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EDIÇÃO DE 12 PÁGINAS O JORNAL NÚMERO AVULSO
300 RÉIS

ANO XXIII RIO DE JANEIRO — SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 1941 N. 6.914

ASSALTOS SOBRE ASSALTOS CONTRA KHARKOY
ífiíl0!,?!^FORTE LUTA NAS RUAS DE HONG-KONGna Ucrânia alé as
margens do Dnieper

Móis uma divisão germânica aniquilado
no reconquista de Ruza e Tarussa pelas
forças soviéticas - Grave ameaça às
posições dos invasores em Leningrado

aWSCOU. 19 <V. P. — Informa-
se em fonte fidedigna que os russos
iniciaram um avanço diretamente
lObre Karkov.

Sucessivos contingentes de tropas
soviéticas foram lançados, onda após
cp.da, ao assalto das posições ale-
mãJ.,

IIECIjARAM ATE' O DNIEPER
MOSCOU, 1!) (Ü. P.) — Noticia-

se que o avanço da."- forças do ma-
rachai Tltnoshenco na ijkranla "••
Deliu os alemães até o rio Dnieper.
RETOMADAS RUZA E TURÜSSA
ilOSCOU, l'J IA. P.J — A liadlo

jjmissora d^u^ou 4 noite, o se-
guinte boletim:"Aa forcas russas capturaram
Ruza, a HO milhas oeste de Moscou,
a Turussa, a tiõ milhas sudoeste.-

Toda uma divisão alemã ia dn tut.
miro 194J (oi destruída, nâo esca-
liando um só homem. Poi encontra-
in o corpo do general comandante

l d» divisa". Foram feitos alguns
prisioneiro»'.. Prosseguirido iihs suas uperagõea
de ofensiva, as tropas russas encon-
traram resistência caracterizada em
numerosos setores do front oeste,
perto rte Kalinin, ou no front fle
sudoeste. Sà.o obstante, a resisten-
cia Inlmlça. foi quebrada e os rus-
»o« reocuparam varias poVcjafjíiô»
a* oeste '1» Kaluga.

Em operações ue ontem, IS,* l»
ram capturados 1823 tanques ale-
mães, ."4.11 caminhões, 11 canhões do
campanha com suas guarnições, 1 ou
carros com munições o incendiadas
varias composições ferroviárias. Fo-
ram dlsimadas um regimento de In-
fantaria e dol» pslotOes de cavalaria
inimiga",

• NA ESTRADA TIF* VOLO-
KOLAMSJC

MOSCOU, IS (R.) — A emissora
local anunciou que na frente m»rl-
dlorta.1 d« .Moscou, os alemães, apôs
abandonarem Schekino, «o sul da'iM-Hi prosseguem em acelerada re-
tirada, tentando evitar combata com
a» forcas russas que avançam em
•us perseguição. '"Cata sendo travados e.ncarniçarii.».
nimoi combates a. oeste de letra, na
Mtràda Volokolamsk. onde *k tempe-
ritüra desceu a 40* Fahrenheit
aDaixo de 0.

A» trnpas russas continuam a per-«•guir os alemães, que liatem em
«tirada ao sul de Kalinin; Durante
i» operações de ontem, foram re-
fonqulstatlas outras ts aldeias qua¦.*¦ achavam em poder dos nazista?.

Durante as 1'perações do dia denti.tem, as tropas russas reconquis-
taram outra,* 12» atdela» localizadas
ria área de, Tula. Os alemães cuti-tlmiani a bater etn retirada nas dl-r*çS>s do ocidente e dn sudoeste.

No dia rte ontem, os alemães fn.-ram'expulso» de 24 aldeias, tendo si-
do destroçado um batalha» de in-
fantaria inimiga, e capturadas um•arro de assalto, ,ta automóveis. 13•.anhnes, 15 metralhadoras, bem co".mo grande ouantldade de fuzis.

, Durante a recaptura de AIpxíii no
dia IS. foram destruídos 73 ca-nhôes, S carros S.u assalto. 5 tanques
ligeiros. 2S,í automóveis. 47 nnibus,
16 motocicletas, fis morteiros, lõii
metralhadoras, 297 fuzis. Ho cava-los, • grand» quantidade de muni-
Ções.

Nn setor de Alexln, perderam -in-
da os alemãs» mal» de 1.000 moj, 's.

tanto a noroeste como
quela cidade.

a sudoeste da-

VIOLENTAS nATALHIS XODOVETZ
¦Projegue n avanço das fnrçastussas e nas frentes oeste sudoeste,

tendo sido grande a quantidade do
material Inimigo capturado ou
destruído, tendo a avlaç&o russa,
te dia 17, rteslftiidn ou danificado
lí carros de assalto, 2 carros blin-liados, 7.V) caminhões carregados datropas • abastecimentos, St! ca.
tintus de campanha. 5 canhões an-tl-i«reos, mais de 450 carros de"auolções, 2 carros do Estado Maior.I*tc«ndiaram to trens militares e dis-
paMaram tres regimentos d» infan-tana.

Vioitntos comhates estão sendo
travados na aoria setentrional dasaci» do Donetz, onda os alemães"catlnnam a recuar.
\\0 objetivo desses combates i a«conquista do importante centroindustrial de Karkliov.

O radio ílcmiio admitiu clara-"****>• o ataque russo contra Kar-«<*y; quando declarou que os rus-"¦>••> estavam lançando «vagraa e maisv»fM» luimnnas", num ataque des-fechado contra um setor nfio es-
Purificado da bacia do Ponetz.At*' unidades russas Continuammanter suas posições em Scbasto-
N. enquanin os guerrilheiros, es-IMlhados pela Criméia. teem cau-*adp consideráveis danos uos inva-sores.

unidades russas em operações em™ setor da frente, central, durante¦""* só dia, capturaram 51 carros de«**altn germânicos, 53 canhões, 47automóveis, mais de S.ftoo grana--Ws, bem como grande quantidade«•ve-utro» materiais de guerra.»Em outro seior da mesma frente,*Sr*-m capturados 32 canhSes de
jampanha, ins caminhões, 14 me-¦""amadoras, 

um deposito de muni-•?•*> e vários outros equipamen-

ASSALTOS CONSECUTIV." .
' *Í2?C0D' « 'De Philip Jordan. da R.)
ilu ."•kalinin, Alekln, eis os nomes
.""""des, que afora outras, voltam
i. 5..e?u * ordem d0 d1** n«w campos
b. SJ ¦)* dR **.¦****»»». «n face da con-
^ofensiva Krml sovléttca que as val"JPhwando aos alemães

RETIRADA EM MASSA
As tropas alemãs, rapidamente em ai-

guns pontos e vagarosamente noutros,
estão se retirando drjde Murmansk, aonorte, até Tangarog. Telegramas de hojeda agencia Tass Informam que os rus-•os Iniciaram Jà a ofensiva na Crlmelasitiada, obrigando a recuar as forçasnazistas que procuravam se apoderar deSebastopol.

A radio de Moscou Informa que astropas russas se apoderaram de umuImportante Junção férrea no "front" deLeningrado. ontem. Foram dizimadosdurante os combates, que duraram ai-
guns dias, cerca de 2.000 soldados Inl-migos.

O general Konev. comandante das for-cas r.wsas no setor de Kalinin. declarou.3egundo transmissão feita pela radiodesta capital, que os alemães emprega-
ram para a captura daquela cidade, re-conhecida como de grande valor estra-tégtca, as suas melhores tropas, Inclusive
o 3". Grupo de Tanques do general Gott,consistindo de »rí»s Divisões de tanque*,
duas Divisões de Infantaria motorizada,
a 16a Divisão de Infantaria e o ao Re-
glmento da Guarda Negra.

. Recorda o general Konev que ! 11-
nhas russas foram romplrins e /ue osalemães, após a tomada da cidade, pro-curaram avançar pnra sudeste, de modo
a atacar pela retaguarda os defensores
de Moscou. Slmultaneumente, apoiar'am
o seu Exército, que lutava em Lcnin-
grado, abririam caminho para os centrosIndustriais da parte media do vale doVolí*» e cortariam as comunicações en-tre Moscou e as regiões setentrionais do
pais.

Concluindo o sumario do desenvolvi-mento geral das operações, a emissorade Moscou anuncia que a ofensiva aoeste de Aleksln e na área de Rusa co-mecou quarta-feira, prossegulndo pelar.olte de ontem. Frisa que os alemSestentaram contra-atacar, sendo afinal re-
pelldo».

MORTOS 22 MIL ALEMÃES
MOSCOU, lfi (A, P~) ~A rs-llo emis-sora desta capital declarou nu» .'orammortos ou feridos, na frente de Moàcouicerca de 22 mil alemães, entre 7 e 17de dezembro.

IRRADIANDO DE MOSCOU
NOVA YORK. 1!) !R.) — Os corres-

t pondentes das emissoras nòrte-imerfài-
nas na P.ussla, que estavam transmi.
tindo suas reportagens de Kuyblshcv,
passarfo a Irradiar, de agora em diante,
diretamente de Moscou, cujos serviço*,radlo-telegraflcos foram novamente Iabertoe.

A radio Mackay anuncia hote a in. ••-
guração de suas Irradiações de Moscl .

ENFRAQUECIDA A INDUSTRIA
ALEMÃ

j WASHINGTON, 1!) (A. P.) - O De-
i partamento do Comercio declarou q'jca espinha dorsal da Industria alemíl

fora enfraquecida com a convocáçfo de
novas reservas para reforço de Walir-
macht, na frente russa.

SITUAÇÃO VERDADEIKAMENTI"
GRAVE

LONDRES, 19 |R.) — Os especlells-
tas militares neutros consideram exrre-
mamente seria a situação das tropas
alemãs na Rússia, diz um despacho ae
Estocolmo para a AF1 SegunUo ess.>
despacho, o alto comando alemão esta
tentando por todos os meios esconder a
extensão dos acontecimentos da freiit».
oriental.

Acrescenta o despacho que estão sen-
do mantidas conversações em Berlim
sobre o estabelecimento de quartéis dc
Inverno nos países bálticos. Polônia e
Alemanha, para suas tropas que se •en-
contram em retirada.

Comentando os últimos avan-;os rus-
so,v os meios autorizados desta capital
adiantam que, segundo parece, esse
avanço estende-se agora por toda a ex-
tensão das frent»s central e do sul

Um comunicado oficial de Heisln.t,
recebido nesta capital, anuncia que "fo-
ram lançados ataques russos pratica-
mente em todos os setores da íreiitn
oriental finlandesa".

Acrescenta o mesmo comunlcadi que
os russos estão tentando atraves-tar o
rio Svlr, que liga o lago Lado:.;» ao
Onega, afirmando que todos os ataques
íu..:i.i repelidos.
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Pausa na luta afim de
reorganizar as tropas
e consolidar posições

Embora com graves perdas, os japoneses
em onze dias já penetraram mais de
100 milhas no território da Malaia
- Os ingleses retiraram-se de Penang

19 (U. Pi-)'- Foi
seguinte comunica-
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Com a chegada de tropas neo-zelandésas e holandesas no território português, na parte'oriental da ilha d;Timor, — neerlandesa numa parte e na outra portuguesa — 'mais 
urr. pais europeu se aproxima da guer-ra; fora do conflito ficam apenas a Suiça e a Suécia, neutras, e na qualidade de "não-beligerante" a Espa-nha. — O mapa acima — especialmente desenhado para O JORNAL — indica a situação geográfica da po«-sessão portuguesa de Timor. Percebe-se facilmente a importância estratégica dessa ilha, que pode servir debase para o bombardeio de posições importantíssimas na Austrália, Noea-Guiné e nas índias Neerlandesascm geral, caso que este posto avançado tivesse de ser. assaltado dé surpresa pelos amarelos." Justamentepara evitar esse golpe: pafpàrte do Japão, é que foi empreendida a ação britânica. — Vê-se ainda, no ma-pa, a serie de ataques desfechados pelos nipónicos. mesmo antes de começar o estado de guerra com os Es-tados Unidos, desde Hawaii, através de Midway, Wake e Guam, ati as ühas Filipinas, Singapura, o istmo deKra na península da Malaia e o tiaravak inglês, na parte setentrional da ilha holandesa de Bornéu. Indi-C£l%? ,emm- a direção da forte ofensiva dos exércitos chineses, sob o comando pessoal do marechal Chang

^»»? it«iE. «i«r 
° PJeSSa° daS 1TÍas ."••DÔníca'J contra Hong-Kong. Em torno do Japão, indicam-se aságuas infiltradas pelos submersiveis estadunidenses, conforme anunciou o próprio comando nipônico (Arnau)

toTanto ao norte cotno ao sul da capl-o« contingentes russos avnnçam sem
Im-.» ?. * VPze!' flm eAátL •M ho"'ls'
Z vL,',* tri* *«"*ltoa consecutl-
to dn i»T ¦ ma*sa!- de abastecimen-
•»¦ ai.» SP CRem em P0*1" dos rus-
•XIÍcm Importantes suprimentos

-l^tod™*5*01-0* d** '!*,erra* Procedentes
•Sueru?,..05 W*0"»** indicam que a
EftfiTiíS ****•*, para a ofen-*•*• £ tíuiSo a obTlaaitnte em,M&aao4lorr--íorca8doge-

rS,g.'!??ln'ent-' como o setor de Tu.^o g«al'm.nt Ul de Mos<:ou ,den°-
**'*»*.ncuaSente,fori*0 o «etor de Tu-¦a.v»^afr^/.**Plda***'-*-t» »o longo de•**» nstá f~-V H u"****ea**' ,0 loaZ° ae
***&*£**• unlnd0-*e •« tropa» do
hí

norte
¦>. que r-inçam a oeste

«tostltul» o »^!8 ura,i ««'«••n» Mojalgh.]
fi 1o» dò*, ,,aH*Lle' d» -t-ltawto «em na- p.)

:•• "oa °» 'vmm rcanteem base»

NO SETOR HO LADOGA
HKTiSINKr; 1!) (Do corresponilentu

da H.T.) — Sabe-se de funte ge-
ràlriiéhtè bem Informada que dois
ruivos ataques soviéticos foram lan-
çadòs ho setor sul du lagn Lado-
«a sobre a lltiha que vai aproxima-
tlamente do importante entroiica-
mónt.o de ferrovias de Msu, siiua-
do a 25 quilômetros a sude-sle de
LeriitisTudo, ;i Voichovstroi (Zinlia),
Bitniir.,'' entre Lenintífudo e ViKhi-
vc. As tropas soviíticas coasétral-
ram alguns Êxitos nessa regulo e
ameaçam as tropas alemãs ap norte
•» nordeste de fsovokorbd, ao Iotko
do rio Volchov.

Ao mesmo tempo, a? forças russas
acentuam sua pressAi» na reKÍ*.ii
ilalaya Vichera, que ocupam deude
o dia 2.1 de novembro último, em di-
reção a nordeste e leste.

O objetivo dessas ofensivas .lovKi
ticas é visceralmente o de recha-i;ar as tropas alemãs, em primeirolugrar paru ousie dn rio Vonimv,
e em seguida, se possível, alem da
ferrovia de Leningrado a Jiusuou,
entre Tosno e Tchudovo. Se essa
operação for coroada de extro, as
comunicações ferròviarnVâ entra as
duas capitais ficariam quase queinteiramente restabelecidas, saivò
no que diji respeito ás imediações
de Leningrado onde os aloniâê.s
ocupam anula a terrovla de Uoipi-
no.

l'or outro lado, em relação a ati-
vldade soviétí.ti sobre Svlr, os <;ir-
nulos bem Ihforhfádós dn Helsiikl
declaram quo essa atividade nilo to-
moii ainda um desenvolvimento
masslço*. As unidades lançadas so-
bre Svir não ultrapassam gera.inen-te de algumas cdmoanlilas que são
facilmente rechaçadas peln f0po rie
barragem da artilliarla e das armas
automáticas das posições ti-ila-ule-
sa» instalada.» hã vanos meses na
margem esquerda do rio,

RETIBAJÍDO-SE A*S PIIEISAS
NEW VORK, 13 (A. P.) — A B

B. C. informa que, segundo, noticias
de Iielsinki, "todas as tropas ale-
mãs estio sendo retiradas da Kln-
landia a toda pressa".

OS ALEMÃES \A DEFENSIVA
BERLIM, via Estocolmo, 19 (!J.

Et*, centro.*? oficiais adqiltlu.

Dois ataques a Manilha
¦—¦

Estudado Controle absoluto do
o plano de governo em todas

ai província' filipinas
Restrita o pequenas áreas em Legazpi,
Aparri e Vigan a penetração nipônica
- Firme a resistência da guarnição
de Wake - Severa oposição popular

1 inif icação
Roosevelt revela
alguns detalhes
sobre ò comando
geral dos aliados

WASHINGTON', 19 (R.) — O
presidente Roosevelt anunciou qu«
Já ha algum;/* semanas veiu seimo
realizada uma conferência entre ua
aliados. O presidente, cimtudu, nt-
jou-se a discutir, durante a eutre
vista concedida aos representante:.

I da imprensa, a possibilidade (te
uma reunião do comando -inter*
aliado ein Washington afim dc t*.t*r
examinada a estratégia numum pura
d conduta dns hostilidades.

¦soube-sc*. pouco antes Ua entre-
vista, que representantes dus lvs!u-
dos Unidos, da Grã Brelatihh e na

WASHINGTON, 19 (A, P.) — O
Departamento de Guerra distribuiu
o seguinte comunicado:

Nas Filipinas houve notável au-
mento nas atividades aéreas e ter-
restres inimigas durante as ultiaus
24 horas.

Houve pesado bombardeio sobre
Manilha e sobre a cidade de Jlililo,
nn.Ilha de Panay, ao s"l de Luzón."

NOVOS ATAQUES A' ILHA WAKB
WASHINGTON. 19 (U P.) — O De-

partamento da Marinha expediu o te-
! guinte comunicado hoje:'Nâo se registaram novas ácontecl-

,, . t mentos nas zonas de operações riollussia deviam sc reunir brevemeii-. j Atlântico do Extremo Oriente, nem cio
lc, ; Pacifico Oriental.

No Pacífico Central, verlflcaarm-se

CCoatlnoA na ?.* ^i.)
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O presidente Informou; cm sv-
gulda, que tiuh.i pedido aos 6o\i:i-
i;adores de todos os Estados c t ¦**-.
ritorios para que iranstcrissem
imediatamente para uso federal b
lerylço de emprego de todos os J£s-
lados, liem como as agencias tem-
iorlais de empregos.

lüxplicou que a medida destinava-
ae ao aproveitamento de lodo o pu-
lenclal humano, tanto masculino,
como /emlnlno, para o aumeulo da
produção de material bçliço, acres-
centando que os governadores esta-
vam cooperando iuteirameiilu no
estorço de guerra.

EM JAXFnno A COXFHHB.vr IV
WASHINGTON, II) (K.) — Uma

còmunlçaç-to oficial, hoje divulgado,
anuncia (iue as potências democrá*
tícaa levarão a efeito, provavelmeru
le nesta' capital, uni« conferência.
destinada a bestúdo de um plano «le
coordenação > cbnJüBaçÃo d.' todos
os seus- esforços e recursos para a
luta contra o inimigo comum.

Caberá «os Estados Unidos, 4
Gr5 Bretanha e á llussia a Udéran-
ça dos trabalhos preparatórios des-
se conclave, an qual poderio com-
parecer todas as natoes oue comba-
tem o Eixo. Os entendimentos d'.-
plomátlcos nesse sentido Já foram
Iniciados, acreditando-.se qne a con-
ferencia possa vir a realizar-se no
próximo mês de janeiro.

Ligra-se a mainr importância s
«isa reunião, onde deverão ser tra-
cado-*- rumos seguros 4 orientação
da guerra, em todos os continentes.

POtTOS A OlAOTffTIR
WASHINGTON. 19 <\\,) — Oa

meios autorizados desta capital
(Continua na-2.* paginai

dois novas ataques aéreos Inlnüjbs
contra a Ilha Wake. O primeiro ocor-
reu na noite de 17 para 18 do torrem*,
sendo relativamente leve. O seguido,
efetuado por uma. força Inimiga mais
poderosa, verificou-se há muitos dias
(tenha-se em conta a diferença do me-
rtdlano). A guarnlçâo da Ilha Wake
continua replicando aos ataques lnlml-
gos."

AVANÇO JAPONÊS EM LUZUV
MANILA, 19 (ü. P.) — Uma lnteu-

slflcaçao marcante das atividade ter-
restres e aéreas japonesas, depois dc
um período de calma prolonsada, in-
dica, segundo crêem os observadores,
que o Inimigo iniciou importantes ope-
rações cujo objetivo é a conquista de
Luzon. bem como o restante rio
pélnpo fllipino. A calma acima,
clonndii se prolongou r'.é és prlr
noras ria manhü á- hoje e o pri
comunicado rio di:*. dtrin. simplrstnrr.
que "nAo se reeistoram atividades Inl-
migas durante a manhã". Acrescettt>v>>
n comunicado que o ceneral R;'!iin
Vâldes e torio quartel-cenrral do K^ír-
cito fllipino fundiram-se com n« firçns
armaria? norte-americanas do Extremo
Orientr. tendo sido nomeado ott'-!nl da
contacto o coronel Rtchnrd .1 Marshall,
secundo cbefe no. Estado-Maior.

Esta calma terminou, todavia, pouco
depois do meio-dia. quando duas es-
quadrilhas de avlües janon»ses começa-
ram a bombardear os objetivos da bsi'a'i« Manila Também tol bombardeada
Ilo-Ilo. na ilha de Panay, ao sul rte l.u-
zon, pela segunda vez em dois dln. St-
multaneamente. is forças japonesasdesembarcadas em Aparri, ao norc'.*, e.*n
Vtgan. so noroeste, e Legarpl, ao sul
de Luzon, começaram • ata car as po-ilç6e« de defesa aliada, mnçandn n»
direção do Interior,

Em MRnll», os alarmes aereoe foram
da 13,3:* tt; 1301 horaa • da I3,*l at4

4Mfew*4*t«

14,17. Durante o primeiro ataque, **4
aviCes inimigos bombardearam a basenaval de Cavite, na baia «de Manila.No decorrer do segundo, foram atuca-dos outros objetivos, principalmente •>
forte da Ilha do Corregidor, situado naentrada da bala

Cerca de 30 aviões Inimigos 00'r.bar-dearam ontem Ilo-Ilo, sendo o ntnqi,ede hoje relativamente menor. Ontemos aviões Inimigos voaram durante meiahora sobre a cidade, a partir das li.30Incendiando numerosos edifícios co-merclrls de imnortar.cl» e csiusanno r.mnumero de vitimas que ainda ná.. seconhece com exatidío.
filtro litjrar bnnibnrdondn nnt»in

fni a cidade d» Tnrlac. situada 
'no

luterinr d» l,uzon. objetivo das for.cas inimigas de riesembaraue da•-osta de Zambales e do golfo An Lin-gayen.
Centenas de cidadãos d» Macl'ha '

« subúrbios, que haviam fucido 1
para o tnterior an estalar a /ruerra, '
regressam agora aos seu? lares.«creditando, ao que parece, que Ma-nilha é o melhor refugio.

Pasay e Paranaaue, situadas ao«'¦I da capital e oue se encontram
próximos de objetivos militares, são

(Continua na 2.-» pag.)

SINGAPURA
expedido hoje o
¦lo oficial:"Não -ha informações sobre ativl-
dades inimigas, durante o dia de
ontem, nem na frente de Kedin, nem
na dc Kelantan.

Antes da retirada de onlen» da
margem do rio Muda, o inimigo cm-
preendeu forte ataque, procurando
se apoderar da ponte de Pekara.
Rechassado nesta operação, abaivlo-
nou no ' campo a> luta nuiierosoi
mortos e bate em retirada.

Esta manhã, um hidro-avião dn'Real Força Aérea" encontrou, a 250
milhas ao sudoeste de Saigon, um
oombardeador inimigo bi-motor, tra-
vando combate, que durou li minu-
tns. Quando a maquina inimiga foi
vista pela ultima vez desprendia nma
esteira de fumo.

Em Malaca, a atividade acrea Ja
ponesa limitou-se a Ipoh."

A Ll-TA EM RORM-O
BATA VIA, 13 iA. P.l — O co-

mondo das fnrças armadas das In-
dias Orientais Holandesas distrl.
liuiu o seguinte comunicado:"Numerosos aviões de bnmhar-
deio dn "Real Exercito das índias
Orientais Holandesas" efetuaram
um ataque contra as forças inl-

; migas que desembarcaram no Bor-
| nén Setentrionat Britânico."
| "Devido ás mas condições me-

1 tereologicas, nSo puderam ser ob-
I servadns os resultados dn ataque.
I Todos os nossos aviões regressaram

a salvn. '•
"A cidade de Pnntlanak, im Bornío

Ocidental Holandês, foi hoje, pelaI primeira \vz, bombardeada por
j aviões terrestres japoneses, e pos-

teriormente' por hidro-avlões. l*o-
ram lançadas sobre a cidade bom-
has de alto poder explosivo e ln-

I cendiario."
| 

"Uma ação conjunta pela marlnha-j-p^^nia auc
e pelo exercito, contra um estabe-
leciriiento japonês an norte de Bor-
n*o, resultou no internamento de
grande numero de japoneses."

PAfSA NAS OPr.IiACOE*'
SINGAPURA, 13 (H.-.j —'A invés,

ltda nipônica atrav*s dn território
malaln cessou temporariamente
apôs uma penetração de cerca de
mais de 100 milhas em 11 dias para
reparar as suas forças essotada».

K«3a avançada custnu ai;u preço
aos invasores.

Nossas tropas lutando polegada
por polegada de terrtno, lufllugui-
lhes pesadas baixas.

A principio, ao que parece' o Ini-
mlgo iiüo se dava conta dessas per-
das mas os próprios japoneses não
puderam Ignorar Indefinidamente
que estavam sofrendo baixas tão
vultosas.

As suas tropas, por seu turno, és-
tan extremamente exaustas, em
conseqüência rte 11 iilas consecutl-
vos. de luta «*on'lnua, dia e noite
através rte um terreno de selva
cerrada.

A pausa momentânea provável-
m»nte serã aproveitada pelo adver-
sario para reorganizar as suas trn.
pas e trazer reforços frescos, afim
de que aqueles que estiveram em
constante atividade, recobrem suas
forças com referencia â Penang.

Ninguém pode saber o tempo que
durara esta pausa, e, ao mesmo
tempo. não estamos revelando
um segredo em declarar que as
nossas tropas Irão tirar partido
completo disso para recuperar as
suas forças, reorganizar as trppas
e consolidar suas posições.

pesadas baixas que foram forçadna
a fazer uma pausa pira recupera,
ções, e. daqui por diante, continua-
rão a registar per,ia>. numa maior
escala.

A sorte da Malaia, sujeiti à ch».
gada de reforço» ou da formação
de uma açân riivls|on*ri». depen.
dera do numero de homens e mi-
quinas nlpônlcas que possam e es-
tejam preparados para sacrifica-
rem-se aqui, af:m de .continuar «<
avanço. 9

PEXAG t M PODER DO».
NIPÓNICOS

SHAGAT, 13 ir. p.) _ Os córnu-nlcados rte hoje rtisem que sô houveatividades de artilharia e patru- 1lhas nos setores de Kelantan Orien.tal e rtn Ketlah ocidental. Isto con-firma a revelarão de que Penas, '
que é a mais antiga colônia brita- I
nica na Mala.-la, foi «vacilaria. !
Acredita-se que estejam sendo fel.tos toda sorte rie esforços para dir
a máxima solide» posuivcl ás ¦*«.
fesas n.-nals d» Singapura e tam-bem ás costas da» n"ssesõe« adj.icente?, penem entes a alguns pa'|si;ir.lia 'os.

