronáutica, enviando-lhe 5.500 li-
bras, destinadas á compra do re-
ferido avião.

A "Fellowship of Bellows" conta
atualmente com 40.000 membros,
somente na Argentina, e já enviou
33.500 libras para a Grã Bretanha,
depois que iniciou as suas ativi-
dades.

Os membros da mencionada as-
sociação contribuem cada um çom
um centavo por cada um dos aviões
inimigos destrúidos.

De 6 a 7 divisões ;
pelo Iraq e outras j
íanlas pelo Caucaso |

Forças mecanizadas indianas com
apoio de aviação formaram a vanguarda
dos britânicos - Vencida a oposição em
Bandur Shapur - As garantias da Rússia

Uma das belas solenidaâes do dia de ontem, em honra de Caxias, foi
o sr Getulio Vargas no momento em que, tendo acabado de condecorar
aguardava a vez de a recebere-n os srs. Henrique Dodsworth, prefeito
este a alta distinção, o presidente da República acentuou que o fazia nao
militar na capital paulista, o terrvno da Fazenda Cumbica. em Guarulh
pela sua ação patriótica na Campanha Nacional de Aviação. Na pagina
foto á direita um flagrante quando, durante as cerimonias realizadas

a da condecoração, pelo presidente da República, de vários militares e civis. Na fotognjia. áesrpt*««.«¦'-*«
¦ o general Silva Júnior, apunha ai. peito do general Josê Pinto a Medalha do Mente'.Militar, cW™do Distrito Federal, e Samuel Ribeiro, presidente da Caixa Econômica Federal de S. Paulo Ao ato/erirfia

só velo aesto do sr Samvel Ribeiro doando ao Ministério da Guerra, para a instalação de um aerodromo
os, Tvafordetrês ma contos de réis, terreno hoje â dispoúçáo do Ministério d^r^Xd^aose^a.
terceira publicamos completa reportagem sobre as imponentes comemorações donJ>l*à°J>oldado sei.no a
na manhã de ontem, soldados do B. de Guardas e F. Navais davam guarda ao monumento ie Caxias.

LONDRES, 35 (R.1 — Anuncia-
se que as tropas britânicas cruza-

Yam a fronteira do Iran, na manha
de hoje.
ATRAVESSARAM A FRONTEIRA

MOSCOU, 25 (Havas-Telemondial)
— Forças russas atravessaram a
fronteira e penetraram na Pcrsia.

O NUMERO DE DIVISÕES
ALIADAS

ANGORÂ. 26 (U. P.) — A radio
local Informa que foi calculado em !
seis ou s.te o número de dlvlsScs
britânicas que Invadiram o Iran pelo
Iraq. sendo quasi ioda» motoriza-
das.

Por outro lado, o mesmo pais to-
ria sido Invadido pelo Caucaso por
cinco ou seis divlsOes.

A VANGUARDA INGLESA
CAIRO, 25 (A. P.) — Forcas me-

canlzadas indianas, apoiadas vo:
aviOes britânicos, constituíram a
vanguarda do exército que através-
sou a fronteira do Iran esta manha.

PENETRARAM POR TRÊS
PONTOS

ISTAMBUL. 25 (U. P.) — As tro-
pas britânicas penetraram no Iran
por três pontos: Bandar Shapur, no

ALIADOS OS EE. UNIDOS E A GRAIBRETANHA
"Eles nada mais sâo
do que os proscritor
morais da humanidade"

Como ChurchiU classifica os nazistas
no trecho de discurso em que exorta os
povos subjugados - A carta do Atlântico e
os receios de Hitler - Resistência russa

LONDRES, 24 (E.) — No dis-
curso que pronunciou esta noite
pelo radio, dirigido ao mundo to-
do, o primeiro ministro, or. Wins-
ton ChurchiU, declarou:

"Julguei que teriois satisfação cm
ouvir-me contar-vos alguma coisa
sobre a viagem que fiz através do
oceano, para ir encontrar-me com
o nosso grande amigo — o presiden-
te dos Estados Unidos.

O ponto exato onde nos avistamos
deve permanecer em segredo. Toda-
via, não será indiscrição nivelar-vos
que o mesmo ocorreu "alhures nc
Atlântico". Foi numa espaçosa Vaia
íecháda, que me lembrou o litoral
ocidental da Escócia, que poderosos
vasos de guerra norte-americanos,
protegidos por importantes flotilhas
de "destroyers" e de aviões de lon-
go raio de ação aguardavarri a nossa
chegada, como se fossem u'a mSo
estendida para nos ajudar a anco-
rar. . „ .... *

A nossa comitiva chegou em meio
a uma escolta , dos mais modernos
centra-torpedeiros ingleses e cana-
densi-5. E ali, durante três dias, pas-
sei todo o meu tempo em companhiq
— penso poder dizer, em perfeita
camaradagem com o presidente Roo-
sevelt, enquanto os chefes aos esta-
dos-maiores navais e -militares, tanto
da Grã Bretanha,'como dos Estados
unidos, se mantiveram em confrren-
cia continua.

pa e uma grande parte da Ásia. Poi•uri encontro que marca para sem-
re, r>as páginas fia Historia, o cort-

promwso assumido pelas nações de
lingua inglesa, em meio aos peritos,
á coviíusão e ao tumulto dos dias
yi;e correm, de orientar o destino
das grandes massas labutante-: cjje
vivem em todos os continentes, unia-
do os nossos esforços, leais e sem
nenhum ponto de interesse egoísta,
para tirá-las do lodaçal d'i misérias
a que foram lançadas' e encaminha-
las para a ampla estrada da Liber-
dade e da Justiça.

"Essa é a mais alta honra e a
mais gloriosa oportunidade jamnis
alcançada por qualquer ramo da ra-
ç.t humana. Quando alguém observa
quantas correntes de extraordina-
rios e terríveis acontecimentos ro-
laram juntas para criar essa har-
monia, mesmo a pessoa mais cética
deve sentir que todos nós temos
uma oportunidade para desempe-
nhar a nossa parte e cumprir com

nosso dever em algum grande de-
dgniOj cujo fim nenhum mortal pc-
.de"jjreTCr:

SOB O TACÃO DO TERROR' Coisas terríveis e desoladoras es-
:tão acontecendo nestes dias. Toda a
Europa foi talada e subjugada pelas
armas mecanizadas e pela fúria nár-
bara dos nazistas. Os mais merti-
feros instrumentos da guerra-cien-
cia uniram-se nos requintes extre-

mais brutav

Informações de
ULTIMA HORA

Silenciaram as
emissoras de Berlim

LONDRES, 26 (U. P.) —
As transmissões das emisso-
ras de Berlim foram inter-
rompidas ás 21.15. Os co-
mentaristas locais acredi-
tam que a capital do Reich
está sendo bombardeada.

(Continua na 2* pag.)

Novgorod, na Irente
de Leningrado, foi

Auxilio da

Seria uma
base para
a ofensiva

evacuada pelos russos
Nos setores do cenfço e do sul, os
defensores teem desfèvido contra-utaques

yiolentos - Continuam de posse de Tallin
- Começaram as chuvas e a cerração

Afemanna

MOSCOU,, 25 (A. P.) — Anun-
cia-se que os russos evacuaram
Novgorod, no "front" dt Leninrfra-
do, após tenazes combates.

NOTA VERDUN
NOVA TORK, 25 (A. P.) — Cl-

tando uma irradiação moscovita, o
radio britânico declarou que as for-
ças alemãs já se encontram nos ar-
redores de Leningrado e que os
russos, conscios do perigo, mos-
tram-ee dispostos a transformar a
antiga capital czarista numa nova
Verdun.

¦ . , mos da traição e das
A MAIOR COMUNIDADE POLI- exibições de crueldade, formando

TICA DO MUNDO I assim, um aparelho de agressão cc-
O sr Roosevelt é o chefe, escolhi- j mo nunca se vira igual, diante dc

do pela terceira vez. da mais pode-1 qual os direitos, as tradições, as ca-
rosa comunidade politica do mundo.
Sou um servo do rei e do Parlamen- (
to britânico, encarregado da direção
dos nossos negócios nestes tempos
sombrios ,assim, é do meu dever as-
seguiar-me, tal como já o fiz, de
que tudo quanto digo ou faço r.o
exercicio dos meus deveres, é apro-
vado e apoiado por todas as nações
da Comunidade britânica. Esse en-
contro estava destinado a ser impor-
tanto, em virtude das enormes for-
ças, ora apenas parcialmente mobi-
lizadas mas que estão firmemente
se mobilizando, e que se acham á
disposição dos dois maiores grupos
da familia humana — a Grã Breta-
nha e os Estados Unidos, os quais,
felizmente para o progresso da hu-
manidade, falam a mesma lingua e
pensam amplamente da mesma ma-
neira, ou. pelo menos, teem grande
número de pensamentos comuns. O
encontro, consequentemente, era
simbólico. Reside al a sua importán-
cia primordial. Simbolizava, de ma-
neira que todos podem compreender
em todas as terras e em todos os
climas, as profundas uniões latentes
qae animam e, nos momentos deci-
sives, governam os povos de lingua
inglesa no mundo todo.

Náo seria presunção de minha
parte dizer que esse encontro sim-
bcíliou qualquer coisa ainda mais
majestosa, isto é, a reunião das for-
ças mundiais do bem contra as ior-
ças do mal, atualmente tão íormida-
veis e triunfantes e que espalhair
*6 suas sombras sebre toda a Euio-

(Continua na 2* pag.)

Contra a Rússia, a
índia ou o Oriente
Médio - Razões
de invasão do I ran

CIMLA. índia, 25 (A. P.) — O.
quartel-geDeral britânico da índia
fez publicar uma nota declarando
que a ação conjunta anglo-russa foi
tomada afim de impedir que os ale-
•Tiães usem do Iran como base ,para
itaques á Rússia, índia ou Oriente
Médio. ri

Declara a nota dó quartel general
iue todas as precauções foram igual-
nente tomadas contra uma possivel
esistencia da parte dos iranianos,
nesar da loucura que tal resistência'unificaria.
Tambem adequados supriinehtos de

(Continua na ?.'- pag.)

ric.es COMBATES EM QUA-
THO ÁREAS

MOSCOU. 25 (Henry Cassidy, da
X P ) DO campo de batalha com
a Alemanha, as noticias chegadas a
esta capital indicam que rudes com-
bates so verificaram em quatro
áreas — (1) em três setores dife-
rentes das vizinhanças de Leningra-
do, (2) no setor central, entre Go-
mel e Smolonsk, (3) na área indus-
trial de Dniepropetrovsk, na tikra-
nia, sobre o cotovelo do Dnieper, e
(4) em torno das fortlficações de
Odesisa, no Mar Negro, agora cer-
cada pelos alemães.

Com, enormes ciuantldades de
"tanks" e. de Infantes, apoiadas pe-
la artilharia e-por aviões Bobine, os
russos teem desfechado uma serie
de contra-ataques no setor central,
ao mesmo tempo que, com o auxilio
da cavalaria e de outras armas, os
russos contra-atacam vlolentamen-
te, afim de barrar o avanço *le-
mio sobre Dniepropetrovsk, cabeça
de ponte vital da margem ocidental
do Dnieper, alndà em mios das for-
ças soviéticas. —

L trânsheningrâdo trdnsTormou-se num

gigantesco dCdmpdmento druiddo
VICHY, 25 (U. P.)'— Os despachos dos correspon-

dentes franceses em Leningrado noticiam que as fa-
bricas de material de guerra da níevida cidade conti-
nuam trabalhando 24 horas diárias, na produção de
armas e munições, destinadas ao giijantesco acampa-
mento armado em que se converteu essa cidade.

Essas mesmas informações acrescentam que junto
aos trabalhadores das fabricas sncontram-se espteialis-
tas dos "batalhões de destruição', encarregados de fa-
zer voar as fabricas, logo que estas sejam abandonadas
pelos trabalhadores, caso se torne necessário abandonar
a cidade..

Segundo o correspondente do "Paris Soir", em Le-
ningrado, escutáva-se, hoje, o troar dos canhões e du-
rante todo o dia, viram longas colunes de homens re-
crutados que respondiam às ordens de mobilização.

Depois de examinados, apressadamente, pelos medi-
cos, o« novos recrutas recebiam armas e eram enviados
a um ponto determinado, para serem incorporados aos
batalhões Tle defesa, ocupando ünediatamente as posi-
ções determinadas nas trincheiras e nos circulos de
fortificaçóes da cidade.

Os referidos batalhões de defesa e de destruição
são comandados por chefes locais, comissários politicos
e oficiais do exército. As mulheres tambem foram mo-
bilizadas, sendo destinadas aos hospitais, fabricas ou

encarregadas de reunir e levar paia lugar snguro as
crianças, que deverão alimentar o cuidar até que ter-
mine o cerco.

No entanto, não poucas mulheres foram aceitas pa-
ra o serviço militar como motociclistas, agentes de liga-
ção e em alguns casos como fuzilelras. As mulheres
substituíram os homens nos serviços de ti ansportes pu-
blicos. A produção das fabricas rie munições é levada
diretamente aos fortes e trincheiras ou colocada mun
imenso subterrâneo, onde são guardadas tocas as muni-
ções para a defesa da cidade.

Toda a cidade de Leningrado está convertida num
acampamento militar. Os batalhões de destruição rece-
beram' ordem de participar da defesa, enquanto possi-
vel, porem desde o momento que recebam ordem de des-
tnilr, caso a cidade corra perigo de cair em poder dos
alemães, cada ¦ pelotão assumirá um setor particular,
destruindo ou' incendiando tudo.

Segundo os últimos despachos franceses, o maior
perigo para Leningrado procede do sudoeste, e o ponto
mais próximo atingido pelos alemies é Gabschina, um
entroncamento ferroviário situado a 40 quilômetros da
cidade, onde se unem as linhas de Narva e Pskov. e
que é uma das posições, exteriores daa defesas de Le-
ningrado.

EM TORNO DE ODESSA
Os combates continuam, com »

mesma Intensidade, pela posse da
base naval de Odessa, sobre o Ma»
Negro, sem resultados evidentes,
por enquanto.

Na frente de Leningrado, os com-
bates se verificam, em geral, nôs
mesmos pontos, ou seja na área de
Novgorod, a 100 milhas ao sul, «. na
frente finlandesa perto de Kakisal-
mi, a 65 milhas ao norte, onde JÍ.
se luta ha vários dias.

Nao há noticias sobre Tallinn, ca-
pitai da Estônia, admftindo-se, por-
tanto, que os russos ainda ee man-
teem nessa base naval sitiada pe-
las forças da wehrmacht.

AGIÍACEIRO niNTERRüPTO
MOSCOU, 25 (A. P.) —Os despa-

chos das zonas de operações anun-
ciaram que. nas últimas vinte e
quatro horas tem caldo um agua-
celro ininterrupto sobre o "front"
e que, caso as chuvas contInuasse.il
a cair, seria de esperar um trsmen-
do efeito sobre multas partes da
frente de batalha.

De acordo com os referidos despa-
chos, todas as estradas de Impor-
tancia secundaria estariam alagadas
e com o prosseguimento dos agua-
ceiros. o solo macio da Ukrania, e
o terreno pantanoso em torno de
Leningrado, tornar-se-iam imprati-
caveis para 03 "tanks".
FRACASSARAM NA TENTATIVA
DE CERCO NA FRENTE MERI-

DIONAL DA KRANIA

LONDRES,, 25 (De Alexander
Werth,. correspondente especial da
Reuters) — A mençSo de Dnlerpro-
petrovsk, no comunicado de hojo #
a primeira referencia oficial i.
frente meridional da Ukrania, des-
de que o Alto Comando russo ad-
mitlij a queda de Krivoyrog o Nico-
laiev, na semana passada. Neste in-
tervalo teem se registado novos «
Importantes avanços germânicos,
nos setores de Gomei e Novgorod,
mas a Ukranla setentrional não
perdeu a sua importância. A insis-
tenda alemã sobre o fato de con-
^ervarem os russos as cabeças de
pontes no Dnieper, foi uma clara
indicação de aue os russos «sta-
vam metodicamente. se retirando e
oue os alemães haviam fracassado,
quer no trabalho de cercar o exer-
cito de Budenny, ou larga parte das
mesmas forças ou mesmo de conso-
Kuirem o controle de qualquer tra-
vessia no Baixo Dnieper. Ha for-
tes razões para acreditar que «
menção de Dnlerpropétrovsk, no
comunicado de hoje, tenha referen-
cia com as ações de retaguarda le-
vadas a efeito com sucesso pelo»
russos.

INÚTEIS INTERROGATÓRIOS
A propósito levanta-se uma per-

gunta: "Qual a vantagem para os
alemães, com a ocupação de algu-
mas partes da Ukrania? Eles teem
quo enfrentar a resistência passiva
dos camponeses e além disso com
o fato de que a Ukranla, quase que
completamente vivendo da agri-
cultura mecanizada, ficou quase
oue completamente, inútil, a menos
aue os alemies possam provideu-
ciar vastas quantidades de petro-
leo -- o que ê obvio, que eles nüo
poderão.

(Coiitinui na 2» pai.)

em um mes
E' o que promete
Berlim em caso de
resistência - A
Turquia é neutra

ISTAMBUL, 25 (U. P.) - Os
circulos alemães afirmam que o mi-
nistro do Reich no Iran prometeu
ao "Shah" o auxilio germânico
contra a Inglaterra e a Rússia, se
as forças persas conseguirem r»-
slstir durante um mês ás tropas
nnglo-russas.

BERLIM E A INVASÃO DO HUN
BERLIM. 55 (U. P.) — Em fon-

tes autorizadas quaflficou-se a ln-
vasâo do Iran pelas forças anglo-
russas de um "crime praticado con-
tra uma nacao pequena", e afirma-
se que a Grâ Bretanha "ê resooa-
savel por ter entregue mais outro
pais ao comunismo".

Acrescenta-se na3 mesma esferaj».
que a declaração russa de que a ln-
vasâo nâo está dirigida contra o
povo iraniano, ê Idêntica a que fe»
quando so apoderou dos Estados
Baltlcos e Invadiu a Finlândia.

Afirmam tambem que a Rússia •
a Gril Bretanha "fizeram uma mon-
tanha de um grilo de areia, ao falar
do numero de alemães que .»* en-
contram no Iran". pois, segundo *s-
«es circulos seu numero nâo exce-
de de 600. E' evidente — declaram
— que tudo isso se baseou lnt"ncio-
¦aalmente em falsas premissas".

Declarou-se tambem que nâo s»
sabia se os Iranianos resistirão, po-
rem. chamou-se a atenção para a
declaração feita recentemente pelo
sultão, que anunciou que o Iran de-
fenderla sua lndependeocla a sim
neutralidade.

Informou-se nestes mesmos ctrnn-
Jos autorlsados que atí agora ní.o „
tinha conhecimento de que a Alemi-
nha esteja preparando medidas di-
plomaticas ou de outro caráter.

Ao serem Interrogados sobre se a
Alemanha realiza consultas com a
Turquia, conforme os termos do pa-
cto turco-germanlco, estes círculos
declararam que ainda £ dpmaslarto
cedo para se dar tal passo. Acres-
«entaram que o embaixador turco
encontra-se atualmente em Berlim •
von Papen num balneário da Tur-
qula.

Quanto ao discurso ontem nronun-
ciado pelo sr. ChurchiU. em fontes
autorizadas declarou-se foi um dos
mais débeis o"» nmnunclou 3jMna-
ment» e qualificaram de 'quast
bi«=femia" a dorlnrqrSr, ,i* n»» nn
atual conflito n» forças do bem se
opunha âs do mal . -

Ao comentar o a^elo dirigido aos
habitantes dos territórios ocupados,
nessas fontes declarou-se am se
•stava Incitando á Intranqüilidade,
miséria e destruição os paises qu»
a Inglaterra srrastou 4 guerra con-
tra a Alemanha". .,.„!

O *Natchsgabe" diz que o dlanisj-
to nSo 5 mais que a «expressão de
um odlo profundo para com a Ale-
manha e um desesperado pedido de
auxilio ao mundo Inteiro e especial-
mente aos Estados Unidos. 

A TURQUIA FICARA» NEUTRA
ISTAMBUL, 25 (H. T. — Pre-

vê-se próxima declaração da Tur.
qula tornando pública sua posição
de neutralidade em face dos aconte-

'cimentos da Pérsia.
A OPINIiO TURCA FAVOHAVEI.

AO IRAN
ANGOBA' 25 (U. P.) — A opl-

niâo pública da Turquia mostra-se
contraria & ação conjunta russo-
britânica contra o Iran .j A Imprensa

(Continua áa 2" pag.)

golfo pérsico; Ruwatidlz, setenta •
cinco milhas a leste dos campos pe-
trnllferos de Mósul: e Khanaqutn,
oitenta milhas ao norte de Bauaad.

COMBATES ENTRE RtSSOS
E IRANEANOS

¦ • ;• T.) — Anuncia»
»e que Ji teriam sido travados com»
bates na fronteira do Caucaso eJitl'9
Torças russas e Iranenses.

CONSOLIDAR!» AS POSIÇÕES
LONDRES. 25 (U. P.) — Noticia»

se autorlzadnmente que os brltant»
cos venceram a resistência dos per-
•as em Bandar Shapur e consolida»
ram as posições recentemente con»
quistadas. *
KVFET7.A E ZHAB OCUPADAS
ANGORA', 25 (U, P.) — Noticia.

se que as forças britânicas ocupa»
ram as localidades persas de Kure»
tza e Zhab.

RUMO AO GOLFO PÉRSICO
MOSCOU, 25 (Henry Cassidy. dc

Associated Press) — Os Exército*
soviéticos se lançaram para o sul,
para o Golfo Persko, afim do so
unirem aos seus aliados britânicos.

As unidades do Exercito sovlctl»
co desceram pula fronteira do Cau%

caso, através dos "passos" das mon»
tanha6, para o Iran, em Invasão st».
multanea com a das forças brita»
nicas, depois que os governos dc
Gri-Bretanha e dos Soviets acusa»
ram os "especialistas" e os "té-
cnlcos" alemães residentes no íraá
de planejarem um golpe d* Estado
no Iraq, e de estarem criando cea-
tros de sabotagem, de onde proru»
rariam destruir as reservas de pe»
tróleo e as Industrias do soviet.

OS INTENTOS SOVIÉTICOS
Em nota entregue ao sr. Maho-

med Saed, embaixador do Iran em
Moscou, o governo russo sallent*-
nao alimentar Intenções de pross».
gulr na antiga política dos Tzaiet
por uma aalda para o Golfo í'*f»
alço.

Por outro lado, a Kussla se pro»¦ pi>e-re»p«Ua#» *- Independência 4o
Iran, de acordo com o governo brl»
tunico, e a retirar as suas tropas lo» .
go que desapareça o atual perigaalemio naquele pais.

De acordo coçi as noticias cor»lentes no Orienta Próximo, os alo'<*
mães teriam armazenado 50 toneia^
das de explosivos para a sabotagorà
nu distrito petrolífero de Baku «
nos territórios soviéticos adjacente»
oe Turkmenistan e de Azerbetdjau,,
ao mesmo tempo que se empenha»
vam em treinar, milttarmeme. os'
residentes alemães no iran.

40 QUILÔMETROS DE
PENETRAÇÃO

MOSCOU, 26 IH. Tij — A As«n'» jcia Ta.»» anuncia que as tropa*
avançaram quarenta quilômetros ncj'território do Iran e acrescenta qu»a progressão continua.

DESEMBARQUE BRITÂNICO
LONDRES. 25 (Tom Yarborouüh,

da Associated Press) — Declarou-
se, em círculos autorizados, que asforças britânicas que atravessaram
a fronteira iraniana esta manii.1 efe-tavam encontrando "alguma . resla»
tencia". j

Segundo Informações oficiosa,»,
essas forças desembarcaram de bor-
do de navios de guerra em Handar
Skepur. Salienta-se, porem, qáe"naturalmente este nAo foi o unlcw
ponto de entrada das forças alia-
Cas". Sabe-se que as forças brltani-
cas sâo constituídas de veteranos
das campanhas do deserto, que esta-
vam aquarteladas no Iraq, ao passo
que as forças russas sâo constitui-
das por cos3acos e Infantaria mon-
tada. Os russos Invadiram O Iráí»
pelo norte, enquanto nue os inglese»
atravessaram a fronteira pelo oest»
e pelo sul do pais. O principal ob-
jetlvo das forças aliadas ê Impedir,
atos de sabotagem contra os can?-.
pos petrolíferos e os aquedutas do
pais por parte dos "especialistas
alemães infiltrados ali. Por outro la-
do, a Rússia procura prevenir-sc na
sua fronteira meridional.

DIRIUIDOS POR WAWELL ,
As operações britânicas estão, o*

quo se noticia, sendo dirigidas pelo
comandante dos exércitos da Indu.
general Wawell, sendo a direção ca-
da mesmo de Símia, quartel-general
do referido comando. ' |

O avanço brltanli o sc processou ie
Bassora, no Iraq, soure o golr»
Pérsico havendo" entretanto, a pos-
«lbllidade de que os ingleses utlU-
zem a sua esquadra para desemoar-
car tropas ao longo da costa dc ,.;
mesmo golfo. O avanço pelo Halu-
qulstão, noticiado a princi pio nkj. *
toi confirmado, mas admlte-s» «P*|
possível, sendo, todavia, necessária,
longa marcha sobre terreno difícil.

Os russos estão executando seu
avanço presumidamente, itravM
Sos "passes" difíceis da Atmwu.
tendo Tabriz como seu principal * ¦
imediato objetivo. ¦

Os circulos Informados desta ca
Ditai declararam, esta manhã, nao
poderem estatuir se ."tropas, IndUr
nas" estavam compreendidas na*
que Iniciaram a penetração do Iran.
Nio se sabia, tambem, se as.*°rÇ«£
btltanicas Já teriam ch««« t*«|
campos petrolíferos Iranianos situa-
dos a 30 milhas a nordeste/« f 

as-
sora. Os meios bem Informado)»
mantlnham-se sliente» quanto at-
desenvolvimento das operações.

EXPEDIÇÃO DIRETA SOBRE ,
TEHEHAN

Observadores, fazer do comenta*
rios cm torno das mesmas, dluaru
oue o controle que a Rússia tem sp-
bre" o Mar Cáspio, possibilitava um*.
»xpediçâo direta sobre Teheran, a
capital da antiga Pérsia. Tropa» I
podiam desembarcar nos portos <M
Abbasabad, Allabad ou Mahmuaa.»
bad, localizados na área de 75 mt»
lhas de Teheran. O Iran era apoB»
tado como particularmente vulnera.
vel a ataque por aquelas banda».
E tambem sobretudo pelo ar, dad» I
a insufienclencla quase absoluta de
defesa anti-aerea. A armada aereft I
russa ou britânica poderia opera?
de Baku, que se acha dentro do ralo
de 350 milhas da capital do pai». I
Aviadores ingleses de bombardeio
poderiam tambem com relativa ia-
cllidade vir doe portos do Golfo Per* I
«Ico, de Bushlre ou Band Abbas.--.iij

' (Contínua ta %.* P**> j
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Exame geral da guerra segundo
opiniões que correm em Londres

"Eles nado mais são
do que os proscritos...

(Conclusa» da i.» pág.)
ttcterlsticas e a estrutura de mui-
tos velhos e honrados Estados e po-
vos jazem prostrados, e são enter-
rsdos sob o tacão e o terror do
monstro.

Austríacos, tchecos, poloneses, no-
ruegueses, dinamarqueser*, belgaí,
holandeses, gregos, croatas, servios e,

¦ Mima de tudo, a grande nasão fran-
cesa, foram aturdido, e algemados.
A Italia, a Hungria, a Rumania ea
Bulgária, compraram uma áilação
vergonhosa, transformando-se em

• chacai3 do tigre. Mas a verdadeira
situação em aue se encontram é, na
realidade, muito pnuco diferente e,
neste momento, indistlnguivel da de
suas vitimas.

A Suécia, a Espanha e a Turquia,
permanecem atemorizadas procuran
do descobrir qual delas será a pri
meira vitima. S temos então esse
vasto abismo a que foi lançada a
maioria dos mais famosos Estados e
raças da Eurooa e de onde, sem au-
xilio, nunca poderão emergir. Mas,
tudo isso ainda não saciou Adolf Hit-
ter. Este assinou um {.acto de não
agressão com a Rússia — tal como
fez com a Turquia —- com o intuito
de tranqüiliza-la até que estivesse
em condições d>. atacá-la e, assim,
há nove semanas sem nenhuma
sombra de provocação, atirou mi-
Òiões de soldados, com todo o seu
equipamento, contra o vizinho que
chamara de amigo, com o objetivo
manifesto de destruir a Rússia e re-

jj duzí-la a pedaços.
LUTA DE MORTE

Essa criminosa empresa desenro-
la-ee agora, dia a dia, ante os nos-
sos olhos. E 3stá ai um demônio que,
num simples espasmo do seu orgu-
lho e da sua avidez de domínio, é
capaz de condenar dois ou três ml-
lhões, ou talvez muitos milhões de
seres humanos, a uma morte rápida
e violenta. "Que a Rússia seja des-
trulda! Que ela seja riscada dò ma-
pa!'Ordem de avançar aos nossos
exércitos!", tais foram os seus de-
cretos. E, consoants -**sses decretos,
do Oceano Ártico ao Mar Negro, seis
ou sete milhões de soldados estão
agora empenhados ruma luta de
morte.

Ah! mas desta vez as coisas não
foram assim tão fáceis — desta vez,
não foi como das vezes anteriores.
Os exércitos russos e todos os povos
das Repúblicas Russas, reuniram-se
para a defesa da.s suas terras e dos
seus lares. Pela primeira vez, o san-
gue nazista jorrou em torrentes.

Talvez um milhão e meio, talvez
dois milhões de soldados nazistas,
carne para canhão, tenham mordi-
do o pó das intermináveis planícies
russas. Uma tremenda batalha está
sendo travada ao longo de uma fren-

. te de quasi 2.000 milhas.
Os russos lutam com am magnifl-

eo espirito de sacrifício; mas náo é
tudo. Os nossos generais que visi-
taram a frente russa, informam, com
admiração, da eficiência da sua dr-
ganlzação militar e da excelência
do seu equipamento. O agressor tam-
bem esta surpreso, amedrontado, va-
diante. Pela primeira vez nas suas
empresas, o assassinio em massa
tornou-se improficuo. E procura
exercer represálias com a mais ter-
rlvel crueldade. A' proporção em que
•vançam os seus exércitos, distritos
Inteiros vão sendo exterminados. 'Je-
teams de milhares —- Kalmente de-
senas de milhares — de execuções a
sangue frio teem sido perpetradas
pela policia secreta alemã — ti opas

I lançadas contra os patriotas russos
que defendem a sua terra natal.

XJM CREME INOMINÁVEL
Desde as Invasões n.ongoliras da

Europa, em pleno século XVI, nunca
ee registou uma carnificina impie-
dosa em tão larga escala. E isso é
apenas o principio. A fome e a pes-
te devem ainda ..companhar o sulco
eangrento dos tanks de Hitler. Esta-
mos em presença de um crime ino-
minavel. Mas a Europa não é o uni-
eo continente a ser atormentado e
devastado pela agressão. Durante
cinco longos anos, as facões milita-
res japonesas, procurando imitar
Hitler e Mussolini, adotando os seus
postulados como se fossem novas re-
velaçóes européias, veem Invadindo
e saquetando ura país de 500 milhões
de habitantes — a China. Os exér-
«Sitos japoneses teem-se espraiado
por toda essa vasta extensão de ter-
ra, numa excursão inútil, levando
consigo a carnasem, a ruina e a cor-
rupçâo, e chamando a isso "o lncl-
dente chinês". Agora espalmaram
as garras sobre os mares ao sul da
China e arrebataram a Indochina ao
desgraçado governo de Vichy, amea-
çando com os seus movimentos o
Siâo, Singapura — o traço de união
com a Austrália — e até as ilhas Fi-
lipinas, colocadas sob a uroteçãõ dos
Estados Unidos. E' certo oue tudo
Isso tem de cessar. Todos ós esfor-
ços serão feitos com o fim de conse-
guir uma solução pacifica. Os Esta-
dos Unidos estão agindo com uma
paciência infinita para chegarem a
Um entendimento leal e amistoso,
que dará ao Japão as maiores _a-rantlas relativamente aos seus legi-
tlmos interesses. Esperamos viva-
mente que essas negociações sejam
bem sucedidas. Mas — e sou obriga-
od a afirmá-lo — se fracassai em es-
sas esperanças, nós nos alinharemos
»_m a menor hesitação, ao lado dos
Estados Unidas.

, "ALHURES, NO ATLÂNTICO"* E assim, voltamos àquela baía cal-
ma, "alhures no Atlântico", onde
Úm crepúsculo enevoado se esbatia
•obre as poderosas unidades que ar-
Íoravam 

o pavilhão branco e a ban-eira das estrelas e das riscas. Quan-do ali nos encontramos — ambos
pensamos — o presidente e eu —

LONDRES, 25 (De V. Gordon Lénnox, correspoh
dente diplomático da Reuters) — Enquanto observa-
mos na frente oriental o mais violento dos ataque»
do chanceler Hitler e aguardamos importantes aconte-
cimentos no Oriente Médio, seria conveniente examl
narmos alguns dos aspectos gerais da guerra, ao nos
aproximarmos do fim do seu segundo ano. Esse exame
será. baseado nas melhores opiniões predominantes em
Londres.

Certos pontos foram sublinhados pelo sr. Chur-
chill na sua irradiação do fim da se-mana. Tanto aqui,
como nos Estados Unidos, ha a firme convicção de
que estâ sendo exercida uma enorme pressS,o sobre a
Rússia, embora ela possa manter uma frente de bata
lha durante todo o inverno. Dessa maneira o exército
alemão, por cálculos errôneos do seu alto comando,
vê-se diante Ue uma rude campanha de inverno nas
_rand<"s planiciíB recobertas de neve e nos pantanais
da Europa Oriental. Uma quantidade imensa de po-
tencial alemíl" — em homens e material — está sendo
assim dispendida. Alem disso ha grande necessidade,
na fábricas da trabalhadores especializados para a
substituição do que for destruído. O descontentamento
crescente e mesmo a revolta e a sabotagem, exigem
maiores esforços do poderio germânico no tocante ás
atividades policiais. Já se calcula que melo milhSo de
homens se entregam a essas atividades.

A falta de potencial humano e o malogro em con-
seguir a boa vontade dos povos subjugados podem de-
sempenhar papel de relevo no acarretamento de um
colapso alemão.

AUMENTA O POTENCIAL XO ORIEXTE
No Oriento Médio as forças britânicas vindas de

todas as partes do império, estáo firmemente aumen-
tando em número para a formação de um exército for-
midavel. Com a Turquia agora garantida conjunta-
mente íela Inglaterra e pela Rússia, aproximamo-nos
de uma situação em que uma solida linda de residência
se opõe a Hitler, linha essa que vai do Oceano Ártico
ao Golfo Pérsico.

No Extremo Oriente, o Japão hesita ainda em dar
o próximo passo que o levará a um conflito armado
com a Gra Bretanha e os Estados Unidos e a Rússia,
não mencionando a China que permanece invencível
depois de quatro anos de uma guerra que esgotou os
dois lados. O Japão se dá conta presentemente de que

"ESCRAVOS 
QUI

VIVEM COMO
ANIMAIS"

uma nova ação ameaçando os interesse britânicos e
r.orte-acericanos na Asia Oriental lançará definitiva-
mente os Estados Unidos num conflito contra ele. Ao
demais, o poderio crescente da esquadra britânica po-
dera permitir brevemente a mnutençâo de uma força
naval impressionante no Extremo Oriente, sem pre-
juizo para a boa conduta da batalha do Atlântico.

Nessa luta sombria para conservar abertas as ru-
tas vitais de suprimentos através do Atlântico, para a
Inglaterra e o Oriente Médio, a esquadra inglesa, for-
temente auxili-ida pelos patrulhamentos norte-amenea-
no? na rota para as guarnlçõe. dos Estados Unidos na
Islândia, está se assenhoreando da situação. Graça."*
aos esforços conjuntos das forças navais e aéreas, as
perdas que estáo sendo atualmente infligidas â na-
vegação inimiga, à medida que ela serpenteia de porto
para porto, são em media muito mais elevadas do qu.
as infligidas por ele à navegação aliada em todos os
gran.es oceanos.

UMA LOUCURA A INVASÃO
Ne.sa fase da guerra seria provavelmente loucura

encarar unia Invasão do continente por forças aliadas.
Mas o tempo dessa invasão* chegará um pouco mais
tarde. Presentemente, todos os nossos esforços conver-
gem para a construção de uma força aérea ofensiva,
que já vai abatendo aos poucos o moral do povo ger-
mâni.o e pondo for* d* ação numersas fábricas, minas
e comunicações na região do Ruhr, que sempre será a
fonte principal da produção alemã.

Internamente estamos completando o equipamento
de um exército que tornará a nossa ilha inexpugnável.
Mas ha ainda uma' pergunta cuja resposta a Alemã
nha mais do que qaaiquer outra nação desejaria co-
nhecer. Entrarão acaso os Estados Unidos na gueria
como beligerantes? Essa resposta poderá ser dada mais
provavelmente pela própria Alemanha do que p.1 •
presidente Roosevelt, porquanto toca ao inimigo for-
necer o incidente.

O ato ousado de um comandante de submariro
ale-mAo, um falso movimento do Japão poderia pôr em
funcionamento a máquina de guerra norte-americana.
Na falta desse incêndio, os Estados Unidos provável-
meute continuarão durante certo tempo no papel que
eles mesmos escolheram — o de arsenal dos exércitos
da liberdade e da s<s$wranç_.

Vichy quei
construir
via férrea

que, sem tentar" elaborar os objetivos
finais da paz è da guerra, era pre-
ciso transmitir a todos os povos, e
especialmente aos povos oprimidos e
vencidos, uma simples declaração so-
bre a meta para a qual ivançam a
Comunidade BritAnica e os Estados
Unidos, abrin-io, assim, o caminho
para ser palmilhado pela demais :/ -
ções, um caminho que certameíue
será doloroso e longo.

Existem entretanto duas grandes
diferenças com a atitude adotada
pelos aliados durante a última parte
da grande guerra, que Einguem de-
veria desprezar.

Uma é que os Estados unidos e a
Grã Bretanha não assumi-m o com-
promlsso de garantir que não have-
rá outra guerra Pelo contrario,

hora fugaz de seu triunfo brutal —
que nada mais são de que desclassi-
ficados morais ao gênero humano!

O auxilio está próximo; forças po-
derosas estão ae armando psra cor-
rer em vosso auxilio. Tende fé, ten-
de esperança — a libertação é certa!

Acendemos por sobre as águas um
sinal luminoso. E se ele elrançar os
corações daqueles aos quais foi dl-
rigido, eles suportarão cem alma
forte e tenaz as suas misérias pre-
sentes, movidos pela fé inabalável
de que tambem estãí* servindo a
causa comum e de que os seus es-
forcos não serão vãos.

Talvez tenhais observado que o
presidente dos Estados Unidos e os
representantes britânicos, ao redigi-
rem aquilo que está sendo adequa-

pretendemos adotar as maiores pre- damente chamado de "Carta do
Atlântico", reuniram os seus paises
num compromisso r onjunto para a
destruição final da tirania nazista.

Essa é uma .romessa tão grave
auão solene — uma promessa que
deve ser realizada: que será realiza-
da.

Naturalmente, varias wedidas de
caráter pratico — para o cumpri-
mento dessa promessa — foiam e
estão sendo coordenadas e postas em
execução. Tem preocupado saber a
aue distancia .e encontrnm os Esta-
dos Unidos da guerra. Um homem
apenas pode con tecer a resposta a
essa pergunta. Hitleri
DENUNCIA DO MÉTODO NAZISTA

Se Hitler, até este momento, nâo
declarou guerra aos Estados Unidos,
com toda a certeza, esse fato não se
deve ao seu amor pelas instituições
norte-americanas. Nem, certamente,
porque não encontrasse pretexto.
Por muito menos assassinou meia
dúzia de paises.

O receio de duplicar iniediatamen-
te as tremendas energias que ora es-
tão sendo empregadas contra ele, ê
sem duvida, um freio. Mas o verda-
deiro motivo — estou certo -— pode
ser encontrado no método a que, até
agora, tão fielmente- aderiu e que
tantas vantagens lhe trouxe. Que
método será esse? E' um método

cauções tendentes a impedir o reno'
vamento das í,uei.as em qualquer
tempo que possamos antecipar, pelo
desarmamento eficiente das nações
culpadas, ao passo que continuare-
mos a nos manter razoavelmente
protegidos.

A segunda diferença é a seguinte.
—- Ao invés'de tenta*- arruinar o co-
mercio alemão, com a eieçâo de
barreiras comerciais de toda a sorte,
tal como foi feito cm 3917, adotamos
definitivamente o principio de que
não é do interesse mundial nem dos
nossos dois paises, que qualquer
grande nação seja impedida de prós-
perar ou que se lhe --etirem os meios
de ganhar uma vida decente, tanto
para si como para o seu povo, com i
as suas realizações industriais. São
essas as grandes modificações nos
princípios, sobre os quais os nossos
dois paises devem refletir. Sobretu-
do, é necessário transmitir a espe-
rança na certeza da vitoria final, aos
muitos milhões de homens e mulhe-
res que se batem pela vida e pela li-
berdade, ou que Já cairam sob o ju-
go nazista.

Tanto Hitler como os seus asse-
cias, de certo tempo a esta parte,
veem concitando e ameaçando as
populações que prejudicaram e inju-
riaram, para que re curvem ao des-
tino imposto e se resignem à servi
dão, em troca de algumas mitigações [.muito simples. "Um após um" —
___ __<__ olmim .e .•¦¦¦¦_¦__-1 «_«__¦¦_¦ _c n «/-.l•______._ fal __ __ nlann o n___v_TVia rnT.itftl. fte de algumas indulgências, a colabo-
rarem — é esse o terno —¦ no que é
chamado "nova ordem" na Europa.

A LEI DO PASSO DE GANSO
Que nova ord-.ni é essa, que pro-

curam impor primeiramente à Eu-
ropa e, se possivel — pois as suas
ambições são ilimitadas - a todos
os continentes do globo?

E' o domínio cos "Senhores" — a
raça superior — destinada a acabar
de vez com a democracia e os par-
lamentos, com as liberdades funda-
mentais, com a decência humana,
com os históricos direitos de todas
as nações, dando-lhes em troca a lei
férrea do "passo de ganso" prussia-no, estendido a todo o Universo, a
estrita e eficiente disciplina imposta
às classes trabalhadoras pela poli-cia-politica alemã; com os seus cam-
pos de concentração e os pelotões de
fuzilamento, hoje tão ^tarefada em
dezenas de terras e âempre alerta
por detrás dos bastidores.

Napoleão, com o seu t,*enlo militar,
estendeu consideravelmente as fron-
teiras do seu Império Houve uma
época em que apenas as neves da
Rússia e os* rochedos esbranquiçados
de Dover, com as suas esquadras
guardiãs, se erguiam entre ele e o
domínio do mundo. Os exércitos de
Napoleão, possuíam um lema, nasci-
dó das vagas de entusiasmo da revo-
lução francesa: "liberdade, Igual-
dade, Fraternidada*'.

Era esse o orado de guerra. Houve
uma varredura dos obsoletos siste-
mas feudais e dos privilégios arlsto-
craticos: a terra paar o povo, um
novo código de leis. E, no entanto,
o Império de Napoleão desvaneceu-
se como um sonho.

Mas Hitler não tem lema aígum, e
sim a mania do apetite e da >:.xplo-
ração. Possuem, porem, armas e
maquinas para moer e manter na
submissão os paises conquistados,
machinas e armas que sâo o produto— um produto tristemente perverti-
do — da ciência moderna

As provações dos povos conquista-
dos serão, portanto, árduas. Deve-
mos fornecer-lhes a convicção de
que seus sofrimentos e sua resisten-
cia não serão inúteis. Um túnel po-
de ser extenso e sombrio, mas há
sempre a luz no seu fim.

E' esse o simbolismo e a significa-
ção da mensagem surgida da entre-
vista do Atlântico.

EXORTAÇÃO AOS POVOS
SUBJUGADOS

Não desesperels, valentes norue-
gues, pois a .ossa terra será liberta-
da, não apenas do invasor, mas tam-
bem dos "quisling.'. que são seus
instrumentos!

Permanecei seguros de vós mes-
mos, Tchecos, que a vossa indepen-
dencia será i est aura d..

Poloneses! O neroismo do vosso
povo, enfrentando cruéis opressores,
a coragem dos vossos soldados, dc
vossos marinheiros e de vossos avia-
dores não será jamais esquecida.
Vosso pais renascer* e retomará a
sua marcha.

Levantai a cabeça, intrépidos fran-
ceses. Nem rodas as infâmias de
Darlan e Lavai se anteporão ao res-
tabelecimento dos vossos direitos
seculares!

Rijos e valorosos nolandeses, bel-
gas e luxemburgueses! Iugoslavos
maltratados, atormentados e bani-
dos! Grécia gloriosa, ora submetida
ao supremo insulto de se ver domi-
nada por italianos vaidosos: — não
cedais uma polegada que seja! Con-
servai as vossas almas puras de to-
do contato com os nazistas. Fazei
com que eles sintam — mesmo na

tal é o píano, a máxima capital, o
estratagema medi»nte o qual já es--.-.vi--m uma oarte tãó grande do
mundo. Há três anos e melo concl-
tei os meus concidadãos a que to-
massem a Iniciativa da organização
de uma união defensiva, dentro dos
postulados da Sociedade das Na-
ções, de todos os paises que se sen-
tiam ante um perigo sempre crescen-
te. Ninguém, entretanto, me quiz
ouvir. Todos perm.neciam inativos,
enquanto os alemães se rearma-
vam.

A Tchecoslovaquln foi subjugada
O governo francês abandonou a sua
fiel aliada e quebrou a palavra em-
penhada, numa hora de necessidade
para a mesma. A Rússia íoi afagada
e mergulhada r.timr. espécie de neu-
tralidade ou coparticipação, enauan-
to o exercito francês era aniquilado.

Se tivessem agido de acordo com a
França e a Grã Bretanha, a Holan-
da e os paises escandinavos, em tem-
po oportuno ou mesmo depois de
iniciada a guerra, poderiam ter alte-
rado o curso desta e, em qualquer
caso. teriam tido ensejo de lutar. Os
paises balkanlcos nada mais tinham
sinão manter-se unidos, para se sal-
varem da ruina na qual estão, go-
ra. submersos.

Um a um, porem, foram solapados,
subjugados. Jamais uma carreira
criminosa foi trilhada tão suave-
mente.
RAZÃO DA GUERRA CONTRA A

U. lt. S. S.
Agora, Hitler ataca a Rússia com

toda a força de seu poder; conheceu-
do de sobejo as dificuldades que a
geografia ergue entre ela e o auxilio
que as democracias ocidentais tra-
tam de lhe levar. Não pouparemos,
entretanto, esforços para vencer to-
das as dificuldades e fazer chegar o
nosso esforço ate a Rússia Concor-
damos com a realização de uma
conferência, em Moscou, entre re-
presentantes dos Estados Unidos, da
Grã Bretanha c da Rússia, destina-
da a estabelecer todo um piano.

Nenhuma barreira poderá erguer-
se no nosso caminho.

Por que motivo teria Hitler ata-
cado a Rússia? Infligindo e sofren-
do ele mesmo, isto é, fanendo sofrer
a seus soldados om essa tremenda
carnificina? Asen.s com a finalida-
de declarada de voltar, depois, todas
as suas forças contra a Grã Breta-
nha. E se conseguisse privar-nos
das forças vitais que nos animam —
o que não é *ão fácil — teria, então,
chegado o momento da sua liquida-
ção de contas - - contas que aumen-
tam sempre de volume — com o po-vo dos Estados Unidos e, em geral,com o Hemisfério Ocidental."Um após um" — eis o processo,eis o plano stafiie. e lugubre que tão
bem tem servido a Hitler. Preeisa
esse processo rte uma aplicação fl-
nal, apenas, para transformá-lo em
senhor do mundo. Sinto-me agra-
decido pelo fato de,' pelo menos, &1-
guns olhos tereni-se aberto inteira-
mente à evidencia, quando ainda é
tempo. Regosijo-me por constatar
que o presidente poude ver, em sua
verdadeira luz, os perigos extremos
que ora cercam tanto o povo norte-
americano como o britânico. E foi,
realmente, pela graça de Deus que,há oito anos, ele Iniciou o ressurgi-
mento do poderio naval norte-ame-
ricano, sem o qual o Novo Mundo
teria que obedecer às ordens que lhe
fossem transmitidas pelos ditadores
europeus. Devido a esse ressurgi-
mento, os Estados Unidos ainda con-servam o poder de dispor de um»
força gigantesca «, salvando-se a ti

próprios, prestam um incomparavel
serviço à humanidade.

CANTANDO VELHOS HINOS
Na nossa Baía do Atlântico tive-,

mos ensejo de assistir a uma ceri-
monia religiosa. O presidente veiu
ao tombadilho do "Prince of Wales"
onde confraternizaram varias cente-
nas de marinheiros norte-nmerica-
nos e britânicos. O sol brilhava es-
plendorosamen.e enquanto todos nós
entoávamos os velhos hinos que
constituem uma herança comum e
que, de meninos, todos aprendera-
mos em nossos lares. Cantamos um
hino baseado no nsalmo entoado pe-
los soldados de John Kampden, ao
carregarem o seu corpo para o tu-
mulo e no qual o breve e precáriosopro da vida contrasta com a imu-
tabllidade d'Aquele para o qual mi-
lhares de séculos são como o dia de
ontem ou como um simples relance
de olhos na escuridão Cs, noite.

Cantamos o hino dos marinheiros"para os que se encontram em peri-
go no mar e nue, na verdade, são
muitos". Entoamos igualmente o"Avante, soldados cristãos" e, em
realidade, me d(;l conta de que não
era uma vã presunção, mas que ti-
nhamos o direito de . enttr que ser-
viamos a uma causa justa — a mes-
ma pela qual p. trombeta socu nas.
alturas. I

Olhamos a compacta multidão de
lutadores da mesma lingua, da mes-
ma fé, das mesmas leis fundomen-
tais, dos mesmos ideais e, agora, em
grande parte, dos mesmos ü .eresses
e, certamente, embora em graus di-
íerentes, defrontando os mesmos pe-rigos. E apoderou-se de mim a idéia
de que existe ã, esperança •- mas
uma firme esperança — de salvar a
humanidade de incomensuravel de-
gradação e, assim, empreendemos o
regresso através do Oceano, reani-
mados de espirito e fortificados na
nossa resoluç&o.

Alguns contra-torpedeiros norte-
americanos que transportavam a
correspondência para os marujos
destacados na Islândia, passaram,
então, próximos a nós; assim, resol-
vemos fazer-nos companhia reci-
proca em alto mar. Quando ainda
nos achávamos a meio caminho,
certa tarde, -uu espetáculo comove-
dor deparou-*;e a nossa vista. Ti-
nhamos alcançado um dos comboios

NOVA YORK, 25 (A. P) —
Foram feitas hoje sensacionais de-
clarações sobre a vida de milhares
de "virtuais escravos, que vivem
como animais" p ra fazer avançar
a via férrea transahariana, projetada

Íielo 
governo de Vichy, deslinada a

igar a África do Norte Francesa a
Dakar, através do deserto.

Estas declarações foram feitas por
um refugiado de origem alemã. H-
J. Westreich, de 36 anos de idade,
que trabalhou há tempos em uma
empresa cinematográfica e que foi
liberado da Legião Estrangeira por
poder provar que estava preso por
um contrato a uma firma norte-ame-
ricana. Westreich trabalhou du-
rante meses na construção desta 11-
nha e chegou a Nova York no navio
espanhol "MagallanesJ'- Disse que,
apesar das dificuldades enormes, o
trabalho prossegue satisfatonamen-
te, embora os trabalhadores este-
jam cobertos de pulgas e piolhos,
pois só teem uma ração diária de
dois litros de agua, o que mal dá
para estancar a sede. Disse que,
entre o s trabalhadores, existem
5.000 estrangeiros da •"Legião** e
milhares de judeus e refugiados da
revolução espanhola, entre os quais
as doenças tropicais fazem devasta-
ções assustadoras.

Vários ex-ministros
republicanos espanhóis
vão ser julgados

MADRID, 25 (U- P) — Deverão
se apresentar, dentro de trfcs dias,
ante o Tribunal Especial da Presi-
dencia do Conselho, vários minis-
tros republicanos. .

Foram citados os srs. Luis JI- '

Auxilio do Alemanha
em um mês

(ConclusSo da 1.* í.._.)
manifesta suas simpatias por «ata
pata e traça ura paralelo entre a
obra do chefe do governe* iraniano
e do falecido presidente da Turquia
Kemal Ataturk.

COMENTÁRIOS XA IMPRESSA
TURCA

ISTAMBUL, 25 (H. T.) — "Não
Jesejariamos var nem o general
VTavell, nem a Inglaterra, nem os
Catados Unidos impelidos pela'necessidade militar'' de violar a
Independência a a liberdade de um
pais neutro" — escreveu o .jornal
anglofilo "Vatar" antes d» ser co-
nhecida a noticia da entrada de
tropas britânicas n<> Iran.

O mesmo jornal di.se ainda: "Tftl
espetáculo aboliria o muro levan-
tado entre o Eixo e as Democracias
subverteria os valores è com isso
destruiria todas as esperanças que
alimentassem os que contam com o
advento de um mundo melhor com
a vitoria das Democracias. A aos-
sa situação, entre os nossos alia-
dos britânicos • a nossa irmã ira-
nense, é profundamente difícil.
Nosso embaixador Suad Davas sen-
tiu toda a gravidade dessa situa-
çâo, e nio é exagero pretender que
a magua que isso lhe causava não
foi talvez Inteiramenta setranha 6.
sua morta prematura.

Diante da determinação tranense
de nio permitir a passagem da tro-
paa astrangairas, a Inglaterra âe-
veri talvez sacrificar certas vanta-
gana importante», como a da man-
tar ligação ininterrupta com oa
seus aliados- Comtudo, sa a Grl-
Bretanha flsesse empenho em oh-
ter assa vantagem pela violência,
as Democraclaa perdariara moral-
manta multe mais do qua lhes po-
daria dar uma vantagem militar*'.

«A TITR<iriA ESTA» PRE-
OCtPADA"

LONDRES. 25 (A. P.) — O paa-
soai da embaixada turca, em Lon-
dres. mostra-se apreensivo em via-
ta da ação anglo-russa contra o
Iran. Um porta-vei autorizado da*
clarou que a "invasão aproxima a
Turquia da guerra tornando cada
vez mais difícil a manutenção da
neutralidade".

O funcionário da embaixada turca
recusou fazer mala comentários, po-
rem, é sabido que o Govarno Brita-
nico espera amanha um telegrama_ ,. .. i j v.„- i nico espera imsnna ura leie^ramn-

menez Asua, Julio Alvares dei \ ayo, dí Angori resumindo a opinllo efi-
Diego Martinez Barrios, Juan Ne- e[a- ,j0 governo turco sobre a quês-
erin, Augusto Barcia, Álvaro Albor-
moz Limana • Santiago Casares Qui-
roga-

Uma completa

organização
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bancaria

islã S. A.
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com Ari Barroso
A's 19 horas, em 1.280 Klc.

que transportavam munlçõe3 e su-
primentos do Novo Mundo para au-
xiliar os campeões da liberdade no
Velho Continente. Todo o horizonte
parecia cheio de uavios. Setenta ou
oitenta unidades, de toda a espécie
e de todos os tamanho.., alinhados
em quatorze filas, cada uma das
quais podia ser medida com uma re-
gua, sem a mais leve nuvem de íu-
maça e sem que nenhuma delas es-
tivesse desgarrada, mas eriçada de
canhões e de outras precauções em
cuja descr(ção não me quero deter,
cercada das es_.ltas britânicas, en-
quanto sobre as nossas cabeças ron-
cavam os aviões * Catalina", de lon-
go raio de acáo, rguias vigilantes e
protetoras nos céus.

E então senti que, por mais ar-
dua, terrível e prolongada que seja
esta luta, não nos será negada a for-
ça para cumprirmos o nosso dever
até o fim".

*°'
t&o. Circulos bem informados as-
seguram qua a Turquia está pre-
ocupada nio somtnta pela presença
de tropas soviéticas no Iran como
pala concentração do forças ale-
mis na Bulgária a na Grécia, am
sua fronteira européia. Os masmoa
eirculoso declaram que a Inglaterra
manhi de segunda-falra, afim da
manh ide segunda-feira ,..flm da
permitir que os turcoa reajustas-
sem a poslcio de auaa forças aa
fronteira oriental.

LICOR DE CACAU XAVIER
— lombrigueiro gostoso t efi-
cox.

Novgorod, na frente
de Leningrado, foi...

(Coaclusio da 1.* pie.)
A disposição dos camponeses rus-

sob, sob dominaç&o nazista, é gravamas a maior parte dales, sem dú-
vida, procurara sobreviver, por ai-
gum tempo, cora os estoques clan-
destinos. Uma coisa importanta
tem acontecido a que, <_ continuar,
pod* ter um enorme efeito em tor-
sas partes da frente de batalha: es-
ao todo ou, pelo menos, em dlvar-
nar lentas as operaçSes germanicaata é a entrada na guerra, dos alia-
dos da Rússia — chuvas a lama.
Vem chovendo fortemente durante
as últimas vinte e quatro horas a
as estradas além da n&o tarem
muito numerosas, prin.lplam atornar-se intranstaveis. Os movi-
mentos de tanks através do palatornam-se Improváveis, no momen-
to, quer no solo macio da Ultrania,
quer nos pântanos que circundam
Leningrado.

CO-fDECORADOI
MOSCOU, 25 (H. T.) — Foram

condecorados com a Ordem da L«-
nine 223 engenheiros da duas usi-
nas de aviação e aos operários fo-
ram distribuídas medalhas soviêtl-
cas "por teram cumprido de ma"-
nelra exemplar as ordens do go-verno para a construção de aviões o
motores de aviões".

_'^n!*l_rW___f__r^^_ffli.__rS-TianmM_?«

ArF /\ 1&1___V^1I

I 4* X kM_S_HH

pia ~y^- -MlBMfffà.¦ mmÊF I-,_%aq
no programa

onMS mm. c*ts
Em solo de plano porSouza Limai
BACH-BUSONI - Toccata
em dó maior. — Prelúdio —
Intermezzo (adagio) — Fuga.

MOZART — Serenata em
dó menor (Koechel 388), pa.
instrumentos de madeira —
Orq. de Carnera sob a dire-
ção de A. Fiedler.
Em solo de plano por

Souza Lima:

DEBUSSY - La plu» quo
lente. VILLA-LOBOS -
Ciranda N.°8 ("Vamos atráa
da serra calunga"). LlSZT
— Paráfrase do "Rigoletto",

SHOSTAKOVICH-STO-
KOWSKI - Prelúdio em
mi bemol — Orq. Sinf. de
Filadélfia cond. por L.
Stoko-.ski. STRAVINSKY
-—Pastoral—Pela mesma Orq.

IRRADIADO PELAS ESTAÇÕES

PRF-4 — 940 QCS.
PRE-8 — 980 QCS.
PRD-2 — 1.060 QCS.

PRE-3 •»
PRA-9 —
PRG-3 •*

1.180 QCS.
IJU QCS.
1480 QCS.
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Um atentado em Paris
após as ameaças de...
da

(Conclasio da 14." pag.)
França, precisou que a ultirn»

mensagem do marechal Pétain havia
6ldo bem acolhida nos circulos fran-
cesei e alemles. "Acredito, acres-
centou, que a opinião ficou sobre-
tudo comovida pelas declarações Tt-
ferehtes 1 situação interna*.

Respondendo em sfgruida ás per-
runtas formuladas sobre os atenta
dos praticados recentemente, o em-
fcaixâdor declarou que nos últimos
quinze dias, cinco atos de sab.itage
foram levados a efeito nas estradas
de ferro. Nos subúrbios de Parts
vários trilhos foram soltos dos dor-
mentes. Esses atentados, que lein-
bram os que foram perpetrados por
anarquistas, foram felizmente desen.
bertos em tempo. Adiantou ainda
<¦ Sr. De Brlnon : "Ficou resolvido.
nSo somente do lado alemã., mas
igualmente do lado frane.s. repri-
mir impiedosamente esses atos de
sabotage que colocam em perigovidas humanas, notadamente de mi.
lharts de trabalhadores. Esse. aten-
tados parecem ter sido concebidos
por agentes conhecedores de uma
técnica especial".

Por outro Udo o sr. Do Brlnonressaltou que a propaganda comu-
nista se havia desenvolvido princi-palmente desde a entrada em guerra da Rússia, e declarou que o sr.Pucheu. ministro do Interior, deuele proprio todas as ordens para arepressoâ efficiente das manobrascomunistas na Franca.

Informações de
Última Hora

(Conclusão d_ ._» phtf)
Ern Baltimore
o Premier da
Nova Zelândia

BALTIMORE, JS (R.) _ Ae*ba d-cbeçar a esta cidade, tendo viajado nbordo de ura avUo inglês, o «r. Peter
fraser, primeiro ministro da Nova Zé-Undla. O ilustre viajante seguiu Ime-atatamente para Woshlngton, otde es-pera conferenclir hoje mesmo com opresidente Roosevelt, na Caaa Branca.

Classificado
Mario Gonzalez

OMAHA, Nebraska, 25 lU. P.) —Mario Oonzalez, iampeão brasileirooe golf e unlco estrangeiro que par-nclpa do campeonato de golf deAmadores dos Estados Unidos, Xolclassificado nos matches ontemdisputados.

Campeonato de
golf em Omaha
__<íM*-_**A~**Krtra»c** E*ta«os TTnl-dos). 25 (TT. P.) — Iniciou-se hojeo campeonato nacional da golf, deamadores ,com a participação dei*o Jogadores, dos quais o único
rtlíi.. *lr .. * ° bMsl-e-ro MarloGonzalez. O atual possuidor do tl-tulo é Dlekchapman.

Ko primeiro torneio m fmpuze-rara John Burke, de Chicago, ex-campeio inter-coleglal, com 6. pon-tos, ou seja. 4 menos do que oaconquistados por Bltworth VlnesJogador de tênis, com 72. Ottô
?,rel_?,r, e To**'1*'-'n Malreland. com72: Blllow. um dos favoritos. com75: Jonny Flscher, com 78.Participaram os ex-detentorescampeonato. Chile EvaHS,Johny Flscher. Bud WardGoodman

do
Flscher,

e Honny
Hoje Jogou-se uma medalha, que«ontlnuará sendo disputada ama-nha Aprov-i eliminatória será rea-lizada no sábado.

Em Washington o
presidente Roosevelt

WASHINGTON. 15 (tr. P _ —Procedentes de Hyde Park, acabamde chegar o presidente Roosevelt eo duque de Kent.
Este tlltlmo seguiu imedlatamen-te. em aeroplano, para Norfolk, en-

quanto que o presidente Rooseveltse dirigiu para a Casa Branca,afim de realizar uma conferênciacom os "leads" do Congresso.

O Procurador Geral
dos Estados Unidos

WASHINITON. 2-> (A. P.) _ O
presidente Roosevelt nomeou paraprocurador geral o sr. Francis
Blddle, que era até aqui s-olicitador
«eral do Departamento de Justiça.

O novo procurador geral é lau-
reado em leis pela Universidade de
Harvard, e exerceu a advocacia
longo tempo, em Filadélfia, ten-
do iniciado sua vida forense como
secretario particular e assistente
do Juiz Holmes. na Corte Suprema,

O sr. Francis Blddle nasceu em
Paris, França, em maio de 1886.
tende aldo trazido em criança paraos Eatados Unidos .

40 quilômetros
dentro do I ran
cl&l russa' divulga c^uc m tropas sovle-
tlvas penetraram 40 quilômetros no ter*rttorio do Iran, prosseguindo no aeuavanço.

Exercícios de defesa
anti-aerea no Porto

PORTO, 25 (H. T.) — O» ese*-.tlcios de defesa anti-aerea pro-iae-gulram na noite passada nesta cl-dade. As sirene» aoaram às Tl ho-ri», anunciando a aproximação do"perigo". Imediatamente a$ luze.foram apagadas, a circulação cessoue os transeunte! desceram ao_ :abrl-
gos".

Os aviões "inimigos" lograramdesta vez sobrevoar a cidade, apesarda viva intervenção da artilharia
anti-aereo e das metralhadoras.

Bombas lncendiarias foram teori*caraente lançadas sobre os quartéisda cidade, provocando alguns "in-
eandios", todos rapidamente debela-
dos pelos Bombeiro». Os sinos das
Igrejas e as sirenes anunciaram ofinal dos exercidos que foram pre-senelados pelo ministro das Flnan-
ças, sr. Cesta Leite, que é igual-
mente o presidente da Junta Cen-
trai da Legiio Portuguesa. A Mili-
licia Portuguesa tomou parte _a.ll-
ente nesse simulacro de ataque ac-
reo.

Prisioneiros alemães
chegaram á Austrália

MELBOURNE, 25 (A* P.) — Pa-
raquedistas, pilotos e soldados dai
divisões blindadas alemães, captura-
dos na Grécia e na Libia, chegaram
ei esta cidade nos dois últimos dias,
revelando um certo desapontamento
pelo fato de n&o terem sido salvos
aas mãos dos britânicos durcntc a
viagem.

De 6 o 7 divisões pelo
Jroq e outras tantas...

(Conclusão da l.a página)
Opinam ainda os observadores quea resistência Iraniana aerá. breve

quebrada, lsao mesmo ae ee mani-
testar eon certa significação, vistoeomo * pequeno o exercito que podeo yoverno de Teheran apresentar •nio dlspSe ele de aviões para qual-
quer reação apreciável. Admite-se
que um doa primeiros objetivos a serinvestido serio os oleodutos quaeorwm de Ja»mtd-I-8ulalman par*Av.dan, na fronteira do Iraq For-
cas britânicas do Iraq possivèlmen-te eBtío lutando Jâ agora no terri-torlo iraniano para a possa desseimportante oleoduto. Diz-se que apresença dos alemSes faz receiar
que seja mos Ingleses s russos sur-
presos por atos ds sabotage, acre-dltando-ae mesmo qus façam saltaresse oleoduto • que destruam tam-
SS^«»iriCT0i_ (5eF0-,lt0» da petróleo«• Jaamld-l-Sulslman.

Seria uma base para
a ofensiva

(Conclusão da 1.* página)
gêneros alimentícios foram pro-vi-
denciados para serem distribuídos
pela população do pais invadido, em
face das necessidades da defesa an-
gio-russa.

REDUZIDA A' FOME
Aliás informações chegadas a esta

capital desde al|uns dias mostraram
que a população daquele pais estava
sendo reduzida á forme devido aos
pesados tributos que caiam sobre ela
com as requisições de gêneros para
a Alemanha.

O general Wavell, comandante ge-
ral dos exércitos britânicos na In-
dia, ao qual se atribue o comando
das forças que invadiram o Iran ás
primeiras haras de hoje, nâo estâ,
nesta capital, o que robustece a im-
pressão de que se acha á frente das
forças de penetração.

Os oficiais do quartel general, in-
terpelados' sobre o paradiero do pe-
neral Wavell, limitaram-se a decla-
rar que "ele está muito ocupado".

AS ADVERTÊNCIAS DA GRA
BRETANHA

LONDRES. 25 (R.) — No deeor-
rer dos últimos meses, o governo
britânico «dvertlu repetidamente ao
governo do Iran, do real perigo quarepresentava a presença de um ele-
vado número de alemães no territo.
rio do seu pais.

Os residentes alemSes n o Iran,
como nos outros paises, foram sub-
metidos, durante longo tempo, A
disciplina do partido nazista Como
nos outros paises neutros, as auto-
ridades germânicas sempre manti.
veram a política de infiltração,
com a remessa de agentes espe-
eials, que Iam se misturando e, £s
vezes, substituir, os residentes da
comunidade germânica.

A atençSo do governo do Iran,
portanto, foi chnmada freqüente-
mente, em seu proprio interessa,
a adotar medidas eficientes para
anular tais processos de Infiltra-
ção.

GRAVE AMEAÇA
Frisou-se que a presença de gran-

de número de técnicos alemSes em
varias partes do Iran, empregados
nas f_bricas e em serviços pü-
blicos. bem como nas estradas da
ferro e em outros Importantes pos.
tos, nSo podia deixar de constituir
uma grave ameaça & manutenção
da neutralidade do Iran.

Nâo há nenhuma dúvida de que
os residentes alemSes em países
neutros sempre sâo empregados,
quando parece ao governo alemlo
que chegou o momento adequado,
para criar desordens, tendo «m
mira auxiliar a execução doa pia-
nos militares alemSes.

O fato de estarem oa alemãea
ocupando numerosas posições na
Industria de comunicações do Iran,
dá-lhes ainda maior facilidade da
assim proceder.

Fez-se ver tambem ao g-overna
Iraniano que o governo britânico
considerava a questão «orno da
grave Importância. Aa medldaa sa-
cretas adotadas pelos alemSes, des-
tlnadas a ampliar a influenciei ger*
mânlca no Iran, e estabelecer, evan-
tualmente. o controle e o domínio
dos alemSes no pais, constituam,
obviamente, um perigo para o pro-
prio governo Iraniano, mas qua eo«
locaria em perigo tambem aos pai.
•es vizinhos.

A índia .evidentemente, n&o po-
dia se desinteressar do que viesse
a oceorrer nos territórios adjacen-
tes. ,0 Iraq. especialmente Interes-
sado, desde que ee sabe que oa ala-
mSes do Iran desempenharam um
Importante papel n a revolta do
abfil último, contra o governo legal
de Bagdad. e nos subsequ-antea
Acontecimentos, quando os rebeldes
foram Induzidos a pegar em armao
contra os Ingleses.

Tambem a Rússia, quando foi
atacada pela Alemanha, encarou
seriamente a ameaça aos seus Inte-
resses, causada pela atividade do*
alemSes no Iran.

Em meados de Julho tlltlmo, O
governo britânico, compreendendo
que as representações feitas Junto
ao governo de Teheran, nos mesea
anteriores, nSo tinham aurtldo ne-
nhum efeito. Instruíram o ministra
britânico, para que o mesmo adver-
tlsse novamente ao governo do Iran,
quanto á gravidade do perigo a a
necessidade de serem adotadaa ma-
didas imediatas.

A invasão do território russo pa-
los alemSes, tendo estendido a sona
de hostilidades para incluir um dos
países adjacentes ao Iran, aumentou
obviamente a necessidade de uma
rápida soluçSo deste problema.

Sir Bullard, ministro britânico, de
acordo com as Instruções recebidas,
pediu que se fizesse uma drástica
redução do numero de alemSes, qua
tinham permissão para permanecer
no pais.

Uma atitude paralela foi adota»
da pelo embaixador russo em Tehe-
ran.

Xa resposta dada a tais reco-
mendaçSes, as autoridades iranianas
pareciam reconhecer, em principio,
a sabedoria dessas recomendações,
que lhes eram oferecidas pelos ro-
vernos britânico e russo.

Deram a entender, então, que es-
tavam adotando algumas medidas,
visando reduzir o numero de ale-
niSes no território Iraniano, admi-
tlndo tambem a sua obrigação de
manter eob o mais severo controle
as atividades dos alemães que ainda
ali permanecessem.

No entanto, sem duvida com re-
ceio de ofender ao governo alemão,
mesmo em defesa de seus próprios
e vitais Interesses, a proporção de
alemSes que as autoridades do Iran
fizeram remover para fora do paisera verdadeiramente irrisória e, no
dia 16 de agosto, os embaixadores
britânico e russo, de comum aeor
do, repetiram a advertência formal
ao governo iraniano, exigindo quefossem expulsos do pais, sem mais
demora, os elementos germânicos.Afirmaram os representantes dos
governos britânico e russo que am-
bos os governos aceitavam e endos-
savam a política de neutralidade do
Iran, que não tinha nenhum desl-
gnlo contra a independência ou ln-
tegridade territorial do Iran e era
seu sincero desejo manter a políticade amizade e cooperação com esse
pafs.

COMPENSAÇÕES OFERECIDAS
Esta recomendação continha uma

proposta, tendo em mira satisfazeras necessidades do Iran, pelo quealguns técnicos alemSes, ocupadosem trabalhos multo importantes,
ou de natureza especial, poderiamser retidos no pafs, temporariamen-
te, e os governos britânico e russose comprometiam a auxiliar o go-verno Iraniano, substituindo os ta-cnicos germânicos, propondose tam.bem a minorar qualquer dificulda-de surgida com a partida slmulta-nea de um pessoal treinado enume-roso.

A resposta do governo iraniano aessas notas indicava que esse go-verno não estava disposto a dar umasatisfação adequada ás recomenda*
çoes britânicas e russas, com refe-rencia a essa Importante questãoTornou-se logo evidente que qual-quer nova. representação, com omesmo objetivo, não teria nenhumresultado útil e os governos russi»e britânico tiveram de recorrer aoutras medidas, afim d. salvaguar-darem seus vitais interesses
_«?sS,faS. ¦?*._¦*¦•¦•"¦• de moi<3 nenhum,serão dirigidas contra o povo doiran. o governo britânico não temnenhum aesig-nio contra a indepen-dencia ou a Integridade territorialao iran, e as medidas adotadas vi-sam apenas evitar que as potênciasoo Eixo tentem estabelecer o seucontrole no Iran.
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A' esquerda, aspecto colhido durante a romaria ao

$m

túmulo de Caxias no Cemitério de Catumbi. - Ao centro, flagrante do desfile da garlwsa tropa do C. P. O. R.. quando passava pela Avenida Rio Branco, sob o comando do major Joào Batista Rangel - A' direita, o tentntc-coront' ¦
túmulo de canas, no 

^tmerio j^"%>{£*.. adido militar á Embaixada do Chile, quando falava, ontem, na cerimonia realizada cm frente ao monumento de Caxias. g

IMPONENTES OS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DE CAXIAS
As cerimonias realizadas em
honra ao patrono do Exército

Compareceu à solenidade em frente ao monumento do grande soldado o presidente
Getulio Vargas — Uma ordem do dia do gal. Eurico Gaspar Dutra — Homenagem
dos adidos militares — Romaria efetuad a ao cemitério de Catumbi — Varias notas

Toda a Nação rendeu ontem,
mais uma vez, na imponência âe
comemorações cívicas e dos desfi-
tes militares, grandes homenagem
a Caxias, o seu maior solduáo.

Patrono do Exército, o seu no-
.¦ne avulta na historia nacional por
aquelas supremas virtudes que iú
se encontram reunidas nos homens
talhados para o bronze das tsta-
tuas.

Na sua mão, a espada foz a ga-
rantia da ordem, o restabeleci-
mento da paz, a força üa liberda-
de dentro da disciplina. Sobre clu
se apoiou tranqüilo, durante larço
periodo, o trono no segundo reitiu-
do. Coube-lhe extinguir, um a um,
com decisão e bravura só compa-
raveis á magnanimidade cr>m q*/s.¦ratava os vencidos, periqosos fc.cos de insurreição no norte, «o
centro $ no sul do país. Na guerra,
traçou o caminho da vitoria aos
nossos soldados nos campos de ba-
talha.

Foi a esse extraordinário solda-
do, grande do Império, orgulho da
Nação, que o Brasil prestou conti-
nencia, ontem, mais uma ven.

JUNTO AO MONUMENTO DE
CAXIAS

Desde oito horas, o monumento do
Caxias tinha guarda de honra de
delegações de varias unidades mi-
litares. No seu pedestal, viam-se
numerosas coroas do Exército, Mari-
nha a Aeronáutica. As dos mlnl.s-
troa Eurico Dutra. Aristides Gui-
lhem e Salgado Filho foram olo-
•:adas lateralmente, de frente para
as autoridades. Toda a praça er-tn-
va repleta, vendo-se os ministros
de Estado, adidos militares, altas
patentes do Exercito, Marinha e Ar-
.-onautlca e grande massa poniilar
CHEGA O CHEFE DO GOVEnXO
A's 9 horas, em companhia do

nlntstro da Guerra o de todo o s-ou
gabinete militar, chegava á Praça
Duque de Caxias, o president-i Gfiíu-'io Vargas, que ali foi recebido I>e-
ias altas autoridades com as omiti-
lenclas de protocolo. Uma iiaterla
deu as 21 salvas do estilo, inouml-
nhando-se s. excia., após o hino na-
cional. para o monumento.

As bandeiras começaram a se dfep-
locar para a frente do monumento,
acompanhadas das respectivas guar-
das. Pertenciam a unidades tío
Exercito. Corpo dos Fuzileiro-?, Cot-
00 de Bombeiros e Policia Militar.
Apôs o toque de sentido, as bandas
de musica, colocadas na praia. t-Xü-
cutaram a Alvorada, ouvlndo-se
entao o toque de "geieralls-simo *.
O destacamento apresentou «mas *. Pv„,.„tto„
as bandas executaram o Hina da' f'J"!V_l:.1aJ
Independência. Novas salvas Üs
oficiais faziam a continência, em
mc-Io de profundo silencio,
4 ORDEM DO DTA no MINISTRO

DA GUERRA
*Bm seguida o coronel Cândido

Caldas, chefe do gabinete do minls-
tro da Guerra, leu a ordem do dia
do general Eurico Gaspar Dutra,
enaltecendo os feito* erandiosos de
Caxias e que é a seguinte;

«Comeniornçfio do dia do •oldndo"
 Na data grandiosa e refulgc-nta

que hoje transcorre, em que, orsu-
lhosos das tradiçOes do honra e va-
lor do nosso Exercito, gloriftcamos,
*m espirito e coração, o soldado-slm-
bolo na efeméride que o nasclmwi-
to assinala, do maior deles, concra-
tulo-me convosco, oficiais e praças
das forças nacionais, aqui convoca-
dos e reunidos mais uma ves para
o culto e a exaltação do marechal
Duque de Caxias que soube ser s»
pre: — soldado por excelência bra-
oleiro, brasileiro sobremaneira sf-l-
dado e brasileiro acima de tudo de-
votado á. Pátria.

Neto e filho de soldados, cedo se
sfez para as lutas e o coração lor-
faleceu para» o devotamento as ar-
mas dedicando-se desde menor a
carreira mtlitnr, onde os fados o n-
zeram participar, estreante e ja
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Os escoteiros e os colégios prestaram, domingo, na Praça Duque de
Caxias, expressiva homenagem ao patrono do Exército. Durante a
solenidade, que teve a presença do mundo oficial, os escoteiros entre-
garam a medalha "Tiradentes". a maior condecoração escoteira, aos
generais Eurico Dutra, Condido Rondon e Meira de Vasconcellos e
ao prefeito Henrique Dodsworth. O flagrante acima foi tomado quan-

do um pequeno escoteiro condecorava o ministro da Guerra.
com brilho, nas sagrada» rttregní
cm prol da independência e da re-
dençao de nossa gente.

De entfio para avante. Jamais (tei-
xou Caxias de ser o soldado para
quem a Pátria tudo era ua vida;
constante e afervorado no culto ao
dever e a disciplina, através de uma

e de Pátria; serií em torno da flgu-
ra de Caxias, será na prática sil'n-
¦tlosa dc suas lições, seri enfim
acudlndo, mais uma veu, ao seu
apelo de ltororõ, que conseguira-
mos repelir o vencer todas as ainea-
<;aj o tormontas que sobre nos so
precipitem, para mantemos o Bru-

carreira magnífica de lutas e de vi- i t,ll dentro das tradições sadias quo

A FORCA DA
INGLATERRA
Sabe-se que um tios Elementos da

derrota britânica seria a guerra de
nervos. Consiste em lançar o pameo,
em fatlgar o inimigo com informa-
ções terroristas, em trazê-lo cons-
cantemente sob a ameaça de acon-
cecimentos terríveis. Mas esses me-
todos não deram resultado com os
ingleses. Por que? Simplesmente
porque é sabido que os ingleses (--ao
um povo frio. de nervos educados,
que não se deixa impressionar fa-
cilmente. E' pelos nervos que os
grandes inimigos do homem, que
•sáo as moléstias, penetram no orga-
tiismo. Quando eles se acham aba-
lados, as forcas vitais diminuem e as
defesas orgânicas se reduzem. A
derrota britânica não é possivel,. por-
que o inglês tem os nervos equili-
brados. Assim é tambem na vida.
Tendo-se o sistema nervoso bem re-
guiado, evitam-se numerosos ma-
les. conserva-se a saude e garante-se
o êxito. A ciência moderna tem o
meio seguro de obter essa serenidade
nervosa, que é a garantia da Ingla-
terra. O Benal, fórmula do grande
neurologista prof. Austregésilo. as-
segura o domínio do sistema nervo-
so, garante o sono regular, produz,
nortanto, saude e bem-estar, e,
dessa forma, aumenta as defesas
permanentes do organtEmo.

tcrlas pela consolidação da unida
de nacional perlclltante, em face aas
amblçOes o das rebeldlas que do
norte ao sul. por toda parte, a poli-
tlquice, mais de partilhas que de
partidos, teimava em ameaçar úe
destruir.

Consolidador do Tmpc-rio. titulo
bastante para alçar quem quer fl
benemerencla da posteridade, nflo o
foi todavia para ele, o eleito da
Providencia para condutor dos

na defesa das frontei-
ras Invadidas, na guarda de nossa
soberania ameaçada e na desafron-
ta de nossa bandeira ultrajada, che-
fe para o quaJ Jamais trouxeram os
combates a amargura de uma der-
rota ou de uma vitoria injusta.

Grande nas lutas Internas, onde
melhor que suas vitorias no com-
bate. o fez maior a nobreza dalma
com que aos vencidos conquistava,
foi f.ulz Alves de Lima e Silva, nns
guerras externas, entre os nossos le-
endurios chefes, o maior do todos,
para quem a bravura, a força e o
engenho dos adversários nunca o
vingaram abater na peleja, ou supe-
rar nas fldalgulas de seu nobre co-
ração generoso.

Grande, sobremaneira grande, vi-
torioso entre irmãos, triunfador em
todas as campanhas externas que
pelejou, nunca, entretanto, tao gran-
de foi, quando, oxemplo de solda-
do. Ji com os cabelos aureolados
pelas cans de uma longa o labutada
vida, e as pernas trôpegas de uma
velhice augusta, forças teve para
subir as escadas do Senado do Ini-
perl0 e pelejar o mais negro com-
bate de sua vida, para defender-se.
st-m ódio, dos ultrajes que lhe assa-
caram os grandes pequenos da po-
tltlca, acusaudo-o t-m sua pobreza,
ao usufrblr em fraude Indevidos
proventos; ac"sando-o, herói. da
múltiplos feitos, de não haver me-
lhor vencido aos que só elo pudera
vencer!

Eis, meus camaradas, em sfntese.
o bosquejo da nobre figura de nos-
«os fastos guerreiros que o Exército
«legeu para Patrono e que das altu-
ras onde o lançaram o próprio mé-
rito e a nossa reverencia, projeta
ate nós a sombra tutelar de si-u*
exemplos, de sua dedicação, de seu | In
valor, enslnando-nos através das pâ-
ginas Imortais de seus feitos, comu
se deve e como se cumpre soldado
¦er. servindo à Pátria, para eta vi-
vendo e por ela, sem tltubelos, otc-
recendo o conforto, o sangue, a vida!

Nos dias de hoje, em face das tor-
mentas que o mundo aflige e co«-
flagra, em face das tempestades
sociais que ameaçam subverter os
mais nobre princípios que fundamf-n-
tam a civilização crista, destruindo
as noções basilares de familia. de
hierarquia e de disciplina, de honr;i

Torne fácil um
penteado dificil

Quina
Pelrolco

EMBELEZA
OS CABELOS E

EUMINA A CASPA

DaTit> jwma*.

(fim
_\J^_\ *fc~>

o vêem conduzindo oos mais altos
destinos da historia-

"Sigam-me os que torem brasilei-
ros" bradaste um dia aos .nossos
maiores! — Hoje, orgulhosos de ti
e dos que te acompanharam, respon-
deremos ainda; — segutmos-te tam-
bem. Caxias, certos de que, na esteira
dc tua trajetória, em tempo algum,
se desfará, a unidade nacional, ou,
em derrotas se humilhara a Pátria
que nos legaste vitoriosa e nobre! —
(a) General de Divisão Eurico Gas-
pur Dutra.
A HOMENAGEM DOS ADIDOS MI-

MTARBS
Após a ordem do dia os adidos

militares prestaram a Caxias uma
homenagem multo significativa. De-
pois de colocarem no pedestal do
monumento uma coroa, o tenente-
coronel chileno Guilherme Kosas,
adido militar do Chile, pronunciou
o seguinte discurso:"Cabe-me a honra, como decano
dos adidos militares, de tributar as
nossas homenagens de profundo res-
peito e admiraç.ío ao Duque de Ca-
xias. .

Os representantes dos respectivos
exércitos estrangeiros, sabedoreB
do alto sentido moral • e espiritual
que significa o culto á memoroa de
um Pai da Pátria, nflo poderiam dei-
sar de se associar a tão i agna ce-
rimou ia.

A vida 'de Luís Alves de Lima e
Silva, como político e militar assi-
aala uma etapa brilhante e ininter-
rupta de belas ações.

As suas múltiplas atuações oode-
riam ser comparadas ¦ a uma sor-
rente cujo elos estão formados por
formoaos exemplos de heroismo,
amor á Pátria e singular civismu.

Compreende-se, assim, e justifi-
ca-se, a adoração e o orgulho que
os fil'hos do Brasil sentem por "Ca-
xias" • nós, que temos a sorte de
viver Ti««ta terra generosa e hospl-
talelra, Incllnamo-nos, respeitosos,
diante de sua imortal figura.

A premem-la do tempo, não obs-
tante, lmpede-me de uma referencia
mais profunda a obra do grande
vulto brasileiro, cujas glorias dlfi-
cilmente poderiam ser cantadas pe-

pillavra humana.
Seja-me ainda permitido nesta

ocasião, associar á nossa homena-
gem a'pessoa de Sua,Excia o Sr.
Presidente da Republica e de seu mi-
nistro da Guerra, os quais, conhece-
dores do valor desta solenidade e
animados pelos seus sentimentos de
humanidade e patriotismo, estimu-
Iam, enaltecem e guiam com rumo
certo e seguro, os destinos da Pátria
e de seu Exército".

A PALMA DO CHEFE DO GO-
VERNO

Pelo presidente Getulio Vargas
foi então depositada no pedestal do
Monumento uma palma de flores.

Acompanharam o chefe da Nação
o ministro da Guerra, prefeito Hen-
rique Dodsworth e outras altas
autoridades, ouvlndo-se, nesse mo-
mento uma calorosa salva de pai-
mas.

ENTREGA DE CONDECORAÇÕES
Foi feita a seguir a entrega de va-
rias condecorações, tendo antes o
coronel José Joaquim Pamphiro lido
o seguinte boletim do ministro da
Guerra alusivo ao ato:"De acordo com o artigo 14 do
Regulamento da Ordem do Mérito
Militar, vai ser feita com toda
.-•olenidade diante.da estatua de Ca-

xias a entrega das condecorações -.a
Ordem a"S agraciados por decretos
úi 4 de julho ultimo.' A escolha dustu iiata e deste lo-
cal alem do ser uma homenagem
rspecial que o Exército, com tão
destacada assistência e em tão en-
galanado ambiente, presta ao seu
;>atrono, r.uma efusao de^ revigora-
mento do sentimento civico e i'e
ivocaç&o das qualidades do cidadão
exemplar, do patriota Insigne c do
aoldadn heróico, í tambem umn
oportunidade feliz, para que os con-
decorados tenham sempre pri-s--nte
na retlna e no rnrnçnn tão -m',-ih.
festividade e para que; o bronze
em que se perpetua n memória do
srande chefe militar lhes venha
sempre na lembrança, corr.o um
srande* marco de exemplo e de iü-
• •f-nth-o no percurso da estrada úo
dever.

Por proposta do respectivo Con-
s^iho e na qualidade de grao-mes-
tre das Ordens Brasileiras, o Exmo.
Sr. Presidente da Republica, por de-
eretos de 4 publicados no "Diário
Oficial de 7, tudo de julho ultimo,
resolveu:

Promover no Quadro Ordinário do
Corpo de Graduados Efetivos: ao
grau de "Grande Oficial" os gene-
rais de Divisão Raimundo Rodri-
gues Barbosa, Francisco José da
Silva Junior e Francisco José
Pirito i

Nomear para o Quadro Ordinário
do Corpo de Grnduados Efetivos os
seguintes oficiais:

com o grau de ''Comendador''
— o general de Divisão Emilio Lu-
cio Esteves;

oom o grau de "oficial'' — o
coronel Teotloro Pacheco Ferreira,

i o« tenentés-coronels Armando de
Souza e Melo Ararigboia Francisco
Agra Lacerda de Almeida, Hono-
rato Pradel e tenente-coronel mé-
dico sr. Franklin Ferreira Braga-

com o grau de "Cavaleiro" —
os majores Olinto de França Al
meida fi Sã e Raul de Albuquerque.

Nomear para o Quadro Suplemen
tar do Corpo de Graduados Esp*-
ciais os seguintes civis:

com o grau de "Comendador
— o sr. Henrique do Toledo Dods-
worth;

...... ir *****a^^^' tt f^i ' ~~•*•~~"

O sr. Lourival Fontes quando proferia a sua oração oferecendo ao Exercito Nacional o almoço de ontem na Casa do Jornalista.- Ao centro, um
flagrante dc mesa. rendo-se o ministro da Guerra em palestra com o presidente da A. B. I. - A' direita, finalmente, o general Mario Ary Pi-

 res quando agradecia a homenagem, em nome do Exército. 

Homenagem ao Exército Brasileiro
promovida pelo D.LP. e pela

Como transcorreu o almoço oferecido na Casa do Jornalista — Falaram, pelos
jornalistas, o sr. Lourival Fontes, e, pelos militares, o general Mario Ary Pires
— O ministro Eurico Dutra fez o brinde de honra ao presidente Getulio Vargas

1.B.I

(Continua ua 6.* pie.)

O sr, Lourival Fontes, diretor
gera do D.I.P., e o sr. Herbert
Moses, presidente da A.B.I.. pro-
moveram ontem uma das festas de
maior expressão cívica entre as
multas que se realizaram em ho-
menagem á memória do patrono do
Exército Nacional, o mare-.-hal du-
que de Caxias.

No grande salão de banquetes da
Casa do Jornalista, reuniram-se,
num almoço de confraternização,
duzentos oficiais do Exército e ho-
mens de imprensa. Foi, pensamos,
a primeira vez que. em ambiente
tão cordial e em festa tão cheio
de amável entendimento, se asso-
ciaram, á volta da mesma Idéia e
dentro do mesmo alevantado obje-
tlvo, soldados e jornalistas, E, como
se fossem todos velhos camaradas,
estabeleceu-se, desde o primeiro
instante, uma harmonia perfeita
que a alegria das conversas e a
das fisionomias revelavam a qual-
quer observação.

Foi uma iniciativa feliz, a dos
I ars. Lourival Fontes e Herbert

Moses. Feliz e oportuna, porque a
soldados e jornalistas, talves, como
em nenhum outro, é neste momen-
to necessária a troca de idéias, a
cooperação, a reciproca o perffelta
compreensão de fainas que se asso-
ciam e se cotnplletam. E disso ti-
nham cabal consciência os oficiais
do Exército o oa homens de lm-
prensa reunidos pelos convites d'.
D.I.P. e da A.B.I. no grande al-
moço',' na Casa do Jornalista.

A cordialidade reinante é a de-
monatração eloqüente do sucesso
da Iniciativa e as palavras dos brln-
des  o do sr. Lourival Fontes.
oferecendo a homenagem, o do ge-
neral Aarv Pire's, agradecendo, c o
do ministro Gaspar Dutra, saudan-
do o chefe da Nação — dizem da
sinceridade que marcou e deixara
assinalada a brilhante festa.

O ALMOÇO
Vi 13 Iioras, na enorme terrasso

do* 13° andar, foi servido um "cock-
tail" Desceram os convidados, a
seguir, para o salão de banquetes,

Cumprimentos da marinha e
da Aeronáutica ao Exército

Falaram na expressiva solenidade realizada ontem no
Ministério da Guerra o alm. Aristides Guilhem, o ministro
Salgado Filho e os generais Eurico Dutra e Góis Monteiro
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Flagrante apanhado durante a visita ão ministro da Aeronáutica ao seu colega da pasta da Guerra

Ontem, á tarde, apôs várias co-.
memorações que se realizaram i*m
homenagem ao Duque de Caxias, o
Exército recebeu os cumprimento»
da Marinha e da Aeronáutica.

Essas solenidades realizaram-se
ás 16 horas no salão de recepções
do Ministério da Guerra, vendo-se
presentes, alem do general Eurico
Gaspar Dutra, ministro da Guerra,
general Góes Monteiro, chefe do
Estado Maior do Exército, e general
Valentim Benicio, secretário geral
da Guerra, todos os demais gene-

rais de guarnição e chefe» de esta-
belecimentos militares.

A primeira visita foi a do ralnt»-
tro da Marinha, almirante Aristide»
Guilhem, que se fazia acompanhar
de todos os membros do Almiran-
tado.

Recebidos pelo coronel Cândido
Caldas, chefe e demais oficiais tU-
gabinete, o ministro da Marinha r
seus camaradas foram introduzidos
no salão de recepções, onde já "*
«guardava o general Eurico Gaspar
Dutra e demais generais.

O DISCURSO DO MINISTRO DA
MARIXHA

Depois de cordial palestra entre
os almirantes e os nossos generais.
o ministro da Marinha saudou o
Exército nos seguintes termos:

"Aqui se encontra presente a Ma-
rlnha, representada pelos seus al-
mirantes, que vêem comungar com
o Exército nas homenagens mere-
cidamente prestadas, no Dia do
Soldado â menória do seu glorio-
so patrono, p naior soldado brasi-

(Continua na 9a pag.)

onde a enorme mesa de duzentos
talheres estava refulgonte de crls-
tal» e caprichosamente enfeitada
com ramagens verdes e flores ile
um amarelo vivo, formando, cada
"corbeille", um lindo conjunto com
as cores nacionais.

A's cabeceiras sentaram-se, fren-
te a frente, os srs. Lourival Fon-
tes e Herbert Moses. listavam á
direita e esquerda do diretor geral
do D.I.P. oc srs. general Uóis
Monteiro, chefe do Estado Maior do
Exército, Costa Pego, general Hllva
Junior e conde Peielra Carneiro.
O presidente da A.B.I, ficou ladea-
do pelos srs. ministro Gaspar Du-
tra, general Francisco José Pinto,
El mano Cardlm e general Meira do
Vasconcelos.

Nos demais lugares ficaram os
srs. general Emilio Luclo Esteves,
Pires do Hlo, general Heitor Au-
gusto Borges, Roberto Marinho,
general lzauro Reguelra, J. S. Ma-
ciei Filho, general Mario Ary Pires,
Assis Figueiredo, coronel hiuclldes
Zenobio da Costa, Alfredo Pessoa,
coronel Miguel Mendes de Morais,
Casslano Ricardo, coronel Cândido
Caldas, Renato Almeida, coronel
Carlos Germack Possolo, A. G. Ml-
randa Neto, coronel Mario Velasco,
Cândido Campos, tenente- c oronel
Luiz A. Silveira, Frederico Bara-
ta, tenente-coronel Raul Tavares,
Gastão de Carvalho, tenente-coro-
nel Felicíssimo Cardoso, Francisco
de Paula Job, tenente-coronel Ben-
Jamln Galhardo, Hello Silva, te-
nente-coronel Mario Travassos, Pau-
lo de Bitencourt, general Newton
Cavalcante, Heitor beltrão, general
Boanerges Lopes Sousa. Clprlano
Lage, general A. Fernandes Dantas,
Julio Barata, general E. Guedes
Aleoforado, Wlademir Bernardes,
coronel Odilio Denys, Antônio Cl-
c.ero, coronel Renato Batista Nu-
nes, Horacio Cartler, coronel Abe-
iardo C. F. Alvim, Mario Alves,
coronel Raul Vieira-da Cunha, Mu-
cio Leão, coronel Zeno EstilaqUí
Leal, Barreto Leite Filho, tenente-
coronel Alberto Dias Santos, Jullo
Barbosa, tenente-coronel Pert Bevl-
laqua, Osmundo pimentel, tenente-
coronel Fausto Menezes, Walde-
mar Silveira, ^ajor José Varonil
A. Lima, Costa Rego, general Alme-
rio Moura, Alfredo Neves, general
Sebastião do Rego Barros, M. Paulo
Filho, general Artur Slllo Portela,
Mota Filho, general João Mendonça
Lima, Oséas Mota, general Derme-
vai Peixoto, Costa Neto, coronel
Juvenal F. dos Santos, Jorge San-
tos, coronel F. de Paula Cidade,
Nobrega, da Cunha, coronel Cícero
CoBtard, Celso Kelly, coronel Alfre-
do Marinho Ravasco, Oswaldo de
8ouse e Silva, coronel Felix Azam-
buja Brilhante, Hugo Barreto, te-
nente-coronel João de Andrade
Nino, M. Bastos Tigre, tenente-
coronel Paulo Ma-Cord, Raul de
Borja Reis, tenente-coronel Bernar-'
do Ruas, Benjamin Costallat, te-
nente-coronel Alclno Nunes Perel-
ra, general José Pessoa, Belisario
de Sousa, general Benicio da Sllvn,
André Carrazzonl, general Salvador
César Oblne, Mario Magalhães, ge-
neral Wolmer Augusto Silveira, Is-
rael Souto, coronel Oscar de Arau-
Jo Fonseca, Oto Prazeres, coronel
José Bentes Monteiro, Joaquim Ino-
josa. Coronel João A. de Sousa Fer-
reira, Pedro Timóteo, coronel Alcio
Souto, Joaquim Sales, coronel A.
Ribeiro dos Santos, Llcurgo Costa,
tenente-coronel José de Lima Fl-
guelredo, Humberto Gottuzzo te-
nente-coronel José de Lima Cama-
ra, Ivo Arruda, tenente-coronel
Marques Porto, Jorge Mala, major
Afonso Rodrigues Filho, Mario Nu- •
nes, major Nizo Montesuma, Ml- I
randa Rosa, major T. da Veiga Ca- |
bral. J .A. Pereira Rego, major
A. de Miranda Mendes, Renato Tra- |
vassos. major Oromar Osório, Allan I
Coogan, major Duval N. Coelho, J.
Carvalho e Silva, major José T,
Arruda, Álvaro Machado, major Ro- |berto R. OUveira. Otávio de Cas- i
tro, capitão Alceu M. Linhares, An-
tonio Nassara, capitão silveira Fe---
raz, capitão cherubim Chagas, capl-
tão Eurico Miro, capitão Oswaldo.
Palma Lima. M. Lourenco de Ma-
galhães. major Edgar Alves Mala,
Barros Vidal, major Oswaldo de Al-
meida, Henry Bagley. major Almlro
Pedro Vieira. Andrí Hlllon, major
Raul Albuquerque, Álvaro Mercillo,
major Lul» Braga Mury, Oscar de
Andrade, major Paulo Valente,
Humberto Ribeiro, capitão Luiz Pé-

res Moreira, Rui pinheiro, eapitle"irtur Ribeiro, capitão Frederlce
Trota e capitão Aldo Alvares.

O general Guedes Aleoforado,
sub-chefe do Eítado Maior do Exer
cito, fez-se representar pelo capl
tão Colures Moreira, seu aludant»
de ordens.

O menu servido foi o segulnfs. ¦
prelatinado de fígado de ganso em
pedestal. Camarões lastosta rosa-
dos A. Americana. Arroz Creoula
Pastelão folhado com pontas de as- ,
pargos. Peru assado com compatà
de frutim. Bolo com morangof ao.
marroquino, Açafates com doou.
variados. Vinhos: Grave». Bor-'
deaux, velho, St. Marceaux seco,'.
licores, charutos, café. t •

O DISCURSO I>0 SH. LOIjiUVAÍ.
FONTES

O diretor geral do D. I. P. 1»-.
vantou-SH para oferecer a festa ex \
presslva e saudar o Exercito no;
clonál. Uma salva de palmas rect-'
beu o jornalista que proferiu o sa-
guinte dlgcurap:"Agradeço ás circunstancias qu*
me atribuíram o papel de coorüens
dor das simpatias de duas grande»
forças do Brasil contemporâneo; o
Exercito e a imprensa. Diretor dn
Departamento de Imprensa e Pro-
paganda aceitei com desvaneclmen
to o honroso mandato de Intcnirc .
te das expressões cívicas deste en-
contro de vontades esclarecidas.
Nenhum ensejo melhor para- est*
encontro do que a data que evoca *
figura magnífica do marechal Du- !
que de Caxias, patrono eleito do
Exercito, porque nenhum outro bra-
sileiro resume tão nitidamente o»
esforços de quantos lutaram não tf.
pela emancipação como, sobretudo.
l.ela unidade nacional.

Mal saiamos das batalhus da lu-
dependência com as províncias agi-
tadas pelas lutas internas e anta-
gonlsmos regionais, quando, Caxias,
destemidamente, pondo a espaíla »'¦
serviço da formação nacional, su-
focou os motins do norte, do su'., d»
São Pinilo e .Minas, sem ódios »
propósitos dominadores, a lnterveu- -
çâo do grande mudado, porem. «»-
ria longa e penosa se o KxércltOJ
não tivesse sido sempre uni Instru

inento de fraternidade. As guarni
ções, destacadas nos n-.ais remoto»-
pontos do nosso vasto e longínquo-
interior, conslitulram-«e centroí In-
fatlgavels de cultura. Irradiação
cívica e caldeamento patriótico, Co-

(Continua na 6.a pagina)

O M. da Aeronáutico
ao sr. Samuel Ribeiro

Realiza-ge hoje, ás 18 hora»,
no Jtockcy Clube", o almoço
com que o Ministério da Aero-
nhutica homenagea o sr. Ba-
muel Ribeiro, por motivo 6a
sua condecoração com a Ordem
do Mérito Militar.

Ao ágape qie será presidido
pelo titular da pasta da Aero-
náutica, sr. Salgado Filho,

comparecerão alta sautorlda-
des da .aeronáutica.

Ouçam hoje, ás 12.20, na

Radio Tupi
um programa de lindai me-

lodias, numa oferta da

ÁGUA OFTALMiCA
SANTA LUZIA
do Laboratório Zita.

1.; m
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O D/d c/o
Soldado

Realizaram-se ontem, em todo o
pais, as comemorações do Dia doSoldado. Cada ano essas festas vãosendo mais Importantes, por uma
mais ampla compartlcipação pübli-ca, e ainda pela melhor compreen-
eão dos seus altos objetivos.

A escolha da data aniversaria
dev Duque de Caxias para a grandecelebração do soldado brasileiro
marca, por si sô, o sentido das ao-lenidades.

: Caxias 6 o patrono do Exército,
o que vale dizer, é o patrono danacionalidade no que ela tem de
mais caro ás suas tradições.

O soldado brasileiro é, como Ca-
xias, um lutador de ideais nobres
e justos, no que se confunde com
os sentimentos do seu povo e re-
presenta a sua força construtiva
e a sua vitalidade criadora.

No curso da nossa historia, oExército tem sido um constante¦ batalhador pela liberdade, como o• foi Caxias, e a sua espada guardaa unidade da patria, como foz e
mantém a sua independência.
. O Dia do Soldado recorda k na-
çâo tudo quanto cla deve âs suas
forças armadas e o que precisa fa-
zer ainda para que essas forças
sejam bastante eficientes no cum-

. primento da sua miasâo.

[« Hoje em dia, o cidadão e o sol-
.'. dado teem deveres Iguais. A guerrat feita pela totalidade do povo com

*. totalidade dos seus recursos.
Isso significa que o cidadão deve
lmbulr-ae cada vez mais do espiri-
to do soldado, pois como soldado
será chamado a agir, nas horas

v graves, não importa quais sejam a
| sua Idade e oondiçóes físicas.

Cada homem e cada mulher, nas
cidades e nos campos, nas Unhas
de frente, nos ares e nos mareH,
tem que demonstrar a mesma ener-
gla. resistir com o mesmo afinco,
lutar com o mesmo denodo pela vi-
toria.

A nação tem que lmpregnar-se
inteiramente da força de vontade,

: da coragem e do espirito de sacrl-
fido do soldado, sem o que ficaráâ merco do inimigo e perecerá.

Se o povo de Londres, ou das de-
mais oidades Inglesas severamen-

.. te bombardeadas, dia e noite, tives-
íe fraquejado, a Inrrlaterra nâo
poderia dar esse magnífico oxem-
pio de firmeza e virilldade. Porque
os civis, nas ocupações diárias,
procedem como o soldado na fren-
te de batalha, a Gra Bretanha re-
siste, aumenta o seu poderio e co*
loea-ee cada dia numa posição mais
favorável diante dos seus Inimigo»,

O Brasil acompanha a evolução
dos acontecimentos politicos e ml-
litares, fora das suas fronteiras,
mas não perde nem a serenidade
nem a confiança que lhe vêem da
fortaleza dos seus direitos e da
convicção do valor das suas for*
ças armadas e do patriotismo dos
Seus cidadãos.

As festas do Dia do Soldado ser-
ve» para que honremos o Exerci-

! to, pelo que tem feito na salvaguar-
da da soberania, da unidade do
Brasil, ao mesmo tempo que nos
inspiram sentimentos mais vivos
dos nossos deveres, sobretudo na
hora Incerta que estamos através-
sando.

PÁ industria de'calçados
Dentre as nossas industrias cara-•teristicamente nacionais, se desta-ea a de calçados, não só porqueatingiu alto grau de perfeição, como

porquo quase que trabalha apenascom matérias primas do país. Se
não as utiliza exclusivamente, aculpa não é sua, mas da Industria
correlata, que é a de corturnes, pornão preparar toda a espécie de cou-ros que consome, obrigando-a aimportar os que não encontra no

, mercado brasileiro.
Assim é que exportávamos couro

. çrú em grande quantidade, antesda guerra atual, figurando esse
produto com as peles, quc for-
mam a mesma classe, no quarto. lugar da estatística da exportação.' Mas compramos no exterior, prin-cipalmente nos Estados Unidos, cou-'Poi de bezerros cremados, pelicas. de primeira qualidade e diversos
artigos de confecção, para quc asfábricas possam produzir calçados
finos.

A guerra acarretou oulro ônus
para a adiantada manufatura. Os
nossos antigos freguezes da Europa

. e de América adquiriam preferen-, temente couro crú. Mas os querestam das ocupações militares, do¦ bloqueio e contra-bloqueio c das
restrições de trafego marítimo, pas-' taram a procurar couros prepara-dos, pagando-os naturalmente por
preços mais elevados.

A conseqüência lógica de tal
procura é a escassez dessa matéria
pri .a no próprio Brasil- Dai a'alta de preços dos calçados nacio-
Bftls, para cobrir a diferença do
eusto de produção, concorrendo,
embora, para agravar o encareci-
mento da vida.

E' evidente que a grande indus-
tria teria antes o interesse de bara-
tear os seus produtos, afim de en-
oaminha-los para muitas praças ex-
ternas, aproveitando o fechamento
de numerosos mercados fornecedo-
res. Realmente, a oportunidade sc-
ria magnífica para intensificarmos
a exportação dos nossos calçados,
reconhecidos como dos melhores do
mundo-

Louvados pelo ministro
de ordem do presidente

Em aviso que baixou o Sr. Salga-
do Filho, ministro da Aeronáutica,
fez o seguinte elogio aos oficiais da
Força Aerea Brasileira, que conduzi-
ram o presidente da Republica e sua
comitiva na visita recentemente rea-
lizada ao Estado de Mato Grosso e á
Republica do Paraguai:"Cumprindo determinação do ex-
celentissimo senhor presidente da
Republica, tenho a satisfação de Vou-
var.cm nomo de sua excelência, os
capitães aviadores José Vicente de
Faria Lima, Nero Moura, Antonio
Joaquim da Silva Gomes, Dionisio
Cerqueira de Taunay; primeiros te-
nentes aviadores Oswaldo Pamplona
Pinto, Fernando Luiz Alves de Vas-
concelos, Joel Miranda, Antonio Eu-
genio Basilio e segundo tenente
aviador Luiz Raphael de Oliveira
Sampaio que, comandando e fazendo
parte da eqúipagem de 4 aviões Lo-
chheed e 2 aviões FocUe Wulf, con-
duziram sua excelência e sua comitl-
va, na viagem feita a Mato Grosso e
á Republica do Paraguai.

Efetuando 5.100 kms. num total de
22 horas de vôo, cobrindo o per-
curso Rio-Penapolis-Campo Grande-
Corumbá - Concepcion (Paraguai)-
Assunção (Paraguai)-Porta Porã-
C. Grande-Cuiabá-Penapolis e Rio, re-
velaram esses oficiais aviadores ca-
pacidade técnica, stínilo as etapas de
voo feitas em conjunto nos horários
previstos sem o menor acidente.

Integrados, ao partir o excelcnüs-
simo senhor presidente para o Para-
guai em sua comitiva oficial, bem
representaram estes oficiais a Força
Aerea Brasileira, revelando aprimo-
rada educação civil o militar e de-
mais qualidades que possuem.

Louvo, ainda, dc ordem do excelen-
tissimo senhor presidente, os sargen-
tos mecânicos Guilherme Guima-
rães, Werncr Sinn, Thompson Ali
ves e o radiotelegrafista Henedito
Cordeiro, que eficaz colaboração
prestaram nos oficiais que comanda-
ram os aviões, demonstrando dedica-
ção e competência profissional no
exercicio de suas funções".
HOMENAGEM AO CAPITÃO AVIA*

DOR HÉLIO COSTA
Designado pelo ministro da Aero-

náutica, segue amanhã para os Es-
tados Unidos da America do Norte o
capitão Hélio Costa, que vai, fazer
um curso de especialização de radio
e eletricidade.

Ontem, recebeu duas homenagens
por esse motivo: nm almoço ofereci-
do pelos seus colegas do Gabinete
Técnico, de que faz parte, e um jan*
tar oferecido pelo Sr. Salgado Filho,
cm sua residência.

A direção da Escola
Nac. de Agronomia

O presidente da República assi-
nou decreto, na pasta da Agricul-
tura, designando o professor cate-
dratico, padrão M, Waldemar Ray-
the de Queiroz e Silva para exercer
a função de diretor da JEscola Na-
cional de Agronomia.

No Palácio do Catete
No Palácio do Catete estiveram

ontem em conferência e despacha-
ram com o presidente da Republica
os srs. Gustavo Capanema, minls-
tro da Educação e Vasco Leitão da
Cunha, que responde pelo expedi-
ente do Ministerio da Justiça.

Em audiências foram recebidos
os srs. Cilon Rosa, presidente da
Caixa Econômica do; Rio Grande
do Sul, o coronel Silvio Raulino de
Oliveira e o embaixador Maurice
Cuvalier, da Bélgica, que se fazia
acompanhar do sr- Franz van Cau-
welaert, presidente da Camara dos
Representantes dq mesmo pais.

O FIM DA JUNGLE
No batismo do "Rio Branco", o avião de Ita-

qui, Rio Grande do Sul, ontem, o sr. Assis Cha-
teaubriand disse as seguintes palavras:
"Meus caros ministros das Relações Exteriores e•'da Aeronáutica. — O caudilho jubilado de Itaqui, o

antigo intendente liberal Annibal Loureiro, é um náu-
frago risonho'e satisfeito. Ele pertence a unia fauna
rarísslma, hoje, no Brasil. Há dela apenas figuras de
Museu: Annibal, no JMuseu Histórico do Rio da Pra-
ta; Walzumiro Dutra, no Museu do Matto, no Rio Gran-
de; Baptista Luzardo, no Museu de Montevidéu,' e o
resto fossilizado nas camadas vulcânicas do perfodeterciario. Getulio Vargas barbeou e penteou os leões,
os tigres, os jaguares, as pumas da selva riograndense.
Quem sobrou, está no seu jardim zoológico, onde ele
encanta e sossega os amigos da paz civil.

Annibal Loureiro, naufrago duas vezes, teve o he-
roismo homérico de sobreviver a todas- as catástrofes
do céu e do mar. Em 1929, um trágico desastre de
avião, o qual custaria varias vítimas, fê-lo redi-
vivo. Annibal Loureiro regressava do Rio Grande numa
missão política, da qual o investira a Aliança Libe-
ral. E naufragou em caminho, na costa catarinense,
o hidro-avlão em que ele voava. Nossa causa, isto é,
a causa liberal o de»«ou semi-nú, á beira do oceano,
num ponto da costa que nâo era felizmente a foz do
Cururipe e onde por isto não havia tupiniquins. Sal-
vou-se, felizmente. Mas ficará na historia como o pri- ,
meiro liberal-democrata, que o democrata autoritário
Getulio Vargas deixaria na praia a ver navio?. Quedestino profético o deste homem! Quanta advertência
aos fosseis do liberalismo naquela atitude d-3 Annibal
Loureiro, arquejando na area de um promontorio ca-
tarinense, a encarnar, em sua pose, o epílogo de um
regime romântico que não teve quase prólogo!

Todos aqueles trechos épicos de 1930, a tarde de 3de outubro em Porto Alegre, Firmo Freire e Oswaldo
Aranha, acutilando-se no Quartel General, combates noRecife, Paraíba, Morungava, Quatiguá, o assalto do 12°R. I. e outras gourmandises revolucionárias foram aperl-tivos seráficos, agradáveis perfumarlas, para a democra-

Este guerrilheiro das cochllhas tem a alma naturalmen-te dadivosa.. Seu prazer é dividir, e é impecável naarte de dar. Ele foi um capitão, impetuoso na guerrac Lu guarda no pensamento, como na sensibilidade,os hábitos de generosidade do individuo que arriscan-do todo o dia a vida, perde necessariamente o amorda bolsa. A sua tem os cordões soltos para o quantotraduz um esforço educativo do gênero humano". An-nibal Loureiro arde de fino ideal patriótico, com aexata compreensão do que vale a ligação aerea num
país da extensão territorial do nosso.

Justo Pastor Benitez, o ilustre homem público pa-raguaio, denominava Rio Branco o maior agrimensordo continente. Ele, com efeito, de 18 mil quilômetrosde fronteira, que possuimos, recordava-nos, há pouco oministro Oswaldo Aranha, fixou 16.200 que <« encontra-vam em litígio. E deu-nos um território maior do quea França. A fonte inesgotável do seu poder reside nafe que ele depositava no direito. A força educativa deRio Branco era e continua a ser imensa. Observai ocaso de um homem de guerra, um batalhador incan-savel dos prelios das armas, como Annibal Loureiro.Ele atinge aos 50 anos, tâo convicto da inutilidade daforça que, em vez de tomar o nome de um guerreiropara paraninfo do seu avião, prefere pô-lo sob a égidede Rio Branco, o anjo tutelar da justiça desarmada en-tre os homens. Assim, o caudilho que viveu na lei da
jungle se lança para Rio Branco como o tabernáculo
da sua sede definitiva de direito e de concórdia.

Tigre tosquiado e aposentado das cochilhas pelosorriso mágico de Getulio Vargas: aí estão as vossasasas. Elas voam para o céu azul, com as do genio deRio Branco, para a paz."Lento para a cólera; pródigo em misericórdia'',
o Domador suave extinguiu a lei da jungle, que, comintermitencias, rebentava no pampa e na serra. E,com a jungle, eclipsaram-se os animais de presa ma-
gnificos, os tigres de Bengala, os ursos vermelhos, asboas traiçoeiras, os leopardos, que a povoavam. Dir-se-á que a floresta virgem sem feras é como uma noi-te despida de estrelas. Não obstante, há maior segu-rança para atravessá-la: e o jardim que é o Rio Gran-de de hoje, com Annibal Loureiro exilado Ue Itaqui, a
mnnJriH 11-.». mmm.tS.mm J _ 1....; i_ ._..._ .

Na data
do Uruguai

Um discurso do
sr. Sumner Welles

cia autoritária de 37. Caudilho, mata-mouros e liberal I mandar-lhe aviões de turismo, pelo correio node serrecidivo (por que em 1932 Annibal Loureiro insiste no -"-- ' ' ¦¦¦
crime, lutando na revolução de Sâo Paulo e expatrian-do-se por conta dos girondlnos da Frente ünicai, aforça secreta deste companheiro esplendido é que eleadora respirar sempre a atmosfera da illusão e da es-
perança.

Eis porque há três meses tirou de si mesmo as asasda sua incorrigivel fantasia, para dá-las 4 mocidadede Itaqui. E' um pelicano do ar. Para mitigar a fomede espaço dos filhos de Itaqui, deu-lhes as própriasasas.
A palavra não é, como diria madame de Stael, deum homem preferido, não é a sua linguagem. Em vez

de falar, age. Sua palavra foi a doação do avião deItaqui, na primeira semana de nossa Campanha. E,oomo ao verbo o indomável jaguar da beira do Uru-
guai costuma juntar a ação, aí está a máquina alada
que a sua generosidade, o seu amor fervente e desin-teressado, fiel até á morte por Itaqui, lhe destinou.E* maravilhoso que burgueses prósperos como An-nibal Loureiro estejam decididos a proporcionar a fer-ramenta com que os nossos jovens patrícios deverão
galgar as escadas do céu. Há uma eclosão espontânea
de vida para cima, de vida para o alto, da parte danossa juventude. Quando estive o ano passado e esteano no Rio Grande do Sul, não havia meninos de Pe-lotas, Sant'Ana, Porto Alegre, Caxias, que não quises-sem voar. E multo poucas eram as cidades que dispu-nham de recursos de voo. — "Praza aos céus que An-nibal Loureiro nos apareça peio Rio" — dizia-lhes eu.

menos poético, porem viverá mais garantido. Não háamor mais belo do que nos lembrarmos da terra que-rida no exilio e remeter-lhe prendas, evorativas danossa saudade e do nosso afeto por ela. Itaqui se ufa-na de seu forte caudilho, confinado hoje em BuenosAires; e, nesse estado de ufanla, receberá os aviões com
que a indefectível munificencia dele entender presen-teá-la.

Mais do que eu, o padrinho do "Rio Branco", ml-nistro Oswaldo Aranha, dirá do grande homem de Es-tado que encheu o Brasil e seu tempo dos poemas pa-cifistas, que nos conquistaram a confiança e o respei-
to da America, Rio Branco, o maior agrimensor deste
continente, na frase luminosa de Pastor Beni-
tez, urdiu tratados que são canções tíe gesta,romances de cavalaria, para o êxito dos qunls nadaimpediu esse inimigo mortal dos povos americanos, queé a distancia que os separa. Peruanos, uruguaios, ar-
gentinos, bolivianos, colombianos e venezuelanos, mau
grado as distancias enormes que nos dividem, todos

| se entendem conosco, através dessa corda sensivel queera o genio humano de Rio Branco. O grande minis-
I tro tinha uma alma admirável de patriota. Foi o tau-

maturgo da boa vizinhança. Seu nome, dado pelo
| mosqueteiro de Itaqui a um avião da fronteira, é o
j símbolo não de boa, mas de ótima vizinhança com osnossos irmãos argentinos."

ASSIS CHATEAUBRIAND

A partir de uma certa idade,

Novo chefe do Est.
Maior da Armada

O presidente da República assi-
nou decretos, na pasta da Marinha,
exonerando o vice-almirante ,'mé-
rico Vieira de Melo das funções de
diretor geral do Ensino Naval e
nomeando-o para o cargo de chefe
do Estado Maior da Armada.

GIa \jioria se chamak Desfiorra
Georges BERNANOS

Creio que o último discurso do
marechal Petain há de ter provoca-do aqui multas surpresas. Quasesempre, quando um problema sur-
preende, podemos dizer que foi mal
formulado; uma vez colocados cor-
retamente os termos, percebemos queera muito mais simples do que a
principio parecia. O problema pslco-lógico que o marechal Petain ofere-
ce não escapa a essa regra geral.

O marechal Petain é un pessl-mista. O pessimismo é desculpavol,
ou pelo menos explicável, quandorepresenta o impotente protesto de
uma vida falhada. Se o êxito, a fa-
ma, e até a gloria o exaltam em vez
de atenuá-lo, é que é um vicio do
espírito — cuja causa, como a de to-
dos os vicios dessa natureza, deve ser
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procurada numa deficiência do cora-- houvesse rebentado alguns anos mais
Ção. | tarde. O coronel reformado Felipe

Numerosas promoções
de oficiais do Exército

Os decretos ontem assinados pelo pres.da República — Acesso por merecimento
e por antigüidade nas diversas armas

O marechal Pétaln sempre duvl-
dou da França. Dúvida que deve es-
tar profundamente enraizada pnra
haver outrora resistido á experiência
de Verdun. Imaginae o que então se
passou. Eis um general que, no seu
posto de comando, muito loni?e da
frente, numa atmosfera de gabinete
de estado-maior, atmosfera que lein-
bra a dos conventos, olhos fixos no

Pétaln teria sido aproveitado e.m al
gum serviço secundário, em alguma
obscura inspeção. Estaria agora aca-
bando a sua vida, sempre desconten-
te e sempre coronel, entre um peque-no grupo de velhos companheiros,
tambem pouco contemplados pela fe-
licidade, aos quais não se cansaria
de provar, na hora do aperitivo, quea primeira guerra devia logicamente

mapa, compõe a sua batalha, exata-1 ter sido perdida, que a segunda não

Ocorre, porem, que os fabrican-
tes brasileiros teem de lutar, den-
tro do país, com os concorrentes
estrangeiros da mesma matéria
prima. E' esse um caso singular,
contra o qual não há a adotar qual-
quer medida, a não ser o aumen-
to de produção de couros prepara-dos, para que venha a atender si-
multaneamente ao consumo nacio-
nal e ao comercio exterior.

Como quer que seja, a industria
de calçado tem que enfrentar as
dificuldades do momento, para con-
tinuar servindo ao país com os
seus artigos aperfeiçoados, dando
trabalho a milhares de homens e
mulheres, contribuindo para os co-
fres públicos com avultados impôs-
tos e cooperando no progresso eco-
siômico do Brasil. Representada poralgumas dezenas de grandes fébri-
cas no Distrito Federal, São Paulo,
Rio Grande do Sul c em outros Es-
tados, sem falar nas imensas ofi-
cinas de sapatarias que existem por
toda a parte, essa industria é hoje
uma das colunas mestras da eco-
nomia nacional e resistirá a todos
Os contratempos desta época tor*
nentesa.

O presidente da Republica assi-
nou. ontem, na pasta da Guerra, os
seguintes decretos de promoção:

Aa nrmn de Artilharia i
Por merecimento a tenente-coro-

nel, o major Heraldo Filgjtelras, amajor os capitães Pedro Geraldo deAlmeida e Ernani Nogueira Zalna.Por antigüidade: a coronel o te-nente coronel Kamlnho Noronha, atenente coronel o major Ademar daCosta, Matos, a major os capitãesArmando Machado de Vasconcelos e
Gnbrlel Ferrugem de Melo Matos, acapttSo os primeiros tenentes Odilon
de Lolola e Silva, Celso de Azevedo
Laltro Santos, Samuel Kicis e Al-varo Alvarenga Filho a 2o tenente
os aspirantes a oficial Amauri daMota Alves, Carlos Molinarl Cairo-11, Celso dos Santos Meier, Vltoldo
Zeloslau Wolowkl, Mario de Melo
Matos, Darci Tavares de Carvalho
Lima, Manoel Soares do OUveira
Adir Fluza de Castro, Artur Mendes'
Falcão Filho, José Rodrigues de
Carvalho, Jari de Matos Guilherme;
Josó Ribeiro de Miranda Carvalho•''n.itn.iio Luiz Lobo de Vasconcelos,
Bertoldo Carvalho de Tautphoeus
Utslelo Branco, Guilherme Josô Ho-
drlgues Junlor, Oódofredo CosarPessoa de Melo Filho, Carlos Mou tos
de Marselac, Euclides Chaves Duar-te, Oswaldo Mescolln, Oscar Anto-
nto Couto de So- ia, Jaime Moreno,
Hélio Mendes do Andrade, Aedo da
biiva ferreira. Mauro Alves Guima-
rães Cotia, Joilo de Abreu Pessoa
Manoel Machado Lacerda Joemi
Lana Qulim Lopes, Adalberto VI-
lasboas, Antônio de Paiva Almeida,
Gerardo Dias Macedo. José Pinto de
Carvalho. Alberto Walter de Al-
meida, Edir Portocarrero Peixoto,
Edson de Faria Gomes, Orestes Lins
da Rocha Lima, Hugo Mota José
Mariano Corrêa de Araujo 'Filho,
Jorge Augusto Vidal Arlindo de 011-
veira e Carlos Alax de Andrade.

Nn nrmn de Cnvnlm-ln:
Por merecimento: a coronel, otenente coronel Bernardo José Tei*xeira Ruas, a tenente coronel os

majores Jandlr Galvão e Arv Salga-do Freire, a major o eapitão New*
ton Junqueira de Souza.

Por antigüidade — a coronel o
tenente coronel Arnaldo Bittencourt,
a major, o capitão Irlneu Ferreira
de Castro, a capitão os primeirostenentes Antônio Alves Dias Um-
belino Dorneles Vargas, Benedito
Dutra de Menezes, Ag., José Odon
de Paiva e Henrique Borges do Can-
to Herzer, a Io tenente os 2.os te-
nentes Avelino José Machado Netu,
Antonio Esteves Coutinho Nelson
França Furtado, Waldo Pereira Nu-
nes e Astolfo Barros Mota, a 2» te-
nente os aspirantes a oficial Teimo

de Oliveira Santana, Mario Oswaldo
da Silveira Magalhães, Ângelo iru-
Uegui Cunha, Eduardo Ribeiro Bo-numa, Oto Arlindo de Borenhauser,
José Niepce da Silva Filho, HelloCorreia de Melo, Fuad Murad Elel-no Ferreira Machado, José PereiraLima Neto, José Paiva Porllnho,
Walter Rodrigues Lopes Fraklin•Cláudio Rache Souto José HenriqueSilva Acioll, Euclides Oliveira Fl-
gueiredo Filho, Jaime Costa BIca deFreitas, Nelson Pires de Carvalho e¦Albuquerque. Albino Manoel da Cos-•ta, Orlando Olsen Sapucaia, JoséMagalhães da Silveira, SantiagoFlrpo, Ismar Laurlodô de Santana
Oswaldo Slffert, Jullo Ribeiro Gon-tljó, Cantldlo Bretas Filho, JoSo
Rosa da Silva Filho. Ivan LaurlodôSantana, Edulo Jorge de Melo, Ger-son Gomes de Oliveira, Marcelo PI-rea Serveira Junior, Rubens Ferreira
Amiel, Laplace Teles de Souza eHenrique Guimarães Santa Rita.

Nn nrmn de EiiKcnhnrlni
Por merecimento; a coronel os te-nentes coronéis Nestor Figueira Fe-gado, Jusé Faustlllo dos Santos eSilva (QTA) e Juarez do Nasclmen-to Fernandes Tavora, a tenente coro-nel os majores Alceu da Silva Ama-ral e Amallo Osório, a major os ca-

pitães Lincoln Washington Veras eIbere de Matos:
Por antigüidade: a tenente coro-nel o major Sampson da Nobrega

Sampaio, TA., a 2.» tenente ob aa-
pirantes a oficial Mario MirandaSanta Rosa. Dagoberto Pinto Pacn,
Waldemar Menezes Rocha. Luiz Pau-lo Correia de Andrade, Mauro Mo-reira, Renato de Araujo, GaulbaMendonça Costa, Sabino Neves Vi-eira, Hello de Oliveira Lima. Eu-clides Triches, Lourival Massa daCosta, Wilson da Rocha Dehoul.Hello Macedo Franco, Adlb Murad.Roberto d'01ivelra4 Virgilio Noguel-ra Pais, Geraldo Majela Pires d»Melo. Paulo Nunes Leal, Olavo Lu-to Uronau, Newton Ciro Braga
Walter C< rquelra Martins, Iv0 Go-ines da Costa, Adavio Sabino daOliveira, Mario Casal, Alberto Le.s-sa Bastos. Orlando RIzental David
Ferreira. Braslllo Marques dos San-tos Sobrinho, Llcinio Ribeiro Viana,
Cicero Sachlne, Nelson WortmannJuvenal Moreira Maia Filho, RaulAndrade de Lima, Haroldo de Pau- |Io Ebecken, José Paz Ferreira, Nor-tou da Costa Chaves, Hélio Bento dp >
Oliveira Mulo. Odilon . dos Santim
Walbach, Arnaldo Xavier da Costa.Paulo Garicochea Mata. Newton Jac-
quês Pinto Ribeiro, Wilson de Son-za Pinto, Hermes Junqueira Gon-
çalves, Oswaldo da Rocha Mascare-
nhas. Afranio de Viçoso Jardim,
Paulo Teixeira da Costa, Pedro Ma-
noel de Castro Schneider. Franklin
Nestor Lima Serrano, Américo Ba-

mente como um músico a sua siufo
nia. Mas cada trecho de sua obra,
unia vez escrita, custa centenas de
vidas humanas, que nunca se re-
cusam a obedecer. E quando, aos úl-
timos acordes, o maestro baixa a a;a
poderosa batuta, trezentos mil mor-
tos jazem sobre a terra desolada,
trezentos mil mortos que haviam re-
cebido pelo telefone, com a sua par-
titura, a sua condenação, e que, por
um sacrificio total, se haviam hutuil-
demente, irreprochavelmente subme-
tido ao pensamento do artista, sem
compreender, sem nem mesmo pro-curar compreender. Um homem que
teve tais intérpretes devia ter fé nos
homens, nâo vos parece? Digo: nos
homens, e não nas suas próprias
concepções políticas ou sociais, abso-
lutamente opostas, de resto, àquelas
ás quais julgara servir, ao moirer, a
maior parte dos nossos magníficos
soldados.

O pessimismo do marechal Pétaín
é um vicio do espirito. E esse vicio
nem a ele mesmo poupa. Não crê na
sua Revolução Nacional, como não
acreditou, outrora, na vitoria. Seu
discurso, onde, infelizmente, há mui-
to mais amargura do que tristeza,
parece, como toda a sua existência,)
oscilar entre o "Para que?" e o "Eu |bem tinha dito" das vãs sabedorias. nente coronel Armando Mena Bare dos desesperos estéreis. Donde lhe| reto>. a tenente coronel os 'majores

podia ser ganha, que um país quenáo sabe reconhecer o mérito está
fadado á destruição, e que se ele ti-
vesse tido a sorte, ele, coronel Pé-
tain, de nascer alemão, seria nesse
momento marechal de campo... e,
na verdade, pergunto eu, será muito
diferente o aue ele diz hoje?

Sem dúvida, a gloria lhe chegou.
Mas veio tarde demais para mudar
um caráter endurecido na amarga
experiência da injustiça. Não o fez
esquecer nenhuma das decepções e
das humilhações da Idade madura;
tê-las apenas recuar, enterrarem-se
mais profundamente. A ferida não
sangra mais, tornou-se invisível, mas
continua a espalhar pelo organismo
enfraquecido os produtos de uma se-
creta supuriação. Não o percebe o
ilustre enfermo. Há muito que se crê
curado. Toma esse prurido por um
resto de vigor, pela manifestação de
uma atividade ainda transborda ate,
por um fluxo de seiva. Pobres dos
velhos! o amor, como a gloria, só
lhes dá, com o suplício do clume, ailusão ardente mas sempre vã da
verdadeira posse. A partir de unia
certa idade, a Gloria se chama Des-
lona.

WASHINGTON, 25 (U. P.) —
Transcorrendo hoje mais um anl-
versario da Independência üo L' ru-
guai, o sub-secretario de Estado,
sr. Sumner Welles, pronunciou um
importante discurso ao representar
o governo dos Estados Unidos nas
comemorações realçadas a er.se
propósito.

O sr. Welles, depois de lembrar
que o governo uruguaio foi um dos
primeiros da América a agir contra
os elementos subversivos dispostos
* interferir no hemisfério ociden-
tal. O sub-secretário, prosseguindo,disse: "O ministro das Relações
Exteriores do Uruguai, sr. Guani,
sugeriu ha poucas semanas aos de-
mais governos das Repúblicas Ame-
ricanas que conjuntamente adotas-
sem a resolução de não tratar como
beligerante a nenhum Estado ame-
ricano que se visse forçado a en-
trar na guerra com nações de ou-
tros continentes, cujo efeito ime-
dialo e importante — acrescentou— seria o de oferecer as facilidades
portuárias de todas as Repúblicas
americanas aos navios pertencentesa todas aquelas nações quc agissem
ua defesa do Continente". "Outras
nações da América — continuou di-
zendo — tambem compreenderam a
necessidade de adotar medidas ra-
dicais para eliminar as influencias
hostis aos paises do Continente.
Cada vez mais se evidenciaram cs-
sas ameaçar, á nossa independência.
As nações americanas demonstra-
ram idêntica firmeza de vontade e
idêntico propósito de manter as ll-
herdades pelas quais lutaram e de-
ram suas vidas os nossos ante-
passados.

Existe, porem, outra forma de
prevenção que já é imprescindível
para todos nós. A de não desper-
diçar as reservas de produtos de
que carecem com tanta urgência os
países que ao se opjrem ás con-
qulstas vãs, concorre • para garan-tir a integridade do Hemisfério
Ocidental. Magnífica como é a ca-
pacidade produtiva dos paises ame-
ricanos, a produção atual é sufi-
ciente para satisfazer os pedidosde certas classes de produtos.Atualmente os Estados Unidos sáo
obrigados a utilizar com a maior
economia diversos materiais e <
muito provável que iumente ainda
essa dificuldade.

No entanto desejo decjarar ofi-
cialmente que se torna-seao accessi-
veis, em igualdade de condições aos
outros povos das Republicas amerl-
canas e com a mesma liberalidade
com que se facilitam ao povo deste
pais os produtos dos quais os Esta-
dos Unidos sejam os únicos ou
principais exportadores. Alem disso,
os Estados Unidos poderão fornecer
em quantidades cada vez maiores os
materiais de_ defesa de que os go-vernos americanos carecem urgente-
mente. Ser-nor-â possivel fazer isto
não somente porque continuam au-
mentando os meios de produção, mas
tambem porque sabemos que pode-mos contar com a ampla cooperação
das outras Republicas americanas,
para fixarmos com exatidão quaissão as suas principais necessidades
individuais, de forma que possamser atendidas as mais urgentes de
cada uma das economias nacionais.

Suponho que não ha ocasião mais
adequada do que esta, em que ceie-,
bramos o aniversário da independen-
cia do Uruguai, para reafirmar a de-
terminação do governo dos Estados
Unidos, de colaborar até o máximocom as Republicas irmãs, na defesa
do Jfeniisfério Ocidental, na preser-vaçfio das suas liberdades comuns e
em toda aquela medida que possacontribuir para manter a estnbilida-de econômica nacional dc

Boletim Internacional

O discurso do sr. Churchill
No discurso que o primeiro ministro Winston Spencer Churchill pro-

r.-.inciou, dando conta da conferência que teve com o presidente Roosevelt
"somewhere in Atlantic", há uma parte muito veemente, que se dirige aos
paises derrotados e oprimidos.

A finalidade é dar-lhes ânimo e esperanças, ao mesmo tempo que os
estimula a continuar a ampliar a resistência, que começa a manifestar-se
sobretudo na França. .

As palavras violentas do discurso teem, portanto, esse objetivo e rela-
cionam-se com a situação desesperada das nações ocupadas. Alem delas
há, porem, na oração do sr. Churchill, na qual o grande homem mais uma
vez atingiu os mais altos níveis de sua eloqüência política, passagens emi-
nentemente construtivas, através das quais se pode perceber toda a impor-
tancia do encontro entre os dois maiores e mais poderosos estadistas da
terra.

A primeira é a que anuncia a perfeita comunhão de vistas entre os
Estados Unidos e a Inglaterra para a realização do plano de destruição da

Sabia-se de iiá muito, pelas constantes declarações de Roosevelt, que
a América empenharia toda a força das suas industrias na guerra contra
o Reich. Mas náo fora dito até agora que esse empenho poderia ir até ás
armas.

Das informações do sr. Chunchill pode-se deduzir que a aliança anglo-
americana é perfeita, no ocidente como no oriente e se, por acaso, o Japão
insistir no exparisionismo militarista, terá que se haver com a formidável
coligação dos povos ameaçados. O Império Britânico e os Estados Unidos
lutarão juntos e qualquer ataque dirigido a um ou a outro será considerado
como dirigido a ambos.

Essa advertência de Churchill há de ter repercutido em Tokio de ma-
neira muito grave. Ela desfez as ilusões ainda existentes naquela capital
de que tanto o Império como os Estados Unidos náo iriam alem das me-
didas econômicas e evitariam a guerra a todo o transe.

Esse período parece já haver passado. Hoje as duas nações acreditam
que para deter o Japão é preciso convencê-lo de que será empregada a
força no máximo .da sua violência.

Essa certeza terá Inspirado certamente os movimentos apaziguadores
que se vêem observando, desde a entrevista realizada pelo sr. Nomiira, em-
baixador japonês em Washington, com o secretario de Estado, sr. Cordel!
Hull.

O sr. Churchill explicou por que o Reich ainda não se arriscou a de-
clarar a guerra aos americanos. O sr. Hitler adotou a tática politica de
dividir os seus inimigos, afim de batê-los separadamente.

Enquanto anestesia uns paises, futuras vítimas, com pactos de não-
agressão, ao estilo do que aconteceu com a Rússia, com a Yugoslavia, com
a Grécia, com a Rumania, com a Bulgária, com a França, para não falar
da Polônia, vai destruindo os seus vizinhos, cada um por sua vez. Os Esta-
dos Unidos ficarão necessariamente para depois da vitoria sobre a Rússia
e do dominio da Grã Bretanha.