T2xi;,U!ii. poi em, pou, as possibili.dades de Impei r ou mesmo dificul-¦tar e retardar os desembarques detripas .mpone as que aumentam d*hora em hora. Pod« ser oferecida
seria resistência em ale-jns pontoscomo I.u-íon, naa Filipinas,. «m f,túre e em outros pontos do Borneo --.
tínttional, onde exl.stem condiçõesestratégicas. Os aliados, poren..náo possuem fo-ças necessárias p.a-ra conservar c.idi Ilha e repelir oinimigo, e f equ-ntomente s.-oobrg dos a escolher entre os dol»males o menor, t.flri ó, ,l..|x.ir quãos japnne*es ocupem um lugar para melhor dercn cr outro.

A noticia da evacuação de Pensang n*o revela quando oa IngleseIn ciaram a rétlradu, ainda que s„
fato tenha ocorrido

ha dois dia.3, quando foram «übs'1-tuldas por outra» as posições si-tuadas an sul do rln Kri-in. .\li_-iin*civis foram evacuados nas ultimas
horas ,ie quarta-feira e chegaram
a Singpura esta manha. Entre eleshívla agente» de policia. E* evidente que a evacuação foi apressa-"Ia porque muitos dos fugitivos
apenas vestiam roupas ligeiras. To.dos porem se mostravam animados
e bem dispostos. Ha alguns diasatrás a Ilha foT considerada perdi-da em virtude os Japoneses terem
penetrado na província costeira dcW-.lIe.sley e se verificou qu» em
pouco tempo 1 ilha sç c'icontrariasob o fogo «ireto da artilharia ale-m5. N3o obstante suas instalações
navais e aeronáuticas Penang 

"não
ê rte grande Importância. .Com ».
ocupação de quase toda provlricí»*de Wellesley. nns Estados Jlalaíosdo Norte.

JS com a vitoria lio sul da Biriua- '
nia.' ns japnneses dominam uma
purte,considerável do istmo de K*raAcredita-se que a linha britanira
do rio Krlan Impedira que o Inl-mlgo rontlnua avançando atí aosul. Phegaram alem disto poriern-sos reforços a P.angun para conte.r
um possivfl ataque á Birmânia Cen-trai.

NA FRENTE UA BUUIAMA
O comunicado do comandante deR"gun dt* que "nâo ha nada a In.formar na frente da Birmânia."

Fontes fidedignas porem asseguram
que os britânicos pensam utilizar
estas tropas para atacar ns nipô-
nicos no Thalland, e na Indo-China.

A noticia diz que parte dos gran-reforços já prestou serviçosnuotras frentes. As tropas recém.
chegadas são compostas de soldadosnossas tropas tiveram qu» recuar| pathans, degras sikhs jats. gurk;.**!do Punjab e niusulmanos e consti-

A região sul de Singrei Krlan é ¦ ,jesmais apropriada para operações de-'
fenstyas do que a região da qual as

parti o sul desde os triunfo» iniciais
conquistados pelos japoneses nas
imediações da fronteira do Thnilaiid.

MAIOR RESISTÊNCIA DE
At;ORA EM IHA.vr*"

Espera-se, 1 nr\{ antementp, qu».
quando os japoneses reiniciarem *
sua ofensiva enfrentem uma resis-
tencia ma's orcani:adamente ded
dida e muitn superlnr aquela que
lhes foi oferecida "até agora.

Talvez que eles possam obter vi-
lorias. outra vez, po» meio de mero
peso do numero de tropa*, força»
super ores. equipamento pesado •
avtaçâo, mas o pre-o que serio
obrigados a pagar por tais ganho»
cievar-se-ão progressivamente.

Os Japoneses jâ sofreram . tSo

escolas,
tianak,

nformações
I ULTIMA

de
HORA

Falará hoje o sr. Goebbels
BERLIM. 11 ÍA. P, ) — A rádio emissora oficial anunciou rrue ¦"»

ministro da Propaganda, sr. (ioehbcls. Irradiará amanliã, as JO hom
1 tempo de Berlim!, uin discurso para o povo alemão.

Ninguém escapou
LONDRES, 19 (U. P.) -- l.rscute — A radio de Moscou anunciou

que as tropas russas que operam na frente do sudoeste aniquilaram
completamente uma divisão de infantaria alemã, da qual não escapou
um único soldado nem l.inipnuo seu comandante geral, o qual pereceuiu* luta.

Estacionaria a situação em Singapura
SINfíAl'1'RA, 'ifí (M.) — ü comunicado da noil- informa que ¦

situação con|inua estneionariii. prrmanencendo em calma aml>a«, as
frentes. A RAF executou von< de rcronhccimcnto lolire o
ocupado pelo ioimlsv t* »oi*ro o ii.ir da China,

tuem. parte dós reforços chegadosna rtltlma qulnwna;
«"Vim crescente freqüência, cbe-gim a Singapura noticias de queaviões do Mikadn efetuam reoonhe-cimentos e ataques jjs índias nricu-tais Holandesas. On'em foi divulga-rio que aparelhos japoneses haviambombardeado Baron, no oes'e d:eNova Guiné e de Batavia. Os m-municados de hoje dizem que va-nas pessoas morreram e outras fi-ca ram feridas, inclusive crianças dedurante um- ataque a" Pon-

r- , Álü,e. é ° "i"11'"- Porto deBornéo Ocidental Holandês.
Cria expedição niiiitar-nkval ho-landeja realizou uma incursão con-tra uma co»onia japonesa estabele-cida na costa norte d0 Bornéo, eprovocou a internação de muitosnfpOnicos. Alem disto . a aviaçãoholandesa atacou cs forças de d-e-«.embarque Japonesas em Sarawak eBorníp setentrional. O mau tempoImpediu, porem, r,iie os resultadosfossem observados. As fnrças ri«síndias Orientais Holandesas .-ouse-

gutram êxitos cm seus ataquesoottra os japoneses, colocando forade combate muitos traovportes eavariando navios de guerra.Poi r.cnflrmado oficialmente obombardeamento d* um rruzador
Inimigo, há dois dia" .durante ootaque aéreo em Saravak. o incen-dio destruiu o navio.

ATIJÍCÍDO Via »HLZADOR
JAPONÊS

t'm Comunicado d" Batavia dis
que, no ataque ocorrido em frente*. Miri. junto â p ovincia de Bru-
nel, foi alcançado o cruzador Japo-hês com duus ou três bombas pesa-das, cem resultados visíveis.

Parece, entretanto, que, contra-
rlnmente 41 noticias de origem es-trangelra, as forças australianas e
holandesas permanecem na parte
port/iguesa <5;a Ilha de Timor. AMgenda nntleloaa oficial dos Índias
Oriental» Holandesas, •Anets", In-
forma que mtm*r<*snx 5ap "es.»» fo.

U-rritoriti | ram .«tentado* em Dllll. Kxpllcan.
(Continua na 2' pai*,)
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Inúmeras
posições
capturadas

Segundo Tokio. o
bandeira nipônica
foi içada no porto-Resistência inglesa

LONDRES, 19 (R.) - O Departa-
mento Colonial distribuiu esta nol*
le ,1 seguinte comunicação:"A.s noticias de fontes japonesas,de que a praça dc Hong-Konjt en-
lontrava-se em mãos das forças nt-
Pânicas, desde as primeiras horas
desta manhã, não podem ser con-firmadas, nem desmentidas, poisrenhuma comunicação foi recenida
os colônia, desde As primeirat no-
ras de hoje".

OEM-MBAJIQrKS
LONDRES, 13 (L-.P.) _ Vm nb*

servador militar Informou: "Os Ja-
poneses realizaram conslderav»!»
desembarques em Hong Kong, onde•e está lutando encarniçariam*:.»*,
A situação é grave".

BATERIAS REDUZIDAS Ao
SIIiE*VÇIO

KOWLOON, 13 (H.T.) — Nutl-
ela-se que as força. Japonesas quedesembarcaram cm Hong-Ko*tg i-on-
seguiram tomar numerosas posições
da defesa britânica e reduziram riu
.silencio algumas baterias ne.arll-
lharla Inimiga; passando a dominar
virtualmente llong Kong.

As forças japonesas ocitoa: i*g
principalmente a elevação "Jarjn,-»
Hi'1", de .4.3,0 .uiet.rna.--ne altn ai si-'
tuada perto dn cep*r" da cld.id». A
artilharia » a avlaç&o nipÓnlcàs
bombardeiam furiosamente as zonr»
de resistência britânicas ainda nso
dominadas.

Destacamentos japoneses ef«ti's.
ranr desembarques, sjímultâneamentii
em três ponto.-, dlfertrités da ilha.
ROMPENDO OS FOfO.S IJK ItESIS.'IKXtIA

BERLIM. 19 (Da agencia ANDT
para a A.P.) — A agencia Ootui"..
em despacho de Tokio. diclarou
que a bandeira, nlpÇiniça já se ai'"i.'i
lenda 1*6 porto r1et"Hoiig*-Kp**ijr( ç i*-t:»
os japoneses estão rompendo as úi-tlinas resistência britânicas ,1a iüih,
cuja ocupação final seria uma qu«s-
'So >'.* tempo.
NWio BRITAMCO AFLWUADO

NOVA VOtlK, 19 (A.P.) — Km»
irradiação da Cmisíiop Oficial d*>
Tóquio, captada pela As.-ociated
Press declara:"Noticias recebidas da Base d»
Operações do Exército Imperial'- d>*
ciaram que um avião japbhís, das
torças aéreas do Exército afundou
um navio dc guerra britânico, qu»
se acredita ser um 1 ruzádor, qu»
estava fundeado ao sul da Ilha da
Hong: Kong. /
. o afundamento fn! causado per
dois impactos dirrtos.

PRONTAS AS DIVISÕES DE
UHANG-ICAI-SIIEK .

TÓQUIO, 13 M'.l*.) — Via Vichy
— ini porta-voz do DePartàmenlii
"]e informnjões admitiu que varia»
divisões das tropas de. ChungklnK
estão concentradas ao norte e oeste
«te Can tâo, Informou lambem quo
há dois mil combatentes das forças
irregulares cninesas ao norte de
Hong-Kong, porem qus nilo se tem
Indícios dê que se «prestam para
?Metuar mh ataque imediato.
COMl.VUADO OFICIAL CIU.NÊ»

CÜNGklJVG', H ift.) — t,m co-
munlçaaò hoje üistríbuido pela Alto
ornando chines informa; ,"A guarnição j-pünésa de Kuo
Tel;, cercà de 4 mltnua uo norte uo
Çhlnchum, na estrada de ferro * mi-
tíio-Kowioon. foi quase Intelramcnie
aniquliaa pelas forças ciuiien.13, ou-
tem.

A.s tropas chinesas cm operações
no setor meridional ria inencion.i(i<i
ferrovia lograrani destruir gr.niiio
parte da Unha térrea,

Entrerhente*;. ouvi:is uniila.les
chinesas coqlinuam seus ata,que»
contra Çhinchum.

No suaoeste ua China, Kuiii.'Iiir,
capital Vuniian .foi uomqard'eãua
peio á\\s.;!uj japonesa na ultima¦ayit». Fuj esse o primeiro ataqtte
aéreo efetuado contra ICtinnílriíj em
• meses".

Teria sido torpedeado
o "Regele Ferdinand"

LONDRES, 13 (A. P.) — A Ra-
dio Emissora dc Berlim anuncia que
o "destroyer" rumeno "Regele l*er-
dinand", foi torpedeado por uni-
dades da marinha de guerra russa,
no Mar Negro.

NOTA DA A. P,j — O "des-
Iroyer" 'tjHcgele Ferdinand'¦' é uma
rias seis unidades dc combate que
constituem a chamada "Divisão do
Mar Negro" tia esquadra rumena,
(exclusive suhmarinos/. Foi cons-
truitin pelo* Estaleiros Pattison, cm
Napriles, cm 1!'27, lendo um deslo-
camento de 1.800 toneladas, Está
armado com 5 canhões de 120 mm.,
2 canhões Hnti-arreos de 10 mm. e
6 luhos lança-tçrpcdos de óíl3 mm.

Circulam rumores de que
Churchill esíó.viGjondo

BERLIM. 19 -* (Havas-Tclemon*
dial) — Um de»pacho de Estocolmo
relata os rumores que circulam no
estrangeiro segundo os quais o pn-meiro ministro Winston Churchill
não estaria na Grã Brclanhn, e sim
em determinado lnc.il 110 rstrangei*
ro. <indc estaria realizando impor*
lanlissimas convert)a(fif> polilirnf
com aj mal» alias personalidailei
aliadas.

át.a»»a^^ .¦^..¦.:*ria*^i*aãia<a>^
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As armadas de 111 
países americanos...

(.•' (Conclusão da 12.» pá','.)
t nosso explicito contensimento e sem" o. expressa garantia política da su-

Ildarledade continental que preço-
nlzamos. Não faremos a guerra e
nem poderíamos fazê-la, senão em'! nosso próprio solo."Sobre a terra de nossos pais •
íilhos, contra qualquer que preten-
da convertê-la em ponto de partida
ou base para agredir nossos aml-
gôs ,ôu queira passar Por cima de¦"•nossa vontade e de nosso direito,nos poremos toda a nossa ação «

i- todo o poder bélico, para conter »
.- igresslo direta a nosso território."
j, Mais adiante, o presidente se so-dar^jou com os países que declara-" ram a nâo bellgerancla dos Esta-' dos Unidos, em seu conflito contra' fo totalltarlmo e, quanto ao rompi-
,' mento das relações diplomática»
!«;cora a Alemanha e Itália, disse:
i,'"Nosso rompimento das relações dl-
„ plomatícas e consulares, com os go-

vernõs do Eixo. cria uma situação'/excepcionalmente delicada para oa''cidadãos dessas potências que resi-
dem na Colômbia, que teem sido
hospedes por certo multo gratos a

. republica, que até agora não teve
queixa do» mesmos. Compreendo os
sentimentos patrióticos que os an,
ma e tato justifica a obrigação do
governo de Impedir, a todo custo,
qualquer coisa que possa ser preju-
dlclal â segurança da republica ou
possa ameaçar nossos permanentes
interesses".
A COLÔMBIA ROMPEU RELAÇÕES

COM O EIXO
BOGOTÁ', 19 (A. P.) — Depois

da conferenclar, durante mais de
uma hora, com o chanceler Lopj«i
de Mesa, os ministros italiano e ais.
mio foram oficialmente informado»
do rompimento de relaçõe» diploma-
tlcas entre a Colômbia e os seus
países.

O ministro alemão declarou á As-
íoclated Press que o pessoal da le-'..'fração permaneceria na Colômbia,

, 'fria vista da dificuldade de trans-
porte para a Alemanha.

*'- NENHUMA OFBKSA
BUENOS AIRES, 19 (A. P.) — O

er. Culaclat!, ministro do Interior.
ata conferência especial que tev*

.-.eom os jornalistas, explicou-lhes«,«que o ato do governa, proibindo a
i[- manifestação publica ém homena-

gem ao presidente Roosevelt, a qus•stava marcada para sábado, não
pode ser encarada como ofensiva
aos Estados Unidos nem á pessoade eeu presidente, e sim como uma
medida baseada na orientação ge-ral do governo, que necessita da

<ftratar todas as facções da mesma'inaneira.
REFORÇANDO AS DEFESAS

DE CUBA
HAVANA, 19 (A.P.) — A Cama.ra aprovou o texto de uma lei deemergência dando ao Governo po-deres para reforçar as defesas deCuba contra o Eixo e para plenacooperação eom os Estados Unidos.O texto da lei fora previamenteaprovado pelo Senado.

ESTADO BE EMERGÊNCIA
EM CUBA

HAVANA. 19 (A. P.) _ A Cama-ra dos Representantes aprovou uma
meldda deelaarndo o estado de
emergência nacional. A medida em
questão fora originada no Senado.
DESCOBERTA UM ACONSPIRAÇAO

/. NO MÉXICO
•-' NEW TORK, 19 (A.P.) _ Telu-

gramas para o "Excelsior", da Cl-dade do México, procedentes de Co-
,-' mitan, no Estado de Chlapas, dizem¦ qu» viajantes ali chegados da Gua-

temala informam que foi descober-
. ta, naquela pais, uma conspiração

contra o governo do presidente Jor-
ge Ublco, com o fim de substitui-lo
por simpatizantes do eixo.

(• Os "leaders" da conspiração f0-ram submetidos á Corte Marcial •executados.
,;-,, O JAPÃO E OS PAISES SUL-
II AMERICANOS

KOVA TORK, 19 (A. P.) — Foicaptado o seguinte radio de Ber-
Um:'Despacho de Tóquio Informou ter
o ministro das Relações Exteriores,
er. Shigoaprl Togo, enviado mensa-
gen* A Argentina, Brasil, Chile e
Peru, naj, quais procura refutar as
acusações feitas pelos Estados Uni-
do» • e. Inglaterra de que o Japão
alimenta "intenções" contra a Ame-slea do Sul".

Reuniu-se a Comissão
Especial de Fronteiras

; Em sua ultima reunião realizada'no 
palaciq do Catete, sob a presiden-

, cia do sr. Fernando Antunes, a Co-
-missão Especial de Fronteiras deci-
i;ditt emitir p_arecer favorável aos pe.didos de. João Ferreira de Araújo,
-Felix Etchechurry, José Ramão, Ha-
mão Alonso Teixeira, Temer Naime,

,;Max Feldman, José Marques Henri-
..«jue Júnior, Manoel Ferreira Tavares
ce Levy. Franck & Cia. Ltda, todos do
„Estado do Rio Grande do Sul; defe-
.nir os pedidos de Fernando Marti-
ifles. Manoel Martinez e Antônio Paes
*Maia, residentes no Estado de Mato-
íGrosso; baixar em diligencia o pro-
fcesso originado do requerimento de
aAntonio Pereira dos Santos, resi-
-dente no Estado de Moto-Grosso;
converter em diligencia os processosoriginados dos requerimentos de
..Vieira & Gomes, João Terroso .Vovó,

, Antnio dos Antos. André Vaz & Filho,
..Traga & Seleda, Rodrigues & Xunes,
Manoel H. Carvalho. Ayres dos Santos
Costa, José Fuscaldo, Fernandes 4•Santos, Armando Alves de Freitas.
Vicente Antonaccio & Filho, Manjues'St Mendes. Silva & Teixeira, Alvarez

• & Irmão. Manoel Valente Soares,
César Pinto da Silva e Eduardo Mco-
lau Abduche, todos residentes no Es-
tado do Rio Grande do Sul; encami-
nhar ao Conselho de Segurança Xa-
cional, para os devid«s fins,,o pro-
cesso n. 1.154-41. de Silvano Franco,
residente em Ponta Porã, Estado de
Mato Grosso; e declarar nada haver
a deferir «juanto á petição de Mercê-
des Victoriana Ferreira, por v» tra-
tar «is -vendas de terras a bréileiro
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questão foi novamente exposta cia-
ramente d» maneira a que o embal-
xador não pudsse ter duvidas que
estava fora do plano as aprazada»
negociações, pois o embaixador nun-
ca se referira a outras hipótese»
senão a da agressão. O governo
português nunca admitira como
fundamento o auxilio em faca do»
alegados perigos ou receios, qu» oa
fatos aliás não confirmaram.

DECLARAÇÃO CONJUNTA
As Instruções dadas ao governa-

dor declaravam que não siriam mo-
difleadas mais qu» a conferência
realizada. Em virtude da posição do
governo português, o embaixador
não chegou nunca a apresentar o
projeto de declaração conjunta do»
dois governos sobre o desembarque
de tropas. O encaregado dos Nego-
cios da Holanda faziái, no mesmo dia,
uma diligencia semelhante. O em*
baixador português em Londres no-
vãmente conferenclou no Forelgn
Office, mantendo o ponto de vleta do
seu governo. Sua argumentação não
foi destruída, mas o sub-secretario,
de Estado declarou receiar que a
ação já tivesse sido realizada. Na
manhã do dia 17 de dezembro o
embaixador inglês novamente con-
ferenciou no Palácio das Necessl-
dades, insistindo na defesa e na co-
laboraçâo das forças australianas •
holandesas. Sob o fundamento de
simples ameaça e que a discussão
era Impossível de ser continuada
em vlrtuíe de presupor um esta-
do de coisas Inadmissível para o
governo português, qual o de d»*
sembarque de forças contra a von-
tade do governo com o fundamento
de perigos não demonstrados nem
reais. No mesmo momento, o refe-
rido embaixador procurava ainda
em Lisboa convencer o governo
português que j£ tinha desembar-
cado em Timor as anunciadas tro-
pas de proteção. Efetivamente, a
conferência pedida ao governador
nessa manhã não se destinava »
realização de quaisquer negocia-
ções mas para intijná-lò a autori*
zar um desembarque de tropas. O
governador, dentro das instruções
recebidas, recusou-se a autorizar
uni desembarque, ao qual h»m «•
podiam opor as modestas forças lo-
cais. As ultimas noticias oficial»
procedentes de Timor, dlzlara: "O
governador cumpriu com as lnstru-
ções recebidas e protestou telegra-
ficamente perante o "prèmler'* aus.
traliano e o governador geral das
índias Orientais Holandesas. A co-
lonla está em perfeita tranquill-
dade, Forças desembarcadas pare-
ce tinham a convicção de operar de
acordo com ò governo português e
com seu próprio interesse. O go-
verno procurou esclarecer os fatos.
As explicações e sentimentos manl-
testados ao goverpo português pe-
los governos britânico e holandês
não podem, Infelizmente, modificar
a situação. O processo nâo está.
pois findo e deverá >ê-lo. O go-
verno Informará o pais acerca do
seguimento que for necessário dar-
lhe. Entretanto continua o estudo
que estava fazendo e preparação
de reforços para a guarnição de
Timor, da forma que lhe pareça
mais conveniente estabelecer no que
de nõs depende, naquelas longin-
quas paragens agora diretamente
sujeitas a convulsões e á guerra.

ABSTENÇÃO DE COMENTÁRIOS
Pretendi apresentar esta fria des-

crição dè fatos, sobre os quais me
abstive de fazer o minimo comenta-
rio. Mar n-vo deseja-', terminar es-
ta exposição sem referir-me a dua»
coisas; uma. que respeitamos e, ou-
tra. que se rstere u outrem. O g.«-
verno tem conetencia de ter-se con-
duzldo com lealdade, seriedade e ze-
lo pelos interesses alheio», com no-
Cão exata dos déveres da aliança •
dos direitos soberanos da Nação.
Ele julga-sé com o direito de ser
tratado da forma como trata todo»
os assuntos e suas negociações «em
o governo britânico. O que 1 nõs
pequenos e fracos não é permitido
também nâo o é aos governos que
dirigem grandes impérios. "Não 8
permitido perder a calma necessária
para distinguir os serviços e agra-
vos e pela confiança própria valen-
tia .dos seus soldados e igualmente
não confundir a diligencia e a pre-clpitação. Primeiramente aconse-
lharia porventura negociar com res-
peito ao direito alheio. Em segundo
logar Invadiu uni território neutro
de um amigo e aliado".

A seguir os deputados Álvaro
Morna, João do Amaral e Albino
Reis usaram da palavra elogiando
calorosamente as palavras do sr.Oliveira Salazar.

Finalmente foi aprovada por una-nlmidade uma moção nos seguintes
tírmos: "A Assembléia Nacional, emface da exposição feita pelo presi-dente do Conselho de Ministros dosNegócios Estrangeiros, sobre 0s re-centes-acontecimentos de Timor nodecurso dos quais, não obstante ahonrada e escrupulosa neutralidade
e fidelidade aos noso"s compromissos
internacionais, foi desrespeitada anossa soberania.' Interpretando se-renamente os sentimentos vivos daNação, resolve "dar á politica ex-terna do governo o seu mais incon-dlclonal aplauso, proclamar comointangível e prescritivel a soberania
portuguesa sobre todo o território
nacional. Expressou o seu voto deprofunda repulsa pelo atentado co-metido em Timor contra a seculare- pacifica soberania portuguesa.Afirmou sua absoluta confiança naação do governo e no patriotismo detodos os portugueses*.

A multidão comprimida no largode Sâo Bento, fronteiro ao palácioouviu o discurso aclamando delire»,temente o presidente do Conselho.O sr. Oliveira Salazar apareceu nasacada principal, agradecendo a»aclamações.
NAO SE TRATA DE CONTESTAROS DIREITOS PORTUGUESES

LONDRES. 19 (De Gervfté Rea-cre, da A. P. I. para a "Reuter*")
— A, ocupação de Timor provocouem Lisboa — segundo nofieia» pro-
çedentea da capital portugu.-ea —imediata e viva reação.

O protesto dirigido pelas autori.dades locais aos comandantes alia-dos foi seguido de 'outro, mais «iner-
gico ainda, apresentado pelo gov,,r-no de Lisboa ao ministro da Tngla-terra, Sir Ronald Campbell, qu» tevelonga conferência com o »r. OHvei-ra Salazar,

, Em todna os meios- londrinos, ,-.»comentários eram no sentido deachar natural que o nov-, portneu**estranhasse o ato dos aliados, asse-nhoreando-se de uma pntuêtied • qu™ha mais de quatro séculos está soba bandeira daquela nação.
Ao que se diz, diante de uma de-claração do sr. Salazar, exprimindotal estranheza. Sir Campbell teriarespondido oue não se tratava decontestar a Portugal os seus direi-tos sobre aquela colônia, e qu& a

previdência se revestira de um ca-rater provisório; sendo ditada pelaabsoluta necessidade de Impedir a
realização dos propósitos níponjcosde um desembarque na parto por-tuguesa da ilha.

RECEIOS DA PROPAGANDA
ALEMÃ

Sabe-se, mais, que essas explica-
çoes não foram suficientes para satisfazer o espirito publico lusitam,e.por Isso, receia-se que a propagan-da germânica aproveite o Incidente,— receios tanto mais fundado»
quanto também se assignalam pre.parativos suspeitos, na EspanhaE' assim que o regresso da Divi-sáo Azul, falangista, coincide com osmovimentos de tropas germanlce
para a fronteira, franco-espanftola,
e. ontem, em Madrld, teve lugar uraverdadeiro conselho de guerra, *o-bre cuja natureza não possulmo»qualquer informação segura, ma»
que nada de bom faz pressagiar.Aliás, os melo» espanhóis de»cacapital achavam-se hoje vlslvelraen
te preocupado» com o fato.

Prevalece, entretanto, a certe»» denue, p.vs*i,do o primeiro momento.Portugal fará justiça aos aliadosreconhecendo a tuivi dos imp."ratl.vos que o* levaram a ocupar Timor,a titulo provisório; e ha de reco-
nhecer, pnr outro lado, que, ..o ram.
de vitoria elxlsta, aquela possessão«t-rla in.-urporada & esfera -le pro»-paridade niponica.

Acredita-se, aaslm, que a at-.al I..rltaçio venha n. aer substituída nor
uma comoreenalo mais .uti Joa ia*teresse» de Portugal

Cindidas em dois
grupos as forças...

(Conclusío da 12.* pig.fma-se que foram salvos cerca de mil
Italianos, ao longo da costa tunlstan»,
de um comboio atacado pelos «nglese»,
com a destrulç&o de dois cruzadores e
três transportes Italianos. Segunda ir,-
forme» aqui chegados, pereceram nesse
ataque mats de cinco mil Italiano,.

Os cruzadores italianos afu:idad-js,
ao que se anuncia, foram o "Gtussia-
no", de cinco mil toneladas, e o "Ba:-
blano", da mesma classe, nos quais
pereceram cerca de 1.200 marinheiros
fascistas. Oa demais sobreviventes do
comboio foram recolhidos a oordo de
um "destroyer" e três transportes.

CHEGARAM A TUNIS
TUNIS, 19 (A. P.) — Os mil aObrevi-

vestes d» um combcot Italiano, aqui re*
colhidos, estão sendo tratados de quei-
maduras e outros ferimentos.

Informa-se que o ataque ocorreu á
mela-notte de 12 de dezembro. O Al-
mlrantado britânico anunciou, no ai-
bado último, que "destroyers" brita-
nlcos e holandeses e um submarino lu-
glês, em dois ataques separados, iras
conexos, haviam, aparentemente, posto
a pique três cruzadores italiano», numa
batalha noturna no Mediterrâneo.