Pertence ao plano cla conquista do mundo, organizado desde 1895. Mas
a América não se deixará surpreender, nem é do feitio dos povos que acei-
tam de bom grado os-dormitivos ministrados pela diplomacia do Reich.,

Assegurou o sr. Churchill que os Estados Unidos e a Inglaterra estão
de perfeito acordo em impedir as futuras guerras.

Para isso a grande nação americana, ao contrario do que fez em 1919
continuará com as suas responsabilidades políticas cm relação ao mundo'
depois do atual conflito, e ficará como fiadora do organismo que se criar
para a garantia da justiça entre os povos.

A
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dei efepersonai.
ra de Caxias
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Major CORREIA LIMA
(Para O JORNAL)
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Caxias, o patrono do Exército e o
maior dos brasileiros, deveu o exilo
imenso de sua imorredoura e multi;
forme personalidade e fatores bçm
diversos, porem, consorciados,' em
intima simbiose, na sua rarissima
individualidade psíquica.

O Marechal Invicto, ilustre capi-
tão, impar no Brasil c na America,
firmava seus inigualáveis méritos mi.
litares em três esteios, singelos na
aparência, porem, complicados no
modo de combiná-los: — previsão,
organização e execução. '

O grande chefe, qunndo recebia
uma missão militar, interna ou ex-
terna, estudava-a minuciosamente;
fazia todas as previsões racionais e
lógicas e assentava uma deliberação.

Em seguida, organivaza todos os
meios necessários ao bom cumpri-
mento de sua decisão. 

'•

Tudo disposto materialmente, dc-
dieava-se a fundo, com ardor entu-
siasmo conciente, á execução da
idéia concebida e organizada.

Mas, é evidente que a tarefa da exe-
cução não lhe podia ser atribuída
com exclusividade.

Do fator execução participavam
todos os comandados em todos os es

respectivos paises, durante este pe-riodo critico de grandes desequili-
brios mundiais".

Tambem falaram o diretor da .Mis-
são Pan-Americana, Ur. I,. S. Rowe e
o embaixador do Uruguai, Sr. Juan
Carlos Blanco, que agradeceu a to-
cante jiomenugem que se oferecia
ao seu pais.

Aristóteles de Souza Martins, Q. A
e Gilberto de Freitas, a major oicapitães Boanerges Lopes César eJosé Osvaldo Pinheiro da Mota. acapitão o 1." tenente Carlos Ai-.o-t.
tini, a capitão o 1.° tenente Eurico
Sek-as de Brito, a 2.° tenente o« „«-
pirantes a oficial Antônio As torna,
José Guimarães Pinheiro, Pauio de
Andrade, Hermellndo Pulijuerlo, Ne-
Uo Dacler Lobato, Joilo Batista San-tlaeo Wagner, Olavo Loureiro de
Oliveira, Domingos Costa Hernaii-
dez, Nelson Cavalcanti, José Marta
Pinto Duarte, Manoel Luiz Maclm.¦rln, Joilo José de Carvalho Neto,
Nelson Teixeira Lemos, Mario David
Andreaza, Luiz Gonzaga Moura,
Luiz Brito Passos Pinheiro, Edmun-
do Castelo, Paulo de Mendonça Ha-
mos. Jonas Plínio do Nascimento,
Álvaro Soires i'c Araujo, Oawalilo
de Faria, Ademar de Mesquita Ko-
cha, Antonio Barbosa de Paula Si-r-
ra, Josâ Epitacio de Melo. Roberto
Cardoso, Efigenlo Ruas Santos, Nalr
Branco Justíno Gomes, Baul Garcm
Liaii", Luiz Wilson Marques de Sou-
ta. Tobias Rosa Neto, Ito Carva-
lho Bernardes, Julio Monteiro Filho,
Podro Cavalcanti d'AlbUí|U>'rii!'i,
José Ribamar Goulart de Carvalho,
Edson Braga de l-'arla, Waldenini
Dantas Borges, Jeronlmo Alberto
Montenegro, Douglas Saavedra Du*
rão, Rui Leal Campeio, Humberto
Molinaro, Edmllton Santabaya No-
gueira, Antonio João Dutra, Carlos
Xavier de Miranda, Edil Patury
Monteiro, Gilberto da SUva Guerra,
Nilo Peixoto da Silva, Kywal Sam-
borjense de Oliveira, Nlcolau Jos«
de Seixas, Armando Barcelos, Alber-

vais que lhe eram inferiores. Dos i to chah0n. Alberto Faria da silva
vinte aos sessenta anos o marechal1 Poreira, osear de Morais Costa, Gil-
Pétaín poude queixar-se da França. I berto Godinh» de Argolo Nobre Ml-
Imricinfil miP n mini*- rio -oi!KXl B«el Januzi, Hello da Cunha Tales

i de Mendonça, Wilson Bucker Aguiar,
Afonso Celso Bodstein, José Fran-

vem esse gosto pela desgraça? Não é
um vencido na vida. Por que usa da
linguagem do velho escritor sem pu-bllco, do inventor arruinado, do an-
tigo "Primeiro Prêmio do Conserva-
torio" obrigado a ensinar a princi-
plantes para não morrer de fome?
Por que exquisitice esse homem es-
tranho, que, em vinte e cinco anes,
teve a dupla sorte de ser o favorito
da Vitoria e o da Derrota, fala como
um pobre diabo fracassado?

Assim colocado, o problema psico-lógico não é dificil de resolver. Fior
do que conhecer o amor tarde de-
mais, é conhecer tarde demais a glo-ria. Dos vinte aos sessenta anos, em
suma, toda a sua vida, toda a dura-
ção media de uma existência de ho-
mem — o marechal Pétaln foi, com
efeito, um ignorado; e, se a expres- i
são não parecer absurda aplicada a Jum marechal feito ditador, um "ra-
té". Em 1914, o marechal Pétaín era
apenas um coronel em vésperas de
atingir o limite'de idade, de ser re-I
formado, embora o seu incontestável |valor profissional, reconhecido porium pequeno número de técnicos, se I
tivesse publicamente demonstrado I
por um curso brilhante na Escola do
Guerra. Dos vinte aos sessenta anos
o marechal se poude dizer vitima dos
arrivistas, o marechal se viu precedido na sua carreira por n.nicos ri

Imaginei que a guerra de 1914 sõ

Condecorados com a
Medalha Militar

O Supremo Tribunal Militar jul-
gou merecerem a Medalha Militar
os militares abaixo:

Passnílelra de platina — Coronel
da Reserva da 1- Linha, Antonio
Tliomé Rodrigues.

Prata — Major mC-dlco, Sylvio
dos Santo» Barbosa; capitão de Ar-
tilharia, Josué Fava lll; capitão In-
tendente do Exército, Aristomen-
des Rosa.

Bronze — Capitães de Artilha-
ria, Argemiro Souto e Fernando
Belchior de Oliveira Filho; 2os\

tenentes Intendentes do Exército.
Luciano Ramos Lages Junior eJoao Duarle, sub-tenente dc ene-c-
nharla, Paulo Claudlno e Io sar
gento de Infantaria, Álvaro Ferrei
ra Lima.

as-

"que queria alcançar; preparara o
organizara" seus meios para tal fira
e "executaria a fundo", ele como
dirigente c seus comandados comu
executantes, as concepções estuda-
das, medidas c assentadas. E
sim foi.

Havia quase dez longos anos quuse arrastava a sangrenta luta fratri-
cida; em poucos meses Caxias solu-
cionou a questão.

Alas, nessa luta ele se sagrou
vencedor como nns outras, internas
e externas, tanto nos campos de ha-
talha como no coração dos vencidos,
porque Caxias era uma organização
psíquica de seleção. Sahia conquis-
tar o inimigo derrotado, transfor-
mando-o cm anygo e admirador sin-
cero, por seus dotes de bondada,
por seu fino trato e pela exemplifi*.
cação irradiante dc sua individual!»
dade, retíssima e justiceira! Quan»do se fez a pacificação do Rio Gran-
de do Sul cada gaúcho tinha em suaeasa, em lugar de honra, um retra-
to do Singular Vencedor a quem,
pouco antes, combatera denodàda-
mente! O riograndense fora duas ve-

calões de combato e em todos os' ZCs vencido: uma no campo de ba-
talha e outra pelo coração 1 E as-
sim, por onde refulgia a espada de
Caxias, fosse no topo das coxilbas
como nas montanhas alterosas nas
planícies infindáveis como nospan-
tanais inhospitos, iluminada pelofragor dos combates, tambem bri-
lliou o espirito magnânimo, equani-
me c pacificador daquela alma daescol c caráter de eleiçãoI

E, por tantos e incontestáveis me-ritos, Caxias foi o uníficador doBrasil qne, sem ele, seria hoje aAmérica Portuguesa; foi o liberta-dor dos três povos do Prata, dasambições e despotismos de tiranos
cruentos megalomanos.

Caxias sendo o maior dos hrasi-
leiros é tambem um Grande Cida-duo da América, reconhecido, esti-
mado e consagrado por todos seus
povos e Estados; em extensão geo-grafica e em resultados politicos suaobra de pacificação e unificadora
nao encontra paralelo na América
do Sul!

Caxias — os brasileiros te sau-
dam e sc sentem encorajados, peloteu exemplo imorredouro, a tudo
darem pelo Brasi] soberano uno •respeitado!

tista Moreno
Barbosa Wlho,

e Francisco Saboia

Na nrmn dn Infnntnrln;
Por merecimento: a coronel os to-

rentes coronéis Mario Travassos e
.loão Afonso Medeiros e Albuquer-
que, a tenente coronel os majores
Carlos de Lemos Bastos. Lanes JosiS
Rernardes Junlor, João Pessoa Ou-
valcante e Nelson Bandeira Morei-
ra, a, major oa capitães Eduardo Pe-
res Campeio de Almeida, Áureo
JosS de Carvalho, Emanuel Adauto
Pereira de Melo e Ismar de (íóls
Monteiro.

Por antigüidade: a coronol o te-

cisco de Moura Neto, Newton Mu-
ler Rangel, Alberto Firmo de Almei-
da, Leonel da Rocha Lima, Fernan-
do de Souza Martins, Mario Mique-
Uno Cunha, José Gabriel de Azeredo
Coutinho Filho, José Lopes de Oll-
velra, JoSo Alencar, Otávio Ramos
de Araujo, José de Almeida Fonte-
nele. Mauro 'Bahiense, Amauri Bar.
ros0 da Conceição, Hélio Ferraz dn
Andrade. Cleomenes de Campos, José
Antonio Ferreira Nobre, Alberto
Llége de Soflza Braga e Edson Lu-
««na Gomes. ¦ promovendo, eu r.:. r-r-i----ii,-.,-,,t.i e-,

No Corpo de Sande do Exército: preterição, ao posto de capitão uPor merecimento: a, coronel me- primeiro teaentr» Gilberto Aurélio dedlco o ¦ tenente coronel medico I Menezeai

Paulo Afonso Soares Pereira rtenente coronel medico o» ma-
i°nes „medle°» Jaime de Azevedovilas Boas e Alfredo Isaler Vieiraa major medico o capitão fiiedlcó
í1*" Soares da Rocha, a majoro capitfio medico Arnaldo Nunes debei queira; e no Serviço de Vetnrl-ciaria do Exercito, a major o cauí-tao Antônio Ramo» dos Santos.Por antigüidade: — a coronel me-dico o tenente coronel medico JoSode Castro pache de Faria, a tenentecoronel o major medico Cales deSouaa Bonfim, a major medico o ca-pilão medico Waldemar Macedo Jío.«na, a major medico o eapitAo medi-co Otávio Salema Ca.içâo Ribeiro, acapitão medico os ls. tenentes me-dlcos Aristides Atalde Junior e JoãoSaleiro Pitão. a caj-itão, oi» tenen-te medico Corinto Castanho" a capi-tao farmacêutico os ls. tener.tonfarmacêuticos Clodoveu Sales Ga-delha e Otavia Almeida, e a primei-ros tenentes farmacêuticos os se-gundos tenentes farmacêuticos Ob-valdo Fenerlch e ítalo Fredi.Xo Cilindro de Intendentesi

Por antigüidade: a capitão os pri-n-.elros tenentes Osvaldo JoSê Men-tano. Raul NenzI e Corinto Bilssade Lucena, a • -. tenente 0 2 0 tenen-te Álvaro Soares, a 1.» tenentes ossegundos tenentes Gilberto Squeff.Leonidas Brasileiro do Amaral Lpa-minondas Ferras da Cunha e' Gon-
calo Lago Castelo Branco Leão.

Ko Serviço de Veterlnnrlni
Por antigüidade: a capitão os pn-meiros tenentes Antonio Flguelro-dos da Silveira. Alfredo Ruoim doCarvalho, FloreRtal Ferreira JunlorLuiz Gonzaga de Lacerda Campos!Oscar Pettersen, Galileu Saldanhade Menezes e Antonio Bastos üinqa primeiro tenente oa segundos te-nentes Osvaldo Soares da Albuquer-

quer, Jaclr da Mota Guimarães Jai-me Gomes de Azevedo, CordovilFrancisco doB Santos e GilbertoPereira Viana, a primeiro tenente otf tenente Nelson de Oliveira Coe-lho.

meios de ação (armas, serviços, co-
mandos, subordinados, etc).

Ora, se não tivesse havido uma
preparação espiritual conveniente
desde o tempo de paz, jamais se
obteria, no campo da luta, a enver-
gadura psíquica, única que faculta a
fortaleza de animo necessária a uma
execução cabal e conciente.

Caxias transmitia aos seus coman-
dados, pelo exemplo edificante de
renuncia e dèstemor, pelas notáveis
peças educadoras que foram suas
proclamações militares c por suas no-
bres e convincentes falações ás tro-
pas, essa centelha quase divina que
é a convicção do justiça da causa dc-
fendida c que multiplica a combati-
vidade em esforços constantes e
sempre renovados.

Dai a execução a fundo, integral,
entusiástica c volitiva que obtinha de
todos seus gloriosos colaboradores.

Caxias fez ilo seus inatos dotes de
militar — pensador e patriota, a pe-
dra de toque de seus inumeráveis
sucessos quc foram quase 'tantos,
em batalhas, combates c refregas,
quantos anos dc vida teve tm sua
longa e preciosa existencial

Caxias, incorruptível e bondoso,
consolidava pelo coração o que con-
quislava com a espada. L'm exemplo
dc todus as afirmativas presentes po-
de ser recolhido, concludentemente,
na Guerra dos Farrapos no Rio Gran-
de do Sul.

Nossa campanha dificil, por se
tratar de uma luta civil, Caxias foi
asspmir o comando depois de uma
série de insucessos das armas lega-
listas, o que corresponde a afirmar:
— em más condições.

Dizem alguns historiadores que
essa nomeação foi uma das tantas
perfidias e traiçoeiras armadilhas
que seus inimigos politicos lhe pre-
pararam, na fagueira ilusão de di-
minuirem, por presumíveis e dese-
jados fracassos militares, o grande
prestigio quc desfrutava junio ao
nosso saudoso Imperador D. Pe-
dro II.

Caxias chega a Porto Alegre e de-
mora meses organizando suns for-
ças, provendo-se de tudo, substi-
tuinilo comandos, estimulando, pru-
parando profissional, fisica c mo-
ralmcnle os seus executantes. Seus
detratores que não descansavam, e
eram os eternos demagogos de to-
dos os liberalismos, amorfos e ir-
responsáveis de todos os tempos,
levantaram incrivel e indigna celeu-
ma em torno de sua conduta'como
chefe.

Náo faltaram os mais soezes bal-
does, pronunciados até nas tribunas
parlamentares das duas Casas do
Congresso, acoimando ao respeita-
vel, impoluto e hravo Luiz Alves do
Lima, de covarde, inepto e displi-
cente.

Enfim, essas indignidades não são
privilegio nem exclusividade dc bra-
sileiros; em todos os povos e eni
todas as pátrias existem os politi-
cos profissionais, capazes das mais
reles infâmias.

Sirva-nos isso de consolo. .
Caxias não se alterava, ao tomar

conhecimento das aleivosas cliatri-
bes que eram lançadas contra sua
prudente e acertada conduta.

Quando o general em chefe ini-
ciou a campanha tijnha a quase cer-
teza de sua vitoria", porque sabia o

Para evitar atrasos
no reg. de navios

De acordo com o que dispõe alei, compete a Comissão de Mari»
nha Mercante "julgar das oon»
ções de venda e fretamento de emí,
barcações nacionais, que ficam de«
pendendo de sua aprovação previa»ainda que para execução de trans-
portes entre portos» estrangeiros".

Xo intuito do evitar possíveis re-
fardamentos no registo das embar-
cações perante C Tribunal Mariti-
mo Administrativo, pcla falta de
cumprimento daquele dispositivo
legal, a Comissão de Marinha Mer-
cante torna público aos proprieta-rios do embarcações, em todo o ter-
ritorio nacional, que qualquer dae
referidas transações sô podem ser
levadas a- efeito com a sua aprova-
ç3o previa.

Para isso, devem oa interessados
solicitar a devida autorização, in-
dicando o nome e nacionalidade
dos contratantes, nome da embar-
cação, natureza da navegação, to-
nelagem de carga, preço de venda
ou fretamento e porto de registo.
O requerimento deverá ser dirigido
a Comissão e entregue às Sub-Co-
missões nos portos, que teem as
necessárias instruções para que a
solução seja dada com presteza.

O Uruguai fechou os
seus consulados na
França ocupada

MONTEVIDÉU, 25 (H. T.) - O
governo do Uruguai transmitiu or-dens á sua legação em Berlim
para fechar todos os consuladosexistentes na França ocupada, de-
positando o arquivo e as existe»»
cias consulares em sitio seauro.

¦-¦ :-ycy„L'mL rm-



Ó JORNAL — Terça-feira, 26 de Agosto de 1941 :jj* 1

ÁS 2 CERIMONIAS DE ONTEM ASSINALARAM 0 CRESCENTE E
OERAL ENTUSIASMO PELA CAMP. NACIONAL DE AVIAÇÃO

'

Um expressivo preito à memória de Rio Branco e uma
típica homenagem ao Nordeste senhorial dos engenhos

Uma seleta e numerosa assistência presenciou no Aeroporto Santos Dumont os batismos dos aviões "Granfina" e "Barão do
Rio Branco", doados aos Aero-Clubes d e Porto Alegre e Itaqui, respectivamente -Cal do de cana como água lustrai — Os discursos

0 ÉI Pedro Li
long lo

»e
rasilnin

O chanceler Oswaldo Aranha, padrinho do "Rio Branco", quando batizava o lindo "Piper" doado ao Aero-Clube âe Itaqui pelo sr. Anr.ibal Loureiro, e, à direita, a senhora Alberto Faria Filho, "née" Adalgisa Proen-
ça, madrinha ão "Granfina", quando derramava caldo de cana sobre a hélice do outro "Piper", ofertado pela Cooperativa de Usineiros de Pernambuco ao Aero-Clube de Porto Alegre.

Os dois batismos ile ontem foram
i>:aÍ5 dois outros marcos da Campa-
:iha Nacional pela Aviação Civil.
Um deles rendeu um expressivo
preito á memória de nio Branco, o
cnnsolidador das fronteiras do Bra-
sil; o outro foi uma cerimonia tipi-
ca dc homenagem ao Nordeste se-
nhorial dos engenhos de açúcar.

XO AEROPORTO SANTOS
DUMONT

tV's 11 horas de ontem, o acro-
porto apresentava o aspecto íesti-
vo que já lhe õ costumeiro nos dias
de batismos dos aviões doados atra-
vés da Campanha Nacional pela
Aviação Civil. Cabe notar que es-
sas cerimonias, sempre renovadas,
nem por isso deixam sempre _ de
apresentar uni cunho de ineditismo,
já paio entusiasmo sempre crês-
cente dos seus participantes, já pe-
ia diversidade dos oradores que ein-
lirestam o brilho dc suas palavras
ás festividades, jâ pelo cunho dc
originalidade que a cada uma de-
Jas os dirigentes da cruzada lein
procurado imprimir.

O primeiro avião ontem batizado
foi o "Granfina", doado pela Coope-
rativá dos Usineiros, e destinado ao
Aero-Clube da cidade de Porto Ale-
gre. Foi uma homenagem simples
o eloqüente a que os usineiros_ per-i as primeiras
nambucanos prestaram á mocidade
do Hio Grande do Sul. "Granfina",
o nome escolhido para -> aparelho
náo é o termo da moda com que se
designam as elegantes cariocas; é a
.marca tradicional do açúcar per-
aambucano especialmente prepara-
do para os climas frios, c portanto
exportado para o Uio Grande do
Sul, que o consome em larga esca-
ia. Ha trinta o sele anos que o açu-
car "Granfina" vem sendo usado
por todo o Estado sulino, o a idéia
de dar o seu nome a um dos aviões
da Cruzada vem associar á Cam-
panha ura nome já grandemente
conhecido dos gaúchos.

Entre os presentes, notámos os
srs. ministro Oswaldo Aranha, mi-
nistro .Salgado Filho, coronel Hen»
rique Raimundo Dyott Fontenelle,
sr. Barbosa Lima Sobrinho, presi-
dente do Instituto do Açúcar c do Al-
cool; Andrade Queiroz, da Comissão
Executiva do mesmo Instituto; ma-
jor Nelson de Mello, Sebastião Saint-
Pastous, José Henrique Carneiro da
Cunha, Neto Campeio Filho, José
Vieira, interventor Ruy Carneiro,
sua exma. esposa e sua irmã, Dora-
lice Carneiro da Cunha; Samuel
Ribeiro, Octacilio Paranhos da Sil-
va, da familia do barão do Rio
Branco, suas filhas Maria da Glo-
ria c Ariadne e sobrinha, comenda-
dor Gervhsío Seabra, Joaquim

Bandeira, sra. llortencia do Rio
Branco Hamoir, Alberto Faria Fi-
lho e sua exma esposa, sra. Adalgi-
pa Proença dc Fatia, tenente Os-
v-aldo Paim Pamplona, aviador civil
Odayl Fernandes de Almeida, Gil
Gaffrée, Mario Lins. escritor -Jose
Lins do Rego, Jayihe Salazar, An-
tiogeues Chaves, Anibal Loureiro,
doador do "Granfina" e outros.

O DISCURSO DO SR. ASSIS
CHATEAUBRIAND

Iniciando a cerimonia, o si'. Assis
Chateaubriand falou historiando os
motivos da escolha do nome do apa-
relho; aludiu ao ciclo da cnna cie
açúcar, relembrando episódios da
vida de Pernambuco. Depois, refe-
riu-se. á madrinha do aparelho, sra
Adalzira Proença de Faria, esposa
do sr: Alberto Faria Filho, traçan-
do-lhe o perfil de grande dama. Em
seguida, passou a palavra ao roman-
cista José Lins do Rego. que leu
um discurso escrito na linguagem
peculiar do Nordeste.

FALA O SR. LIXS DO REGO
Foram as seguintes as palavras do

sr. José Lins do Rego :
"Meus senhores:
Miuhas senhoras:
As doceiras do nordjste foram

cloadoras deste avião
do açúcar. Elas ha séculos que
veem fazendo pássaros voando, uas
fôrmas líricas de seus alfinins. O
pássaro de açúcar é um motivo po-
pular nos taboleiros de doces de
nossas negras gordas, dos nossos
moleques de feira.

A imagem do pássaro misturado
com as casas de purgar é, a Iodos
nós nordestinos, bem intima, bem
familiar. Nós meninos comemos

muitos canários, muita rolinha cabo-
cia, branca como se fossem de fa-
rinha de trigo. Os usinciros de Per-
nambuco quizeram fazer aos seus
amigos do Rio Grande um presente.
E conceberam um pássaro gigante,um pássaro de conto dc fada. paraa dádiva aos gaúchos pagadores dc
seu açúcar.

Um alfinin de motores, de asa*
de alumínio, bebedor de gasolina,
um pássaro que rompe os céus, que
carregue gente. E' um prescite mes-
mo de usineiros. Outra coisa de
usineiro foi esta de terem escolhido
um homem do açúcar bruto para
falar em nome do grã-fina. Eu sou
do açúcar que as usinas transfor-
mam com as suas turbinas. Para
atingir a este gr^fina que é a de-
licia dos gaúcho" muita coisa sc
passou, muita historia se contaria,
muito romance foi vivido, mas a
maquina é a maquina. E vamos dei-
xar as lamúrias líricas para os poe-
mas.
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O grande alfinim está ai. Os usi-
neiro? dc Pernambuco muito apren-
deram dos senhores engenhos fi-
dal gos do massapé. Muitos deles
ainda são autênticos senhores dc
engenhos.

E este alfinim. esta maquina que
eles oferecem aos seus fregueses e
como um gigantesco brinde de fes-
la. O* gaúchos gostaram dc seu açu-
car. Para os Usineiros de Pernam-
buco será ótimo que eles continuem
a gostar. Gaúchos c pernambucanos
sempre sc pareceram, sempre fize-
ram revoluções generosas, sempre
tiveram coração grande pira per-
doar, para amar.

Agora eles se unem mais ainda. [
As asas do "Granfina" levam um?
menagem. E este alfinim dos usi-
neiros deixa de ser de uma classe
para ser de todo Pernambuco. E'
o massapé de Pernambuco que se
dirige às cochilhas do Rio Cirande.
E um vôo a mais para a unidade
brasileira".
UMA ORAÇÃO DO SR. NETO

CAMPELLO
Falou a seguir o representante da

Sindicato dos Usineiros de Peruam-
buco, sr. Neto Campello. Referiu-
se á sua vida universitária do Re-
cife, . quando aluno do sr. Assis
Chateaubriand. á industria do açu-
car e ás relações da entidade de
que faz parte com :; doadora do
aparelho. Elogiou a Campanha Na-
cional, salientando o entusiasmo nuo
despertou na alma pernambucana..
COM A PALAVRA O MINISTRO

DA AERONÁUTICA
O titular da pasta da Acronanti-

ca pronunciou a seguir uma breve
alocução, cheia de "'humour'. sa-
Ilentando o contraste entre o seu
próprio nome e o produto de que
nascera o nome do aparelho doado.
Tratava-se. porem, disse o ministro
Salgado Filho, de um avião destina-
do á sua cidade natal, e isto ainda
mais o identificava com a cerlino-
nia. Terminou agradecendo a pre-
sença da madrinha, c, aos doadores,
a oferta do "Granfina".

O sr. Luiz Dubeux, presidente da
Cooperativa dos Usineiros. diss»
então algumas palavras alusivas a
cerimonia, louvando a Campanha
Nacional, c congratulando-se com
os usineiros de açúcar pela oferta
feita cm 13o boa hora e com tanto
patriotismo.
BATISMO COM CALDO DE CANA

O sr. Assis Chateaubriand pas-
sou então âs mãos da sra. Alberto
Faria Filho uma garrafa contendo
caldo de cana, com o qual foi bati-
sado o aparelho. A garrafa Toi pas-
sada depois ao ministro Salgaao
Filho, srs. Barbosa Lima Sobrinno,
Luiz Dubeux, Neto Campello, An-
drade Queiroz e coronel Dyott Fon-
tenelle, que completaram o batismo
simbólico.
BATIZADO O "BARÃO DO RIO

BRANCO"
A's 12 horas inklou-se a cerlmo-

nia do batismo do avião "Barão do
Rio Branco", doado pelo sr. An-
nibal Loureiro, antigo politico gan-
cito e hoje comerciante em Buenos
Aires, i cidade de Itaquf, terra
natal do doador. Estavam presentes

ao ato, alem das personalidades Já
citadas acima, o ministro do Exte-
rior, sr. Oswaldo Aranha, padrinho
do aparelho, o sr. Annibal Lourei-
ro. doador do "Barão do Rio Bran-
co". O sr. Assis Chateaubriand,
abrindo a cerimonia, reterlu-se *
figura tio doador, herói dc refregas
c entreveros, c hoje recolhido as
atividades pacificas do comercio na
capital platina. Recordou fastos
da Aliança Liberal, nos quais se
destacou a figura do sr. Annibal
Loureiro.

DISCURSO DO SR. ANÍBAL
LOUREIRO

O sr. Anibal Loureiro, que se re-
velou um orador de palavra fácil c
encantadora, disse ao tomar a pala-
vra, apôs o sr. Chateaubriand, que
era com verdadeira emoção pátrio-
tica que passava ás mãos do minis-
tro da Aeronáutica o seu filho di'c-
to, para que servisse sob ás orens
de s. excia. adestrando a mocida-
dc de Itaquf, na fronteira oeste do
Rio Grande.

Via o aparelho que doara reoebtír
as "águas lustrais", com o nome
de Rio Branco, que se acostumara
a admirar, tendo como padrinho o
ministro Oswaldo Aranha, digno
conlinuador da obra do inesqusci-
vel chanceler.

Refere-se então á campanha nu-
cional da aviação civil, que empolga
a alma dos bons brasileiros, dizen-
do que o seu êxito decorria do apoio
e do entusiasmo do titular da pas-
ta da Aeronáutica.

Era ali um pai renunciando Ju-
hilosamente ao pátrio poder, con-
fiando o seu filho, aquele aparelho
destinado a varar os espaços side-
rais. aos seus jovens compatricios
gaúchos, para que, sob a orientação
dos homens que governam o pais,
pudessem melhor colaborar na dc-
fesa dos altos intereses do Brasil.

Emerso de dois naufrágios, nüo
perdera a fé, e aquele instanti; de
ufania civica era mais um estimulo
á sua confiança na força ascencio-
nal do Brasil, sob o governo do sr.
Getulio Vargas.

nesta hora de incertezas, para que
os brasileiros possam trabalhar e
sobreviver.

Educara-se o orador na cidade de
Itaqui, terra natal do doador do
avião. Aí existe a primeira estatua
erguida em honra de Rio Branco.
Sua gente desde cedo se habituara
a admirar o preclaro estadista e
diplomata que soubera defender os
direitos d0 Brasil sem violar os de
outros povos.

Mais que admirado era querido o
o seu espirito paira ainda hoje no
Itamarati, oqde, como -ministro,
procura seguir a orientação do
inolvidavel titular da pasta que lho-
je lhe está confiada.

Assinala o espirito do homem da
fronteira, sentindo melhor a ne-
cessidade de prestigiar a autoridade' 
para salvaguarda da unidade na-
cional.

Daí esta renuncia a antigas pre-
ocupações para aceitar o unitaris-.
mo desse suave conduto»- oue * o
sr. Getulio Vargas, a quem se deve
a evidencia daquele dogma da
consciência brasileira.

Por essa unidade trabalhara Rio
Branco e eis porque o seu gran-
de nome num pequeno aparelho
oue vai cruzar os céus atesta, de
maneira too eloqüente, a afirmação
de que saberemos guardar os seus
ensinamentos e manter a sua obra-"O Barão do Rio Branco" ia pa-
ra a cidade de Itaqui, na fronteira
com a Argentina, de acordo com os
desejos do seu doador, ali nascido.
Como lodo homem da fronteira,
nutria o doador uma admiração pe-
la obra do grande chanceler, que
firmou o.s contornos definitivos da
nossa pátria. Esse mesmo senti-
mento atinge aos homens do gover-
no, filhos de cidades da fronteira,
defensotes 1'itransigentes da uni-

hoie, do «I
em à ciência p

Será paraninfo do avião doado pela Companhia
de Tecidos Nova América o ministro Eduardo
Espinola — Convidados para a cerimonia todos os
ministros do Suprerno Tribunal Federal

Realizar-se-á hoje, ás 11 horas, no Aeroporto Santos Dumont,
o batismo do avião "Pedro Lessa", oferecido á Campanha Nacio-
nal de Aviação Civil pela Companhia Nacional de Tecidos Nova
América, através de seu presidente, professor Rocha Vaz.

Esse batismo será mais uma homenagem ás classes jurídicas e
Intelectuais brasileiras. E para que a festa tivesse um cunho de
preito aos homens do Direito e do pensamento, o sr. Salgado Fi-
lho, ministro da Aeronáutica, e o professor Rocha Vaz convida-
ram para padrinho do aparelho o ministro Eduardo Espinola, pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal.

UMA VERDADEIRA FESTA DO DIREITO
A homenagem que será prestada ao grande jurista contar»

com a presença de todos os ministro do Supremo Tribunal Federal,
que emprestarão assim á solenidade um caráter de verdadeira
homenagem á ciência jurídica brasileira. Já a Campanha Nacio»
nal pela Aviação Civil íez convidar especialmente a todos os com-
ponentes da nossa magna corte de justiça, bem como m toda a
magistratura, advogados e todos quantos se dediquem ao Direito
ou ao ensino das ciências jurídicas. ,

. O "Pedro Lessa" íoi destinado pelo ministro Salgado Filho á
cidade de São Sebastião do Paraíso.

Falará na solenldadç de hoje, em nome da família Pedro Les-
sà, o sr. Francisco Solano Carneiro da Cunha.

dade da pátria e admiradores fer-
vorosos de Rio Branco.

Por último, disse, que quando -o»
outros povos, emameio ú tempesta-
de, se reúnem para traçar seus ru-
mos, nós já temos os nossos tra-
çados. O nosso rumo é o rumo que
nos deu Rio Branco, e a ele o Bra-
sil não faltará.

FALA O REPRESENTANTE DA
FAMÍLIA DE RIO BRANCO

Antes du solenidade simbólica do
batismo do "Barão do Rio Branco",
falou tambem o sr. Octacilio Pa-
ranhos da Silva, que representou na
solenidade a familia do grande bra-
sileiro, que fora especialmente con-
vidada. Foi o seguinte o eloqüente \
discurso do sr. Paranhos da Silva:

"A solenidade que ora se rea-
liza, o Lastimo de um avião pa-
ra treinamento dos futuros pilo-
tos do Brasil, doado pelos "Dia-
rios Associados", sensibiliza pro-
fundamente a familia Rio Branco
c é de dupla significação, •

Sensiblllza-nos porque nela eu-
tão representados o alto apreço o
o carinho leora que o sr. Assis
Chateaubriand procura exteriorizar,
de forma iuconfundivel, a sila ad-
miraçáo pela obra ingente e fecun-
da de Rio Branco, e é de dupla sig-
nificação porque nela estão incarna-
das duas figuras marcantes da Hls-
toria pátria: Santos Dumont e Jo-
sé Maria da Silva Paranhos.

Figuras que poderiam á primei-
ra vista parecer dispares, n&o o
são, entretanto, pela afinidade das
diretrizes seguidas na vida prática.

O genial Santos Dumont, solVen-
do o problema do mais pesado quc_0
ar, tinha por escopo a intensificação
das relações artísticas, intelectuais
c commerciais entre os povos do
Universo; Rio Branco, gladiador in-

Dsr.SousaMelo consagrado"corretor" n. 1 da Campanha
O sr. Sousa Mello, diretor da

Carteira Agrícola do Banco do
Brasil, distlnfue-ie, na Campanha
Nacional pela Aviação Civil, por
¦er o mais eficiente "corretor"
da Bolsa de Aviões.

Graças i diligencia • ao sea
poder de persuasão, o sr. Sonsa
Hello já logrou obter vinte e tre*
aparelho* para • grande cruzada.

Duranto o batismo do "Gctulio
Vargas", realizado no ultimo ss-
bado, e qae foi a festa móilmo
d« Campanha, foi o sr. Soasa
Mello alvo das maiores homena-
gens por parte de todos quantos
¦e deixaram empolgar pelo mo-
vlmento. O próprio presidente
Vargas declarou ser ele merecedor
de uma condecoração, em retri-
buição a tamanho esforço pa*
trlõtlco.

Em dado momento, na solent-
dade, o ministro Salgado Filho,

temerato, derimia as nossas que»-
toes fronteiriças, vencendo batalhas
gloriosas e memoráveis, nas quais
tinha como arma a palavra e como
escudo, O direito e a razão: ambos
lutando por um ideal de paz e de
concórdia.

O nome dp chanceler da paz fi-
gnrando nesse aparelho, ora batiza-
do, é indicio seKuro de que levara
em suas asas o ideal da fraternida-
dade sul-americana para cuja con-
cretização tanto se bateu Rio Bran-
co dispensando o melhor de suas
energias.

Formulo votos para que o espa-
ço por ele percorrido seja alcaiiti-
fado pelas mensagens asseguradoras
Ae que no Brasil o seu povo traba-

.-I
¦m

voltando-se para o cardisl D. Sc-
bastião Leme, padrinho do "Go-
tullo Vargas", fez o elogio do sr.
Sousa Mello, apontando-o como •
"corretor n. 1 da Campanha". Ao
que Sua Eminência retrucou:

— "O sr. Sousa Mello não ó sft
número um na Campanha da
Aviação Civil. E' número am em
muitas coisas mais".

lha c dedica os seus pensamentos
ás nações amigas, trata de sua de-
fesa, respeita os tratados, mas tent
a noção de sua grandeza e de soas,
possibilidades econômicas. Conside-
rando-se uma nação forte c progres-
eiva.

Agora o Brasil vive o seu mo-
mento de gloria e alegria, pois co-
mo chefe supremo temos a figura
impar de Getulio Vargas, semeada*
da paz e da amizado no continente
sul-americano.

E nestes ambientes de sadio pa-
trlotlsmo c acendrado amor a nossa
querida pátria, convirjo o meu pen-
samento sincero no preclnro cheio
da Nação, a quem a familia Ri»
Branco rende o tributo de seu res-
peito c veneração pelos gestos di-
gnifleantes com que cultiva a me-
morla de Rio Branco, pela diretriz
serena e firme que vem imprimia-
do aos negócios públicos do Brasil,
numa cruzada saneadora, que ir
Imortalizará nas paginas da hiato •
ria. !

O BATISMO SIMBÓLICO E A
PALAVRA DO MINISTRO

SALGADO FILHO
Segulu-sc então a cerimonia dt»

batismo. O ministro Oswaldo Ara-
(Continua na 8.« pag.)

COM A PALAVRA O SR. OSWAL-
DO ARANHA

Usa Ja palavra, a seguir, o ml
nistro Oswaldo Aranha que de ini
cio declarou que o tempo que jmedeou entre o convite e a ceri- j
monia não lhe permitiu que trou- i
xesse escrito o seu discurso. Ain- i

j da assim, ali estava para prestigiar
a Campanha, e para homenagear o
grande Rio Branco. Acrescentou que
sobre o grande brasileiro ninguém
entretanto poderia falar sem meditar
e escrever, pois o lu-tre diplomata
estava a mercer analises cuidadas
e concienciosas da sua atuação e
do seu devotamento ao pais.

Graças á sua visã0 dos problemas
da América, tivemos a fortuna de
ver solucionadas todas as nossas
questões lindeiras, com o traçado
definitivo das nossas linhas frontei-
riças.

Os princípios que nortearam a
ação do emin ehacetnecnzvtum
açã0 do eminente chanceler, pelasabedoria e o descortino com queos adotou, continuam a ser aqueles
em que nos poderemos abroquelar.
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Imponentes as comemorações da semana de.
(Conelu«|e da «• Pífias»

eom e grau Ae "OftaJal* — o
sr. Bamuel Ribeiro;

com o erou de "Cavaleiro" —
o sr, Antônio Luiz íe rrtlta» Fe-
relra.

Os referidos cidadãos prestaramassinalados serviços ao Exercito •
na conformidade do I único de Art.
1° do Regulamento da Ordem me-
reeeram tto elevada distinção.

O sr. Henrique de Toledo
Dodsworth, prefeito do Distrito Fe-
deral, nos quatro anos de sua ope-
rosa admlnlistraç&o, tem dado «u
Ministério da Guerra demonstra
çOo.i de solicitude e uma colabora-
Cto multo eficiente e dentro do seu
plano de melhoramentos da cidade
tem executado obras em diversos
quartéis, fortalezas, escolas u em
logradouros de sua proximidade e
assim tornou-se merecedor do re-
conhecimento do Exército;

O sr. Samuel Ribeiro, presi-
dente da Caixa Econômica Federal
do Estado de Saa Paulo, num gesto
de elevado patriotismo dtou ao Ml-
nisterio da Ouerra, pera Instalação
do aerodromo militar da capital
bandeirante, o terreno da Fazenda
Cumbica, em Guarulhos, no valor
de 3.000 contos de réis, Imóvel es*'.
agora a dleposlçfio do Ministério da
Aeronáutica, «ndo assim dado pro-
va» de grande devotauirvento à cau«a
da defesa nacional;

O sr. Antônio úilz de Freitas
Pereira, diretor do gabinete foto-
gráfico do Ministério da Guerra,
funcionário mod«lar no cumpr-tmen-
to dos seus deverei, vem em mals
de BO annos de serviço prestando
ao Exército, eom zelo e comp»"
cia, os mais destacados trabalhos.

Meus camaradas e concldadftos:
Por tao marcante recompensa,

que vos íoi conferida e cujas inale-
nlas Ides receber, nesta solenidade
de vibrante civismo, sob a dlreçfio
suprema do eminente chefe daa for-
cas armadas, cuja presença nos
honra o nos estimula, eu me con-
gratulo convosco e expresso a con-
fiança de que sereis sempre exem-
pios de devotamento ao Exército e
obreiros dedicados e vigilantes da
eegunança e do engrandecimento
pátrio." , . . .„

A entrega foi feita pelo chefe da
HaçSo que condecorou, um a um
.as seguintes pessoas:

General Raimundo Barbosa, ge-
neral Silva Junior, genera Fran-
cisco José Pinto,' general X.uçio Es-
tevee, coronel Pacheco Ferreira, te-
nentes-eoronels Armando de sou-

za Lacerda de Almeida, Honorato
Pradel e Ferreira Braga, majores
OUnto Almeida e Si e Raul de Al-
buquerque, e os sr». Henrique do-
dsworth, Samuel Ribeiro e Antônio
de Freitas Pereira. S. excia teve
uma palavra de congratulação para
cada um.

O DESFILE DA TROPA
Finda esta solenidade que aplau-

sos vibrantes saudaram o presidente
Getulio Vargas e demais autorida-
des dirlgiram-ae para o palanque,
afim de assistir ao desfile da tropa.

O coronel Zenoblo da Costa co-
mandou a parada, em que tomaram
parte forças de terra e mar.

ACLAMAÇÕES AO PHE-
SIDENTE

O presidente Getulio Vargas ao
se retirar foi vivamente aclamado
pelo povo, sendo o carro de s. ex.
envolvido pela massa popular, entre
aplausos.

A HOMENAGEM DO JOCKEY
CLIBE

Fazendo disputar domingo, o
Tl&sslco Duque de Caxias" o Jo-
ckey Clube prestou uma homena-

gem aos militares.
Falarrlo em nome da Sociedade,

ao Exército, na pessoa do ministro
Eurleo Dutra e dos generais pre-
sente* ao almoço que lhes foi ofe-
recldo por ocasião da disputa da-
quele clássico no salão de Honra do
Hipódromo da Gávea, o ministro
Salgado Filho, em expressivo lm-
proviso, depois de ressaltar a sl»
tuação do Jockey Clubo Brasileiro
como sociedado civil cuja indepen-
dencia de atitudes tem sido sem-

fire 
observado, alheia a llsonjas, «a-

lentou a expressílo 'da homenagem
que se alicerçava no merecido
apreço que toda a Naçflo dispensa
fts forças de terra ali representadas
pelos seus máximos expoentes, sob
a orlentaçSo profícua e esclarecida
do ministro da Guerra que conse-
Íulu 

confraternizar, num todo ln-lstoluvel, as referidas forças coma população civil e a esta, conflan-
t» e solidaria, hoje, mais do quenunca, tinha como assegurados osseu» destinos externa e Interna-
mente.

Encerrando,- assignala que a sua
manifestação reflete o sentir do ele-
mento civil que reconhece a realida-
de dessa afirmação *, prestigiando
o exército e solidarlzando-ae ás
múltiplas comemorações ao npm«
egrégio de Caxias que o simboliza,
comprova a «ua firme convicção de
que na» classes armada» residem a
tranqüilidade do presente e o seu
amparo no futuro.

Agradecendo a homenagem, falou,
por delegação do ministro da Guer-
fa- o general Firmo Freire, quu
«renunciou o seguinte discurso:

"Meus senhores — N*nhuma per-
«onalldade histórica, simboliza me-
lhor um conjunto de qualidades he-
roiciis, que a do Marechal Duque de
Caxias. Ou simplesmente Caxias,
ne, «agraçfto do povo. Mas de um
heroísmo expontâneo, sadio, orien-
tador, dcaamblcloso. Era a impe-
tuosldade e a singeleza, o ardor e a
generosidade, a vocação política «
a abnegação patriótica. Sua espa-
A. nfio tinha partidos, nfto sofria
influencias regionalista*. E sabia
trocar a estratégia do guerreiro pe-
la arte do estadista, no Interesse
superior da Pátria.

No vulto de Caxias, possue o
BrasU o emblema das virtudes mala
altas e preclaras. Foi o seu maior
soldado, no pensamento o na aclo;
na paz e na guerra. Soldado e cl-
dndao. E verdadeiramente soldado,
porque tambem grande eiíadae.

—E al está porque »e Institus
entre nós a semana e Caxias e a
sua gloria revive na hora que pas-
aa. Em todo o país, onde quer qu«
baía lim coraçSo brasileiro, 8, sua
lmsgtnaç&o se alteia a imagem In-
comparável desse nome nacional,
cuja vida forma um socrosanto te-
•ouro a preservar.Assoclando-se fts solenldades
•m veneração & memória de patro-
no do Exército, o Jockey Clube, en-
tldade civil, constituída de elemen- '
tos os mais destacados dn socleia-
de brasileira promoveu esta festa,
cuja slffnlflea.flo acabamos do ou-
vir enaltecida polo fulgor da pala-
vra do ministro Salgado Filho.Esta demonstraçflo, meus se-
nhores, vem confirmar que de hftmulto desapareceu o valor que st-
parava a classe militar da clasaecivil.

Com o desenvolvimento suclal, mo-
ral e político que collmamo». o Exér-cito é a própria Nação. Atualmente,
uma e outra classe se confundem, e
só se discriminam como categorias
de cidadãos de uma mesma Patri».
Ambas representam a Nação. Ambasse nutrem do mesmo ideal de segu-
rança, defesa, Inviolabilidade e gran-deza do Pais. Uma meíma fron-
teira. moral as identifica.

Meus senhores, pelo Exército, o»oficiais presentes agradecem esta
homenagem. E ainda em nome do
Exército, por delegação de seus emi-
nente chefe, general Eurico G. Du-
tra. jr..írUstro fla Guerra, levanto ml-•m. taça em ¦nonrn a0 Jockey Club,
Tia pessoa do seu 1'ustre e Insupera-
vel presidente, e bebo ft prosperidade
crescente desta magnífica Institui-
ção, com os votos tambem por aue
jamais lhe desmereça o culto daa
grandes figuras da nacionalidade.

NA IGREJA DO CONVENTO DB
SANTO ANTÔNIO

A'» 9 hora» de ontem, realijou.»»,
na igreja do Convento de Santo An-
ten'". a mlisa «olene qu*, om horn*-
n«(.em à memória do Duque d» ç».
sia», a» elsssas armada» mandaram
celebrar,

Etse ato d* ft crtstt, a que com-
pareceram representante» do miitie-
tro d» Gutrra, do eomandante 4a
1.* Região Militar, de toda» a» uni,.
dade» qu* Integram s guarnlçío do
Distrito Federal, da Policia Militar.
do Corpo de Bombeiro», do Colégio
* da Escol» Militares, da Escola do
Estado Maior e funcionário» civis d"
todos os estabelecimentos militar..-..,
foi oficiado pelo frei Heliodoro Muel"
ler, guardlfto do Convento d* Santo
Antonio, tendo dirigido o coro frei
Pedro Slnzlg. quo fez executar um
magnífico programa d» músicas ia-
eras,

Quatro praça» do Regimento dos
Drague» da Independência montaram
guarda ao altar-mòr.

Ocupou o púlpito monsenhor Hen.
rtquo de Magalhfies, poeto à dispo-
«Içfio da» classes armadas pelo car-
deal arcebispo metropolitano D Se-
bastido Leme, para prestar-lhe» as-
sistencia espiritual, tendo «aso no-
tavel orador «acro proferldb tmpr»»-
«lonante alocub&o subordinada a»
Urna "caráter — unidade e establll-
dade'', ao moio da qua] focalizou
a figura de Caxias, desde os pri-
mordlo» de «ua vida militar, que c
verificou aos cinco ano» de ldad«,
até a sua morte.

Monsenhor Henrique da Magalhães
•xtitou a figura de Luiz Alves de
Lima e Silva, cujo caráter estudou
o luz ia psicologia, quer como ml-
Htar, quer como cidadão.

Depois de ocupar a atenção do»
presentes por mais de mela hora.
a orador terminou tecendo um hino
ft grandeza do Brasil e á fidelidade
lias força» armada» à sua mlnsflo d»
bem cumprir o dever na defesa da
Pátria. /

SOMATIIA AO TCMLXO
DE CAXIAS

Realizou-se na manht de ontem
uma romaria ao túmulo do Patrono
dn Exército, no cemitério de Ca-
tumbl.

A cerimonia foi presidida peio
general Salvador César Oblho. eu.
mandante da Artilharia Divisionaria,
estando presentes, ainda, o coronel
Danton Teixeira, do gabinete do MI-
nisterio da Guerra, representando o
general Eurico Dutra; o» comanqan-
tes Áureo Dantas Torres e Daniel
Parreira, respectivamente, represen-
tantes do ministro do Marinha o ao
cnefe do Estado Maior da Armada;
o general Marcellno Farrelra e cor»-
nei JoSo da Rocha Mala, represen-
tante t0 Estado Maior do Exerci-
to; grande número de oficiais de
todas as patentes e famílias.

A solenidade foi Iniciada com a
colocação sobre o túmulo de Caxla.ii,
por pelotões rto Exército, da Policia
Militar do Distrito Federal e no
Corpo de Bombeiros, de ricas co-
roas de flores naturais, em nome de
varias unidades do Exército e das
duas últimas corporaci.es militares,
aas qual» se viam, entre os pie-
sentes, comlHBOes oficiais.

Após a colocação das enroa», n ca-
plta0 Cândido NuneB fez a leitura
do boletim do general Silva Junlór,
comandante da l.a Região Militar,
alusivo ao ato. Terminada a lei.
tura, o general Salvador César OM-
no ordenou o toque dc sentido, após
o que foi folta continência em fren-
te ao túmulo dc Caxias, por todos
os mllltnres presente»,

A ORDEM DO DIA DO COMAN-
DANTE DA ESCOLA DE

AERONÁUTICA
Perante a oficialidade e alunos

da Escola de Aeronáutico, o seu co-
mandante, tenente-coronel Henrique
Fontenelle, mandou ler a seguinte
ordem do dia em homenagem a Ca-
xlas :"A E«cola de Aeronáutica na data
de hoje, vem render homenagem
àquele que foi no Império a espada
do Brasil.

Soldado» de terra e mar que forno»
ontem, unidos aos novos e verdadel-
ros soldados do ar, que sao hole e
serão amanhfl. os atuais cadetes de
aeronáutica, vimos solidar'ua com o
Exercito Brasllenr, rondar um prei-
to de admlraçSo a Caxias

Soldados do Ar !
Caxias, o militar, o ostadiüta e o

cldadilo, se confundem, se i.emple-
tam e se projetam no cenário de
nossa historia pátria.

Cldadilo impar, o vemos, na pa»
e na guerra, o ninguém melhor qua
ele poude legar a seus p^nr.eros u
exemplo de abdicação ns col*i»
egoistlcas e o fervor e a crença nu-
ma coletividade e no futuro do Bra-
sil. Soldado o sentimos em frento
aos seus extrcltoa sempre vitorio-
sos. Estadista o temos, quando
construindo para o futuro, soube
apagar qs ódios cavados oor luta<i
fratrlcidás, no Norte, no Centro e
nn Sul d» nossa pátria. Sua vida
se projeta, pois, «eja qual tor o au-
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PRIPERENCIA AO ESTÔMAGO
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REUMATISMO! SIFILI*!
Tomem o popular drpuralivo com»

Rotta 
de HertnAfn.il, gamambau,

bguelro. Pé-de Perdiz, Kalmparrl-
Uia e outras plantas medicinal» de

alto valor depuratlva
Aprovado pelo D. N. 8. p. como uusj-
Uar no tratamento da aíílli» e reu-

matismo da mesma erigem

(Homenagem ao Exército Brasileiro •..
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guio que a estudarmos, comn uma
sinfonia de lu,» crescente, sem m-
roubos f»nt»«tlce», »em qu«dts v..r
tlglnosas, como tem sido a formação
d* nessa nacionalidade.

Aonim. quando o Estreito Braii.
leiro, aue e tem como patrono, me
rende homenagens, nft», os »..ldadn«
do ar, a ele nos associamos, porque
compreendemos qu* Cam»» é, ant»»
de tudo, um «imbolo «isclona.1, que
no» aponta o caminho reto a »»-
guir: o d* legar áe g»r__.ç8»« viu-
douras, »èj»m quais for«m a» vlcls-
•Itude» que a èpòca atual no« apre-
«ente, um Brasil uno, liberto, eem
artlficitllsmos estranhos, «em ódios
m«»qulnho», humano e Justo",

KO LICEU FRA.VCO-BilA-
SILEIRO

Reallzou-«e, ontem, no Llòeu Fran-
co-Brasileiro, uma sessão civica cm
homenagem ao Duque de Caxias.
Ante» da abertura das aula», reuni-
dos todos o* alunos no salão nubie
do edifício, em cujo palco se onoun-
trava, artisticamente ornado entro
bandeiras nacionais, o retrato d*
Caxla*. e presentes os diretores o
professores do estabelecimento, te-
v« a palavra o aluno do 5° ano Lau-
ro Rodrigues da Silva, que fez a
apologia do Duque de Caxias. F.m
seguida, o sr. Renato Almeida, numa
breve alocuçSo, fixou o perfil de Ca-
xlas, soldado e estadista. Por fim.
de pé, todo o colégio entoou o Hino
Nacional Brasileiro.

9L'8PE.\SO O EXPEDIENTE KA
JUSTIÇA MILITAR

Associando-se ás homenagens trl-butadas áo Duaue de Caxla», o are-neral Álvaro Marlante, presidentedo Supremo Tribunal Militar, re-
solveu suspender, ontem, n expedi-
este em todas as repartlcô»» da
Justiça Militar.

CAXIAS PARA PATRO.NO DA
JUVENTUDE BRASILEIRA

Um programa especial do rorpo
discente do Colégio Universitário,
está sendo irradiado na Hora Ju-
venil da Radio Escola da Secretaria
Geral de EducaçSn e Cultura. "Fa-
çamoa de Caxias o patrono da ,lu.ventude Brasileira" — é o titulodesse programa.
1VA RADIO ESCOLA DA S. O. E. C,

A Hadlo Escola da Secretaria Ce-ral d* Educação e Cultura proa»»,
guindo no programa da "Somana de
Caxias", fará, hoj», mal» algumas
transmissões dedicadas ao grand»vulto da noisa historia pátria. En-tre ao comemoraçSes de hoje, des-
t.aca-se a pagina brilhante que. so-br» o Patrono do Exercito, foi »s-crlta pelo ten«nt*-coron«l Jonas de
Morais Corrêa Filho.

O atual diretor do Departamento
de Educaçie Primaria r»oorda, na
pagina aue «screveu, a Influencia «a p«r*onalldode do Duqu ede Ca-xias no cenário político e militar doBrasil. Alem de transmitido» no
programa "Estudos Brasileiros", ás22 horas, o» conceitos do tenente-coronel jonas Corrêa eerâo tambemirradiados na Hora Infantil, ás 9,31)e 13 hpras, para conhecimento do»alunos de nossa» escolas.

XAS ESCOLAS FLUMINENSES.
O dia de ontem, consagrado ao

patrono do Exercito Nacional, foifestivamente comemorado em toda»as escolas do Estado do Rio, tanto
nas doa municípios como nas da ca-
pitai fluminense, onde tiveram lu-
gar diversas solenidade». Nos In»-
titutos aludidos, as professoras fl-
geram aos «eus alunos pa)estras so-
bre a personalidade do Duque de
Caxias.

ío nobr* do Liceu Literário Por-tuguês, á rua Senador Dantas lli,o Instituto Brasileiro d* Culturapara homenagear a memqrl» de Ca-xl»», patrono d* uma da» iui» ca-deira», da ou»l é criador o g»n«ralTae«o Frsgo*o. O elogio do in*i-gne «oldado »«rá feito pelo «scrltorOswaldo Paixio, titular da cadeirade Tavares Basto», que dlseertarA«obr* o tema "Caxias, guerreiro ...»
pas . jía mesma eestlo tomarai
posse os novos sócios «fetlvo* «..nente coronel Jonas de Moraifr Cor-refc, »r. Pascal de Sousa FonUs e«r. Jorge de Abreu.

O PROGRAMA DB HOJE
A'» 8.30 hora» uma delegação da"Liga de Def»»a Nacional" ira colocar uma coroa no sopé da estatuado Duque de Caxias, no Largo UoMachado. Dali seguirá a referidacomissão para o cemitério de C*-tumbl, em visita ao túmulo do ven-cedor da campanha do ParaguaiAI falará o sr. Fernando d» Ma'-

galhâee, da Academia Brasileira dtLetra».
A'« 17 horas o minl»tro GustavoCapanema fará uma conferência 4a.bre a figura de Caxias, no salio deconferências do Departamento deImprensa e Propaganda.

NO COLÉGIO PEDRO IIReallüar-se-á, no próximo dia 29do corrente, ás 16 hora», no Cole-gio Pedro II, a solenidade comemo-ratlva ao Duque de Caxias.
iA.Con,f*r*neIa- íue «*r* Pronun-ciada pelo general Isauro Regu«raversará sobre "Os ensinamentos deCaxias ,

de Honra dp Externato, na AvenidaMarechal Floriano Peixoto, fu vendo
dea0m?mV.1?^là, 4S v*rla,'autorida-Jes militares, a» do ensino civil a»
colégio Pedro 11, demais docente*os funcionário» • =_. f_ a0C8nte*.
alunos
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CULTURA
Reune-s» hoje ás 17 hora» no ea-
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DOENÇAS INTERNAS ESI'.
ESTÔMAGO - FIGADO
INTESTINO- nv^unv

Diabetes Asma Reumstisma
Dr. Ernesto Carneiro

KUA ARAUJO PORTO ALEGUE,
78, 5' and. — Diariamente das 14
ia 18 hs. Tela. 22-8862 e 35-1191
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modas nas páginas

dc»

Uma infinidade de mode-
los inéditos da casa SAKS,
de Nova York» desfilam
para a elegância da mulher
nrasileira nas maravilhosas

páginas da sua revista.

76 PAGINAS FOR 1S500, ACOMPANHANDO UM MOLDO INTEI-
RAMENTE DE GRAÇA

A VENDA, HOJE, IM TODAS AS BANCAS DE JORNAIS
?

"MADE IN U. S. A." — VIAGENS — DIAS DE CHUVA — "AT
HOME" — "SOIRÉE" — "BLACK-OUT" — DE MANHA — PÁRA
A NOITE — COMPLEMENTOS — CHAPÍUS — DETALHES —

PANTASI/»

SEÇÃO SOCIALi —

NOITE DE GALA NO MUNICIPAL
EMBAIXADA ESPECIAL DE PORTUGAL
NUPCIAS
SOCIAIS
JOCKEY CLUB MUNDANO

CINEMA B TEATRO: —
VOZES DA PRIMAVERA"CANDtO CAMERA..."
PARA O ÁLBUM"O CRUZEIRO" EM HOLLYWOOD
NINI TEILÃDB E O "JARDIM ENCANTADO" .• 'f

SEÇA0 FEMININA: —
MRS. ROOSEVELT"DA MULHER PARA A MULHER", de Matil Tema
ELEGÂNCIA E BELEZA, do Elsa Moradia

VARIEDADES: —
COMO SE FABRICAM AS PEDRAS PRECIOSAS
A MÚSICA TCHECA
ASAS PARA A JUVENTUDE

CARICATURAS: —
O BOLO DAS "GAROTAS", de ALCEU

OS UNIFORMES DA P. A. I., diiM páginas a coras completamente
Inéditas — Noticiário da «emane — Tuda que pode interesur a

oCtW[WW
A REVISTA QUE ACOMPANHA O RITMO DA VIDA MODERNA

as, tios quais se patenteiam' ai«uas excelentes qualidades de noi-flado, bravo e Impetuoso na guerra,humano o conciliador mal termina-
th o embate das armas: de bra»llte-ro patriota. Identificado com a Pa-iria, Indiferente ft mesquinhas cascampanhas nascida» do despeito, rtaimeumpreenafto e das paixões pnli-tien». Termina o orador recordando
oa unimos instantes do horol brasi-leiro. Morreu como o chrlstfto qu»«empr* foi. Dispensou honrnriao,
desejando, somente, que o «eu esl-
a&o tosse transportado por «oidado»
rasos, escolhidos entre os mals or-
deiros * dlnclpllnadoo.

Na nua derradeira vontade, eti-
eontra-Bê g_lt_da uma grande lil.Io,
dis o orador: a de que a ordem e a
disciplina 'jonstituem elemento» an-
sencial» da rrandesa dos Estreitos.

O orador terminou a su| couro-
renda, verdadeiro hino a Caslap ?ot>
quente» aplauios.

acionário»* as família dos
A CONFERÊNCIA OO SR sviiiiRIO DE SOUSA. KO D. W*"A» solenidade» de ontem 

' 
tc,<j,«

rai«maJnraUü._6Íí:nlílc*d°"cívicoTf"ram encerradas com a coníerene __do Jornalista Bellsario de SouSSiS
liínT1"0 N"cl">»l •>« imprensa, rea"llzada no palácio Tlr«d»nteNa assistência, numerosa « ,,„__,,_,<eonfujidlam.se militares e civis nS
T[f be'°.espetáculo de eoatrlterni?

Mü.' bdreâ«8 «»'Wor!
A «essflo foi prealdld» pelo rena-

da r& ,(,as.par Dutr»^ rolí.'??í
me« l:.t,nd0 tomado'assento c.

v»« dlsere» soore a sis;n ficacL» alqu«la solenidade &i7. í,.í.' a*?

a^_c_H *.* ÍÍM? "'" Pormenore», oom
mlÃ * mlnuoias. o orador 'tStaY;
llzada com penetrioío » tmãu.

ê gda H.d;;nq,rno "j""10 St"wK
Arx ;,.V-_P*nC'* 6 n0 S«eUtld0 T-!»|;i*.

Outra grande llçâo de Uaxl^»
SRJà °.e«r«encl«ta^itSeftííouft*«!
ttmà entrosagera entre o poder civil
™^a°.om^na? mlI1Ur- na. lutas ar-mada». Qualquer d»«entendImcifto.
•«íft^f desarticulação n««t« terreno
£,«'»? -oomPr(»n«t«r o de.MVoivi-
?»™. da. *u*rr*. H*eoraa, depoia,numa síntese expressiva, a fiaurace caxias na Guerra do ParagtiaiVsexagenário, o grand» general A««u-me o comando do Exercito brasilei-eo. R«organlsa-o. prepara os planosda. campanh», mobilia* todo» os re-curso», prevê todo» os pormenor»»Para a arrancada final, &ue d«*t>a-ratou o ex.rclto Inimigo. NessePasjO, caxla», deixou uiiia Jlçio ma-gnifica ao« brasileiro». A'vitoriaresulta da preparação.O sr. Bellsario de Souaa salienta,ainda, outros aspeto* da vida de Caxia». nos nual« *• n.,__,nr,x,n_y «
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OUVIDOS — NARIZ
GARGANTA

Dfe. CAPISTRANO
Doconto — Medalha Ouro Fncm-
dade Medicina — Alelnda Gaaaa-
hnra 1S-A — fl.« Diariamente: 1
ás 7 hs. • Tels • 22-88RX e 2R-WI1

PERDEU-SE:
Carteira Instituto Brasileiro Con-
tâbilidade. Nome Iara Gonçalves.
Hora: 3 horas. Gratifica-se a
quem entregar. Tel. 28-1311
¦wwvvsjwmwv^aaa/wvvna^^w^^^^

JUROS DE APÓLICES
Paramento imediato com pequeno .

- . ¦ desconto
GU. ÁUREA - Rua .«liguei Canto, 7

(Attttta rua des Ourlres)

(ContJnuaçfto 4a I.* pa«.)
ahecende, por seu intermédio, o
pgia inteiro, oficiai» * «oidado», que
acompanhavam a eeso de Caxla».
«.umpreendiam-lbe u« tfeito* lm»-
dlatu» e futurei. For u«o, u» uw
4a? lutas imposta» pelo» fatores d*
oeçomjiopiçJr.', m»« n«ce»s«n»s ft
¦inldaq» 4o império, caxla» dtmon»-
trou au» o pstrlotiimo genuuio
eonplttli em »ervlr. Ko exeixiciu
oe mandato» político», depois, depu-
tadrt. ««nador, mtnletro, uiembio uo
Conselho d* £»tftdo. servir a Pu-
trift, ner-lli--lu. ainda e Gcrnpie,
norma Inflexível de conduta. Assim
pe #xpltca eus partida pera ou u-e-
liiedftis de Sul. aos »«e»enta e cinco
anos, onde u_.i--iii.irlu _. comanuo do
Kxerclto na guerra com o Paraguai
t.ravo, 1: pur me» me.mo gauerovu,
Caxias nlo 1* afastou nunca du
Ideal Implacável. Ki»* atituuo <io
Caxla» vonititue voeno esplendido
patrimônio, _ienln.ru; generais. No«-
co orgulho patriotiro lamoem o*
exalta ft nua lembrança e á iua ln-
vocaçfl*. «ugtttlva.

Caxla» nau (¦ um patrono etteril
e decorativo. Caxut, 6 um e«polhu

1 fisica e política do »*u amado Bra-
«11.

Os laure!» da» vitorias conauiita-
daí. a fama legrendaría do eeu lm-
rolímo. o prestigio da eua autorida-
de de chefe Invicto jamal» desper.;».-
ram no »eu animo varonil velxida-
des e smbicCe» de roandoniemo uo-
litico. nem jamais a sua concK-ac.a
cívica se deixou «ujrístionar m-la»
«eduçOes da dialética libertaria,
nue promovia • ala»trav« rnvolu-
cor.-, nse provincial» do Império.

Ao contrario, foi neesa fas* eo_i«
vglslva da romunnüo nacional que»le soube urangear a» maior*» be-
««merendai!. Impedindo a frsttmeti-
taqfio. o d»íniembramento do Brasil

O guerreiro ee transmudoa etn i>s-
clflcador . os seu* triunfo» uaa Ju-
tas clvl» yue «««olaram o Rio <}r»n-
<se do Sul, SSo Paulo Mina» 0»r:us
o outra» províncias foram ina!* U«
ordem psicológica • »entl_r.en:.i! do
que militar.

As armas que. então, manejou to.
ram priucUiaimeute »e da lntelt<«n-
cia e do coração, __.armonleaitiet.te
subordinadas aos lmnerativo* Ja nr-
dem levai e da salvaguarda da* ln»-
tftuiç<.e* vigente.

Temperando a »ç5o repreteora nu|magntUo, qu» o Kxercllo o çolOuOU | cadinho da tolerância e da bondart».

__^^—«BM—M

\ <£*/ DORQUE Koiynos é concen- \jfr.
V~V rtradoeduraiiía*»»»**».»1» *
AT^L qucaíp»BtaBcommuM.Eía*TBiâopor

' (\J^^\ que duas crianças não usam mais do que .
/VtSSSv a quantidade necessária a uma.
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Atividades
escolares

NO EXTKRNATO VISCONDE PE
CAIBU'

Os alunos da 5» «erle do Curso
Kquiparado da Escola Técnica 3e-
cundarla Municipal elegeram os *e-
guintes paraninfoe o homenageados,
quo formarão no quadro de forma-
tura do corrente ano letivo: para-
nlnfo, prof. Haroldo T.imeelro; ho-
monagem especial, prof. Wal tor
Carlos de MagalMes Fraenkel; ho-
menagem de honra, profs. Celso
Socundlno de T_emos, Carlos Alberto
Franco e Oscar de Sousa. Homena-
gens: profs. Aarâo Berezowsky,
Fernando Nogueira Pinto, Geraldo
8ampato de Sousa, Lia Corrêa Du- j
tra, Luís de Castro Dodsworth Mar- |
tons, Ricardo José Antunes Junior e
Sylvia'da Cunha Amorim; orador da I
turma, Paulo Cardoso Coelho. j

em cada caserna e o general Kurt
eo Gaspar Dutra eecolneu, ierii hora
1*11» como paradigma de conduta.
Chefe lúcido e dlsclplinador, lni.pi-
rado num patriotismo compreenuno
e vigilante, o general ministro da
Guerra tem «ido a «Uo avisada e
o coneélho experiente diante dks
fonetantes nece»Btdades geradae
por muito» ano» de erros e d*6.v
certo», em todos o» planos da vida
brasileira. A as5o do ?*neral Su-
ileo Gaspar Dutra, porem, serU
mals ardu» » menos eficiente se nao
encontra»»* a âtmo»fera enérgica
onde «e fundiram e ealdeâram ns
vontade* d* r«u» camaradas ae
cla»»e. Vô» o sabeli., senhore» sc-1tierals. qu* há, por toda a parte, uin
circuito invencível rte patriotismo |facilitando e robustecendn vossa 1
mandato de responsáveis vigilante»,
gurantla» üe urdem e da unldp.de
nacional. Nunca os compromUios
do Bxèrclto foram tAo tr»ns<:ea<ten-»** e delicado». Com a revolucilo
trluníante, de 1930, n« for«,a» ar-toada» receberam mandato rta mnisextenBa e profunda slgiilficàçfio,
diante do pafs despersonalUarto eesterilizado entre sombras rte con-denaçào, sobretudo pela sobreviveu-
cia e pela pertinácia dos reglona-lismos deseriralrados. Ei-a Indispeh-•avel e urgente restaurar « torta-l«cer o» elo» da existência nacional* o sentido da eua continuidade
hiítorlca.