COMUNICADO BRITÂNICO
CAIRO, 19 (R.) — O comunicado de

hoje, do comando britânico no Orlsnte
Medlo, diz o seguinte:"Durante todo o dia de ontem, as
nossas tropas prosseguiram na persegui-
çâo ao Inimigo, que está ae retirando
em direção de Derna e Mekllll. ao cair
da noite, o aerodromo de Derna Já se
ichava em nosso poder, embora a ci-
dade continuasse sob o controle das
forças do Eixo. Mekllli continua. Igual-
mente, em poder do inimigo.

O» bombardeios efetuados no decor-
rer do dia de ontem pela» nossas es-
quadrilhas foram os mais forte» Já rea-
llzado» desde o Inicio d» atual oíen-
alv». Assim, foram desfechados vlolen-
tos ataques contra as colunas Inimigas
que levam a Derna e MekllU.

Até agora nfto se conhecem detalhes
sobre o número de prisioneiro» feitos a
oeste de Gazala, uma vez que toda a
nossa atenç&o esta «endo concentrada
noe eeforços das nossas tropas para
manter a pressfto sobre o lnlmljjo, que
ae retira. Em Bardia e Halfaya, exls-
tem ainda grupos Isolados adversários,
que resistem ao nosso avanço; esses
grupos estão aendo agora submetidos a
pesados bombardeios aéreos e da nossa
artilharia."

DO COMANDO DA "RAF" NO
ORIENTE MÉDIO

CAIRO, 19 (U. P.) — O Coraan-
do das Reais Forças Aéreas do
Oriente M»dlo divulgou o seguinte
comunicado:"No dia de ontem, nossos apare,
lhos de caça e bombardeio castiga-
ram, incessantemente, as forças
inimigas que se dirigem para o
oeste da Cirenaica."Numerosas incursões de bombar-
delros. ao largo da» estradas ç
contra as unidades blindadas do
Eixo, a oeste de Mikíli, não deram
trégua ao inimigo, causando dano»
consideráveis ás colunas de trans-
porte. Foram destruídos numeroso*
veículos."Nossos aviões* de caça produzi
ram grandes baixas aos »oldado»
Inimigos e deixaram destruídos ou
inutilizados grande numero de ca-
mlnhões."Também se efetuaram eflcaza*.
ataques contra as pistas de aterrie..
sagem do Inimigo. Em um encon-
tro com uns "Messerschlmidt»
109", que foram surpreendidos no
momento de alçar võo. fói destrui-
do um caça inimigo."NO curso do dia, foram destrui-
dos ntrlio» aparelhos inimigo» »
outros seriamente «variados, s.?Ja
em terra ou em combates aéreos.

"Na zona de batalha, un» aviões
de caça Inimigos, que tentaram
metralhar nossas tropas, a oeste de
El Gazala, foram atacados • re-
chagados."Durante a noite, ao Roiàa For-
ças Aéreas continuaram os ataques
contra as comunicações terrestres
e as unidades Inimigas, em retirada
a oeste de Barca."Alem disso, nossos bombardel-
ros fizeram uma incursão durante
a noite de 1", contra o aerôdromc
de Berna, Incendiando i hangar e
um edifício próximo."Na nolté de quinta-feira, foram
atacados, violentamente e com 6xi-
tó, o porto d* Beneasl • ootroi cb-
jetlvos militares da mesma cidade,"Também foi bombardeado
aerodromo de Berna."No Mediterrâneo Central, aviões
da arma .aérea da frota atacaram
um navlo-tanque petroleiro lnlml-
go, escoltado por um destróier.
Conseguiram-se dois Impactos dl-
retos sobre o rtavio-tánque, origi-
nando-se uma explosão e um Incen-
dio. emvsegulda. Acredita-se que o
mencionado navio afundou, pouco
depois."Nestas operações, tivemos a
perda de um aparelho."

Controle absoluto do
governo em todas as...
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ns únicos subúrbios bombardeado».

Também chegaram grande numero
d» residentes das regiões de Ilo Cos
• Bicol, que relatam detalhes d»
ocupação inimiga e do valor doa
Indígenas, que derramaram seu san-
cue em defesa do solo fillpino.

Os refugiados que chegam da re-
«tão dè Ilo Cos Sul dizem que cen-
tenas de habitantes, armados s«jmen-
te com canas de bambu afiadas »
outras armas rudimentares, lança-
ram-se contra os japoneses, nissibl-
tltando. assim, a evacuação daa mu-
lheres e crianças.
FUGIRAM PARA AS MOXTA.NHAS

Uma joven chegada de Albay •
que anteriormente havia sido cama-
reira em Manilha, disse que tente-
nas di mulheres e crianças da re-
gião de Legazpi. tinham fugido para
us montanhas, afim de evitarem o
fezila-nento pelos japoneses, por re-
garem-se a "cooperar" com os :nva-
.ores

o numero dos que regressam a
Manilha nâo é tão elevado como o
do-s que saíram da capital ao «-s-
talar a guerra, porem é Igualmente
pitoresco o espetáculo da sua volta
em automóveis ,ônibus e y'elÇUloa de
todo gênero, aoarrotados de gente,
«nquanto que no teto e nos lados
vêem-se toda a sorte de bagagens,
desde pequenos embrulhos de rou-
pas até moveis.

Os preparativos de defesa clvlt
receberam um grande Impulso com
os 10.000.000 de dólares concedidos
pelos fundos de emergência do se-
nhor Roosevelt. Essa soma será
utilizada na construção de grande
quantidade de refúgios antl-aereos e
uma grande parte da mesma será
empregada em socorros puhUcos.

O presidente Quezon enviou um
telegrama de agradecimentos ao se-
nhor Roosevelt.

O tenente-coronel José Gulflo, ene-
re do Serviço de Informações da
Policia, publicou uma ordena do ge-
neral Mac Arthur. estabelecendo a
pena de morte para as pessoas que

p» qooderarem dos estabelecimentos
Japoneses, sem autorização.

A ordem foi afixada em todor os
estibelecim*,itos jaooneses de Manl-
lha. n-ãi «e encontram sob vlgilan-
cia das forças armadas. Os viola-
dores da mesma serão julgados por
uma corte marcial.

COM TODAS AS ARMAS
MANILHA, 19 (De Russel Brlncs, da

'A Fi- Varias pessoas recemchegadas
dás regiões do norte da Ilha de Luzon
anunciaram que os habitantes dos pon-
tos onde se teem verificado desembar-
quês Japoneses, estão investindo contra
os Invasores com todas as armas de que
dl3põem ou que podem Improvisar, des-
de espingardas de caça até bamüús afl-
lados, chuços e facões de mato.

Conforme os relatos dessas pessoas, os
flllplnos teem avançado com uma cora-
gem Inaudita contra os nipônicos, en-
frentando com os seus parcos recursos
o modernlsslmo armamento das forças
do Mlkado. Oa flllplnos em geral, e
principalmente os que vivem nas regiões
mala prôxlma3 aos pontos de desembar-
que dos Japoneses, estão organizando
novos corpos de "defesa civil", com o
objetivo de fazer face a quaisquer pa-
raquedlstas Japoneses que apareçam.

Por outro lado, o Departamento do
Interior anunciou que o governo se acht
eom o pleno controle de todas as pro-
vlnclas, com exceção de pequenas áreas
nas regiões de Vlgan, Aparrl e Legaspl.
que caíram em poder dos Japoneses.
Acrescentou a declaração oficial que
reina ordem e paz em todas as Uha3,
sendo elevado o moral da população, que
está cooperando Integralmente com as
autoridades na perseguição aos elemen-
tos subversivos e "qulntacolunlstas".

O Departamento do Interior anunciou
também que a Ilha e o forte de Davao,
na Ilha de Mlndanao, onde os Japone-
ses haviam estabelecido um forte redu*
to, Já se acham inteiramente sob o do
minlo dò exército norte-americano.
COMANDANTE EM CHEFE NO EXTRE-

MO ORIENTE
WASHINGTON, 19 (U. P.) — O pre-

sidente Roosevelt enviou ao Senado, pa-
ra sua aprovação, a nomeação do tenen-
te general Douglas MacArthur pára co-
mandante em chefe das forças do Ex-
tremo Oriente, que é a mais alta ln-
vestldura multar, ordinariamente reser-
vad» ao chefe do Estado Maior do Exér-
cito.

O general MacArthur ê, provavelnjen*
te, o único oficial do Exército que teve
por duas vezes tal cargo. Anteriormente,
teve-o ao desempenhar ed 1930 a 1935
as funções de chefe do Estado Maior,
sendo naquela ocasião o chefe de Estado
Maior mais Jovem que Já teve a nação.

Outros generais de alta categoria sfto
o general Pershing e o atualchefe do
Estado Maior, general George Marrahall.

"REVISTA DO BRASIL"
Letras, cultura, humorismo

Uma completa

organização
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NC0RPORAÇÕES, financia-
mentos? Leia aos domingos o

"Suplemento Imobiliário" do
0 JORNAL.

Acordo feito eom
Martinica
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ra discutir a questão com as auto-
ridades martmi«iuenses — o vte«-
almirante Frederick J. Home —
antes de fazer craalquer comenta-
rio.

Precisou que necessitava conte-
rendar com o oficial em auestao
rfíim de saber o que fora exatamen-
«e incluído no acordo.

De outro lado. o secretario ile
Estado desmentiu formalmente os
rumores segundo os quais o Depar-
lamento de Estado tinha pedido a
•uspensão dos patrulhamentos na-
vais ao redor do Hawaii durante o
progresso das negociações que rea-
lizava cora os enviados japoneses.

Esses rumores diziam que a su».
n.-nsão dos patrulhamentos ao re-
dor daquela ilha. durante as con-
rersações entre o» srs. Cordell
Hull e Kurusu e almirante Nomu-
«a, tinha sido o fator principal que
permitira aos japoneses um ataque
«le surpresa contra Hawaii.

TERIA SIDO CONCLUÍDO
O ACORDO

WASHINGTON, 19 (Lloyd Lehr.bas, da Associated Press) — Notl-ciou-se, autorizadamente, que obEstados Unido» e as autoridades
francesas da ilha'de .Martinica assi-
naram um acordo determinando que"não será alterada a situação d»neutralidade das possessões fran-cesas nas Antilhas, nem os vaso»
de guerra franceses que nelas «»
acham deixarão os porto» em qu»se encontram presentemente."

O acordo franco-amerlcano foiassinado em Fort-de-France, capl-
. tal da ilha de Martinica, e deter-

mlnop mais, taxativamente, que"as tropas francesas das Antilhaa
não poderão ser utilizadas para ne-
nhum ato de guerra contra qual-
quer republica americana".
, O almirante George Robert, queassinou o acordo pelo lado francês,
tem sua Jurisdição de Alto Comis.
sario extensiva até â Guiana Fran-
cesa, sendo assim compreendida
essa poBsessâo francesa da Amérl-
ca do Sul compreendida também
nas medidas adotada».

Sabe-se que, mediante o acordo,
os Estados LTnidos continuarão a
permitir o comercio com essas pos-sessões antilhanas, recebendo «m
troca a garantia formal do que Ja-
tnaLs nelas se tomará qualquer at1-
tude contraria aos cidadãos e ao»
Interesses norte-americano».

O acordo de Forte-de-France «
Interpretado como a derrota defl-
nitlva dos esforços dos nazistas pa-ra obterem uma colaboração mal»
Intima franco-alemâ. Alem das
possessões que De Gaulle Jâ tirou
de sob o controle de Vichy na Afri-
ca, as colônias francesas das Anti-•has e da América do Sul. os navio»
de guerra e as trop;<a nelas esta.«.'lonadas não passarão âs mãos das
potências do Eixo. NSo necessitará
assim o governo dos Estados Uni-
dos tomar qualquer providencia de
caráter militar para assegurar-se
de que nem o território francia
nem qualquer dos vasos de guerrafranceses desta parte do Atlântico
venham a ser utilizados para atos
de hostilidades contra o CortI-
nente.

Pelos Estados Unidos, assinou »
acordo de Fort-de-France o alm!-
rante Frederick J. Horns, no ea
rater de enviado especial do presi-dente Roosevelt.

VICHY DESMENTE
VICHY 19 (H. T.) — A» ln-

formações segundo as quais um
acordo naval teria sido concl::i.lo
recentemente entre o governo nor.
te-americano e o alto comissário
francês na Martinica são desmenti-
dos nos meios autorizado» france-
ses. Nenhuma "entente" ou nego-
ciações desse gênero chegou até
agora eo conhecimento do governofrancês, aeja diretamente da Mar-
tlnica ou por Intermédio da embal-
xada da França em Washington ou
da embaixada norte-americana nes-
ta capital.

A» relações entre a Martinica,
que levantaram vários problemas
logo apôs o'armistício, particular-
mente em razão da presença, em
águas daquela possessão, do porta-aviões francês "Bear" foram nessa
ocasião solucionadas por pm acer-
do concluído entre e almirante
francês Robert e aa autoridade»
norte-americanas.

Esse acordo continua em vigor.

Incendiou-se o avião e
toda a carga explodiu

LA LINEA, 19 (U. P.) — Um
«v-lão bi-motor de bombardeio in-
¦ endiou-se subitamente no aerodro-
mo de Gibraltar, ás 8 horas de hoje.
Trinta minutos ma's tarde, explodiu

j i carga de bombas do aparelho.
| «.casionando a morte de cinco pes-
l "<>as e ferindo outras duas.

COMO SE PROCEDEU A 0CUPAÇJ.0
BATAVIA. 19 (R.) — A ocupação

da parte portuguesa da Ilha de Ti-
mor teve inicio na madrugada d»
ante-ontem, quando uma força,
composta d» tropas das Inidaa Orl-
entais Holandesas, desembarcando
apoiada pela marinha desse pais •
tropas australlaia» comandadas por
um oficial do exército neerlaudês,
penetrou em Düly, capital da Ilha.

Aa forças navais daa índias Ho-
landesaa e os aviões, australiano»
protegeram o comboio e o desera-
barque. Logo após a chegada dessas
tropas, foram enviados emissário» a
presença do governador portuvnAa.
afim de informá-lo da decisão do
Governo das índias Orientais Holan-
desas. de conformidade com os nha-
dos, para embargar as atividades
japonesas, nesta parte do arquip*.
lago- Os emissários relataram ao
governador da posseasâo de que
existiam indicações de estarem oi
submarinos nipônicos operando na»
oroxlmidades de Timor, tornando-
ae, desta maneira, evidente que »
Ilha figurava nos planos estrátegl*
cos de Tóquio. O governador, que
náo receberam quaisquer Instruções
de Lisboa, protestou, porem não re-
¦lstlu ao desembarque,

GUARDA DE HONRA
ITma guarda de honra foi monta-

da em frente ao palácio do gover-
nador enquanto este era Informado
de que os direitos soberanos de Por.
tugal seriam respeitados e a prnte-
ção da colônia estaria finda logo
que o perigo japonês deixasse do
•xlstlr.

Os círculos oficiais desta capital
divulgaram que o desembarque alm-
do, não constituiu nenhuma surpre*
«a. pois fora decidido há longo tem-
po atrás, que, na eventualidade de
uma agressão japonesa ás índias
Orientais, as potências do ABCD,
estariam obrigadas a intervir, na
possessão portuguesa.

Os mesmos círculos ponderam aln-
da que os aviões de bombardeio ni-
pônlcos de longo ralo de ação, com
bas» em Timor, estariam aptos par»
alcançar Port Darwln em 4 horas,
e Sourabaya em 8 hora». ,

Acrescentam ainda que o» japo- ;nese» se vinham infiltrando na po»*'sessão portugue.a, desde » Inaugu*
rarJo da linha aérea entre Timor i-1
Palaum. », ao vlce-conaul nipõnico a
sq ofllcait consulares chegaram rs-
ontement» « Timor. Todo» o» Ja-
penes»», porem, que li t» encontra*'
vam, foram, ao que se anunciou
hoje. Interstío» Pela» forcai ceu-,
panto*. I

As suas sentis leitoras
O CRUZEIRO oferece este
indo presente de Natal

15.o premio — Um vidro ie perfume 
"Sfcockwg*\ «fa tetAi-

parcili, oferta d^ (Perfumaria*. Carneiro — R. Ouviefew, 138,
im valor «fa 50OS00O.

Este é um dos presentes que, num total do
30:000$0GO, O CRUZEIRO distribuirá aos mus
leitores com a -sua grande edição de Natal, a

circular em 19 do corrente

Em novas
funções o
srjooper

Nomeado ministro
dos negócios do
Extremo Oriente - A
sessão dos Comuns

LONDRES, 19 (R.) — a Câmara
dos Comuns reuniu-se, cm sessão
secreta, afim de estudar e discutir
os últimos acontecimentos da guerra.

MINISTRO RESIDENTE
LONDRES. 13 (R.) — Fnl anun-

ciado h«-'je na Câmara dos Comuna
que o sr. Duff Cooper tinha .-t«l >encarregado de uma nova tarefa uoExtremo Oriente. Com efeito. omajor Attlee. lord do Selo Privado,
falando durante a sessão declarou
aue "o sr. Duff Cooper, chanceler
do Ducado de Lencastres — foi no.meado ministro re»idente. de postoigual a de ministro de gabinete, eraSingapura, para o» Negócios do Ex-tremo Oriente, devendo preaídlr uracanaelho de guerra. Servirá «ob o
gabinete de guerra, a quem pres-tari Informações diretamente e de-«.empenhará funções, no ExtremoOriente, multo slmilare» ás de ml-nistro de Estado, exercida pelo sr.Lyttleton no Cairo. Retirará .1-.,.-
ombros do comandante chefe uma
parte possível das varias responsa,unidades extraordinárias e facilita-rá o soluclonamento. no local .lei
certas questões que, de outra ma-nelra. teriam de ser levada» ao co-
nheclmento de diversos depsrta-
mentos na metrópole].

Respondendo em «egulda a uma
interpelação, o major Attlee dis«<*
que a Austrália estaria representa*
Ca no conselho de guerra que sona
vfestdido pelo sr. Duff Cooper.

A LUTA XA MALAIA
De outra parte, a perda de arro-

dromo» britânico» na Malaia foi ku-
jelta a Interpelação. Refutando asugestão de que as medidas adota-
das para a defesa daquele» aero-
oromos tinham «ido inadequadas, o
»r. Duncan Sandya, secretário ri-
nancelro do Ministério da Guerra,
ceclarou: — "Todas as medidas
possíveis dentro uos recursos dis-
ponivels foram tomadas no s«ntmo
Oe proteger os aerodromos malaios.
Em todos os casos a perua at cer-
tos aerodromos foi um resultado
gerai do avanço das tropas japone-
sas Invasoras.

Tanto quanto sei. esses aerodro-
mos pão tinham sido construído»
pata ataques por forças traiupor-
tadas por via aérea e a situação
por conseguinte não era compara-
vei á de Creta*.

O sr. Sandys acrescentou que ,-- .
não havia indicações de que qual- alastramento de epidemia»

Aos assinantes de 0 JORNAL
PRORROGADO ATE' 21 DO CORRENTE O PRAZO DE

PAGAMENTO DE ASSINATURAS COM DIREITO A UM
COUPON NUMERADO

Atendendo o inúmeros pedidos de assinantes do In*
terior, resolvemos prorrogar até o dia 21 do corrente, do-
mingo, o praso de recebimento de assinaturas anuais
novas c*j reformadas, com direito a um.coupon numerado
para 0 grande sorteio de Natal dos DIÁRIOS ASSOCIA-
DOS, que vai distribuir 150 premios no valor de 100:0003
(cem contos de réis). O sorteio terá lugar, impreterivel-
mente, no dia 28 do corrente, sendo irradiado pela Radio
Tupi.

Pausa na luta afim de
reorganizar as tropas..

(Conclusão da !• pagina)
do os motivos da ocupação, diz a
noticia que os japoneses estão se
infiltrando nas pos.*^ssôes portu-
guesas desde que começou a fun-
clonar a linha aérea nlp«**nlce en-
tre Timor e De Palalos, que se en-
contra soh mandato do Japio. Re-
centemente, chegou a Tinvr-r um
vtce-consul Japonêi com trinta auxl-
llares.

Os dois comunicados expedidos
hoje afirmam que, por enquanto, as
torças inimigas nâo realizaram
ataques na frente norte de Slnga-
pura. Cm outro comunicado diz o
seguinte:"A noite transcorreu tranqüila.
Nada hi para informar das fren-
tes. Nas últimas S4 horas, nâo se
registraram «ttvtdadee Inimigas de
qualquer espécie. Isto ê resultado,
talvez, das enormes baixas lmpos-
tas ao Inimigo que, esgotado, está
descansando suas tropas."

A perda de aerodromos na Mala-
sia tem determinado uma avanço
geral das forças Invasoras. SAo
adotadas toda espécie de medidas
para defesa dos campos de pou-
bos, pistas 9 aerodromos. A situa-
çâo na Malásia nio ê Igual a de
Creta, é o exército tem sob sua
responsabilidade a defesa dos aerô-
dromos. Nenhum oficial responsa,
vei por esta defesa deixou de cum-
prír com o seu dever.

Em Singapura foram instalados
tribunais especiais, compostos por
um sresidente e dois membros, para
Julgar os que são acusados de trai-
cio, luxllio ao inimigo e saque,
alem 4a delitos contra a segurança
pública.

"DIMINUIU A IMPORTÂNCIA
MILITAR DE PENAXG"

SINGAPURA, 13 IR-) — D,!,ci5l
rou-ae com a máxima autoridade
que em conseqüência da leorianiza
çã«j da linha imperial au «ul do to
Krlar. "a importância militar ua
Unha de Penang diminuía"

Sabe-se -que todo o pessoal co-n-
batente e o equipamento toram, aso-
ra, retirados ,com sucesso, da Um».

Penang atualmente esti comple-
tamente vazia de europeus, com ex-
ceção de dol» médicos britânico-,
que teimaram em se conservar u*
Ilha, afim de cuidar des feridos um
conseqüência das recentes lnoaraoe..
aéreas inimigas, ao mesmo tempo
que fazem o possível par* evitar u

quer oficial responaavel pela defe
sa daqueles aerodromos tivesse del-
xado de cumprir o aeu dever e que
be ressentiria com
nuação a esse re.-pal

O sub-secretarlo an Forelsn Otft-
ce, er. Rclhard Laffi, declarou por
sua vez que qualquer italiano, na
Ethlopla, acusado de crueldade
contra os habitantes nSo seria eva-
cuado enquanto o seu caso não
tosse «xamlnado.

O sr. Frederick Montague, secre-
tario parlamentar do Ministério da
Produção Aeronáutica, disse que o
governo da índia tinha encomen.
dado a construção dé bombardeiros
l uma firma indiana, e que o tra-
balho prosseguia satisfatoriamente.
A encomenda, acrescentou, era subs-
tanelal. Replicando ao trabalhista
sr. SHverman, o sr. Montague aflr-
móu que não se consentiria que
quaisquer considerações de ordem
Política ou Imperial Interferissem
na produção de suprimentos béllcoa
na índia.

O sr. Klng fiall, falando, de-
Pois, aludiu ao perigo apresentado
pelo avanço nipõnico ni Malaia e
índias Orientais aos suprimento»
anglo-norte-americanos de borra-
cha. acentuando que oitenta e sela
por cento da borracha bruta mun-
dlal vinham daquelas zonas.

Sugeriu, outrossim. o estabeleci-
mento de fábricas para a manufa-
tura de borracha sintética, na In-
glaterra e nos Estados Unidos.

O sr. Harold Mac Mlllan, secre-
tario parlamentar do Ministério de
Abastecimento, declarou: "O gover-no britânico conhece a fundo a ne-
cesldade de ajustar a questão do
suprimento e consuma da borracha,
ampliando c emprego de substl-
tutos do produto e outros meio»
analcgos. Entretanto, o .método
sugerido será levado em conta."

O trabalhista sr. Petwlck Lavran.
ce foi designado para lider era
exercício do Partido Trabalhista na
Câmara dos Comuns, em sucessão
de Lee» Smlth, que faleceu ontem,
á noite. Espera-se que a nomeação
seja confirmada no no\-o ano. O
sr. Smlth ê um dos peritos finan-
celros do partido e foi secretario
financeiro do Tesouro no segundo
governo trabalhista.

TEEM IGUAIS DIREITOS
LONDRES, 19 (R.) — Comple-

to» pormenore» sobre a «ituação
das mulhefés, «rm vista da nova
grande chamada ao trabalho, foram
fornecidos hoje pelo ministro do
Trabalho, sr. Ernest Bevin.

O rei Jorge VI assinou uma pro-
clamação. ontem, Impondo o recru-
tamento ao serviço nacional das
mulheres que atingiram 20 anos de
Idade, mas a classe de 31 ano» aln-
da níú foi chamada.

As mulheres teem os mesmos dl-
reltos dos homens, com respeito ao»
cases de objeção de conclencla
(fato que é previsto e admitido na
Inglaterra) e de tarefas pesadas. A
proclamação não se aplica &» mu-
lheres casada» que vivem com «eu»
maridos, e âs mães, cujos filhos te-
nham Idade inferior a 14 anos. Dos
serviços vitais de guerra particl-
parão mulheres de todas aa Ida-
des.

REACAO NA BIRMÂNIA
RANGOON, 19 (R.) — Os refor-

,u aever e que *^e 
chegavam á Birmânia pro-oualquer Ins!.i-«SSiiStiSà da índia, vinham desper*

V . r,... (tando Interesse relativo, mas nu»
ultimo» dias reina a maior Impres*
rào em vista da chegada a Kangoon
ue unidades especiais.

Nâo ae pode prever a maneira
como a Birmânia vai utilizar esses
reforço» que continuam a chegar
ininterruptamente, mas «e observ»
que o governador da Birmânia d»
caiou, ontem, que "estão sendo )•*!-
tus preparativos para tomaTaos a
ofensiva contra o» nosso» lnlml-
gos".

Possuindo uma grande reserva ce
homens e equipamento, poia cont»
com o reservatório da índia,- a Bir.
man)a esti em posição de neutra-
Uzar qualquer vantagem dos japo-
neseâ em matéria das comunleaçõe»
que o» mesmo» possam ter obtido
cem o domínio do Thailanl

Embora a Birmânia est-j,. lonke
de constituir um golpe direto por
melo do qual se pudesse ajuuar o
rhaiJar.d esti mai» do que ei.pt.ct;
tada paia efetuar a «ua própria de-
ítsa * se necessário,, para arus.
como cabeç» d» «et» d» q'.ia!qu»r
ofensiva .especialmente porque pode
• eceber socorro, Incluilve de aviões,
nem qualquer dificuldade, atravê3
ita tndia.

.Uma dndicação da ameaça que a
B:r.,anla constitue para us 4»á'-
guios nlpontco» está contld* numa
íiutllcaçâo divulgada pela alto co-
.iniidc do executo ,a quai se refe
re aos golpes que podem ser des-
ferido» contra a» comunleaçõe» n-
ponleas para o sul. Salienta o eo-
mentario : "O Inimigo pode em pri-
meiro lugar concentrar «ua atenção
na Malásia, maa é Improvável oTua
esqueça a ameaça permanente con-
tra o seu flanco. Pelo contrario,
deverá fazer todo o possível para
usar as rotas marítimas até as ba-
ses que dominaram em Singapura,
no Thalland. Naturalmente faremos
todo o' possível para atacar esse
movimento, tanto por mar como
pelo ar".

A Espanha proclamou a
sua não beligerancia

MADRID, 19 (A. P.) — O tm-
verno espanhol anunciou o estado
de não beligerancia da Espanha na
auerra entre o Japão e os Estado»
Unidos. Grã-Bretanha e. outras pu-
tendas.

E' o seguinte o texto do decreto:"Fin vista da. extensão do pre-«ente conflito, em conseqüência ao
estado de guerra que existe entre o
Japio e os Estados Unidos da Amè-
rica Ao Norte, e da participação no
mesmo de outras nações européias
e hispano-americanas, a Espenro.
mantém, como na fase inicial do

Repelidos os alemães
na Ucrânia até às....