Quando os propfisitos orgânicosdá unificação brasileira pareceramenfraquecidos e periclitantes, aindaÍOI k confiança no Exército qu« no»libertou das expectativa» peeslmln-tà» « dan ameaça» inqulfantee dedecomposição. Fostes vo», senhorministro Eurico Gaspar Dutra, fot-tes vôs, senhores generais, os 111-terprfttes dos supremo« anseios do
pat», o» coordenadores enérgico»
d»« sua» esperança», o penhor ln-
qijebrantaval da sua unidade.

No momento de re»urglmento na-cional vos reunistes, por inspira-
Cio patriótica, em torno da figura
?xc«pclenal do ore»ld«nte GetulioVargas, como per»onlfloaç.l.. riavontade coletiva, para restltuir ao
pat» um «litema, político e uma or-dem «oclal, ndo como crlaçfio do
artificio, ooncepçSo abstrata 011 lm-
pulso de ln»tlnto, ma» sintonizada.
d»ntro da realidade bra»llelra, coma fort;a do» »eu« sentimento», a ge-n«ro»ldade de su» índole e a purê-s» da» suns fontes hiKt^rlcas. Nunca, como naquela hora extrjordlna-
rlft, quando a nação e o chefe provi-denclel «e int»grsvam harmoniza-
do» na me»ma «olldarl*dade de des-tino, o povo depositou na conflan-
ça da» in»tltulç6es armada» o fer-vor e a *i»enel» do seu coração,
nem o Exército m«lhor se «agrou
n» gratidão pública como »ncar-
nac".o * como reflexo da oplniJn
nacional,

Desse modo podemos evocar,
hoj», o nome do patrono do Exér-
cito, coni Justo orgulho cívico, o
voseo encontro, senhores generain
« senhors» jornalista», atento» sem-
pra em corresponder aos apelos ins-
pirado* no bem coletivo, «ob os In-
fluxos do» exemplos desse grandesoldados, cldadilo e patriota, terft.
efeitos fecundos. Essa a certeza
qiie nos reúne, hoje, aqui. Tende»
fts gloria» da c">n»ci«ncla tranqüila,
que o patriotismo vós concede,
Fo»t»« no pa«»ado «emeador*» do
ideal, na» Jornadas dt luto e de «a-
«rlflelo pel». Integridade da Pátria,
o no presente, a serviço da mesma
oonstant» histórica, a» energias de
quantos derendem a ordem e, com
«la, o patrimônio material, moral e
olvlco da nacionalidade. For Isso
mesmo sol» os depositários da nos-
«a confiança, a garantia do traba-
lho, do bem estar o da tranqulllda-
d» das noata» populações, a presen-
ça perpetuada dò Brasil. Assim so
explicam « compreendem a atuall-
dado brftsllelr*, o mandato do Exér-
cite. e est» encontro, oportuno, cor--
dlal e patriótico. Não quero sair
dele antes de convidar-vos a er-
guer á taça, em honra ao general

?olnl«tro 
da Guerra, à» glorias das

orcas armadas e pela grandesa do
Braslll"

Foram calorosos o» aplausos re-
eebidos pelo ir. Lourival Fontes,
logo repetidos para saudar o gane-
ral Mario Ary Pires que «e lovuin.
em nome do ministro da Guerra .
do Exército Brasileiro.

FALA O GENBItAL ARY PIRES
O general Mario Ary Pires, em

nom» do Rxéreito, assim falou no
almoço reaHiado na Associação
Brasileira dé Imprensa:"Emocionado pela vibração «spl-
ritual que exalta o aentido * o al-
cftnc» cívico desta Inolvldav*) fes-
ta de solidariedade, jubilosainnnte
nis levanto entre n« «eus ilustres
convivas para agradecer, em nom»
do exmo. ir. ministro da Guerra «
do Exlrolto Nacional, a lugeetlva
homenasem d» apreço e de «xtlnvulo
que os expoente» máximo» do jor-
nalismo o da imprensa — o Depar-
tamento de Imprensa à Propaganda
o a Associação Brasileira de Im-
prensa — prestam ao soldados bra-
sileiro, aqui representado hlerar-
quloamente.

Embora as contingências e o»
percalços do oficio das armas nos
tenham ensinado a refreiar estoica-
mente as oomoções que, nos lm-
previstos da vida terrena, assalt-.
os espirito» desprevenldo», grato t
conf*««ar qu» a nossa sensibilidade
se rende agora desvanecida, ompol-
gada pela ohocante expressividade
do gesto que associou o regosijo
desta cerimonia it» patriótica» co-
memoraçOe» hoje consagradas pe'»
Naç&o à. m*mdrla rediviva do vario
benemérito, do soldado Invicto qu»
perlustrou a terra em que nasce-
mos, amando-a ,. »ervlndo-a coco
un^ iluminado, como um vidente
precursor da grandeza dos seus des-
tino» universais.

No» primoroso» lavor»» da of^-
ronda eom que no» brindou o verbo
eloqüente de Lourlval Fonte». r«fle-
tiram-»*, em todo o esplendor d*
suas ointllaçSes, os feitos glorloin»
a as obras meritoria» do gênio tu-
talar que, em mais de meio século
de lides memoráveis e porfUdas,
velou pela sobrevivência do Brasil,
defendendo a ordem política estabe-
leolda, consolidando a unidade ná-
clonal qu* constitue o legado de
honra das geração» presente» e fu-
tura».

Devotado nos alborea da Juventu-
de ao acrvlço da Pátria, a sua fl-
gura de predestinado cresceu, rsublu
e se projetou lmpavldamente no ra.
nario da nacionalidade, aglg.intan-
do-se. numa fulgurante ascoue&o,
deide os faetos da Independência<.X6 quase os fins do 2." Tíelnatlo,
tanto tios cruentos «mbatis da
guerr». oomo no» prello» fecundos
da nas.

Soldado — a sua espada lnv<(nei-
vel j-.mr}io foi Instrumento da ore-

Íiotencla 
ou da usurpacâo; as bata-

hu qua venceu foram todaa em
orol da Justlea • da liberdade, na
defesa da soberania, da integridade

•oube impor confiante a autoridade,
promover a uompreeil-fio reciproca« advertir ot espirito» apínxoindo»
dos mulefirloB das guerras fratrlfi-
das; e. aselm, restabelecer n pa» im
velo da família brasileira. s«m ,_.
magua de vé-!a dividida em v«ncl-1
doa e vencedores. j

Acima dos títulos honoríficos «!
das condecorações recebida» tomo
premio
militar
dp bn
as bençfies e as prece' agradecida»
dos lares pacificados, d» naçÃo. redl-
tnida de todos os agravos e unifica-
da. sob uma 46 bandeira, para 11
prrpetuldade de seus grandiosos de-
signlos no Continente Americano.

Como cidodüo — as suas ntlvtda-
dos de homem publico conservam »
mesma reFS"iiancia, o mesmo lltinio
de brasllldades. Inspirando na ulma
«lo povo, pela nobreza e coragem 1110.
ral mm iiue desempenhava os «tu»
mandatos, aquela fé indomiU que n
Imortallsou nn epopéa de itororo,
quando, num Impeto espartaio. «•
lançava para a gloria d» mil» lim
surpreendente triunfo, bradando aos
seiu; fieis veteranos:"Quem for brasileiro, que me si-
ga!"

Politico, senador, ministro da
Guerra por varias vezes, presidentedo Conselho d» Estado, a tua perso-nalldarle nunca perdeu o lustro e. n
prestigio conquistados na carrega
dás armas. s»rvlndo com lealdade «
devotamento ao «eu rei e ao teu po-
vo.

A sua vida * a sua obra passa-ram á posteridade como ex-smulo
Inigualável de vocaçfio ao »erviço
da Pátria.

Perpetuado no bronze da Historia
pela grntldSo nacional, o «eu espiri-
to imortal ronda a vastldüo de nos-
sas fronteiras, velando peln patri-
monio moral e material, que o seu
braço consolidou e engrandeceu e
que n né», a todo« nós compete
guardar e defender, seja como for,
quaisquer que sejam os sacrifícios.

finque dr Caxias! Os ho dlndo» d»
Itrni.lt continuam fiel» e> Mento *

dades e luta» partidária» nto per-
uitlram sanar completamente.

Kntre nft», como proclamou o pre-
sldente Getulio Vargas. *ni rec«ti-
t« -dlscureo proferido no quartel do
16* Batalhão de Caçadores (Cuia-
hi), *s forc»s multarei t»em cabl-
do tarefes multlformes * bem am-
pia» no conjunto dos empreendi-
mento* e reoliiac^cf marcante» da
nossa evoluçio política «oclal e «co-
nomica.

A efpontaneidade « o de*s»»om-
bro d*»«es «xpansCe» do chefe oa
Nação encerram um Julgamento qu»
nos penhora e conforta, tâo longo
o abandono em que muito» dog pas

Ener3 A bravura e 4 genialidade xado» governantes deixaram o Jüxor-
r dos seus feitos nos rámpo» cito. nAo somente flesHes estimulo»,
talha, mais valiam, para em. mas especialmente dos melo» mate:

riais e técnicos de que preclsa.no*
para farer face ás ameaça» e «nn
risco» que sombrelam os horlsonte»
do nosso opulento e cobiçado terrl-
torio.

Nestes dia» calamitoso», eada ver
mais críticos o cruclantes para a
humanidade, esses perigos assumem,
para nôs. proporçdes e formas as-
RU*tadorament«> grave», porque nao
sabemos, ao certo, se temo» do vn-
frentar uma so ou varia» ameaça?
ao mesmo tempo e qual delas '¦vra
mals iminente.

Detpercebidop desses rl_.cos c ua
audácia dos golpes de força, snibn-
lados em sonhos e quimeras Incoi-
slstentes e anacrônicas diante das
trlglcas realidades do presente, mui-
ms povos se delKnram avnssalar ou
pereceram na voragem dos Imperla-
linnos absorventes e Impiedosos que
campeiam desenfreado» em iodos os
quadrantes da terra.

Por sem duvida, nSo seriam ne-
cessarlos a ruína, a desolação, a
matança e o sangue .IA derramado
em tre» continentes, pnra advertir e
convencer os incautos sonhadores rto
caráter Integral, decisivo e totalita-
rio da guerra.

Com n violência e a instantanelda-
de do r»lo, a guerra surpreende e
fulmina as forças moral» e economi-
cas da» naçíe», antes mesmo de de»-
trulr o poder combatente dos s»ul<
Exércitos.

Assim, o preparo ria mobilização
da» <iue «lue.ram subsistir « defen-
der-se nflo pode ficar ad«trlto ao
aparelhamento militar das reserva*
humanas.

Terá simultânea e imperiosamente
•ô-mi/lül fle atender aos aspectos psicológico»
\_.,.l_.x.: (guerra de nervo»), econômico»,,tun vnr. de cnmnndu — eis a 1

que o fimbollsmo desse quadro nos
Inspira, resumindo tudo quanto »en-
timos o ndo podemos dizer na br»vl-
dado dp. to Instante feitlvo,

Meus seuhore».
As palavras laudatorlas e Incoutl-

vante» com que a imprensa patrícia
acaba de saudar 0 Exercito repercu-
tiram fundamente em no»«n» cora-
çfies, pela fidelidade de entendlrnen-
to e tnterpretaçflo da» atitudes «
Interferências que a» força» arma-
da» teem tido na estruturação e
aperfeiçoamento do Estado Brasilei-
ro.

Mal» do que nunca a opinião pu-
blica precisa saber o que vale o or-
ganismo militar da NaçSo. quer co-
mo força coercitiva è instrumento
doclslvn da segurança nacional, quer
como fator aglutlnante de^toda» »»
energia» vital» do pai» para as
eventualidades da guerra.

Em todos os palge» d» forma ou
de tradições democrática», o papel
do Exercito nilo «e restringe ao» en-
cargos Imediatos de segurança la-
terna n da defesa terrltorlat contra
possíveis ataquOB vindo do exterior.

O sen campo de açSo nSo tem II-
mltes, a Influencia de sua colabora-
ijfln se estende por todo» o» «etore»
das atividades construtivas do pro-
gresso e elo bem estar coletivo; dito
s» passa, sobrendo. nos Estados «ul-
americanos, de formaçllo recente,
ainda sob o grãvame de dificulta-
des mesologica» e deficiência» de-
mograflcas. culturais e técnicas,
que a» vlclssltude» e atrlbulaci.es de
um Imprevidente passado de rlvall-

(guerra
(guer/a econômica e economia oe
guerra) e técnicos (guerr» de ma-
terlal), que caracterizam os confll-
to» arniHdos da atualidade.

No seu estudo «obre a "Verdadel-
ra grandexa do» reinos e do» Es-
tado»", jâ lord Bacon, com muita
clarlvldenola advertia o» »eu» con-
temporaneoR de que: — "Cidadãs
poderosamente fortificada», ar»e-
nais repletos de munições, carro» de
combate, elefante», artilharia, avia-
çSo e tudo que lhe» pousa, corr»»-
ponder, «So apenas pelo de loflo no
corpo de um cordeiro, se o povo nlo
eitá animado do espirito de com-
bate".

Dlspenso-me de comentar a ver-
dade desta sentenç», pois a elo-
quencia de fato» recentes perdura,
impressionantemente, no espirito de
todos quantos nfto s&o Indiferente»
a oque ocorre na. velha e experimen-
tada Europa.

Nfio me furtarei, porem, ao en«e-
Jo de entregar rt» vo»sa» reflexOo»
a vibrante e oportuna llçfto que, uob
o mesmo tema, corppfl» o grande
educador e sociólogo que é o nosso
eminente amigo Sr. Teixeira de
Freitas:"JA se foi o tempo doB exercito»
mercenários. Os exércitos de hoje
nem se comprflm nem sc improvl-
»am, nem se utiliza mpermanSnte-
mente em choque» guerreiro». Hoje
o Exercito Identifica-se com a na-
çflo, cuja expressílo de força « orga-
nlzaçflo é, e vaUrA o que valer a
nacionalidade, ma» nio como rique-
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Ha industrias que estacionam,
quando atingem certo grau de de-
senvolvimento. Outras ha. porem,
que assinalam uma preocupação
constante de progredir, de apertei-
coar os seus produtos,

E' o caso tfpleo da Companhia
Gessy, bem demonstrado por exem-
pio, pela constante atividade, do seu
Laboratório de Pesquisas, confiado
i direção de um grande técnico dc
renome internacional. Esse trába-
lho de laboratório se reflete na
oireuUÇào propriamente indus-
trial dá Companhia. Basta dizer que,
nos oitimos doit 9noi, aquele tcc-
nico chegou a fazer duas via-
gens os Estados Unidos para a aqui-

siçSo das mals modernas máquinas
e aparelhos empregado's nas gran-
des industrias americanas.

Com esse aparelhamento técnico-»
industrial que lhe permitiu uma sé-
rie : de _ laboriosas pesquisas e es-
periencias, a Companhia Gessy po-
da estudar longamente, para afinal
apreientá-lo ao público, o seu novo
Creme Dental. Três vezes mals con-
centrado, capaz não só dè limpar
os dentes, mas de protegê-los no
Ponto Vital, isto é, nã junçfto dos
dentes, dificilmente atingida pel*
escova, o novo produto Gessy re-
presenta uma contribuição veroadei-
ramente cientifica para n higiene,
bucal.

sa predatória acumulada, nio como
efetivo em «rmas, nilo como fortlrt,-».
cC-e* d* fronteira», n6o como arsenais
completos. Porque o valor do Exer-
cito »er*. aclm* de tudo, o valor da
IVaçSo na sua coesão *ocla), no cs-
pjrlto de sacrifício « solidariedade
do» »*u» filho», na org-anltaçao das
tuas forca» econômica», na riqueza
.'sptViuial das sua» massa.» o na cia-
rodede mental da» suas elites".

"Naçi-O displicente. NaçSo dobrp,
Nacio de»orgrani»ada, NaçUo sem
cultura » sem elite», ainda qua.ndo
po»»» levantar um Exercito grande,
nfio chegará a ter um grande Exer-
cttn. A grandeza deete está no po-
tencl») da* energia» nacional», poi»
efêmera ser* a »»» grandeta. apa-
rente e momentaneamente consegui-
da, »e atrAs dela nio estiver a gran-
deaa da Naçfl.0, assegurando-lhe a
renovagüo permanente do» efetivos
t toda a capacidade de produção, dp
organização e de Improvisação qu* a
eficiência bélica, requer".

No âmago desses oportunlssimos
conceitos, vemos todo um programa
de moblliíaçilo espiritual e de orga-
nlíiaçSo geral da vida Interior do
paf».

Adotando-o, poderemos construir,
sem os atritos e abalo» desastronis
da» Improvisações ou interferência»
entranhas, a armadura de que o
Brasil carece, par» arrostar a fúria
dn vendaval desenfreado e ameaça-
dor que ronda as terras livres e
pacificas deste hemisfério.

Que Instituição mai» apta e me-
lhor Rparelhadn ilo que o Departa-
mento de Imprensa e Propaganda,
para Impulsionar <_ canalizar todas
«» energia» e Iniciativas capaze» de
dar corpo e alma a es»e magno pro-
blema da segurança nacional?

Comn orgio eslatal, a sua relevan-
te funç-io f. orientar e dirigir a opi-
nISo publica, arreglmentando-a em
torno d* sadios Ideais e legitimas
aspIraçSeF, educando-a de modo que
acima dos direito» « prerrogativas
Individuais, coloque sempre os deve-
re» e obrigações de todo» para com
a Pátria.

Para o exercício der.se apnstolado
cjvloo-educàtivo, dlspfie «le dos
mai» modernos Instrumentos de. pn-
blteldnde e propaganda, podendo utl-
llzar-.se simultaneamente do jornal,
dn livro, da radio-dlfu»âo, dos comi-
cio» e conferências, do cinema, do
cartas e da fotografia, para trans-
mitlr e difundir, no tempo e nn es-
paço, todo» o» apelo» e Injunçoes rto
sentimento, da Inteligência e do pa-
trlotlamo de nossa gente.

Dentre todos o» seus agentea e ro-
laljoradore», fi a Imprensa o qu»
desfruta de maior prestigio em todes
as camada» da coletividade, mercç
da açSo deatemerosa o edificante
que o jornalismo tem exercido nos
diferente» estagio» da formnçfio «
prosperidade da comunhfto nacional.

Armando-»» cavaleiro na cruzada
da nossa Emanclpaçftn política, o
Jornalismo Indígena foi o gladio do
triunfo na campanha abolicionista,
o fscho rutilante que Iluminou a

fregaçSo 
da Republica vitoriosa de

88», o pioneiro destemido de. toda»
a* transformações e conqulata» rea-
llzada* ne»t« atribulado período de
mal» de SO ano» de regime republi-
cano.

Presentemente, árduo» a lndecll-
nav»|» dev«r«p lhe cahem no ale-
v»nt»m»nto da» virtude» heróica»
que dignificaram a» gerações de
Caxias, e hoj» jazem adormecida»
na polldnz d» um longo Interregno
de guerras externa».

Ao contaoto de conveniências •
Interesse» particularlstaa, gerado»
ne»»e ambiente enganador, de con-
formlemo» e acomodaçfie», as ener-
glaa varonis da nossa gente perde-
ram aquela capacidade de resistên-
cia » aquele espirito de sacrifício
que sempre culminaram nas horaa
grave» das supremas decisões na-
clonals,

Nâo aerâ, por certo, com verba-
ll»mo» sentimental» ou formula»
platônicas, despida» do sentido pro-
fundamente realista dos nossos dias,
que havemos de rescender essas vir-
tudea e armar o» braço» do» nossos
pq.trio.106 contra at forças do mal
qut, sem medir distancia* a res-
peitar promessa» candldar_i».nte fei-
tao, vêem agredindo e subjugando
povos e terras inteiras.

Não sérâ, tambem, com o fogo de
artifício de noticiários sensaeiona-
lista,», que havemos de nos guar-
dar dos riscos, cada vez maiores,
dessas agressões lnoplnadas, a que
n&o podem aer estranha» a lnfer-
nais maaulnaçofls que se tramam
dentro e fora das nossas frontèl-
r|u», 4. espera do momento propicio,
para o riesehcadeamento de um gol-
pe espetacular e fulminante contra
a nossa soberania.

A noasa preocupaçfto constantedeve »u prevenir e ulcrtar todo» os
rinefles pRtrloloK contra o» cngodoB
e artimanhas daqueles que Insldlo-
samente, procuram desunir a fa-
milia brasileira, no propósito de
afrouxar-lhe a capacidade <Je rea-
ÇSo. para quo assim enfraquecida e
vilipendiada, se torne presa fácilda» forças a serviço dos qqais an-
dam esses agente» de corrupção *
avunnqlamonto.

O nosso d»ver precipuo fi trazer
a opinlSo pública constantemente
informada do mérito e verdadeiro
stntldo das grande» causas que a

(Contlnun na I» paitlnn.

MI GONDMIEL
Clínico médica

3>8., 5*1. e «abados — 17 áa 20 lioras
Restd. Avenida Mem de SA, 343 —

Tel.: 42-7732
CONSULTÓRIO:

Rua Conotitulçílo, 8 —
Tel.: 22-9134

3.0 andar

Raquel dé Queiroz, Graci-
liano Ramos, Ânibal Ma-
chado o José Lins do Rego

QUATBO DOS MAIORES NOVE-
LISTAS MODERNOS DO BRASIL,
BSCBEVEM COLETIVAMENTE UM

BOMANCE PAE A "DIBETBIZES"

. A revista DlRETRiaiSS, íue se
tem caracterizado era sua nova fase
por uma série ininterrupta de ini-
clotivas qne lhe. teem valido o mais
d«cldi(Jo apoio do público do Pais,
lançarí, a partir de quinta-feira pró-
xima, dia 20, a novela "Brandlo, en-
tre o mar e o amor" t— de autoria
d» Raquel de Queiroz, GracllUno
Ramos. Aníbal Machado e Josí Lins
do ReKo.

E' astim, um romance coletivo,
escrito por qnatro dos maiores nar
velistas brasileiros, que DIRETO»»
ZES, num esforço muito elogiavM

dar& * conhecer ao público.
Afim de aumentar o interesse em

torno dessa publicaçSo, que irá sen-
4o dada 4 luz da publicidade se-
manalmente, DIRETRIZES, dé açor-
do com a Editora Martins, de S.
Paulo, instituiu vários prêmios que
serto distribuídos aos leitores queidentifiquem a autoria d* cada £*•
pítulo."

4 £
-'¦>¦ ¦¦¦* ¦¦- ¦-¦¦¦ --^ 

':¦¦¦ 
:¦¦¦¦'¦¦ 

'-

MÊá&YÉYÉàMiYiiJ:
•ãá



O JORNAL — Terça-feira, 26 de Agosto de 1941

Decretos assinados pelo
presidente da República

Nomeações, exonerações e outros atos
nas pastas da Educação, do Exterior,
da Agricultura, Aeronáutica e Viação

O presidente da Republica asii-
nou os seguintes decretos •

Na puta da Educação ¦
Concedendo a gratlflcaçSo ia

magistério de 9:6001000 anuais, u
Albino Arthur da Silva Leio, Jo&->
Baptista Marques Pereira, José Fe
lippe do Santa Cecília, Lula Fran-
cisco Guerra Blessmann, Speniysr
Vamprê e Ulisses Pereira de Kono&l,
professores catedráticos, padrfto M.
• de 4:800(000 anuais, aos proles»»-
res catedráticos, Alberto Maionl
Andrade, do padrlln M, George Sum-
mer e José de Sá Rorlz, do pa-
írío L.

Jío pan»n do Exterior i
Nomeando Lyeurg-o Costa, Rosa-

rio Fusco, Herminio de Andrade «
Silva, Raphael Galvão e sem ônus
para o Tesouro Racional, Arlstojtl-
ton Malta, Olímpio Flores, Plínio A.
Branco e Valentim Bouças, delesa-
dos do Brasil no 11 Congresso ln-
ter-Araerlcano de Municípios, a rea-
liiar-se em Santlag-o do Chile,'de
15 a 22 de setembro próximo.

Ka paata da Agricultura 1
Autorizando : Salvador Prioli Ju-

íiior a pesquisar jazidas de petro-
leo e gases naturais, nos municípios
de Riachuelo. Divina Pastnra e La-
ranjeiras, Estado de Serripo, e Or-
lando Laurlto Prioli a pesquisar
jazidas rie petróleo e Rases natu-
rais nos munlcopios de Sobrado, Sn-
corro e Itaporanga, Estado d« Ser-
rip*.

Nomeando : Mario Salema Teixei-
ra Coelho, estatístico auxiliar das-
se E; Ângelo Rablu, Interu ame»;»técnico ds laboratório, classe C; Der-
meval Alves Barriga, Interlnameti*
te, auxiliar de ensino, classe D; Ho-
norlo Pereira dos Santos, Interina-
mente, pratico rural, classe D; JoSo
Pltlkovltch, interinamente, nratlco
rural, classe D; Luiz Gersido d» Ms
cedo ,lr terlnamente, pratloi. rural,
classe D; e Severino Gonçalvts Ca-
mara, interinamente, classlftcadon
de produtaoa vegetais, classe G.

Designando Waldemar Ravthe de
Queiroz e Silva, professor cátedra-
fico, padrão Mi para exercer a fun-
çâo de diretor da Escola Nacional
de Agronomia.

Concedendo exoneraçSo o Itamar
Martins Soares de oliveira do car-
go de datilografo, classe F.

Demitindo Antorlo Retto Oonçul-ves da Silva, do cargo de olaaslfl-cador de produtos vegetais, rias-
se G.

Na pauta da Marinha :
Exonerando o vlce-almirante Jos«Machado e Castro e Silva, de chefedo Estado Maior da Armada.
Transferindo do Quadro Urdtna-rio do Corpo de Ofírials da Armada

para o Quadro Suplementar o vice-almirante José Maohado de Castro« Bllv.
Nomeando o vlce-almirante ,|o»eMachado de Castro e Silva, ministrodo Supremo Tribunal Mlllur.
Nomeando Arnfl Luiz de Andrade.Eurldesrjosé da Silva, Emanuel ú',tAnjos Moreira Pinto, [vo Nilo daSilva, JoSo Patrício Delfim PorelryLuiz Gugllelmone, Mario DavlnoVasconcellos Gomes, Nobel Gftvaso-nl Silva, Oscar Correia de Oliveira,Reneauldt de Souza Plubel WilsonOa Fonseca Borges, para exercerem,interinamente, o cargo de caorltu-rarlo, classe E, do Quadro Perma-nente,
?fa pauta da Aeronáutica
Nomeando Dallla de Faro, GloriaAmalfa de Oliveira. Gilda 0'Dalj-Soares, Idlo Lopes. José TompsonMaria Nnzareth Guimarães, NllüaMota, Mario Carneiro da Cunha,

Monlx Frelr* «? Regina Isnart Gar-cia; para exercerem Interinamente
o cargo de escriturário, classe E,do Quadro Permanente.

Concedendo rofnrma ao aold't-
do Joflo Batista Maranliílo, adido aoDepiJsrito de Aeronáutica dos Afon-
¦os.

Na pasta dn Vlnçfio
Suprimindo um cargo extinto ,te

condutor de trem, classe E, Qun-dro If.
Aprovando projetos i orça-

mentoí: para obras no edificio da
mlnlstraçâo do Porto de Angra do»
Reis; para a construção de uma
csrc» de arame na linha da Anera
dos Reis a Monte Carmelo, da Re-
de Mineira de VlaçSo: para a non?-
trucçâo de um desvio na estacíto
de Itaú, da Companhia Mog-iana de
Estradas de Fírro: para aquisIgAo
de um terreno e construção d. ca-
sas na Rede a cargo de The Great
Western of Brazil Railway. Limi-
t«d: para construção de um ponti-
lhâo no km. 86; 4. 79S, da linha de
Angra dos Reis a Monte Carmelo,
d* Rede Mineira de Vlaçâo: para
construção de um posto telegràflco
na linha Vitoria a Ttablra, da Es-
trada de Ferro Vitoria a Minas;

O Brosil representado
no Cong. de Municípios

Foi assinado decreto, na pasta do
Exterior, nomeando os srs. I.icurfio
Costa. Rosário Fusco. Herminio de
Andrade e Silva, Rafael Galvão, e,
tem ônus para o Tesouro Nacional,
os srs. Aristogiton Malta, Olimpio
Flores, Piinio A. Branco e Valcn-
tira Bouças, deleitados do Brasil no
Il Congresso Inter-americano de
Municípios, a realizar-se em Sanlia-
go do Chile, de 15 a 22 de setembro
próximo.

Escritores americanos
viajam pela A. do Su!

BUENOS AIRES. 25 (H. T.) —
Por via aérea, chegou hoje a esta
capital um grupo dc professores e
escritores norte - americanos, querealizam uma excursão pela Amé-
rica do Sul- São chefiados pelos
sr. Hebert Herring.

ípepiento ie est
EE.

o Santos a
itar

para ampliação do armazém da es-
tação de Resplendor, da Estrada de
Ferro Vitoria a Minas; para o re-
balxamento do triângulo de revê'-
nio da eataçfto de "Assis", na Es-
trada de Ferro Sorocabana; para
execuçlo dos melhoramentos 110
edifício da estação de Ponte Nova,
de Tho Leopoldina Railway Compa-
ny, Llmltod: para a construção de
duas casas para residência dos ooe-
radores da sub-ettaçao de Getulan-
dia, na linha Angra dns Rei; a
Monte Carmelo, da Rede Mineira de
VlaçAo; e para a construção do ter-
celro trecho do prolongamento fei-
roviario para Itahlra, da Estrada de
Ferro Vitoria a Minas.Autorizando a aquislçilo, pela"The Great Western of Brazil Rail-
way Company, Limited", de cln> o
propriedades situadas no município
do Rio Formoso, Estado de Per-
nambuco, e a Companhia Moglana
de Estradas de Ferro a efetuar de?-
pesas por conta da taxa adicional
íe 10^r sobre as tarifas.

Promovendo, por antigüidade
Ulisses da Costa e Faria, cartíiro
classe B para a C.

Tornando sem efeito os si-
guintes dncretOB: o que promoveu,
por antigüidade. Ulisses dn Cnstn
e Faria, carteira, da classe B paraa C qua nomeou, Herval de Ca-
margo Portela, para exercer o cargo
de carteiro, classe B: o que nomeou
Raul Gonzalez de Moura, para exer-
cor o cargo de carteiro, classe B;
o que nomeou José de Oliveira Dur-
so. para exercer interinamente r,
cargo de mestre de linhas, classe
F; o que nomeou Antonio Flguelre-
do Soares, para exercer o cargo de
servente, classe B: o decreto dp Ifl
de julho de 1910 que foi expedido
a José Cnrdnso da Cruz. prattean-
te de 1" classe da Estarada de
Ferro Bala e Minas, qup passou a
exercer o cargo da classe A da
carreira do agente de Estrada de
Ferro, do antigo Quadro XLTII do
Ministério da .Vlaçâo e Obras Pílbll-
cas. constante das tabelas anexas
ao decreto-lei n. 2.31R. de 19 de ju-
lho de 1040. atualmente denominado
agente de estrada de ferro, classe
B, do Quadro XT do mesmo Minis-
terio; o decreto ds 19 de Junh"
1940, que foi éxpedld» a Alfeu Md
gaço de Jesus, agente da estrada d».
ferro Bata e Minas, que passou a
exercer o cargo da classe B da car-
reira de agente de estrada de fer-
ro, do antigo Quadro Xl.TIl do Ml-
nisterio da VlaçSo e Obras Públicas
constante nas tabelas anexai ao d^-
creto-lei n. 2.3R de 19 de junho
de 1948: e o que nomeou Marialv»
Luis Coelho, para exercer, Intcrl-
nam«nte, o cargo de escriturário.
classe E.

Nomeando: Anlnnio Veloso Mo-
nlz Barreto, ajudante rie tesou-
reiro, padrfto G, para exercer lute-
finamente, como substituto, o car-
go de tesoureiro da Diretoria Ite-
gional dos Correios e Telégrafos da
Bafa; Antonio Alves de Andrade,
Clovis do Amaral, João Amaral,
Luiz Alves Meira, Orvile Teles de
Medeiros e Fllemon Dias de Assun-
çâo, escriturarios, classe G, para
exercerem o cargo de oficial admi-
nlstrativo, classe H.

Nomeando: Hanira Coutinho de
Freitas, para exercer, interinamen-
tt, o cargo de escriturarios, classe
E, e Roberto Viana Rodrigues, pa-
ra exercer, Interinamente, o car-
go de engenheiro, classe I.

Concedendo exoneração a Antonio
Dias Martins Júnior,' engenheiro
classe I, e a Venàncio Lima, telo-
grafistn. classe F.

Exonerando: Antonio .losí dos
Santos, Américo Yule de Oliveira,
Benjamin Alves Bomfim, Benedito
Neri, Cellno Batista dos Santos e
Honorio Aguiar, condutor de trem
classe c, Francisco Ferro, Francla-
co Alves da Silva, Franoellnrt Ru-
drigues Nunes, Cluldo tjols, Heire-
terio de Souza, Israel de Souza. Joa-
qulni Antônio da Silva 2o, Orozlm-
bo Campos Lustosa. Ricardo Cam-
ploni, Soverlno Francisco Gomes o
Urbano Branco Relâmpago, maqul-
nlsta de estrada de ferro, classe C,
Azd yarcla dos Santos, Jo.lo Pe--eira de Souza, Mario Puntel e
Ubaldo Medeiros, engenheiros, cias-
ee I, Manosl Lopes Vialogo e Raul
Rokbo, servente, classe Í3, • Ma-
noel Ferreira Lima, mestre de li-
nhas, classe E. 1

Aposentando: Artur Oscar de |
Carvalho Tourinho, oficial adminis- 1
tratlvo, classe J, Jorge da Costa jFranco, engenheiro, classe K, Jor-
go Luiz de Araujo, postalista, cias-
se H, Manoel Cândido de Lima, ser- |vents, classe D, e Maria Colina Pi-s- t¦oa de Holanda escrituraria, cias- 1
se F.

Aposentando, ex-of ficio: Manoel
Vieira de Novals, guarda-flos, cias-
se E, Alipio Gonçalves Rnsaurn de
Almeida, engenheiro, classe N, Tco-
genes Rocha, engenheiro, classe N,
Alfredo Pacheco dns Santos, ser-
vente, classe E, Antonio (jouçalves
Moreira e Guilherme Cardoso do
Araujo, prático do engenharia, cias-
so G, JoSo José de Assunção e Sou-
sa, prático de engenharia, classe
H, Marinho Miranda, servente, cias-
«e E, a Ubaldo Gomes de Matos, en-
genhoiro. classo M.

Concedendo aposentadoria, a Ke-
nedlto Chaves Pinto, postalista,
elassse D, a Carlos Augusta da Sil-
va Lisboa, telegraflsta. classe K •
a Molsos Neri Guarabira, carteiro,
classe G.

Readmitindo Álvaro Faria, ex-3»
«seriturarlo, da Estrada d» Ferro
Noroeste do Brasil, no cargo de «s-
crlturarlo, classe F.

Demitindo a bsm do serviço públl.
co Aparlcio santos Sampaio • JoSo
Waldemar Carneiro, postalista,
classe E, a Vítor Soares, postalis-
ta, classe C.

O gol. Tonazzi recebeu
as homenagens oficiais

SANTOS, (A.N'0 — Viajando pe-
lo paquete "Brazil", que atracou
pela madrugada a este porto, che-
gou hoje a missão militar argenti-
na, que vem ao nosso pais afim de
tomar parte nas festas da nossa in-
dependência a celebrarem-se no Rio
dc Janeiro a missão, chefiada pe-
lo general Juan R. Tonazzi, minis-
tro da Guerra do pais amigo, dc-
sembarcou ás 9 horas, sendo recebi-
da pelo coronel Paulo Figueiredo,
cheio do Estado Maior da Segunda
Região, e ministro Gaspar Dutra e
posto á disposição do ninistro da
Guerra da Argentina; o major Nel-
sou bandeira Moreira, repr sentan-
do o general Maurício Cardoso, eo-
mandante da Segunda llegi&u MUI-
tar; o tenente-coronel Denjamin A.
Za.v. adido militar á embaixada ar-
gentina; tenente-coronel ílaul J. So-
lar, adido aeronáutico á mesma em-
baixada; o major Salterra Outra,
posto à disposição dos demais ofi-
ciais quc acompanham a embaixa-
da; sr. Ariovaldo Teles de Mene-
zes, representante do Departamento
Estadual de Imprensa e Propagan-
da; sr. E. Gomide Ribeiro dos San-
tos, prefeito da cidade de Santo»;
tenente-coronel Leonidas Rocha,
major Duque Estrada, comandante e
sub-comandante do Forte de Taipú,
acompanhados dc toda a oficiallda-
de; capitão dc mar c guerra Teobal-
do Ferreira, comandante do porto;
major Castro Lima e capitão Carlos
Souto, comandante - sub-cnmandan-
te da Base Acrea; sr. Clovis Rocha,
Henrique Soler, guarda-mór; sr.
Eduardo Echanguc, cônsul'argentino
inspetor da Alfândega; comandan-
em Santos.

Em frente ao nrimuem 17, uma
companhia do 6° Batalhão da Força
Policial prestou as continências de
estilo á embaixada visitante, sen-
do executados por uma banda mili-
tar os hinos brasileiro e argentino.

Apôs descanso no Hotel Parque
Balneário, ns ilustres hospedes do
Brasil visitaram o Guarujá. .egres-
sando para o almoço, .jue se rea-
liznu no hotel aludido. Visitaram a
Prefeitura, o Monte Serrat e 05 pon-
tos mais pitorescos da cidade.

Esteve reunido o Conselho
Nacional de Serviço Social

Diversas instituições tiveram aprovados seus
pedidos de auxilio para o período de 1942

O novo membro da S.
Nacional do M. da Viação

O presidente da República apro-
vou a designação.do engenheiro Li-
cinio de Almeida, proposto pelo
minislro Mendonça Lima para
ocupar o cargo de técnico da Se-
ção de Segurança Nacional do Mi-
nisterio da Viação,

O Conselho Nacional de Serviço
Social realizou mais uma sessão or-
dinaria. sendo os trabalhos presidi-'dos pelo ministro Ataulpho Paiva.
Tiveram os seus pedidos de auxilio
p ra lõtí aprovados as seguintes
instituições, cujos processos foram
relatados: pelo ministro Ataulpho
Paiva: Ordem Terceira Regular de
São Francisco, de Caceres, Mato
Grosso; Conselho Superior da So-
ciedade de São Vicente de Paula, do
Distrito Federal; Casa dos Artistas,
do Distrito Federal; Santa Casa da
Misericórdia, de Bragança, S. Paulo;
Santa Casa da Misericórdia de Boa
Esperança, Minas Gerais; Santa Ca-
sa da Misericórdia, de Grama, São
Paulo; Fundação Padre Américo, de
Pintagui,- Minas Gerais; Instituto
Brasil-Estados Unidos, do Distrito
Federal; Sociedade Beneficente da
Santa Casa da Misericórdia, de
Cuiabá, Mato Grosso; Conferência de
S. Vicente de Paula, de Afonso Clau-
dio, Espirito Santo: Asilo de Órfãs
Nossa Senhora da Conceição, de Pe-
lotas, Rio Grande dn Sul; Asilo Je-
sus Nazareno, do Distrito Federal;
Casa Sâo Luiz para a Velhice —
Instituição Visconte Ferreira d'Al-
meida, do Distrito Federal; Dispen-
sario Sio Vicente de Paula, de Ser-
ro, Minas Gerais; Academia Brasi-
leira de Ciências, do Distrito Fe-
deral; Hospital S. Vicente de Paula,
de Passo Fundo, Rio Grande do Sul;
Santa Casa da Misericórdia, de Cha-
vantes, S. Paulo; Centro de Artes e
Ofícios dos Cegos de Pernambuco,
de Recife; Sociedade Protetora dns
Pobres, de Itajubá,. Minas Gerais;
Asilo dc Orlas,, de Campinas, São
Paulo; Faculd.-.Jc de Direito do Rio
de Janeiro, do Distrito Federal; Ve-
neravel Ordem Terceira de S. Fran-
cisco, de Salvador, Baia.

Pela senhora Stcla Faro: Venera-
vel Irmandade do Santíssimo Sacra-
mento, de S. Pedro da Aldeia, Es-
tado do Rio; Casa da Criança, do
Distrito Federal; Asilo da Sociedade
de S. Vicente de Paula-Cnnfercncia
ile S- José. de Caçapava, S. Paulo;
Escola Superior do Paraná, de Curi-
tiba; Associação Creche Asilo Analia
Franco, de Santos. Pelo Sr. Saul de
Gusmão: Academia Mineira do Co-
mereio, de Belo Horizonte. .

Pela senhora Eugenia Hamann —
Santa Casa da Misericórdia, de Mo-
gi-Guassu', S, Paulo; Escola Domes-
tica D. Zelia, de Cássia, Minas Ge-
rais; Associação ria Igreja Metoriis-
ta, mantenedora do Instituto Ana
Gonzaga, do Distrito Federal; Cefl-
tro de Estudos e Ação Social, de S.
Paulo; Sociedade Paraense de Edu-
cação, Bclem, Pará.

Pelo sr. Ernani Agricola —¦ Socie-
dade Beneficente Corumhensc, de
Corumbá, Mato Grosso; Irmandade
do Senhor do Passos e Santa Casa

PÍLULAS oe F 0 S T ER _
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ReumflTismo gotoso
ff%\If.^fLmm

Dores musculares t ortictilarcs tio frequen-
temente causadas por txctiio de ácido úrieo
no sangue. NSo haverá alivio emquanto os
RINS nio forem atendidos. Oi ácidos ve-
nenosos causam ainda outros sintomas como
sejam: dorei lombares inchaçio dos pés,
tornoxelos, mios ou sob os olhos. As
PÍLULAS 0E F0STER aliviam esses sintomas
porque desinfetam os RINS. Ha varias d4-
xen» de inos que as PÍLULAS DE FOSTER
vêm aliviando os males dos RINS.

PÍLULAS dt FOSTER
PARA OS RINS I

-"_ Anuncio nniowlo ojIo D. M. S^a^W^I 96 oa <k.4.t,\<. |BEXIGA
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Rigoroso controle no uso
iios automóveis oficiais

Instruções do presidente da República
aos Ministérios e Departamentos — Há
necessidade de consumir menos gasolina

da Misericórdia, de Guaratingurtá, S.
Paulo; Hospital de Caridade Brasi-
lina Terra, de Tunaceretâ, Hio Uran-
de do Sul. Aloisianum, do Distrito
Federal; Centro Popular Pro-Melho-
ramento de Bom Jesus, mantenedor
do Hospital São Vicente de Paula, de
Bom .lesus, Itabapoana, Estado do
Rio; Santa Casa de Caridade, de
Itamarandiba, Minas ücrais; t.oiuna
Sunto Antonio do Educandario San-
ta Maria, de Fortaleza, Ceara; Es-
cola de Arquitetura dc Belo Hori-
zònte; Escola de Farmácia c Odonto-
logia de Alfenas, Minas Gerais.

Foi arquivado o pedido da Amo-
ciação das Damas de Caridade, do
Rio Pardo, Rio Grande do Sul,
visto ter ficado provado haver ou-
tro processo promovido pela própria
parte requerente. Não se tomou
conhecimento dos edidos da Asso-
ciação Granja Maratona, de Pitan-
gui, Estado de Minas Gerais e do
Clube de Remo de Belém.

Foram indeferidos os requeri-
mentos do Liceu Antoninho Rocha
Marmo. de Sâo Paulo, e da Asso-
ciação da Imprensa de Pernambu-
co, com sede no Recife.

Na sessão anterior foram aprova-
dos os pedidos de auxilio para 1942,
das seguintes instituições, cujos
processos foram relatados: pelo sr.
Saul de Gusmão: Clinica Escolar
Oscar Clarck, d oDistrito Federal;
Centro Espirita Maranhense, de Sào
Luiz; Sociedade de Assistência aos
Necessitados, de Socorro, S. Pau-
lo; Instituto Histirico e Geográfico
Brasileiro, do Distrito Federal. Pe-
lo sr. Ernani Agricola: Faculdade
fluminense de Medicina, de Nite- .{
rói. Pelo sr. Levi Miranda: Hoa-
pitai N. S. do Brasil, de Mabul,
Minas Gerais; Centro Proietano, de
Teresina, Piauí; Centro Operário
Natalense, de Natal, Rio Grande do
Norte; Liceu Salesiano de Artes e
Ofícios Leão XIII, do Rio Grande
do Sul; Centro Beneficiente Ope-
rario São José, de Campinas; Cir
culo de Operários e Trabalhadores
Católicos S. José, de A'egre, Espi-
rito Santo; Associação de Senhoras
de Caridade, de Caetité, Baia; Cir-
culo Operário do Meyer, do Distri-
to Federal; Conselho Particular da
Sociedade de S. Vicente de Paulo.
Lorena, S. Paulo; União dos Ar-
tifices Petropolinenses, de PetrolI-
na, Pernambuco; Colônia Baiana
Beneficiente, de Pirapora, Minas
Gerais; Instituto Espirica Dias da
Cruz, de Porto Alegre; Associação
Santa Luiza de Marilia, de Belo
Horizonte. ,

Não se tomou conhecimento dos
pedidos da Escola Santa Cara, de
S. Paulo e da Liga de Natação do
Rio de Janeiro e foram indeferi"-
dos os pedidos da Sociedade Pro-
Colônia de Ferias de Marátalses, de
Cachoeira de Itapemerim, Espirito
Santo, e do Colégio de Santa Teres
«inha, de Formiga, Estado de Mi-
nas Gerais. Corverteu-se em dtll-
gencia o julgamento de processo de
Jardim de Infância Maríana Bar-
reto de Campos.

Comemora-se hoje mais
um aniversário do H.
Matem, de Cascadura

A data dc hoje assinala mais um
aniversário do Hospital-Maternida-
de de Cascadura, fundado cm 192H
com a finalidade de proteger a ma-
ternidade e infância desvalidas. Ini-
ciativa de uma associação particular,somente em 1930 poude ser inaugu-
rada, acolhendo as gestantes pohre»das zonas suburbana e rural. Já em
1933 se positivara, porem, pelo erea-
cente vtrtto da Maternidade, uue a
organização particular não poderiaatender todas as necessidades, deci-
dindo-se assim, a doação do seu pa-trimonio à Prefeitura do Distrito
Federal para que ampliasse os ser-
vlçosc existentes, mantida sua fina-
lidade. Em 1934 foram inauguradaa
pela Secretaria de Saúde e Assisten-
cia as novas enfermarias. Com a úl-
tima reorganização desta unidade da
Prefeitura que criou o Departamen-
to da Puericultura, passou a instl-
tuição a categoria de Hospital-Ma-
ternidade. E' hoje o único estaba-
lccimento especializado no gênero.
Comemorando a data, com a presen-
ça do secretario de Saúde e Assis
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0 SÍMBOLO da
SEGURANÇA ECONÔMICA

ORGANIZAÇÃO NACIONAL DESTINADA A INCENTIVAR A ECONOMIA
FACILITANDO A AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA

MATRIZ — VITORIA - ESPÍRITO SANTO
Resultado dos sorteios realizados em agosto de 1941

SERIE A
MENSALIDADES — 3$6M

1' Prêmio — ZWV, no valor de 10:000$000
V prêmio — AHA. no Talor de 500S0M
3" prêmio — V1K, no ralor de ....... 500Ç00O
4' prêmio — NNA, no valor M0$000
5" prêmio — CIM, no valor de WW$000

PRÊMIOS NO VALOR DE 2M$0M

ZVW
VWZ
VZW
WVZ
WZV

AAH
HAA

VIU
IKV
IVK
KIV
KVI

ANN
NAN

CMI
LMC
1CM
MIC
MCI

SERIE 6
MENSALIDADES — 10$000

1* prêmio — HGN, no valor de l.VOOOSMO
2" prêmio — EED, no valor de 1:5005000
3" prêmio — RZF, nn valor tle 1:5003000
4" prêmio — IBV, no valor de 1.5O0$003

5* prêmio — DEN, no valor tle 1:500|OM

PRÊMIOS NO VALOR DE 500J0OO

HNG
GHN
GNH
NGH
NHG

EDE
DEE

RFZ
FRZ
FZR
ZFR
ZRF

IVB
BIV
BVI
VBI
VIB

DNE
EDN
END
NED
NDE

Visto — F. F. COELHO, Fiscal Federal

Exija do cobrador nosao menurio PROLAR. ou peça diretamente ao nosso escritório, que' cm»Mm
sempre assunto» do alto lntercase doa m. prestainlstw, bem como o SELO DE QtITAÇAO para. tornar

Con&damo«n<» pmUmlitaiTeontemplados e que eatejam em dia com suas mensalidade* a receberem
tens prtmlM. Na fal»* do eobrador em domicilio, o pagamento deverá ser efetuado no escritório. *

AVENIDA RIO BRANCO N.° 173 - 5.° ANDAR
TELEFONE: 42-3523

08 PRÓXIMOS SORTEIOS SERÃO REALIZADOS EM 24 E 25 DE SETEMBRO DE 1941

O sr. I.uiz Vergara, secretário da
Presidência da República, fez ex-
pedir aos Ministérios e Departa-
mentos da Administração Pública a
seguinte circular:"O excelentíssimo senhor presi-
dente da República, atendendo a su-
gestões do Conselho Nacional do
Petróleo e tenc' • em vista a conve-
niencla de reduzir o consumo do
carburante de procedência estran-
geira, determinou-me solicitasse de
v. es. as providencias necessárias
no sentido de restringir ao máximo
possivel o consumo do gasolina _ e
óleos combustíveis e, bem assim,
sobre a rigorosa observância dos

Homenagem aos acad.
Ernani Càlbueei e
Rodolfo Ernesto Heuser

Realiia-se, hoje. às 31 horas, no
e$lâo dé conferências da Faculdade
de Ciências EconortUcas e Admi-
niotsa tlvas do Rio de Janeiro, 4
Av. Rio Branco n. 114, 10° andar,
a sessão solene em homenagem aos
economistas Ernani Calbucci t Ro-
dolfo Ernesto Heuser. alunos lau-
raados das Faculdades de São Pau-
lo e do Rio Grande do Sul. que
obtiveram como prêmio de seus es-
forços.o beneficio das bolsas ae es-
tudos econômico:: nos Estados Uni-
dos.

Nesta sessão solene, que ser&
abrilhantada com o comparecimen-
to de todos os Diretórios Acadimi-
ros das Faculdades de Ciências
Econômicas existentes nesta capi-
tal. usarão da palavra um prota*-
sor designado pela Faculdade de
Gieheias EconOmlcas a Administra-
tiva» do Rio de Janeiro e o presi-
dente do Diretório Aeadâmlco da
referida Faculdade.

eiSTBlíWOflâ* - PftOSPER % 
"miUCIKM-BIO

artigo:, H, 12, 13, 14. 15 e 16 dn de-
«reto n. 20.524, de 1931, anexos por
copia.

Aproveito o ensejo para renovar
a v. ex. os meus protestos de ele-
vada consideração e apreço. — la)
Luiz Vergara, secretário da Presi-
dencia da República",

Os artigos referidos na circular
acima do decreto que aprovou o >'è-
gulamento para aquisição, manuten-
ção e reparação de automóveis ofi-
ciais, são os seguintes:

"Art. 11 — 0 uso do automóvel
oficial só será autorizado aos fun-
cionlrins incumbidos dc trabalhos
que exijam o máximo aproveita-
mento do tempo, ou nos serviços
de inspeção ou de outr» naturera,
que se realizem em locais afasta-
dos das sedes de suas repartições.

Art. 12 — 0 automóvel oficial sô
deverá ser utilizado cm objeto de
serviço e dentro das horas do e.\-
pediente da respectiva repartição.

Art. 13 — Nenhum automóvel ofi-
ciai deverá circular na via pública
sem estar munido o respectivo mo-
torista do boletim dc circulação,
criado por este regulamento (Mo-
deio n. 4).

Art. 14 — E* proibida a utillsa-
ção dos automóveis oficiais para
tins de ordem particular, cumpnn-
do á Chefatura de Policia fazer, em
caráter reservado, aos ministros de
Estado, a comunicação das Infra-
ções deste artigo que lhe forem no-
tificadas pela Inspetoria de
A"eiculos.

Art. 15 —- Nos casos de uso abu-
sivo do automóvel oficial (circular
fora das horas do serviço a què e
destinado, conduzir pessoas estra-
nhas au serviço, ou qualquer outro
não especificado neste regulamcn-
to;, bem como no caso de suspeita
dc que o veiculo não tenha a ne-
cessaria autorização para circular
como corro oficial, os fiscais ae
veículos devem pedir ao condutor
do automóvel que exiba os do-
cumentos deste: licença oficial, car-
teira de identidade do inotorista
forneeida pela repartição (art. IS)
e o boletim de circulação, para ve-
rlfiear. no caso de ser oficial, poi
ordem de quem está circulando.

Art. 16 — Os automóveis oficiais
sô poderão ser condusidos, na via
pública, por motorista oficial, ma-
trfíoiiâJo na respectiva repartição".

iencia. será celebrada ás 10 homs. I Raul Machado

EM SESSÃO PLENA
O T. DE SEGURANÇA

Em grau de apelação
o processo da Financial
Standard S. A.

Mais uma iess<o plena realizou.
hoje. os juizes da corte de Justiça
especial sob a presidência do mi-
nistro Barros Barreto. A pauta da
26' sessço * a seguinte:

PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO
Processo n. 1651 — São Paulo

Acusado- José Gagliotl. Ralilor.
juiz Raul Machado.

Processo n. 1681 — Minas Ge-
raia — Acusados, Botlsum Johan-
nes Boelsuns e outros (A. Thum
& Cià. Ltda).). Relator, jula
comte. Miranda Rodrlfuts.

Processo n. 1817 — S&o Paulo
Acusado, Elol Alvares Rodrl-

guez. Relator, juiz Pedro Borc«s.
JULGAMENTO DE PRKMMINAH

Processo n. 1396 — Faranã ¦—
Acusados. Anastácio de Almeida *
Jfigenio Bonifácio de Almeida. (J.
Procopiak & Irmão). Relator, juiz
cel. Maynard Gomes.

APELAÇÕES
N. 826. do proc. 872* do Dlstrl-

to Ftderal — Apalantes, ox-oficio,
Ministério Público t Leandro Ri-
beiro Gonçalvti de Melo e outro
(Financial Standard S. A.). Ape-
lados, Artemise Napoleão Cohen e
outros, Leandro Ribeiro Gonçalves
de Melo e outro e Ministerle Pú-
blico. Relator, julx Pfrelra Braya.

N. 835. no proc. 1509 de São
x'aulo — Apelantes. Dorv»l Gonza-
les e outros (Linhas Aorcoo Cru-
zelro do Sul "Lacsul". Apelado,
Ministério Público. Relator, juic

Levantamento da produção
de gêneros alimentícios

Três postos distribuirão questionários —
Terminará dia 30 o censo dos stocks

uma missa votiva. Em seguida tem
luxar uma conferência sobre puert-
cultura, oferecendo, a seguir, o diri-
tor do estubelcclmcnto, um "luucü"
aos presentes,

Pombas-correio do S. T.
do Exército extraviados

Informa-nos a Confederação Cn-
lumbofila Brasileira, do Serviço de
Transmissões do Exército, por in-
termedlo da Agencia Nacional:" Confederação ColumbofHa, do
Serviço de Transmissões do Exerci-
to, avisa às populações das cidades
de Capivary, Rio Bonito, Visconde
Itaboraí e Niterói, que domingo V4
do corrente, por ocasião da grande
solta de pombos militares da cidade
de Capivary, no Estado do Rio, va-
nos pombos se extraviaram devido
ao temporal que caiu pela caminho.
Afim de não incidir sobre as dispo-
Ulçòes penais do Código de Caça e
Pesca, a Confederação Columbofila
Brasileira pede indicar a localisaçàu
doá mesmos, para o telefone 11.
42.2267 — Serviço de Transmissões
do Exército".

Reuniões e Conferências
Sorlrdnilc TenuAflca no llrnr.il —

Na sede da Loja Perseverança, des-
ta Sociedade, na rua do Kosario,
149, sobrado, haverá, no próximo
dia 28, ás 20,30, mais uma paleatra
do "Curso Elementar de Tsosotia",
P«lo sr. Aleixo Alves d» Sousa.
sendo franco o Ingresso aos inte-
ressado».

Noticias da E. de Ferro
Central do Brasil

Começarão ainda na semana cor-
rente os serviços para a instalação
de dois únicos departamentos que se
encontram ocupando prédios parti-
culares.

A 1.' Divisão, que se acha num
predio da rua Visconde de Itauna,
ocupará o 6.° andar do edificio novo
e o" Departamento Comercial ficar»
instalado no 5.°.

Com a últimas mudanças, a Central
fará. uma economia de 12 contos
mensais.

O diretor da Central do Brasil,
hajor Alencastro Guimarães nomeou
inteirinamente, como mcnsallsta»,
daquela viaferrea, os engenheiros
Francisco Fortes Alves de Andrade,
Coryntho Alvim e Paulo Cerqueira
Leite.

Os novos engenheiros perceberão
mensalmente o salário de 1:500$000.

Ouça a Radio Tupi -1.280 KIc.

N. 837 no proc. 1ÍÍ2 de Ml-
nas Gerais — Apelante, ex-oficlo.
Apelados, José Aybe c outros.
Relator, juiz comte. Miranda Ro-
drigues.

N. 838, no proci 1716 de Stto
Paulo — Apelante. ex-oficlo. Apt-
lado, .losí Mari. Relator, juis oel.
Maynard Gomes.

REVISÕES
N. 106, no proc. 1234 dí Minai

Gerais (Apelações 537) — Acusa-
do, Pacifico de Moura Faria, Re-
lator. juiz Pedro Borgaa.

N. 109. no proe. 1418 de fll*
Paulo (apelações 871) — Aeuss.-
do. Pacifico da Moura Faria- Re-
litor, juiz Pedro Borgei.

N. 109, no proc, 1418 de Sáo
Paulo (apelação 685). Aoudadn,
Amerlck Zendron. Relator, Jula
comte. Miranda Rodrigues.

N. 113, no proc. 837 d« 8?«
Paulo. Acusado, Agostinho José d»
Carvalho. Relator, juiz otl. Mar-
nard Gomes.

INQUÉRITOS POLIOIAIO
Deram entrada na Secretaria do

Tribunal diversos inquéritos poli
ciais, que o ministro Barros Barre-
to despachou da segulnta maneira:

N. 1886, do Distrito Federal,
contra Nícolau Luiz Cardoso Gul-
marães (Cia. Nacional de Fumou
e Cigarros), economia populfr, ao
procurador Gilberto Goulart i*
Andrade.

N. 1836, dt Sio P»ulo, contra
Joaquim Amaral Melo, economia
popular, ao procurador Joaquim
re Azevedo.

N. 1837. de Minas Gorais, con-
tra Eugênio Alvares Romiiiguea,
fraude dt peso. ao procurador
Eduardo Jará.

N. 1838, do Paraná, contra Ja«
nuario dos Santos * outro*, er.o-
nomia popular, ao proourador Gil-
berto Goulart de Andrade.

K. -1839, do ParamV contro
Paulo de Araujo Vian* « outros
(Dolabellà, Portela & Companhia)
economia popular,' ao procurador
Clovis Kruel dt Morais.

N. 1840, da Bata. contra Ptdro

O rtlrttnr do LVpartamunto de
Allmentacfto pede-nos tornar publi-
co o Mijuinte:

••p» acordo com o que dlçpõ-! o
dtrreto n. 6.894, de 27 de derem-
bro de 1940, do prefeito do Distrito
F»d«ral, »erà realizado no corr»n-
tt mia o levantamento da produ-
çâo d« gêneros alimentício» r*l*ti-
vo aos dois primeiros trlmseirts do
ano.

Afim de facilitar a distribuição
t o preenchimento do« questiona-
rios, bem como para prestar todo*
os esclarecimentos que forem poII-
citarinn polnp sr», produtores, e.«f«
Departamento Instalou trê» posto»
especiais, em liifercnton lonas do
Distrito Federal.

O» ar», produtores dev«r&o pro-
curar os «eus questinnarlos. de 26 a
10 do eorrent» m*«, em um dns p»«-
to», de acordo com o local de produ-
çKo, conforme dlalrlbul^ào aoalxnt

POSTO 1 — Departamento de AH-
mentnçíio. Avenida Graça Aranha.
16, 6" andar, sala S1B (Esplanada do
Cantnlol. diariamente, das 11 A» li
horas taos sábados d» 11 á» 14 ho-
ia.i)). Produtores localizado» no»
Distrito» Municipais de números i
» t (do Centro at* S. CrlstovSo, Ba-
rSo d» Prumond, Tijuca a Gav->a).

POSTO 2 — Mercado de Camntntio
— Largo do Campinho, Madureira,
diariamente, d* % á» 12 hora». Pro-
dutnrts lncalixadns nos Distrito»
Municipal» de numero» 9 a lil
(MeUr, Penha, Madureira, Jacaré-
PSgruá. e clrcunvllsnhancas).

POSTO 3 — 5' Grupo de Plslrt-
tos de Alimentação —• Rua Dr, Au-
austo Vasconcelos n. 28( (Dlaptn-
sirlo do C»mpo Grande, diarianmn-
tt, dt 8 is 12 hora». Produtores lo-
csllsido» no» Distritos Munlclnais
dt numero» 13 u 11 (Deodoro, Cum
po Grande, Santa Crus e
tlnhanca»),

NOTA —- Havendo duvida quanto
ao local de produção, procurar o
posto mal» próximo.

O Departamento solicita a ma-
lhor colaboração do» srs. produto-
r«n, esclartcendo qne os censo» nSo
acarretam qualquer despesa a se
deitlnam exclusivamente 6. realiza-
çto dt estudos básicos sobre o pro.
blema alimentar, do maior Interes-

se gerai e, particularmente, para os
wroprios produtores."

CENSO DB ESTOQUEI
O diretor do Departamento 4«

Alimentação torna publico que ttr-
minará a 30 do corrente o prs}ao>
para devoluçAo dos questionários
ivhitlvnn ao segundo Censo de Eo-
loques de Gêneros Alimentícios, dos
estabelecimentos comerciais do DIti-
trito Federal. ' •

A partir da presente data, a flovo-
lut,Ji. devera ser f*'t* 4 avonioa
Graça Aranha n, 1.1, 6» andar, sala
M6, diariamente, das 11 ás 16 Ho-
ra», onde, tambem, deverão str ta-
clamadas as segundas virjo noo
questionários extraviados, mtdlàn-
te o numero de Inscrlçfto da firmo,
constante do "Alvará de Licença"
ua P. D. F.

Brasileiros chegados a
N. York pelo 

"Argentina"
NOVA YORK, J5 (A- P.) — A

bordo do "Argentina", chegaram a
esta cidade o tenente-coronel H.' M.
de Melo e senhora. °m viagtm de
estudos e mandados do governo
brasileiro; as senhoritas Lúcia Jor-
dlm e Glete Alcântara, que rtee-
beram bolsas de estudo da Rockftl-
ler Foundation; John L. Day, (••rente da Paramount no Rio de J^-
neiro, e o sr. C. da Silva Prado,
industrial em Sào Paulo.

O sr. Cauwelaert falará
na Academia de Letras

Realize-se hoje, h* 17 horas e 15
minutos, no talc&o nobre da Aca-
démla Brasileira de Letras, a d*-
cima conferência da serie "Pano-
rama da literatura contemporânea
(1914-18 a 1941)". organizada pela
Diretoria. Ocupará a tribuna o
sr. Frans Vàn Cauwelaert. antigo
ministro d* Estado e presidente da
Câmara dos Representantes da
Bélgica, o qual dissertará, em
francOs. sobre a literatura belga de
lingua flamenga ("La Renalssancc
d'unt Culture").

Elogiado pelo ministro
da Marinha ao deixar a
chefia do E.M. da Armada

,..,,.„„. Elogiando o vice-almirante Jo-
circúnvi- j *i Machado de Castro o Silva, o

ministro da Marinha baixou O lt-
guinte aviso."Devendo o exmo. sr. vice-alntí-
rante José Machado de Caitro e.
Silva deixar o cargo de cheíe do
Estado Maior da Armada, para os-
sumir as altas funções de ministro
do Supremo Tribunal Militar, cum-
pro o grgato dever de elogii-lo pe-
los relevantes serviços prestadOi &
Marinha e á Nação em todos os
cargos que lhe foram confiados, no
desempenho dos quais revelou sem-
pre sua alta competência protelo-
nal aliada a um perfeito espirito do
justiça, de lealdade e de devota-
mento, predicados que ornam o leu
puro caráter. Lamentando ver-zne
privado de sua Inteligente coopera-
ção, agradeço ,em nome da Mari-
nha de Guerra, ao exmo. sr. vi-
ce-almirante José de Caitro Silva
toda a sua dedicação ao serviço no
largo periodo de 50 anos consecutl-
vos consagrados inteiramente ao
serviço naval."

Uma revista ?
O CRUZEIRO

Rantos. por infraç&o de tabela, an
procurador Eduardo Jara.

N. 1Í41, da Paraíba, contra Mi-
fuel Ptteoa de Araujo, economia
popular, ao procurador Francisoo
Leite e Oiticica Filho.

N. 1842, de Santa Catarina, con-
tra Alfredo Hermano Brtesse e
Outros, lei de segurança, ao pro-
curador Joaquim de Azevedo.

N. 1848, da Minas Gerais, con-
tra Antonio Altino, agiotagem, ao
procurador Mac Bowtll da Costa.

N. 1844, do Rio de Janeiro, con-
tra Otacllio Chaves da Rocha, eco-
nomia popular, ao procurador
Joaquim de Azevedo.

X. 1884, da Paraíba, contra Luiz
Gonzaga • outro, lei de segurança,
ao procurador Eduardo Jara.

VARIZES. ULCERAS, ECZEMAS,
HEMORRÓtttES, PROSTATITES,

Moléstias í* glern. »t«*. Trat. cvratlva laeal. raplifn » «ta» Mr, pala

TOPOTERAMA
E. Clneae, Av. B. Bratieo. IU aala Wl, S • S. « «• l«i 1 àa «. • Casa dt
¦and* São Ln«as. I ia S tri* ka eonoaHs ssa«a. Gtetto oos pobres.

DÍMte*t PROFESSO! GODOY TAVARES

Primeiro centenário
ila Revolução Je 42

A comissão tomará
posse quinta-feira

Serio empossados depois de
amanhã, no gabinete do diretor ge-
ral do D.I.P., os membros da Co-
missão nomeada pelo presidente da
República e que, sob a presidência
do sr. Lourival Fontes, orxanizarA
u programa das comemorações na-
cionais comemorativas do primeiro
centenário da Revolução de 1842.
Essas comemorações visam exaltar
a obra pacificadora do Duque de
Caxias, que salvou o Brasil da dc-
sagrtgaçáo.

a comissão é constituída do te-
nente-coronel Affonso de Carvalho»
representante do Exército; coman-
dante Braz Paulino da França Vai-
loso, representante da Marlnhn; Al*
cindo Sodré, representante do Es-
tado do Rio; Cândido Motta Filho,
de S. Paul,o; Cyro dos Anjos, de
Minas Gerais; Viriato Correia, do
Maranhão; Luiz Simões Lopes, do
Rio Grande do Sul; Gustavo Barro-
to„ Peregrino Júnior, Cypriano La-
ge e Paulo Filho.

O ato de posse seri presidido pe-
lo ministro Gaspar Dutra, falando
em nome da Gomllllo o «. Cj-
prlano Lage.
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Avisos Fúnebres
Os anúncios publicados nesta seção são irradiados,
sem aumento de preço, pela Radio Tupi — PRG-3

Foram sepultados ontem:
Joaquim de Almeida Rariz —

Rua Uruguai 20:2.
Nilton José Carneiro — Rua Liei-

nio Cardoso 153.
Zelio Benicio de Souza — Rua

ltapiru 50.
Joaquim Pereira Dias — Rua Ipi-

ranga 132.
Arthur Miranda — Rua Pompeu

Lourenço 156.
Esperança Rita dos Santos — Rua

Conselheiro Autran 35.
Raul Marques da Cruz — Rua

Dr. Leal 233.
Antônio Rodrigues Martins —

Hosp. S. Francisco Assis.
Izabel Alvarenga Barreto — Hosp.

3. João Batista.

RuaManoel Alves da Silva —
Vitorino Amaral 18.

José Caetano da Silva — Hosp»
Santa Casa.

Manoel Ferreira — Rua Leopoldo
ll. 286.

Antônio Fernandes— Rua Gene-
ral Pedra 83, casa 8.

Mathilde Mosacco — Rua Laura
Araújo 109.

Major Pedro Alves Monteiro —
Rua Filgueira Lima 85.

Tude Carvalho Brasil — Rua Sil-
va Telles 33.

Otávio Camilo Moraes — Avenida
Salvador de Sá 134.

Rezam-se hoje as
g. FRANCISCO DE PAULA

9.30 horas — Leopoidina Barreto
iif* Fffriii *

9.30 horas — Leonor de Graça
Aranha Miranda.

10 horas - Rita Marques Mar-
tins Teixeira.

11 horas — Dr. Patrício Zitro Ri-
beiro,
CANDELÁRIA

9 horas — Pauiina Monteiro de
Barros Pereira da Silva.

horas — João Batista da Costa
Monteiro. .¦",'. „

10.30 horas - Mana Luiza Guer-
ra de Souza.
CRUZ DOS MILITARES

10 horas — Coronel Fábio Fabnz-

S.' SACRAMENTO
3 horas — Antônio Ferreira da

Silva Parannos.
X. S. DA hVl

8.30 horas — João Alberto da ?ü-
va.
N. S. DA CONCEIÇÃO

9 horas — Dr. Jose Luiz Moreira
de Barros.
S. JOSE* . n7.30 horas — Amorno Araújo Xo-
can tins.

9 horas — Amali.i da Silva Motta

t 

CL O VIS ROLDÃO DE
BARROS — COiVIET SI-
PETZ — MILTON SAR-
MANHO DE FREITAS —
Os funcionários dos escri-

turios de Panair do Brasil, S. A.
convidam todas as pessoas das
suas relações para assistir a mis-
ba de 7.° dia que, por intenção
dos seus malogrados companhei-
ros, mandam celebrar hoje, dia
26, ás 10 horas, no altar do Sa-
¦.;rado Coração de Jesus, ria Ca-
¦Hdral (Praça 15 de Novembro».

. iitecipam agradecimentos.

seguintes missas :
CARMO

10 horas — Avrtiur Malerne.
N. S. DA LAMPADOSA

8.30 horas — Olga Gonçalves de
Castro Saldanha.
N. S. MAE DOS HOMENS

10 horas — Eduardo de Aguiar
Valkir.

Tf FERNANDO DE FREITAS
J=fy E CASTRO — Fausto de

||~ Freitas e Castro, senhora
Jt\, e filhos, Henrique Ignacio

Domingues, senhora c fi-
lhos, Felipe de Freitas e Castro,
Ruy Barreto e senhora convidam
os amigos e parentes para a mis-
sa que, em sufrágio da alma de
seu irmão, cunhado e tio FER-
NANDO DE FREITAS E CAS-
TRO, mandam rezar no altar-
mór da igreja de São Francisco
de Paula, ás 10,30 horas do dia
28 do corrente, quinta-teira.

t 

FERNANDO DE FREITAS
E CASTRO — Guilherme
Fontainha, sra. e filhos,
Flor Garrastazú Pedernei-
ras, João Garrastazú Fra-

ti, sra. e filho, Alberto Mello Fio-
res, senhora e filho convidam as
pessoas de sua amizade para as-
sistir á missa que por alma de
seu amigo FERNANDO DE FREI-
TAS E CASTRO mandam rezai-
no altar de Nossa Senhora da
Conceição, na igreja de São
Francisco de Paula, ás 10,30 lio-
ras do dia 28 próximo, quinta-
feira.

«£1=1 MA —• Fr'ipLaury An-

DE ABREU LI-
Frederico Dahne,

.iry Antunes Conceição
e Jorge de Mello Feijó
mandam rezar, no altar-

môr da igreja Candelária, às 9,30
de amanhã, 27 do corrente, rnis-
sa por alma do seu amigo Dr.
ARY DE ABREU LIMA, prema-
tura e tragicamente morto no
desastre de avião ocorrido nas
matas próximas de São Paulo,
agradecendo aos que quiserem
assistir a esse ato de piedade
cristã
tmvx&tmKSamammmmmmmi

HH OSCAR PINTO — Dia
— Mãe, filha e cunhado
de OSCAR PINTO convi-
dam as pessoas de suas
relações para. assistir á.

missa que em sufrágio rie sua ai-
ma fazem celebrar amanhã, dia
21 do corrente, ás 9 horas, no ai-
tar-mór da igreja de São Joa-
quim. Antecipam os seus agrade-
ciméntòs a todos que comparece-
rem a este ato piedoso.

Maria Luiza Guerra de Souza

+ 

Adriano dos Reis Quar-
lim c família; dr. Luiz
Pereira e sra.; familia
Franklin Sampaio; dr.
J. F. de Sampaio Vian-

na e familia; viuva João Balia-
ta Lopes e familia; Zaira de
Santa Vitoria e famila; Artur
Irineo de Souza c familia; Al-
berto Nunes de Sá e sra.; viu-
va Irineo de Souza e familia;
capitão Antônio Molina e sra.;
Baronesa de Ihiramirim e Ire-
ne de Souza Ribeiro, convidam
os seus parentes é amigos a as-
sistirem á missa de 7° dia que
mandam rezar pela sua queri-
da sogra, mãe, avó, bisavó, ta-
taravó e cunhada. MARIA LUI-
ZA GUERRA DÉ SOUZA, no
dia 26 de correnle, ás 1.0 e
1|2, na igreja da Candelária.
A todos que comparecerem a
esse ato piedoso antecipam os
seus agradecimentos.

ÁLVARO CATÃO

tZita 

Bocayuva Catão e filhos, Cecília Monteiro de -Barros
Catão, Alcino da Fonseca, senhora e filha, Mario Catão, se-
nhora e filhos, Anna Augusta Ewerton, Aurelia. de Almeida
Torres Bocayuva, Quintino Bocayuva Neto e senhora, Octa-
cilio Brocardo de Carvalho e filho e Fernando Corrêa da

Costa, senhora e filhos, profundamente sensibilizados pelas mani-
festações de conforto e pesar que lhes foram dispensadas por oca-
sião do falecimento de seu saudoso e querido esposo, pai, filho,
cunhado, Irmão, afilhado e tio ÁLVARO CATÃO, agradecem e con-
vidam os parentes e amigos para a missa de sétimo dia que, em
sufrágio de sua alma, mandam celebrar amanhã, 27 de agosto cor-
rente, ás 10,30 horas, no altar-mór da igreja da Candelária.

f
ÁLVARO CATÃO
Savio da Cruz Secco e filhos convidam seus parentes e ami-
gos para assistir á missa de sétimo dia que, em sufrágio
da alma de seu grande e inesquecível amigo, ÁLVARO CA-
TAO, fazem celebrar amanhã, 27 de agosto corrente, ás
10,30 horas, na igreja da Candelária

ÁLVARO CATÃO
' yr Luiz Menezes, senhora e. f ilha, Carlos Martins da Rocha,
tía Ranulpho Bocayuva Cunha, senhora e filhos, Reynaldo* II;" Gross Lefebvre e senhora, Pedro Brando, senhora e filhos
Jk e Ernani de Bittencourt Cotrim, senhora e filhos convidam

seus amigos e parentes para assistir á missa de sétimo dia
que, em sufrágio da alma de seu saudoso e querido amigo ÁLVARO
CATÃO, fazem celebrar amanhã, 27 de agosto corrente, ás 10,30
horas, na igreja da Candelária.

f
ÁLVARO CATÃO
Luiz Aranha e senhora convidam seus amigos e parentes
para assistir á missa de sétimo dia que, em sufrágio da ai-
ma de seu saudoso e inesquecível amigo ÁLVARO CATÃO,
mandam celebrar amanhã, 27 de agosto corrente, ás 10,30
horas, na igreja da Candelária.

f
ÁLVARO CATÃO
Gabriella Besanzoni Lage e demais parentes convidam seus
amigos para assistir á missa de sétimo dia, que, em sufra-
gio da alma de seu saudoso amigo ÁLVARO CATÃO, man-
dam celebrar amanhã, 27 de agosto corrente, ás 10*30 ho-
ras, na igreja da Candelária.

I
ÁLVARO CATÃO
Nereu Ramos e irmãos convidam seus parentes o amigos

. ^ara assistir á missa de sétimo dia que, em sufrágio da
l Ima de seu saudoso amigo ÁLVARO CATÃO, fazem ceie-

orar amanhã, 27 de agosto corrente, ás 10,30 horas, na igre-
ia da Candelária.

Dr. flrc hime des de
Oliveira e Souza

O falecimento, em
Recife, desse ilustre
político e industrial

Telegrama procedente de Recite
trouxe a noticia do falecimento, sa-
bado ultimo, ali, do sr. Archimedes
de Oliveira e Souza, antigo chefe po-
litico e senador estadual em Per-
nambuco, ex-deputado federal, ex-
profeito de Recife, e que tambem
foi proprietário da Usina Catende.

Espirito adiantado, o sr. Archime-
des de Oliveira e Souza distinguiu-
se de maneira especial não sô na vi-
da política, mas como industrial e
administrador. Sua passagem pela
Prefeitura de Recife ficou assinalada
por alguns notáveis empreendimen-
tos, entre eles a construção de um
Matadouro Modelo, bem como a rea-
lização de numerosas obras de
aformoseamento da capital peruam-
bucana, com o que se antecipou á
ação dos urbanistas modernos.

Xos embates políticos, no exerci-
cio do mandato de senador estadual
e deputado federal, o sr. Archimedes
dc Oliveira e Souza deu, em varias
oportunidades, demonstrações do seu
alto e esclarecido patriotismo.

A noticia do seu falecimento _ foi,
assim, recebida com as mais since-
ras demonstrações de pesar_ cm
Pernambuco c nos circulos políticos
e sociais do pais.

Era o sr. Archimedes de Oliveira c
Souza, genro do sr. Herculano Ban-
deira de Mello, pai do sr. .lose
Bandeira de Mello, diretor do "Diário
de Pernambuco", órgão dos "Diários
Associados". Deixa ainda uma filha,
senhora Juracy Maciel, casada com o
sr. Zacharias Maciel.

Ipppir7^ —\
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HÀáifl A 150 Dl AS
Assegure um Natal completo, ->ul>-
-.crevendo uma cesta de Natal d;t"A Feira das Nações", quo oferece

ainda este nes, em prestações
mensais desde 20}000.

A FEIRA DAS NAÇÕES
Matriz: Rua Barão de Itapstinin-.

ga, 11- — São Pauto
Ne Rio: iv. Rio Branco, 133 - S»

andar

J-f ABILITE-SE a centenas (K

prêmios sem qualquer des>
pesa, preferindo as vagas que
distribuem as cédulas dos
SORTEIOS GRATUITOS DIA-
RIOS ASSOCIADOS.

OS TELEFONES
DE MADUREIRA

Foram atendidos
os reclamantes

üo gabinete do prefeito recebemos
a seguinte nota:''Tendo em vista o estudo prelimi-
nar da reclamação que lhe íoi apre-
sentada pelos assinantes de telefone
de Madureira e'Cascadura contra a
transferencia nessas localidades doa
aparelhos ligados á rede local, o pre-
feito resolveu, de acordo com o se-
retario geral dc Viação c Obras, e
dada a urgência da providencia a ser
tomada, recomendar ao Departaraen-
lo de Concessões que, salvo os pedi-
didos de novas instalações, seja ve-
dada qualquer transferencia para a
rede local sem consentimento expres-
so do assinante.

Essa providencia é tomada sem
embargo do exame imediato, por par-
te da Prefeitura, das cláusulas con-
tratuais que devem reger o assun-
to".

ri —¦-¦-¦ -¦ - -- - | |- .. - — *--
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TRANSFERIDA A HOME-
NAGEM A MR. ALBERT

V. MOORE

Será amanhã, 27, o almo-
ço no Jockey Club

Segundo c do dominio público
está merecendo uma acolhida calo-
rosa a idéia do almoço a Mr. Al-
bert V. Moore, presidente da Moore
McCormack Lines, a Frota da Boa
Vizinhança. Esta homenagem é a
expressão do apreço e reconheci-
mento das classes conservadoras
nacionais pelos serviços que ; vem
recebendo a economia brasileira
através da ação esclarecida c segu-
ra deste eminente homem dc nc-
gocios.

Dada a importância que para nôs
representa o mercado norte-amerl-
cano, c levada em conta a necessi-
dade de um entendimento estreito
com todos os demais paises do con-
tinente, poderemos avaliar que pou-
cas iniciativas poderiam ser tão
oportunas e poucas poderão prestar
ao Brasil os serviços que lhe vem
prestando a Frota da Boa Vizi-
nhança estabelecendo ligações dl-
retas de nosso país c°ni todo o con-
tinente americano, através do apa-
relhamento perfeito que são os na-
vios modernos e confortáveis da
Moore McCormack Lines.

Em virtude destes fatos, ê gran-
de o entusiasmo despertado pelo
almoço que, primitivamente marca-
do para o dia 2(5, agora acaba de ser
transferido para 27 do corrente,
afim de poder atender a solicitação
de inúmeros interessados.

Um expressivo preito è
memória de Rio...

((ToiicliLitto An 5.» pacllin)
nliu derramou sobre a hélice do
avião a clássica "champagne'\ que
fol passada ãs mãos das demais per-
gonalidades presentes, qne lhe repe-
tiram o gesto, entre ama salva dc
pelmas. Depois, o ministro Salgada
Filho, encerrando a cerimonia, no-
vãmente usou da palavra, felicitan-
do-se pelo êxito da Campanha, que
disse provir da sinceridade com qui!
foi ela lançada. Disse que dois apa
relhos acabavam de ser integrados
na flotilha de treinamento da ÍH-
ventude e destinados ambos ao Rio
Grande do Sul. Uri evocando as
doçuras do açúcar, como a slffnt-
licar a nossa índole pacifica; outro,
soh o patrocínio do nome de Rio
Branco, campeão da paz no conti*
nente. •

Contudo, o pensamento dos ho
meus de responsabilidade nesta hora
cao pode ficar adstrito ao progxa-
ma de desenvolver apenas o espirito
esportivo e turístico da mocidade,

Estamos assistindo a quanto che-
gam as ambições em nome da clvt-
lização. E devemos desenvolver oi
homens do futuro, prepara-los para
ntender a qualquer chamamento da
Pátria, não para conquistas que n3o
desejamos fazer, mas para a defesa
da nossa integridade, que temos o
dever de zelar e preservar,

Lembra que os gaúchos se torna*
ram famosos pela sua cavalaria.1
Hoje, podemos trocar os coroeis pe-
los cavalos alados, para poder me-
lhor assegurar a defesa do Brasil.'

ÜMA FRASE DO SR. OSWAUJO
ARANHA

Conversando com o sr.. Samuel
Ribeiro e o ministro Salgado íilhok
apôa o batismo do "Barão do Rt?
Branco", disse o sr, Osvaldo Arar
nha :

— "Eu não sabia que eram de»
monstrações de civismo tão eloquen-
tes e torneios tão brilhantes estai
solenidades.

De agora em diante, não perderei
mais um batismo".

1 CÁMPASHA DA BOA
VONTADE

O governo fluminense esta em-
penhado na campanha econômica da
boa vontade, a qual visa recolhei-
utensílios de' metal, ferro, alumínio
e outros obietos, para aproveita-los
no sentido da defesa nacional. As
diversas Prefeituras do interior re-
ceberão esses materiais, doados pe-
lo povo, afim da encamtnhâ-los aos
ministérios militares, onde serão
utilizados para o fim aludido. A
respeito do assunto, o secretario de
Educação acaba de recomendar aos
sous ausiliares colaborarem pava o
axlto da campanha, devendo o pro-
feasorado aproveitar a ocasião, in*
cutindo no espirito dos seus alunos
noções de economia.

O sr. Rui Buarnue. ao fazer essa
recomendação, declarou o seguinte.
"O momento exige a colaboração
constante, desvelada e sincera de
todos os brasileiros, se mdistinçao
de classes. Todos devem unir-se, na
hora jravo que o mundo está. vi-
vendo,- com o pensamento fixo ua
«randeza e na prosperidade do Bra-
sir.

O "DIA DO SOLD-CÍ5C"
O dia da ontem, consaçrado ao

patrono do Exército nacional, foi
festivamente comemorado om todas
as escolas do Estado, onde tiveram
lugar diversas solenidades. As pro-
fessoras fizeram ao seus alunos pa-
leetras sobre a personalidade do pu-
que do Caxias, enaltecendo tambem
a obra patriótica aue, na salva-
sruavda da liberdade da soberania e
da honra do . Brasil, se deve ao
Exército, cujas glorias s «encarnam
no seu patrono.

POLICIA SAMTARIA
NOVV FRIBURGO, S5 — Acaba

de ser iniciado, nesta cidade, um
serviço de policia sanitária em tor-
no do meretrício. A delegacia rc-
Ifianal está incumbida de realizar o
fichamento, sendo feitos no posto dô
saude os exames e os tratamentos
que se tornarem precisos.

BOLSA DE VALORES
DE NOVA YORK

Movimento frouxo dos
negócios — Em baixa
o café e o algodão

NOVA VORK. :'ò ((_'. V.) — \ j
, Bolsa de Valores abriu hoje eui po- <

Ii 

sição firmo e com movimento mu- i
derado de negócios. Oá títlulos ti-1
veram ?uas eotaeúes firmes na I

1 abertura. A libra esterlina cotou-
se a I, 08, 50.

O mercado dy algodão tambem
abriu etn posição firme, sendo otermo para outubro cotado a li,'i".

FECHAMEJiTO
-NOVA VOKK-, :'õ (V. P.) — ABolsa de ..Valores fechou, hoje. ewposição firme e com movimentofrouxo de negócios. Os< titulo* dosoverno recitaram com tendência

Para alta. Foram negociados
330.000 títulos e ações. A libra ^1tou-se no fechamento a 4,03.30.O mercado de algodão fechou' os-cilando entre inalterado e trõs pon-tos de baixa, sendo o disponível co-tado a 16.94, o termo para outubro
a 1B.36 e para dezarr.bro a 16,52

A borracha foi cotada a 16,4;!
O CAFÉ

TORK, Zõ (D. P.> — x,-, met..cado de café a termo, o tipo Santos
oscilou entre a última cotação adoze pontos de baixa, sendo vendi-
dos 170 lotes. O tipo Rio teve cinco
pontos do alta, negociando-se dois
lotes.

No disponível, o Santos 4*0
Rio 7 não sofreram alterações.

Walt Disney esteve domingo à noite na"Escola de Samba Paulo da Portela"
O CRIADOR DO DESENHO ANIMADO FICOU
ENTUSIASMADO COM A MÚSICA DO MORRO
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ÁLVARO CATÃO
Henrique Victor Lage e senhora e Eugênio Martins Lage' e
senhora convidam seus amigos e parentes para assistir á
missa de sétimo dia, que, em sufrágio da alma de seu sau-
doso amigo ÁLVARO CATÃO, mandam celebrar amanhã.
27 de agosto corrente, ás 10,30 horas, na igreja da Can-

delaria.

f
ÁLVARO CATÃO
Oswaldo Werneck da Rocha, senhora e filhas convidam
seus parentes e amigos para assistir á missa de sétimo dia
que, em sufrágio da alma de seu saudoso amigo ÁLVARO
CATÃO, mandam celebrar amanhã, 27 de agosto corrente,
ás 10,30 horas, na igreja da Candelária.

t
ÁLVARO CATÃO
O Botafogo Foot-Ball Club convida seus associados e ami-
gos para assistir á missa de sétimo dia que, em sufrágio
da alma de seu grande benemérito ÁLVARO CATÃO, fa-
zem celebrar amanhã, 27 de agosto corrente, ás 10,30 horas,
na igreja da Candelária.

f
delaria.

ÁLVARO CATÃO
A Diretoria e funcionários da Sociedade de Expansão Co-
mercial Limitada convidam os seus amigos para assistir ã
missa de sétimo dia que, em sufrágio da alma de seu sau-
doso amigo ÁLVARO CATÃO, mandam celebrar amanhã,
27 de agosto corrente, ás 10,30 horas, na igreja da Can-

ÁLVARO CATÃO

tLuiz 

Barbosa e filhos. José de Moraes, senhora o filhos, e
felina Costa convidam seus parentes e amigos para assis-
jr á missa de sétimo dia que, em sufrágio da alma de seu
saudoso amigo ÁLVARO CATÃO, mandam celebrar ama-
nhã, 27 de agosto corrente, ás 10,30 horas, nà igreja da

Candelária.

ÁLVARO CATÃO

t 

Maria Amélia Bocayuva Bulcão, José Bocayuva Bulcão, se-¦hora e filhos, Clovis de Morais, senhora e filhos, Sara Bo-
.ayuva Bulcão e filho e Léo Bocayuva Bulcão convidam os

seus amigos e parentes para assistir á missa de 7.° dia que,
em sufrágio da alma de seu saudoso amigo ÁLVARO CA-

TAO, mandam celebrar amanh», 27 de agosto corrente, ás 10,30
horas, na igreja da Candelária.

*

"Defenderemos o país
com todas as nossas...

«Conelaaln do t4.» pac*>
"DEFENDEREMOS O PAIS"

LOXDRES, 23 (A. P.) — A oreis-
sora-radio de Telieran informou:

"O Parlamento iraniano estftva
reunido, hoje.-om sessão extraordl-
nar ia. o primeiro ministro AU
Mansur declarou que as forcas bri-
tanicas tinham atacado o Iran. per
terra, mar o ar, e que as auton-
dades iranianas tomaram as medi-
das necessárias em face do ataque.
Disse destacadamente o sr. Man-
sur: "TodoB võs eabeis que até o
inicio da presente guerra mundiat,
de acordo com os desejos de Sua
Majestade Imperial, o Shah, o sro-
verno iraniano anunciou a estrita
neutralidade do país. Executam os
essa política em toda a extensão da
palavra e usando dos nosos mellio-
res meloa. Mantivemos a orienta-
ção das relãçfies amistosas com to-
doa- os -paises em contacto . com t>
Iran e especialmente com os oos-

aoa. vipinhos. Çpmos forcados a-satr
dessa orientação Pelo ataque contra
nôs desfechado. Defenderemos ©
pats com todas as nossas forças"

VAItlAS CIDADES BOMBAR-
DEADAS

BAGDAD, 25 (R.) — "As forc&S
britânicas bombardearam e canho-
tiearam varias cidades iranlanat,
"declarou o primeiro ministro do
Iran na sessão extraordinária do
Parlamento, segundo informa o ra- t
dio 6e Teheran.

O primeiro ministro acrescentou:
"Todos sabels que no inicio na
guerra atual o governo do Iran, do

do com os desejos do Shah, dê-
>u a mais estrita neutralidade
líb, aplicando uma política dos-

te caráter no pleno «entldo da pu»
lavra o de acordo com a nossa ab-
sotuta capacidade.

Seguimos uma política de am!s!t-
de e de cordialidade com todos oi
países que mantinham relações co-
nosco, especialmente com nossos vi-
zinhos. '.

Contudo, o soverno britânico, de
acordo com o rusao, apresentou-nos
um memorandum pedindo a expul-
iâo da:maioria dos alemães do pais.
O' governo lratilano deu seguranças
u osses dois países, Indicando que
nosso governo vigiava as ativirta-
Aes de todos os estrangeiros, no
pais o que nenhum perigo podia le-
vantàx-se do rfimero reduzido de
residentes alemães. Com o intuito
de' acalmar os governos britânico •
russo, o governo do Iran tomou

- medidas especiais para reduzir o
numero, de alemães no pais, fazendo
assim todo o possível para eatlsM-
ser ambos oa governos meniona-
dos.

E' altamente lamentável que ape-
sar de todos os esforços do governo
iraniano para preservar a pas. os
representantes britânico e sovleti-
co,.«im vez de discutir o assunto em
atitude pacifica, chegassem á ml-
nhá residência partlular âs 4 Horaa
ao hoje, entregando-mei uma nota
ameaçadora.

Begundo informações que chega-
ram a meu poder, sabe-se que as
íorcas britânicas e soviéticas cru-

¦ raram a fronteira antes dos repre
sentantes desses paises chegarem á
minha-residência. As forças brira-
nicas atacaram barcos em portos
iranianos c aeroplanos e canhOes
britânicos bombardearam e canno-
nèaram algumas cidades Iranianas.
As autoridades do pats tomaram as
medidas necessárias para enfreatar
M.sltuafião"..

. AVISTOr-SE COM SUHXER
WELLES

WASHINGTON. 25 (A. PO — O
cr. Mohamed Schyesteh, ministro
do Iran junto ao governo norte-
americano avistou-se hoje com o sr.
Bumncr Welles, sub-secretario oe
Estado, afim de explicar a situação

.do Iran.. O ministro do Iran lnfor-
mou "mais tardo aos representantes
da imprensa, que as alegações an-
Blo-sovletlcas sobre n. preéenqa de
agentes alemães eram um moro
pretexto para a invasão, assegm-
rando, que não exietiati agentes
nazistas na. Pérsia.
Não obtiveram
a liberdade

A* vista dos processoj que líre fo-
ram encaminhados pelo Ministério da
Justiça, o presidente da Republica
indeferiu os requerimentos de indul-
to ou comuntnção de pena de Fran-
cisco José Lunardi (Rio Grande do
Sul), Benedito da Cruz (S. Paulo),
Manoel Neto (S. Paulo), José No-
gueira Dias (Espirito Santo), Mateus
Geraldo. (Rio de Janeiro), Francisco
Borges de Oliveira (Minas Gerais,
Joaquim Pereira (S. Paulo), Arman-
do Lins Falcão (5. Paulo), Valdevi-
no Gomes da Silva (Pernambuco),
Benedito Modelo, (Espirito Santo),
Luiz ROssefo (S. Paulo), Homero
Firmino da Mota (Minas Gerais),
Uriel Henrique Silveira (S. Paulo),
e José-Sebastião: Luiz (Minas Ge-
I»ÍS)., - ¦

Atacando os objetivos
industriais...

(Conclusão da 14.* pas.)
nisterios do Ar 0 Segurança ln-
nmnicado: "Aviões alemães, em pe-
queno numero, cruzaram as costas
leste, e nordeste e sudoeste da ln-
glaterra e nordeste da Escócia na
noite passada, e alguns deles voa-
ram mais para dntro. Bombas fo-
ram atiradas em diversos pontosmaa somente houve pequeníssimosdanos e não se noticiaram baixas."
nm55RVdpsuaTib ai na na na nana
TODA A COSTA FRANCESA PI-

COU ILUMINADA
LONDRES, 25 (A. P.) — As úl-Umas horas da noite de hoje foram

assinalados aviões de bombardeio
inglesas voando sobre o estreito de
Dover, então mergulhado em pro-
funda escuridão.

Alguns minutos depois. ,oda a
costa francesa, desde Dunkerque
ató Boulogne estava iluminada pe-
Ia explosão de granadas anti-ae-
reas, pelos projetis iluminativos e
pelos holofotes das defesas lerres-
tres alemãs.

COMUNICADO
LONDRES, 25 (H. T.) — O 111-

nistério do Ar distribuiu o seguinte
comunicado oficial:"Na naite passada bombardeiros
da RAP atacaram violentamente a
«idade alomã de Dusueliiorf, a des-
poito das más condições atmosferl-
cas, que entravaram em parto a
ação dos aparelhos britânicos.

Entroncamento ferroviários e ob-
jetivos industriais foram direta-
mente atingidos.

Não regressaram três aparelhos
britânicos".

BAIXAS INSIGNIFICANTES
LONDRES, 23 (A. P.) — O MI-

nistério da Segurança Interna for-
neceu o seguinte comunicado:"Um-pequeno número de aviões
Inimigos voou hoje ligeiramente
sobre a costa oriental. Foram lan-
çadas bombas em três ligeiros da-
no3 foram causados."

NÃO HOUW VITIMAS
LONDRES, 25 (H. T.) —O ai-

mirantado britânico disBribuiu <o
«eguinto comunicado:"Um bi-motor inimigo qu© se
preparava para atacar um navio de
pesca britânico fol abatido por es-
te. Não houve vitimas, nem danos a
bordo do navio."
CONTESTANDO U.M COMUNICADO

ALEMÃO
LONDRES. 25 (R.) — O radio d«

Berlim durante o dia de ontem de-
clarou que "desde que a Inglaterra
se intrometeu para aliviar a Rus-
sia dos ataques germânicos" foram
destruidos 331 aparelhos britânicos
em combates e atividades quer diur-
nas'quer noturnas.

Os círculos autorizados desta ca-
pitai, desmentindo esses algarismos,
acentuam primeiramente que o ra-
dio alemão não faz a menor men-
Cão sobre as perdas dos aparelhos
nazistas, o lembram, de acordo aliás
com as noticias arquivadas no Mi-
nistério do Ar da Grã Bretanha que
as perdas totais da RAP a partir do
dia 23 de junho último — quando a
Alemanha invadiu a RuBsla — atA
hoje, atingem a 509 aviões, ao pa«-•o que a 'Alemanha, no mesmo !>••
riodo, perdeu 448 aparelhos.

Comparando esses fatos e as cl-
iras citadas pelos alemães, acentuam
esses circulou quo durante todo o
esse tempo, tanto os aparelhos dn
«ombato como os de bombardeio da
RAF não cessaram de levar a efeito,
dia e noitée, violentos ataques con-
tra o Reich, numa intensiva ofen-
alva, enquanto, praticamente, no
mesmo período, a Luftwaffe tem es-
tado em repouso, não desenvolveu-
do nenhuma 'atividade diurna sobre
o território inglês o pouquíssima• durante a noite. Frlsa-se igualmen-
te que os aviões germânicos estão
ocupadi38ÍmoB no frente russa, em-
bora queiram desse fato os alemães
manter sigilo.

De acordo com os arquivos do Ml-
nistério do Ar, quando, no ano pas-
•ado, a Alemanha estava com a mi-
clatlva dos combates, as perdas ger-inanição eram de no mínimo quatro
oparelhos para um da RAF e d*
dozo pilotos alemães para um brita-
nlco, verificando-se a mesma pro»
porção entre as respectivas tripu-
lações,

At) PERDAS ALEMÃS
Convém lembrar que uma forca

atacante de aviões combatentes, «a.
pecialmente quando escoltam os apa-
relhos de bombardeio, deve sempre
«star em posição desfavorável. Ape-
sar disso, porem, as perdas alemãs;
de 22 de junho a cata parte, teem sido
pouco inferiores às dos britânicos.
e, levando em conta o número de
aparelhos empregados pelos nazlstan
em comparação com os da RAF, sua
porcentagem de perdas tem sido
multo mais elevada que a da RAF.

Al-m disso as perdas Inimigas não
Incluem em sua contagem de 441
aparelhos centenas de destrulções na
frente oriental nem tambem as Inü
meras vitimas da marinha real, da
aviação nava| e mesmo dos navios
mercantes britânicos. Aliás, os to-
tais ingleses e nazistas não contam
as perdas no Oriente Medlo.

Cobro os totais indicados pela
•mlssora de Berlim o erro ê flagran.
te. Afirmam os alemães que no pe-
rtodo Indicado os Ingleses perderam
1.044 aparelhos. O Ministério do Ar.
porem. Indica hoje as cifras exatas
que bem longe estão das menciona-
das pelos nazistas: 215 aviões per-

Walt Disney aprecia a dansa de
 Morro da

Walt Disney, em conipanaia do
sr. Assis Figueiredo, diretor da Di-
visão dc Turismo do D. I. P., os-
teve ua noite de domingo, em Ma-
(lureira. em visita à Escola üe Sam-
ba Paulo da Portela-

A caravana de automóveis partiu
do "Copacabana Pálace". pouco cie-
pois das 1" horas.

Walt Disney ia na frente, chefian-
do os excursionistas. Nos outros
carros, todos os seus auxiliares, de-
senhistas, musicistas. artistas, te-
portes, fotógrafos, convidados espe-
ciais, Inclusive a secretaria dc Gra-
ce Moore, que tambem é jornalista.

NA ESCOLA DE SAMBV T)E
PORTELA

O terreiro eslava iluminado. .Não
se sabia ao certo o lugar exato on-
de ficava a Escola de Samba rio
Portela. Era, aliás, um detalhe des-
necessário. Para aquela gente que
ali ia, orem, bastava saber o vurno:
Estrada da Portela. Dentro dc uma
casa tosca havia barulho da batuca-
da: cuíca, pandeiro, tamborim, gan-
zás, "surdos", e omelès. A carava-
na estava diante da Escola dc Sam-
ba Paulo da Portela.

UM DISCURSO
A festa já havia começado, por-

que aquela gente espontânea e Am-
pies não podia ficar aguardando
uma voz de comando para dar mi-
cio á sua alegria. Sabiam qut' Walt
Disney ia visitá-los. Bastava di-
ser aos habitantes do morro:

Vera ai o homem dos desenhos
animados.

E não se precisava maig nada pa-
ra que eles soubessem da importan-
cia do visitante.

Quando Walt Disney entrou no
terreiro, Paulo da Portela, a figu-
ra suprema da Escola, recebeu-o
com um discurso de improviso. De-
pois começou o espetáculo.
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Vítor É Espirito Santo
—— Advogados —

EUA DA QUITANDA, 126 • S*
Telefone 23-4721,

Comunicado de Guerra
(Conclusão da 14.* pag.)

Do Comando da RAF
no Oriente Médio

CAIRO, 23 !A. P.) — O Comando da
Royal Air Force no Oriente Medlo dis-
trlbulu o seguinte comunicado:"Durante a noite de 23 de agosto. 24
grandes aviões de bombardeio da RAF
despejaram cerca do 20 toneladas de
bombas sobre as Instalações portuárias
e depósitos de petróleo cm Trlpoli. Fo-
ram observados diversos impactos dire-
tos, verificando-se tambem que Irrom-
peram mais de trinta grandes incen-
dios de tal magnitude, que o seu cia-
rão podia ser e.viscaúo a 35 milhas ds
distancia. Depois do ataque as nossas
unidades aéreas metralharam objetivos
militares na ursa do porto e no aero-
dromo de Mellalw

O ataque fol levado a efeito de pe-
quena altitude.

Durante a mesma noite, outros apa-
relhos bombardearam acampamentos
inimigos nas ireas de Solum, Bartíla e
Oambut.

Aviões médios de bombardeio ataca-
ram duas escunhs inimigas e o navio
de escolta, com um deslocamento de
cerca de 1.800 toneladas cada uma, no
golfo de Bldra. Uma das escunas e o
navio escolta foram afundados, en-
quanto que o terceiro navio fol visto
pela ultima vez seriamente adornado e
com todas as Aparências de e3tar afun-
dando.

Aviões de caça da RAP Interceptaram
ontem, no Mediterrâneo, aparelhos Jun-
kers 88 que tentnvam atacar a navega-
ção britânica. Ttm f.vlfto inimigo íoi
derrubado. Fotografias obtidas num
vôo de reconhecimento mostraram queo navio mercante avariado durante o
ataque ao porto do Tripoll, na r.olto de
21 para 22 de agosto sossobrou.

Na região de Debarech, na Ablsslnla,
foram bombardeadas postções inimigas
sendo metralhados grupos de tropas nas
estradas.

Todos os nossos aviões regressaram às
suas bases, após a leallzação destas ope-
rações.

Do Comando Britânico
CAIBO, 24 (R.í — O comunicado do

Comando Britânico, de hoje, dia o se-
guinte:"Líbia — Na área de Tobrufe, a arti-
lharla Inimiga mostrou-se um pouco
mala ativa.

Na área da fronteira, reglstou-se um
aumento das atividades das patrulhas,
tendo e. nossa artilharia martelado os
destacamentos Inimigos, obrlgando-os a
bater em retirada".

Do Alto Comando
Italiano

ROMA. 23 (A. P.) — O Alto Co.-nadi
do do Exército Italiano distribuiu o se-
guinte comunicado:"Nada de tmporcap.se a comunicar
nas frentes terrestres.

Na noite de 23 de agosto, aviões Inl-
mlgos atacaram com bombas incendia-
rlas a cidade do Templo Fausanla, pro-ximo de Sassarl, matando uma pessoae ferindo ligeiramente 4.

Durante uma missão no Mediterra-
neo, um dos nossus aviões fol atacado
por uma formação aérea Inimiga. Em-
bora atingido e com um dos oeus tripu-
lantes mortos, logrou escapar depola ds
derrubar um adversário'*

uma das pequenas bailarinas tfo
Portela.

O SAMB»
Alinha ram-.-e os comparsas no

terreiro. Centena res de figurante,
que ali acorreram a um grito de
Paulo da Portela, começaram a mo-
vlmentar-se ao compasso do todon
aqueles instrumentos. O coro can-
tava uma belíssima melodia dc Car-
tola, que ali eslava como visitautu,
com um casaco dc pijama ofwtcidi»
pelo dono da casa.

Terminou o coro, o solista tira*
Va um verso dc improviso c outro
respondia. Kmquanto isso, dezenas
dc pastoras passavam em frente a.
Walt Diney, cantando, sambau-
do, gingando o corpo, c bailando.

Walt Disney observava, de braços
cruzados os movimentos dos baiín-
rinos e comentava o assunto com *
pessoa que estivesse mais próxima
dc si.

PAULO DA rORTELÂ UM
ESPETÁCULO

De camiseta branca com majusts
curtas, movimentando-se em todas
as direções, agitando òs braço»,
dando ordens, disciplinando o seu
conjunto, gritando, quase alucinada-
mente, Paulo da Portela ora um es-
petaculo. Dentro da melodia esco*
1 hida para motivo daquela batuca-
da, ele falava, cantando, para tono*
os seus pupilos, com extraordinária
energia. Dava ordens em musica.
A principio, c sem sair da cudrii-
cia do samba, ele estava como quo
colérico. Parece que não lhe estava.
agradando a forma do pessoal. O
chefe não estava satisfeito. E quaa-
do chegava no instante do coro, sua
voz sobressaia de todas, seus Lra-
ços se agigantavam e era tal o lm-
peto com que ele se dirigia A mass..i
coral, que as vozes cresciam tam •
bem, nevosamente. Aos poucos,
Paulo da Portela foi se acalmando-
Agora sorria. E cantou para um seu
compadre que assistia o trabalho,
trepado eni um caixilo:

Não é lá muito difícil
Acertar a marcação
O samba nasce com a gentt
Está dentro do coração
Até pegar a cadência
Tenho que fica- cantando
Depois a coisa endireita
E eu fico descansando...
E cruzou os b.aços, dando e.ntMM

me gargalhada, mas seguiu, rápido,
para outro setor do terreiro, gin*
gando sempre.

Walt Disney não perdia nads.i
Assistia, maravilhado, aquele espe-
laculo do morro, em sua homens»
gem. Mostraram-lhe o relógio .i
Eram vinte c uma horas. Já esta->
vam ali há quase cento e vinte ml *
nutos. O creador do Pato Donald
relutou. Não queria sair. fiperoit
ainda mais um pouco- Depois ío>
saindo, com o olhar voltado para <>
terreiro.

Mas a batucada continuou até tt
sol raiar...

«Idos sobre n Grã Bretanha e 113
sobre território alemSo.

DOS AVIADORES RUSSOS AOS
INGLESES

LONDRES, 25 (R.) — Os aviado-
res russos enviaram uma mensagem
de congratulações aos seus coiegaabritânicos tellcltando-os pelos êxitos
obtidos em suas lutas aéreas, ao
mesmo tempo que expressam o pro-funda admiração pelas vitorias obtl-
das pela arma aéreas britânica era
Taranto, e pelas ousadas batalha3
para a destruição doa objetivos mi-
litares do linmlro.

OUÇAM HOJE
RADIO TUPI

ONDA DE 1.2*0 tit'lLOCICL05
8.00 —- Bom Dia — Kadlo Jornal Tupi

(noticias nacionais e resumo d»
situação Internacional).

1.15 — Relógio Musical — (noticiai
utels).

9.00 — Gilberto Alves com orquestr*.
9.15 — Odette Amaral.
9.30 — Antologia Sonora do P.B.G. S

— Programa sinfônico — Fe»-
tiva! de Beethoven.

10.30 — Quadros da Historia, com tf»
Gaiity e orquestra.

10.45 — Música mexicana, com Luiz Koi-
dan o Elvlru Rios.

11.00 — Ecos da Broadwsy.
11.30 — Melodias Queridas.
11.55 — Canç&o da Fan. com Sylv.o

Caldas e regional.
13.00 — Radio Jornal Tupi (noticiário

geral).
12.08 — Programa do almoço.
12.20 — Programa Laboratório Zits, com

o pianista Cario Zecchl.
12.30 — Instantâneos Cariocas (sketch).
12.35 — Canções de Amor, com Bine

Crosby e orquestra.
12.45 — Radio Esposes Tupi, com Cai-

pari (1» edlç&o).
13.00 — Ondas Musicais — Programa 6*

páginas celebres, sob o patro*
clnlo da Liga Brasileira do Ele-
tricldade.

14.00 — Radio Jornal Tupi (noticia» tíe
ultima hora).

14.15 — Escada de Jacob, com o proles-
sor Zé Bacurau.

15.00 — Intervalo.
16.00 — Programa Luiz Brailo (estúdio).
1S.45 — Programa Flora Medicinal.
17.00 — Coclt-tail Tupi — Música —

Literatura — Notas sociais —
Ramos de Carvalho.

17.30 — Copacabana Clube — Program»
de melodias alegres.

18.00 — Lusco-Fusco — Manuel Ba:"
cellos.

18.03 — Coro dos Aplacás, sob a regeu-
cia da professora Lucilia Gui-
marães Villa Lobos.

18.15 — Fon-Fon e sua orquestra.
18.30 — Caleidoscópio — Lulzinha Car-

valho — Noticiário de guerra.
18.45 — Radio Esportes Tupi, com Aiy

Barroso (2a adição).
19.00 — Boa Noite para Voei..., cont

Carlos Frias.
10.05 — Prosseguimento de Radio Es-

portes Tupi.
19.25 — Academia de Letras Protestada'.

com Svlvlno Netto — Oferta ds.
ALFAIATARIA "A CIDADE".

19.30 — Aracv de Almeida — Program»
SABONETE ADRIAN1NO.

19.45 — Programa CASA DAS NOVTOA-
DES. com: Fon-Fon, e sua or-
questra — Dorival Caymml ¦—
Lulzinha Carva'ho — Rogério »
Carolina — Regional.

21.00 — Fon-Fon e sua orquestra.
21.05 — Dramas da Vida — Pimplnellft

Anestesio e Sylvino Netto —
Oferta da Cia. ÁUREA BRASI-
LEIRA.

01.15 — Postais Evocatlvos — Num»
gentil oferta de COTY, o mago
dos perfumes.

21.30— Svlvlo Caldas — Programa FAN-
DORDJE.

22.00 — Aracv de Almeida — Sambas —
Regional de Rogério Gulmarãei,
com Dédé.

22.15 — Dorival Caymml,
22.30 — Relicarlo.
23.00 — Ultima edição do Jornal Tupi

Oferta de ENO.
23.30 — Penumbra — Programa roman-

tico, com Carlos Fris^.
24.00 — Boa Noite Musical, com ííanttaí

Barcellos.
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Hongeis pela Câmara Americana
de Comercio os parlamentares dos EL UU.

Um almoço oferecido à comissão chefiada pelo deputado
Louis Rabaut — Os discursos pronunciados durante o ágape

Serão recebidos hoje nó Conselho de Economia e Finanças
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Aspec.o da mesc âo almoço oferecido aos deputados americana, icntlu-se o deputado Louii C. Rabaut e.nre
o* srs. Valentim Bouças e Earl C. Givens, presidente da Câmara Americana de Comercio.

No propósito de homenagear os
congressistas norte-americanos ora
«n visita a esta capital a Câmara
Americana de Comercia do Rio de
Janeiro reuniu, num almoço, ofe-
reeldô tos Ilustres hospedes, figu-
ras dâj mais destacadas da colônia"yíJikèt'' arjui domiciliada, inclusi-
va elementos do corpo diplomático,
a Cuja frente o embaixador dos Es-
tdôs Unidos.

O ígape teve lugir no salão do
Clube Ginástico Português, nele
tomando parte, como hemena.ea-
dos, os srs. Louis Rabaut, .John
Houston, Harry P. Bcam, Vinccnt
F. HaíTington e Albert E. Carter,
membros da sub-comissão de orça-
mento da Câmara dos Deputados
d*» t- Unidos, srs. Jack K. Mc-
Fali, Secretario da referida Sub-Cú-
missão, e Guy M, Ray, funcionário
dO DêOartam .nto de Estado, todos
ehegados aqui na última sexta-
feira.

O sr, Earl Givens, presidente

da Câmara de Comercio proferiu
algumas palavras, apresentando os
doií oradores principais da soleni-
dade, o embaixador Jeferson Caffe-
ry e o deputado I.ouis Rabaut. pre-
sidente da Sub-Commissão,

O primeiro a falar foi o embai-
xador americano, manifestando a
grande satisfação que -lhe propor-
cionava aquela festa e, com ela, a
oportunidade de dizer quanto apre-
niava a maneira por que a Câmara
de Comercio vem representando os
interesses comerciais americanos no
Brasil. Elogiou o trabalho de aprn-
ximação e 

"amizade 
que o Instituto

Brasil-Estados Unidos vem executan-
do, e que 0 faz uma instituição
modelar na America Latina." Por
fim, enalteceu a simpatia e a esti-
ma recíprocas existente entre o
povo brasileiro é a colônia ameri-
cana-

Em seguida, falou o sr. Louis
n."»baut, agradecendo as referencias
do embaixador Caffery e a home-
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O corregedor Oldemar
Pacheco não se excedeu

nagem que lhe era prestada e aos
seus colegas. Disse ser a primeira
impressão que teve, juntamente com
os demais congressistas da comitiva,
avistando a estatua de Cristo, no
Alto do Corcnvado, foi que esta
é "uma cidade abençoada''•

Agradeceu, com palavras altamen-
te elogiosas, a hospitalidade com
que tem sido distinguida a comis-
são em sua estada nesta capital,
congratulando-se pelas relações de
indisfarçavel amizade que unem os
povos americanos do norte e do su).

Declarou-se encantado tambem
eom a maneira por que se vem
executando o programa dn governo
americano para promover melhores
relações com a America Latina, e
se referiu ao embaixador Caffery,
como "um dos filhos mais destaca-
dos 8 leais dos Estados Unidos''.

Terminou afirmando estar certo
de que essa visita viria auxiliar, de
modo completo, o progresso de maior
e cada vez melhor entendimento
entre os povos norte-americano e
brasileiro.

SERA* RECEBIDA HOIE. NO
CONSELHO DE COMERCIO

B FINANÇAS
Convocado pelo ministro da Fa-

zenda, reune-se hoje. á tarde o Con-
selho Técnico de Economia e Fi-
nanças, afim de receber a Missão
Parlamentar Norte-Americarta, ora
em visita ao nosso pais.

Ratilicp do iteimeÊ
ijn Sindicato te Mistas

Fei* Minittcrto 4« Tübclh*
será feita «manha • entrega
da rcsptctivé eerté

.Realiza-se aMiHr.il, na Vtiacló
| Tiradentes, ás lí nor*í. â MlMMa-

de dã entrega pelo ministro do Tra-
bilhô dit carta de rati.tc4i.ilil A6 re-
coníiíclmíiito do Sindical» díi»
JórnaliltiS ProfiíllOBíií i 4iWtona

I dessa irtstitui.36 de classe.
i Pará o áto foram convidas altas
. autoridades, Bem como AS diretoria-,
| do Sindicato dos P.òpfiítarfOí dé

Jorflai» e RevisUi, d* Sindicato dos
Afieneiadores do fublicidád* é Sin-
dicato dOt Gráficos, tndõi dêíta ca-
pitai.

Deverá tambem comparecer, ln-
corporado, o conselho Nacional de
Imprensa, inclusive a*n preoidénte,
o diretor ferái da H.X.P.

A queixa crimG que o Supremo Tribunal
Federal vai examinar — O sr. Gabriel
Passos opinou pela improcedencia

m. i a
Chefe do Ambulatório de Gi-
necologia do H. Gaffrée-Guln-
le - Clinica Geral - Moléstias
de senhoras - Partos - CINfi-
LANDIA — EDIF. GLOttf A, S*
andar —¦ Telefone: 22-7247 —
De 1 ás 4, Residência: CONDE
DE BONFIM fil.1 — Telefone
38-0810.

O sr. Gabrinl Passos, Procura-
dOr Oeral da República, emitiu o
seguinte parecer na queixa-orime
apresentada ao Supremo Tribunal
federal pelo juiz de Angra, dos
Reis contra o desembargador 01-
demar Pacheco, corregedor da jus-
tica do Eslado do Rio:

"Preliminarmente, a competência
do egrégio Supremo Tribunal Fe-
deral para processar e jülíiir ori-

ginariamente a presnnte queha-cri-
me nos parece putenie, desde que
o querelado é um juiz do ilustre
Tribuna! de Apelação do Estacio do
ítlô dê Janeiro e o artigo 101, I b
dà Constitui.ão confere expressa-
méfttè ao Supremo Tribunal Fe-
dérSU competência para processar
é julgar os juizes dos Tribunais de
Apelação dos Estados, nos crimes
comuns c nos de responsabilidade,
sendo o crime imputado ao quère-
lado dáqueia natureza,

NIO modifica essa competência m
circunstancia de poderem oa ato-
dé que se teria originado a açãio
criminosa ser praticados, nos ter-
«Os da lei, por um juiz ile direito,
pessoa, cujos crimes não são jul-
arado» pela estresia Suprema instan-
ôia. No caso dos autos, tais atos
n&0 teriam sido praticados por juiz
d« direito e sim pnr um desembar-
tidor.

O que podo. pois, ocorrer <_qi.ii'
o «esmo ato gere crime apreciado
ora pelo Supremo Tribunal Federal
« Ofâ pof outro juizo. segundo o
pra.-li.ue um desembargador ou um
Juií de direito.

Compete, pois, no nosso parecer,
àO èírregin Supremo Tribunal Fe-
déíàl opinar e julgar a presente
ftueiiâ-crime.

6 querelado desenvolveu longa-
lft*nte sua defesa e demonstron

15-1-9... e oue oncorreu o querela-
do na sanção do art. 210 combinado
oom o 20" n. I da Conâôlida.âodas
Leis Penais e o crime do art. 2H0
da mesma Consolidação, combinado
com o art. 11 do dec. 24.776. dc
15-7-9.14.

O querelado, porem, corno se vê
dos autos, não excedeu os limites de
suas atribuições, procedendo sempre
com moderação, ouvindo paffcer do

! chefe dó Ministério Publico local,
não revelando ódio ou qualquer sen-
limentn condenável no e-terncjo de
suas funções, nem praticou a diía-
mação prevista no art. 14 da Lei de
Imprensa. (Dec. 24.776 de 14 7-934),
pois se publicidade deu ao seu ato
de correição, o fe_ em obediência á
publicidade necessária de atos dessa
natureza.

A impresão que nos fica da lei-
tura atenta das peças do processo
é a de que grande numero ce acusa-
ções levadas á Cóffdgedofia corttra
ft juiz de Angra dos Heis -ão pue-
ris e que esse magistrado não reve-
la defeitos que o Incnmpatibilizeni
com a sua honrosa Investidura. Nos
pontos^ porem, em que sofreram
correição os seus atos. foi .Ia justa
e rnoredada.

Se _ discutível caiba ao eórrege-
dor a fnruld.idi. de determinar qui> l
lal afo iíij termo processual se im-1
põo em certa ação. por força de ad-,
vento de lei nova. porque 3o juiz |cabe julgar, segundo sua ciência e
sua cónclencia, da aplicabilidade de
uma lei nova, admitidos os recursos
processuais adpquâdos, contado i de
indisciplina o tom zombetéirô Com
que o juiz recebe a advertência do
corregedor sobre á necessidade de
promover despacho Saneado., criado
ná nova lei.

A indepedencia funcional do juiz é
uma necessidade elementar para a
praHca da justiça; mas correição»*!•'¦»- -— — — - . j I pmi i__j*. tia ji

ÍOfltò pòr ponto a improcedenéia aa modmtia do tódevlao empreg0 des_
denuncia. Nao ha efetivamente sa independência, e correição feita
nèftllTim crime configurado noa | pnr menlDrn d0 proprio p0(-er judi.
Mi atos que o queíelante imputa _'ari0i nSo âje£a nem ol-9ta á ap'jca_
àô querelado, pois todos eles foram | çã,-, da justiça.
èxercirüdos por forca da atuação Melindrosa. . s«fm duvida a inter-
diáciplinadora que cabe ao Corre- venção disciplinadora ná atuação
Éédor. nos termos da lei de 0_-.nl- | dós juizes; quando élà se torna ne-
iá$aó Judiciaria do Estado do Rio I cessaria, porem, redunda no mal mo*
Janeiro (decreto-lei estadual n
dè Íâ-S-940)

Ôs limites da função do Lorre

gedor estSo bem fixados, a nosso
Vêf. na referida lei, obedecidas que
Sé aòham as fronteiras da atuação.
íàírè à instância de recursos, que e

d Tribunal de Apelação e o orgao
côrrestèdor da justiça.

As pãr'es que se sentem contra-
fiadas pelos atos funcionais dos

Juizes contam com r»s réciifsus pro-
ééssuáls ordinários, quando tais atos !
Sâo discutíveis em direito, mas su- ¦

Jeitos â revisão por um órgão su- <
•Jériór de justiça, e com a atuação I
dá CÕrregedoria. quando o juiz se
rèvelã negligente, omisso, ru ex- j
eéèsivo no exercicio de =-uas fun- i
ções. I

feio recurso processual^ se pro-i
toõve a repararão rio "ato" de ofi- !
eiõ contrario a direito: pela correi- >

. áãô _è repara a "atuação" n0 ofi-
cio contraria a direito, á ordem ou
A disciplina judiciaria.

Ô quêrelante foi punido pela Cor-
fegedoria por faltas na sua atuação
éòrrlo jtliz; julga que a pühi.&o en-
vdlvê o crime de difamação previs-
td rio ãrt. 14 do dec. 24.776 de

Molhe-se como un. pinto,
mos tome Cognac de Al-
tátrão Xavier — evita:
TffSSé, gripe e resfflados.

I nor reclamado pela boa ordem da
I iustiça e pelo seu resguardo e 'te-' coro.

Parece-nos que não houvp oualquer
escessn na atuação dó corre^erdor.
não se configurando qualquer crime
qne lhe possa ser imputado, nò difi-
cil e espinhoso encargo que à lei
lhe atribue.

Somos, consequentemente, por que
seja decretada a improcedencia da
denuncia".

Homenagem ao
Exército Brasileiro

(Conclusão d» fi* pagina)
Nação tenha rte defender, de SOrt*
que o povo jamais se debata em dn-
vidas e desconfianças prejudiciais
_. vitoria da própria N*açí_o,

Tomos glorlo.as tradiçfi.s vin-
euladaa a fompromlsío. d. honra
assumido., perant* o Continente, aos
quais nüo poderemos faltar, por-
que sftmoê ie?àt.nrlos dós brlòs queImpiilslopflra.rn „- armas dós no*-
sos antepassados nas bstalfias dos
Ouararapé-,

A axaítâ_a.o dessas tradições •• arevivlàcenôia dos exemplos edifi-
cantes desses var .as assinalado» dahistoria patria constituem um «Van-
gelho de brasüldad. a ser pregadopelos nossos org-ãos de publicidade *
propaganda.

rnidofi pf>ir, pensamento e pela
I açío, tortaleíendo cada vei mais os
I elo? espirituais e as armas que con-
| f_rega.ni os brasileiros eni torno da
i sua bandeira Imaculada, saibamos

nos, jornalistas e soldados, dar ao
I Brasil a força e a autoridade mo-
i ral que precisam ter aa Nasfleg da
I Am «rica, para a grande obra da re-
; construção da paz universal,

Ppío Exercito Nflclonal sob o do-
I mlnlo desses anseios, jaudo comefiisJo de alma. o Departamento d«

imprensa » Propaganda e a Amo-
cfftçito Brasileira de Imprén.a, o,ue
t.lo penhorantementé no"s acolhem ehomenageiam nesta fest:. de requln-tâdo civismo.

O BRIVDB DE HOSR.4 DO OÜ-VEHAL D.rlTRA AO CHEPH! U4.VAÇAO
Ao terminar o banquete, l*van.tando 6 brinde dè fiónrá áo efiefedo dôverno, o general Eurico Gás-

par outra, ministro da Guerra pro.rtunçt.u as ségulrttís iálavris'"Como encerramento d»stà fes'aPeço, nie acompanheis na homèn.1-
gem sincefa é jüstâ de um brindede honra ao pfecláró estadista, queexerce. com austéréia * ge-renidade. a mais alta magistraturado país e â quem. chefe supfemódas forças dé tsfrá. ar e mar, rtestisolenidade tão expressiva ém quÁ
partilhamos das emoçíes cívicasque o dia. 0 locai e a evocação daa
glorias de Caxias despertaram, cl-
bem de plena Justiça oj noèso.' me-
lhores aplausos nela obra rto gover.
no que com tanta sabedoria e des-
cortlrtio vem raallsando,

Aò exmo. sr. Getulio Vargas,
de quem o Éx.fcltò * a Nat.8.0 mui-
to já mereceram e a quem todos nós
hipotecamos a segurança de nos.a
cooperação e gratidão, apresenta-
mos neste brinde, com os vótós r*e
ventura pessoal, ds orotestos de
plena confiança é apoló êm sua
atuação dè chefe, em cuias mSó?
fefousam os destinos do Brasil, nos
tempos difíceis e tormentosos pór
que passa a humanidade".

ACUA PURA!...
só... (om "Esterilisadpr Brasil"

;^Ífi(lfPs,;-.tólliáS',;.í^!adeiras; moringas, copos, etc)

DR. OTÁVIO DE CARVALHO
¦^- Professor de Clínica Mídlea ^—

Docente ds universidade — Membro da Academia Nacional de MedicinaEstuda proprio sobre-o tratamento da ANGINA DO PEITO e das úU.e__AS
GASTBODBODENAIS

GLA.VDC*_A8 OE SECREÇ.ÍO INTERNA Ê NUTRIÇÃO
«ésldêndia: Averilda Atlântica. 560. Tel.: .7-2063 •

r-n-».Utiirtò: Bdiílcio PBrto Alegre (2 ás 5 horas) - Tel.: 22-W."

, Cumprimentos da
i Marinha * da ...

(CóneláMi. d* 8* pog.rt«i
' 

leiro de todos o- tompds, 6 orando
marecnai Uix Alve» âo LWn* e Sil-
vá. Duque dé CaxlàJ.

Assim tém àcòrit-ôido mftlí *M

nma vez. nesta mesma data, é òi*
*e compreenderia procedimento íl-
verso, porquanto — irmanados lm*
moamó- ideal* suporiorcí; tHHttltot,
paladinos infâtifâveis d A prtf_re.il»
* na «rândeta c» nàtm #âtrU; *«-
íuartes de sua defesa «ami d» ma-
nuten.ao de sua ordem interna;
tiadorés de iua soberania. — ¦*
Exército e a Marinha sempre «»tl-
veram juntos e solidárt''» fjtter no*
instante* jubilôios, «tütr fl«« ma*
mentos difíceis tior que tem a Na-
çao passado desde es -.rimerdioa da
Tridenendenci* ate 6* dias irue ora
estamos vivendo.

Assim eomo tem «ido no paaaadu
e eomo i hoje, assim aêrá tambem
para o .aturo, porque no «nteftdi-
mento perfeito, na comunhio absu-
luta das classe, armadas. réiide a
«.(fur-anca -.acionai, repousa a xa*
rantia da paz tio nèceísariâ para
que os bons brasileiros, sob a onen-
taeão clarividéôte do cKííe da Na-
«lo, possam construir a írandezá
do Brasil.

Particolamente na data que
transeorre, «iMUdo todos «s htni-
leiros se «otifrefam em torno do
mito singular do eetadisu-ioutado
que, tendo pacificado o Imperiu,
conduziu tropas i vitória SéBJ ja-
mais ser vencido, simbolo da bon*
ra. do devOtaménto i p.tria o da
nitida cómpréensió do dever mili-
tar, — a Marinha se orgulha de
constituir, to lado do «lorios»
Exército, a vanguarda entusiástica
da Xáção para as reverenciai deste
dia.

Sr. ministro.
A noeia presença na «ede do Ml-

nistério da Guerra, nesta data, alem
de constituir uma deinoristra.ão de
nosso culto i memori* do trande
soldado e a-rande brasileiro «lue foi
Caxias, representa, Igualmente, nma
homenagem da Marlníia aos eeus
brilhantes camarada* do fitóMito de
hoje. A Marinha reverencia a me-
moria de Cartas e satida » fixér»
eitô".

FALA ô M1N1W1W. HUftlCO
StPrtA

Em seguida, o ministre da fiuer-
ra resnondeu agradecendo as fiome-
na.ens da Marinha de âuoí-fü, na
pessoa de séu titular, dizendo fía aa-
tísfaçâo com que recebia essa home-
ungem ná data histórica em que
se glorificava o soldado-almbolo que
era o Duque de Caxias. A nefuir,
retirou-se o ministro Gullhoíji, Sén»
do acompanhado até o* elevadores
pelo titular da pasta militar e de*
mais alta* patentes.

OS CUMPRIMENTOS 0A ASftO»
WAÜTlCA

Quando o ministro da Marinha
t o» membros do Almirantado dei-
xaram o Palácio do Exercito, todo*
ôs generais e oficiais superiores pre-
sentes tiveram i notlela da chegada
do ministro da Aeronáutica, FAi
uma sttt*|tresg ajnradtvei e de irrande
repercussão. Logo d*pois •> ff. Sàl-
irado Filho, ministro da Aeronauti-
ca, acòmíafihadi. pelo «hefe de seu
i-ablnete, eotosei faloláfo (Unleso.
e d<U diretOfês dà A«M)UUti«á Na»
vai e Militar, respectivamente al-
mirante teútápriUkí e Amilcar
Pederneiras e demaie ofiotais, dava
entrada no _jl4o de rec*n45e», aendo
recebido» «om indinível sátlsta?io
pelos seos eã«arádé.» áà fekerclté.
ô miiiistfo Salgido tüh«, de^oia da
ôbracar a sen eofesa. mmíítw G»s-
par Dutra « de étimpílitteítar «s ge»
neraie. fêz, da imp.òviso, nm li*e.-
ro e eg|»<ssiV6 dísenroo em «ne rés-
Mitou essa inesperada demonstra-
cio da maia sa camaradagem oue *
Aeronáutica oferecia «o Éxareito.
Terminando, o anti** ministro d*
Bupremo trlbunAl Mllltâf âieando-
mu com pelávfaâ «ft«i*4 de patriA-fismo a figura digna d« pai*nho do
Exercito i- Dtinní de Ciiiaa fm
nome do Dkértitò e tó? delegado
do iiiiftistrí. dt ÕuérrA. fâlòu agra-
fiecértdrt 0 ténerai Q«ét Monteiro,
o Hoie do Estado Hiior dò {..nerciti.•niii enaitteen 6 espiritA dà visita,
qüe representava I solidariedade d*
AèrórtáütiCA dó Sfàflll «OM 0 txtt-
cito è & Márifthá, rèférindO-íé ao
séntimóntô qüe inãpifõü A fiajlias •
cdfflp.étftsSo da n*.éê..i(_ií_ Ài ualí
o no.sò país numa «-rande pAtri»,
tal qual agãti nés tMei e compre*
«nâiamoe neste m«.miBt« n»««ri66
da vida da humanidade.

Por ultimo; 4_)êâ longa Salva dè
palmas, foi sèf-wd» am fllMsentes
um a taça da enamumtté.

Finda essa óatA »ôi«ôi*íftde,.. o
ministro da Guerrij, clepoií áí *cn*m-
panhár 6 sea colttft di Aeronáutica
*lê o olevàdor, dirüia-se tdm oá
éêuS Oficiais âè gs)bmtk pára 6 ta-
Jáo de âè-pAé&õS. _SntI«, lt *ene-
ral Gói. Mãntèlrd, ièSáiià d« todos
as oCi*lii_i_-«eflefÃi*) è ítílléiiores,
dtU eâtrAdn áè ülit. O Ministro
Gãápàr ÔUtíi üefêMU-âA, tendo o
íhífé do BsUííj Mlidl.. id jsíí-eitó,
prnnijhciadè átttfft i\Utíi5* M que
JustifiiQtt a pireséütA dt toas» és

Chega ao
com om cas

ni iate "Marmita "ifliala da indsoendencia

a oe mihooarios
Veio de Buenos Aires enfrenl ando fortes temporais — Custou
cinco milhões de pesos — Salvaram três pescadores

'II'. ida Repufliica Uruguai*

O "yacht" "Margarita", que se vc ao alto. fundeado na Guanabara,
entre sua esposa e o comandante Juan Martinez Toledo. Ao

Fundeou defronte do balneário da
Urca o iate argentino "Margarita",
de propriedade dô industrial Adolfo
Bmyu qne. acompanhado de «.ua es-
y.oaa. partiu de Buenos Aires a 8 do
corrente para uma viagem de recreio
aò lonto do litoral «ul do Brasil.
ô "Margarita" é um lindo .«arco do
treaentas toneladas de registo, movi-
do a oleo Diesel e capaz dc desen-
volver a velocidade de 14 milhas ho-
rarlas. Construído inteiramente de
aço, i de uma resistência a toda. pro-
va e por Isao mesmo con-eguiu su-
portar oe violentíssimos temporais
<jne assolaram o Atlântico a semana
passada, obriarando vapore» de mui-
to maior tonelagem a procurar abri-
gO em portos do Rio Grande e Pa-raná.

Os camarotes e refeitórios foram

Quatro feridos num
desastre á praça 11

Verificou-se ontem, j noite, na es-
quina das ruis Visconde de Itauna
e Mârrruez de Pombal, bem na
fraca 11 de Junho, um desastre de
veículos, do qual ficaram feridas
quatro pessoas. O auto de praça
10.243, dirigido pelo motorista Ma-
«uel David Lopes, português, de 36
anos, casado e morador á rua dos

| Cajueiros n. 72, foi alcançado pela
dianteira do bonde Uruguai-Enge-
ttfto Novo, n. SN).,., dirijtidr) pelo
motorneiro regulamento iyfi2. Abi-
Ho Ferreira Machado, Em cnnse-
quencia ficaram feridos, o motoris-
U Manoel David Lopes, que apre-
«entava escoriações generalizadas, e
oa passageiros do bonde Uruguai-
Engenho Novo, Salomão Fispan, po-
tones, de 2fi anos, solteiro, vende-
dor Ambulante, morador á rua Maia
Lacerda n. M-A, com contusão na
regISo «lotes direita: Selson Co_-
ta. de 22 anos. casado, operário, re-
«Idente no Morro do Ventura, sem
número, eom ferimento confuso na
região snpefc.liár direita e escoria-
•.Ses geneealiiadas. e Antônio Poças
Ferreira,, de 22 anos. casado, co-
rnerelario, domiciliado á Praia do
FlameÀgo n. 114, apartamento 8,
que apresentava ferimento contuso
na regito genlana esquerda, alem
do contusões e escoriações genera-
Usadas.

íodòs retiraram-se apôs terem
lido medicados.

ElIJIR OF. NOGUEIRA
6-MM* OennraflTi. 4o aant-ne

instalados abaiso do nível do mar,
organizando-se o salão principal no
deck superior.

Xa popa, foi montada a varanda
de recreio, completamente ao ar li-
vre e apenas protegida por um toldo
que lhe serve de teto.

Aí. íientidos em macias poltronas
e levemente balouçados. pelo fluxo
e refluxo da mar. palestramos longa-
mente com o seu proprietário, que
nos informou pretender demorar-se
entre nós uma semana ou mais, de-
vendo retornar depois ao Rio da
Prata

Falando-nos -nhre a viagem de
vinda, manifestou-se entusiasmado
com as qualidades de navegabilidade
do «eu inte. cuia construção lhe fi-
cou em cinco milhões de pesos.
SALVARAM DE NAUFRÁGIO TRÊS

PESCADORES BRASILEIROS
Na entrada da barra, ao passarem

ao Forte dc Santa Cruz, salvaram de
naufrágio três pescadores brasileiros.
cujo barco havia virado sob o furor

| das vagas.
Os homens foram imediatamente

| recolhidos a bordo, onde lhes foi
dispensado carinhoso tratamento e
de onde pouco depois se retiravam
profundamente Fenisüilizados e reco-

j USE E NÃO ABUSE
Nas doenras secretas, um só

íldro da INJEÇÃO SECATIVA
! MACEDO, é bastante para eli-
• minar a BLENORRAGIA, crôni-
' ca ou recente. Aplicada no ioeul,

destróe o mal.

^enériis, qtiê erâ â de apresentar
«amprilM«fitos ao ministro da CMier-
ra pilo transcurso da data de on-
tem.

OS CUMPklMlTNTOS DOS JOR-
ÍT ALISTAS

Os jornalistas acreditados junto au
Ministério da ÒUérra tambem foram
Incorporados apresentar eumr.irrten-
tos a s. «*., qué agradeceu efusiva-
menu essa., /«licitações.