(Conclusão da l.a página)
se hoje que as força» alemã» estão
na defensiva na frente de Moscou o
que os russos continuam lançando
fortes ataques. O comunicado de
guerrt, logicamente, Informa: "Na
frente central esti no desenvolvendo
encarniçada luta e oa forças germa.
nica» defendem-se em vario» seto-
res'. A oeste de Orei, houve um vio-
lento ataque ru«»o, que o* alemã*»
conseguiram repelir, aegundo anun.
ciam. Orei continua, ainda, em po.
ler dos germânico» ,mas os citado»
meios oficiais informam que a pre».
sâo russa nesse ponto ê muito ln-
tensa. Dizem, também, que se re
começou a lutar violentamente na
região de Sebastopol, base navai
russa na Crimeia. A Luftwaffe en-
trou em ação contra a artilharl*
russa dessa praça. A luta nu setor
central da frente de Moscou est*.
sendo travada »ob forte» nevada» •
uma temperatura de 15 graus centl-
grados abaixo de zero. Segundo
ainda os centros oficial» alemâe»os ponto» em que o» russo» conse
gulram penetrar na» Unhas germaniea» com o auxilio da artilharia,
foram bloqueado» e depois contra-
atacados pela infantaria.

HORTO UM PROCEB NAZISTA
LONDRES, 19 (A. P.) — O radi>rte Roma anunciou que o »ub-chef«do Departamento da Imprensa na-zlsta, er. von Stumpf, foi morto q»frente russa.
VOJT BRANCHTISCH ESTARIA

EM VIENA
NOVA TORK, 19 (A. P.) _ O•New Tork Time»", citando fonte»

particulares bem Informada», de-
 ,, clara que o marechal de campo, ge-

«conflito, a sua posição de não-beii- . «."L^!"^!. V0? #BrtJuchtl,cn> co.
gerancia. Passado em Madrld «i ' "—"-"• ** -^'f* d0' •*"*«'*»
18 de dezembro de 1941." <a) Fran-
cisco Franco, Ramon Serrano Su-

1

uer. ministro do Exterior"
A comunicação em apreço apare-

eeu primeiro no boletim oficial ma-
tutino. NJo houve confirmação ofl-
ciai dos" informes de qne a Espa-
nha declararia a sua posição Hen-
tro em breve. Entretanto, no de-
correr das ultimas vinte e quatronoras, o sr. Suner conferenclou com
o embaixador britânico, sir Samuel
Hoare. e com o embaixador alemão
•r. Eberhard von Stohrer e, ante-
rlormente, havia recebido o sr. Ale-
xandre Wendell, ministro dot Es-
tados Unidos, que o Informou off-
clulmente dai declarações da guer-ra dos Estados Unidos, contra o
Japio, Alemanha s Itália.

alemães, tem «Ido vl»to «m trajt»civis em Viena, arredltarnio-se qu»tenha deixado o seu po»to dé co.mandante da frente de MooeouO "New Tork Time»" acre»centa
que o general Alfred Jodl. peritoem artilharia do Supremo Comandoae Hitler, tem eido mencionadocomo o aueeasor d» -an Brausch-tlSCfl.

pe!c.« ,e>.o,
mais r.fcejsa.

Estudado o plano
de unificação

(Conclusão da 1.» jv,.,adiantam que a próxima Conferi,,cta das Potências Ahtl-Elxo ou»vai se reunir nesta capital, d'ev»rldiscutir, entre outros, os têr» ««gulntes pontos: *c"
lc — Estabelecimento d* um ,-..

«elho de Guerra Unificado, que fi"cará encarregado de elabora-''» eVtratêgia mundial das democraoUj"
de acordo com o desenvch-ime-.s
diário das operações.

V — Coordenação de toda» uquestões econômicas, com o Um deconseguir o máximo de produção <j4material bélico e suprimentos « .
respectiva distribuição
res onde se íiierem
rios.

S° — Colaboração gera! da. bo.tencia» Interessadas afim de evitar
que o Eixo consiga novas oas*»navais ou aéreas.

Sabe-s'* que as nações rorresea.
tadas nessa Conferência, a';..~i t.-,seus reprsentants dlp!omát!c->i nej.ta capital, enviaram também aígun»dc seus mais conhecidas t.?c-.ico."«
estrategistas.

PLENAMENTE VUTEt,
LONDRES, 19 (De Ferg*.i» jFerguson, redator diplomática iiReuters) — Embora não tenha «lia

oficialmente confirmado, em Lon-
dres, a noticia, procedente d»Washington, de que importante
conferência, inter-aüad.is, será, «•[realizada, em janeiro do mo pri.xlmo, a emsma é considerada eom»
extremamente provável. A nece.-
«Idade de uma tal reunião, r.» qualas lnfqj"mações podem ser cenoen-
tradas, a estratégia discutida » um
melhor contribuição dos r»r.jrso»
comuns e da. produção decidida, *
multo realçada em Washington,
podendo assim ser plenamente via*
vei.

A'coordenação das forças aliada»,
com o fim de serem aproveitada,
ao m.lxlmo, pode ser melhor cons!*
derada pelos alidos num conselhe
comum e os detalhes do mecanismo,
para obtenção desses resultado.,
podem, naturalmente, ser obtidos,
somente, por melo de elaboradas
consultas.

As questões de estraterla, d»
ataques combinados e coordenados,
mesmo da unificação de comando,
em certos casos, constituem todos,
assuntos sobre os quais a» die.
eussões, não somente são uteli ca-
mo imperativas.

Os problemas de suprimento süo
outros tantos asüntós que }«,i?«r«m
uma cuidadosa discriminação, cnm
respeito á sua urgência e emprego.
Finalmente, temos ainda a. medi-
das políticas, que não sõ ge reia-
clonam com os imediatos esforço.
de guerra, como as colaboraçjo
apôs-guerra. Existem questões a
longo tempo que também devem «er
estudadas, afim de qu» fique pri-
parado o terreno para o dia etn
que a paz for assinada.

A Turquia toma medidas
de caráter defensivo

LONDRES. 19 fÜ. P.) - A
Agencia Tass recebeu de seu corrtn-
pendente em Estambul um despa-
cho segundo o qual a intensificação
dos preparativos militares búlgaros,
na fronteira bulgaro-turca. levaram
o governo de Angorá a adotar me-
didas semelhantes.

Ainda de acordo com informação
deste mesmo correspondente, o gn-
verno da Turquia decidiu prorrogar
para três anos o serviço milttar
ntivo. Alem disto, de conformidade
com a Lei de Defesa do Estado, pro-
mulgada o ano passado, o govcmff
determinou fossem acumulada,
grandes reservas de petróleo, cobre,
cereais, etc.

OUÇAM HOJE NA
RADIO TUPI

ONDA DE 1.2S0 «JUItOCICtOS
1.00 — Bom Dl» — Radio Jornal ISOl

(noticiário nacional e resumo ri»
situação Internacional).

Í.1S — Reloítlo Musical - IIntormaeM»
utels).

8.00 — Antenogenes Sll-a com ReflonU
de Rogério Gulmarlel.

9.15 — Sebastião Pinto e orquestr»,
8.30 — Antologia Sonora de P.R.O.-l-

10.30 — Quadroí da Historia, com »'«•
Rio..

10.45 — Música argentina.
11.00 — Melodiao Queridas.
11.55 — CancSo da Fan. eom S)'K»

Calda, e plano.
ÍJ.00 — R«?d'o. Jornal Tupi — tnotteUí»

gera!).
1J.08 — Programa do almoço.
18.87 — Ins'antaneos carioca».
18.33 — Programa -Santa Branca".
18.4? — Radio Esportes Tupi. de C.sT»"
13.00 — Radio Jornal doa Teatro., eo»

Olavo ds Barro..
13.30 — Elegância e Belez». con Bi»

Marzullo.
14.00 — Radio Jornal Tupi.
14.15 — Escada de Jacoo, eom o pron*-

•ar Zé 3no.ur.iu.
15.00 — Intervalo.
W.00 — Programa Melodias Bra!i:e"»..
18.45 — Programa "Flora Wedlctn.1".
17.00 — Cock-tall Tupi — Mii-l^a - «*

ternura — N6«as .oc:al«, ««a
Ramos de Carvalho.

17.30 — Hora do Guri. com Tia COf
aulnh».

IS.nO — Lus'o-rusco com Carlos rm..
18.03 — Fon-Fon e sua orçueatra.
18.15 — Jor«r» Amaral.
18.30 — Cal-'doaconti - Lulzlnha CST*

valho — Boletim da guerra.
18.45 — Momentos do Joclte- CliW »»*

«lleiro, com Jos* Junqu.ir».
19.00 — Boa Noite para Voe:.... •»»

Carlos Fria. — Oenüiez» o»
"casa José Silva".

19.03 — Pidto Esportes Tupi, «ea *"»
Barroso.

18.15 — Programa da Confederação Brs-
allelra de Radloíusao.

18.30 — Svlvlno Netro no Programa 4»
Alfaiataria "A Cidade".

19.35 — Recital de Ellslnha Coelho.
28.00 — Hora do Brasi!.
31.00 — Programa dc Carnaval cora Of».

Aracy, «5u«itro a.m » 0!n c'*
rtnga e Arv Barroso.

ai.30 — Drama» da Vida. com ByM-»
Netto — Oferta da "Cia. Aur.»
Brasileira".

Í1.35 — An «os do Inferno — Program»
"Ouaralna".

88.08 — Moraes Netto » Lulztoh» Cr*
valho.

33.30 — MQ.tca Dan.ante até 1 hera «
madrugada — Oferta 4ci Prí"
duros Marct Peixe.

aj.00 — Ultima edlçio dn Jornal Tuni -
GenMlez» do "Sal c« W.u
Éno*.

Dia 37 - Grandioso Festiva! do **"*"

grama Paulo Graclndo, no Teatra w*
pública, com os maiores -a.es'' da tM*
.lc» popular, cem doía grande» prea)°»
de 1:000-000 • 5001000.

Sanatório Imaculada
PARA SENHORAS NERVOSAS E CONVALESCENTE9

m.m^S.í.^y8*.^?*0'' duchas, ultra-vloleta, moderno trsta*
ri x.SÍ£ SS^JiV?0*ferilaJ£..* ^ neuro-sifilis. aob orientação clinica 19ar. xavier dt Olivtlra. Clima para wrfto em Brande chácara nn Gave».
MARQUES DE fl. VICENTE N. 389 * 37*2438 * JODICO REBlÉtNTB^
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Será moldado no do Brasil i
ministério da Aeronáutica do Perl

Fala aos "Diários Associados" o coronel
Armando Revoredo, adido aeronáutico á
Embaixada do país amigo, que acaba de
,.>.-¦-- (jc3 caiados Unidos — A Campanha
uj aviação Civil — Impressões sobre
o conflito nipo-americano
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iipecíp /iiacio quando o comandante fiecoredo dava suas impressões ao— redator do O JORNAL.
0 RI» hospeda desde ontem, eo-

mo adido aeronáutico à Embaixada
do Pcm Junto ao governo brasllei.
ro, o coronel Armando Revoredo, um
dos mais afamados e bravos piloto»
do continente, cuja folha dc servi-
ços á aviação do seu pais e áa Kl"-
rias da aviação pan-americana, estA
cheia de feitos notáveis que o tor-
nam um verdadeiro símbolo do bra-
vura e audácia na prática da ei-
«nela do mais pesado que o ar. O
ilustre aviador chegou acompanha-
do de sua senhora, regressando dos
Estados Unidos, ondo servira comi»
adido aeronáutico junto á represei)-
tação diplomática do Peru.

SERV tIMA POTEJÍCIA nO Ali A
AVIAÇÃO BRASILEIRA

' Ontem, pela manha, na chancela-
ria da Embaixada do Peru, o coro-
nel Revoredo, na presença do em—
ftalxador Jorge Prado, recebeu um
«dator d'O JORNAL, transmitindo-
aos Interessantes Impressões a rea-
peito de sua permanência nos Esta-
dos Unidos, tendo oportunidade do
abordar vários assuntos ao um-
aento,

"Náo hi termos para expressar
a minha alegria, » de minha senho-
ia disse o coronel Kevoredo, ao aa-
termos que Íamos viver no Brasil.
Janto dessa amabllidade brasileira
(jua mais se reforça t>ela velha •
sincera amizade que une nossos doía
países. Quero multo ao Brasil..
Aqui senti, comovido, entre as ho-
jnenagens que me prestaram e aoa
meus companheiros do "VOo da Boa
Vontade", realizado em 1940, como
4s brasileiros de todas as classes
<nmDreenderam o objetivo de nossa
visita e nos estimularam com tan-
Us nrovas de afeto á «nossa pátria.

A propósito dos seus planos de
trabalho, «o cargo qua vem exer-
«er, declarou:

_ "Venho para trabalhar, e pre-
tendo fazer multo pela aviação an
íerú com as experiências já adqul-
fidas nela aviação brasileira. Kepu-
to os parques de aviação do prnall
verdadeiro» centros de enslnamen-
toa uteis e modernos. Há, no Peru
« mesmo nos Estados Unidos, um
irande interesse pelo estorço qua o
Brasil despende em prOl de sua
aviação tanto militar como «vil;,
Mesmo ausente nos Estados Unidos,
ouço o eco das grandes Iniciativas
lo governo brasileiro no campo da
aviação militar, e as aotlclas sobre
assa admirável Campanha Nacional
<e AviaçJo Civil, conduzida por sua
«eelencia o sr. ministro da Aero-
aílutica e pelo poder realizador dos
'Diários Associados". Tudo Isso nos
«chem, a nôs pilotos americanos,
le entusiasmo, do fé e de confiança
aos novos que formam a comunioa-
le americana. t 

'¦*¦
Venho estudando, na muito. •*•

avlaçüo brasileira, e acho que seu
paja será, num futuro multo prôxi-
mo, uma potência do ar, dado o en-
tuslasmo pela aviação qne parte do
»ovo e ae manifesta na compete-a-
«la e bravura de seus piloto»-

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
, DO PERU* »ERA' MOUJlAUO .

NO DO BRASIL
1 Talando sobre a criação recente
lo Minlaterio da Aeronàusttca no
Peru, informou o coronel Revoredo:

"Embora criado, o Ministério
la Aeronáutica do Peru, nao esta
ainda organizado, nem em funciona-
mento. Naturalmente, tomará como
modelo o Ministério da Aeronáutica
lo Brasil, pois que reputo, pelas in-
formaçõee que tenho, uma organiza-
«âo de mecanismos perfeitos, práti-
«a e modernos. Vê, pois, que tenho
multo trabalho pela frente ,e espe-
ro poder contar com a boa vontade
« a cooperação das autoridades ae-
ronâutlcas e dos meus colegas bra-
illeiros para levar a bom termo a
minha tarefa".

j A AVIAÇÃO MILITAR NORTE.
! AMERICANA MANTERÁ' O

. DOMÍNIO DO AR NA GUERRA
ATUAI.

! Passou, depois, o coronel Revore-
An a falar sobre o ambiente nos Es-
tados Unidos, em face da guerra:"Deixei os Estados Unidos dois
alaa antes do traiçoeiro e brutal
ataque japonSs ás bases norte-ame-
rleanas do Pacifico. Mas, calculo,***» que vi e senti, durante o ano
* meio que vivi naquele grandelemocracia, a reação do povo amerlcano diante desse método selva-
lem a bárbaro usado pelo Japão.
Justamente no momento em que os
liplomatas de ambos os países oo-«vam ainda negociando a paa.Mas, convém tirarmos dessa des-
íraça algumas vantagens uteis ! «•taqua japonês teve o dom de unir,«um íô pensamento de luta e devitoria, como num sô homem, toda3 nação norte-americana. Acho mea-™° que, se os Estados Unidos tl
{«essem iniciado a guerra com aAlemanha, a uniSo não fosse taoPerfeita, pola que existiam voze»eiscordantes de tsolaclonistas apal-«nados, que tinham compromissosPartidários. Agora, porem, a situa-
Sa° i be mdlversa. O presidente•Koosíjveit tem o apoio de todos o-ciaadlos, de todos os partidos, d»"ooa oa corações, de todos os va-«rea, de todas as vontades — tem,'""rn, o apoio Incondicional da
taund * mai*' P0dero8» u-^o do

*omtni,t>ra ,eJa um» -ruerra longa,
do, ií íVal se tlefrontim os Esta-
tiLu „.n!l' tenho certeia de que a
lèntir ca|,erá. Precisava voe»
»inh,-.aJv')n*ad,> Que os americano»'¦Mam de lutar contra cs Japone««.sobretudo a Marinha de Guor-
bÔÍhm. i *1U6 * convHoMüd a mat»
KL. m'md°. "alente gana» de
•fiiii. _. e p<*rlMa de derrotar a ma-
<«- noví,iBU'rra ¦"¦ ,*V-*V' *¦ P«r-
«üiia. . " no'" «-ameri ana» cerlfl-
kontt . m„" "•«líoelro ataque ""a.

|M- HL P,'**. ''-Vhovr a outro.
tut .. , l"n Importa».!, poi»

awiemV. Inuni»""»^te. • «» mal»wn" q>«» ae posta Immmmr.

I

Unida & marinha Inglesa, a de "Tio
Sam" dominará em todos os ma-
res e saberá Infligir aos seus Im-
mlgos derrotas sobre derrotas, bas-
tando ,para Isso, que as esquadrai
Ii,lmlga8 aceitem combate...

Nesta guerra, acho que as gran»
des marinhas terão o controle doa
mares, mas as grandes ofensivas
contra os centros Industriais te
guerra e objetivos militares cabe-
rão á aviação. A aviação norte-
americana terá, sem duvida, o do
minio do ar no Pacifico. O que •
difícil 6 que a aviação, norte-ame-
rlcana não pnssue bases tão pro
xlmas das linhas japonesas, o que
exigirá o uso mais freqüente de"fortalezas voadoras' e dos bom.-
bardelros dos tipos Boeing, Conso-
lidated, Martin e Douglas. Das ba-
ses nas Filipinas, os americano»
podem, multo bem, fazer v8os de
bombardeio atê aos territórios nl-
ponicos, com sucesso".
A PRODUÇÃO NORTE-AMERICA-

NA DE AVIÕES DE GUERRA
Dando impressões sobre a produ-

Cão norte-americana de aviões dn
guerra, o coronel Revoredo escla-
receu :— "Não tenha receio a America,
pois que está em guerra contra o»
inimigos da humanidade e da clvflt-
ração, a nação Industrial mais po
derosa do mundo, que conta com
recursos que os seus inimigos não
possuem. Alem das que existiam,
multiplicam-se, cada vez mais, nos
Estados Unidos, as Industrias de
guerra. As fabricas de avlSes aão
Incontáveis. Não conheço cifras pre-
cisas, mas estimo que atualmente
a» fabricas de aviões de guerra do»
Estados Unidos dão uma produção
mensal de mais de dois mil «e qui-
nhentos aparelhos. Trabalha-se nas
fabricas 'sete dias de 24 horas. Mas
essa produção era estimada, antea
de Iniciada a guerra. Agora, ela
vai naturalmente triplicar. As re-
i>iessas de aviões para a Inglaterra,
Rússia, China e índias Holandesas,
que serão mantidas .agora em rlt-
mo mais acelerado, exigirão um es-,
forço maior das Industrias de guer-
ra dos Estados Unidos".

ONDE OS AMERICANOS PRE-
SERVAM O HOMEM E OS ALE-

MÃES A MAQUINA
tnformando-no» sobre as vistorias

— verdadeiras autópsias — que as-
ststlu, nos Estados Unidos, de aviões
de guerra alemães, remetidos pelos
Ingleses para as fabricas norte-
americanas, disse o ilustre piloto
peruano:-— tttk-Dora oa aviões de guerra
al.mãcs sejam excelentes, reputo
oa aparelhos norte-americanos, de
recente tipo, bem superiores. Os
aviões de bombardeio e de caça
germânicos, segundo apurei, sâo
construídos de maneira que o ho-
mem 4 Irremediavelmente sacrifica-
do em beneficio da máquina e de
seu» objetivos. O homem, no bom.
bardelro, alemão, é ao mesmo tem-
mo, piloto navegante, radlo-opera-
dor e bombardeador. Não consegui-
mos descobrir como é possível que
no possa desprezar tanto a vida hu-
mana como o fazem os alemães...
Nem como será possível a um sô ho-
mem fazer tanta coisa... Verifica,
mos, também, nas "autópsias" que
fazíamos nos aviões alemães, que
os pilotos não usavam couraça» de
defesa nas costas, no peito e na»
pernas. Isto segundo apuramos, a
também, sacrificando embora o ho.
mem, para beneficiar a velocidade
4o avião. Perca-se o piloto, contan-
to que a máquina seja mais veloz •
atinja seus objetivos...

Os americanos são, naturalmente,
bem diferentes. Preserva-se, ate o
máximo, a vida do piloto. Os aviões
de bombardeio norte-americanos,
como também os de caca, ns ma-
gnificos, poderosos e velozes Curtis»
P. 40 o Bell Alracobra P.30 o Lo-
ckeed P. 38 e o Vultee Vanguarrt,
são construídos de maneira a defen-
der, na medida do possível a vida
dos seus pilotos. Ha, mesmo, or-
dem das autoridades navaias e ml-
litares norte-americanas aos pilotos
no sentido de aue, no caso de sur-
gir qualquer falha noa tontoraa.
abandonem o avião e saltem em pa-
raquedas.

Estão sendo também construídos,
em grande escala, e em secrodo, noa
Estados Unidos, aviões tnrnedelro»
contra navios de guerra, dos quais
ouvi dizer maravilhas".
AS NAÇÕES AMERICANAS DEVEM,
TODAS UNIDAS, COMBATER AO

LADO DOS ESTADOS UNIDOS
Expressando-se, pessoalmente, ao.

bre a posição das demais naçõea
americanas em face da nova situa-
ção da guerra, declarou o coronel
Revoredo:— "Creio, e desejo, que todas ae
naçõea americanas devem entrar na
guerra ao lado dos Estados Unidos
contra as nações agressoras, numa
atitude de defesa e numa alta de.
monstração de unidade continental,
que, neste momento grave do mun-
do, não comporta discrepan<-lns nem
vozes Isoladas. Os paises umerlca-
nos não podem nem .deven deixar
uma porta aberta por on,> possa
entrar o Inimigo comum. Desde o
Estreito de MagaiMMi até o .Mns-
ka, as Américas devem estar unidas
contra os inimigos da humanidade,
do direito e da Justiça. Preclsamo»
atentar noa terríveis exemplos do»
povos quo. mantendo embora uma
neutralidade exemplar nas inócua,
foram atacados, sacrificado» • cn-
cravizados, sem qualquer motivo ie-
não a vontade de domínio do» ata-
cantes. O Japão aegue, desde o inl-
cio desta guerra com os Estados
Unidos as ili;fj«.•¦.¦_ da Alemanha. E,
portanto, as nações americanas não
podem nem devem Incorrer nos me»,
mos erros de vtafto do» outros po»vos europeus que, não obstante te-
rem matrlae» da clvlltsaç&o, fo am
atacado», derrotados • dominado»,

Preelsamoa tjrlr, • nAo im mo-
mento melhor do que eite, pola queteremo» «.orno irmão de armai o po-v« mal» poderoso d» terra — oa
EstiUo» Unido»".

Pediu exoneração
do cargo de ministro

O chefe do Governo
não atendeu a
solicitação do titular
da Marinha

Em virtude de se aproximar a
data da sua transferencia para a
reserva remunerada da nossa Mari-
uha de Guerra, o almirante Aristi-
des Guilhem resolveu solicitar sua
exoneração das altas funções que
vem exercendo, sob os aplausos do
governo e do povo brasileiros. En-
Iretanto, o presidente Getulio Var-
gas não aceitou esse pedido, visto
tratar-se de cargo de exclusiva con-
fiança do chefe do Governo.

A CARTA DO MINISTRO DA
MARINHA

Foi a seguinte, a carta «que o al-
mirante Aristides Guilhem endere-
vou ao presidente da Republica:"Exmo. sr. dr. Getulio Vargas.
DD. presidente da Republica. —
Km obediência ás disposições re-
gulamentares em vigor, devo aer
transferido automaticamente uo fim
do corrente mês de dezembro para
a reserva remunerada, pelo que sua
levado a antecipar a execução desto
ato, tornando-o assim voluntário.

Nestas condições, julgo de meu
dever solicitar a v. excia. a minha
exoneração do cargo de ministro de
Estado dos Negócios da Marinha
eom que v. excia. me honrou, e no
qual, no largo período de seis anos,
empreguei as minhas energias para
Aem cumprir o meu dever e corres-
ponder á confiança de v. excia.

Profundamente grato a v. exeta.
pelo prestigio e apoio moral e ma-
terial que v. excia. sempre me dis-
pensou, subscrevo-me de v. excia.
At. âdr. e amigo obr". — (a) Hen-
rique Aristides Guilhem".

A RESPOSTA DO PRESIDENTE
GETULIO VARGAS

O presidente Getulio Vargas rea-
pondeu ao titular da pasta da Ma-
rinha nos seguintes termos:"Prezado amigo almirante Arls-
lides Guilhem. — Acuso o recebi-
mento da sua carta de 4 do corren-
tc. solicitando exoneração do cargo
de mnilstro de Estado dos Negócios
na Marinha.

Compreendo o natural escrúpulo
ae querer afastar-se do posto pelo
motivo da sua transferencia para a
reserva, mas não vejo como justi-
fique a resolução tomada, uma vez
que o cargo de ministro é da con-
fiança do chefe do Governo e pode
ser exercido até por civil, o que jét
tom acontecido. A sua relevante
atuação na pasta da Marinha, exe-
cutando o programa do Governo ne
acordo com as necessidades da de-
lesa nacional, torna necessária u
<ua permanência no alto posto que
lhe confiei e no qual tão assinala-
dos serviços vem prestando ao pais.

Por esses motivos deixo de aten-
aer ao seu pedido e o faço renovnn-
do-lhe os protestos, de minha esti-
ma e particular consideração. íaj
Getulio Vargas".

Â colação de grau dos
bachárelandos de 1941

A festa aviatorici de ante-ontem
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Hoje, ás 10 hs., na ponta do Calabouco,
.iserá Iéé o "Teixeira le Freitas

Terá como paraninío o ministro
Orozimbo Nonato o avifso doado pelo
sr. Christiano Guimarães, presidente àa
Banco do C. e Industria de Minas Gerais
Fará entrega do aparelho destinado a
Santa Vitoria do Palmar, em nome do
doador, o prof. Ildefonso Mascarenhas da Silva

incorporou-se 1. 
' rota aérea cl-

vil uma nova maquina dc instrução,
«que vai servir á juventude do extre-
mo sul do pais. na cidade de Santa
Vitoria do Palmar, escolhida pelo mi-
nistro Salgado Filho para recebê-la

Ofertou-a, num gesto de puro ei
vismo, o sr. Christiano Guimarães,
presidente de um dos mais impor-
tantes estabelecimentos de credito
do pais — o Banco do Comercio e
Industria de Minas Gerais.

O nome escolhido para o avião
harmoniza-se bem com o do para-
nlnfo,

Teixeira de Freitas, o patrono, foi
um dos grandes marcos da nossa
cultura jurídica e o padrinho o mi-
nistro Orozimb > Nonato, que hoje se
encontra no mais elevado posto da
carreira judiciaria, como membro* do
Supremo Tribunal Federal, impoz-se
a essa alta investldura, como dos
mais eminentes cultores do direito.

Esta afinidade, que imprime um
cunho marcante á cerimonia promo-
vida pela Campanha Nacional da
Aviação Civil, encontrou ainda vallo- i escalas, ainda, em Pctrolin
so subsidio na resolução do doador, | Jesus da Lapa c Belo Horizonte.

NO BATISMO DO "GUARARAPES" — Aspectos colhidos na solenidade do batismo do "Guararapes",
realizado ante-ontem, na Ponta do Calabouço, vendo-se ao ulto a sra. Lidla de Almeida Junqueira, cunha-
da do sr. A. L. de Souza Mello, quando derramava café na helice do aparelho. — Em baixo, flagrante colhi-
do quando o sr. José Julião Neto, advogado em Recife, pronunciava o discurso, que hoje inserimos, fazen-
do entrega do "Guararapes" em nome do doador, o industrial José Pessoa de Queiroz, aparecendo a seu lado
os m:n"_nos Fernando José e José Antônio, netes do doador. ***

O presidente Getulio
Vargas será o paraninfo

Realiza-se hoje, a colação de grau
da turma de bachárelandos da Fa-
culdade Nacional de Direito de
1941, Essa turma, que foi denoml-
nada do cincoentenario, desejando
•".(•.memorar com excepcionais home-
uagens a passagem do quinquagesi-
mo aniversário da Faculdade, ele-
geu para paraninfo ao presidente
Getullo Vargas.