0 DESFILE DÔ CP OS.
ÔA 1- ft. M.

Quando cenaluidâ a cerimonia do«
«imftrimentos da Aeronáutica ao
ftferelt», a C.P.Õ.ft. da i' R.M..
«òJ» o Comando domíjor João Bàptis-
tA ftâflgel, Constituindo nm Grupa-
mento de todas as armas, desfilou
«_\.frente âO Ministério dâ Guerra.
Esse desfile provocou a todos co-
mentários li5on#élro_. pois âpresen-
tòu um aspetò uniforme, tal a si-
multàiieidade de movimentos c a
cadência d.') marcha. Foi uma exce-
lefite> niOSfra dâ linda cena que pro-
porcionarã a parada do "Dia da
Pítriá". a Sir realizada em frente
40 Pálsciò dè Exercito.

A CtDftA ftTNDAM8NTAL DO
aUílt MÍLITAR

O gènergl Meira de Vauconcellos.
presidenta do Clube Militar, convi-
dôí ás autoridades civis e militares
_><»)** à cerimônia do lançamento da
).èdta ftind^mentM dàqueiel Glube. íw ergindft dos terrenos de sua an-
tigà sede, i Avenida ftio Branco.

Na Justiça Militar
Ao proceder o julgamento do cabo

Irineu Funes de Carvalho, acusado
de haver desertado do Batalhão Vi-
lagran Cabrita, verificou o Supremo
Tribunal Militar irregularidades na
sua incorporação ás fileiras. E. ao
mesmo tempo que decretou a nuli-
dade do processo, determinando que
o procurador geral mandasse apu*
rar as responsabilidades pela tacor-
poraçâo do mesmo na referida uni-
dàde, sem exame medico, bem como
pelo seu não imediato licenciamen-
to, logo que a Junta Medica que o
examinou e o considerou definiti-
vãmente incapaz para o serviço *mi-
litar.

Em baixo, o milionário Adolfo Bruyn
lado, o cosir.húro de bordo.

nhecidos á fidalguia dos proprieta-
rios do iate.

O sr- Adolfo Bruyu contou-nos que
antes de regressar a Buenos Aires
passará uns oito dias na Ilha Gran-
de, para uma pescaria naquele lo-
cal.

O milionário argentino * perso-
nalsdade de grande destaque noa
meios sociaes e industrias do Rio
da Prata, ocupando os cargos de ad-
ministrador delegado do Banco Hi-
potecariò Belgo-Araericano, adminis-
trador dos Moinhos Farinheiroo do
Rio da Prata, administrador delega-
do da Sociedade de Credito Terri-
torial de Santa Fé, presidente d« So-
ciedade de Estâncias do Oeste e ad-
ministrador da Sociedade Anônima
de Inversões Imobiliárias.

DR. JOSE' DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da SodeOad* de

Sexologla do Paria
Doenças Sexuais do Homem
Rua do Rosário, 172 — De 1 âs 7

Promoveram
desordem num
café da Gamboa

O Serviço de Socorro Urgente foi
requisitado para conter turbulentos
que armaram um conflito no Café
Sâo João, sito 4 rua da Gamboa
n. 19", de propriedade de .José
Rodrigues Figueiredo Martins. A
custo os policiais dominaram os
desordeiros conduzindo-os para a
delegacia. . Um deles apresentava
extenso ferimento na cabeça, «endo
por esse motivo encaminhado á As-
slsteneia, onde ficou constatado ter
ele sofrido fratura do' crânio. Tra-
tava-se do ajudante de caminhão
Odorieo José de Araújo, conhecido
pelo vulgo de "Pernambucano", de
..1 anos de idade, solteiro e mora-
dor A rua Cardoso Marinho, sem
numero, que foi internado no Hos-
pitai de Pronto Socorro.

O outro declarou chamar-se Jus-
tino José de Almeida e residir *
rua São Cristóvão, 367.

Festas em Montevidéu
e participação brasileira

MONTEVIDÉO. 23 (H. T.) - Ce-
lebrando hoje o llfi" aniversário da
Independência Nacional Uruguaia,
as autoridades prepararam um bri-
lhante programa de festejos.

Assistirão ás solenidade, os ma-
rinheiroj ar.çentios que aqui se en-
contram a bordo das canhoneiras"Independência" e "Libertad".

Na localidade de Salto realizar-se-
á um festival aéreo.

Na capital haverá um desfile mi-
litar, juramento de Bandeira e ma-
nifestação popular.

CUMPRIMENTOS DO .1INISTRO
, PO EXTERIOR

O sr. Osvaldo Aranha, ministro
das Relações Exteriores, mandou
apresentar cumprimentos ao sr.
Luw Saavedra Barroso, encarregado
de Negócios do Uruguai, pela pas-
«agem da data nacional do seu pais,
pela secretario Lauro de Andrade
Muller, Introdutor Diplomático
CHEGOU A MONTEVIDÉO A ES-

QUADRILHA DA FAB.
A esquadrilha de aviões da Força

Aérea Brasileira, que foi represen-
tar a nossa aviação militar nas fes-
tas comemorativas, checou ontem
ás 11.30 á Montevidéo. que sobre-
voou demoradamente.

Noticias recebidas a respeito pelo
gabinete do ministro da Aeronau-
tica adiantam que o vôo, desde a
partida do Rio, decorreu em perfet-
tas condições. Os nossos oficiais
aviadores foram recebidos na ca-
pitai uruguaia com Frandcs demons-
traçôe5 de simpatia e de apreço.
PROGRAMA ESPECIAL IRRADIADO

Em homenagem à data, o Depar-
tamento 'le imprensa e Propaganda
transmitiu, ontem, âs 21 horas, em
onda curta, um programa organiza-
do era combinação com o oerviço
Oficial de Difuslo Radioelegrica de
Montevidéo. no qual falaram os srs.
Levi Carneiro, presidente da Acade-
mia Brasileira de Letras; e Fausti-
no Teysera, cônsul geral do Uru-
guai no Brasil.

Para impedir que es
submarinos do Eixo so
utilizem da Terra Nova

OTTAWA. 25 (A. P.) — Para,
ao que parece, impedir o uso, pe-
ias potências do Eixo totalitário,
d3s ilhas de Sâint Pierre e Mique-
lon, como bases para abastecimento
de seus navios de superfície ou
submarinos, o governo canadense
anunciou que "são proibidas as ex-

I Dortações ds combustíveis da eoa-
i ta meridional da Terra Nova as
i possessões francesas".

; RADIO ESPORTES TUPI
com Ari Barroso

A's 19 horas, em 1.280 Mc.

fll rm TB-i _____H?1^^_35__^"'W*_J3
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ASSINATURAS
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JORNAIS E REVISTAS
DO PAÍS E DO EXTERIOR

EMPRESA OE PUBLICIDADE

ECLÉTICA
LTDA.

A maior organização
nacional de propa
ganda e assinaturas

PRAÇA GETULIO VARGAS, l.
IO4 andar, salas 1015 a 1019 — Rio de
Janeiro — Telefones 22-5372 e 42-7T28
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COMBATER A LEPRA E' OBRA DE SOLIDARIEDA-
DE HUMANA E DE DEFESA SOCIAL

Sociedade do Distrito Federal de Assistência aos Lázaros e
Defesa Contra a Lepra.

RUA S. JOSE', â8 - 2." andar — Tel. 42-8264

(s,m.madamê/e'o «médio )
\V\AIS PROCURADO PARA '•¦

OFIOAOOÊOS
INTfSTtNOS^/;

s^m****' ~^p*' j

PERGUNTE AO SEU FARMAGUTKO...
;..e êle .fio dirá que ha muitos anos o re-
médio mais procurado para o Fígado • a
Prisão de Ventre são as Pílulas de Vida do
Dr. Ross. Pela sua comprovada eficácia elas

£ são conhecidas como "renovadoras do Fígado".

Valem muito • custam pouco I

PÍLULAS de VIDfl oo DR. ROSS'

X
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Haverá 
"melhor 

c/e tres" cdso empatem dois ou mdis clubes na.sexto colocação

%êu IÍÍaJi WmWm \AUERO CAMPEO
NACIONAL DE FOOTBALL ANTECIPADO NO MÉS DE OUTUBRO
A última reunião na Gávea

O grande prêmio "Distrito Federal" e o clássico "Duque de Caxias"
proporcionaram disputas renhidas — Serão encerradas hoje as
inscrições para os dois próximos "meetings" — Outras notas

Nau-

Coii-

firme
mo'o

_L reunião de ante-ontem no
Hipódromo da Qavea, em boinens-
gem ao Exército Brasileiro, pois
nue do programa fazia parlo,
«.lem do Importante Rrando pa-
reo Dis"trlto Federal", a última
prova da nossa trlplice-eoroa, o
clássico "Duque du Caxias", com-
pareceu um público numeroso »
seleto, que soube expandir com
«julòr os heróis desaas duas con-
tendas. .....

ítefleiindu a animação reinante.
% casa de "P-tlles' reco lie»
ouantia compensadora, tendo o
•htarter" agido com proficiência.

im. FOÍ C_t- O

MOVIMENTO TIVCNICO
«50 — Pareo Marechal " Deodoro

da Fonseca" — l 400 metro» —
0:000$, 2:000? e 1:000*.

1» ugelo, 55 ks.. J. Canale».
"•> Erlx 56 ks., &¦ SUva.
5» Cúscús, 55 ks., Ii. Gonzalez,
'« Ukase 55 Us., A. Gutierre_.

5» Crlqui, 55 ks., J. Kuniga.
«¦> Maconslto, õõ ks, D. *èr-

í° Alcalino. 55 Us., V. Cunha,
go Tope, 53 ks.. O, Macedo.
8° Conselho, _. ks., J.

cimento.
10a Condoreira, _a us,, u,

Unho.
Tempo: ST" 115. Ganho

por um corpo; o terceiro a
corpo. Rateio do Ugelo, 26.00.;
dupla 23), 82$.CO. Placés: 1.J00O.
Í7?300 e IS?.... Movimento: ....
35:300?OUO. Entraineur: Manooi
3. de Oliveira. Criador o próprio-
tario: Silvio -'enteado.

Partida algo üuiiiurada pelu
Insubordinação do. maioria dos
concorrentes, tendo m__mo o
«larter anulado uma largada, poi
lereni ficado parados Crlqui e To-
pe. Depois do loque da. sirene, a
titã foi levantada em bom mo.
mento, surgindo Cúscús na van-
guarda, seguido do Ugelo, _u_
cem metros após passou a liderar
a carreira, cúscús deixou passar
tambem o Erlx, que imedlalanieii-
to saiu ao encalyo do novo pon
teiro, No Inicio üa reta Erlx de_-
dobrou de Intensidade o seu at...-
qu* ao Ugelo, chegando a com
ele emparelhar nas gerais. Mas,
Ug'.lo reacionou e, no final, fu.
cindo um corpo do seu persegui-
dor, veiu a cruzar a meta em pri-
metro, enquanto Cúscús, ameaça-
.fl. muito o segundo lugar de

_lrix.
451 — Pareo Marechal "Floriam*

Peixoto" — 1.400 metroa — 10:000*
8:000? c 1:000-5000.

1" llallerine, 5;; ks.. P. Costa.
-° Taco, 5. ks. li. Freitas.
»« Carln, 55 ks, L. Clonasilez. ¦
4» Ex-ter. .5 _:_., (>, Cosia,
6° Paraopeba, 55 ks., ü. Ma-

C-da.
i" Ultra Violeta, ó_,D. ks., A.

Gutierrez,
1: Nieta, 53 ks., VV. Cunha (x>.
Cx) Ficou parada. Foi retirado

Cupldon. Temipo; .ü" .jã. Ganho
firmo por mn .orno; o terceiro a
dois corpos. Kateiu >le Ballerlne,
ll.ÇTOG; dupla (lll). 84Í200. Pia-
fés: H-.:>Ü0 c lOÇSOi). Movimento:
. 0:500*000, Entralneur: Gabino
Rodriguez. Criador e proprieta-
rio Kurt vou Prltaolv. ltz,

Cupldon, Cnriii e Paraopeba, tor-
rivelmente irrequietos na Cita, re-

tardarem enervantéenmte a darga-
da da segunda prova. A sirene
soou por duas ve.es, sendo que na
segunda ve_ o potro Cupldon foi
retirado. Logo a seguir, o starter
suspendeu o aparelho, enquanto
Exeter esflislava na deanteira, s—
gulda a principio de Belerine, qtn
cem metros depois deixo» passai'taco e Carln. Esses dois outros in-
vestiram logo contra o lider, du-
minando-o nos 1,000 metros, as-
sumindo Carln a vanguarda, Ini-
ciada a reta, Taco atacou o pon-
teiro, mas Carln oonteve-o bem até
as gerais, quando surgiram por
íora a égua Belerine. que, de gol-
pe, assumiu a deanteira. Taco
subjugou Carin e veio ao cucai-
i.o da lider, mas nio teve mais
tempo de alcançá-la. pois, Boleri
ne conteve-o a um oorpo o assim
venceu a carreira,

452 — Páreo General "Andrade
Neves" — 1,200 metros — (5:000^>>.
1 :_0U$0 e ll.0$0.

1." Condurú, 56 ks., S. Batista
.." Buriti, 56 ks., J. Zuniga
il," Uruayé, 56 ks., J. Canole.
4." Gran Senor, 50 ks., W- Ali-

drade
..." Ampel, 54 ks., ... Urbina
6." Pervertida, 54 ks,, L>. Fer-

reira
7.» Danglar, 56 ks,, G. Costn
S.° Bolero, 56 ks., P, A'az
9." Tekla, 54 ks., A. Gutierre.a
10." Cedro, 56 ks., L, Benltez
ll.» Brevet, 56 ks., J. Nascimento
12.° Maléo. DC ks., It. Benitez
Tempo: 73"4/5. Ganho com os

forço por meio corpo: o terceiro
a. três corpos, Itateio do Condu-
rú; 34*700: dupla (24), 43.50..
Placés: 11*700, 16J2Ü0 e 13*00.
Movimento: 69:550*000. Entrai
neur: Arlindo Cabral. Criadores;
Fleury & Assumpção. Proprieta-
ria: Orvallna M. Camisa.

Brevet, Tecla e Maléo. einbor»
IrreflUletOS, não chegaram a atra-
zar demasiadamente a partida da
terceira prova. Bolero e Gran Sr
nor saíram nas prnicipais posiçCes,
mas nos 1.000 metros ambos fo
rom suplantados pela Ampel, que
veio na principal posição até ás
imediações das gerais, quando sur-
giram em luta Buriti, Condurú _
Fruaiõ. Condurú, mais feliz que os
seus dois contedores, nas sociais
conseguiu livrar meio corpo de
vantagem sobro Buriti e com _...a
diferença transpoz a meta.

453 — Páreo clássico "Duque df
Caxias" — 2.00U metros — 20-.OODÍ.
,4:01108 e 1:0005.

1.» Camões, G" ks,, A, Rosa
2.» Ampére, 60 ks., b. r.eiKliton
3.» Barulho, 5» ks., J, Zuniga
¦t» Voltaire, 58 ks., h. BenlUa
5." Aventureiro, 58 ks., W- Cunha
>;.» Buffalo, 50 ks., A. Molina
7." Patavlna, 50 ks., J. Canales
Tempo: 125"4/6. Ganho firme

por um corpo; o terceiro a dois
corpos Rateio de Camões, .. .$000:
dupla (24), 22*400. Placés: 12*200
e 12*000. Movimento: 93:980*000.
Entralneur: Paulo Rosa. Criador:
Octavio do Amaral Peixoto. Pro-
prietario; Jorge Jabour.

Mal foram alinhados os sete
concurrentes e imediatamente o
starter suspeideu a fita, surgindo
Voltaire na principal posição. O
filho de Origan comandava o lon
ao Iniciar a reta oposta, já aí se-
guido de Patavina, Bufalo, Ca-
mões, Barulho, Ampére e Aventn-
relro. Essas posições foram man-

Vitória facílima
Contra o Madureira apenas com nove
jogadores e sem guardião,
o Vasco venceu facilmente.

O ttfadlreira, precisamente quan-
do ainda não s(; encontra seguro
cm sua posição, sofreu um revés
desastroso, contra o Vasco. Para
isso concorreu, sem dúvida, a cir-
cunstancia dc ter o clubo subur-
bano, logo aos 18 minutos de jogo.,
ficado sem Alfredo, o keeper qur
representa mais dc meio time.

Logo após Paulo sofre unia ln-
xaçao dc clavicula, passando o
Madureira a aluar apeuas coni no
Ve Jogadores.

Diante de uni adversário curva-
querido pelo inesperado aconlccl-
mento e que eslava, ainda, cotn
cm guardião sem credenciais uo
jjoal, não foi difícil ao Vasco
-(instruir um placard de vulto:

Na "corrida"
pela classificação
RESTA UMA ESPERANÇA AO

AMERICA
Enquanto Flamengo, Botafogo,

.'lumincnse e Vasco da Gama man-
tinham suas posições, sendo ape-
aas beneficiários do empate da
primeira os últimos, a "corrida"

pelo 5" c li" postos praticamente
ficou definida.

São Cristóvão e Canto do Rio
ficaram incapacitados em face das
suas derrotas frente ao BnPgú .
ao America, respectivamente

O clube dc ligas Mendonça ten.
uma "chance" remota. Vencendo
o Fluminense, totalizará 22 pon-

los perdidos.
O Bangú 'já conta com 20 e ii

Madureira 21. devendo aquele cn-
frentar o Flamengo c c. le o Silo
Cristóvão. Do resultado destes
encontros dependerá, naquela hi-
potese, a classificação do Ame-
rica.

Se não conseguir „ clube rubro,
liorcm.rcsullado favorável contra o
Fluminense, terão ruido por terra
suas derradeiras esperanças.

A situação dos quadros á vespe-
ra da ultima rodada do _o turno,
observados os-pontos perlidos, _ a
icguinte :

Pontos
perdido*

1» — Flamengo .... *
2o _ Botafogo

Fluminense  8
_° _ Vasco da Gama .. 13
4" — Bangú  2(>
6o — Madureira  21
6o — America  22
7* — SSo Cristóvão.. ..

Canto do Bi0 .. ., 21
fr — Bonsucesso  27

6x0. Carlos Leite, que se .-ida-
ptou bem Jogando contra uma fie-
fesa insegura, conquistou quatro
goals. Isaias, que se improvisara
em arqueiro, desfalcando sensível-
mente a linha, não pôde evitur a
conquista desses pontos e ainda a_
que conseguiram fazer Dacuntr .
Manoel Kuclia.

Todo quadro do Vasco Jo^ou
nem, não Se podendo destacar jo-
«adores pelo fato do quadro ter
enfrentado um adversário verda-
deiramente desfalcado c sem qual-
quer possibilidade de êxito.

l_m todo caso ê justo que se
fale, em especial, sobre a excelen-
te exibição de Carlos Leite.

Da parte do Madureira houve
minto esforço e nada mais.

Isaias ttz o que ora possível.
Algumas vezes arriscou-Se a »o-
trer quedas arriscadas ao tentar
defender bolas Impossíveis.

Falhou como keeper. mas aru
conta do recado como quem uiio
tein prática da posição.

Jucá foi o juiz. Agiu bem. Te-
ve umas pequenas falhas próprias
de toda arbitragem, pois nâo .
possível que se exija uma perfei-
çao em atuações de árbitros.

Os quadros entraram em campo
assim -.

Vasco — Chiquinho; Florindo c
Ostvuldo; Figliola, Zarzur e Ua-
cunto; Rocha, Alfredo, Leite, Gon
zp.lcz e Orlando,

Madureira — Alfredo; Tule» ¦*
..pio; Esteves. Otncilio e Alcides;

Paulo, Lelé, Isaias, Jair c Oséas.

Ainda invicto
o Corintians

A CLASSIFICAÇÃO NO CAMPEO
NATO PAULISTA

Confirmando os prognósticos
d'0 JORNAL, no camptonnto pau-
lista, o Corintians transpoz novo
obstáculo.

certame, observados os pontos
perdidos dos concurrentes, apre-
senta o seguinte panorama:

Pontos
perdido..

— Carintiam 2
2o — Palestra 6
3» — São Paulo 8
_• — Portuguesa de Es-

porte e Santos... 14
5o — Ipiranga e Portu-

guesa Santista. .. 16
6" — Espanha e S.P.R. 17
1* — Juventus 23
8" — Comercial ...... 25

ridas até o. mil metros, yuuiido
Patavlna retrograda aos últimos
postos, passando Bufalo _ Camões
a seguir o lider, que ainda era
Voltràre. Aventureiro, urofiXc
diiido rapidamente desde o conio-
co da grande curva, antes de Ini
ciar a reta flrmou-so em terceiro
lugar. Iniciando o tiro direito em
ultimo lugar, .Ampére começa a
descontar terreno com muito im-
peto e nas espaotas, por fora. a.
sumo o comando do loto, mas
nelo nilo se mantém por multo
Lempo, porquanto, nas sociaes Ca-
mões aloanea-o e o sobrepuja poe
um corpo, cruzando então vito-
rioso a meta final.

454 — Grande Pareo "Dt-trit"
Fel.ral" — 3.000 metros — id.-O'1».
1 o:r.nr, c 2:5OI)$O0O.

1", Talvez, 50 ks.. ft. Freitas.
_", Zeppelin, ..íi ks., ,T. O. Silva
_", Bagual, 5C ks.. ,1. Canales
¦1". Zoroastro, 56 ks,, L,. Loi

BftOll.
Nâo correu Bacardi. Tempo.

1.0" 2|ã. Ganho fácil por tres
corpos; o terceiro a Igual distan-
tia. Batelo de Talvez. .6Í80-,
dupla (12), 2..?900. Planes: não
houve. Movimento. Sõ:04OS00O.
Entraineur, Oswaldo FeiJO. Crl.-t
dor, A. ,T. Peixoto de Castro.
Proprietário, J. M. Aragão.

Parlida muito boa. Talvez!'oi logo para a frente e assumiu
o comando do lote, enquanto 5_e
pelln, Bagual e Zoroastro passa-
vam a segui-lo. NTa primeira
passagem pelo disco, Taíve_!
ainda mantinha a leaderama da
carreira, seguido nlnda Oc 7,b
pelln. colocando-se Zoroastro em
terceiro e Bagual em ultimo.
Na primeira curva Bagual voltou
uo terceiro posto e daf para dl-
ante não sofreu a ordem inat.
modlfi. aço. r, N'i« 1. .00 metro.
Zepelln aproximou-se mais do
leader, mas Talvez! voltou a tu-
glr do seu perseguidor. .Nos l.uun
metros Zepelin voltou a ameaçai
o ponteiro, mas Talvez! ainda rc-
sistiu. Na reta. o tordllho |n_í.-
tiu no seu ataque, mas Talvez!
ilespediu-o definitivamente e fu-
>;iudo três corpos veiu a cruzar
vitorioso a meta.

4!i_ —Pareo General "Câmara"
-¦ 1.400 metros — 6:000$ 1-200Í

e ti.0$000.
1", Aprlkose, 5S ks., .T. fcuniga.
2", Kid Gallahad, ... ks., A. Me-

«lina.
ll", Palhaço, 50 ks.. A, Erilo.¦I", Vuco_, 4S ks.. A, Macedo,
íi», Itaylla, ts ks.. R. Olguim.
(i°, Acarau', 54 ks., F. Cunha
7". Olarlnnda, ,S|-19 les., O. Vor-

naiides.

.VUTICIAHIO
úruo encerradas hoje

liam

jt ks. J. Nasci-

Cana-

li. Jloiina.
ks.. L. Lei

.». Kemal,
mento.

li», .ltaouaty, 50 ks., J.
les.

10o, Valérius, 50 ks., R. Silva.
11», Amapola, 4SJ49 1.8., R. Ur-
bina. o

\ão correu xuchâo. Tempo, Sf>"
. 4j5. Ganho com esforço por meio
pescoço-, o terceiro a pescoço.
Itateio de Aprlkose. _2$600: dupla
(13), 2ll$10Ü. Placés: I7?300
10$000 e 175700. Movimerío:....
1)7:0205000, Bntraineur. Ernani de
Freitas. Criador e proprietário.
Lineu d. Paula .[achado.
¦ Partida rápida, e muito boa.
ttavlla despontou o na principal
posição correu cerca de cem mo-
tros. findo as quais deixou passar

Palhaço, que iniciou a reta
ponteando o'pelotão, já af perse-
suiilo pelo Aprleose e Kid Gala-
had. Üs três animais lutaram to-
>la a rela, conseguindo nos mo-
mentos finais do prelio o ..pri-
cose livrar melo pescoço sobre
Kid Galahad, o que lhe valeu >>
triunfo, terminando Palhaço ein
terceiro a pescoço do pilotado do
... Molina.
4311 — Pareo "M.nna Barreto" —

1.000 metros —- 7:000?, 1:400$ c
700-U00.

1» Afago, 51 kks., J. Zuniga.
2" Azieca, 51 ks., J. Xasci-

mento.
3" Macoeo, H2 ks., *tV. Andrade.
4» Pop, 54 ks.. J. O, Silva.
5° Stix, 55 ks., J. Canales.
G'> ICgalo, 53 ks., A. Rosa.
7° Bailador, 57 ks.. W. Cunha.
8» Canoa, 52 ks,. S. Batista.
!l" ilidas, 50 ks., A. Molina.
10» fhdayatuba, 48 ks., R,

olguim.
11" Aspasle, 4SJ50 ks., D. Ver-

¦¦oli-t.
12" V-S. 49 ks.,
l» lligueira, 50

gluoii.
Tempo: OS" 3'5. Ganho firme

por 11111 corpo; o terceiro a igual
distancia.' Itateio de Afago, . ..
905500: dupla 21), --«500. Pia-
cês: 305500, 435200; 2205600. Mo-
vimento: J24:230.0»ü: _!ntrain.uv:
l.rnaui tle Freitas. Criador o pro-
prietario: Lineu de Paula Ma-
chado.

I.mbora íiuluyamba, Aistnca. '
Riguoira se mostrassem algo tr-
riijtlietos, não toi muito demorada
n. largada da penúltima prova.

. Bailador esfuslou na dianteira,
seguido de Pon, Midas,, Stix e

Afítgo, ordem essa mantida até o
entrada da reta .quando Stix pro-
gride e assumem O comando do
lote, no qual se mau tem por T'<>u-
co tempo, porque surgem em luta
\fngo, Azteca, Macoeo que do-
minam o filho de Safety First •

proseguem a carreira, conseguiu-
do pouco antes du meta Afago 11-
vrnr um corpo sobre Azteca e oom
essa diferença cruzou vitorioso o
disco.

.fi7 —- Pareo General "Oosoriu
000 metros — SiOOÕJ, 1 :ii00í

S00500Ó
1» Flete, 54 ks.-. «', Andrade.
2» Atleta, 57 ks.. .i. Zuniga.
3° Simpático, 52 ks.. 1'. Va. .
4" Caminito, 52 "les., L. Benitez.
5" Vihuela, 52 ks.. O. Fernan

des.
6» Altoua, r>5 ks., A. Molina.
7" David, 52 ks., (1. Couttnh".
Tempo: 98" 3|5. Ganho firme

por um corpo; o terceiro n ca-
bega. líateio de Flete, 235900; du-
pia (14), 205100. Placés: 105000 .
10J000-. Movimento: 164:10.5001).
Entraineur; Levy Ferreira. lm
portador: João Rangel Pinto.
Proprietário; Rubens Antunes
Maciel.

Movimento geral de apostas.
720:9205000 — Concursos:
190:685?000. — Estado da pista dc
grama: leve.

Poucos momentos apôs o ali-
nhamento dos sete concorrentes, o
starter levantou a fita em bom
momento, escapulindo Atleta na
dianteira seguido de Flete, Ca-
minlto e os demais. Flete aguar-
dou a reta para iitacar o lider e,
realmente, mal se viu no tiro dl-
relto Investiu contra o Atleta qut
resistiu algum tempo e mesmo de
pois de dominado continuou a ofe-
recer seria resistência. Mns Flete
nas especlas livrou um corpo de
vantagem e mantendo .empre es-
sa vantagem ganhou m Altlmu
prova.

ias em .ponto, as inscrições
os dois próximos "meetings' ,ioflip.ilromo da Gávea.—B'oram os seguintes os resul.tados dos concursos do Joeki-v
Clube Brasileiro na reunião' dnante-ontem:

Bolo simples — 3 ganhadorescom 6 pontos (3:õS4500 a cada):Bolo duplo — 5 ganhadores cóm15 pontos (2:0945000 a cada)-"Betting do lOSOOfl — 14 ganhadores (1:0945000 a cada); 
'

"Betting" de'5S00O — n!3 t-auliadores (3S25ÜO0 a cada); o"Betting" duplo — 21 ganhadores (2:553500o a cada)

Em 26 de outubro
os primeiros jogos
DECEPCIONADA A FEDERA-

CAO METROPOLITANA DE
FUTEBOL

AC. B. D. em (lata de onVem.
dirigiu ás suas filiadas uma cir-
cular relativa no campeonato na-
cional de 1941.

Nela a dirigente tio EUificio Ci-
neac esclarece vários pontos da-
quela disputa e acrescenta a deci-
são de antecipar para o domingo,
26 de outubro, o inicio do campeo-
nato, islo por que se torna impôs-
sivel realizar jogos a 2 de novem-

Oro.
Estu resolução não ecoou favo-

ravelmentc na Federação Metropo-
litana de Futebol, entidade qur
havendo perdido o 7 de setembro,
luta com falta de datas para a
realização dc mais dois turnos.

A decisão crearã, segundo esta-
mos autorisndos, um serio "im-

passe".

Houve divisão de louros
Lutaram brilhantemente o Botafogo e o Flamengo poi-
um placard que não apresentou vencedores.

(Crônica de Gerson Bandeira, redator do O JORNAL)
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SOFRE DE ASMA ?
TOME

O REMÉDIO REYNGATE

Não contém entorpecentes.
li' composto exclusivamente dc'
vegetais
ARAUJO FREITAS _; CIA.
RUA MIGUEL COUTO, 88

Havendo empate
Terá que haver "melhor de três"
para apurar o 6.° - A decisão pelo"goal average" só era prevista no
Regulamento Especial, já caduco

As constantes consultas que
nos teem sido dirigidas, revelam
(jue perdura ainda no espirito do
público um grande desconheci-
mento, op melhor, uma grande
confusão sobre tudo > que con-
cerne ao terceiro turno, á cli'-
cisão do campeonato.

Compreende-se, aliás, esse des-
conhecimento popular no assunto
ante as alterações que se Iccni
verificado na regulamentação do
certame carioca. A principio, este
foi regido por um Regulamento
[.spccial que, entretanto, foi, pos-
teriormenie, revogado pelos Us-
latutos cm todos o.s pontos em
que estabelecia colisão. Tal fato
íoi, no entretanto, ignorado >>u
esquecido pelo público, donde _
dúvida em que, agora, se debate.

Indagam-nos, por exemplo, sc,
na hipótese de dois clubs ficarem
empatados no sexto lugar, como
se dará a decisão; ce pelo "goal"
"average" ou pela melhor de tres.
Respondemos que será pela me-
lhor de tres.

Efetivamente, pelo Rcgulamcn-
to Especial, se estabelecia que a
definição do sexto lugar ia desde
o "goal'' "average" ao simples
sorteio procedido pelo juiz fiu
pleno campo.

Com a aprovação, porem, dos
Estatutos, este ponto, como ou-
tros, ficaram revogados. Assim tf
que, dc acordo' com essa lei hási-
ca, em seu artigo 97, fixa-sc o sc-
guinte:"Quando dois ou mais clubes
empatarem em colocações decisi-
vas nos campeonatos e torneios
mencionados nos artigos fiii e 8V,
ns competições de desempate sc

realizarão de acordo coni o que
estatuir ti Regulamento Geral".

Diz então o Regulamento Geral
cm seu artigo _8, parágrafo 1o:"Quando o empate se verificar
apenas entre dois clubes, a com-
petição eliminatória será dispu-
tada em dois ou mais jogos, sendo
considerado vitorioso o clube que,
depois de dois jogos realizados
obrigatoriamente, primeiro conse-
çuir, cm outro ou outros, resul-
tado superior ao do concorrente'".

Como se verifica, a "melhor de
Irea" está perfeitamente caracte-
rizada e não poderá haver mais
dúvidas dc que seja essa a fôr-
mula que será obedecida na.hipo-
tese dc um empate no scxlo
lugar.
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O Flamengo carregou, o tiro partiu, vias Aymoré "encaixou" com firme,
guarnecia,

Ü Botafogo tez uma grande
partida contra o Flamengo no do-
mingo.

Lutando com bravura, reagindo
na hora ingrata cm que cairá a
cidadela de Aimoré, apertando o
Flamengo com decisão, buscando
mn empate que seria uma iujusti-
ça flagrante se não o conseguisse,
o alvi-negro soube demonstrar
umn capacidade dc ação que sur-
preendeu aos que julgavam ser
possivel ao leader vencer e prosse-
guir a sua marcha sem perder ao
menos um ponto.

Os tricolores venceram
O Bonsucesso baqueou pela contagem
de 5 x 2 — O que foi a partida
na Estrada do Norte

O Fluminense venceu o Bon-
sucesso por contagem elevada,
mas não sc pense que o vencedor
nào teve certo traba Vio. Real-
mente, depois de oferecer séria
resistência ao adversário, os leo-
poldincnses só cederam aos .0
minutos. Cederam e o fizeram
devido a uma falha na linha, pois
houve uma modificação que anu-
lou Ioda a ação que o Bonsucesso
vinha de: envolvendo.

Esperanças perdidas
Derrotado pelo América, e por
contagem elevada, o C. do Rio
está entre os desclassificados

O América acertou tarde. Pe-
Põíh de atuar com indecisão em
muitos jogos, depois de perder
pontos preciosos, como o que
perdeu por ocasião do encontro
com o Bonsucesso, os rubros ro-

Alfredo em
inatividade

Contundido seriamente nu jogo
entre o .Madureira e o V_sco, Al-
fredo, que teve fratura cm dois
dedos e levou violento pontu-pó
no rosto, ficará em inatividade al-
gum tempo

Domingo, Alfredo já estará
fora do posto c justamente quan-
do o Madureira precisa vencer ou
empatar, pois está seriamente
ameaçado pelo America.

Sanatório Santa
Helena

EX-SANATÓRIO HENRIQUE
 ROXO 

Exclusivamente pari senhora.
nervosas

Direção do Dr. Eurico Sampaio
Febre artificial (Electvopire-

xia) — Insulinot-.npm de SA-
KEL — Convulsoterayia de ME-
DUNA — Malarioterapiu de VON
JAUREG — Assistência médica
permanente — Corpo selecionado
de enfermeira».. .

RUA VOLUNTÁRIOS DA
PÁTRIA, 30 - TEL. 2G-2T90

Atividades
esportivas em
Buenos Aires

BUENOS AIRES. _5 (Havas-
Telemondial) — Atingiu grande
brilhantismo a disputa do troféu
"Challanger" Fermin A. Blanco,
instituído etn memória do ilustre
jornalista desaparecido. O triun-
fo coube ao campeão argentino de
velocidade, Bruno Loati, tendo
ehegado cm segundo lugar Jorge
Sobrcvila e em terceiro A. Poggi.

agiram e conseguiram, finalmen*
lc, umá vitoria de expressão.

Derrotaram o Canto do Uio.
que lambem aspirava ao sexto
posto, por contagem elevada e
depois de fazer urna demonstra-
«ão que agradou em cheio, _!_-
perandu o adverêario, eviden.
riando decisão, superioridade e
melhor classe, o Amiréca veilceu
. o icz de forma positiva.

Conquistou quatro goals que
desnortearam completamente o
(.'anto do líio e trouxe de Niterói
uma vitoria üe expressão, visto
ler sido cia conquistada sobre
um team que joga muito e que
estava ansioso por conseguir doi.
pontos que tanto desejava con-
quistar.

Ir na sua bela c justa vitoria o
América teve seus melhores do-
íensore. em Mozart, Grita, Placi-
do. Canhoto e Lenine. Este rc-
apareceu do maneira destacada.
Basta dizer que conquistou três
goals e lodo. dc forma a não
deixar dúvida sobro a ..ua cs-
plcndida visão de goal;

Da parte do Canto do Uio, .De
ças, Geráldillo e Canali foram os
elementos que mais se destaca-
ram. Draga teve a prejudicar a
.na atuação pela violência posta
cm prova. Valter comprometeu
sua ação com duas falhas que rc
dundaram a conquista de dois
gols que desnortearam completa
mente os niteroienses.

Os demais, de um c outro lado,
apenas se mostraram esforçados.

OS GOALS
O do Canto do Rio, coube a

Canali, ao cobrar um pênalti; os
do América couberam a Placi-
do e Lenine, três.
Mario Viana foi um juiz que
isiu com acerto e imparciali-
Jade.

Os teams agiram assim:
CANTO DO RIO: Valter: Dega--
e Draga; Caldeira, Portela e Ca-
nali; GeraJdino, Eeressi, Ladis-
lau, Peracio e Vadlnho.

AME'RICA: — Mozar; Osnl .
Grita: Dedão, Bolinha e Alcebla-
des, Hamilton, Canhoto, Plácido,
Cccilio e Lenine.

Assim, quando parecia s>cr dos-
_ivcl aos locais dar maior traba-
lho ao adversário, o Bonsucesso
foi cedendo, porque a sua van-
guarda náo podia ameaçar cou»
probabilidades dc exilo a deles»
contraria. Dessa maneira, o Fin-
minense conquistou o primeiro, o
«egundo D o terceiro ponto. Del-
sou o primeiro tempo senhor do
"placard" c, como o Bonsucesso
n5o procurou fazer alterações
que o bom senso indicavam, ¦
linha local continuou sem pro-
duzir o suficiente para perturbar
u paz na defesa contraria c dai a
vitória que foi consolidada .com
n conquista de mais dois "goals"
do segundo colocado.

Por seu turno, os leopoldlnen-
ses, levados pela vontade de nft<i
sofrer uma derrota mais desait-
trosa, terminaram tambem fazen-
rto dois "goals" que reduziram o
"score", tornando-o mais acei-
tavel.

Rongo, Carreiro e Galego Dzc-
ram dois "goals" cada um e Tim
fez o sétimo "goal" du larde.

Capuano atuou com destaque c
Norival superou seu companhei-
ro. Na linha média, Spinclli foi
o que mais agradou e na vanguar-
dn Rongo andou com acerto, o
mesmo sucedendo a Carreiro.

Ua parte do Bonsucesso, Gabe-
cão e Gallego foram as figuras
destacadas na linha c, na defesa,
1-rancisco o baluarte que evitou
uma derrota verdadeiramente des-
concerlantc.

Oscar Pereira Gomes agiu com
critério e acerto. Suas decisões
foram sempre acatadas.

Os "teams'' jogaram assim:
FLUMINENSE — Capuano; Rc-

gasneschi c Norival; Malazo, Spi-
ti oi ti c Affonso; Amorim—, Rus-
so. Rongo, Tini e Carreiro,

BONSUCESSO — Francisco;
Clodoaldo e Laerte: Ribi. Ruy c
Quirino: Gallego. Selado, Cabe-
cão, Eunapio c Careca,
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E lauto mais realça a ação bo-
lafoguensc visto ela ter sido con-
seguida contra nm team que se
vem conduzindo com brilho uo
campeonato, que já conseguiu dei-
rolar uma serie dc adversário, de
valor c que tem evidenciado, nu
realidade, preparo físico e técni-
co á altura da excelente colocação
que desfruta.

Assim, numa tarde cm que tc-
\c sorte, em que mereceu vencer,
mas não foi alem de mu empate
e, assim mesmo, conseguido nos
últimos momentos, o 'Btafogo
voltou a evidenciar apreciável pos-
sihllidade no torneio da cidade
embora o resultado do choque te-
nha permitido ao rubro-negro man-
ter a mesma diferença sobre os _"s
colocados, no momentos 2 clubes,
pois o Fluminense igualou, nova-
mente com tt alvi-negro.

.Mas, pára que melhor possamos
dar aos nossos leitores uma im-
pressão exala do que foi a gran-
dc luta, iremos fixar as suas me-
lhores passagens. Iremos dizer
que o Botafogo conseguiu igualar
as ações com o adversário duran-
le muilo lempo e superá-lo no li-
nal por ter apresentado uma ii-
gura de excepcional relevo: San
lamaris.

O jogador argentino, que positi-
vãmente se adapta fts maravilhas
ao football e ao clima do Brasil,
fez uma grande partida. Inutill-
zou a atuação de ."Pirilo, através dc
uma vigilância que foi iniciada ao
primeiro minuto e terminou no
último e ainda teve forças para
fazer uma distribuição concicncio-
«a, proveitosa, útil, sem que se des-
cuidasse da defesa, onde pontifi-
cou como um dos expoente* do
quadro local.

Nasceu, pois, da exhibição de
Santamaria, em primeiro lugar
a oportunidade que o Botafogo
leve cm não permitir ao Flamen-
go tomar conta do placard. Esse
foi o fator primordial da atuação
dos botafoguenses, mas outros

mais tiveram, tambem, significação
especial: o controlo perfeito que
/arei exerceu sobre Zizinho, a st-
gurança da zaga Caieira e Bel u
as investidas sempre perigosas dc
1'alesko, que colocavam Jocelino
fora de ação, pois embora com a
única missão de invalidar a téc-
nica do louro ponta esquerda o
médio rubro-negro não conseguiu
ser feliz.

Apresentando mu team onde
pontificavam grandes figuras o
Botafogo pode constituir sempre
uma ameaça para o Flamengo c
terminar o choque dominando in-
teiramento nos vinte minutos fi-
nais.
Realmente esse foi o panorama

do jogo, mas não se pense ter o
l.lamengo representado alguma
presa fácil e não ter caido uni-
vãmente porque tivesse tido a
seu favor alguma dose de chance,
Absolutamente. O rubro-negro
igualou sempre a partida com o
seu adversário, apresentando, co-
mo ele, altos c baixos, grandes c
falhas jogadas, sô se entregando
precisamente a partir do monien-
to em que conquistou o reu goal.
Foi al que o fiel da balança pen-
deu favoravelmente ao Botafogo,
deixando evidenciar uma supe-
rlorldadc que teve o dom de en-
grandecer o rubro-negro, onde
todos se portaram com extraordi-
naria bravura, tanto que o goal
do empate do alvi-negro, apesar
do manifesto dominlo, apesar
das diferentes bolas enviadas
com perigo à meta de Yustrich e
que forçaram defesas espetacula-
res, s6 foi conseguido quando
faltavam quatro mlnutoa para o
confronto terminar e a torcida
local já se mostrava desanimada
com a resistência do leader.

Logo, mesmo reconhecendo ter
o Botafogo merecido os louros da
vitoria, não se poderá, de forma
alguma, desfazer na equipe do
Flamengo, a qual foi defendida
admiravclmente, por Domingo»,
Yustrich, uma excepcional ftiu-
ra, Artigas e Newton.

A defesa brilhou, suplantando
as falhas da Unha, onde Zizinha

A% '
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a, evitanâo a queâa. do orço qui

e Pirilo nada- puderam faier âe-
vido _ vigilância sofrida e Vali-
do não conseguiu ser mal» do que
um elemento utll. embora tive»-
se jogado Inteiramente «oito o.
90 minutos da partida.

Houve players que se destac»-
ram de um ou doutro lado hou-
ve falhas e açOes de brilho At
parte de um c outro bando. Or-
adversários foram dlgnoa um do
outro, embora o nosso ponto de
vista sobre a distribuição do_
louros não possa deixar de ser
favorável ao Botafogo, pois o nl-
negro, Justamente por ter tido
fibra para reagir e dominar in»
teiramente* o Flamengo nos der-
radeiros 20 minutos da fase fi-
nal merecia ter levado a melhor
« marcado mais dois pontos na
tabela,

Mas contrariando o Julgamento
peral dos que sc encontravam ern
General Severiano, o placard se
mostrou inflexível ao terminar o
embate quando o Flamengo es-
la>va completamente dominado,
defendendo-se como'um leão, lu-
tando com valentia, e desejando
ardentemente que terminasse tAu
dura refrega.

OS GOALS
O primeiro veio no segundo

tempo, quando Valido, inteira-
mente desmarcado, abre a conta-
gem. Estava n partida em seu vi-
gesimo minuto. O segundo foi
conseguido quando faltavam qua-
tro minutos para o choque termi-
nar. Fê-lo Pascoal, sabendo apro-
veitar, muito bem, um centro de
Patesko que se desvencilhara ha-
bilmente dc Domingos.

O JUlie
Fioravantc d'Angélo foi um

grande juiz. Preciso nas marca-
ções e imparcial. Agiu dc molde a
garantir o lado disciplinar da par-
lida, que teve apenas a empana-lo
certas inconveniências de Zizinho,
prontamente reprimidas pelo ar-
Litro.

OS QUE SE DESTACARAM
• Xo decorrer desta crônica,, na
parte técnica, quando procurauio*
mostrar aos nossos leitores come
decorreu a partida, já citamos o*
elementos que maia se destacaram
qucr.de um, quer.de outro bando

Alem dos que foram citados é
justo apresentar Pascoal, , uiu
grande esforçado. Procópio, em
determinados momentos da luta •
Vêvé, que foi um ponteiro sempre
útil. Valido agiu com acerto, mas
por estar francamente desmarca-
do deveria ter produzido muito
mais.

OS TEAMS
Os quadros asim se. apresento-

iam: Flamengo — Yustrich; Do-
mingos e Newton; Jocelino, Vo-
lante e Artigas; Válido, Zizinho,
Pirilo, Xadinho e Vévé..

Botafogo — Aimoré; Caieira e
Bel; Procópio, Santamaria e Zav-
Ci; Pascoal, Geraldino, Heleno,
Gcninho e Patesko,

Xo decorrer da fase final Patos-
ko passou para a direita e Pascoal
para a esquerda. Depois Pascoal
para a meia direita. Patesko para
o seu posto habitual o Geraldino
para a ponta direita. Tudo muito
errado, pois s6 uma modificação
sc impunha. Heleno na extrema,
pois estava num dia de falta de
sorte e prejudicando o team ao
perder a oportunidade de eon-
quistar goals que pareciam inevi,
taveis.

Pascoal deveria ter sido coloca-
do em seu lugar, afim de melhor
agir o ataque botafoguense.

Doenças dos intestinos
e anu-rei ain. Cirurgia geral

HEMORROIDAS sem operação
OR. MAURO FERRAZ

Cons.: rua Ouvidor 183, t. 213 e 214
Tel.: 42-1962 à tarde, e At. HenriqueDumont 110, Ipanema, Tel. 47-2500,

pela mauliíi.

...;_.___._____-
I

:.'.¦_.-. 
-.:_. 

... ._........ ..--,-_.___:_-- .-..,..•:.*__..__>_ _Ü__. _ .. ... i ."_ _ > -• .,._ *. 
,»_s__i__iâi •'"«______-

Sl*_Ü.Í__^Í>j-_tÍ_____.'__fi-: ___&___;. .A_i__É_



¦~'y..r ' '¦¦¦¦ ¦ ':, ¦¦ ¦: '», * ,,- '

T"T7"? ¦'•" "• V'-. »mm*v:

O JORNAL — Terça-feira, 26 de Agosto de 1941 11

Manae/f/o

vsw

^»,ga
Fu da Alfândega, 19 - Palácio rio Commercio

 DEPÓSITOS EM C/C 

Movimento (seta limite) 4 °/o
Limitada (atfi 50000JOOO) 50/0
Popular (até 11! :00OS) chsqnes isintu di silos 6 "/_>
A prazo fixo (seta limite)

de 6 mezes 6 °/o

de 12 mezes 7 °| _>
CAPITAL REALIZADO Q.OOOrOOOCOOO

SZESS

MERCADOS DIVERSOS
CAMBIO LIVEE — O Banco do Br*-

sil, no fechamento, cotou a libra ar<a
a 793720 e o dólar a 19S690.

CAPE' NO EIO — No íecaumemo,
firme, com o tipo 7 a 27S000.

Em Nova' York — No fechamento,
alta de S pontos.

ALGODÃO NO RIO — No fechamento,
firme, sendo o tipo 3. Seridó. cotado a
61S000 a 62S00O.

Em Nova York — No fechamento,
baixa de 2 a 3 pontos.

AÇÚCAR NO RIO — No íech»mento,
firme, sendo o tipo branco cristal cota-
do nominal.

FINANÇAS, COMERCIO E PRODUÇÃO
títulos diversos

KOVA YORK, 25 de agosto.
FECHAMENTO

Hoje Ant.
Stock Exchange:

AUled Chemical  159.75
American Can  — E0.50
Amerlean Forelsn Fower 3.25
Amerlean Metals  19.00

6.25
and

American Radlator
Amerlean Smeltlng

Reílnlns 
Amerlean Tel. ind. Teleg.
Amerlean Tobacco "B".
American Wool?n 
Anaconda Copper 
Andes Copper 
Armour Delaware Frei. .
Armour Illinois "A" ..
Armaur nilnols Pref. ..
Atlantic Gulf and West

Indles 
Atlas Corporation 
gendlx Avlattcn 
Bethlehem Steel 
Canadlan Faclflc 
Chase Treshlng Machine
Cerro de Fasco 
Chile Copper 
Chrysler Motors 
Colômbia Gaz Slectric .
Consolldaded Edison ..
Continental Can  36.75
Continental Steel  N [cot.
Cuban American Sugar.. 6.75
Dupont de Neumo.-s .... 155.50
Eastman Kodak  139.25
Electric Power and Light 2.00
General Electric 
General Poods Corpora-

tlon . 
General Motors 
Gillete Safety P.azor ...
Goodyear Rubber ,
Hudson Motors 
C n teroatlonal Business
Machine

International .íar^ester.
International Nlokel'
International Tel. and
Teleg

International Tel. FNG

N/cot.
81.75
3.25

N/cot.
6.75

41.75
1.54.50
69.25

N/cot.
28.37

N/COt.
Nlcot.

4.50

N/cot.
6.75

37.75
68.37

4.75'9.00

>30
^ ..12
56.50
2.75

17.50

32.12

39.27
38.75
3.50

18.87
3.37

N/cot.
52.87

41.87
153.75
N/Cot.
N/cot.

28.50
N/cot.
ÍI;cot.

4.62

28.ÍO
6.75

37.75
68.50

4.37
79.00
33.00
24.12
56.50
2.H7

17.87
36.75

Nlcot.
6.87

156.53
140.00

1.87
31.87

N/cot.
38.50
3.50

18.87
N/cot.

N/crt.
N/COt

27.00 26.87

2.12
N/cot.

Kennecott Copper  33/Í2
Krogery Grocary  í7/;5
Lambert Corporation . 13.25
Lehman Corporattoi ... 22.50
Loew Inc :>6.37
Lone Star Cement  N/cot.

N/COt.
N 'cot.

38.50
N/COt.
N/COt.
N/COt.

3Ô.P5
N/COt.

Mlssouri Kansa» and Tb-
xas 

Montgomery Ward 
National Cash Reglster .
National Lead CU
New York Central 
North Amerlean Corpo-
ration

Otls Elevator 
Pacific Gaz Electric ...
Pan American Airways .
Paramount Pictures —
Patino Mines —
Pennsylvanla nallrcwd .
Phillips Petroleum 
Public Service of New-

Jersey 
Radio Corporation ....
Reo Motors VTC 
Socony Vacuun 
Standard Brands 
Standard oil of Callíor-
nia

Standard oil, of Indlan-
ua 

Standard oil of New-
Jérsei 

Swift and Cia 
Swift International ....
Texas Corporation . ....
Texas Gulf Surohur ,..,
Union Carbld 
Union Pacific 
United Alrcraft 
United Frult 
United Gaz Improve-

ment 
U. S. Leather 
U. S. Smeltlng Reflnlng
U. S. Steel
Warner Bro3 
Warren Bros 
Westlnghouse Klectnc ..
Woolworth  29.62

Curb Stock:
American Gaz Electric .
Braslllan TractlnA 
Electric Bond and Share
Niagara Hudson and Po-

wer 
United Gaa 

Bancos:
Bankers Trust
Chase National Bank ..
First National Bank of

Boston 
National City Baak of

New York 

2.75
34.00

N/cot.
17.37
12.62

13.00
23.00

14.75
N/COt.

9.75
23.25
44.62

22.37
4
1.50
9.62
5.62

23.00

S1.87

42.87
24.25
22.25
42.00
37.00
77.50
£1.00
40.50
70.50

7.37
N/cot.

60.00
57.37

5.00
1.12
90.00

24.25
5.37
2.12

16.34 16.94

3* Jacto.
Hoie 
Anterior ..

Demerara t
Hoje.. . .
Anterior ..

Crlatnli
Hoje .. ..
Anterior ..

SJflKfnTO!
Hoje

32S70I
32*701

J7I20»
J7J209

«SOOO
4ÕJOO0

2'^no»

16.36 16.36
L6.Õ?, 16.55
iS.52 16.55
16.6:) 16.72
16.72 16.74
16.65 16.65

N/cot
34.12

N/cot.
17.87
12.62

13.00
25.00

N/cot.
14.62

9.62
23.50
44.50

N/COt.
4
1.50
9.12
5.75

23.25

31.87

43.00
24.25
22.25
41.87
37.37
77.75
81.00
39.75

N.cot.

7.37
N/cot.
N/cot.

57.00
5.00

N/.-ot.
91.50
29.87

24.25
N/cot.

2.25

2.10 2 50

Í3.75
.'0.50

54.00
30.50

44.75 44.75

27.00 27.00

Para
Para
Para
Para
Para
Para

FECHAMENTO
NOVA YORK, 25 de agosto.
Hrieis

Comp. Vend.
American Sport Mld-

ling Upland'• American Futures":
Outubro. 
Detembro .. •. ¦ • • •
Janeiro (1942). .. ..
Março U942)
Maio (1942)
Julho (1942) 

Mercado — Estável — Estável.
Desde o fechamento anterior, bai-

xa parcial de 2 a 3 pontos.
Vendas — 45.000 sacas.

HEHCADO DE S. PAULO
(Contrato A)

ABERTURA
S. PAULO 25 de agosto.

Comi). Vend.
Me»es t

Para setembro.. .. —
novembro. .. 465500
outubro .. .. 465700
dezembro.. .. 46SS0U
janeirn .. .. 4S$200
fevereiro.. .. 4531ÍM)
março  5CS200

Para abril  50$500
Para maio  505900

Venda» — 6.000 arrobas.
FECHAMENTO

S. PAULO 25 de agosto.
Mezes:

Comp. Vend.

465*00
45-SSO0
475500
433000
405100
50S200
50IS00
32jUU0

Vend

535300
5450(10
345000
dõSTOO
Ó6I300
575000
57S00I1
56.} 000

465700

453500
495200
50;300
501900
Õ1JS00

Anterior  «>000

CACAU
MERCADO DE NOVA YOBK

ABERTURA
XOVA YORK. :.'.> de HSOfito.
O mercado de cacau abriu apenas

estável, com baixa de 5 a 7 ponto»
em relação ao fechamento anterior.

Ant.
7. tS
7.5*
7.60
7.6S
7.76

Hoj<-
.42

Para agosto  —
Para setembro.. .. 46-3400
Para outubro .. .. 465600
Para novembro. .'. 47SOO0
Para dezembro.. ,. 475900
Para janeiro .. .. 455900
Para fevereiro., ,. 40S300
Para março  505500
Para abri 1.. .. .. 505700

Vendas — 2.000 arrobas.
(Contrato C)
ABERTURA

S. PAULO 25 de agosto.
Meses i

Comp.
Para agosto  n2J000
Para setembro.. .. 52$60o
Para outubro  535900
aPra novembro . .. 345600
Para dezembro.. ,. 55J500
Para janeiro  56S20O
Para fevereiro.. .. 56S500
Para março  —
Para abril .. . . 54S600

Vendas — 5.500 arobas,
FECHAMENTO

S. PAULO 25 de agosto.
Meses:

Comp,
Para agosto  525600
Para setembro .... 325600
Para outubro .. .. 533600

Mese*
Para outubro ..
Para dezembro  '•_!?
Para janeiro  J-5-'
Para março ..  7.61
Tara maio .. ... .. 7.71

FECHAMENTO
NOVA VORK, 23 de acosto.
O mercado de cacau abriu acessl-

vel com baixa d« 13 a 15 pontos,
emrelnçâo ao fechamento anterior

Meses
Para outubro ..
Para dezembro .
Para janeiro ..
Para março ..
Para maio .. ..

Vendas
Hoje
Anterior"rir.c\ nn rto

MERCADO DE CAMBIO
Abriu ontem o mercado de cam-

bio, com n Banco do Brasil, ven-
dendo a libra área a 795720 e_ o
dólar a 19J690 e comprando a 7S?72U
e a 19556». respectivamente.

Assim ficou, no primeiro fecha-
mento. Reabriu e fechou, inalterado.

O BANCO DO BRASIL AFIXOU
AS SEíilMNTKS TAXAS F.VUA
COBHANCAS. COBHANCAS UK

OL'T.«OS BANCOS. OUOTA« B
REMUSSAS PVHA EXPOR-

TACAO

oje Ant.
7.33 7.4S
7.43 7.5?
7.47 7.60
7. .i 5 7 . rt i*
7.63 7.7S

Sncns
. 9S400O
. 94.000

COBERTURA DO BANCO DO
HU.VSIL AOS BANCOS

Libra área  — 73*020
CAMBIO LIVRE ESPECIAL

Moedas — Carta» de eredlto — Che-
qne» e viajante»

A* vista
Dólar  — 20J615

Alemanha i
U. Mark  3$603
Escudo  5904
Peso argentino  5$011
Libra área  73177»
Ura  5980
Franco suiço  55500
Reisemark  3J30O

OURO FIXO
O Banco do Brasil comprava on-

tem a grama de ouro fino, 4 bas»
de 1.000 por 1.00U, em barra ou
amoedado, ao preço de 235500.

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil realizou as

seguintes compras de ouro fino:
Desde Io do mês .... —
Ontem  595.194.531

área
Ahert.
795720
135690ssoo
45630
45720
$660
45700
8|64C
65040

Fech»
79J72Í
19569»
S<00
43650
4 5720
$660

45700
S5610
65U4I

85S00

Para
Para
Para
Para
Para

COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA YORK, FORNECIDAS
PELA "UNITED PRESS ASSOCIATIONS"

NOVA VORK, 25 do agosto.
Bstrad» de Ferro Central do BrasU.

7%, 1952 
Empréstimo Brasileiro 6 1/2 %, 1926-57 .
Empréstimo Brasileiro 6 1/2 %, 1927-57 .
Elo Grande do Sul, 8%, 1952 
Municipalidade de S&o Paulo, 1952 ....
Royal Bank of Canadá
Atlantic Reflnlng 
Corn Products 
Municipalidade do Rio de Janeiro 
Empréstimo do Reino da Italia. 7% ...
Brasil Federal, 8%, 1941 
Rio Grande do Sul, 8%, 1946 
Títulos do Estado de Sào Paulo, 6 1/2 %

1957 7.
Tltuio3 do Estado ds São Paulo, 7%,

. 1940 
Títulos do Estado de Sâo Paulo. 8%,

1955 :••••„•«•
Tltujos do Estado de Sào Paulo. 7%,
1956

Bônus de Minas Gerais, 6 .i %. 1959 ....
B0DU9 de Minas Gerais, 6 .i %, 1958 ....
Bônus Prot'. de Buenos Aires, 4 1/2»

¦3/4 %, 1975 

FECHAMENTO
Hoje Anterior
19.75 N/cot.
18.62 16.50
18.62 18.75
11.00 N/cot.
N/cot. 13.00
152.00 152 50
21.75 21.87
50.50 50.CO
N/cot. 2.25
21.50 N/cot.
22.50 22 37
N/cot. N/COt.

N/cot.

e6.00

25.75

N/COt.
N/cot.
N/cot.

N/cot.

13.25

63.37

21.00

N/COt,
N/cot.
V/coz

S3.00

CAFÉ'
MERCADO DE XOVA tORK

(Contrato Hlo)
ABERTURA

NOVA YORK, 25 de acosto.
O mercado de café desta praç*

alsrlu paralisado e nâo cotddo, em
relação ao fechamento antericr.

Hoje Ant.
Meses t

Para setembro  —
Para dezembro  —
praa março  —
Para maio  -
Para Julho  «|e-

FECHAMENTO
NOVA YORK, 25 de agosto
O mercado de café desta

fechou calmo, com alta de ;
tos, em relação ao fechamonlo au-
terior, cotando-se por libra-peso:

7.73
7.99
8.17
S.34
Kie.

praça
pon-

Hoje Ant.

7.84
8.04
8.22
8.39

7.79
7.93
8.17
8.34

1.000
1.000

Mese» i
Para setembro ..
para dezembro,.

Para março .. ...
Para maio.. ,. •¦
Para julho ..,,«.

Vendas:
No dia de hoje
No dia anterior

(Contrato de Santos)
ABERTURA

NOVA YORK, 25 de agoeto.
O mercado de café de3ta praçi

abriu apenas estável, com baixa de
3 a 9 pontos, em relação ao fecha-
manto anterior, cotando-se por li-
bra-peso :

Hoje
Heae» i

Para setembro  11.85
Para dezembro  12.11
Para março .. .. .. 12.22
Para maio  12.31
Para Julho  12.37

FECHAMENTO
NOVA YORK, 25 de agosto.
O mercado de café desta praao

*br'u apenas estável, com baixa
parcial de 7 a 14 pontos, em rela
çâo fechamento anterior, cotando-
a» por libra-peso

ESTATÍSTICA
SANTOS, 25 de agosto.

Entradas. . S.S21
Embarques. 9.97b
Entradas . 9.565
Estoque. . . 735.832

MERCADO DE JfOVA VORK
NOVA YORK, 25 (U. P.) — O

mercado de café' fechou irregular n
vigoraram as seguintes cotações:

Boje Ant.
RIO:

Tipo 7 â vista .. .. 9.25
SANTOS:

TIlo 4 á vista . .. 13.000
MEDEDLIN EXCELSIOR:

6.87!
11.467
13.547

733.015

3.25

13.00

Vend.
545010
52S800
53JS00
543300
355400
36SO00
565700
565800
355700

novemrbro. .. 345100
dezembro.. .. 355200
janeiro. .. t< 535900
fevereiro.. .'. 561400
março .. 36S1»0

Para abril  555000
Vendas — 7.300 arrobas.

DISPONÍVEL
Tipo  535O00
Tipo 5 .  525000
Tipo  475000

MERCADO DR PBRN \MllLCO
RECIFE, 25 dê agosto.
Entradns;
Hoje
Anterior .. .. .. , , .

Estoquei
Hoje ..
Anterior .. .. . . ..

Consumo do dia:
Hoje 
Anterior ,

Exportaçfloi
Hoje  353.117
Anterior —

Matnat
Hoje
Anterior , ,.

Sertne»!
Hoje
Anterior

79180»'9J7SI

595000
525,300
475500

Fardo»

217.737

5.684.968
6.07S.0SÕ

40.000
10.000

475000
475000

535000
53J0UO

AÇÚCAR

A' vista
RIO:

Tipo 7 para entrega
em setembro .. ..
RIO:

Tipo 7 para entrega
em dezembro . .
SANTOS:

Tipo 4 nara entrega
em setembro ....
SANTOS:

Tipo 4 para entrega
em dezembro . . .

CACAU:
Para entrega em se-
tembro
CACAU:

Para entrega em de-
zembro

17.00 17.00

7.84 7.79

.04 7.79

11.90 U.30

11.05 11 04

7.31 7.44

7.43 7.56

MERCADO DE NOVA YORK.
ABERTURA

NOVA YORK, 2c
Meses 1

Para setembro .
Para dezembro . .
Para março .. ..
Para maio

Mercado estável.
FECHAMENTO

de agosto
Hoje Ant.

1.900 1.S90'.'. 
1.950 1.930
1.940 1.940

.. 1.940 1.95U

r.tbra
Dólar
Hscudo

Franco suiço , , .
Coroa sueca . . .

Peso chileno
Peso argentino , .
Heso uruguaio. . .
Marco compensação.

Caboi
Librr área ....
nolar  "í"20

Aü SEGUINTES TAXAS PAR*
COMPRA DR CAMBIO 1,1 VHE

90 d v V vista 1 iih»
Libra área . 785320 735720 7SJ8U1
Dollr .... •• 195510 19_5560 19*6*0
Marco comp.. . — 

^\'ll_l 
~

Peso arg. ... — 
,*'!., 

—
Peso uruguaio. — 8$480 —
Peso chileno . — 5520 —

O BANCO 1)0 BRASIL AFIXOU
AS SEGUINTES TAXAS PARA
COMPRAS NO CAMBIO OFICIAL

Libra . . .. 6ÕS910 fifiS410 l<RS4írt
Dólar. .. .. 161460 165300 16*520
ueso argentino .. — —
Peso uruguaio. — 75190 —

O BANCO DO BRASIL AFIXOU
AS SEGUINTES TAXAS 11B

CAMBIO LIVRE ESPECIAL
V vista 1

Ahert.
Dólar (comp.). 205100
Dólar (vend.) . . 201600

Caboi
Dólar (vend.) .. 20J630

HeiinsHc aos Bnacosi
Vendin
Dólar

Caboi
Dólar  .

A' vista;
Libra área (vend.)
Libra área (com.)

O Banco do Brasil afixou as se.
guintes taxas de cambio par»
compra de letras em dolareB
are Buenos Aires:

Cú"5ü0

165380

79J020
78J720

Fec»
20510a
205609

20(630

163500

161589

795021
781721

¦o-

Total  595.194.551
MERCADO DE TÍTULOS

O mercado de titulos esteve on-
tem bastante animado e firme, cujos
neçocios foram feitos em escala
mais desenvolvida, como s» vê em
seguida:

VENDAS REALIZADAS
ONTEM

APÓLICES GERAIS
2 Uniformizadas . . .
1 Idem 2005

D. EniísaOe»!
64 Nominais
56 Idem port

Idem
55 Idem

Idem
1.100 Idem Cautelas . . .

36 Reajustamento .. ..
11 Idem

Obrigações da Unlfloi
Tesouro 1930

15 Idem 1932
370 Idem 1939

Municipais e Estadnaia
30 Emp. 1914. nom. ..
50 Decreto 3264 ....
40 Empréstimo 1931 . .
1 Idem

Estaduais 1
Minas 5T0 nom. . .
Idem port

99 Minas 1934 1» Ser!» .
12 Idem

Idem 2o Serie ....
203 Idem
171 Idem 3* Serie ....
401 Idem

Idem
230 Paraná 
627 Rodoviárias R.G.Sul

2 São Paulo
23 Idem
13 Idem 
S" Idem Uniformizada»

AçOesi
15 Bancos: Brasil . . .

119 Port. do Braail, port
Cnmpanhia»i

87 America Fabril . .
100 S. Jerônimo Ord. .
100 Docas da Bahia . . .
120 M. Mineira, port. .

Venda» Judiciais 1
161 Aps. D. Emis. nor.

10:0005 Obrs. 1921  l:04$j
174 Aps. Minas 1934

1« Série  11155
14 Açfles da Cia. D.

Santos, port  245J5
10 Pebentures Docas an

Santos 2045
MERCADO DE CAFÉ'

O mercado de CHfe disponível
funcionou ontem, sustentado, cam
os preços inalterados e pouco tra-
balhado. A comissão de preços
sorteada declarou cotar o tipo 7, a
base de 273000 por 10 quilos na
taboa e venderam-se duranto
trabalhos 421 sacas.

Fechou sus'enf»rto
Cntaçfles por IO quilo»

Vista
dias .
dias

Livre
195560
195526
195543

dias ..  195510

Ofle.
165503
105174
15JÍS1
16$ 160

CÂMARA SINDICAL
DIA 23

A' vlatn
Oficial Livre

NOVA YORK,
Meses 1

Para setembro .
Para dezembro .
Para março ..
Para maio

Ant.

ll .90
12.14 |
12.17
12.35
12.46

Hoje Ant.
Mese» 1

Para setembro .. .. 11.90 11.90
Para dezembro .. .. 12.05 12.14
Para março, 1942.. „. 12.15 12.29
Para maio, 1942 .. .. 12.26 12.31
Para Julho, 1942 ... .. 12.39 12.46

VcndíiG *
No dia dè hoje  43.000
No dia anterior 29.000

DISPONÍVEL
NOVA YORK, 25 de agosto.
O mercado de café disponível de

Nova York funcionouN inalterado
para Santos fl Rio, cotando-«e por
libra-peso :

Tipo Santo» :
N. „ «. 9.u0
N. „ m .. 9.00

Tipo Rio :
N. , .. ... 13 112
N. 7 ... .. ... „ .. 13.00
Milds 16 1|2

MERCADO DE SANTOS
DISPONÍVEL

SANTOS, 25 de agosto.
Tipo 5, mole .. .. 425300
Tipo 5, duro .. .. 40550C

Tipo 4, duro .. .. 335000
Despacho., .. 21.930

Mercado Calmo — Calmo.

9.00
9.U0

13 1|2
13.00

16 1:2

425300
405500
35$00U
S6.3oO

ASSUCAR:
Contrato n.» 3 para

trega em setem-
bro  2.68 —
ASSUCAR:

Contrato n.° 3 para
entrega em novem-
bdo  2.63 —

5IERCADO DE VITORIA
VITORIA, 25 de agosto

No dia de hoje
No dia anterior „

Mina» Gerai»)
No dia de hoje ........
No dia anterior

Cnhotagemt
No dia de hoje .... r-
No dia anterior

Exterlori
No dia de hoje'
No dia anterior .... ...

Existencial
No dia de hoje .. ¦< »-.
No dia anterior .. ... ..

Tipo 7/8i
No dia de hoje .. — ..
No dia anterior

Mercado 1
No dia de hoje .. ~ ,.
No dia anterior

5.S53
4.39S

2.130

74.S51
69.198

241400
245400

Estável
Firme

de agosto.
Hoje Ant,

.. 1.860 1.S90
.. 1.900 1.930
.. 1.905 1.94U
.. 1.915 1.950

Mercado .. .. .. Calmo Estável

MERCADO DE PERNAMBUCO
RECIFE, 25 de agosto üe 1941.
Usinai

Hoje ..
Anterior

Bnnguí
Hoje
Anterior ,.

Existência do diai
Hoje
Anterior ..

Açucnr exportado!
Hoje .. •¦ ••
Anterior

Refinado de 1":
Hoje -
Anterior

Usina de l':
Hoje
Anterior

4.579

233.168

199. SSÍ>

50 5» ''O
505000

53$0<"l
Õ350ÍO

Libra área ,. ..
Dólar
JapSo 
Argentina .. ,,
Suecio
Chile .. .. .. ..
Portugal
Suiça ... .. ..

Alcmnnlint
Verrechungsmark

'!l$720
195690
4$b»0
43710
4$730
5660
Í300
4(650

C$040

807$
144.

805.
8095
808$
8105
8145
7255
6731
876}

1:0405
1-0705
1:010}

171$
202}
2205
231)

6801
710»
18255
1835
I96íb
1965
19G55
197.5
19755
1555

1:0405
221|
Ü1H
J22S

1:0995

4725
1975

m

265}
. 14355

36}i
4651

SOO»

os

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

291009
235500
235000
27|500
275000
263500

Sociedade Ánônirra
"CASA LUZES"

ASSEMBLÉIA GERAL ORÜI-
NARIA

São convidados os senhores
acionistas da Sociedade Anônima
"Casa Luzes" a se reunir em as-
sembléia geral ordinária no dia
31 de agosto corrente, ás 14 ho-
ras, na sede social, á rua Diaz da
Cruz n.° 638, nesta capital, para
prestação de contas da diretoria,
referente ao exercicio findo em
30 de junho último, aprovação do
balanço geral e eleição 1o conse-
lho fiscal.

Rio de Janeiro, 22 de acosto de
1941. — A diretoria: José Pereira
Luzes, Adelino Augusto Bramlcl-
lo, Alberto Alves Luzes.

PAUTA SEMANAL
E. de Minas:

Café fino .. .. .. .. ..
Cafó comum

PAUTA MENSAL
E. do Rio:

Café comum
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

ENTRADA8
Pela Central .. .. ..
Pela LeopnMina ..' .. .
Pelo Rio de Janeiro ,Pelo Regulador
Por cabotagem .. ,, ,,

45106
31200

2J200

1.391
2.934
1.210

512
250

Total

Desde 1." do mês . . . .
Do 1.» de julho . . . .

EMBARQUES
Estados Unidos
África
Cabotagem ,, ,

S.iliT

124.953
191.431

5.000
414
145

Total 5.5S1
Desde 1.» do mês .... 43.949
Do 1." de julho .... 149.925
Consumo local 1.20S
Café doado pelo DNC .. —
Estoque 505.001
Café revertido ao estoque

de 1" de julho 21.808
MERCADO DE AÇÚCAR

O mercado de açúcar regulou on-
tem, firme e com as cotações innl-
teradas.

Os negócios realizados fortm pe-
quenos e o mercado fechou inalte-
rado.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Entradas 3.2J.2
Saldas 5.212
Estoque 18.094

Cotações por 00 qnllo»
Branco cristal .. .. Nominal
Demerara. ... ... 505000 515000
Mascaves  375000 39»000

Mascavinhos — Não ha.

Edificio Imperial S. A
Ata da Assembléia Geral
extraordinária, realizada
em 22 de Agosto de 1941,

em segunda convocação
Aos vinte e dois dias do mês de

agosto de mil novecentos e quarenta
e nm, presentes na sede da Compa-
nhia á Avenida Presidente Wilson
u. 188. nove acionistas representan-
do' cento e sete ações Ja Compa-
nhia, reunidos em Assembléia Ge-
ral Extraordinária, segunda convo-
caça:), ás quatorze horas, o sr. dr.
Armando pires, diretor, abre a ses-
são, pedindo seja indicado quem
deve presidir os trabalhos. Foi acla-
mado presidente o sr. Oscar da Cos-
ta. que agradecendo convidou o sr.
Rafael Quaresma, para secretario,
ficando assim constituída a mesa.
Dando inicio aos trabalhos o sr.
presidente declara que o fim da
reunido é deliberar sobre » propôs-
ta da diretoria da Edificio Imperial
S. A. para a venda do predio da
Rua Evaristo da Veiga ns. 45, 45A
e 45B. com o parecer favorável do
Conselho Fiscal. Esta assembléia se
verifica em segunda -onvocação,
achando-se presente «imero legal
de acionistas, conforme consta do
livro de presenças e de confor-
midade com o art. 90 Co decreto-
lei n. 2. 627, de 2(1 de setembro de
1940 e de acordo com ts convoca-
ções feitas pelo "Diário Oficial" de
IS, 19 e 21 dô corrente e do O
JORNAL de U e 22 do corrente c do"Diário da Noite" de 21, tambem
do corrente, cujos números exibe.
Do$ acionistas presentes sete sio es-
tranhos à Diretoria e sendo assim
dà inicio ao5 trabalhos pedindo «o
sr. secretario proceda a leitura da
proposta da Diretoria e do Pare-
cer do Conselho Fiscal. O sr. se-
cretario lè: "Proposta — Achando-
se concluído o edificio de proprie-
dade desta Sociedade, rituado 4
Rua Evaristo da Veiga ns. 45. 45A
e 45B, nesta capital e tendo esta
Diretoria encontrado uma oferta de
preço que reputa favorável aos in-
teresses de todos os acionistas
(muito embora os nossos Estatutos
em seu art. 5, parágrafo 1* autori-
zem a Diretoria a Jipor de seus
imóveis) propõe, todavia que a as-
sembléia ratifique a autorizaçio pa-
ra a venda 4o referido imóvel ao
Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Comerciarios, pelo preço
de Rei, 3.1S2:000f000 (três mil
cento e oitenta e deis contos de
réis) em dinheiro 4 vista, ficando a
dita Diretoria autorizada a assinar a
respectiva escritura. Rio de Janei-
ro, 5 de Agosto de 1941. Armando
Pires — Arthur Pires — Diretores.
Parecer do Conselho Fiscal. Oi
abaix*-assinados, membros do Con-
selho Fiscal da Edificio Imperial S.
A., tendo examinado a proposta da
Diretoria para a venda do imóvel de
sua propriedade, sito á Rua Evaristo
do Veiga ns. 45, 45A, e 45B e, aehan-
do que essa venda consulta os in-
teresses de todos os acionistas, são
de parecer que a referida proposta
deve ser aprovada. Rio de Janei-
ro, 5 de Agosto de 1*41. Joaquim
Ferreira Coelho, dr. Arnaldo Bal-
lesU, Antonio França Filho. Finda
a leitura o presidente declara fran-
ea a palavra para a discussão so-
bre o assunto. Ninguém pedindo a
palavra o sr. presidente submete 4
aprovação, digo, votação, sendo a
proposta que autoriza a venda do
imóvel e o respectivo parecer do
Censejho Fise»l. aprovados por una-
nlmidade. Em vista deste resultado
o sr. presidente declara ficar a di-
retoria da Edificio Imperial S. A.
autorizada a proceder a venda do
imóvel sito 1 Rua Evaristo da Vel-
ga ns. 45, 45A é 45B pelo preço
ds R». 3.182:0001000 (três mil een-
to e oitenta e dois contos de réis),
bem como a assinar a respectiva es-
eritura de venda. Nada rtais haven-
do a tratar encerra a sessão, pediu-
do aos srs. acionistas se conserva-
rem no recinto afim de tomaram
conhecimento da ata que vai ser
lavrada. Reaberta em tempo a «es-
são foi 4 presente ata lida èm voz
alta perante todos, posta em discus-
são e aprovada por unanimidade e
vai por todoj assinada. E eu Ra-
fael Quaresma, secretario o subs-
crevo e psino. Osear Costa — Ar-
mando Pires — Rafael Quaresma —
Artur Pires — Humberto Costa —
Alvaro Pirei — Eris Moreira Pires
— Zenira da Costa Pires — Maria de
Oliveira Pirea.

DOENÇAS DO FIGADO - DIABETE
TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO DIABETE

Tratamento das moléstias hepáticas em geral e das calcnloses pela
expulsão completa e rápida das pedras do fígado e da vesicnla sem
intervenção cirúrgica. DB. D. CROCE — lua Senador Dantas, 40,

4* andar, das 15 às 18 horas — Tel. 47-7209

CALLOS
Novo inventei Alli vio

rápido da dfirl

Kio toRr* mait l Uia e noro Zlno-pai
Dr. Scholl Supor- Suave, o maior eper-
feicoamenm do Dr. Scholl em conforto
doa píj. AUivia immediatamente aa iô-
rs de eallot. Elimina o attríto o a pre*
c2o do calcado Evito callo* • átn* aoa
arttlhoa. Aa caiaca contém Oitcoa Medic»
doa pan extirpo» oa ealloa. Outam uma
buignif icancia. íuil
Ja Dr Gcholl. A'
Tenda am toda
parta

NOVOS
Supor-SiKJi/o»

Zino-pads D?Scholl
'ADM

EDITAL

Cotnções por IO quilo»
Tipo 61S00C (ÜSOOU
Tipo 535000 fiftSOOO

SertOeai
Tipo 55500(1 nl$00»
Tipo 42J000 a 435*00

Ceurá i
Tipo N",iminal
Tipo 5 ..' 415000 a 425000

Sinta» i
Tipo 3 e Nominal

Paallatm
Tipo Kommal
Tipo 415500 n 425500

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRDí
Matança geral :

Bovinos 341
Vitelos Sl
Suinos 15

Preçôà :
Bovinos.. .. ,, 159S'J
Vitelos 23i>no
Suinos S5S00

MATADOURO DE NOVAm IGUASSÚ*
Matança geral:

Bovinos H3
Vitelos .. .. 28
Suinos .. 11

Preços :
Bovinos 1595a
Vitelos  251)00
Suínos  3{OO0

MATADOURO DE MEM)Es
Matança geral:

Bovinos 2.13
Vitelos 55

Preços :
Bovinos 15950
Vitalos 25003

MATADOURO DA PE*M.%
Matança geral:

Bovinos 2S1
Vitelos 63
Sutios 75

Preços:
Bovinos 1S?!>'>
Vitelos 2500"
Suínos , .. .. .. 35SOO

Rejeições :
Bovinos 741
Suínos 2

Edital de 1» praça cora o praso
de 20 dias, para venda de bens pe-
nhorados no executivo movido por
Viriato Augusto Fernandes contra
José Augusto Pedro Simões. — Na
forma abaixo. — O dr. Estacio Cor-
r^a de Sá e Benevides. juia de Di-
reito da 7* Vara Civel do Distrito
Federal. — Fai saber aoa que, •
presente edital virem e a quem t**
teressar possa qu«i no di* 16 de »•-
tembro próximo, ás quatorze ho-
ras, no Palácio da Justiça, á n» D.
Manoel, o porteiro dos auditórios
levará a público pregão de venda •
arrcmataçào em 1* praça, os sefuin-
tes bens penhorados por Viriato Àu-
gusto Fernandes contra José Au-
gusto Pedro Simões: — Um bilhar
do fabricante "Tujague", com jogo
de bolas e tacos, em regular estado
de conservação, avaliado em 
2:00O-*OO0: — um bilhar do mesmo
fabricante, com jogos de bolas e ta-
cos. avaliado em 2:000i000: — nm
bilhar do mesmo fabricante, com
jogo de bolas e taqueiras. em re-
guiar ctado, avaliado em 2:0006600;

l'm bilhar Shenouks, com jogo
completo de bolas e taqueira». em
regular estado de conservaçáo, ava-
liado em 4:00ft?000; — Um bilhar
da mesma marca, com jogo com-
pleto de bolas e taqueiros. avalia-
do em -1:0005000. em bom estado d»
conservação: — Um bilhar Caram-
bola, com seus apetrechos, em ré-
guiar estado, avaliado em 1:500J00O,

Total 15:5003000, preço por quan-
to vâo ditos bens submetidos a
praça e quem os mesmos quiser ar»
rematar deverá comparecer no dia,
hora c local acima designado afim
de ter lusar a praça que será feita
mediante pagamento á vista ou fia-
dor idôneo por trís dias. — Em vir-
tude do que passou-se este a ou-
tros iguais que serão publicados a
afixados na forma da lei. — Hio
de Janeiro, 21 de Agosto de 1MU

Eu, Mauro Fernandes de OHvel-
ra, Escrivão, subscrevo. — Estacio
Corria de Sâ e Benevides. — Es-
tá conforme. — Pelo escrivão Ne-
mesio Raposo.

DIVORCIO
E NOVO CASAMENTO GARAN-
TIDOS NO MÉXICO, sem neces-
sidade para os interessados de se
afastar do lugar de sua residen-
cia. Peça hoje mesmo, sem com-
oromisso. informes e prospeto
GRÁTIS, ao Dr. Gastou Guil-
baud. Edificio Guilbaud, Esmerai-
da 570, Buenos Aires (Ar&entina).

Casa Luzes S. A.
RELATÓRIO DÀ DIRETORIA

Vimos mais uma vez cumprir nossas obrigações estatutárias. Feliz-
mente, como das veies anteriores, temos que informar que os negocies
correram com normalidade e que os lucros, se nâo correspondem aos es-
forços empregados, são entretanto, animadores.

Nenhum fato anormal se verificou no decorrer do exercício que ge
findou em 30 de junho p.p., alem das naturais preocupações derivadas do
estado de guerra em que se debate a Europa, descontrolando em parte o
mercado dos artigos de nossa especialidade.

Felizmente tal situação não teve em nossos negócios forte reper-
cussão. Os dados do balanço abaixo darão aos srs. acionistas melhores eg-
clarecimentos do que o poderiamos fazer em palavras deste relatório.
Para qualquer informação, no entanto, ficamos inteiramente á dUpogiçSo.

Rio de Janeiro. 20 de agosto de 1941. — José Pereira Lutes, presiden-
te — Alberto Alves Luzes, tesoureiro — Adelino Augusto Braniello, ge-
rente.

BALANÇO REALIZADO EM 30 DE JUNHO DE 1941

ATIVO
Imobilizado: _,-____*_»_.

Moveis e Utensílios  ll:577$20O
Máquinas  XI: 148S700
Veículos

Disponível a curto prazo:
Mercadorias
Contas Correntes

57:349$600 80:ú7S$70O

297:5445600
91:2603500 388:803$100

Disponível a longo prazo: «._,__.«__«
Depósitos 1:OS4$000

Disponível i vista: _,««_,.«
Caixa 10:938*050

Conta de Compensação: -_,____»_«_»
Valores Caucionados 30:000$OCO

510:890$850

MERCADO DE ALGODÃO
O mercado d» algodio em rema

r^çulou ontem, flíme e com os pre-
ços inalterados.

Os nefcOclos levàdès á efeito fo-
ram regulares e o mercado fichou
Inalterado.

BANCO DO COMERCIO E IND USTRIA DE SÃO PAULO S{A.
CAPITAL REALIZADO  60.000:000*000
FUNDO DE RESERVA  60.000:000|C09

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 19-11

Compreendendo as operações das filiais de Amparo. Araraquara, Bauru, Bebedouro, Bragança, Botucatú, Campina», Cafelandia, CaUndtiv», Jabotl-

cabal. Marilia, Olímpia, Poços de Caldas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Preto. Sào Carlos, Sfto Manoel, Santoa e Taquarltinf».

ALGODÃO
MERCADO DE NOVA YORK

ABERTURA
NOVA YORK, 25 de agosto.

Hoje Ant.
Meaeii

Outubro  16.32 16.3G
Dezembro  16.51 16.5^
Janeiro Í1942)  16.51 16.55
Março (1942).. .. ., 16.70 J6.72
Maio (1942)  16.71 16.74
Julho (1942)  16.62 16.65

Mercado:
Hoje Estável
Anterior Estável
Desde o fechamento anterior, bai-

xa de 2 a 4 pontos.

ATIVO PASSIVO

Companhia Industrial Machina S. Paulo
Comunicamos a nossos prezados fregueses e amigos que,

pela Assembléia Geral Extraordinária realizada a 10 de junho
de 1941, de acordo com os dispositivos legais, foi mudada a
denominação de nossa antiga firma B. PENTEADO S. A. para
COMPANHIA INDUSTRIAL MACHINA S. PAULO, tendo sido
a respectiva ata devidamente arquivada na Junta Comercial do
Estado de S. Paulo e publicada no Diário Oficial do Estado de
S. Paulo, a 14 do corrente.

Limeira, agosto de 1941.
COMPANHIA INDUSTRIAL MACHINA S. PAULO.

NELSON DE BARROS CAMUUSQ.
Di retor -Gerente:

Carteira:

Efeitos descontados 

Letras e efeitos a receber:

Letras üa interior e do exterior ....

Contai correntes:

Saldos devedores por empréstimos e
adiantamentos 

Cauções e valores depositados:

Em penhor mercantil em garantia
dos empréstimos e adiantamentos
acima 

Valores em depósito ...l
Caução da diretoria 

Títulos e imóveis de propriedade
do Banco:

Titulos inclusive apólices do reajus-
tamento econômico 

Imóveis 

Filiais 
Diversas contas

Correspondentes:

Saldos à disposição deste Banco no
país e no estrangeiro 

Caixa:

Saldo em moeda corrente nesta ma-
triz e filiais e em depósito no Ban-
co do Brasil e em outros Bancos ..

298.066:515$8>10

72.412:5913600

172.464:2535500
279.963:3153100

200:OOGSOOO

23.443:8535800
30.576:1673030

370.479:1075400

36.352:631$200

452.G27:568$G00
r-

59.020:^203830

102.248::"i98S700
1.296:3313001")

25.(377:784371)0

90.791:434$400

1.188.493'4763830

Capital 
Fundo de reserva ..
Fundo de previsão.

Lucros e perdas:

Saldo desta conta ..

Depositantes:

Por letras e a prazo fixo

Contas correntes:

Saldos credores nesta matriz e íi-
liais em conta de movimento:

Com juros
Sem juros

Garantias diversas e outros va-
lores: Que figuram no ativo:

Cauções depositadas 
Valores pertencentes a terceiros
Caução da diretoria 

Letras e efeitos em cobrança ...
Filiais 
Diversas contas 
Cheques e ordens de pagamento

Correspondentes:

Saldo a favor dos mesmos no pais
e no estrangeiro

Dividendos:

Saldos não reclamados

106.2U:749$740

_2â9.260:095SA>0
9.151:823*000

173.484:2533500
279.Ôá3-31SS100

200:0002003

60.000:000$600
GO.000:000$000

C00:000$000

1.123:052|690

PASSIVO
Exigivel a longo prazo:

Fundo de Dividendos preferenciais 19:O25S300
Títulos em cobrança 3:965S600

Exigivel a curto prazo:
Contas a Pagar 64:762$700

53 «03100
28:.,5$300
3:0009000
12:0003000
6:0003000

24:0008000

21:394)900

Obrigações a Pagar
Contas Correntes
Percentagem do Conselho Fiscal
Percentagem da Diretoria . ...
Gratificação dos auxiliares . . .
Dividendos 

Não exigivel:
Capital 200:0003000
Fundo de Reserva "legal" 3:0003000
Fundo de Reserva 27:765$300

Contas regularização do ativo:
Fundo de Depreciação  28:3973400
Fundo de Compensação  3:1053150

Conta de Compensação:
Cáuçlo da Diretoria 

Conta de Resultados pendentes:
Lucros em suspenso . . ..*.

404.G26:GG8Ç940

451.627:5633600

T412:5911600
111.437:231S70O

¦1.009:3745100
8.413:9993700

12.431:524Í600

516:4646900

1.183.493:4768830

llll :.it»M 100

230:7055300

31:5021550

30:0003000

3:230$0GO

ei0:890$85Õ

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1941. — Casa Luzes S. A. — José Fe-
reira Luzes, presidente. — Alberto Alves Luzes, tesoureiro. — Adelino Au-
gusto Brandello, gerente. — Arthur Barbosa Pinto, contador.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM ™ DE
JUNHO DE 1941

Fundo de Depreciação 8:0073500
Quota de Previdência 3:2893000
Impostos 23:5713500
Ordenados 87:7153100
Juros e Descontos 6753500
Despesas Gerais 33:3243600
Fundo de Reserva "legal" 3:0003000
Fundo de Reserva 3:0003000
Fundo de Dividendos preferenciais 6:0003000
Fundo de Compensação 3:0003000
Percentagem dà Diretoria 12:000SO0O
Percentagem do Conselho Fiscal 3:0003000
Gratificação dos auxiliares 6:000$000
Dividendos 24:000$G00
Mercadorias:

Lucro bruto n/ conta  321:8145200
Lucros em suspenso . . ., 5:230$000

221:8143200 221:5145200

8. E. ou O. — São Paulo, 8 de agosto de 1941. — Banco do Comercio 9 Industria de São Paulo, B. A. — (a.) NUWA DE OLIVEIRA, diretor-
presidente; (a.) ERNESTO RAMOS, diretor vice-presidente; (a.) JOSÉ IJA SILVA GORDO, diretor-superintendente; (aa.) T. QUARTIM BARBOSA,
F. B. DE QUEIROZ FERREIRA, diretores-gerentes; (a.) MIRANDA, contador.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 1941. — Casa Luzes B. A. — José Pc-
reira Luzes, presidente. — Alberto Alves Luzes, tesoureiro. — Adelino AU-
gusto Brandello, gerente. — Arthur Barbosa Pinto, contador.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os signatários deste, membros efetivos do Conselho Fiscal da "Cas»
Luzes S. A.", tendo examinado o balanço, caixa e demais papeis referen-
tes ao exercicio findo em 30 de junho do ano corrente, encontraram íu.lo
em perfeita ordem e de acordo com as leis comerciais, razão pela qualsão de parecer que eejam aprovados, bem como os demais atos da cÜre»
toria, referentes ao aludido exercício.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1941. — Antonio Moraes Sarmento,
José da Fonseca e Souza, Francisco Ferreira Pinto.
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UNITED ARTISTS APRESENTA A SUPER-M ARAVILHA EM MÁGICO TECNICOLOR !

O Ladrão de Ba
^)ãs\^MMí- i tüfiH ?' ÍDffilBp09/

-
Be 10 horas

Informações varias
O TEMPO

Máxima — 20. •
Hlnlraa — 17-4.
Tempo ameaçador, com chuvas.
Temperatura estável.
Ventos varlnveU, predominando

o. do quadrante uul, frescos por
veies.

COTAÇÕES DE MOEDAS ESTRAN-
GEIRAS

A libra area regulou ontem, no
mercado do cambio a 79J720, o do-
lar a 19J690 e o peso-argentlno a
4$G90.

D. A. 8. P. — CONCLUSOS
Resnltado (Inal — Ê o seguinte

o resultado ilnal, apresentado pela
Banca Examinadora, da prova de
habilitação para Auxiliar a Pratl-
cante de Escritório dos Ministérios
Militares: Inscrição número 7 — 56

. pontos; n. 9 — 69; n. 13 — 60;
n. 15 — 61; n. 23 — 63; n. 24 —
61; n. 37 — 62; n. 46 — 62; n. 48

77; n. 51 — 64; n. 62- — 60;
n. 64 — 70; n. 65 — 59; n. 66 —
51; n. 69 — 62; n. 77 — 51; n. 95

71; n. 98 — 54; n. 99 — 72;
n. 100 — 59; n, 103 — 77; n. 105

65; n. 107 — 54; n. 109 — 55;
n. 119 — 64; n. 125 — 59; n. 129 —
57; n. 132 — 60; n. 134 — 62 e
n. 140 — 59.

Gunrdn-Mvron — A prova escrl-
ta de Contabilidade Geral, noções
de Contabilidade Pública e Escritu-
ração Mercantil do concurso para
Guarda-LIvros, de qualquer Minis-
terio, efetuar-se-â às 19,30 horas dt
amanha, no Colégio Pedro II (Ex-
teVnato).

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Requerimentos despnchados — Fo-
ram despachados os seguintes re-
quertmentos:

Antonio GomeB Filho, residento no
Estado de São Paulo, solicitando
titulo declaratorlo — Junte nova
certldfio da Delegacia de Ordem Po-
litica e Social; atestado, policial, de
residência há mais de 10 anos; pas-

«aporte ou prova dc desembaruue
legal no Brasil ou, na sua falta,
tte»f.a'do, oficial, de residência lnln-
terrupta desde 1925 e certidão do res.
pectivo registro, provando qu« o
imóvel continuou transcrito em seu
nome, depois de 30 de julho de
1931. quando se verificou o nasci-
cimento de seu filho.

Abram Wellkson, res'donte no
Estado de São Paulo, solicitando na-
turMIssnQio — Junte novas folhas
corrldar da policia e das Justiça*
fprtp,.;.; í- ]r,(.ai; nova onrtidao da
Delegacia de Ordem Política e So-
ciai e prova de meio de virln, atual.

 Equilio Ricco, residente no Es-
tado de Sáo Paulo, solicitando tt-
tulo declaratorlo — Junte certidão
da Delegacia de Ordem Poiitica e So-
falta, atestado, policial, de residen-
cia há mais ã° 10 anos; passaporte,
ou certidão de chegada ou. na sua
falta, otestado, policial, de residen-
cia desde 1904,

Antônio Marta, residente no
Estado de São Paulo, solicitando na-
turallzação — Junte prova de melo
de vida atual; certidão da Delega-
cia de Ordem Pol.tlca e Social; ates-
tado, policial, de residência hâ amais
de 10 anoB e novas folhas corridas
da pollcia e das justiças federal •
local.

NIcolaus Eduardo Von Delltn-
fshausen, residente neista Capital,
solicitando naturalização — Junta
tradução dos documentos em língua
estrangeira; certidão de desembar-
que no Brasil; sele documentos .
requeira, querendo, os favores do
art 11 do decreto-lei n. 389, de 25
de abril de 1938.

Jan Mohamad, residente no Es-
tado do Rio de Janeiro, solicitando
título declaratorlo — Retifique o
seu nome, na carr.idào da transcrl-
Ç&o de imóvel e Junte certidão da
Delegaéia de Ordem Política e So-
cia] de Niterói.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Diplomas registados — Tiveram

os seus diplomas registados na Dl-
visão de Ensino Comercial do De-
partamento Nacional de Educação
os bacharéis em ciências economl-
cas: Edmar Wulff e Raphael Bona-
nata; os perltos-contadores; Mario
Rodrigues Paz, Armlndo Moreira
<Ja Cunha, Zblgnlew Leão Radzkl,
José Luiz de Araujo, Teodoro Tut-
vesson de Paula, Beatriz Ferras

Rego, Rubens Amaral Lamas, Caro-
Una de Oliveira Bittencourt, Dulce
Dias Neves; os contadores: Mari-
nho Ribas, José Cunha, Florlsbello
Ribeiro, Luiz Ulysses Loureiro Li-
ma, João Leal, Jayme Rebello Fer-
reira, Francisco Emílio Laqulntinie,
Milton Marques Simões, Arthur Ma-
noel DlCgues, Antonio Moura Lima,
Marina Castilho Cruz, José Bertoz-
zl de Alencastro, Aida Portella,
Waldemar Morgero, Rosalia de Al-
meida Lima, Yvonette Teixeira,
Dante Arlentte, Silverio da Piedade
e Souza, Gil-Schueler Moura, Yolan-
da Zorovich, Giacomo Benedito, Ru-
bens da Conceição, José Farscttl,
Cid Alzamora Silveira, Gustavo
Frederico, Joaquim Pestana da Sil-
va, Bolívar Maximiano de Figuei-
redo, Alfeu Libertuccl, Spencer
Ferreira Lima, Climenio Seorzelll,
mando Farsette, Dozono Tatumo,
Antonio Francisco da Costa, Ar-
Sylvio Pimenta da Fonseca, Jayme
Fonseca de Figueiredo, João Grl-
va, Augusto Maria Rasteiro, Helena
Sampaio, Nelson dos Anjos Mar-
ques, Dorival Guimarães e o*
guarda-livros: Armando Atoe, Os-
valdo Furstenau, José Rosenthal
Palmeira, Lauro Kesslcr, Gertrud
Ingborg Bencke, Alair de Freitas
Mendes, Werner Doeler, Fernando
Bystronski, Otávio Néslo Jodhlns
e Maria Jesus Cunha Batista, Aris-
tides Ribas,- Maria Conceição Ro-
cha, Edgard Paulo TIburtius e Os-
waldo Honor de Brito.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Registros concedidos — O Serviço

de Identificação Profissional do Mi-
nisterio do Trabalho concedeu oa
seguintes registros:

De professores; Alice Dolores
Teixeira, Almerinda Lobão Lins Ly-
ra, Glafira Soares Barifouse, Eny
Silva, Manoel Joaquim D'Avila,
Hermany Bazlleu Machado, José
Marques Sarabanda, Walida Corne-
lia Ballod, Creusa Guimarães Leitão,
Cloris Guimarães Leitão, lida Pit-
ta, Iracema de Mattos Viegas, Hen-
rique Batista Miranda, Euler Gomes
Jardim, Washington Pinto da Silva,
e Percilio de Carvalho; de auxiliar
da administração escolar; Josetina
Schevenin Josô Cassiano da Costa,
Sebastião 

'de Olivelri Filho e Mario
Ferreira; de jornalista; Isaac Ro-
zemberg e Jeronimo Burdman; de
químicos: Arante Oliveira dos San-
tos, Pietro ¦ Concen, Antonio Maria
Sartori, Carlos Challb, Manoel Au-
gusto da. Fonseca Ciistiani Sebas-
tlani, Guilherme Kupshe, Mario Coe-
lho, Joaquim dos Santos, Nicolau da
Silva Pitomuo, João Antonio Fieare-
11, José Krul, Gustavo Guilherme
Leusin Sobrinho, Rolando Humber-
to Barsotti, José Arllndo. Klein, An-
ton Neudent, Henrique Fazolo e
José Oswaldo Arenhart.

Firmar, multadas — A Inspetorla
do Departamento Nacional do Tra-
lho multou as seguintes firmas por
infração da legislação do trabalho:

Rodrigues Gomes & Macedo Au-
gusto de Oliveira Ávila, M. Take,
Mauricio Brandão Graça, Jorge
Amiuni, Marcelino Pinto SoareB e
Arsene Arsenian, em 100$; A. Can-
cella em 200$; F. M. R. Brazão,
Antonio Belllzi, V. Batista Dias, em
505000.

Oportunidade comercial — O Es-
critorio de Expansão Comercial do
Brasil em Nova York Informou ao
Ministério do Trabalho que uma.
firma daquela cidade está interessa-
da na importação de resíduos de I
"rayon".

Os Ifiteressados poderão dirigir-se
àquele escritório enviando informa-
ções e amostras.

Estft sujeito ú taxn — A Minera-
ção Geral do Brasil Ltda. dirlglu-se
ao .Ministério do Trabalho consul-
tando se o minério embarcado em
Antonina está sujeito á taxa de es-
tiva de 25000, por tonelada, ou a de
carga geral de 3$000, tendo o sr.
Dulphe Pinheiro Machado, que res-
ponde pelo expediente da pasta,
aprovado o parecer emitido a res-
peito pela Comissão Especial de Es-
tiva.

O parecer esclarece que quando
foi organizada a tabela de taxas de
estiva para aquele porto, nâo foi
prevista a taxa especial para mine-
rio sendo esta equiparada nos por-
tos' em que se manipula tal mercado-
ria à de 2560,0, que Incide soíire o |
carvão de pedra.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Cooperativa escolar — Esteve no j

Ministério da Agricultura a protes-
sora Zulima Loureiro Leite orlen-
tadora das organizações escolares do
municipio fluminense de .Nova
Iguassu', afim de obter assistência
do Serviço de Informação Agncoia
para um dos clubes agrícolas daque-
le município. Essa educadora comu-
nlcou que está prestes a ser ali
inaugurada uma cooperativa escolar
do Grupo "Rangel Pestana" e es-
colas Isoladas do 1» e 2" distritos de
Nova Iguassu'. A pequenina «utida-
de, que é a primeira no gênero do
Estaüo do Rio, conta com 200 asso-
ciados escolares, tendo sido funda-
da em julho ulumo. Ü presidente ua
cooperativa é um menino do quinto
ano com 14 anos de idade e muito
ativo. A quota é de 1|100. paga.
apenas na entrada. A cooper.......1
comprará livros mais baratos e fa-
cilltará a merenda escolar para seus
associados. Visando difundir o coo-
perativismo escolar em Nova lgus-
su', a citada professora fará hoje,
em S. Mateus, naquele município,
urna conterencia soore o interessan-
te assunto. '

A campanha em favor do coope-
rativismo entre a juventude que es-
tuda dirigida, pelo Serviço de Eco-
nomia Rural, ganha adeptos em
nosso pais.

O Estado do Rio vai, agora, deeen-
volver tão salutar prática, visando
tomar a geração cooperativlsta de
amanhã.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
HOJE — J- Stefanini & Cardoso,

Haddoek Lobo, 153; Amaral Trln-
dade & Cia. — Aristides Lobo, ni;
Gama & Cia. — Catumby, 86; Ma-
chado Pires & Cia. — Itapiru, 175;
Saturnino Pereira — Av. Paulo
Frontin, 516; Pereira & Rios Lida.

Laurindo Rabelo, 284; A. F.
Dionisio — Av. Lauro Muller. bl;
Edison Moura Guimarães — Matoso,
47- Ernesto Braga & Cia. — Cate-
te, 287; Emilia Pinto — Laranjei-
ias 381; Buizzi Rodrigues & Cia.
Ltda. — Mauá, 143; Felix SUva
Ltda. — Lapa, 36; Nelson Carvalho
& Viana — Catete, 37; Mourisco —
Passagem, 92; Ouro Preto — \isc.
Ouro Preto, 84; Rui Barbosa — S.
Clemente, 186; Nova — Vol. Pa-
tria, 365; Beira-Mar — Carlos Goee,
88; Zelia — Maria Angélica, 10;
Morais Leite _ Cia. Ltda. — Av.
Princeza Isabel, 46; Ava. G. A. Mo-
reira & Cia. — Av. N. S. Copaca-
bana, 599; Ávila _ Vasconcelos
Ltda. — Av. N. S. Copacabana,
H5-C; Rodrigues & Soares Lula.

Francisco Otaviano, 32; Pereira
Irmão Lima & Cia — Bela, 633; Ua-
sende Brandão — S. Cristóvão,
1.233; M. Llberalll  Campo Sâo
Cristóvão, 162; Ramos & Santos —
Figueira de Melo, 372; Novaes &
Cf.bta — Bela, 305; Soe. Cooperati-
va — Francisco Eugênio. 120; Ser-
glpe — São Francisco Xavier, 3;
Conde Bomfim — Conde Bomfim,
301; Boa Vista — Boa Vista, 105;
Vila Isabel — Av. 28 Setembro, 28.">;
Sete — Praça B. Drummond, 29;
Irmã Zelia — B. Mesquita, 456-A;
S. Paulo — Barão Mesquita, 700;
Sto. Expedito — Barão Mesquita,
1.026; São Francisco — S. Fran-
cisco Xaver, 420; Azevedo Botelho
Cia. — Ana Nery, 1.318; Arthur Al-
vim do Carmo — 24 Maio, 665; J. M.
Vidal & Cia. Ltda. — Dias da Cruz:
1; Arthur Alvinho Cardoso — Vaa
Toleda, 120; Bueno S. Belegamba
Ltda. — B. Bom Retiro, 454; Fran-
cisco Dias Carneiro — Eng. Den-
tro, 345; R. Leite — Cabuçú, 148:
Mario Avelar — Arquias Cordeiro,
310; Lycurgo Calmon & Azevedo -—
Miguel Fernandes, SI; Olavo Uias
Viana — Av. Suburbana, 2.299;
Francisco Oliveira Brlgldo — Cia-
rimundo Melo, 402; Venancio Go-
mes — Av. João Ribeiro, fil-Aj
Manuel José Sanros — Lins Vas-
cncelos, 503; Olinda Monteiro Oli-
veira — Av. Suburbana, 2.026; Ma-
aureira — Est. M. Rangel. 79; Sta.
Rita — Est. Mons. Felix, 504; Car-
doso — Sidonio- Paes, 19; Nasci-
mento — Carolina Machado, 1.566;
Fluminense — Est. Rangel, 52S;
Komeopatha — Carolina Machado,
1.40S; Rio S. Paulo — Est. Int.
Magalhães, 684; S. Sebastião —
João Vicente, 667; Lex — Silva Va-
le, 326-B; S. Jorge — Diamantes,
163; N. S. Fátima _ Elias Silva,
417; Magalhães — Av. Suburbana,
2.816; S. José — Coronel Rangel,
450; S. José — Est. Barro Verme-
lho, 527; N. S. Vitorias — Av. Au-

TER UM FILHO ROBUSTO
Será 1 maior felicidade de saa vida!

A 
«enhora. como teá»
m tnãee, anseia por

am parto felic • quer
preparar seu erganisme
para o oubllme miitét
de dar ao mundo om tes
obuito, alimentando-*

com o próprio leita.
Oravidina lbe proporei©-
aarft esta incomparavel
felicidade! Oravidina
fornece áe parturiente*
elementoe rícoa de pro-
priedade» nutritivas, pro-
movendo um parto felis
e fácil. Ap6t o parto,
Oravidina reconstitua
rapidamente aa forcas.

GRAVIDINA U REMÉDIO PAIU |
41ES - OURANTI I
DEPOIS OO PARTO. J' 9-W-tmmmmW ^- *¦ ¦_¦ _***

Inspeloria do Tráfego
Motoristas multados e chamadas para exame

Prefeitura do Distrito Federal

Chamada para 26 do corrente, ás
7,45 horas (turma A):

José Pereira Rios, David Lewis,
Luciano Tavares, Mario Gomes Ma-
rinho, Domingos Nunes Sobrinho,
Álvaro Albuquerque, Salatiel Vale,
Jay Corrêa, Acacio José Machado,
Antonio Maria Capita Filho, Antonio
Mathias.da Silva, Walter Gomes de
Almeida. 1

Exame de Suficiência — Wilson
de Paiva Moreira.

Prova »mi lamentar — Luiz An-
tonio da Silva.

Turma .Suplementar — Geraldo
Neiva, Luiz Costa Araujo, Armando
da Silva Porto.

Chamada para o dia 26 do corren»
te, ás 7,45 horas (turma B) — Ja-
cintho Silva Gastos. Ramiro Hen-
riques Tavares, José de Almeida
Alentejano, Diomar Cabral de Arau-
jo, Joaquim Brazão Machado. Mario
da Silveira Gusmão. Heüo Teodoro
do Espirito Santo, Geraldo Guima-
rães, Annibal Loureiro. Max Martins,
José de Almeida e Sebastião Zefcrl-
no Neves.

Prova Reculamentar — Orlando
dos Santos Barreto.

Resultado dos exames efetuados
efetuados no dia 25 do corrente:

ajff mL rJ_fP__T_\

ÓPTICA MODERNA

J1KCUL

Arthur Jacintho Rodrigues
RUA 7 OE SETEMBRO, 47

TBL. 23-4437-RIO OE JANEIRO

Dr. Áluizio Marques |
Nervosos e Glândulas Endocrlnaa F
Clinica de Repouso S. Vicente >

Tels.: 27-995.4. e 22-9J96

tomovel Clube, 2.297; Rebel — Est.
Otaviano, 286; Jacarepaguá — Can-
dido Benicio, 1.222; N. 3. Penha. —
Av. Geremario Dantas, 12; A. Lu-
zes & Irmão — Coronel Agostinho,
17; Nazarino José Paz Filho —
Francisco Real, 45; M. Amorim —
Est. Sta. Cruz, 492; Hyam Fonse-
ca Ferreira — Pereira Rocha, 37-B;
Pires & Castro — Est. S. Pedro
Alcântara, 1.570; Santos Mala &
Chaves _ Senador Camara, 41 *
Ursollna Jesulna Oliveira — Felipe
Cardoso, 123.

Aprovados:
Henrique Corajo Pereira, Rauf

Tanele, Casemiro de Jesus, Santino
José da Silva, Manoel de Mattos,
Carlos Teixeira Leber, Antonio de.
Almeida. Manoel Pedro Junior, Pedro
Lobão Filho, Ernani de Queiro2Vieira. Joaquim Manoel Xavier da
Silva, José Fernando Cavalcanti dc
Albuquerque.

Reprovados — 12.
Excesso dc velocidade — P. 16905.

31213 e 35152.
Nào diminuir a marcha — P-

30010.
. Estacionar cm lugar não permiti-do — S. P. 1-18040 _ H. J. 8363R. J. 12541 — P. 450 — 792 —
1184 — 3859 _ 424 7— 10098 —

24782 — 170.(2. 19184 — 20229 —
24782 — 33530 — 33907 — 34871 —
26674 — 28318 — 34871 — 35270 -
35659.

Desobediência ao sinal IM
1052 — 1409 — 2449 — 2418 —
3388 — 42:12 -- 5527 — 8335 ~
8643 — 9076 — 9222 — 12907 —

16028 _ 16070 — 42187 — 22931 —
28634 — 16481 18194 — 19103 —
21470 _ 22619 — 22766 — 22931 —
23634 — 25152 — 25596 — 26.S0K —
28077 — 8517 — 30987 — 31213 —
33028 _ 33234 — 33907.interromper o transito P.
24698.

Angariar passageiros — P. -10497
14102 e 23614.

Meio fio e bonde — P. 4479 —
16484 — R. J. 7107.

Conlra-mão — P. 915 e 12002.
Conlra-mão de direção — P.

22985 _ 24124 — 7448 — 24484 e
28006.

Falta de atenção e cautela — P.
391 — 8089 — 12698 — 6567 — 1918521235 e 34214.

Abandonado — p. 24i02 — 30160
29502 — 32094.

I. A. P. E. T. C. — P- 4780 —
29990 _ 31884 — 34794 — 5984 —
26296 — Ç. 2508 — 78U — 8084 —
922«t — 9488 — 10166 — 11655 —
12989.

Uso excessivo de buzina — P.
897 — 6680 — 856t — 1658 — 3470235274 — 35856 — Exp. 114 — C.
14000.

CALVICIE PREMATURAJE
^JUVENTUDE-ALEXANDRE
ÜJNÃO TEM SUBSTITUTO

l
HECRETARIA GERAL DE EDUCA-1

ÇAO E CULTURA |
Denpaclioo do secretario gernl; —

Anastácia da Cruz Vinhais — Jenil
Braga Vieira da Foncçnea — Jessie
Maria Braga Vieira da Fonseca —
Noemla Carvalhals Paiva — João |
Ferreira da Costa — Conceição d*
Maria dos Reis Fonseca — Joaquim
Bezerra Cavalcanti — Manoel Pc-
reira da Costa — Roslna Dornalas
— Leonlda de JesUB Costa — Maria
Augusta Peixoto Avlla — Aura
Abreu Soares Duart» — Demeüldea
Mendes — Maria Meireles Vidal —
Restltuam-se.
BEPARTAMEVro DK EDUCAÇÃO

TECXICO — PROFISSIONAL
Atoa do diretor: DeslsnaÇiV» —

Do professor dé corso secundário,
Otavla de Oliveira Pinta, para ter
exercido no Externato de Educiqiio
Técnico Profissional "Amaro Cavai-
canti". ficando j>re<-aleclda a porta-
ria de transferencia para o E. E.
T. P. "Bento Ribeiro*.

Do escriturado. Dina Augusta
de Araujo Belfort Vieira, para ter
exercício no Externato de Educaçüo
Técnico Profissional "Amaro Cavai-
c&ntl". ,. _.

 Do -trabalhador. Adehna Fi-
gueira Cordeiro Hocrham, para ter
exercício no Externato de Educa-
Cio Técnico Profissllonal "Visconde
de Calrú".

Ttnn»feren.-ini —• Do trabalhador
Oraclde de Sousa Gomes, do Extçr-
nato de Educaçilo Técnico ProllSMio-
nal "Visconde de Cairú". para. o In-
ternato de F.ducaçSo Técnico Pro-
flssional "Jo&o Alfredo".
DEPARTAMENTO DF, EDUCAÇÃO

NACIONALISTA
Ato do dtnitiT — Designação: --

Do trabalhador, Moacir da Costa
Azevedo, para ter exercício no Ira-
tro Cívico Distrital "Olavo Bilac ,
do 13° Distrito Educacional.

DEPAnT\MF.NTO DF, DIFUSÃO
CULTURAL

Ato» do diretor
Designações;
Do estatístico Pedro Matoe, para

ter exercício no 1 DC.
Foram designados:

A 12 do corrente, sem ônus para
o DDC e sem prejuízo de suas iun-
çfles, para lecionarem o Curso de
Radiofonla Escolar ,os professores:
Genollno Amado, Mario Builhflo Ra-
mos e Ariosto Espinhelra, e os ser-
ventes Miguel rte Assis Paul e
Amfirlça Madureira, pora, nas mes.
mas condlçOes, auxiliarem na part«
técnica.

A J2 do corrente, o« professores
regionais:

Maria de Lourdes Vidal « Esme-
raldo Teixeira Bastos para o CPA,
13-6. riauí.

. Walter Bastos Dias, para o CPA,
6-7. Argentina.

Antonia Rinirigues dos Reis, para
o CPA, 1-8, Equador.

Elza Ferreira Neves, para •
CPA. 3-8. Cruzeiro.¦ Rubens Ferreira de Farias e Jos«
Joaquim Trindade Filho, para o
CPA, 1-10, Joflo Pinheiro.

Waldemar Marques de Dlma, pam
o CPA 8-11, Sflo pauio.

Josette de Azevedo Ratln do
Nascimento, para o CPA 13-11, JoHo
Barbalho. ,

Áluizio Gentil de Sousa Mendes,
para o CPA 1S-I1. CearlV.

Emilio Dias Pavfto Junlor, para •
CPA 20-13, Getulio Vargas.

Almerlnda Suzano de Castro, para
O CPA 9-14. SUva Rabelo.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
Despachos do diretor:
Maria Lila Dias Martins. Horten-

sia de Sousa Marques, Davina de
Oliveira Sepulveda, Oneida Lopes
de Melo Guimarães, Hilda Lopes da
Silva, Leda Marques Novo, Maria
Moreira e Silva, NUda Ferreira,
Leda Pczzlno e Maria José Monteiro
— Deferidos.

Manuel Bergstrom Lourenço Fi-
lho — Certiflque-se o que constar.

Angela Rute Cordeiro da Almei-
da — Deferido, de acordo com a ln-
formação.

Hebe Pires Marques, Maria Gloria
Rego Barros Ribeiro e Norma SU-
va Batista — Sim, deixando trás-
lado.

Neyde Campos Burlamsuqui — NSo
pode ser atendida.

Zulelca Maria Rego —- Indefo-
rido.

CAIXA REGULADORA DE
EMPRÉSTIMOS

SerSo efetuados hoje o s pag-i-
mentos dos empréstimos das se-
guintes matrículas:

T4 — 1.981 — 4-357
6.595 — 11.116 — 11.736

13.208 —• 15.402 — 15-407
16 640 — 18.3S6 — 20.610
30.778 — 21.759 — 22.639
212.717 — 23.613 — 23.903
20.910 — 24..202 — 26.355
26.603 —- 26.691 — 29.893
31.914 -- 41.259 — 42.067
Atrasados:

19.683 —¦ 29.37»

Uhaldlno Viíorlno dos Saiuos,
matricula 8.754 — Nada há que de-
volver.

Eugênio Pinto, matricula 12.656
Junte c/cheques de julho e do

agosto de 1941.
Benedito Serio de Oliveira. —

Junte c/cheque de julho .
Maibeol Alves dos Santos, ma-

tricula 18.363 — preliminarmente,
prove ter Justificado a.i faltas
dada?.

AvUo
NSo serão aceitos como prova de

despesa de funeral, para o efeito
de empréstimo de emergência, quais-
quer documentos provenientes de
A. Gomes & IrmSo, estabelecidos A
rua Padro Januário ns. 77 e 79;
Heitor Persagani, Casa Cascadura,
A rua Uranos n. 495; Antonio Joa-
quim Esteves (capela Santa Terezi-
nha), A praça da Republica n. 89;
Assistência de Socorros Fúnebres
Ltda.. com escritório 4 praça da
Repfibllca n. 91, e sucursais, As
ruas Bartolomeu Mitre 1,804-Al e
Maris « Barros n. 133; Manuel
Garcia Gonçalves, estabelecido colo
o Serviço Funerário S. Jorge, A rua
Riaehuelo n. 352, e do estabeleci-
mento denominado Flor de JrajA,
sito á avenida Automóvel Clube
n. 2.846, cuja falta de idoneidade
para esse fim foi verificada em
processo do Montepio dos E. Mu-
nlclpals, conforme consta de edi-
tais publicado* por essa institui-
çâo.

SECRETARIA GERAL DB
ADMINISTRAÇÃO

Serviço de Eipedlent»
Dt-«|iii<.'hn do »»<T«ttirlo tremi_
Octavio Soares de Almeida — Fa-

ça-se o expediente de exclusflo, nos.
termos da Resoluçfto n. 4, de 17940.

Virgínia Magalhfies de Carvalho
Indeferido, por falta de amparo

legal. ,
Antônio Coelho Furtado Belleza

Considerando o histórico da vida
funcolual e as circunstancias que
sflo relatadas na defesa do oficial
administrativo extranumerarlo An-
tonio Coelho Furtado Beleza, re-
considero o despacho de 13 do cur-
rente delo qual deveria ser ele ex-
cluido, devendo o período entre 14
e 25 do corrente mês ser considera-
do como de suspensS.0, lodendo,
portanto, reassumir o exercício ^leR-de a data da publicação deste dos-
pacho.

Deapncho io amlatcntet
Agda Soares Pereira — Aguarde

oportunidade.
Eloy savam • José Maria Vlanna

Anexe os documentos.
DEPARTAMIJENTO DO PESSOAL
DrKimvliou do dlretort
Alzira Soaresl — Indeferido, visto

tratar do doença crônica. Aplique-
se o disposto no parágrafo unico do
art. 156 do Estatuto, reassjmtndo
o exercício Imediatamente.

Alarla Costa — Tendo em vista
imperativo legal, modifico num dns-
pacho de 4 de janeiro do corrente
ano, para exigir JustlflcaçAo em
juízo devidamente assistida por um
dos procuradores da Prefeitura.

Fernando Lima — Indeferido
tendo em vista o laudo medico •
demais Informações.

Isaura de Souza Pinto -7 Indefe-'
rido, tendo em vista o laudo me-
dlco.

Aceto Vlncenso — Indeferido, porfalta de amparo legal.
Carlos Pereira Gomes Pilho •

Manuel Lourenço Filho — Indefe-
rido.

Serviço Ãe Controle La«nl
Exigência do chefe 1
Alclna Fernandes de Souza • An-

tonio Fernandes — Satisfaça a exl-
gencia.

Serviço de In»pecâo Hedto*
Despachos do chefe 1
Maria Sampaio — Cumpra * •*'¦

nencia do parag. 4o do art. 16...S 
Maria da Gloria da Silva TavarM

e Ther.eza Eugenia da Silva — but>
metam-se A inspeçflo de saudr

Atliayde «le Souza e Manuel Coe-
lho —-'Compareça ao Serviço dt
Inspeçflo Medica.

Ricarti Ferreira Gomes • ve'
rissimo Evaristo da Silva — Com.
pareça, com urgência, ao ServiÇf
de Inspeçio Medica.

DEPARTAMENTO DE ORGA»
MZAÇAO

3ERVIÇO DE COORDENAACG
proTa de hnbHItncao Para contado»

•xtranuinerarlo
Por despacho do secretario gera1

de Alministraç-to, Se 23 do «-orren
te, foram aprovadas as Insçrtçoe»
abaixo para prova de habllltacac
de contador extramimerarlu ;

José Joaquim Guedes Filho Alv*
ro Rebello, Angela Carow Baldrlnl
Arthur Monteiro Rodrigues. Darcy
Godlnho Drumond e Valer tiro Ban
tos.4

DEPARTAMENTO DO PESSOAt
. .Pagamento»t

Serão pagos sexta-feira, no Servi-
ço de LlgaçAo, Palácio da Prefei-
iura, os seguintes processos de «D
cerramento de folha:

Joil» Sarmento Cardoso. Vlcent»
Lelthflo. Francisco Bianco, Armaa-
do Bast06.

E os seguintes processos:
Domingos Pereira Cardoso, Ale-

xandre Pedro da Silva, Hilla da Sil-
va, Yvorne tíahln, Maria da Glorit
Mala e Almeida, Gabrld Sklnner.
Laura Bastos Pereira, José Morei-
ra Chaves, Alarico Abílio Campos
Joaquim Alres Moraes, José Mareei,
lino de Moraes, Jovino Alves, Gon-
calo Monteiro. Mario da Andrade,
Antonio Moreira 3o, Antonio de Sou-
za Santos, Antonio José Gouveia..
Ovidio Pinto de Oliveira, Gentil Mo-
reno de Carvalho, Ahmad Mnliue.
Mohamad. Lydio dos Santos, Alber-
to Lourenço Cabral, Manuel Perelr*.
da Silva, Belmiro Rodrigues, Izidrc
Dias dos Santoe, Agenor Pereira d»
Abrou, Jair Paes Antunes, AntoniC
Canazarro, Alfredo Carlos Vallada*
res, Asclepiades Adves Dias, Joãe
dos Santos Veiga, Jovino Marlana
Qulntanilha, Eduardo Pomes, Ma-
nuel Paes Cardoso, Francisco Ro^
drigues Pessoa de Andrade Fraen-
kel, Manuel Amaral, José Mari»
Pires, Annibal Correia Pin'.*, Ãgrt-
cola godr/1 de Macedo, Augiwto de
Souza, Adriano Augusto Pereira, An-
tonio José de Albuquerque, Albino
José Gomes, Antônio Severlano d»
Carvalho, Demetrio Rodrigues Pe»
rez, Blblano Francisco da Silva,,
Carllndo Tinoco, Demterlo Vieira da
.Silva, Domingos Macedo, Domtngoe
Bianco y Bianco, Irineu Antônio
Ferreira, Joflo Rosa da Kilva, Joiei
Pereira da Cruz, Joflo Potiho Paio-
mino, Joaquim Lourenço Cabral,,
Joaquim da Silva, Joaquim Tarda-
ao, José Antônio Cardoso, José floe
tantos Coelho, José dos Santo»,
José Martins de Souza, Jullo Perei-
ra Gurjo, Leandro Moreira da Fon-
soca, Luiz Ribeiro da Silva, Manu»'j
Gonçalves, Manuel Machado do*
Santos, Manuel Rodrigues Fernan-
des, Manuel Machado, Mar'o Glan'-
nl, Paschoal Joaquim Theodoro.
Paulino José dc Moraes, Paulo Alvar
de Carvalho, Pedro Moreira, Sebas-
tlfto Pedro da Silva, Sllvlno José do
Nascimento, Antônio Pereira Wal-
riemar da Rocha, Adelino José d*
Oliveira. Aurélio Ribeiro, Americc-
Jorge Teixeira, Raphael Estexes d*
Mattos, Laurindo da Silva Calda*,
Laura de Carvalho Chaves, Nicolau
Joflo Jardflo, Agostinho dos Santo*.
Ignacio da Silva e Souza, Roberto-
Mariano, Narciso Gomes da Cunh*
Netto, Herculano Alves Vital. Joa.
quim Silva dos Santos, Agustin .Ro.
lan Rodrigues, Edgard Luiz Dias,
Estevfto José da Rosa, Ftancleco
Pereira Lima, Ovidio Francisco d«
Paula, Antonleta Ferreira, Carollnt
Silva de Oliveira, José Telles Bar-
bosa, Joaquim Gomes da Rochfc.
Odette de Souza Carvalho, Raphael
Caruso. Arthur Monteiro Magalhfi.es
Diva Magdalena, Leandro de Souza.
Esther Burller Fontes, Domlrgoc
da Silva Costa, Domingos Carvalho,
Arlstotellno Tavares da Silva, Ma-
nuel Rodrigues, Elpidio Silva, Jos(
Gonçalveo Penha, Joaquim AlveK
Correia. *

CASAS E APARTAMENTOS
— TERRENOS =,

EMPREGOS — DIVERSOS ANÚNCIOS CLASSIFICADOS AV. RIO BRANCO, 129-131
TELEFONES 43-7482

e 43.9933

=S=Sí

1 — Alugam-se quartos
casas e apartamentos

FLAMENGO

Edifício 
amendoeira — Alugam-

se neste magnífico Ediflcto. do fino
acabamento, recem-construldo, â praia
do Flamengo n. 382, trecho sem bondes,
esplendidos apartamentos com AR CON-
DICIONADO. Os maiores teem 3 «rau-
des quartos, 3 salões, grande vestlbulo,
S banheiros de luxo, armários embuti-
do* completos, garage e demais úepen-
denotas. O ar condicionado. é forneci-
do ao mesmo tempo para todas m pe-
ças. Tratar na Cia. Administradora
IMOBILIÁRIA NORTE-SÜL DO 3RASIL,
tTDA., rua México 98, sala 308.. Tele-
fones 22-6399 e 42-4666.

UNHA AUXILIAR
¦«TENDEM-SE, em praça, no Palácio da
>V Justiça, A rua D. Manuel, no dis
38 do corrente,' is 13,30 hroas. por pre-
go b&ratisslmo: Um prédio à run Jatja-
Tana n. 66, e 3 bons lotes de terreno
«ontlguos e um grupo de 3 casas pe-
euenas, & Travessa Igrapiuina n. 28, em
Turlasaú.

JÓIAS, OURO
E BRILHANTES

A JOALHERIA VALENTIM
vende, compra, troca, faz e conserta
jóias e relógios, com seriedade; i tua
Gonçalves Dias, 37. Tel. 22-0994.

JÓIAS
BRILHANTES E CAUTELAS

VENDAM LUCRANDO
SO' NA

 CASA LEDI 
96 - OUVIDOR - 96

JUNTO À CASA NAZARÉ

MOVEIS j
MOVEIS 

— Compramos e trocamos por
modernos, geladeiras, maquinai de

costura, cofres, escritórios, etc, á rua
Senhor dos Passos, 95; tel. 43-1208 —
Casa Moutinho.

bela. vae viajar? Deseja guar-
dar seus moveis? Telefone para ' o

Guarda Moveis BOTAFOGO, R. S&o Cie-
mente, 185. Tel. 26-5814 — N&o s» ss-
aueça: 26-5814.

GOFRES 
—• Compramos: cofres, moveis

de escritório, arquivos de aço e
prensas. Rua Teofilo Otonl 120 — 43-
4548.

\rENDEM-8E 
cofres, arquivos de aço,

prensas para copiar e moveis de
«scritorto, novos e usados, & ma ToóJl-
lo Otonl n. 120.•*-

Guarda Moveis Rio
Assistência — Conservação

e responsabilidade
Escritório e Informações:
BUA FREI CANECA N. 9

Tel. 22-3976

FÚNEBRES
'ANTÔNIO Joaquim Estarei — Funerais
ifi. ft domicilio. Socorros funerários —
•tel». 22-2826 e 22-0309 Serviço perma-
sente dis e noite. Capela própria para
velórios. Ambulâncias apropriadas ptr*
BwnoçóíB. Adeanta M despesai. Vitttt, 6.
HepubUea.

jOIAS USADAS
BRILHANTES
PRATARIAS

Cautelas da Caba Econômica
E> quem melhor paga

1« — LARGO SAO FRANCISCO - 14
Esquina de Ouvidor

brilhantes e pratarla,
compra pelo maior pre-
ço — Avaliação grátis
- JOALHERIA MONROE

— Rua Urugualana n. 26, esquina de
1 de Setembro.

OURO
Brilhantes e pratarla, compram-

se. Trocam-se, vendem-se e conser-
tam-se jóias e relógios com garan-
tia e absoluta confiança 0

JOALHERIA BESDIN
RUA DA CARIOCA, 85 — Prósiino

á Praça Tiradentei

OURO
Compram-se OURO • BRII_HAN1£9:

platina e pratarla, vendem-se, trocan-
se e consertam-se com precisão. Casa
de absoluta confiança — Avenida Rio
Bianco, 153 (esquina de Assembléia;.

JOALHERIA PASCOAL

MÉDICOS

REUMATISMOS. NEVEALGIAS. S1FILIS NERVOSA, PARALISIA
GERAL, TABES, CORÉIA, ETC.Tratamento pela Indutotennia e Eléctropirexia (Febre artificial)

DR. FLORIANO DE AZEVEDO
Araujo Porto Alegre, 70, sala 614 — Tel. 42-1514 - Terças, quintas esábados, das 3 às 6

CASA DE SAÚDE DR. ABILIO
SAO CLEMENTE, 155 - TeL ÜS-0807

Para tratamento de doenças nervosas e mentais. Aceltani-ie doentescom médicos externos. —

HYDROGELE
Cura radical sém operação ''

DR. JOÃO PACIFICO
Hérnias, hemorrolrtas,. próstata. •

varUes.
RUA FREI CANECA, 273

Fones: 23-3038 e 47-3440

LICOR DE CACAU AA-
VIER — lombrigueiro gos-
toso, e pode ser tomado
em qualquer mês ou lua.

APIOL-5flll.il-ARRUDA- i
Remédio indicado nas
Colicao - Utero ovarianac
A vend* nis Drogaria* e Farmtcis»

Lie. S. Publi» d. 94 im. «iri.

No. tosse das. bronquites

my mni^sííTjío
S* SEGURO

N^WMItOT

CREOSANA
o melhor deainfetante
próprio para o gado

DENTISTAS
DR. OTÁVIO BDRICIO ÁLVARO -

Especialidades da clinica: trabalhoi
de porcelana fundida (cortai o rentou-
raçfies); pontea raovoio (sistema Roacbl;
cirurgia bucal e dos íoccb ds iulecçiio e
chapas- completas pela técnica Fournct-
laller. Instalações do Raios X o opa-
relhos flsloteraplcos, assistência medica
¦ - laboratório. Ar. Rio Branco, 137,
r andar. Tel 33-3633 (EdillciÕ" Gulnle).

LIVRARIA
COMPRA

AUGUSTO LEITE

Bibliotecas e livros avulsos
Rua da Constituição, 14 Tel.: 22-3392

COLÉGIOS

Escola Padua Soares
Otlmo clima, esplendida situa-
g&o. Amplas salas para gliKs-
tica, piscina o demais dependen-
¦•lan em conformidade eom o*
preceitos de higiene moderno.
listradt Velha da Tijuca n. 61.

Telefone 4B-4131

INSTRUMENTOS
DE MUSICA

PIANOS 
— Alugam-se magníficos a pre-

ço; módicos, compram-se, vendem-se,
trocam-se, consertam-se e afinam-se —
CASA FREITAS. R; 24 de Maio. 1031 —
Engenho Novo Tel 29-1570.

Quereis aprender radio ?
Ensina-se montagens t concertos em

18 lições apenas, á rua Carolina Beldener
n. 17, no local ou por correspondência.
Informes eom o ir. Barros — Radtoofi-
elna Cation. Rua Frei Caneca, 2S0, fimo
42-Ü072. S

Mm*.-j*-mmtm»-~ _tfti^_______h. _^________________

A PRESSÃO NAO PEGA?
SEU BRIDGE (PONTE)

PARTIU-SE ?
Vã i rua Vise do Rio Branco, 37.
od telefone para 42-55ÜL que o
•ea easo rerá resolvido coje mes-
mo — Conserto em 30 minutos —

Novas em S horas.

RÁDIOS
PHItCO - PHILIPS 1941

VÁLVULAS
Preços baratisslmos, a longo prazo,

sem fiador
PHILIPS - PHILCO R. C. A.

GELADEIRAS
Elétricas, a gis e querosene
ELECTROLUY — NORGE —

PHILIPS — G. E.
úlfimuG modelos 1941

Preços barati-isimos, a longo prazo,
sem fiador

CASA RUI LEAL
3S-RUA DETE DE SETEMBRO-SS

Tel. 43-U71

MODAS

ESCOLA 
de Corte e Alta Costura —

Mme. Alesslo — Aulai mensaea
liOSOOO. Riu Santo Cristo, 113.

DIVERSOS

ü» ¦ i/w m t m l
pura lã, com forro
até nas mangas, mo-
delo 1941. "A No-
breza", Urugualana
n. 95, eatá vendendo
a 29?fl00. Aproveitem enquanto lui:

29S8
MME. 

AMARAL — Faz chapéus desde
105000. reforma desde Sf, ultimo»

modelos á venda, fas vestidos deide 26%,
corta e prova desde 20$, ensina cbapsus
e corte. Rua Chile, S. Tel. 43-1401, es-
quina de São José.

PROFESSORA DE CORTE B
COSTURA

MME. CLARA
Leciona pelo método mais r&pido • efl-
ciente. O PAGAMENTO E* FEITO DE-
POIS DE VISTO O RESULTADO. —
Atende tambem a domicilio. Acha-se è
venda o Método de Corte Mme. Clara
— Rua Conde de Bonfim 384, aparta-
mento 203. Tel.: 38-2873.

CAUTELAS
CASA DE CONFIANÇA

Brilhantes, moadas, pratarlas, Jóias de
grande ou pequeno valor empenha-
das. Procure-nos, retiramos o penhorou compramos a.cautela. Pronta ao-
luçfto. Cobrimos qualquer oferta.

Travessa Ouvidor (Sachet), 6.
Te). 43-9729.

Soutiens com cinto 15$
Abrange o estômago.

Na OASA MME. SARA
Rua Visconde Itanna 146 —>

Praça 11 de Junho.

CINTAS — SOUTIENS — MODELADORES
CINTAS ABDOMINAIS

Livros velhos, arquivos, apa-
ras de tipografia, papel velho,
papelões, etc, compram-se á
rua da Alfândega, 81, e rua
Sant'Anna, 157.

BRILHANTES, OURO
E PRATARIA

'Paga-se pelo maior preço d.c. pr&çfc.ívallaçSo grátis.
RUA DO TEATRO N. 1

(Ao lado da Igreja) — TeL «Z-91»

COGNAC DE AL-
CATRAO XAVIER

só é vendido em farmácia
e drogarias

me. OLGA
Ex-coieteira mestra da Lingerie "Babette". Tua Toneleros, 32. Apt 11Telefone 27-5005. Copacabana. Posto 2. x

DIVORCIO
GARANTIDO — Novo casa- |!mento no Uruguai, Moiico *
Bolívia. Peca informes grátis:
Dr. Luís Médal. Bartolomô
Mitre, 430 — Bx. 217. Buenof
Aires (Argentina).

FABRICA ESPECIALIZADA EM ARTIGOS
DE REFRIGERAÇÃO

BOBINAS PÁRA AR CONDICIONADO

BiCí
E *?f

íílifi

& marca nacloul
de confiança

Sociedade Industrial de Refrigeração, Ltda.
RUA BARÃO DE S. FELIX, 10 — TEL. 43-5011

' 
" f i
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Teatro eMúsica

i
Notas Mundanas
ANIVERSÁRIOS

Fista ano» hoje
Beahert»: Ozéas Carneiro, LuelUo VUn-

a», R*H Cordeiro d» Bllvt, Artemiro Mi-
cedo, Oiyntho Peixoto d» Silva. Fernan-
do Brtg», Wilson Penante. Almerio
Norl», Paulo Augusto Dennoz;

Benkorii: Annlta Varella de Moura.
esposa do ar. Joaquim Gomes de Moura,
do comercio desta capital, Maria Dolorei
Pinhal Martins, esposa do sr. Rejrnaldo
Martins. Ivetto Brandão Delgado, esposa
do sr. Lupiclnio Delgado, Olga Fernan-
des Wilpert, esposa do «r. Guilherme
WUpert;

Senhoritas: Magdaia Plgueird de Bar-
fo», filha do sr. Jullo Anselmo de Bar-
ros. Wanda Nogueira, professora e ei-
rorfii-dentista. filha do ar. Belarmlno
IToguelr»;

Menino Doml filho do »r. Jonlo
Castro;

Menina Bdmeia. filha do sr. Álvaro
Martins Areias.

Completa hoje seu primeiro anlver-
cario natalicio a menina Telma, filha d»
cr. José Moreira das Neve».

Re: anos ontem o sr. Frederico Luli
de Sousa.