A solenidade terá. lugar no Tea-
'.ro Municipal, ás 21 horas, estando
convidados o corpo diplomático acre
ditado junto ao governo brasileiro,
ministros de Estado, prefeito db
Distrito Federal, diretor geral do
Departamento de Imprensa e Pro-
pagando, chefe de Policia, altas au-

Símbolo universal de segurem-
ça, om produtos para a aviação,

4 VINDA NOS PRINCIPAIS AER0P0RT0S\

A cerimonia tio batismo do "Mim"
O discurso do sr. José Julião Neto.
em nome do doador '

Damos hoje o discurso pronuncia-
do ante-ontem, na solenidade do ba-
tismo d0 avião "Guararapes", pelo
sr. José Julião Neto. advogado em
Recife, a quem o doador, o indus-
trial José Pessoa de Queiroz, in-
cumblu de fazer o oferecimento do
aparelho.

E' o seguinte o discurso:
"Em n«ome do meu prezadleslmo

usar a beca tradicional.
As festas comemorativas terão inl-

cio com uma missa solene, celebra-
da no altar-mór da Candelária. No
Teatro Municiai discursará o ora-
dor oficial da turma, José Emidio
de Oliveira.

Ouço a Radio Tupi • 1.280 klc.

toridades civis e militares, alem de ] amlgòT o"industrial sr. José Pessoa
inúmeras pessoas da alta sociedade de Queiroz, tenho a elevada honra
carioca. Desejando dar maior signl- I de, neste momento, fazer entrega
«cação a essa cerimonia, os estu- 

j 
•«> «mo «;j£»£tato£d..Aeronau-

dantes que colarão grau resolveram I ^me Ae -Guararapes", ofertado
por aquele adiantado industrial &
Campahha Nacional de Aviação Cl-
vil, e que foi destinado pelo nosso
«eminente ministro do Ar ao Aero
Clube de Jaú, do grandioso Estado
de SSo Paulo.

Esta oferta, meus senhores, em-
bora modesta na sua feição mate-
rlal, tem, «entretanto, uma elevada
significação espiritual e patriótica,
porque testifica, de maneira lncon-
cussa, a espontânea adesS» desse
«espírito progressista do sr.. José
Pessoa de Queiroz a essa Campanha
verdadeiramente nacional que, sob
os melhores auspiclos do seu gran-
de animador, o eminente chefe na-
cional — presidente Getullo VargaB
— vem sendo patrlotlcamente diri-
glda, no pais, pelo exmo. sr. Salga-
do Filho, a quem coube a merecida
honra de ser o primeiro ministro
da Aeronáutica, no Brasil, e essa
Campanha, devemos dize-lo, Já se
«encontra vitoriosa, positivamente,
porque, assim orientada e dirigida,
teve e tem a felicidade de contar
ao seu serviço, como dedicados li-
deres, Antônio Luiz de Souza Mello
e Assig Chateaubrland, aquele, pro-
vecto economista e banqueiro, e
este, brilhante jornalista e grande
pensador.

Campanha assim, meus senhores,
se podem considerar vitoriosas, des-
de que iniciadas, è foi também o
entusiasmo cívico que ela despertou,
que hoje todos se esforçam pelo
seu engrandecimento, e a esse gesto
do industrial José Pessoa d«e Quei-
roz Já antecederam muitos outros
sendo que Inúmeros terão ainda de

Noticias do Ministério
da Aeronáutica

O ministro da Aeronáutica reco-
cebeu, ontem, em seu gabinete, os
ara. Ataulfo de Paiva e Nilo Al-
varenga, que foram convidá-lo para
assistir a cerimonia a ae realizar no
Palácio do Catete na próxima ter-
ça-feira, promovida pela comissão
do Livro do Mérito. O ministro
recebeu também, a visita do capi-
tão Teodomiro Gaspar Almeida,
que foi lgualmentte convidá-lo pa-
ra a solenidade de terminação do
curso dos alunos do Colégio Militar,
convite feito em nome do coman-
dante desse estabelecimento de enai
no. Essa solenidade que constará
também do juramento á bandeira,
terá lugar segunda-feira, ás 9 lio-
ras.

No decorrer da tarde, estiveram
no gabinete o brigadeiro do ar
Amllcar Pederneiras,, coronel Hei-
tor Varady, os tenentea-coroneis
Pinheiro de Andrade, Ivan Carpen-
ter Ferreira e Paulo Brasil e o ca-
pitão de mar e guerra Luiz Barreto.

ASSUMIU ACHEFIA
.Assumiu interinamente a chefia

do gabinete do diretor da Aeronau-
tica Militar o capitão Martlnho
Cândido dos Santos, na ausência do
tenente-coronel Ajalmar Mascare-
nhas, que seguiu para o norte áo
palr a serviço.

CANDIDATOS A'S BOLSAS CHA-
MAÜOS A EXAME

Na próxima terça-feira, ás 10 ho-
ras, será realizado mais um exa-
me preliminar dos candidatos âs
bolsas de aviação nos Estados Uni-
dos. O exame serA efetuado na sa-
la 810, do Edificio Pinto Ribeiro,
é. rua México li, e os candidatos
chamados, são os seguintes: *

Piloto B — Alberto Soares do Va-
le Guimarães e Armando de Souza
Coelho.

Mecânico — Wilson Maciel Aros-
tegui, Joaquim Fernandes Neto,
ítalo Sydney Gasparlni, Mario Gui-

que delegou a um dos jovens mes*
tres da Faculdade Nacional de D5-
reito da Universidade do Brasil, •
prof. Ildefonso Mascarenhas da SU-
va, a incumbência dc fazer em s*B
nome a entrega oficial do aparelho
destinado á cidade de Santa Vitoria
do Palmar.

O "Unitário", que circiital
ontem no Ceará, ontem
mesmo foi lido no Rio

Graças a um magnífico bimoMM
da Navegação Aérea Brasileira. <S>
ganizaçào que vem prestando *—aé-
lentes serviços ao pais, desde ontettu
ás 16 1/2 horas, que já tínhamos eík
mãos, um exemplar do "Unitário"»
matutino dos "Diários Asscoiodoe"*»
no Ceará, exemplar da edição de oft*
tèm, que circulou ás 0 horas. (3
avião da Trf. A. B. venceu o longo
percurso de 2.305 quilômetros. M
Ceará ao Rio. em menos de oMV»
horas de vôo, tendo o aparelho feifa

a, Bom

ioaIkcrídí

lé
23,0256;

Paulistas, em prol da civilização,
Bandeiras que multo de perto tocam
ao coração dos filhos de Jaú, por-
que essa grande cidade fica fe mar-
gem do histórico rio Tietê, o cha-
modo rio das Bandeiras, e, assim,"Guararapes'' • ""Tleté" são per/el-taa evocações nacionais, que maie
ainda irmanam os brasileiros, quer
do Norte, quer do Sul, enchendo-o»
de entusiasmo comum.

Meus senhores, o soberbo movi-
muito em prol da Campanha <5a
Aviação Nacional Civil, que re vem
alastrando no pais, com magnífica
repercussão nos seus quadrantes,
demonstra, de maneira Inequívoca,
que estamos sempre atentos, para
darmos o nosso apoio irrestrito a i
tudo quanto possa elevar o nome do
Brasil, para que ele apareça, em
todos os momentos, em piano de
relevo no concerto das nações civi-
llzadas. .

Essa Campanha, repito, já pode-
mos considera-la vitoriosa, p-.rquo
altamente prestigiada pelo grande
chefe nacional, presidente Getulio
Vargas, que lhe doou 100 anões, do-
monstrando assim o apreço do seu
honrado governo a esse movimento
de brasilidade, tem ainda a djrigt-la
a Inteligência e ob esforços lncomuns
do ministro Salgado Filho, üuatre
titular da pasta da Aeronáutica.

Teve de começo e continua a ter
de maneira cada vez mais entujias-
tica, em seu prol, a inteligência e o
dinamismo desse provecto economlí-
ta e reputado- banqueiro, sr. Anto-
nio Luiz de Souza Mello, que, com
razões de sobejo, está cognominacto
o corretor n. 1 da Bolsa de Aviões,
nessa campanha verdadeiramente na-
cional,

Teve, Ininterruptamente e contl-
nua a ter, com toda veemência. -»
prestigia-la, o fulgurante talento de
Assis Chateaubrland, verdadeiro
principe da imprensa brasileira, que
põe a sua pena cintilante o alta-
mente culta sempre ao serviço das
grandes causas nacionais, com o-jso
patriotismo Invulgar e essa despren-
dida abnegação que. são bem us tra-
ços marcantes do seu caráter de in-
confundivel intelectual e grande
pensador.

E, finalmente, teve e tem a apoia-
la, outros grandes pioneiros e todos
os brasileiros de boa vontade, nu»
vários setores das atividades nac">-

O "Marquês do
Herval" e o "Santa

Maria" serão
batizados na
próxima semana

O batismo do primeiro
será segunda-feira

Dois novos aparelhos serão bati-
zados na próxima semana.

O "MABQÊS DO HERVAL"
Segunda-feira, na sede do Flumi-

nense Yacht Clube, ao qual será en-
tregue, realizar-se-á o batismo do
"Marquês do Herval", ofertado nelo t
industrial sr. Mario de Oliveira, |
sendo paraninfo o prefeito Henri-
¦que Dodsworth.

Em nomeado Fluminense Y. Clu-
be, falará o comandante Adalberto
Nunes, agradecendo a oterta do
aparelho.

O "SANTA MARIA"
O avião destinado ao Aero Clubo

de Manaus e doado pela Sul Ame-
rica Seguros de Vida, cujo batismo
toi adiado por motivos imprevistos,
¦erâ também incorporado á frota
aérea na próxima nemana. Hsae
aparelho, cujo nome evoca uma das
caravelas de Colombo, descobridor
da América, terá como padrinho o
tmbaixador da Espanha, sr. Ray-
mundo Fernandez Cuesta.

Fará * entrega do avião, em nome
da Sul-América, o sr. A. S. Lar-
ragoti Junior um tios ncncmcrlton
Campanha Naíí<snal da Aviação Cl-
¦»U.

Cl
PROVISORIAMENTE
MM 7 BE SEfEM8RQ H 5t

O maior stock am

jóias finas

Ultimas novidades

aparecer, porque a Campanha Na- i nai.i, no comercio, na-agricultura, r:i¦ - ¦* pecuária e nas Industrias e desses
netores 27 aviões foram .doados a
Campanha Nacional da Aviação Ci-
vil, graças aos esforços desse seu
granue corretor tj. I, o sr. Antônio
Luiz de Souza Mello.

Dentre esses 27 aviões, que. por
certo. ronstituirSo a alegria oes mo.
ços brasileiros que os utilizarão uo

cional da Avlaçilo Civil cada vez
mais se Intensifica e se propaga,
envolta em crescente entusiasmo,
em todas as camadas sociais do
Brasil.

José Pessoa de Queiroz sempre
foi um espírito devotado ao en-
grandeclmento do país, dando o seu
espontâneo concurso a todos os em-
preendlnrentos que visam elevar
bem alto o nome do Brasil, sem
querer outra recompensa senão a de
haver cumprido o seu dever de bom
brasileiro.

Por Isto, exmo. sr. ministro Sal-
gado Filho, em nome deles, peço
a v. ex. que receba este avião
que dentro em poucos instantes
será batizado com o nome de "Gua-
rarapes", que é um verdadeiro sim-
bolo de uma grande evocação, por-
que esse nome faz lembrar os

O NÚMERO DE NAVIOS
QUE O BRASIL POSSUE

Interessante estatística
levantada pela D. de
Marinha Mercante

Através de uma Interessante esta-
tlstlca feita pela Diretoria da Ma-
rlnha Mercante, verlflca-ee que o
quadro da Marinha Mercante do
Brasil, no ano de 1940, ê o seguinte:
1.131 navios, seído a vapor, 354; a
motor, 104; a vela, 46; e sem pro-
pulsüo própria, 627, cwm 722.000 to-
neladas brutas assim dlscrlmlnadaa:
navios a vapor — 503.000; a motor,
«3.000;: a vela, 7.000: embarcaçoea
sem propulsSo própria, 189.000 -Ea-
ues dados se referem unicamente aa
embarcações de mala de 100 tonei*-
das brutas e foram extraídas da
"Lista de embarcações inscritas na»
Capitanias de Portos do Brasil, ate
31 de março de 1940" e atualizado»

treina*"êntõ aviàtorlo, se encontrado ! Com informações suplementares oi).' 
tidas das Capitanias de Portos, dte
30 Ae novembro próximo findo.

avião "Guararapes", que serA bati
zado nesta solenidade, tendo como
peraninfo o ilustre corretor da Boi-
sa de Aviões.

Essa escolha, meus senhores, a re»
o Industrial sr. José PwsO.v de
Queiroz, para testemunhar ao sr.An-
tonto Luís de Souza Mello, o seu en-
tuslasmo pela Campanha Naol.iual
da Aviação Civil, e. também, de al-

 .?.._.„ _o-„ demonstrar noguma sorte, para demonstrar uo
grande banqueiro nacional que o
seu nome é sempre lembrado no Es-

que esse nome raz lemorar os ^0nüde pemambuco, or.de a agrl-
bravos de Pernambuco e do Nor- I J**£ur°e /"" industrias, multo de-

vem ao ilustre banqueiro qui, per.deste que, ao lado dos portugue- £~ á* lWr= ¦« «¦ ••- ¦>•• • .<--ses, se bateram com denodada co- «Ijtaménte integrado no grande pia
ragem e cheios de grande fé, pela | ' 

de amparo e auxilio d. lavoura e
expulsão dos invasores do solo . , in(justrias nacionais, estabelecido
pátrio * escreveram, assim, as mais i -í*,.[0 

eminente presidente Getulio
Vialno niirlnno An hl*tnl>ln íl -i nnnfltl- . *. üí«,1a abciAo *-'¦ mflfl

No combate is lombrigas do
seu filhinho — LICOR DE CA-
CÁU XAVIER.

ínârie. Tamarindò Sebastião^Jeatíá ?e.-as Pásinns da historia da consti- , VargaB. tem auxiliado esses ramos
ÍJtJ^^SK^^^^I-*-!!^ "• n0SBa nacionalldade b"-Ida economia brasileira, prodUa.l-

ÍbÍIgíto.
"Guararapes", meus senhores, é o

nome histórico e sempre lembrado,
Browne, Ernesto uarcez t-*aiaas i d<> uma pequena cordilheira do meu
Baneto, Luiz Cláudio Vítor Paull-. Estado de Pernambuco ,onde se
no. No mesmo dia, As 14 horas —, travaram os mais renhidos combates
Carlos Sousa Dias Walah, Paulo Ro. peia expulsão dos batavos que pre-
lando Marchlrato, Osvaldo Coelho tenderam se apoderar da nossa
de Souza, Paulo Velasco Portlnho,
Olavo Pessoa de Matos, Glauco
Chockratt de Sá Rodrigues, Joary
Corrêa, Yann de Paula Ovalle de
Lemos, Itauba Florlo Pires e Ewer-
ton Rodrigues Batalha.

gleba, pouco depois do seu desço-
brlmento e j.', em pleno regime da

i colonização lusa.
I Portanto, esse nome fariV sempre
I lembrar aos moçoB de JaG, quando
i pilotarem o "Guararapes", essa bra-1 vura pessoal, eiea fé, esse ardor

tiatlvlata que animaram oa «Ou* Ir-
irAoa do Nordeste, noMe? andinamemoravela que tanto noi orgulham,

[como Igualmente nos enchem de tn

RADIO ESPORTES TUP'
cam Ari Barroso

A'» M tara* «R USO tUo, \ tuslasmo e orgulho, tutV Bandeiras orgulho • entusiasmo o afirmo, «stA

aando-lhes oa favores consubstancia.
dON no aludido plano estatal

Destinado ao Aero Clube de Jau',
esse pe.ueno avião IrA pertencer k
gleba natal de JoAo Ribeiro do Bar-
ros e Newton Braga, esses intre-
pldos brasileiros que, no ano de
1926, empreenderam o maior feito
da avIaçAo nacional, do raldJ Ge-
nova-Santos, feito memorava! que
nunca se apagará no espirito de
todos os brasileiros que nele teem
gravado o nome de "Jaú", designa-
cito dada pelos ilustras e Intrepldoa
"raldmen** oo hldro-avIAo com que
escreveram a mala bela pagina na
hlatnrla moderna da aviaçAo civil
ao J5r.Tf.ll.

Esso feito, meua senhoros, «rom

perpetuado em meu Estado de Per»
nambuco, com um monumento erigi-
do em uma daa mais belas praça*
da cidade do Recife, para que todoa
os pernambucanos cada vez mais,
reverenciem, esses gloriosos'aviado-
res patrícios e possam transmitir aa
suas geraçCes, a historia desse íol-
to, que ."¦ uma pagina brilhante da
nossa própria hlstçria contempora»
nea.

E, meus senhores, por uma coln-
cldencia, histórica também, e que
multo nos deve alegrar, aqui ae
encontram, neste momento, Jo&o
Ribeiro de Barros e o general New-
ton Braga, os gloriosos "asea" bra.
silelros, aoB quais envio, em nome

0 Centro do Comercio de Café
comemorou o 40°. aniversário

Inaugurado o retrato do seu fundador, condo
de Avelar, pai do atual presidente da ínsfituic&l
— Falaram na solenidade os srs. Genaro Vidal,
Guilherme Âlpoim, Jayme Guedes e Julio Avele*

Flagrante colhido ontem no Centro do Comercio de Café, por ocasião
da solenidade de inauguração do retrato do conde de Avelar, vendo-
se o sr. Julio Avelar, presidente do Centro; Genaro Vidal, que falam
em ntfme da diretoria, e o mais antigo corretor de café, sr. Martins

Gomes, um dos fundadores da instituição. •

O Centro do Comercio de Café do
Rio de Janeiro comemorou ontem o
quadragósimo aniversário dc sua
fundação.

(Cata pujanto organização do mer-
cado cafeeiro, que antecedeu, pela
aua função orientadora dos negócios.
especialmente do disponível, ns or-
g&os d«i controle que posteriormente
vieram a curgir como o antigo Con-
eelho Nacional e o atual Departa-
mento Nacional do Café, continua
a prestar A nossa praça, no seu maia
Importante ramo de comercio, assi-
nalados serviços.

Na aua lede, realizam-se diária-
mente, dentro de moldes práticos e
originais, aa transações básicas en-
tre corretores, comissários e expor-
tadores. sendo ainda coordenadas as
medidas que a classe tem a piei-
tear do Governo para a defesa e
proteção donosso principal produto.

Km regozijo pela passagem do 40*
«niversario de aua fundação, o Cen-
tro do Comercio de Café não fun..
«tonou ontem, sendo aberta a sim
¦éde para a realização de nma cx-
presslva solenidade que foi a
INAUGURAÇÃO DO RETEATO

DO CONDE AVELAR
a'b 11. 30, presentes no salão Ao

Centro exportadores, comissários,
corretores, banqueiros c ainda oi
era. Jayme Fernandes Guedes, pre-
sidente do Departamento Nacional

alta visão do homenageado que toa*
t>e congregar os comerciantes Am
cafi num órgão que tem prestado &
classe c A lavoura os mais inestí-
mavels serviços, t,

Em seguida, na qualidade de so-
cio fundador e de representante dos"
corretores, falou o sr. Gullherm*
Alpolm, traçando um perfil do •.-.an-
de de Avelar e exaltando a sua obro.

Discursou depois o Ir. juym»
Guedes, presidente do D. N. C»
ausociando-se á hofncnagem presta»
da a um homem de negócios que.
pela sua honradez, capacidade da
trabalho e longa visão comercial,
deixou um alto patrimônio, recolhi»
do com dedicacAo e fidelidade pel»
seu filho sr. Julio de Avelar, quo
vem revelando, na presidência tm
Centro, as qualidades que impuse»
ram A admiração de todos o nome -
de aeu pai.

Por último grandemente emocione*
do, agradeceu o sr. Julio Avelar af
conceitos emitidos pelos orador»
sobre o seu pai.

Aos presentes foi servida uma ta»
«fia de cbampagne. |

¦o

£ m.uJOpSrêoprrnomde? ££&._! Í4? Ç^J?"™»* W^ _«•*«•'
cor saudares.

Elea Irão conduzir o "Guararapes"
\ gloriosa cidade de Jau' e os meus
votos s.lo para que todos, que o pi.
lotarem, possam dizer, orgulhosa-
mente, desvanecldamente, que o"Guararapes", foi também pilotado
por dois grandes brasllelrnn que, no
pais e íur.i deln. «levaram b;m alto
o nome de nosso querido Brasil".

da Agencia do D. N. C. no Rio.
| realizou-se a cerimonia da Irtaugu»
ração do retrato do Condo de Avs-

j Ur. fundador da instituição.
Pronunciou o discurso oficial, em

nome da diretoria do «Centro dn Co-
mercio do Café. o sr. Genaro Vidal
Leite Ribeiro, 3.** secretario da As-

, «soeufiAo Comerciai, lalientaaao •

....__-,._. ímmmm ,.¦ ... a «<mmÈS8&í*!..»i«..~ii.~. .. _
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AdotfVos superiores
e permanentes

Vários interventores nos Estados
enviaram telegramas ao presidente
da República, transmitindo-lhe a un-
pressão de entusiasmo com que o
povo das suas unidades recebeu o
ato do governo federal, exprimindo
inteira solidariedade aos Estados
Unidos, por motivo da agressão ni-
pônica, logo secundada pela decla-
ração de guerra italiana e alemã.
Também numerosas corporações
científicas e literárias, assim como
institutos sociais e políticos endere-
çaram ao chefe' do Estado Idênticos
testemunhos de aplauso e aprova-
çâo,

Essas manifestações vêem confir-
mar a convicção de que o gesto do
Bra3il correspondeu plenamente aos
sentimentos da coletividade. Era isso
o que o povo, por todas as suas cias-
les, desejava, Era isso que o instin-
tu nacional exigia dos seus dirigen-
tes.

•Sâo multas as razões que levam a
nação brasileira a colocar-se, com
entusiasmo, ao ladq das democracias
nessa luta. A primeira delas é a no-
bre tendência dos brasileiros & de-
íesa daqueles que são agredidos e a
sua inata ogeriza á força. Nações
como a Noruega, a Bélgica, a Holan-
da, a Polônia, nada fizeram para se-
rem brutalmente atacadas e destrui-
das. Ainda da Inglaterra e da Fran-
ça se pode dizer que eiam grandes
potências, responsáveis por uma de-
terminada orientação política. Mas
os demais paises europeus atacados
e vencidos só tinham uma culpa: a
de nâo possuírem bastante força pa-
ra se defender.

O povo brasileiro assumiu, diante
desses injustos ataques, a posição
que já havia escolhido no conflito
anterior, ao lado dos fracos contra a
prepotência.

Se era essa, quando a guerra se
limitava á Europa, a nossa atitude

• sentimental, o fato de haver sido
agredido um país americano deu
aqueles motivos um aspecto político
de grande importância.

Somos pioneiros, com o sr. Getulio
Vargas á frente, da política de co-
operação defensiva pan-americana.
Grandes laços históricos prendem-
nos aos Estados Unidos e ás restan-
tes repúblicas do continente. Sabe-
moe que o ataque a uma delas põe
as demais em perigo.

Esses motivos superiores e perma-
nentes sâo compreendidos por todos
es brasileiros ¦ e determinaram o en--tusiasmo com que viram o seu supre-
mo dirigente traçar o rumo a seguir,
nessa emergência, sem hesitação,
obedecendo ás mais antigas dlretri-
zes ds nossa vida internacional e aos
compromissos que assumimos para
com os povos irmãos da América.

O Brasile a
atual guerra

A exportação
brasileira

(guando se iniciou o ano comer-
ciai: em SndamentOí era geral a even-
ça, ein diversos' de nossos círculos
econômicos, de que não conseguiria-
mos varar este período com uma ex-
poitaçáo em fase de melhoria. A
darmos crédito ac que então se di-
ila, nesses meios, a perspectiva não
era auspício,'».. Forçosamente 1341
haveria de confirmar a tendência,
manifestada em 1940, para a baixa,
assim em tonelagem, como em valor,
ds nossas vendas. Pais que se encon-
trava atado ao complexo econômico
da Europa, como lograria o Brasil
imprimir- maior surto á sua expor-
taçáo. quando os mercados europeus
lhe fugiam das mãos e a guerra ma-
nifestava sintomas de longa dura-
çâo?

A realidade, todavia, incumbiu-se
de evidenciar que os que assim ra-
clocinavam nâo estavam do lado da
verdade. O nosso intercâmbio com a
Europa enlanguesceu. Bem como as
nossas remessas para a Asla. Mas,
em compensação, íoi tal o aumen-
to de nosso escambo de produtos
com os outros povos americanos que
deveremos encerrar o ano atual com
um valor de exportação, exprimindo-
se, talvez, eni aproximadamente ....
6.000.000 de contos.

Segundo as últimas informações
do Ministério da Fazenda, em nos-
sò poder, o nosso ritmo exportador,
de janeiro a outubro do ano em an-
damento, foi bem melhor do que o
do período correspondente de 1940.
SA nesses dez meses, havíamos ex-
portado produtos e mercadorias na
Importância de fi.361.309 contos,
quando, no ano que expirou, o total
do nossas remessas não fora alem de
4.050.342 conta*.

O que foi a atividade exportadora
de Brasil, de janeiro a outubro de
1941, pode-se avaliar, procedendo-Geao exame da exportação de cada uni-
dada da Federação, no biênio 1MO-
41, a ape dez primeiros meses de ea-da periodo (em contos):

1*40

O presidente 4a República ree*-
bou o* seguintes telegramas:"S. LUIZ, Maranhão — Testemu-
nho a v. «x. que todos og católico»
maranhense» Baberio cumprir reli-
ítl usa men to o sagrado dever de do-
feaa da Pátria sob a alta chefia d*v. ex. Respeitosas saaidações. —
Cario» Càrmelo, arcebispo do'.Mara-
nhão.""RIO — Cumpro o dever de cotnu-
nicar a v. éx que o Conselho Dlre-tor do Clube de Engenharia*, emsei-sân ontem realizada, aprovou
unanimemente a seguinte moção,
apresentada pelo engenheiro Lui*
Rodolfo Cavalcante de Albuquer-
que Pilho: — "Proponho que oClube de Engenharia manifeste ao
géwerno da República sua completa
satisfação e aplauso pela declara-
ção de solidariedade que, de ma-neira tio positiva quanto franca •leal, (ol feita, em nome do Brasil, i
grande República dos Estados Uni-dos da América do Xorte. O Clubede Engenharia, que desde sua fun-dação esteve Bempre na vanguarda
de toda» as conquistas de liberdade,
Julga-se no dever de manifestar
publicamente, nesta solene emer-
gencla, sua mais completa solidarle-
dade e apnlo não n6 uo ato dn go-verno <te Reprtblc-a, ootnn 4 grandenação americana, pela resistência 4agressão de que foi vitima e pelocombate desassomhradò contra des-traidores de naçíes, pátrias, reli--
giões e liberdades." _ Respeito»»saudações. — Sampaio Correia, pre-eident*.""PORTO ALEGRE.— A Dnlver-sldade de Porto Alegre, nor inter-medío do Conselhe universitário,reunido em sessão plenária, bem
ponderando a preclara orientaçãoadotada por v. ex. neste grave mo-mento nacional, resolveu significara Integral solidariedade de3ta lnstl-tuição ao governo da Republica na
pessoa de seu eminente chefe. Sau-daçfies atenciosas. — Marfim Go-mes, reitor.""FORTALEZA — Â AssociaçãoComercial do Ceará, em reunião dediretoria, deliberor manifestar ln-tegral apoio á atitude assumida
por v. es. em face da. situaçãomundial, no momento ' «m que o»povoe americanos reafirmam aeus
postulados de solidariedade conti.nental diante da agressão Inoplnádade que f0I vítima os Estados TJnl-dos da América do Xorte. Respeito-«as saudações. — Raul Cabral, pre-sldent».""SALVADOR —' E' eom o máxl-mo desvanecimento que tenho ahonra de comunicar av. ex. ha-ver a Associação Baiana de Impren-•a aprovado, 0ntem, durante uma
grand*' reunião da classe para tra-tar da campanha prõ-edificação daCasa do Jornalista Baiano, pelo i-otounanime dos presentes, uma moçãode solidariedade ao eminente chefeda Nação, pela atitude tomada emhonra des compromissos assumidos,colocando nosso pais ao lado dagrande democracia norte-amerlea.na. Respeitosas saudações. — Ra-nulfo Oliveira, presidente; Fernan-do Mala,-secretario.

O CHOQUE BENFAZEJO
ASSIS CHATEAUBRIAND

Os americanos precisavam receber o choque bru-tal que acaba de os sacudir até a raiz dos cabelos.Pearl Harbour é um Caporeto mais trágico do que oitaliano, p*>rque ele esmaga os Estados Unidos, antes
da guerra começar. E ainda mais terrivel do que o ou-tro, porque revela um posto avançado que dorme, outoma banho de mar, quando a ronda sinistra do ini-
migo era mais do que prevista. Pois nâo sâo os japo-neses peritos conhecidos em rutura de hostilidades in-dependente de declaração de guerra? Tem tido o Eixo,ao qual aderiu o Império Nipônico, outra tática, desde
que se apossou do Mandchukuo?

Caindo sobre a base amerieana do Pacífico, o ad*versario asiático nâo causava maior surpresa. Ao con-trario, adotava a sua jurisprudência ultra pacifica deatacar primeiro, sem declarar a guerra por via diplo-mática. Tendo as potências do Eixo inovado tanta col-sa em politica e direito de guerra, nâo será de mais
que tenham perfilhado um principio inédito de bri-
gar, esse de desfechar golpes sem avisar que eles vâoser desferidos. Deveriam saber os americanos que Kuru-su apenas despistava e ganhava tempo. Tendo-se or-
ganizado para a guerra contra a União e o ImpérioBritânico, já por largos anos, os japoneses nâo seriamtolos que abandonassem os seus preparativos, no meiode conversas tão distantes dos objetivos políticos, queviséutí.

A verdade é que a missão' Kurusu nada adianta-ra Envolvia uma manobra dilatoria do prazo das hos-tüidades. Decidido a expandir-se, em busca de espaçovital, de que carece, o Japão encontrara barradas to-das as vias de acesso ao seu imperialismo agressivo einsatisfeito. No continente, são a China e a Rússia;nas ilhas do Sul, a Holanda. Na península de Malaca,os ingleses; na Austrália e na Nova Zelândia, amdaos ingleses; .em Hawail e Filipinas, oe americanos.Desse modo, como fora da via celerada da guerrapode dar o Império Nipônico satisfação aos seus ape-tites coloniais, á sua excitaçâo expansionista? Desde
que Washington insistiu em fazer o nlpão jejuar en-

quanto o nipão só tinha d'olho quebrar esse jejum, o
perigo no Pacífico era tâo latente quanto iminente.
Para enfrentá-lo só existia um estado dalma e de
corpos militares: o estado fle alerta. Se Pearl Har-
bour tomava banho de mar. Jogava "vollev-ball", ou
fazia "week-end", Pearl Harbour cochilou sobre a
mais esperada, a mais conhecida e a mais desmoraliza-
da arma japonesa de começar a guerra, e que é a sur-
presa. A surpresa nlponlca Já nâo era mais par» cau-sar surpresa a ninguém. Ela andava eomo uma espe-
eie de segredo de Folichinelo.

Mas por Isso mesmo que apanhou em falta uma
guarnlçâo e desatento um povo, aos quais cumpri* es-
tar a postos, o desbarato de Pearl Harbour eauiou o
efeito de um látego na pele da nação americana. Trou-
xe-a a uma realidade, i qual nâo queria ela habituar-se. Deu-lhe a evidencia da guerra, que ela nâo tinha.Fê-la ver o poder físico do adversário que o ronda hámais de 30 anos. Acordou-a de uma estúpida e imbecil
pregação isolacionlsta. Desmoralizou a crença da ma-tacabilidade dos Estados Unidos, revelando que nomar. existe um inimigo temeroso, capaz de. lhe infligirserias derrotas. Em suma. trouxe ao americano umasensação que ele nâo conhecia desde a luta civil de65: a sensação da guerra. Mesmo porque os dois con-flitos, o de 98 e o de 1917, foram passeatas em compa-ração com a batalha que agora se abre no Pacifico.Espanha e Alemanha eram inimigos moribundos, quaii-do os Estados' Unidos os enfrentaram.

Tiveram os americanos em Pearl Harbour um des-
pertar frenético. Mas de todo o ponto útil para cha-mar o povo a.um quadro político, ao qual nfto queriaele se habituar. Os brasileiros, que andam tâo salti-
«antes; mal sabem que amanhã, em Natal ou Becife. se
pode acordar com o pesadelo de Pearl Harbour. Quea América do Norte nâo deixe- a Força Aérea Brasi-leira sem oe elementos de defesa, de que a costa orien-tal do Brasil tanto carece, para preservar o continen-te de um ataque, mais do que provável, pelo Atlântico Sul. .

A potência
econômica do Brasil

Decretos ontem assinados
p elo presidente da Rep ú b lie a

Nomeações, promoções, transferencias e outros atos nas
pastas da Justiça, Educação, Fazenda, Marinha e Guerra

Apresentada
oficialmente a
candidatura
do sr. Rios

SANTIAGO, 19 (A. F.) — AJunta Central do Radicalismo apre-
seriou oficialmente a candidatura
do sr. Juan Antônio Rios para as
próximas eleições' presidenciais, ini-
ciando assim as suas atividades pa-ra eleger a sucessor do sr. Aguirre
Cerda.

Pensão concedida
por decreto-lei

O presidente ds República assi-
nou um decretu-leí concedendo uma
pensão especial 4 viuva e filhos dotenente coronel Alfredo CanOMo
Castelo Branco, morto a 7 de maio
de 1936. no exercício de suas fun-
ções.

O presidente da República aasl-nou os seguintes decretos:
Ji» pasta da Justiçai
Concedendo três meses de llcen-

ça, para tratamento de aaude. aomembro do Departamento Adminis-tratlvo do Estado do Rio de Jan»I-ro, Mario Crissiuma Paranhos,Designando o membro qo Depar-tamento Administrativo do Estadodo Pará, Manoel Antônio Coelho deSouza para exercer a presidênciado mesmo Departamento.
Removendo ,3. pedido Euclvdes d*Oliveira Alves, do cargo de H«Juiz de Direito da 3« Vara Criminalda Justiça do Distrito Federal, pa-drão P. para idêntico cargo da •(,»

Vara Criminal da referida Justiça.Promovendo por merecimento
Milton Barcellos, do cargo de 14»Juiz Substituto da Justiça do Dl*-trito FederaT, padrão X, para o car-
go de Juiz de Direito da "« VaraCriminal da referida Justiça pa-drao P.

Xomeando Augusto Moura, paraexercer o cargo de Juiz SubRtitutoda Justiça do Distrito Federal nã-drâc X.
Transferindo "ex-oficio". no inte-resse da administraçàr., Alfredo La-mi Filho, Amauri Augusto Pae» Leime, Braulino Botelho Barbosa Ce-lia Neves. Daisy Porto Barroso, El-sta Assis Schnelder, Geraldo Maria,no de Menezes Autran, Jarbas daSilva Ramo.?, José de Souza Perel-ra, José Ribamar Albuquerque d*Carvalho. Joubert de Barro» Fer-nandes, Maria de Lourdes da Costae Souza Melilo Moreira de Melo ePaulo Alvim, do cargo de OficialAdministrativo, classe H. do QuadraSuplementar, para cargo idêntico doQuadro Permanente. -

T. Federal (Acre)
AnUflOBAI t s a tV9tb ...ít,«

ceará
B. O. de Norte
Paraíba ....
Fernambueo , .
Alagoas . , . ,Sergipe . . , ,Bal»
Espirito Santo ,
Rio de Janeiro
Distrito Federal
Sio Paulo . . ,Paraná ....
Santo Catarina
B. G. do Sul,,
Mato Grosso . ,
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84.184
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317.811
3.00S.470

104.046
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393.981
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416.sng
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A Reconstrução Econômica Nacional
Bezerra de FREITAS

(Para O í'c| ííal)
¦ -.-'üo u primado da evolução poli-tica de uma nação e atribuir-lhes o
dom milagroso de promover, do dia
para a noite, a prosperidade social,esclarece o presidente Vargas. Mas,lambem é certo que a fraqueza e a
incapacidade dos regimes políticos,são ás vezes, fatores predominantesna derrocada de um povo. A insta-
HUdade na ordem, a desorganização
administrativa, a falta de autorida-
de ou os excessos de arbítrio a má
aplicação dos dinheiros públicos, en-
fim a desconfiança e o descrédito ge-neralizados, agem como dissolventes
e freqüentemente aniquilam as for-
ças de resistência de uma nação rica
e forte.

A maioria de nossas unidades re*
fwtou. Mis, melhoria de vendas.Acreditamos que pelo menos até ago-ra nfio temos razões para acreditar
que, no ano que entra, essa situação
piore. Os Estados Unidos, a Ingla-bem e as nações que teem o con-wole dos oceanos vâo sentir neces-
SS22L-idl vel ?aior da Produçüoexportável brasileira, seja de nossasmatérias primas e de nossos alimen-tos, seja de nossos produtos mine-rala. Um dos meios de lhes demons-trarmos a nossa simpatia e os nossos
SS? ."Ü3 caHsa *ne defendemconsiste justamente em intensificar-
mos a nossa remessa desses árticos
I»» o seu organismo econômico,

A momona exportada
pelo E. da Baia

O presidente da Repfiblica rece-beu o seguinte telegrama: :
1,^yador ~ Temo* « *rals sa-tisfagao de comunicar a v. excia,ter o. Estado da Baia atingido, nasemana vigente, a exportação eleva-d* de 1.069.000 sacos de mamenaem bagas. representando o valor co-merdaU de 64.582:0008000. Informa-

mo* 1 v. excia, que a Bala dentreo* Estado* produtores de mamon*.
4 o primeiro que alcança tâo eie-vada cltn. Saudações «tenciosae.—

Harberto Rodeatar, preiident» «a
Bell* de Mercadoria* da Bafe*.

A pengos desta natureza, conse- |guimos, felizmente, forrar-no; aao-
tando um regime que corresponde
&* características primordiais da
nossa formação histórica e se revê-
Ia o instrumento mais eficiente de
disciplina e de ordem que poderia-mos utilizar numa época de profun-das perturbações, quando o muudo
civilizado sofre abalos violentos e as
eonsequencias de um#i transforma-
ção rápida dos valores estabeleci-
dos." Todo o sistema econômico do
paia baseia-se nas formulas clara»
e positivas da democracia economi-
ca e funcional instituída peh car-
ta de novembro de 37. E atravé* dos
dados animadores que as estatísticas
e os boletins de produção, circulação
e consumo nos fornecem podemosafirmar qu* o regime estabelecido
atende, na forma e na essência, ás
necessidades reais dos elementos de
trabalho do pais.

Compenetramo-nos, afinal, de qu*ao lado dos íatone» psicológicos es-
aenciais 9. organização do trabalho
— método, espirito d* disciplina,
entusiasmo criador — devem ser
colocado* aqueles princípios basi-
eo* d* economia do Estado moder-
no, en seja a substituição total dos
processos clássicos de produção e
consumo por medidas adequadas ás
exigências dos mercados aos ritmos
da civilização moderna. A adaptação
da economia brasileira a esses impe-
ratlvos constitue uma prova de quenos havíamos afastado das verdadei-
ras diretrixes do nosso tempo •
coube ao Estado Nacional criar nm
sistema de valores cujos resultados
transcendem todos os calcuius e so-
brepujam mesmo as expectativas
mais otimistas.

Mas não revela apenas isso. En-
tremostra, igualmente, o que poderemos conseguir dentro de poucosanos, se persistirmos no mesmo
empenho construtivo. Xão escapam
a ninguém as promissoras perspec-tivas da nossa industrialização".
Essa nova fase de trabalho, de ativi-
dade fecunda, de iniciativas vigoro-
sas que atravessamos define um dos
aspectos mais singulares e mais ca-
racteristicos da nossa formação mo-
ral e espiritual. A confiança substi-
tue o pessimismo. .Os teoremas e
preconceitos inconsistentes sobre o
valor do homem brasileiro ficaram
apenas como resíduos de uma epo-
ca de desalento e de confusão. Cum-
pre, entretanto, assinalar que a ini
ciativa individual, estimulada pelonosso estatuto básico, conta com o
apoio amplo e' multiforme do Esta-
do brasileiro, e essas modalidades
de auxilio abrangem desde as fa
cilidades para a importação de ma-
quinadas, isenções de direitos adua-
neiros, entradas de técnicos * espe-
cialistas até o financiamento. A ora-
ção proferida, em S. Pauio, pelo
presidente Getulio Vargas encerra

_Nob discursos pronunciados emSão Paulo sobre as condições ge-rais da nossa economia, o presiden-te Getulio Vargas fixou alguns as-
pectos dignos da atenção de todos
os brasileiros, por Isso que nao in-teressam unicamente á lévoura ouindustria daquele Estado, mas ãs
múltiplas forças criadoras do país.

O apoio decisivo hoje dado pelanação, quando estas, em instantes
de dificuldade, se voltam para osdirigentes nacionais, confere ao pre-sidente Vargas uma autoridade if*recusavel para se dirigir aos ele-mentos úteis, orientando-os ou es-timulando-os em qualquer sentidoPorque, na realidade, a época das
promessas vai distante, e bem lon*
ge vão também 03 dias obscuros em
que as raassag laboriosas das indus*trias urbanas e dos campos de cultu-
ra eram apenas lambrandaí comovalores eleitorais. Para tranquilida-
de e segurança das correntes repre*
sentativas dn economia bra»ilelra.
nenhum apelo ao Estado Nacional
deixou de ser acolhido com ureste-sa e justo interesse: "E' orientação
do governo, afirmou o presidenteGetulio Vargas, na. Sociedade RuralBraslliera, assegurar a vida dos queproduzem nesse momento em ijue
se- processa uma tão profundatransformação da estrutura «cono-
mica mundial, Cada vez mais aação do Estado tem de se alargar,de modo a regular e amparar a ati-vidade privada. Sempre que o es-forço dos indivíduos aumenta e seacumula, o Estado tem que vir anencontro e defende-lo. porque rãoé mais o interesse do indivíduo dueestá em jogo. mas o da própria co-letividade". Como conseqüência na**tural da assistência dispensada pe-lo Estado ás forças produtivas do
país, dotando-as dos recursos teeni-
cos indispensáveis. fazenrio-lh«s
concessões de toda natureza> pro-movendo o escoamento da produ-
çâo, conquistando mercados Éx.»'*nos _ organizandn os mercados in-
ternos, observando-se um interesse
pelo desenvolvimento das nossas ri-
quezas como há muito tempo nno
haviamos registado. O panoramaeconômico desdobra perspectivas e
possibilidades imensas sobretudo se

S. pasta da Edneaçfloi
Concedendo a gratificação de ma-gisterlo de quatro contos s oltocen-tos mil réis anuais, a Paulo da Ro.eha Lagoa, professor catedratteo.

padrío M.
Sn paatn da Fazenda 1
Nomeando: Mario Coutinho escri-turarlo, classe G. do Quadro Su-plementar, para exercer e cargo deOficial Administrativo, elanse H doQuadro Permanente; Manoel-Loural.ro para exercer o cargo de Escrivãoda Coletorla das Rendas Federai»ein São Caetaou, Pern ..mbüco; Ed •

gar Peres Pernet, escriturario ln*e-íino, classe E, para exerça* 0 cargoem comissão d» ajudante, de Pag-i-dor, padrão G, da Delegacia Fls«*aldo Tesouro Nacional no Estado daBali; e João Baptista Sanaim paraeteereer interinamente, u ^argo d»Policia Fiscal, classe D.
Xomeando, interinamente osci-uvàes de coletorias das Retidas Fe-derais: Honorlo Ribeiro de Vtann*Bona, em Humberto de Campos, Ma-ranhão. Leopoldino Romào. «m San.tana. Ceará, Newton- Nunes de Car-valh'.. ein Ribeirão Claro, .'.irani,e Wilson Coutinho Goslins emBuenopolis, Minas uerals.Promovendo ; o escrivão da 0o-letoria das Rendas Federais em Ca-maquã. Rio Grande do Sul, AlcidesFrancisco Dias. a coletor da mes-ma exatorla; o escrivão da 1' Co-letorta das Rendas Federais em RioLargo, Alagoas, Benedicto Casadode Araújo Lima, a coletor da mes-ma exa torla: o escrivão da Coleto-ria das Rendas Federais em Piracu-ruça, Piauí, Domingos Mendes deMorais, a coletor em Buzilha, nomesmo Estado; o escrivão da Cole-toria das Rendas Federais em RioBranco, Pernambuco, Manuel Cavai-cantl de Araújo ,a coletor da 1» Co-letoria em Igarassu', no mesmo Es-tado, o coletor das Rendas Fede-rais em Conquista, Bala, SadalioVieira, para idêntico lugar em Na-zaré, no mesmo Estado; e o escri-vlo da Coletorla das Rendas Fede-rais em Humberto de Campos, Ma-ranhâo, Silvino Cândido Frazâo. acoletor da mesma exatorta.

Designando José Bonifácio GumesEscobar, policia fiscal, classe *.para «xercer a função de comàndan-te aduaneiro da Alfândega de Co.rumbi, Mato Grosso, e ManuelFrancisco dos Santos Júnior, poli-cia 'flseal. classe t, para exercer,como substituto, a função de Adml-nistrador da Mesa de Rendas Al-fandegada de Capacete, Amazonas.Concedendo exoneração a Frederl-co Câmara Neiva do cargo de En-genhelro, classe J.Tornando sem efeito o decreto quenomeou Carlos Lopes Brito, paraexercer, interinamente, o cargo d*policia fiscal, classe D.Aposentando Mario do Carmo Pe-drosa Belo no cargo de Escrivão daColetorla das Rendas Federais «mPalmares, Pernambuco.
Removendo, a pedido. Paulo Car-los de Abreu, oficial admtnigtratl-vo, classe 15, da Alfandeea de Ji»ioPessoa para a Alfândega He PortoAlegre.
Removendo ,por permula, Liourl-vai Pontes de Oliveira, policia fis.eal. classe 6. da Alfândega de SâoSauvador. para' a Alfândega de¦Vracaju', e desta para aquela, Os*car Carlos da Silva, policia fiscal,classe 8.
Demitindo Renato Jones Carbog-Slnl, datilografo, classe D. do car-gogó, em comissão, de Ajudante depagador, padrão G, e TValdo Gal.vão do cargo de Estatístico Auxl-liar. classe E.
Removendo "ex-officio", no inte*resse da administração: CarnotAlvarenga, ocupante do cargo d»Escrivão da Coletorla das Renda»Federais em Perdíes. Minas Ge-rais. para idêntico lugar na 8egun.rta Coletorla das Rendas Federaisem .Pas30s- no mesmo Estado; Ed-gard Dantas de G8es. policia fis-C,a,; c]asse. 8* dt "e,a de Renda»Alfandegada de Areia Branca. RioGrande do Norte, para a Alfandeg»de Maee(ó; Heriberto AlcântaraColetorta das Rendas Federais emocupante do cargo de Escrivão d»Água Preta, Pernambuco .para iden-tico lugar em Pau d*Alh», no mes-mo Estado: Haymundo Joio Coquei-ro Aranha, oficial administrativoclasse lo. da Alfândega de Forta

»Va'J,,r,* * Recebedarla Federal deSSo Paul*; Sinéas Armando, sèrvente. classe E, do Tesouro Nacionalpara a Recebedorla do Distrito F»deral: » Silas Agriplno Herlnger.ocupante do cargo de escrivão daColetorla das Rendas Federais émAluruoca. Minas Gerais, para lden.tico lugar em Mahuassu*, no mes-mo Estadn.

Julgamento do Distrito Federal- *o que nsm«ou Moaelr Pereira deSouza, para o cargo d* suplente devogai, representante dos emprega*dores, na 5" Junta de Conciliação eJulgamento do Distrito Federal.Nomeando: Jssé de Freitas B*s-tes -para suplente de v^gal, repre-s*ntante dos empregadores, no Con-selho Regional do Trabalho, da 1*Região, com sede ne Distrito Fe-deral; Manoel Cordeiro, para su-
plente de vogai, representante -dos
empregados no Conselho Regionaldo Trabalho da 1- Região, com sedeno Distrito Federal; José de Arau.
lo Mota, para suplante de vogai, re-
presentante dos empregadores, na5" Junta de Conciliação e Julga-mento do Distrito Federal; JorgeAmaro de Freitas, para suplente devogai, representante dos emprega-dores, na 2* Junta de Conciliação e
Julçamento do Distrito Federal; e
Manuel Fonseca, para suplente devogai, representante dos emprega-
dos na 21 Junta de Conciliação eJulgamento do Distrito Federal.

Xa pnstn da Ylnçflni
Nomeando ,Io3é Tenorio Neto, pos-talista-auxiliar, classe G, para exer-cer o cargo de postalista, classe H.
Xa p*«tn d* Morlnhn
Promovendo, per antigüidade, no

Corpo de Intendentes Navais, a.o
posto de primeiro tenente os se-
jcundos tenentes I. N. José Fer-
nandes Xavier Netto e Joaquim
Ignacio Lavigne Alborna*.

Nomeando 1» tenente medico doCorpo de Saude da Armada, es srs.
Gilson Ferreira de Almeida e Joa»
Porteüa de Macedo.

Reformando: os caplties de Mare Guerra Alfredo Amancio dos San-tos, Emanuel Gomes braga, Frede-rico Vtlar. Francisco Josí Pereiradas Neves, Joaquim Nunes d* Sou-za, Joaquim Buarque de Lima, Pe-dro Manot Serrat e Rodrigo Ramo*,o capitão de fragata Galvãe Ple-kAreias, os capitães tenente» Augus-to Shaw Ferreira, Thomaz da CostaPereira, Cláudio Julllo do Amaral,
Lufayéte dos Santos Pinto, ÁlvaroMiranda e Domingos Gonçalves
Martins, o 1» sargento Arlsteu daSilva Duarte, o« segundos sargen-tos Antônio Cunha Trindade, Jos*Arcanjo de Albuquerque e ManuelInácio da Silva, o 1» sargento JoséLuiz da Silva, e os marinheiros Ma-nuel Seabra dos Santos * ManuelFrancisco do Nascimento.

Na pasta da Gnerrai
Nomeando primeiros tenente» me-dicos os seguintes médicos apro-vados no curso da'Escola de Saude:Mauro Souza Lima, Altamiro Via-na Amaury Luciano de MunhozRocha, João Gonçalve» Barbosa Fl-lho, Francisco Cláudio Prlnce

Comentários de "Hoy"
Em recente referencia ao nosso

pais a revista chilena "Hoy" es-
creve:"Grandeza de corpo e de espirito,
progressos consideráveis em cultu-
ra e em riqueza; adiantamento so-
ciai; ordem politica; cordial enten-
dimento com todos os paises. Tal»
são as linhas do balanço com jue o
Brasil pode hoje apresentar-se ao
mundo.

O Brasil não só está incluído en-
Ire as cinco mais extensas como as
mais populosas nações dn globo

Sua capital politica. esse Rio de
Janeiro com dois milhões de habi-
lantes sobre a mais formosa bata
do mundo, é a cidade mais atraente,
decorativa a luminosa que se podeconhecer

A vitalidade e progresso de .São
Paulo — sua capitai industrial sfl
encontram semelhança entre as
grandes cidades norte-americanas.

Todos sabemos que o Brasil é o
maior produtor de café; colheita de
1.1/2 milhões de toneladas (25 mi-
Ihões de sacos) enquanto os outros"K, paises que o produzem, não
atingem çtn conjunto, um milhão
de toneladas. Sabemos também queo Brasil produz 100 mil toneladas
de erva-mate (Argentina e o Para-
guai somam 80 mil). E' no mundo
o segundo produtor de -laranjas
tl.300 mil toneladas); o primeiru,de bananas (1.500 toneladas) o se-
gundo, de milho (6 milhões de to-
neladas);. o quarto, em algodão (3
miltISes de fardos), e o oitavo no
consumo deste produto.

Ignora-se geralmente que o Pra-
lll é o quarto produtor de gado va-
cum, com 41 milhões de cabeças: a
Argentina i o quinto com ,15 ml-
Ihões.

Estas cifras dão idéia do poten-ciai econômico do Brasil que con-
ta somente 110 anos. Em 1830 tt-
nha a atual população do Chileexatamente 5.340.000 almas".

Boletim internacional

COMISSÃO DE
ESTUDOS DOS
NEG. ESTADUAIS

Vários processos
despachados pelo
pres. do República

Foram despachados pelo presi-dente da Republica os- seguintes
processos da Comissão de Estudos
dos Negocio» Estaduais:

Decretos-leis da Interventorla no
Paraná ns. 1.384, 1.194 e 111.725,
respectivamente, de 18 de setembro
de 1940 e 28 de fevereiro e 81 de
Julho de 1941, dispondo sobr» ofícios
de tabeliio e escrivão — Aprovados.

— Projeto de decreto-lei da Pre-
feitura Municipal de Santa Rita do
Sapueai (Minas Gerais), dispondo »o- •
bre a criação da taxa de calçamento
e sua i-onservaqâo _ Aprovado.*— Projeto de deerto-lel da Inter-ventorla em Golas, fixando o efetivo
da Forja Policial do Estado paru1!>4! — Aprovado ,de acordo oom a
resolução do Departamento Adminis-
trativo do Estado.