Fei anos ontem a senhorita Ivonettt
Marques de Sousa, resldent» 4 ru»
Andrade Araújo. 190.
NASCIMENTOS

Nasceram nesta capital:
AdtlfUt, filha do sr. José Maria Vllle-

Is • era. Cora Amorim Villela;
Jonas, filho do sr. Vespsslano Cal-

ds» Junlor e ira. Atalr Curvello Cal-
das;

Heloísa, filha do ir. Alexandre Pe-
reira de Moura t ara. Haydée Dletrlch
dl Moura;

Regina, filha do sr. Luclo Belém
d* Sousa e ira. Odette Pacheco ae
atou»»;

Rlntldo, filho do ir. Affonso Tra-
tsssos a ara. Paulina Magalhães Tra-
vistos;

Teimo, filho do sr. Arlindo Tem-
poral e ira. Oulomar de Lacerda Tem-
poral;Marllda, filha do sr. Oervaslo Ta-
vares da Silva • na. Ignst Carvalho
Tavares da SUva;

Ivany, filha do ir. Marcellno Ro-
drlgues de Brito a ua. Carlota Baptista
de Brito;

Aline, filha do sr. José Augusto Pe-
reira da Qutiro» e ira. Elza Monteiro de
Queiroz;—!i Floriano, filho do ir. Floriano Leo-
poldino de Aieredo, funcionário do Te-
couro Nacional, e ara. Idallna Mirando
de Axeredo, e nato do ir. Arthur Leopoi-
dino de Ateredo, funcionário da Alfanne-
(a do Rio de Janeiro, e sra. Maria Ri-
¦•Iro da Aiiredo; '

NUPCIAS
Sera efetuado amanha o enlace matri-

montai da senhorita Amélia da Cojta
Ferreira, filha do sr. Arthur Armando
da Coata Ferreira, funcionaria do ifabe.
• ira. Maria Ambrostna Fonseca da Cos-
ta Ferreira, eom o sr. Luiz Geraldo Hos-
nano Cordeiro, filho do sr. Francisco
Eossana e ira. Josephlna de Paula fun-
seco Cordeiro.

O ato civil sera as 11 horas, no Hrp-
torio, lervindo de testemunhas da finirt
o or. Cario» de Paula Fonseca Paiva,
funcionário di Caixa da Central du ni»-
ml, e ira. Helena Nogueira de Paiva, e
da salvo o Jul» Mario de Paula Fonse-
•a e ara. Lydia de Paula Fonseca.

A cerimonia religiosa sera is 11,31),
a» igreja d» Sio José, servindo da pa-
drlnhoi da noiva o sr. Mozart Bacellar,
cheio de seeçao do Banco do Brasil e
tr». Vera Teixeira Bacellar. e do noivo,
e sr. Moaoyr Ublrajara Moreira da Silva,
secretario da Educação do Estado ao
Espirito Santo, a sra. Maria do Carmo
übirojam Moreira da SUva.

— Raalliar-se-á no próximo dia ll o
enlace matrimonial da senhorita Heloísa
de Oliveira, filha do sr. Bernardo Ma-
flano d» Oliveira • ira. Adelaide a»
Silveira Lobo Oliveira, eom o sr. Edison
¦ilv», filho do sr. Alberto Ferreira aa

Silva e sra. Maria Zelina Alicrlm ro-
reira da Silva.

A cerimonia religiosa seri eeiwraaa
ta IT horas, na matriz de 8âo Jo&o Ba-
tlata da Lagoa.

FESTAS
COMITÊ' BRITÂNICO DE SOCORROS

A'S VITIMAS DA GUERRA — O ena-
cock-tall em beneficio da Cruz Verme-
lha Brasileira, que devia realizar-se
quarta-feira préxlma , no Clube Paia-
landd, rua Siqueira Campos, 143. teve
que ser adiado para o dia 10 de ie-
tembro.

A reunião do dia 37 de agoato deitl-
nar-se-t a ajudar as vitimas do» bom-
bardelos aéreos na Inglaterra.

Reservam-se mesas com Mlle. Lynen
aeiftcne 35-30301 e eom Mme. Mary
Ferre», (telefone 38-9114).

Em prosseguimento ao seu programa
de feitas par» o corrente mês, o Auto-
movei Clube do BrasU vai realizar um
jantar dansante no Caistno da Urea, na
próxima sexta-feira, das 30 horas em
diante.

Promovida por um grupo de mteie-
etuals e artistas, i frente dos quais ae
encontram os srs. A. Bracet, oswaldo
Teixeira, Castro Filho, Peregrino Junior,
Ado Malagoll e Navarro da Costa, reali-
tar-se-a no proximo dia 30 a lesta da
"vernlssage" do Salto de Belas Artes ae
1941.

HOMENAGENS
Bert realizado na próxima lexta-felra,

ts 13 horas, no salão do Hlgh-Llfe Cluoe,
o almoço que os amigos e colegas do sr.
Dulcídio Gonçalves lhe oferecem por mo-
tlvo da distinção que lhe foi conferida
pelo governo português, concedendo-me

a comenda da "Ordem de Cristo". Al
listas de aaesSes estio no "Jornal as
Comercio" ibalcSo), no Hlgh-LIf» Cluo»,
com o sr. Edison de Oliveira, no edifício
do Foro e no Salto Elegante, t rua Al-
mirante Barroso.
VIAJANTES

Pelo navio "Uruguai" chegaraá amanhi
o professor Mario de Brito, diretor
da Dlvlslo de Seleçlo e Aperfeiçoamento
do DASP.

Esse educador estive na América do
Norte mali de dois anos. onde dirigiu
ai turmai de estudantes, funelonarioa
públicos federais, que ali fizeram eurioa
de aperfeiçoamento e eitaglos, nat Uni-
virsldades e repartições daquele pala
amigo.

FALECIMENTOS
Por telegrama particular aiaba de ene-

gar a esta capital a noticia do faleci-
mento. em 81o Salvador, da proiessora
ira. Helena Pinto aouveia. ocorrido no
domingo. A Indltosa edueadora ara Irmã
do nosso confrade de Imprensa Álvaro
Pinto da Silva, redator de "O Globo"
acreditado Junto ao gabinete do prelelto
do Distrito Federal. Figura de destaque
na sociedade baiana, a sra. Helena, Pinta
Gouvêa era casada com o sr, Luiz Edison
Gouvêa. clinico naquela capital, Ue cujo
consórcio deixa quatro filhos.
MISSAS

Rezam-se hoje as seguinte» mlsia» fu-
neores:

Arnoblo Amanajta Tocantins, 7.33,
j Igreja de Sâo José; Arthur Malerme, 10

horas, Igreja do Carmo; comandante
Clorls Roldão de Oliveira Barros, Comtt
Slpetz e Milton Sarmanho Freitas, IS
horas. Catedral: Rita Marques Martins
Teixeira, 10 horas, Igreja de S. Franeli-
co de Paula; Patrício Zltro Ribeiro, 11
horas, Igreja de S. Francisco de Paula;
Olga Gonçalves de Castro Saldanha, 1.10.
Igreja de N. S. da Lampadosa; Paulina
Monteiro de Barros Pereira da Silva, »
horas, igreja da Candelária: Maria Lui-
za Guerra de Sousa, 16.30, igreja da
Candelária; Joio Alberto da Silva, 1.30.
matriz de N. S. da Lu»; coronej Fablo
Fabrlzzl. 10 horas. Igreja de Santa Cruz
dos Militares.

A Tosse
Impertinente
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DR. COSTA JUNIOR
CLINICA DB TUMORES

CANCEROLOGIA
iTADItJSITERAP-A

HADIOTERAPIA PROFUNDA
Rua México, 06 — 4* psrr.

Tei. 32-1587

DR. ADAUTO BOTELHO
Docente da Facnld.ide de Medicina

Doenças nervosos e mentais — Betri-
cldado médica — Cine Odeon (FracaFloriano), 5» andar, tala 414, du li ta
18 horas.

AÇÃO CATÓLICA
Obra dat VoeacSea Saeerdotaia —

Esti prossegulndo, ni matri» dt
N. S. da Lu», o program» dt «o-
lenidades da Obra das Vocaçfje» Sa,-
cerdotals.

No próximo dia 31. "Dia do Pa-
dre". o termio estará t cargo do
padre Joaquim Lucat, havendo co-
munhao gera! da Associação da
Bolsa Seminarista, it 3 hortt; ter-
mio, ás ÍO, e tetsfto lltero-mustcal.
tt 20.

Paroquia de Ji. S. da Conoolnçüo
e Correia — Na matriz de N. 8. da
Consolação e Correia, na rua Con-
dessa, de Belmonte, Engenho Novo,
está prosttguindo, diariamente, o
noventrio preparatório da festa de
N. S. da ContolaçSo.

O novenario consta de mis»», 4»
7 horas, e ladainha, sermão e ben-
ção do Santíssimo Sacramento, ae
20 horas.

De hoje até o dia 29, a tribuna
sagrada «era ocupada pelo padre
Arlindo Vieira, O. S. J., e no dia
80, pelo padre Helder Câmara.

Festa de N. S. da Lata doa Mer-
eadoret — Serão realizada» no pro-
rimo dia 8, ts tradicional» fettivl-
dades de N. S. da Lapa dos Mer-
cadores, em «ua igreja, na rua do
Ouvidor.

Essas festas vêem sondo efetut-
das desde o ano de 1TS0, quando
foi fundada a igreja.

A festa, ette ano, terá grandobrilhantismo .estando a comttsío
encarregada resolvida a mandar
iluminar e ornamentar o trecho
entre as ruas do Ouvidor e 1" de
Março, onde serio Instalidos alto-
falantes para a transmissão dai
tolentdades.

ECOS DA BEFHESENTAÇAO DO "BAIXO
IM MASCHERA"

Mu notas escritas depois de ira tape-
táenlo, a critico comete ts rnea orais-
sSes involuntárias, devido ao pouco tem-
po de que dispõe para escrevê-las.

Nunca ó tarde, porem para acrescentar
algumas palavras ao que ficou dito an-
teriormeate. e quanto at trata de regia-
tar ealsa qae Talha a pena, esse traba-
lha st torna am prazer.

Naa notas sabre a apresentação ta"Baila in matebera", publicadas anta-
tatraa nesta seecâa, passei ligeiramente
sobra a atuação do baritano Armando
Borgioli. E' justamente a atuação ta
cantor am dos motivos destas linhas N&o
teem sido poucas as restrições que tenho
feito aos desempenhos de Armando
Borgioli. quando julgo oportuna faié-las.

Sinto-me, ' par Isso, malta á vontade
tara declarar qte a sta interpretação
da ária "Eri tu che maechiavi", ne 3"
ata do "Bailo ln maachera", foi de na-
tnreia a (liar definitivamente o nome
de artista na relaçfto dos grandes can-
lores qne temos ouvido ultimamente.

Como ó sabido, essa arla constitue na"Bailo In maachera" o grande momento
do barítono a 'um doa raras episódios
realmente belos na serie de árias, cava-
tinas, romansas, duetos, tercetos e mais
formas de eombinaçlo vocal, que consti-
ttttl t pouco atraente opera de Verdi-

Armando Bergloll agarrou a oportunl-
dade eom todo o rigor, para demonstrar
i platéia qat, qatnde quer, ele sabt
ser nm etntor de classe.

Para alguns, os qne estio habituado a
vê-lo em cena entregue ás vetes à uma
fria t displicente contemplação dos aean-
ttelmentos, Armando Borgioli fal uma
ferelaete.

Pode-se classificar de soberba a ma-
nelra como ele soube traduzir ss ranço-
res e a palito Incontlda do personagem
que lhe coube Tiver ne espetáculo. O
sentimento de odlo qae aas poucos sa
avoluma no decorrer da arla tornou-to
Impressionante de expressão rerdadelra.
O tea cante adquiria lnfleiees como
nunca se haviam notado antes nas ln-
terprstaetee de eantor.

Outra impressie agradável deixada pa-
It representação te "Bailo In manehert",
(oi a estrela da saprana Ghlta Taghl.

Cheia da graça natural, possuindo uma
rea bem timbrada, trabalhada em ótima
eteola e condasldt cora habilidade, Ghlta
Alpar revelou tm bonito tempertmtnta
artístico t excelentes disposições para a
palco lírico.

E' de admirar que, residindo ha Ttrloi
anos entre nos, nia se tenha pensado
antes sm aproveitá-la naa nossas tem-
porada líricas. Interpretando esses pa-
quenos papeis que por serem menos lu-
portantea que os principais, nio deixam
per isso de constituir fatores essenciais
no êxito de uma representação lírica.

Encerrando esta nota complementar a
eronlet de domingo passado, direi ainda
qne e "Bailo ln maachera", come desem-
penha vocal, fdl a espetáculo mais eom-
pleto qte aié agars fal apresentado nc
Municipal na atual temporada.

AYKES DE ANDRADE
"O PATINHO DE OURO". PELA CIA.

ROULIEN, NO COPACABANA
A Companhia de Comédias Raul Rou-

llen, que esti realizando uma têmpora-
da no Cassino de Copacabana, lera bo]e,
em "primeira", a comedia de Alberto de
Castro "O Patinho de Ouro", que terá
a seguinte distribuição pela ordem de
entradas em cena: "OllTeira" — Ferreira
Mara; "Jacyntha" — Anna Alencar;"Carolina" — Rosita Rocha: "Igne»" —
Laura Buares: "Laura" — Caclla Baker;"Daniel Goniaga" — Raul Roulien; "dr.
Torres Miranda" — Sady Cabral.
A COMPANHIA DE VICENTE CELE8T1-
NO VAI ESTREAR NO CARLOS GOMES

Esti sendo aguardada com Interesse a
estréia de Vicente Celestino e de sua
nova eompanhla no Teatro Carlos Oo-
mes. no dia 5 dt setembro. O elenco

foi cuidadosamente organizado. VicenteCelestino apresentará sua nova Compa- i
nhia em espetáculos por sessíes no Tea- '
tro Carlos Gomes, da Empresa PaschoalSegreto, com a cançao-teatrallzada em 2atos e 9 quadros de sua autoria, lntltu-ltda "O Ebrlo", com música de JaymeCorrêa.

"MULHERES MODERNAS". RO
GTNA'STICO

Na peça de Lourivàl Coutinho "Muine-
res Modernas", que a Comedia Brasilei-ra vai representar, no Ginástico, ainda
etta semana, reaparecerá o ator Teixei-ra Pinto.
HOMENAGEM AO DIRKTOR DO 8.N.I. i

NO GINÁSTICO
Sábado, a Comedia Brasileira homena-

geou em cena aberta o diretor do Ser-
viço Nacional de Teatro, sr. Abadie
Faria Rosa, entregando-lhe um mimu,

por motivo do seu aniversário.
Falou o ator Rodolpho Mayer, tendo

respondido o homanegeado.
"PODE SER OU ESTA' DIFÍCIL?", NO

RECREIO
Almeida Cabral e Celio Novelino a.ssl-

nam a revista que sexta-feira Irá i cena,
no Recreio e que se intitula "Pode ser
ou está difícil?-.

Tomam parte, alem de Osearito, Jure-
ma Magalhães. Zalra Cavalcanti, Annlta
Sabatlni. Manuel Vieira. Grljó Sobrinho.
José Pollcena, Joio de Deus, o novo
corpo de baile chefiado por Lou e Aracy
Cortes.

A peça recebeu montagem esmerada.

A TEMPORADA LÍRICA
OFICIAL.

"Sensor, e Dalila", hoje,
cm recita de assinatura

No mundo cinemato-
grático

Corações Humanos
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DR. HEITOR ACHILLES
Doenças do pulmão

Avenida Nilo Peçanha, 155-1° andar
Teio.: 43-3071 e 27-2405

LIVRARIA ALVES
Livrou eteolarei • acadêmico»

RUA DO OUVIDOR. 180

BOLETIM DO FORO
VARAS CRIMINAIS

1* —> Foi deec!sei,lfle»tlo par» feri-
mentos leves, 3 crime de tentativa de
homicídio, t que respondia Felipe Au-
gusto Pinto.

3» — Foi absolvida Oenarlo Bllvt, do
crime de imperlcla e jultadt pretérita a
condeniçio Imposta t Lui» Ctrlot Fl-
nheiro, por ^rimento» graves.

4» — A tres ideaea de prloflo foi con-
dentdo Jofto Nunet de Oliveira, por fe-
rimento» levei e foi denunciado pelo
meimo crime, tcrescldo do de reeliten-
clt & prisão, Gentil Otávio.

S* — Do crime d» ferimento» levrt
fortm absolvido» Mtnoel de Freitas a
José Martim Ctrrijo; pelo meimo crime
foi condenado a três metes de prlsSo.
SebastliO' FrtnMsco de Souza.

6* — Foi wntlenarto pelo cilme de
ferimentos leve», a 3 meses de prisão,
Leontlho Luclaao e absolvido do mesmo
crime Manoel Larboia Avelar; do crime
de imperlcla '.ambem foi absolvido Do-
mingo Silveira Trinta, fortm denuncit-
doe: por Imperlci», Fuclldes Torre» de
Almeida e pelo crime de roubo, Oswal-
do de Abreu.

8* — Foram denunciados: por impe-
rlcla, Manoel Comes Pinto e por feri-
mentos leves, Daniel rtodrlsucs Mar-
celino.

9» _ Foi absolvido do crime de con-
duzlr passageiros clandestinos (art. 237)
Luiz de Souza Conta.

10» — Foi absolvido do erlme de ft-
lencla fraudulenta (art. 336), Alberto
Camlnht Basto».

14» — Foi tbsolvldo do crime de
tropeltmento itrt. 306) Manoel Correia
Fie».

16» — Fortm denunciado pelo crime
de falência fraudulenta (art. 316) Joaô
Pinto dot Santos, Miguel Oomes, Ante-
nio Colombo e Anton'.o Soara da Coita.

FALÊNCIAS E CONCORDATAS
Decretada a de i.isé Pimentel a infleis-
rido o pedido dt extensio de ftlendr

dt A. Stntos
A requcrlnun-o de Elol Joté Bort-et, l

credor da quantia de 24:7001000, o Juiz
da 4» Vara Cível decretou a falência
de José Pimentel, falecido, que' era et-
tabelecldo k ma Harmonia 100, eom bo-
tequlm e restaur.iute. Designado o dia
26 de novembro para tstembléia de cre-
dores. Nfto foi nomeada elndlco.

Atendendo ao parecer do Curador daa
Massas, o Juiz dt 4* Vara Cível lndefe-
riu o pedido dt extensão da falência de
A. Santot a Jo&o Marcellno dt Costa,
formulado por Teles e Cia.

ASSEMBLÉIAS PE CREDORES
Estilo marcada» para hoje: Na 8* Vara

Cível, a de Bernardlns'Pereira B»ntoe;
na 8» Vara Clvsl( a de Antônio Coutl-
nho.

8ENENÇA8 1UBLICADAB
1» Vara Citei

Ordinária — José Teixeira x Cia. Car-
ris Lui » Forja do Rio dt Janeiro —
Julgada procedente a teio.

I» Vara vital
Lnuoluçao » Liquidação — Alda Pia-

tt» Almeida x Nelson Almeida t Cia. —
Julgada e homoloftado o calculo.

4» Vara Citei
Ordinária — Antônio Francisco As»-

vedo Bllvt — Clnl.-a Junqueira Sentariat— Julgada a dettatencl*.

Enfim!
PO' DENTAL HAMILTON

limpa e esteriliza a sua denta-
dura sem o uso da escova, não
contem ácidos.
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CASA UU.IU, üuviuor 131
CASA HERMANY

Enviamos amostras grátis.
Escrever para Cx. Postal 61, Rio

Nas gripes e tosses ?
SANAGRIPE

Lab. Almeida Cardoso & C. Ltda.
Avenida illarcch.il Floriano 11. Rio

Bruna Castagna
Reveste-se de importância o es-

petaculo desta noite no Municipal,
em que a platéia carioca ouvirá uma
opera que ha muito nao ê cantada
entre nos e que é considerada a
obra prima do Imortal compositor
francês Saint-Saens. Desde sua
primeira representação em Weimar,
a 2 de dezembro de 1877, sob a dl-
reçâo de Lizst nunca mais deixou
de figurar no cartaz dos grandes
teatros da opera mundiah A par-
tltura é uma magnífica obra II-
rica, com seus cantos liçbreus em
vivo contraste com a música sen-
suai dos filisteus pagãos.

Dalila sera Bruna Castagna, t
Stnsao o tenor Artur Carron, um
dot cantores de fama do Metropoll-
tan e que faz sua estréia entre nõs,
O Grande Sacerdote será corporlfl-
cado pelo barítono Felipe Romito e
Ablmalech pelo barítono Duillo Ba-
ronti, ambos conhecidos do público
carioca.

OS BAILADOS
TJm estudo mais acurado do tex-

to e da música de "Mansão a Da-
Ma" levou Cario Piccinato, o "met-
teur-en-scene" qus ora dirige a en-
cenaçao das operas da nossa tem-
porada lírica a modificar por com-
pleto a coreografia do 3o ato da
opera de Saint-Saens, alcançando os
aplausos da critica e do público dos
teatros da Europa. O ambiente ê o
de um templo, o de Dagnn, onde se
celebra um iofU-fti divino, Saint-
Saens, embuldo do espirito religioso

por multo tempo organista nas
Igreja» de Paris — escreveu um
cântico religioso exprimindo o con-
tentamento de uma vitoria e de
uma aleluia, dentro de linhas rlgo-
rosamente sacras e esse é nltldn-
mente, o caráter da música. Car-
lo Ptcctnato expox tuas Idéias.
Maria Oleneva que de acordo com
elas, criou nâo só a coreografia do
terceiro ato, como de toda a ope-
ra, refundlndo inteiramente todos
os bailados, cuja beleza o público
constatará.

CARTAZ DO DIA
MUNICIPAL — Cia. Lírica Oticial —

Sanson e Dalila — A'i 21 horas.
COPACABANA — O patinho de Ouro
20.45.

SERRADOR — O cura da aldeia —
2Q e 22.

RIVAL — Catsl-me com um anjo —
10 e 22.

REGINA  Os homens preferem ai
viuvas — 20 t 22.

RECREIO — Na lesco lesco — 20 t Ti.
REPÚBLICA — Do que elas gostam —•

20 e 22. '
JOAo CAETANO — Silencio, Rio! —

20 e 22.

Margaret Suliavan e Charles Huyír
em "Corações Humanos"

Charles Boyer-Margaret Suliavan
— dois grandes Hrtlstas num filme
"Corações Humanos'. A historia de
dois cora-çôeB que se encontram, se
compreendem e procuram transpor
as barreiras que lhes impõe a socie-
d;ul>>, Impedindo uma união aben-
toada, mas o destino os manteem
sempre ilegalmente unidos pelo
longo espaço de Í5 anos."Corações Humanos"... Assiste
ao homem casado o direito de anuir
uma outra mulher? E' este o pru-
blema do filme estrelado por estes
dois artistas — Charles Boyer t
Jlarsaret Suliavan.

Scotland Yard
"Scotland Yard" estrelado por

Jelm Lorter, Nancy Kelly, Edmun-
do Gwenn e Henry Wllcoxon. Um
filme cujo argumento original de-
safiará a argúcia dos fans. "S^1
tland Yard" é desses espetáculos
que servem para motivo de longas
discussões entre os fans Inteligen-
tes.

vI^^sí'',

»M»»»^»»yci»>tj»'i»j^^

Doenças do aparelho Digeo-
tiro e nervosa* — Baios X —
Professor Renato (Sonsa Lopes
— Obesidade — Diabetes —

Regimes dieteticos — Novos
tratamentos phraioos (onda*

tortas), et*.
Rua México, 6a-2°-T<9l 32-7S*E7
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TEATRO MUNICIPAL'
TEMPORADA OFICIAL DA PREFEITURA DO

DISTRITO FEDERAL
Organizador Geral: Maestro Silvio PiergUi

Telefone da bilheteria: 42-,U<n

TEMPORADA LÍRICA OFICIAL
HOJE  Ás 21 horos HOJE

Sexta Recito do Assinatura

SANSÂ0 E DALILA
Opera-bailado em 3 atos de SAINT SAENS
BRUNA CASTAGNA — ARTUR CARRON

FELIPE ROMITO — DUILIO BARONTI
Regente: ALBERT WOLFF

Corpo de Baile sob a direção de MARIA OLENEVA' 
(PREÇOS DE COSTUME)

Os bilhetes avulsos para esta recita dizem:"7.8 recita de assinatura"
QUINTA-FEIRA, 28, às 21 horas — QUINTA-FEIRA

SÉTIMA RECITA DE ASGIÍlATtJitA

MANON
Optra em I ato» de MASSKNST

GRACE MOORE — RAOUL JOBtX
GltVIÜ VIEIRA — BOLF TKLASKD

ALICE RIBEIRO — WANDA OITICICA — DIRtiXA BARROSL. OMVIERO — GUILHERME DAMIANO — JOSE' PEROTTA
Reientt: ALBERT WOLF
LOTAÇÃO ESGOTADA

Os bilhete» avulso» para c*ta recita sio o» que dizem:"4.» de asslnatora"

-.. f.?f.orte^» superior, nas recitas de assinatura noturnas, nio é•¦sermltlda a entrada naa fc-izas, camarotes, poltronas e naa três pri-nutras filas de balcões nobres sa traje de rigor.

0 BAMBA DO
SERTÃO
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Wallace Becry e a Julieta
massa bruta que cle arranja
em "O Bamba do Sertão"

Wnllnce Beery em "O Uamba
do Sertão", ao lado cie I,#o Cnr-
rlllo, Joseph Callela, Ann Ru-
therford, Marjorle Maln e o ga-
roto Bobs Watson, que conhrrc-
mos com multo prazer em "Com
03 Braços Abertos" 1 em "Ho-
ras Roubadas". Desta ves tere-
mos "seu" Beery metido a Ro-
meu. mas às voltas com urna
Julieta massa-bruta, persona->m
que fica multo bem ao tipo eu-
graçado de Marjorle Maln.
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Contlltnln, srm ilurliln, n |tnn-
de noto dn trnipornda tilneninto-
Brnflon o norlnl, a estrela de "Fan.
tnnln", Irvniln n efeito nn noite do
dln 23, no cinema 1'nthé, mimn
"nvant premlere" pntroclnndn ueln
arn. IJnrcj- Vnrcnn e en» beneflrlo
da Cidade dn» Menina». Estiveram
presente* a etsa feata dc artt e ele-
trnncln, a. exeln. o presidente Ge-
tnllo Ynrrtns, crn. Unrcy Vursas,
Walt Dlsner e senhora, I.onrlviil
Fontea e senhora, o embaixador
Jefferson Cnfferr, • at mnls repre-
sentntlras fisraras do nosso "g-rand-
monde".

No mesmo dia. foi Inantrurndo,
aolemente, nn salão dnn aessRes do
Pnlnrlo Tiradentes. pelo sr. Loa-
rival Fontes, os trabalhos do '-"
(Jnnc;resao de Vendas dn IIKO-Hn-
dio Filmes, \essn sessdo, falaram,
nlem do sr. I.ourlvnl Fontes, l'hll
Reisnmn, vlre-prealdrnte dn HKO,
John Hnjr Whltner, diretor dn dl»i.
aftn de Clnemn e Tentro dot Esta.
dos Vnidos; Walt Disney e Urano
Chell, presidente dn IlIvO-FIlmes ».
A. Entre os presentes estnrnm con-
aresslstns, Jornnllstns, dlretnrea
dns demnlt companhias elm-iniito-
(traficas, etc. Nn tarde do mesmo
dln, no Copacabana 1'ulnco Hotel,
prosiea-nlram oa trabalhoa, tendo

TEATRO RECREIO

Bruno Chell anunciado n projdiaa
prodncflo dn tua companhia. Entrai
os filmes que a RKO.Radto
pretende lnncnr nn próxima tempos
riiiln, pudemos anotari Bcfore tlwa
Fnct, com Cary Grant a Joan Fon»
tnlne, direção de Alfredo Hltcheoekl
«The I.lttlc Foxes", eom Bett* Dn-
vis e 'Herbert Mnrshall| Bambl*
Unniho, House of London, eom Era
rol Flynn, Honald Colmam, Charles
Lnuchton. Madelelne Cnrrol, Anna
\eutcle t muitos ontroa cartaaeai
"Tlircc Potrues", com Charles
i.iiiiKhtoii, "Hcre It a Man", prodtj-
(,'fln de William Dleterle eom Slma»
ne •simon, Anne Sblrler, Walter
Houston, Jnmcs Crnlrr, Edward Ar«
nold, etc. "Fnther Tnkea a Wlfe".
com Adolphe Menjou e Gloria
Swansnn. etc, filmei de Ornon
Wlles, joan of Pnrli", com MIch»Ha
Morttnn, "Walley ot tht tun", con»
Jnmcs Onlir, "Journey Into fear"«
com Mlchellc Mnrsnn, eto. Trata-ao
comi» se vê de umn produeBo nele-
«•Inunda, que serA Indltcutlvelmen»
te, umn dns primeiras da. Indna»
trin. Pnrn terminar, a IlKO-IlndlO)
ofereceu ainda no Copacabana, nm
cocktnll aos presentei.

Lady Hamilton
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HOJE A» 20 e 22 horas HOJE
PENÚLTIMAS REPRESENTAÇÕES

da Revista"NO LESCO LESCO..."
SEXTA-FEIRA — Às 20 e 22 horas
Estréia da engraçadissima revista de Almeida Cabral

e Clio Novelino
"PODE SER OU TÁ DIFÍCIL?"
Uma revista que focaliza todos os fatos da atualidade

Musicas inéditas — Lindas fantasias I — Duas
horas de bom humor e alegria!

Um novo sucesso de ARACY CORTES e OSCARITO!

A United Artists, voltara a pro-
poretonar ao público carioca outro
espetáculo, com a exibição da "La,«
dy Hamilton, a Divina Dama.",
uma produção de Alexander Korda,
com oa "astros" — Laurence Ollvti*
e Vlvlen Letgh.

Sobre o valor dessa produção,
(juase nada de novo se tem a adlan-
tar, tão discutido, comentado 4
conhecido é a sua origem, qut o
giesa, revivendo a vida amorott, da
Cinema foi buscar na Historia ln-
Lord Nelson, o herói de Traftlgar ti
Lady Hamilton, embalxatris Oa In-
glaterra na corte de Nápoles.

Recapltulando essa época, comi
todos oh matizes da verdade, ' 

da
beleza e da emoção, Alexander Kor-
da realizou com "Lady Hfmditon*,
o romance histórico mala famoto do
todos os tampos, encontrando quaoo
dois séculos depois, em VlvlÉn
Lelgh e T>nurence Olivier, ot arttn-
tas Ideais, para reanlmarem as»a
idilio.

Máscara de Fogo
Peter Lorre é um dos malortt lri-

terprete» da tragédia humana «lri
suas variáveis forma». Sua mate*-
ra, um cenário de dores o da pal«
xOes mórbidas. Sua figura, um ia-
senho ao vivo de anormolldadt.

Pois é eate artista enormltslmd
que a Columbia vai apresentar»
num filme impressionante dt rea-
ll5mo — "Mascara de Fogo" (Tho
Face Behlnd The Mask) — ccom-
panhado de Evelyn Keyes, a deli»
ciosa Ingênua de Hollywood.

Mj^^3 W_)______y

y yy I
mm\b-''-y'—mM IibW

OoKs homens
com a mesma
face.. •

HOJE

PALÁCIO
SCOTLANDYAI

IDMONO I0HB- ._ I ^. f)l0\ n»NÍ» IDIsUND /0HH

^õ^m^^ílei^^A KELLY • GWENM • L0DER
A ÍOthCcnluty-to» »Iilurc

'¦•••tti,' » ^tk. ¦ ¦ ||sttf 
' >t«tjx Bk. W m**m, k I */fi^y k ¦*%! ^"V it****», tJAO-LU Z iOMOM #ÁR OCA

Víhcws. Í5J6I9»25-J»59 émp*}* *

l*W~

• V*a* ,

phcí 98-8178
»»im;* »*!»« »tf?»

y rot UU WS — O FILM QUE
Hft ffl&f ENTUSIASMAgs^ ^IWBaswr'*» 

~

em Tecnicolor
ACOMPANHAM

COMPLEMENTOS
NACIONAIS

MÈÈÊÈÊ

Jj
V v ¦» .""i-—Mi



¦"¦¦'•-¦¦- •.-•¦' ¦-¦-¦ ••¦¦¦- ¦¦¦ -¦y.yy 
77.:.: mmmmmmmamtmm ¦ íwpp»ais"H 7~:l—~,.. : rt»J.< >

¦- ' 

' ".

\_z_^Ê

Para não ficar assim, um
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CONSERVA OS CABELLOS IEM PENTEADOS!
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O LOMBRIGUEIRO GOSTOSO/

í ANO XXIII RIO DE JANEIRO — TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1941 R 6.814

Os franceses desafiam as autoridades germânicas
Prossegue
a lula de
guerrilhas

Todo o território
do Montenegro já
estaria livre de
tropas estrangeiras

ANGORA', 25 (R.) — Informa-
ções vindas da Iugoslávia adiantam
que os alemães, ainda estão encon-
trando forte resistência da parte
dos gerrilheiros servios. "As auto-
ridades alemães procuram atrair
os guerrilheiros servios de seus es-
conderiJos nas montanhas com pro-
Biessas de anistia. Uma ordem es-
pecial divulgada pelas autoridades
alemãs na Iugoslávia declara que
os servios que abandonaram as suas
residências são obrigados a com-
parecer perante a autoridades ger-
manicas, dentro de uma semana
após a publicação da referida or-
dem, entregando todas as armas
que estiveram em seu poder, mas,
jâ decorreram seis semanas da pu-
blicação da refeida ordem e nenhu-
ma pessoa compareceu perante as
autoridades alemãs".

LIBERTADO O MONTENEORO
JERUSALÉM, 25 (R.) — As ativi-dades cada vez mais extensas dos

guerrilheiros servios, estão causai.-
do grandes embarac-os às autorida-
des alemãs de ocupação. Assim, sa-
be-se que esses guerrilheiros já se
apoderaram de duas cidades monte-
neífrlnas — Peteh e Dejakovltse —
aniquilando as respectivas guarnt.
Çôe». Alem disso, todo o território
do Montenegro já foi libertado de
quase todos os elementos estrangei-ro» que ali se achavam.

Os guerrilheiros dinamitaram a
ponto ferroviária de líoratchltza O«» viaduto das proximidades de RI-
PfcnJ. o pouca distancia de Bolero,-
io.

Alias, a, localidade de Kosmal.situada nas cercanias da capital, es-tí. transformada num verdadeiro
quartel-general dessas guerrilhas,qne, alem disso, mar.teem-se do pos-ac de varias fortalezas localizada»nas planícies da zona ocidental da
S*rvla.

Sabe-se por outro lado quc cercaCe 200 Jovens servios. toram presosdepois de terem atacado um desta-
çamento alemão e desde o dia l."Geste mês Já foram fuzilados na ca-
pitai mais de 600 servios, acusadosoe sabotagem e rebeldia contra as
autoridades alemãs de ocupação,

0S CROATAS DERROTARAM
OS ITAMANOS

GENEBRA, 25 (R.) — O Monte-
negro e certas regiões da Bosnts,«pnde prepondera o elemento servlo.
estão em estado de efervscencla, emconseqüência das revoltas que aevêem reprodu?lndo. Os croatas —
Informa-se — derrotaram os con-
tlngentes Italianos de ocupação, to-
mando-lhes as armas. Para reprl-
mir a Insurreição, foram enviados
para a croácia 20 mil soldados ale.
jnfl.es.

i Sabe-se, por outro lado, que, de
ordem dos autoridades germânicas,numerosos generais búlgaros foram
enforcados — entre eles, Hadjl Po-
trov, chefe do Estado Maior Búlga-
ro. Vários comandantes de corpos
teem sido substituídos, à vista de
manifestações da tropa, contrarias «
qualquer cooperação com o Reich
na frento Ocidental.

FRACASSOU O ALISTAMENTO
GENEBRA, 24 (R.) — Informa-

ções aqui recebidas da Bélgica adi-
i antam que as autoridades alemãs

«laboraram uma lista de homens
validos em Idade militar, cujas re-
sidencias foram varejadas pela po-
licia. A maioria desses homens fol
pTesa sob diversos pretextos, acres-
centando-se que a razão dessa me-
dida íoi o fracasso do alistamento
da voluntários para combater na
frente orfental.
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INCÊNDIO EM SALONICA
! ATENAS, 25 (H. T.) — Durante
ft. ultima noite um grande Incêndio
irrompeu em Salonica no quartel-
ffto do Kalamarla. O sinistro qus
parece imputavel ao descuido da"«na senhora, destruiu vários lmo-"Vela. Oe danos materiais são mui-
,3o Importantes.

| FOME NA GRÉCIA
I .NOVA TORK, 25 (R.) — O cor-
Respondente da C. B. S. em Ango-f&, Winston Burdette, numa trans-•missão feita para esta cidade, anun-•Ma que o povo grego está ameaça-
dó de morrer de fome."As ultimas Informações aqui re-
Jebidas, — disse Burdette — adian-tam que o problema da alimenta-•35o na Grécia, que já se tornara
agudo desde o fim da campanha,
Atingiu proporções desesperadoras
íio decorer das ultimas semanas.¦ XJm viajante aqui chegado, afirmou
quo não há mais pão em Atenasnem nos demais distritos rurais do
flals. O peixe tambem anda escas-so, pois a maioria dos barcos de
ftesca, fol requisitada durante a
«ampanha da Grécia".¦ Segundo acrescenta o referido•Correspondente, as autoridades tur-eas ordeparam a remesas de ovos,
peixe e lentilhas para a Grécia.

RÁDIO ESPORTES TUPI
com Ârí Barroso

A's 19 horas, eni 1.280 KIc.

MOVEIS
DE ESTILO

Grande sortimento
Preços módicos

A Renascença
CATETE, 55, 57, 59

CHEGA A VLADIVOSTOCK O P£/Ae?OUm alentado em Paris
NAVIO PROCEDENTE DOS EE. UNIDOS
Tokio leria resolvido
permitir a passagem
do material de guerra

Essa atitude será mantida se forem
obtidas concessões de Washington e
garantias de Moscou - Mais um grande
comboio de tropas chega a Singapura

BERLIM, 25 (H. T.) — A D.
N. B. Informa de Tbkio:

"O jornal "Hochi Shimbun" in-
forma que o primeiro navio norte-
americano carregado de gasolina c
aviões teria chegado a VIadivos-
tock, arvorando o pavilhão grego."

O JAPÃO RESOLVEU PER.MITIR
TOKIO, 25 (H. T.) — Acredita-

se que o Japão resolveu tolerar pro.
vlsoriamente a passagem de mate-
rial de guerra e petróleo norte-ame.
ricano para Vladivostock, através
de aguas controladas pelos japone-
ses .Por outro lado, porem, diz-se
que o governo nipônico só mante-
rá tal atitude se for possível, com
Isso, obter certas compensações de
Washington combinadas com cer-
tas garantias de Moscou.

Em relação aos Estados Unidos o
JnpS-o possue, agora, portanto, uma
nova carta no jogo diplomático,
carta que passou a subir de valor
desde o momento em que o reabas-
teclmento da URSS e petróleo nor-
te-amerlcano começou a ser efetl-
vo.

A possibilidade de interceptar ou
de uma destruição dos navios trans-
portes não 6 de se desprezar pois
os mesmos terão de passar por en-
tre Ilhas controladas pelos nlponl-
cos. A tentação de Intervir nesse
tráfego . tanto maior porquanto o
carregamento dos barcos cria um
verdadeiro suplício de Tantalo para
o Mikado, segundo declarou em clr-
culo privado uma personalidade
oficial niponica.

O Japão não poderia resistir mui-
to tempo á tentação de ver passar
pelas suas Ilhas, com destino á
Russia, o petróleo norte-americano
da que, precisamente, se viu priva-
do pela atitude decisiva do governo
de Washington.

Se os Estados Unidos abrandas-
sem a pressão econômica, princi-
palmente abrindo um pouco mais
a bica do petróleo, o Japão daria
garantia do que sua atitude em
relação ao abastecimento á URSS
seria durável.

Tokio, por outro lado, pedirá a
Washington uma política de sufi-
ciente dlscreção, para que do con-
trario, não advenha uma exaspe-
ração da opinião Japonesa, sempre
pronta a se alarmar com a presen-
ça de navios britânicos na costa do
pais.

Com relação á Russia os círculos
bem Informados acreditam que o
governo nipônico subordine sua
atitude á condição das autoridades
de Moscou não se unlrom ao cerco
que Washington e Londres orga-
nizaram contra o Japão..

Finalmente, os círculos bem
formados resumem a situação dl-
zendo que o Japão procura agora
utilizar a questão do tráfego de
armas norte-americanas para Via-
dlvostock como um melo de abor-
dar, sob novo angulo, o. problema

das relações nlpo-amerlcahas para
tentar sair do impasse a que che-
garam as negociaç/Ses empreendidas
desde o congelamento dos créditos
niponlcos.

ADVERTÊNCIA
TOKIO, 25 (H. T.) — O Jornal"Hochi", no eeu editorial de hoje,

prevlne os governos dos E. Unidos
dos e da Grã Bretanha que a tenta-
tiva feita para cercar o Japão po-
de propagar o fogo a todo o
Oriente."A persistência por parte das
duas potências, escreve o jornal, em
manter a respeito do Japão uma
atitude provocadora pode desferir o
raio que inflamará a atmosfera dos
mares do sul .

Passando em revista os acontecl-
mentos da Europa e expondo o pa-
norama bélico da atualidade, quechega da Europa ocidental atê ã
Russia, o "Hochi" acrescenta que"ô impossível Ignorar que o Siâo
e a China são destinados a serem os
próximos objetivos das democra-
cias.

A idéia fundamental da área quecompreende a Asla Oriental difere
essencialmente da vasta esfera co-
bicada pela Inglaterra e pelos Es-
tados Unidos, para satisfazer, pri-
meiro, as suas ambições e depois
dar uma nova afirmação do seu ma-
teriallsmo com exclusão de qualquer
outro Ideal, continua o jornal, e
acrescenta qua "a Asla Oriental
funda a sua idéia na gloria comum
para o domínio da sua esfera. A
politica do Japão nos mares do sul
não tem o menor significado Impe-
rlalista no velho sentido dã pala-
vra. Apesar disso, os Estados Uni-
dos e Grã Bretanha procuram per.
turbar as boas relações existentes
entre o Japão, o Slão e a Indo-Chi-
na Francesa, tentando fazer parti-
cipar estes países no cerco dirigido
contra o Japão"."Procedendo assim, conclue ô jor-
nal os Estados Unidos li a Grã Bre-
tanha provocam uma tenSão qfl5 Tpo-
de vir o. ter as pelores consequen"-
cias".

A FORÇA AEREA NOPINICA
NOVA YORK, 24 (A. P.) _ Lu-

cien Zacharoff o conhecido perito
em assuntos aeronáuticos declarou
ao Nash Magazine que "a Industria
aeronáutica japonesa bem oomo a
força aerea daquele pais são ex-
cepcionalmente fracas". J

niponica esteja a altura de garan-
tir a segurança das cidades do Im-
perio visto a não se elevar a mui-
tos milhares a aviação disponível,
da qual estão designados para a de-
fesa da parte central ilo Império
cerca de 3.000 aviões, apenas. E'
quase incrível o ter de se admitir"que as escolas de pilotos do exerci-
to e da marinha não consigam bre-
vetar mais do que mil e poucos
aviadores por ano" acrescenta ele.
Quanto a qualidade desses pilotos
declara ainda Zacharoff que ela"pode ser avalinda pelo simples
fato que" apesai dos serviços de
censura de Tokio, o Japão é o pats
que tem maior porcentagem de aci-
dentes de vôo, em todo o mundo,
quer nos seus aviões comerciais
quer nos seus aparelhos militares''.
Disse mais que os principais tipo»
de aviões japoneses JA são antiqua-
dos, acrescentando que a produção
de aviões de guerra, de todos os
tipos, atinge cerca de 250 unida-
des mensais. A produção norte-
americana anunciada pelo Departa-
mento de Controle da Produção 8
1.500 aviões para o mesmo espaço
de tempo. Zacharoff conclue dl-
zendo que as forças aéreas sovlêtl-
cas no Extremo Oriente são supe-
riores âs japonesas enquanto que o
poderio aéreo britânico no PacI-
fico ê tambem superior ao da for-
ça naval aerea do Japão.

FOI O MAIOR COMBOIO ATE»
AGORA

S>NGAPURA, 25 (Ú. P.) — No-
ticla.se oficialmente que chegou ho-
je pela manhã, procedente do Rei-
no Unido, o maior contingente de
reforços para a aviação que se faz
depois de mais de um ano. Chega-
ram tambem reforços para as tro-
pas expedicionárias hindus desta-
cadaR em Malaya, inclusive unida-
des de saude. A chegada destes re-
forços verlflca-se dez dlas depois
de haver chegado tropas e material
de guerra em um comboio que os
britânicos qualificaram de "maior ,
comboio conhecido na historia."

Os contingentes das Reais Forças
Aéreas realizaram uma viagem de
16.000 quilômetros a bordo de um
transatlântico de luxo e são forma-
dos por tripulações de aviões e pes-
soai de terra, que serão distribui-
dos por todos os aerodromos de
Malaya. Declararam que a viagem
realizou-se sem outro Incidente que
o afundamento de um navio, cuja
falta de velocidade não lhe perml-
tiu seguir a marcha do comboio, o
qual, durante grande parte da via-
gem - -ntou com uma poderosa es-
*¦ j.. Un dos aviadores disse que

nem mesmo o.sr. Churchill foi me-
lhor escoltado, quando foi se entre-
vlstar com o presidente Roosevelt".

Os reforços hindus são formados
por tropas de Infantaria, artilharia
e serviços auxiliareB. Muitos são
voluntários em período de instru-
ção, estando todos perfeitamente
equipados.

MOBILIZAÇÃO NAS FILIPINAS
MANIDLA, 25 (A. P.) — O pri-

meiro passo para a mobilização do
Exército fillplno e sua subsequente
Incorporação ao Exército norte-
americano, fol dado quando mil ofi-
ciais comissionados e não comls-
slonados se apresentaram nos cen-
tros de mobilização para serviço
ativo. Os oficiais vão preparar a
mobilizarão de 10 regimentos, com-
postos de 30.000 reservistas, que
serão incorporados __s forças sob o
comando do tenente-general Dou-
glas Mac-Arthur, em setembro, para
serem submetidos a um trlnamento
orientado por oficiais norte-amerl-
canos.

A TAILÂNDIA E A "NOVA
ORDEM" NA ÁSIA

BANGKOK, 25. Por A. S. Ayer,
correspondente especial da Reuters)— A Tailândia se recusa a conside-
rar, presentemente, questões tais
como a "nova ordem" japonesa e o
eeu plano de co-presperldade, visto
que não deseja assumir as obriga-
ções que dal resultariam, nom tam-
bem abandonar a sua neutralidade,
declara o dlarlo tallandês "Tal-
mal", num dos raros editoriais queaparecem na imprensa tallandesa,
«obre a "nova ordem"."Afinal de contas, que entende o
Japão por "nova ordem?" perguntao Jornal. "A expressão "pleno de
óo-prosperldade" soa multo bem,
mas qual é o seu objetivo? Esta-
mos esperando para ouvir malg al-
guma coisa sobre Isso.""Conquanto que a nossa IntegrI-
dade e a nossa independência oon-
tlnuem Intactas, estamos prontos
para satisfazer as nações amigas",
declarou o sr. Luang Vichit Vat-
karn, que, por designação oficial, 4
agora primeiro ministro em exer-
ciclo e que, a 21 de agosto, pro-
nunciou uma mensagem, pelo ra-

Novos cruzadores de
batalha britânicos

LONDRES, 25 (R.) — A passagem do discurso do sr. Churchill,
referindo-se ao "Prinee of Walles" como nm dos mais recentes coura-
çados britânicos, ou pelo menos tomo o "quase o mais recente", retém
a atenção dos circulos londrinos. Lembra-se aqui que em 1937 cinco
navios da linha de 35 mil toneladas cada um estavam sendo construi-
dos. O "King George V" o "Prinee of Walles", o "Duke of York", o
"Jelicose" e o "Beatty". 3\ Be isbla que o "King George V" estava
terminado e que o "Prinee of Wa<les" já havia combatido até.

A frase dn primeiro ministro indica assim que um on vários desses
navios de linha dessa série estariam já terminados. A descrição oficisl
no i«.oinento dv seu lançamento cm 1939 dizia: deslocamento: 35.000 to-
neladas, poder: 152.000 cavalo;, velocidade: mais de 30 nós, armamento:
10 peças ile 14 polegadas, cuja potência de tiro era superior ás anterio-
res, armadura: 16 polegadas de espessura, quarenta e nma sob a linha
de agun.

Dois outros navios de linha, o'Lion"e o "Temeraire", de 40 mil to-
neladas, com uma armadura ae 16 polegadas, começariam a ser cons*
truidos em 1938. Dois outros do mesmo tipo entraram para os estalei-
ros em .1939.. Sabe-se que a construção de todas essas unidsdes fol alta-
mente «icelerada, mau grado os toldes aéreos inimigos sobre as Ilhas
Britânicas.
> ¦ i ¦ ¦ ——*****~—^~**~-^a—iaaaam^m*m^^aaa^*~Bnammmm^aamm^mmamammÊamaaamm*aim~~mmaaammaaam*amm—ma*m*imaaaml\ i fl __>"Defenderemos o país
com Iodas as nossas
forças conlra o ataque"

. *

Como o primeiro ministro do Iran
falou em sessão extraordinária do
Parlamento sobre a invasão do país
pelas forças russas e britânicas

Atacando os
objetivos
industriais

TEHERAN, 25 (Daniel de Luee,
da Associated Press) — O Iran foi
Invadido pelas potências aliadas
que alegaram não terem sido sa-
tisfatorias as explicações dadas
pelo governo desta capital às notas
em que I_ondres e Moscou exigiram
a expulsão Imediata dos agentes

alem<ães que trabalham neste pats.
Ontem à noite, numa atmosfera

de completa apreensão, foram
anunciadas medidas que o governo
iraniano estava tomando para as-
segurar sua soberania. Duranto
todo o dia mantivera-se o povo em
excitação, na iminência de graves
acontecimentos, apesar de não se
poder considerar que qualquer

acontecimento de pânico estivesse
se manifestando. De hora em ho-
ra, os "muezztns", do alto dos mi-
neretes, convidavam os crentes do
Corão a prece, como habitualmen-
te, Mas desta vez, os apelos reli-
glosos assumiam caráter de campa-
nha cívica.

Os altos funcionários governa-
mentais declararam, àquela hora.
que o governo Iraniano estava fa-
zendo todos os esforços para asse-
gurar a defesa de sua lndependen-
cia, mas. manifestamente, fazen-
do ansiosas tentativas para respon-
der à provocação das potências es-
trangeiras. Contudo, insistia o
Iran em «que não podia abrir mão
de sua soberania como nação auto-
noma e que somente a ele caberia
decidir quais e quando e como 09
estrangeiros prejudiciais ao inte-
resse do pais a serem expulsos.
Objetava o Iran que os nazistas

ali residentes e contra os quais re-
¦requeria a medida de expulsão es-
tavam ocupados em serviços essen-
ciais para o pais.

«COMPLOT DE DUAS POTES-
CIAS"

Op receios de sabota ge que pa-
reciam receiar a Inghaterra e a
Kussia não eeriam positivados por-
que as autoridades nacionais sabe-
riam como proceder sempre para
garantir a ordem no pais, especial-
mente sendo uma pais neutro na
guerra entre as grandes potências,
como era.

Nada norem. faz com «ue recuas-
«m de seu propósito a Inglaterra *
HiiW 

"oí 
círculos «Plomâtl-

cos daqui acentuam que isso fora
necessário aos dois governos do
Sinto de vista militar, para estabe-
fecer contato entre as forças alia-
das no sudoeste da Asla. Do pon-
to de vista iraniano, todavia, tudo
nada mais representa que um com-
plot das duas potências contra o
Iran E alegam que as noticias ae
Londres e Moscou de que os ale-
mães se preparavam para dar um
golpe de estado aqui, 4 «semelhança
do que fizeram no Iraq são "abso-
lulamente sem fundamento.'

REPRECUSSAO EM LOXDRES
LONDRES, 25 (U. P.) — Esta

noite continuavam as relações dl-
nlomãticas entre a Grã Bretanha e
o Iran. 12 horas depois da invasão
deste último pais pelas tropas bri-
tãnlcas e russas e os círculos ofi-
dais britânicos anunciaram que

que se possuíam sobra a situação
nesse pais. Não resta dúvida que
a decidida atitude ocasionou emo-
ção em todo o pais, sendo que todos
os Jornais vespertinos elogiaram a
medida adotada. Quasi a totalidade
do público recebeu satisfatoriamente
essa Iniciativa.

Os circulos oficiais revelaram
que os vizinhos do Iran, Isto ê ftTurquia, o Agagnlstam e tambem oEgito, o iraq, a Arábia foram nott-ficados da entrada das forcas bri-tânlcas e dos motivos que determl-naram essa medida. A nota' emapreço afirmava que a Grã Brota-nha nada farft que prejuaique osinteresses desses paises no Iran,alem disso afirmou-«e que a Hussla
o a Grã Bretanha nada fará i u<i
prejudique o Interesses desses pai.
ses no Iran, alem disso aflrmou-se
que a Russia e a Grã Bretanha res-
feltarâo a Independência política o
a Integridade territorial do Iran.

Nos círculos autorizados diz-se
que "sir" Reader Bullard, ministro
britânico no Iran, visitou o ministro
das Relações Exteriores em Teheran,
demanhã cedo e lhe entregou uma
nota redigida mais ou menos nos
mesmos termos do que a que fot
entregue por Molotov ao embaixador
do Iran em Moscou, Mohamed Said.
Afirma-se que "sir" Reader Bullard
fez a sua visita simultaneamente
ou pouco depois da entrada das tro.
pas britânicas no Iran.

(Conclusão ãa 8.' pagina)

A RAF realizou
severo bombardeio
noturno contra
Dusseldorff

LONDRES, 25 (William MeGaf-
fin, da Associated Press) — Esta
manhã, aviões da Royal Air Force
atacaram "severamente dbjetlvos in-
dustriais e comunicações em Dus-
seldorff, na Alemanha, na noite dc
ontem.

Pouco depois, soube-se, com mais
detalhes, que as operações da Raf
ontem á noite haviam sido dificul-
tadas, mais uma vez, pelas desfavo-
ravels condições do tempo, as quais
obrigaram a restrições de parte das
esquadrilhas britânicas que tinham
saldo, como de costume, em "expe-
dição". Apesar do mau tempo,
porem, a Raf fora a Dusseldorf, a
rica região cm que trabalham fabri-
cas de munições e de apetrechos in-
dustriais para o esforço bcllco da
Alemanha, e formadas as esqnadri-
lhas, bombardearam com severidade,
na linguagem do comunicado, esses
objetivos, causando danos de alta

. monta.
! Foram derrubados, nessas opera-

ÍçÕes, 
três aviões da Raf.

Enquanto Isso, as esquadrilhas do
comando de cogta entregavam-se a
trabalhos de patrulha sobre o Mar
do Norte, atacando pequenos navios
inimigos que se abalançavam a na-

, vegar, a favor da escuridão. Nessaa
operações, perdeu o comando de
costa um aparelho.

Quanto á ação do inimigo, no mes-
mo periodo, o que se soube foi tão
apenas que pequeno numero de apa-
relhos alemães cruzaram as costas
leste, nordeste e sudoeste da Ingla-
terra e a nordeste da Escócia, vo-
ando alguns um pouco para dentro.
Bombas foram atiradas em pontos
diversos, causando, porem, danos in-
slgnificantes e não havendo baixas.

A's primeiras horas de hoje, um
aparelho alemão, isolado, cruzou a
costa nordeste, e depois dc circular
sobre uma cidade, atirou algumas
bombas, que cairam no mar.

.DEU-SE ÜMA VIOLENTA EX-
PLOSAO

LONDRES, 25 (A. P.) — Trêsaparelhos «Spltflre" da RAF ata-
caram a tiros de canhão e metra-
lhadora uma estação telegráflca «1-
tuada perto de Cherbourg, na tarde
de hoje, causando "uma violenta ex.
Dlos.So" que envolveu numa nu-
vem de fumaça o predio ondo se
achava instalada a referida estação.
Os "Spitflres" efetuaram vOos bai-
xos, a cem pês de altura, afim de
silenciar as metralhadoras que cs
alvejavam.

QUASE SíAO HOUVE DANOS
LONDRES 25 (A. P.) — Os MI-

terna distribuíram o seguinte co-

(Conclusão da 8.* pagina)

após as ameaças de
fuzilamento dos refém

Repleto de subditos germânicos, o
automóvel capotou depois de bater-se
contra um obstáculo posto numa rua
de bairro proletário - Obra de comunista*

GENEBRA. 25 (R J — Bm con-
seqüência das nianifestaçSes reall-
nadas na "Placa de 1'Ktoillc". à
sombra do Arco do Triunfo, foram
presos c.m Parfs. no dia 22, nada
menos de 7.000 franceses, doe
quais cerca de «.000 eram judeus.

No dia seguinte, 23. outras 1.000
pessoas, ou mais ainda, foram de-
tidas e internadas nos campos de
concentração.

O PRIMEIRO ATENTADO APÔS
A PROCLAMAÇÃO

VICHY. 25. (De Henry Taylor, da
A P.) — A noticia sobie o
atentado terrorista de que foi alvo
um automovel lotado por alemães,
nas proximidades de Parle, ê con-
siderada como um desafio ás auto-
ridades alemãs de porem em exe-
cução a sua ameaça de fuzilar
reféns, caso se verificassem no-
vos atentados.

Como se divulgou, o carro capo-
tou após haver esbarrado num
cabo atravessado durante a noite
em uma das ruas de Puteaux, um
dos distritos proletários "verme-
lhos" dos arredores de Paris. Os
autores do atentado desapareceram.

Este ê o primeiro atentado, se-
gulndo-se Imediatamente A procla-
maçâo do tenente - general Von
Schaumburg, comandante das for-
ças de ocupação, que anunciou
ontem que todos os franceses, de-
tidos pelas autoridades alemãs, res-
ponderiam oomo reféns por esses
atentados. A proclamação estabe-
lecla que, em "caso de atos crlml-
nosos" contra tropas alemãs, seria
fuzilado um número de reféns pro-
porclonal £ gravidade do aten-
tado,
PARA PROTEÇÃO DAS ESTRADAS

Noticias recebidas do território
ocupado dizem que foram mobiliza-
dos guardas, escolhidos entre a
população civil, para proteção das
vias ferreaB contra a sabotagem.
Fol declarado, ainda, que esses
guardas serão responsabilizados
pelas ocorrências qu« se verifica-
rem em suas áreas de patrulha-
mento.

Ao ser recebida em Vichy a noti-
cia do atentado, o ministro do In.
terior, sr. Pierre Pucheu, distribuiu
uma declaração, na qual acusa os
comunistas de terem planejado es-
ses Incidentes, afim de paralisar a
ação do governo, provocando re-
presallas alemãs. Afirmou que os
Chefes comunistas estão agindo de
ftcordío com as ordens do Kremlin,
afim de ari&r um estado de tensão
« declarou que. "trabalhará Ímpia-
oavelmente" para por um termo a
essas atividades.

Uma declaração do sr. Fernand
de Brlnon, representante do gover-
no de Vichy em Paris, fol divulga-
da. pouoo depolB da do sr. Pucheu.
Declarou que os cinco atos de Babo-
tagem em linhas férreas, verifica-
ram-so em subúrbios de população
operaria. Apelou especialmente para
os operários das estradas de ferro,
afim de que "nâo ponham em pe-
rigo milhares de vidas". Afirma,
ainda, que o ultimo apelo de cola-
boração, feito pelo marechal Pê-
tain foi bem recebido nos círculos
íranco-alemães e frisou que as ati-
vidades comunistas se Intensifica-
ram depois do Inicio da guerra
russo-alemã.

IMPLACÁVEL CAMPANHA
REPRESSIVA

VICHY, 25 CU. P.) _ Ao'mesmo
tempo que se esclarecia Inteiramen-
te o assassinio do ox-minlstro
Marx Dormoy « de outros recentes
atos terroristas, o governo reiterou
ontem, por intermédio do ministro

DEPURATIVO
ytoWt*

LACURGYL
O TRATAMENTO MAIS FÁCIL
DA S IFI LIS INFANTIL V

O

Duvida mesmo que a força aerea sião

dio. sobre a segurança do Talland. j Londres continuará mantendo as"Se bem que a Tailândia seja um' guas relaçOes com Teheran enquan-
pequeno pais, a sua contribuição \ t0 0 governo do 'Shah", Rezah

Pahlevl, o torne possível.
Mohamed Ali Moghadam, ministro

do Iran na Grã Bretanha negou-se
a fazer declarações acerca dos acon-
decimentos e a Legação anunciou
que não sabe se ainda fará alguma
declaração, em futuro próximo.

A nota divulgada esta manhã pelo
Ministério daa Relações Exteriores
para explicar os motivos da entra-
da de tropas anglo-russas no Iran
pouco acrescentou as informações

para o bem-estar da humanidade
tem sido grande. A Tailândia fol
o primeiro pais a contribuir com
uma soma considerável para a cam-
panha contra o tlfo, na Polônia, na
guerra passada. O nosso pats nun-
ca perdeu uma oportunidade para
participar de empreendimentos ln-
ternaclonais para o bem da huma-
nidade em geral", acrescentou o
primeiro ministro em exercício do

s comunica
Do Q. G. de Hitler
QUARTEL GENERAL, DO FUEHRER, _5 (U. P.)

— O estado maior do exército alemão expediu o se-
guinte comunicado:"Prosseguem satisfatoriamente as operações em
toda a frente oriental. Conforme já se noticiou em
um comunicado especial, os submarinos e navios de
superfície alemães afundaram 25 navios mercantes
que deslocavam, em total, 148.000 toneladas. Somen-
ie os submarinos, depois de uma perseguição que du-
rou vários dlas e apôs uma cruenta luta, afunda
ram 21 navios mercantes num total de 122.000 to-
neladas. Os relerldos navios faziam parte de um
comboio que havia saido da Inglaterra e se desti-
nava a Gibraltar. Ademais, em unia luta contra for-
tes unidades de .escolta Inimiga» afundaram uni'
destroyer da classe do "Frld", um corveta e urn na-
vio-patrulha. Na batalha contra a Grã Bretanha a
viação bombardeou, durante o dia, o porto de Ureat
Varmouth com bombas de grande calibre. Durante
à noite realizara-m-se Incursões contra as instala-
ções portuárias da costa britânica assim como contra
vários aerodromos das Ilhas. Os navios da avançada
abateram em frente à costa da Holanda um ,bombar-

dos de GUERRA ?
deiro britânico. Um -pequeno número de aviões bri-tãnicos lançou ontem á noite bombas explosivas eIncendlarias em varlas cidades do oeste do Reich.
Os danos nâo sâo de consideração. Os caças notur-
nos derrubaram um dos bombardeiros atacantes."

Do Alto Comando Finlandês
HELSINKI, 25 (A. P.) — O Alto Comando fin-landes distribuiu o- seguinte comunicado:"Nos últimos dlas, o Exército soviético sofreu

pesadas perdas no golfo da Finlândia. Um "des-
troyer", trís "trawlers' « eeis navlos-transporte, dos
quais dois navlos-tanques, foram destruídos.

As Ilhas situadas ao largo de Vlrolahtlum fo-
ram ocupadas. Um navlo-tranBporte inimigo, de
5.000 toneladas, fol afundado pela artilharia nessa
ocasião. O navio estava carregado de tratores e ca-
nhões e transportava soldados. Ademais, grande
número de rebocadores e de barcaças de transporte
Inimigos foi danificado e incendiado.

A abundante presa de guerra inclue canhões de
artilharia de costa, 8 de 120 milímetros o vários de
130 milímetros, munições • navios."

(Continua na 8.° pagina)

do Interior sr. Pierre Pucheu. çu«
moverá- uma implacável campanhR
repressiva contra o terrorismo an'.
tl-semlta e contra a agitação floij
comunistas para provocar Incidente*
entre franceses e alemães.

Informou-se oficialmente qua <1
pessoas complicadas no assassinio
do ex-ministro do Interior, sr. Mar»
Dormoy, foram detidas e confessa*
ram súa culpabilidade. As três res»
tantes perderam a vida em Nice afi
explodir uma bomba com que tenta*
vnrn cometer outro assassinio. Toi
dos era anti-semitas militantes 6
bem conhecidos em Marselha.

Os detidos são: Yves Moyner, fiíl
27 anos; Ludoviti Gulchard de 37
anos e empregado do comercio; Re«
ger Movrallle, de 24 anos e oper<i»
rio de transportes e Françolse Sm.i"«
licite tambem de 24 anos. TodoS
são d"o Marselha. Os mortos na es*
plosSo de Nice são Nice Iivts (VJya.l,
de 26 anos, mecânico; Horace Vali-
lant de 21 anos, motorista e Maun»
ce Marbach. de 26 anos, operário M
arsenal de Toulon e fabricante dp
bombas. Estes trfis perdam a vidt)
quando estavam sentados eni ua(
banco de uma praça de Nice doyi*
do a explosão de uma bomba reloi.
glo que levavam em uma vallse.

A TRAMA DO OHIME
O fato ocorreu no dia 14 deste. 53

auadrllha estudou os costumes d6|
sr. Dormoy durante multo tempe?»
desde que o ex-ministro fol post<>
em liberdade da prisão do Vais H|
Balns e fixou sua residência sob &
vigilância policial ,no Hotel lEn-iii
pereur em Montmar.

Gulchard abandonou seu emprego
em Marselha e logo que ficou ccA
nhecendo ob hábitos do sua futurfl
vitima reuniu-se aos demais cumpl*>
oos. Moyno o Valllamt entraram JiB
habitação de Dormoy, quando estç
ee encontrava no restaurant do Ho»
tol ás 20.80 horas, e colocaram umfi
bomba sob a cabeceira da cama a».
«x-mlnlstro. J

Os terroristas partiram, om 8«
gulda para Llão e dali se transpotij
taram' para Marselha, chegando ai»
tes que se tivesse noticia do aten*
tado. í

Moycier tambem confessou que 8
quadrilha cometeu o atentado teng
rorista na Sinagoga de Marselha erfl
abril de 19*1. A bomba que empre*
garam foi fabricada tambem poi?
Marbach que, por ter traba.lh.a_WH
multo tempo no arsenal de Touloiv
estava familiarizados com os expio*
alvos. Ambas bombas eram de tem£
no e sua explosão fol provocada poi]
uma filha elétrica seca movlila P"?
um reiogio. - I

A quadrilha resolvera matar Dor»
moy porque sendo este ministro aJ
Interior em um dos gabinetes 0,S,
Frente Popular fez com que ee oeS»
cobrisse o "eomplot dos encapuça*
dos" e «r.ivIou eeiis chefes ao carceg
re. Alem disso Dormoy era do raçí-
itemita.

PESQUISA PACIENTE
A pesquisa fol multo paefente W

cientifica. Os peritos, depois d© ana8.
lisarem os restos da bomba que maf
tou Dormoy chegaram á conclusa»
de que a mesma era de tempo, En3
seguida, a explosão de uma bombR.
relógio 

'em Nice deu-lhe uma plst*
mais segura, '

O atentado terrorista contra a Si-
nagoga de Vichy foi cometido por
outra quadrilha anti-semita. O gru»
po que matou o ex-ministro Dor»
moy se reunia na residência dS
Moutaille, onde Moyner e Ghlcard s*
ocultaram ao serem procurados pe-
la policia. O ministro Pucheu deu íi
conhecer a resolução do govern«i
durante sua entrevista com a lm«
prensa, ontem. Disse que, apôs va-'
rias reuniões o governo havia deci-
dido por fim aos atentados terrorlE-
tas, como o assassinio de Dormoy «1
as exDlosões na Sinagoga desta ci-
dade.

Finalizando sua entrevista, o mi"
nistro Pucheu disso que se contlj'
huassem os atentados as represália*
seriam terríveis contra os culpa1
dos.

FALA O SR. DE BRINON
PARIS, 25 (H. T.)) — Durantíi

uma entrevista concedida aos repre--
sentantes da Imprensa norte-ame-
ricana, o sr. De Brlnon, embaixador
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DR. OLNEY PASSOS
MOLÉSTIAS DE SENHORAS

OPERAÇÕES E PARTOS
Cons.: Rua 13 de Maio, 37-5° - DIatia'
mente, das, 15 em diante. Fones: ReE.-

28-5013 — Cons.: 22-6156

A NDORINHA
é a marca dos únicos to>
cidos brasileiros, de algo*
dão, «consumidos no eo
trangeiro. Isso diz tudo
do alto padrão de qua»
Iidade desse produto, fa>
bricado pela Cia. Amóri»

«a Fabril, 
~~ "

A «arca que ea.Imp6s'
no Eitnf&gelro

íl

¦raf.'*
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