Os (atores do desastre alemão
Não é exagerado dizer que a Alemanha se encontra diante *u ».verdadeiro desastre militar. A íetlrada dos exércitos Invasores m RusSnão é mais um episódio ocasional numa das frentes, como ocorria a5exemplo, em relação ao seter de Rostov. *- • por
7oUas as linhas estão debilitadas e os exércitos nanistes recuam n-i,toda a parte. *"r
Ja os comunicados germánicu. não podem ocultar a realidade e f»Iam tm retraimentos e retiradas estratégicas, explicando tudo 

'cem 
nigrandes frios do inverno. Ora, nào é exato que as baixas tempernnim

sejam a cuusa exclusiva das sucessivas derrotas que os russos veè» mfligindo aos alemães. *
O Estado Maior do Reich não desconhecia os efeitos do Inverno rus.so e chegou mesmo a contar com ele para facilitar a sua tarefa arsumentando que os rios e lagos gelados permitiriam a marcha dos cam»de combate em condições muito mais rápidas e favoráveis.
Embora se admita que o inverno é um dos fatores da retirada 4 t>r»ciso dizer que é talvez dos menores e menos importantes.
A grande razáo é ci tremendo desgaste de materiais e a imensa o»da de vidas. O Fuehrer preparara a campanha da Rússia para uma de*terminada duração. No máximo três meses. Tudo que excedesse úo or»"zo estabelecido passaria a representar um sacrifício muito penoso p»«o esforço de guerra do Reich. : w"
Completando-se no próximo dia 22. á passagem do Bquinoclo do inverno, seis. meses de luta acérrima, é bem de ver quais sejam as difleul"dades antepostas ao prosseguimento da campanha. """*• Os alemães estão carecendo de petróleo, de tanques, de veicules motorízados. E tanto isso é verdade que os russos os teem atacado com s*ato. usando da sua velha cavalaria. 8&0 os cossacos que estão baterdo n»nazistas na região do Donetí.
E" sabido que a psicologia do povo germânico não tolera o cüma a%derrota. Falta-lhe a capacidade de resistência dos ingleses. Ao d^hai»sinal de desmoronamento, a coletividade germânica fraqueja s se ate*Os sacrifícios da campanha da Rusáa chocaram profundamente «opinião pública. Os generais não a desejavam. Cabe a responsabffldad.exclusiva da guerra, no oriente, ao Fuehrer e explica-se. assim o estadode abatimento nervoso, em que se encontra o chanceler-presider.*e "
Outro fator de importância para o julgamento da derrocada' «tu**dos exércitos invasores, é a entrada dos Estados Unidos na euerrs <valemães estfto convencidos de que foram derrotados em 1918 pela Xm»rica. Foram os soldados jovens e descansados da grande república au.levaram novo ânimo aos combatentes aliados e assim criar o amb<»nt»

para a formidável ofensiva, que pós o Exército alemão de joelhosO sr. Hitler prometera a seu povo que os Estados Unidos. d««t» f*jta. não entrariam na gueçra e nem chegariam a ter tempo de fasá-teTais promessas não foram cumpridas.
Diante da realidade, os aleméos compreenderam que agora mnt» Ho

que nunca, lhes é inteiramente impossível ganhar essa partida'Está se formando nos círculos superiores do Exército a idéia d* nn.é melhor parar agora o embate, enquanto ainda se pode salvar alauín.coisa. O espírito revolucionário está em marcha dentro da Alemanha.de um momento para outro assistiremos a surpresas multo mais sen»,cionais do que as de novembro de 1918. ^"
A campanha da Rússia íoi um erro político e militar, nascido do nrgulho, daquela mesma soberba que perdeu Napoleáo Bonaparte S'meies geladas acabará o poderio de Hitler. eomo nas margens do Bi«zina. de regresso de Moscou incendiada, extlnguiu-se pára semnre » «"trela de Bonaparte. y * w"

Unidos pare combater
a opressão nazista

A Áustria terá em breve um papel importante
no esforço de guerra aliado, declara o arquiduque
Roberto — Campeiam a rebelião e a saboíaga

H. J. J. SARGINT
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SfiSfi sSS$3&3B3£nio sò pelos dirigentes ii;i. grandes
industrias rurais urbana* eco
nomistas, técnicos, administradores
• financistis como ainda por iodos
aqueles que confundem o aspecto
político do Estada eom o s«u as-
pecto econômico propriamente dito.
Cumpri desfazer equívocos. "Seria
exagero eoneeder âa formas de go-

tas de «onas e de classes." disiimu
ladas em certas medidas legislou-
vas. desapareceram integralmente.
N* Feira Nacional das Industrias,
organizada em S. Paulo, viu o pre-sidente Getulio Vargns um "índice
seguro de trabalho e de tecnic*. ie-
velidor ds uin «sUgia adiantado de
civilização.

Nn ptuta do Trahnlh» ¦
Concedendo exoneração a MunirBacha do earsro da Dactiloscopist*.
Tornandc sem efeito os seguinte»deeretos. o que nomeou Epaminon-da* Francisco de Carvalho parasubstituto do procurador regionalda Justiça do Tralho, na S« Re-

Jiâo, com sede em Salvador. E««a-do da Baia: o què nomeou Rog-erioFonjetti para exeréer o cargo d*suplente d» votai, representantedos empregadores no Conselho Re-glonal do Trabalho, da 1* Regiãoeom sede no Distrito Federal- nque nomeou Toblas Marcai, paraexercer o cargo d* suplente de vo-gal, representante do» empregados,no Conselho Nacional do Trabalho,da 1» Regifto, com «edè no DistritoFederal; o que nomeou AntônioLuciano Barcelar couto para exer.cer o cargo de suplente de vogai,repr»s*ntant* dos .empregados, na?• Junta d* Conciliação e Julga-mento do Distrito Federal; o qu*nomeou Jalm» Cardoso Correia paraexercer o earge d* «uplent* de v«-
fal, representante do* empregado-
ret, aa I* Junta d» Concilttçlu a

Cunha, Jorge Faria Vaz, Otávio
Mendes de Oliveira. Djalma Cavai-cantl Lauro d» Vasconcellos. Nabu-
co Lopes Tavares da Costa San-
tos, Hugo Kammsetzer. Joaquim Jo-
sè Munls. Luiz Augusto d* Mato»
Pilho, Luiz Danilo Barros da Sil-va Reis, Oswaldo Oliveira Nasci-
mènto, Murilo Valeriano de Lima.
Eleazar de Aguiar Campos, Emma-
nuel Rodrigues Bruno, Jesé Cel-
so Blagioni, Manoel Martins 3oa-res, Calo Tavares Iracema e Ma-
r.oel Antônio da Fonseea Costa Cou-
to.

Nomeando segundos tenentes m**
nicos da 2» classe da reserva de 1»Unha os doutores Eduardo Dantas
Cerqueira. e da 2» linha os doutores
Elysio Pereira d* Athayd* • Pau-
lo Taszbek.

Convocando para o serviço ativo
o 3o tenente da 2* classe da reeer-
va de 1" linha Pedro Paulo Canta-
llce da Silva, e o 2" tenente dentista
da. 2' classe da reserva de 1» linha
Francisco Fernando Vasques.

Mandando agregar ao Quadro Or-
dinario da Arma de Infantaria os
capitães Antônio Carlos Zamith e
Urbano Pinto de Abreu, do Quadro
A.

Promovendo ao posto de 2" tenen-
te da 2' classe da reserva de 1' li-
nha, os aspirantes a oficial da mes-
ma reserva Agefior Monteiro, D»-
mingos José Gomes Brandão,
EVald Maisonttte. Geraldo Tava-
res de Melo, Joio Caruzo, Laíislau
Alves Marcondes. Nelsen de Seuza
Carvalho e Norberto Silvio d» Pai-va.

Concedendo transferencia para a
reserva ao» capitães intendente»
Carlos Honorato Lope» • Qldemar
Correia de Si. e ao «ub-t*n«n« Al*-
rico Alves Bastos.

Concedendo reforma; ao J* sar-
gènto Jr.?é Rodrigues d« Oliveira,
ao soldado Adhemar da Silveira
Crespo, ao soldado Antônio Farnan-
des. ao soldado Antônio Si, 10 3"
sargento jo»é Alberlco de Oliveira,
ao soldado JoSq Pereira da Conret-
ção. ao .1» «argento Joio Mathia*.
e ao caho-c«rn»t«iro Lui» Henrt-
que de Amorlm.

Reformando o 2» »argento Por-
ciano Fellx do« Santos * at iolía-
dos Alberto Couto, Jorge Terreira
da Silva e Manoel Francisco da
SUva.

Aproveitando Joaquim Braji! de
Holanda Cavalcanti, advogado da
Justiça Militar em dl»ponibilldnde.
no cargo de advogado de 1" entrar-
cia da Juulçi. Militar, paurio F. do
Quadro Permanente.

—Projetos d» decretos-leis das
Prefeituras de Jaguarlo e Genera.1
Câmara fRio Grande do Sull e de
Sarapul, Tatul, e Santo Grande (Sio
Paulo), dispondo sobre o Imposto
territorial urbano — Aprovado», com
modificações,

Projeto de decreto-lei da Pre-
feitura Municipal de Sio Paulo (Sio
Pauis), autorizando-a a contrair
um empréstimo de 120.000:9001000,
destinado i execução de Obras, me-
Ihoramentos em geral, aparelhamen*
tos de serviços municipais e desa-
propriaçGes — Aprovado .

Projeto de decreto-lei da Pre-
feitura Municipal de Borborema (S.Paulo), dispondo sobre o serviço de
emplaeamento dos Imóveis da cida-
de e criando a respectiva taxa. Apro-
vado ,de acordo eom a resolução do
Departamento Administrativo do Es-
tado.

Projeto de deereto-1»! da Pre-
feitura Municipal de Goiana (Per-nambuco). dispondo sobre isenção
de impostos municipal» — Aprovado,
de acordo com a resoluçio do De-
partamento Admi-tstratl-o do E»-
tado.

Projet 'le decreto-lei da Inter-
ventoria no E»tado do Rio de Janel-
ro, coneedendo isenção tributaria e
favores outros i Companhia Vidrei-
ra do Brasil S. A. — Aprovado, com
alteraçfie*.

Pedido de autorização dR . re-
feitura de Curitiba (Paraná), para
abrir i;redito destinadi .i iqulsiçio
de Matadouro Modelo de Atuba,
contraindo par» lsap um empreetl-
mo .Aprovada exposição do sr. mi-
nistro no sentido de voltar o expe-
dlente á Interventorla, afim de
aue .findas as negoclaçfies\ estabola-
daa para a escolha do estabeleci-
mento financiador do empréstimo,
seja o protesto definitivo submetido
â apreciação 'o «r. preside te da
Republica.

Exportação de carnes
brasileiras para
a Inglaterra

LONDRES. 19 ,R.) _ Soube-se
que será brevemente concluído umacordo entre 05 exportadores bra-
sileiro de carne em conserva e o
Ministério da Alimentação, sobre a
produção da carne em conserva bra-
sileira durante o próximo ano. As
negociações foram entaboladas há
eerto tempo e Já se chegou a en-
tendimento sobre vários pontos.Soube-se Igualmente que a quan-tidade estabelecida representa um
aumento considerável sobre o vo-
lume adquirido no ano anterior- e
que os preços são também substan-
eialmente mais elevados-

Ambas as partes manifestam-se
satisfeitas relativamente ao acordo,
que vem. mais uma vez. demonstrar
a parte importante que esti sendo
desempenhada pela industria brasi-
leira de carne, em prover a Grã
Bretanha He suprimentos essenciais
para as suas forças combatentes e«ipuiacân cinl. As negociações,
longas e difíceis, foram conduzidas
pelo sr. Co*hrane rie Alencar, se-
cretario .*nmerciai jurro á embaixa-
da do Brasil.

Espera-se que o« acordos com os
exportadores arientinos e uruguaios
soam tumbem assinados em tempo
oportuno.

Regressa o coronel
Macedo Soares

NOVA YORK, 19 (A. P.) - Bm-
barrou hoje para o Brasil o coro-
nel Ma-*e.do Soares, chefe da co-
aaiiiáo da eomprai da Companhia
Slderurfica Bnsllaira.

Para a iilha de
Benjamin Constant

O presidente da República nssl-
nou um decreto-lei aprovando o
aiorimento do terreno em uma chi*
car* dt ru* Monte Alegre, cooce-
dldo * filha d» Benjamin Constant
senhora Seraardina Constant Cere-
Jo,
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LONDRES — Dezembro — (Pe-
lo sem-fio) — Na Áustria todos ns
antigos partidos políticos eslão ago-
ra unidos psíra combater o opres*
«or. germânico e creio, firmemente
que em breve teremos um papel im-
nortante no esforço de guerra *lia-
do — disse-me o arquiduque Ro-
berto.

No alto daquele arranha-céu de
onde se domina o Hyde Park. e fa-
lando um inglês perfeito e, tranqui-lo, ele me revelou alguns dos sofri-
mentos do povo austríaco sob u re-
gime nazista.

— Os alemães — nio faço d|«-
tinção entre alemães e nazistas —
«aliem que Jamais absorverão ouaubmeterão o povo da Áustria. O*austríacos estão feridos ' rom astransformações que os germânicoslhes impuseram e jamais deixarão
de se sentir assim. Por exemplo:
em 1938 03 nazistas obrigaram aÁustria a adotar as leis do seu par-tido e toda a administração legaldo país teve que st adaptar á linha
das idéias do governo do Reich.
Os soldados austríacos são os uni-cos inimigos da Alemanha que seencontram no Exército Alemão.Possuem armas t podem multo bemcarregar com êxito e alastrar <•» mo-Uns que estão se verificando agora,Permitiu-se a permanência do nossoExercito, mas todos os seus oficiaisforam removidos e espalhados porunidades germânicas. As rfossas tl-veram que aceitar oficial» alemãese membros do N. C. O. Somenteum pequeno número dos nossos ofi-ciais conserva o seu posto naa fi-'eiras germânicas. A maioria tem

que aceitar graduações mais baixasE este rebaixamento é uma humilh*
çao para a Áustria. E' claro queneste jogo um cert0 número deQnislings recebe o seu sali-riu dusuborno. Hâ, por exemplo, o «onhe-cido capitão Leopoldo, que se tur-nou notável no mundo pelas suaoatividades pro-nazisUs no tempo t'nassassinato do chanceler EngelburtDoifuss. Os alemães promoveram-no a coronel. K ultimamente, parafins de propaganda, apareceu nos
Jornais nazistas que <% tinha mor*rido como herói na fr»nte russa.Dai se deduziria qu* ele havia tom-bado em combate com o* russos ¦
Mas a verdade é que o capitão foimorto por soldados austríacos queo reconheceram no fragor da luta ederam-lhe o "tiro de retaguarda",vingando o seu pai* por um pioces-so terrivelmente simplificado. Masmesmo antes da guerra, já os solda-
dos alemãea tinham-se tornado pelasua brutalidade e muitas vezes ofi-ciais germânicos e membros do N.C.j ' l-Part'do nazista de W.) teemsido arrancados pelas abertas dasbarracas. Entre as unidades nu«-triacas incorporadas ao Exército Alemão já houve, pelo menos, 16 re'vo**tas de caráter multo eerio. Não hâmuito registou-se uma rebelião emMonastir. no sul da Iugoslávia. Mastalvez a maior delas tenha sido ada, aviação-austríaca ao te recu«ir
a atacar os iuguslavos. Dezoito ofi-ciais austríacos foram levados acorte marcial*e executados logo ac-
pois do incidente.

.4 seguir o arquiduque Robertodeclarou :
— A situação no front oriental,

em vista do ódio austríaco aos ale-mães. é tão grave que depois dabatalha de Minsk o Alto Comando
Alemão pediu ao Partido Nazista
para mandar as tropas da Áustria
para a retaguarda..

E continuou :,
7- Por motivos políticos, e não

porque os hitieristas tenham confl*
anca nos soldados amtriacos, esteapelo foi rejeitado. Havia de cau*sar multo má impressão que tro-
pas procedentes da própria terra
de Hitler voltassem da batalha como
indignas d» confiança no momento
em que o Partido vibrava a tecla do"um Reich, nm Povo, nm "Fueh-
rer".

O arqui-duque revelou mais qu*a sobotagem civil está aumentando
nas f*bricas de muniçôe» instaladas
na Áustria. Refarlu-se a ama serie
de explosfie* no grand* parque d*armamentos de Hirtenbert, qu* dea-(ruiu enorme quan»idade de mate*
ria], enquanto a fabrica de aviões de

(Copyright da North Amerlain Mevi.peper AUlance e dos "Dlcr-tos Associs.dos nu Brssll.i
Wiener Neustadt era parcialmentearrazada por detonações nascidts
dentro das próprias galerias e qu»não provinham de bombas britam-
cas.

Diz ainda o*arqui-duque Roberto:' - Paradoxalmente. ^ situação na
Áustria, em materia de viveres, niné tão má. Mas Isso não deve jerlevado a credito dos alemães. Eles
transformaram a Áustria num vasto
hospital para as Inumeráveis cerne-
Das de milhares de feridos germsnl-cos. E' necessário não m.inda-los
para a Abmanha, onde a imensalista de vitimas da guerra é cuida-
dosamente ocultada. Para a ali-
mentação dessa considerável quantidade de homens doentes e feridos
e destinada uma grande quantidsd»de gêneros, do que toda a Áustria
se beneficia, aproveitando as so-
bras. Os feridos austríacos sâo envlados-para destinos ignorados, de
modo que a sua presença não agra-ve a lista enorme das baixas ale-
más. Para deshonra eterna desse
povo, ns alertiães não recuam diante
de nenhuma iniqüidade em relação
aos nossos hospitais já instalados
Desde que começou a campanha
contra a Rússia, principalmente, es
^elhos abrigados em asilos teem sl-
do expulsos do? seus pobres apojen-
tos e os considerados doentes ln-
curaveis. até ns loucos, são tranqui-
lamente votados á morte por enve-
nenamento e outros meios. Deiapi-
recém. Pouco depois as autorida-
des alemãs notificam as famílias;
Fulano faleceu. Mas essas notifica-
ções ultimamente se tornaram tio
numerosas que ninguém duvida
mais de que o que houve foi assas-
sinio paru "fazer lugar'* para os.
feridos nazistas.

Vários almirantes
foram reformados

Outros exonerados
ou na Reserva

O presidente da República assl-
nou decretos, na pasta da Marinb*
exonerando o vice-almirante Dario
Paes Leme de Castro das funções de
diretor geral da Marinha Mercante
e o contra-almirante medico da Re-
•erva Remunerada, sr. Otávio Joa-
quim Tosta da Silva, das.funçôí*
de din-tnr geral da Saurie Naval;
transferindo parn a Reserva Rema-
nevada, o vice-almirante Henrique
Aristides GuiJhem, o vice-almirante
Dario Paes Leme de Castro. 3 or*
tra-almirante médico sr. Ranuinho
Pedral de Almeida Sampaio; refor-
mando os vice-almirantes Arthur
Thompson. Francisco Alves Macha-
do d* Silva, Heraclito da Graçt
Aranha, José Isaias dc Noronha e
Julio César de Noronha Santos os
contra-almirantes José Diniz Villas
Boaí Filho, Julio Souto Maior e
Fernando de Freitas Filho.

De regresso ao Brasil
o general Newton
Cavalcanti

NOVA YORK, 19 <A. P.) -
Após uma visita aos principais cen-
tros de preparação e industria mi-
litar dos Estados Unidos, embarcou
hoje para o Brasi! o genera! New-
ton Cavalcanti, chefe da Mo*o-Me-
eanizaçào do Exercito Brasileiro.

Ao partir o general Cavalcanti
exprimiu o seu sincero agradeci*
mento pelas atenções que lhe foram
dispensadas durante sua estadia nos
Eetados Unidos.

No Palácio do Catete
No Palácio do Catet* estiveram

ontem em conferência e despaçhi"
ram cm o presidente da Rapubd*

en o general Mendonça Lima. mi-
nistro d* Viação. o sr. Su'ga-1" ''"
lho, ministr* da Aeronáutica <• u mr
nistro Joaquim Eulalio. pre*i(i.'nt»
da Comistào de Defesa Ha Ec* nomia
Nacional. 9

Em íudlenci* foi recebido n ie*
neral Horta Barbosa, presidem» *
Conselho Nacion»! do Petróleo.
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Homenageado o diretor do Dip
pelo pincelista Carlos Andrade

No almoço da A. B. I. foram
trocados discursos sobre a
cordialidade brasileiro-paráguaia
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0 ir. LouràaZ Fontes quando agradecia a homenagem

Hegr'S6ando segunda-feira a seu pcis,
n gr Carlos de Andrada, diretor de -'El

Ttenipo" dr Assunção, ofereceu, ontem,
ns AModaçào Brasileira de Imprensa,
um almoço ao sr. Lourival Fontes, dire-
ler geral do Departamento de Imprensa
« Propaganda, comparecendo Jornalistas
e figuras de relevo no Corpo Diploma-
tico e na administração pública.

Oferecendo o almoço, n sr. Carlos An»
drada disse qui se sentia no dever de
confessar, com absoluta verdade, que o
Brasil que tem visto, cm nada desme-
rece o Brasil de seus sonhos. Sua ua»
tureza. 4 qual Deus prodigalizou, sem
medida;., uma beleza multlforme; suas
cidades, que parecem crescer à nossa
vista, e entre elas, sem rival, a "Cidade
Maravilhosa.", a eficiência e o adianta-
mento de suas instituições, a eximia
cultura de seus Intelectuais, e a cor-
dlf-lldade acolhedora de seus habitantes,
tudo contribuiu para que sua perma-
nencla no Brasil fosse uma sucessão des-
lumbrante de impressões gratíssimas,
uma festa continua para os olhos e o
espirito".

Continuando, disse mais adiante o
orador:"Jamais esquecerei as palavras, com
que, muitos dentre vós, vos refèristes è.
ntnha terra mártir, palavras veementes
d« carinho e de admiração, que anun-
cl»m que a hora da Justiça total e Ue-
flnltlvs Jà nâo se encontra distante e
qua hi de chegar, para unir brasileiros
* paraguaios por laços mais poderosos
do que aa contingências históricas do
pussdo,

Esta união é um Imperativo da
kora que vivemos; a tragédia quehoje enche, o mundo ile pavor e
que ji bate ás nossas portas deve

,«i>contrkr intimamente unidos to-
dos nfis que temos Interesses co.

.tnuas, que falamos idiomas seme-'Jhantes, partilhamos de uma mesma
|elvjIlia**2o, católica e lbero-amerlca-
ítia e e.-tamos reg-idos por institui.
Icpes sociais e políticas semellian-
Jtes. Um bloco indestrutível e com-
pacto de tais países impõe:se como

Ji unlca solução salvadora para"evitar o predomínio dos Imperialis-
mos, lejam c>es quais forem, quo
quiserem s* exercer sobre nós. Po-
rem essa união só será duradoura •
profunda se houver uma compre-
ensío reciproca e cabal de todos os
rossos problemas e a vorttade de-
ridlda de resolve-los mediante uma
cuoperaçáo mutua, realizada com
critério de estrita justiça. A fo-
gueira voraz, que hoje consome
tantos povos, mostra-noa que so.-
mente a paz baseada na justiça ô
ílrmo e duradoura."

E assim concluiu:
"Meu caro Lourival Fontes: A

gratidão que se exprime por pa-l.iVtu !o,na-se sempre exagerada*u retórica; não pretendo portMii.,o traduzir, agera, a minha, porem<> íuaiiu hi de v,i;i demonstrar quevo.si- coii\ite e acolhida cordialls.
nia» recairam num peito amigo e'ta!.

Sinlioiès: convido-vos a levantar• ossas taças para brindar o Brasil,•:r.orma laboratório de um mundo
«vo, criaM prodigioso da civiliza-'ie do írópico; Getulio Vargas,
rocer americano e fnrjudor magnl-••-ente de um grande povo, e Lou-"ivai Fonte.--, inteligência alerta,,o*itade firme e coração

voto." .

gencia dos problemas, realizações easpectos sociais, que durante sua
grata visita se desdobraram diante
dos seus olhos.

E, ao concluir, lembrou que "no
mundo turbulento e conflagrado ioj
nossos dias, as Américas oferecem
um admirável espetáculo de bom
entendimento, e cada vez mais a 11-
ção dos fatos nos onsinra que de-
vemos fugir ao Isolamento e nosintegrarmos, com toda a alma, té
e decisão, na comunhão panamerl-cana, que centuplicará as nossa»
resistência.---, a noss» fortaleza moral
e as nossas forças econômicas, tão
necessárias â construção do mun-
do de amanhã."

Os bocha rela ndos do
centenário ao prof.
San Tiago Dantas

A expressiva
homenagem de ontem
na Faculdade Nacional
de Direito —
Homenageada também
a memória de
Evaristo de Morais

Com a presença da quase totall-
dade dos corpos docente e discente,
realizou-se ontem, na Faculdade de
Direito, ás 15 horas, uma expressi-
va manifestação estudantil ao prof.
San Tiago Dantas.

A homenagem, promovida pela
turma que conclue o curso, constou
da inauguração de uma placa do
bronze com os seguintes dizeresí"Ao pro. San Tiago Dantas, os bo»
charelandos do Cincientenario agra?
dccldos".

Pelos homenageantes, falaram o
•r. Luiz Pinheiro Pais Leme, presi-
ciente da União Nacional dos Estu-
dantes e outro bacharelando, enal»
(ecendo as excepcionais qualidades
de jurista c professor, do homena»
Ceado.

Agradecendo, num discurso sóbrio
< comovido, o i-n-f. San Tiasn Dan-
ias produziu uma peça de alta ein-
quencia, vivamente aplaudida.

Ao encerrar a homenagem dos ba-
charelandos, o prof. Pedro Calmun.
diretor dá Faculdade Nacional de-
Direito, falou sobre a inteira juslt-
(a desse preito de admiração da
mocidade ao prof. San Tiago Dan-
tas, considerando uma das maiores
expressões do moderno magistério
universitário no Brasil.

Os Bacharelando» do Centenário
prestaram ainda outra homenagem,
ã memória do saudoso advogado e
criminalista Evaristo de Morais.

I
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No Super-Coiigelador de Luto, *
porta ae abre de cima |>ara baixo,
funcionando como útil prateleira.

pONJUNTO por conjunto, ou
V detalhe por detalhe, Frigidaire
é. o refrigerador feita- 100o/--,'para
lhe proporcionar utilidade má-
xima. Seu famoso mecanismo
Poupa-Corrente, super-potenciado,
é ainda mais econômico. Seu inte-
rior, ainda mais amplo. Seu fun-
cionamento, ainda mais perfeito.
Escolha um Frigidaire. E não
se esqueça: só é legítimo Fri-
gidaire o refrigerador fabrica-
do e garantido pela General
Motora.

Drepeendrdor tutimilita daa
Bandrjj» de Gelo, com reronvedort*
iasttntinw** dot cubos.

O Ucaconirlador Automitiro"Clclo
de Segurança" iiinnlem. durante n
degelo, uma temperatura adequada
para proteger oa alimentoa.

CONCESSIONÁRIOS FRIGIDAIRE EXCLUSIVOS NO RIO

CHADLER S. Ai - Roo México, 16S-A

Co-icejsionãrii» nei principal, cilindra tio Pata l"Lomparllm«nto Inferior Extrai par*
armaienagem da alimento*.

O JORNAL nos Estados.

CRÔNICA DOS MUNICÍPIOS
MINAS GERAIS

Mesas à venda na recepção do
COPACABANA PALACE

O PROGRAM ADA
HORA DO BRASIL
EM BUENOS AIRES

gen?

A RESPOSTA DO SR. LOURIVAI.
FONTES

0 ir. Lourival Fontes agradeceu
i ..homenagem, assegurando que avisita ao Brasil, do sr. Carlos deAndrade, fiiyirá perpetuada na nos-s* lembrança, como um dos aconte-
clmentoa marcantes da nova etapatn&ngurada nas relações dos nosso-,
países, e uue sua presença entre»Ó» teve uma significação especla-Usílma, nâo só porque é o mesmo j•ira Jornalista ilustre, representante !
«» elite cultural do Paraguai, co- !

Contratado para dirigi-lo
o maestro Ernani Braga

i Acaba da ser contratado para o
j cargo de diretor artístico dos pro.

Krumas da "Hora do Brasil", em
Buenos Aires, o maestro Krnanl
Draga.

I o artista uatrlcio tem percorrido
| todo o Brasil, numa campanha de

I 

difusão da nossa musica. Do Nor-
te âo Sul, tanto nas canlt-ils como
em cidades do Interior, Ernani Bra-

¦ ga arregimentou massas corais ate
de milhares de vozes, como rio Ue-

I cife. em Florianópolis e Port.) Ali-1
igre, utilizando-se exclusivamente d*-' 

elementos locais.
Assim, o seu trabalho reveste um

¦entido cultural e educacional." De acordo com o sr. Anlbai l."u-
reiro, o maestro Ernani Braga pro-
curará imprimir âs lrradlaçOcs da"Hora do Brasil" um novo -lurto,
tornando-as mais variadas e do mu.
llioi* teor musical, tanto no gensro
popular como no erudito.

Entre as realizações que ficaram
assentadas, entre o sr. Loureiro e ú
maestro Braga, figura a formação de

fez do seu Jornal i ''orais para execuçOes em teatros
simples registo de i no ar -lvre
e realidades, mas I

de luta, um posto
C maestro Ernani Braga ijartlra

| '-om sua família para Buenos Aires
na primeira quinzena -de janotro.

ffl* porqu* ele
ale apenas um
wonteclmentos
iwa barricada
Wlngado daa reformas políticas e"Ciais que a açiio do governo ami-
sorvem concretizando, em benefl-"lo da naçilo c do povo paraguaio"Isou qua ao lado da açüo do jor-"alista o visitante tem desenvolvi- .-'..'¦,'-'., -» -".lo * içOo do homem publico e esía Dr. Manuel de Abreu - Da Aca-
"-pia qualidade, o dom de observa- demia de Medicina — Radio Dia-
tio; o senso de analisa e de juig'.-.- gnóstico. Radloterapia — Avenida
mento, «uçertormente o habilitam i RJo Branco, 257, 2o andar — Tele-a» «ame, i compreensão © 4 Inteli- ' fone 2J-0442.
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AS DECISÕES DO
T. DE SEGURANÇA

Assassinou o lavrador
após o oficio religioso
— Condenado a 12
anos de prisão o padre
Luiz Santiago da
comarca de Cuité *

Presidido pelo juiz Miranda ft"-drigues ,realizou-se onteiu o julga-mento do padre Luiz Santiago e
Venancio Alves de Lima, denuncia-
dos nó processo n. 1.S45, originário
da Paraiba, como responsáveis, peloassasslnlo de Sévérlno Amaro, la-vrador, de 30 anos de idade, na cala-
da da noite, em lugar ermo, quandoretornava de um oficio religioso,
Eato ocorrido na comarca de Uuité,
naqiiele Estado.

A acusaçáo esteve/a cargo do pro-curacoi- Eduardo Jara.
O juiz, findos os debates orais,

proferiu em audiência a sentença,
que conclue pela condenação do pa-dre Luiz Santiago a 12 anos de pri-
são celular, grau mínimo da pena
prevista no art. 291, parágrafo 1»,
da Consolidação das Leis Penais,
combinado com o artigo 3". inciso 10,
do decreto-lei n. 4S1. •

O outro reu foi absolvido por ue-
ficlcncia de provas.

ARAGUAUI, 11) (Do corresondente)
_ Agun e esgoto parn a cidade —
»arv.....> Ce Saneamento* — A Pre-
feitura acaba de contratar com a
firma Bicalho Goulart & Cia., de
Belo Horizonte, os serviços do unia
adutora da rede de esgotos e outra
para a distribuição dágua á cidade.
Os serviços importarão em .......
u.-.!,'j:íIí15500.

Solenldndea de formatura — Efc-
tivaram-**. nesta cidade as cerimo-
nias de colação de grau das alunas
que concluíram o curso ginasial c
normal no Colégio Sagrado Coração
de Jesus, modelar estabelecimento
de ensino- que nestes últimos cinco
lustros tem prestado incalculáveis e
marcantes benefícios á. difusão do
ensino no municipio de AraguarI e
em toda a região próxima de Goiaz
e do Triângulo Mineiro .

O ato da efitrega dos diplomas e
dos anels teve lugar no salão nobro
do Colégio, imediatamente apôs a
missa solene celebrada pelo revmo.
p -nvt. Marcos Erwlck.
Falaram na ocasião, alem do para-

niu.o, sr. João Alami Filho, distinto
advogado aqui residente, que profe-
riu oportuno e magnífico discuráo.

I as graduandas Maria Gisele Jacô «
I M. Fleuri Surado. e os senhores juiz
i de direito, que presidiu á mesa, e
1 Olavo Santos, representante do pre-

feito . A 5 cio mês corrente realizou-;-f<
a colação de grau dos bacharéis do
1941 pelo Ginásio Regina Pacis, lo-
cal.

Todas as solenidades se revestiram
do grande brilhantismo e distinção,
tendo usado da palavra ao ensejo da
entrega dos ,diplomas, o Sr. José
Gaioso Neves, diretor da Estrada de
perro de Goiaz, paraninfo da tur-
ma e o talentoso bacharel Vicente
Andrade, orador oficial, quo foram
vibrantemente aplaudidos. Falou,
ainda ao encerrar a sessão, o sr.
Olavo' Santos, representante do pre-
feito, que, em feliz e apreciadlssimo
improviso, enalteceu a magnífica
obra educacional da irmandade reli-
glosa fundadora e dirigente daque-
le estabelecimento

Batizado — Foi levada á pia ba-
tismal a menina Esmeralda, filha
do sr. e sra. Nazir Kesck.

Caanmcnto — Realizou-se o en»
lace matrimonial da senhorita Ma-
ria Dalvã Baptista OHvê com o er.
Tufft Elias Alem, do alto comer-
cio local.

PEDHA BRANCA, 19 —(Do cor-
respondente) — Com a senhorita
Maria D. Carneiro Rezende, da eo-
eledade local, contratou casamento
o nr. Jofre Mohalem.

Esperado o eactitor Amoroao I.lmn
— 19 (Meridional) — E' esperadu
amanhã nesta capital o escritor Al-
ceu de Amoroso Lima que paranin.
fará ft turma deste ano do Ginásio
Tristão de Athayde.

ESTADO DO RIO

INJURIOU O JUIZ DE APIAI E FOÍ
DENUNCIADO COMO INCURSO NA

LEI DE SEGUIIATVÇA
O procurador Gilberto Goulart de

Andrade apresentou ontem ao minis-
tro Barros Barreto, presidente do
Tribunal de Segurança Nacional, a
seguinte denuncia;"instaurou-se .. presente in.íuerito
para apurar a denuncia apresentada I
pelo advogado no foro de Aplal, Es- i
tado de S. Paulo, contra o provisio- I HUa
nado Casimiro do Amaral Simonet- 

'
to, pelo. fato de haver injuriado O
m. ni. juiz de direito local.

Das testemunhas que depuseram
no inquérito, duas afirmam que,
realmente, no dia 8 de outubro do
corrente ano, no Cartório do Io Ofl-
cio daquela Comarca, o acusado, co-
mentando o julgamento de certo tel-
to em que era intessado, declarou
que a parte vencedora sô poderia
ter obtido ganho de causa pela uni-
ca razão de possuir mais dinheiro
do que o vencido, seu cliente, o que.
de certo, constitue grave injuria à
Justiça. Essas testemunhas são de
Inteira idoneidade pois que se trata
do delegado de Policia da cidade e
do serventuário do cartório onde o
fato ocorreu. .

E" de concluir-se, pois, que
Casimiro do .Amaral Simonetti,

qualificado a fis. 15, está incurso no
I art. 3° inciso 25 do decreto-lei n.

431 de 18 de maio de 193S .sujieto à
pena de seis meses a dois anos de
prisão.

O processo, que tem o numero
1.896, foi encaminhado para o res-
pectivo julgamento, ao juiz Miruida
Rodrigues.

Fechado o "Diário da
Manhã", de Niterói

O Natal doa pobre» em Mterõi —
Prosseguem os preparativos pa^a a
distribuição de festas de Natal áscrianças pobres de Niterói. Há jã
vários dias, no andar térreo üo
paiacio uo mgá, vem sondo feito o
preparo dos sucos de presentes.

Afim de evitar atropelos e possi-
veis contusões, a esposa do inter-
ventor federai mandou distribuir, j 

""ações 
americaem todos os bairros da cidade, cinco ' ''»_,„ 

interior. '

A resolução ontem
tomada pelo Conselho
Nacional de Imprensa

Em reunião de ontem, o Conse-
lho -Nacional dc' Imprensa, sob a
presidência do sr. Lourival Fon-*
tes. diretor geral do DIP, proce-
dendo' á revisão do processo dc re-
gisto do "Diário da Manhã", de Ni-
leroi e tendo em visla novas infor-
inações colhida» a respeito da con-
duta dese jornal, resolveu inter-
ditar sua circulação. Ontem me«-
mo. expediu o DIP a» necessárias
instruções i autoridade policial
compelentt dn Estado do filo, no

fechamen

Lavoura — A exemplo do que tem
feito nos anos precedentes, com o
escopo de Incentivar a cultura do
ouro branco neste município, a Pre-
feitura vem fazendo farta distribui-
ção gratuita de sementes de algodão,
devidamente expurgadas, aos ogn-
cultor,'H e fr.zendeiros locais.

Mercê do apoio decidido • cons-
tante que o governo municipal tem
prestado à i agricultura em geral,
pode-se afirmar, sem exagero, que o
município de AraguarI se conta en-

í tre os centros produtores mais evo-
luidos de Minas, sendo particular-
mente avantajada d* ano para ano a

produção algodoelra.
Transcorreu a Io do fluente mes

a data onomástica do padre Eloy
Kee, ilustre vigário da paroquU,,
que por esse motivo recebeu as mais
expressivas demonstrações de sim-
patia e estima P°r Vi-rte da popuU-
ção católica araguarina, no selo na
qual se te mfeito sentir o influxo
salutar da sua atuação abnegada cm
prol dos interesses da igreja e da
sociedade.

CIDADE DO HBRVAL, IO — Sle-
lhornmento-- na «Idade — (Do cor-
respondente) — O prefeito, sr. Wal-
dyr Lapersieri, tem demonstrado
grande amor pela cidade, realizando .
varias obras de importância. Assim,
inúmeras ruas do centro foram cal-
çadas com paralelepipedos e a ro.
dovia que liga a estação de Coim-
bra á Rio-Bala acaba de ser re-
formada. Também foram instaladoa
os serviços de água e esgotos da
cidade.

TRÊS CORAÇÕES, 19 — Campeo.
nato de eqnltoçflo — (Do corres-
pondente) — "Cavalo D'Armas" —
No campeonato de Cavalo D'Armas.
rpaliüado em Juis de Fora. sob o*
auspícios da 4" Região .Militar, ob-
tiveram as primeiras classificaçOe*
os seguintes oficial* :

Capitão Eloj- Menezes, 1» lugar
com o cavalo •'Baé'; 'tenente Raul
Rego Porto. 2« lugar, com o cavalo

I "Beau Geste"; tenente Mario Mar-
' quês, 3» lugar, com o cavalo "So
lbcra.no'. Assim, o 1» e 3" lugare»
¦ couberam a oficiais do 4o R.C.D.
i lies,a cidade.

Falecimento — Oocrreu o faleci-
trento do sr. José Rosalllo Gabriel,

j chefe de numerosa familia e antigo
i negociante instalado nesta cidade.

Noivos — Com a senhorita Célia
Eoout Naves, filha da sra. d. Ma»
ria Enout Naves e Manuel dos Reis
Naves, contratou casamento o sr
Geraldo Leão. de S. Paulo.

Melhoramento» Incnia — O DP»
feito municipal assignou o decreto-
lei n. 51. abrindo o credito suple-
montar na importância^ de 40:0005.
d-sHnado A construção e conservi..
çSo de logradouros públicos e cons-
trução » conservação de estradas «
pontes. Pnr rtcrptn-l*"! n- "-• "Pf-
feito municipal anulou o ealdo d«
dotaçSe» do orçamento vigente, nf
total do !l:«S3í«no. abrindo o credi-
to do Igual Importância pnra aqui
•IçRo ds nm cunliihfto com carro*

mil cartões, que darão direito ao&
porLiuores de receoerem, na prúxi-
ma terça-feira, ãs í.-í noras, no pa-
laolo do Ingá, o seu quinhão. Eeses
cartões aei-o entregues hoje hob
seguintes postos, á.n lu horas, pelas
pessoas abaixo discriminadas:

i" — Largo do üaneto, sr. Ra-
mos de Freitas; 2" — Buraco do
Jucá (em frente ao grupo escolar
em construção), sr. Aiarico Maciei;
3" — Morro uo Soares, sra. Maria
Carlota; 4" — Largo da Batalha,
sr. Alcebiad-es Roarigues Lima; 5-— Santa Rosa (largo do Marrou-,
sr» Lltz Vieira; tí" — Morro Ut>
Cavaiao (en, frente á fábrica Jas.
peol), capitão Albága.o oilva; 7c —
i-raia uas Chamas, srs. Robfcrtu
Brandão e Oscar Moreno; i" — Lar-
go de São Domingos, sr. Heitor
Mata; 3» — Ponta ue Areia Icampo
uo Horizonte F. C, na rua Sania
Clara), sr. Sebastião Leão; lu» —
Rink (rua Paare Anquieta, junto ao
morro), sr. Miguelote Viana; ll" —
.Praia da Boa Viagem, escoteiros.

Segundo recomendação da ara.
Alzira Vargas do Amaral Peixoto,
sô receberá quem tiver cartão, sen-
do os p.eseiues entregues direta-
mente ãs próprias crianças. Esta*-
me encontrarão, naquele dia, uo Jar-
dim do Ingá, com acesso pelas ruas
lJaulo Alves e praia das Flexas. A
meninada entrará no parque do
palácio, lado d-e trás, pela rua Nilo
.Peçanha, saindo Pelos portões da
rua Presidente Pedreira.

Ontem, foram recebidas as se-
gulrites contribuições: Empresa Flu-
inlnense de Diversões — 10:000$;
Companhia Vldreira do Brasil —
fi:O0o$; Leopoldina Railway — rêl»
3.000J; Cia .Brasileira de Usina*
.Metalúrgicas — 2:500J; Banco Boa
Vista — 2:5005; Prefeitura de Ni-
terói —'2:00Df; Cia. Metalúrgica
Barbará — 2:0001; Banco Hipote-
cario Lar Brasileiro — 1:000): Cia.
Brasileira de Fôrforos — 1:000};
Cia. Cantareira e Viação Fluminen-
se — 1:000?; sr. Luiz Guaraná —
1:000}; sr. Leon Suian (Casa Vene-
=a, — 1:000}; sr. Mario Acioli —
l.000}000.

Alem destas, há varias outras
pessoas que contribuíram com quan-
tias diversas e donativos, como ta-
tendas, roupas, objetos escolares,
brinquedos, comestiveis, etc.

Distribuição no meamo dia — A
esposa do chefe do gpverno flumi-
uense pediu a todas as Instituições
que desejem distribuir festas do
Natal que o façam no' mesmo dia,
isto é, terça-feira, afim de evitar
que as mesmas pessoas recebam do-
nativos de mais de uma fonte.

A consoada dos Telho» — A se»
nnora Amaral Peixoth também ofe-
recerá aos velhos uma "consoada.
desta vez no Abrigo Cristo Reden-
tor, em S. Gonçalo, quarta-feira, ao
meio-dia. Comparecerá a essa festa
o interventor federal.

No decorrer da consoada, alunas
Ca Escola Profissional Aurélio Leal
executarão dausas, cantlccs, etc,
sendo a festividade filmada pelo
DIP.

• «ido pelo ouro dos Macuco» oara
.Ui, se dirigiu, com os seus dezo fl.
thos. Foi infeliz, porem, o pnbr*
homem.

Ao jjgar dentro dágua uma bom-
ba. esta explodiu no momento em
que Francisco acendia o estopim,
quelmando-lhe horrivelmente o ros-
to. O desventurado garimpeiro teve
morte horrível, depois de 24 hora*.

RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE. 18 (Meridional)

— O civismo do poro (tnocho —
O interventor gaúcho enviou ao
nresldente da Republica o seguinte
telegrama;"Tenho a honra de comunicar *•
v. excia. que as solenidade.*, dn
"Dia do Reservista" assumiram ex-
presslva e invulgar demonstração de
civismo do povo riograndense.

Nesta capital, milhares da resor-
vistas, acudindo uõa o°stos de apr-»-
«entação, desfilaiam em esT.ont.inea
e eloqüente demonstração de entu.
ílasmo, perante as autoridades, nu-
ma atitude que bem demonstra a
perfeita conclencla perante o mo-
mento grave que atravessam a»

na».
Inclusive das cham"*-

¦ ..:?*{

APRESENTADOS OS NOVOS BRIGADEIROS DO AR — Após 0
seu despacho de ontem com o presidente da RepúbliÇ-t, o er. Salgado Fi-
lho, ministro da Aeronáutica, levou á presença do chefe io Governo os
brigadeiros do ar Amilcar Sérgio Vcioso Pederneiras e Gervasio Duncan
de Lima Rodrigues, ultimamente promovidos a esse posto, e os coronei3-
aviadores Heitor Varady, diretor da Divisão de Pessoal da Aeronáutica;
Fernando Vitor de Amaral Savaget, diretor do D. A. N., e Vasco Alvp»
Seco, sub-chefe do Estado Maior da Aeronáutico. As altas patentes da
Força Aérea Brasileira agradeceram ao presidente da República as pro-
moções e comissões recebidas, sendo tomado, no momento, o flagrante
acima.

das onas coloniais, chegam idêntica*
Informações, todas reveladoras da
Integral unidade de pensamento e
¦olldariedade do povo riograndense
em torno do governo de v. exçlaVi
na satisfação dos compromisso-, com
a nobre nação americana, em face
da Insólita agressão que sofre».

Reafirmo irrestrita solidariedade
do Rio Grande do Sul ás dlretrlze*
trai-üoas pelo chefe supremo da
Nação Brasileira, no alto sentido de
honrar os compromissos assumidos
e prer-etvar a Integridade e sobera-
nia do continente amorlcano.-'

Animado o mercai" de lll» — (A.
>j,)  o mercado riograndense da
ISe voltou a anlmar-se, apresentan-
do agora grande Interesse. Os pre-
cos do produto riograndense man-
toem-se firmes, verlflcando-se atS
preços nunca alcançados no Estado
como foi agora constatado.

DeclnraçOe» do »r. Coelka de
Sooxa — (A*. N.) — Regressou, ,
ontem, o sr. Coelho de Souza, ue-
cretario da Educação do Ri" Gran-
dc do Sul. Falando 4 Imprensa, de-
Clarnu. que Importantes reforma*
«¦erão introdoxidas no ensino uo
pais. Afirmou que o ministro Ca-
pr.nema baixará, ainda este m^s, a*
leis que reorganizam o ensino kb-
cnndarlo o técnlco-proflsslonal. Em
lanelro, serão dadas as leis qua re-
uularão o ensino primário e nor-
mal. O ensino secundário e tccnl-
co-proflssional será regido em sous
mínimos detalhes pela legislação
federal. Quanto ao primário e nor-
mal serão objeto apenas do norma»
«jerals. dentro das quais os Estados
organizarão esses rumos de ensino.
Logo que Sí-jam baixadas as referi-
dar. leis pelo ministro da Educação,
o Rio Grande do Sul dará a estru-
tura definitiva aos ensinos prima-
rio e normal, para que já no pro-
ximo ano letivo encontremos a rsrta
escolar organizada e orientada den-
tro dessas medidas.

Acrescentou o sr. Coelho de Pou»
I tia que o sr. G,ist*\vo Capanema

lhe adiantara que o Brasil possuirá
I dois ttpoa de escolas técnicas. Uma
' euperlor, que será da competência

exclusiva do governo federal e des-
llnada â formação de técnicos es»
peclallzados, e cujo ensino será
ministrado pelos sete grandes II-
céus de artes e ofícios, que a União
vem construindo no pais. O outro
tipo de escola será o comum, nes-
«nado á formação de operário-? es.-
T-f.clalizados, sendo da competência
flos Estados.

Finalizando; o sr. Coelho de Sou-
«a adiantou que em breve será or-
«ranizada a Juventude Brasileira,
dontro dos moldes acordados r.a
Conferência Nacional de Educação.

O Convênio Cultural
Luso-Brasileiro

Sua execução imediata
— A partida do
sr. Antono Ferro

O sr. Antônio Ferro, que regres-
stu-á a Portugal, a liordo do "Nyns-
•a", fez ontem a sua última vi-
sita. no Departamento Naclonrl de
Propaganda, no sr. Lourival Fon-
tes. N5° fo' unl simples encontro
de cortezla. Já que 03 dois altos
funcionários do» governos portu-
guês e brasileiro se serviram da
oportunidade para assentar as ul-
tlmas providencias visando a execu-
ção do convênio recentemente nego-
ciado ontre as duas nações. Desde
logo ficou assentado que o repre.
sentante do S.N.P. junto ao DIP
será o visconde de Carnaxide e que

o primeiro numero da revista
"Atlântica'', órgão do convênio, se
editará em Lisboa. O serviço de
Intercâmbio de imprensa será tam-
bem iniciado imediatamente, deven-
do o DIP receber dentro em bre-
ve os primeiros "copyrights" firma-
dos pelos escritores e jornalistas
lusos Agostinho Campos, Manoci
Múmias, Joio Amaral, Pedro de
Moura e Sá e sr. João do Amaral.
Por sua vez. o S.N.P. encaminha-
rá aos jornais portugueses os artl-
gos de Gilberto Freire. Álvaro
Lins. Guilherme de Almeida. Almir
de Andrade e Augusto Frederico
Sclnnidt. Por ultimo, ilellberou-se,
na parte que se relaciona com radio-

As enfermeirandas de
1941 vôo receber hoje
os seus diplomas

Reallza-se hoje. ás 16 horas, no Pn-
lado Tiradentes, a cerimonia da entre-
ga dos diplomas ns enfermelrent'.,,» lie
1041 ria Escola Profissional de Knff.r-
melros do Serviço Nacional de Doença*
Mentais.

A solenidade será presidida oeto er.
Adauto Botelho, diretor do Serviço Na-
cional de Doenças Mentais, quc, com, o
sr. Jefferson de Lemos, fará a entroga
dos diplomas. >

Paranlnfarft a turma o «r. AfoM-o
Homem dc Carvalho.

DR. ADAUTO BOTELHO
Docente da Faculdade de Mediclm

Doenças nervosas n mentais — F.letrl-
cidade médica — Cine Odeon (Praça
Floriano). 5° andar, sala 514, das 14 *e
18 horas.

DR. DUARTE NUNES
Vias urinaria-. — Ilemorroida»

Doenças anu-retals
S. Pedro. 64 — Das 9 ás 18 boras

difusão, quc esta soja igual ,*
prontamente Iniciada. Assim, a
Radio Nacional de Lisboa orguni-
zará programas especiais para o
Brasil e o DIP, pela Divisão de Ka-
dio, transmitirá para Portugal pro-
gramas quc constituirão poderoso
lnatrumenlo de aproximação cultu-
ral entre os dois nalsc».

SÂO PAULO

sentido de determinar o
• i fi a 9mm*m. J.....At. l-«_ ¦»*3«o vrt «m r s ,,'iii ii,*" ruiu cíino»»o Imediato da redaçáo daquele, Jo*- s„,a pr„pr|R para 0 ,ervico At eo»
nal. Jeta de lixo.

GOIAZ
RIO BOMTOi IS (Do -*orre*ino-».

dente) — O raio matou cinco nes»..a»— Esta cidade íoi abalada com uni
tremendo fato. ocorrido a 16 d«. m>":»
passado.

No município denominado Barra
dr, Ganço, .caiu um raio numa ven-
da. onde estavam reunidas varia*, ...-.:.,,rt^ssr.ns entro pias aleiimas .-ria..- ' cussão. matou com três tiros de
pessoas, «nt e ela umas •-'¦---1 voh.er. raa ,spoí,a Carlota Sorge-' 

! nlsoht, de 33 anos de Idade.
de

S. PAULO — Chegou a delegação
do Flamengo — 10 (Meridional, —
Chegou hoje pela manhã, a delega-
Ção do Flamengo, que amanhã á
noite enfrentará o quadro do Co-
rlnthians.

Pelo mesmo trem da Central, via.
jaram os restantes jogadores do
Fluminense, que jogará domingo
contra o São Paulo F. C.

Matou a eaposa — 13 (Meridional)
— Francisco Antônio Cavalheiro. Ia.
pldador de jóias, de 50 anos de ida-
de, em sua residência á rua Slquei-

i ra Campos. 126. apôs ligeira dis-
re-

ças. A f a isca elétrica matou
taneamente cinco das pessoas pre-
«ente», inclusive dois menino»

Ouro — Foi -descoberto no corrf B<>
dos.-Macuco» grande jazida de ouro. I

Enorme tem aldo a afluei"!,. rt» |trabalhadores, que seduridi-* *yla
poesibindade d* fortuna rápida, par.- |
ali ** encaminham. Um Raxlmseir» |

Apresentando-se & autoridade
serviço na Central de Policia, o cri-
mlnoso afirmoa que de ha multo
desconfiava da conduta de sua e*.
posa terminando por matá-la, eem
contudo apresentar nenhuma prova,
concreta da Infldelldade de Cariou

O Inquérito «obre a tragédia pro».oncontrou uma pepit» de 11 Krama* ; MI[Bir4 na rtele-racla distritald* ouro. i *._ . .
Francisco da Rooha. tmabent a-tdtt-.' (Continua na »• pagina»

Sorteios Gratuitos
Diários Associados

Troco de "certificados de compra" por
CÉDULAS NUMERADAS

A último extração de 100 contos cm prêmios
do nosso plano dc propaganda em combinação com
o comercio do Rio, Niterói, Petrópoli-i, Teresópolis,
Friburgo, Campos e Juiz de Fora, será -realizada
impreterivelmente no dia 28 do corrente, sm máqui-
nas "Fichet", com a presença do fiscal do governo e
irradiada para todo o Brasil, pela Tupi, sob o patro-
cinio do "Palácio das Drogas".

Reúna quanto antes cinqüenta mil réis de "Cer-

tificados de compra" e troque-os na mesma casa
em que os recebeu, por uma CÉDULA NUMERADA
dos "Disriot Associados" para concorrer gratuita-
mente ao sorteio de Natal de 100 contos em premios.

Uma limousine "Studebaker", tipo comander
de luxo, modelo 1942, no valor de 50 contos, acaba
de ser adquirida da Auto Mercantil S. A„ destinada
ao primoiro prêmio. V« i

u, mm * r,, l-»,l.il„^rt,ti^^l^^^,^
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Forno brando,
ou

forno quente?

e"Eu misturei bem, to-
dos os ingredientes ...
mas não pensei que a
temperatura dò forno
fosse tão importante! K
por isso, ahi está todo
o trabalho perdido I"

• "Pelo menos, aprovei-
taste a lição I A tempe-
ratura inadequada estra-
gou o teu bolo — tal
como a torrefação de-
masiada ou insuficiente
estraga o sabur e aroma
de um café, mesmo de
tipos finos e das rae-
lhores terras 1"

• Reunir uma torrefação e moagem perfeitas a
uma combinação de tipos finos de café das
melhores zonas de São Paulo, é o grande se-
gredo do Café Colombo! É graças à sua fabri-
cação cuidadosa, que o Café Colombo conserva
integralmente, até à sua chicara, a alta quali-dade dos melhores cafés, com que é feito I

CAFÉ COLOMBO DÁ UMA BEBIDA SABOROSA I
A torrefação do Café
Colombo é feita pelos
mais modernos processos,
que garantem uma torra-
ção uniforme e invariável.
A moagem tambem ê con-
.rolada, evitando um pó
excessivamente fino, como
geralmente acontece. O

empacotamento imediato
completa a fabricação do
Café Colombo—que man-
tém, assim, o gosto e aroma
especiais da mistura de
cafés finos, de São Paulo.
Se deseja "algo melhor"
para o seu paladar, passe
a usar Café Colombo.

"*'«.to *«• tr *

O Café Colombo é empa-
cotado em eclo/ane paraconservação perfeito de
aeu aroma a sabor.

CAFÉ' COLOMBO
PALADAR DE SÃO PAULO

IA-C1

Â classificação de
funcionários nomeados
para os Correios

O capitão Landry Salles, diretor
geral dos Correios e Telegrafoj,
baixou portaria classificando nas

Diretorias Regionais abaixo indica-
das os cidadãos nomeados Interina-
mente para a classe "E" da carrei-
ra de postalista :

Na Diretoria Regional do Amaso-
nas: Avellna Augusta Leal Gesta;
na da Alagoas: Ruth Andrade e Ma
ria Nazareth Gouveia; na de Bala-
Elza Menezes Souza; na de Botu-
catu': Ascenia Soares; na o Ceará:
Diana Xavier da Costa e Laura Lou-
sada Gonçalves;, na do Distrito Fe-
deral: Artyr Areia, Deusnisla d»
Mattos, Elisa Cardoso, Flavio Du-
que Estrada de Barros. Geraldo Pe-
çanha .Nunes, Humberto Cortes Es-
trada, José Mendes Barcelloa, Jos4
Maria Luiz de Carvalho, LIno Va
lerlo dos Santos; Mafalda Carn_-
vali, Merino Quintela, Maria Norma
de Oliveira, Nestor Santos e Domln-
gos Costa; na Diretoria Regional do
Espirito Santo: Maria da Gon_éi_io
Itodrlgue de Rodriffues ;na de Jula
de Fora: Elvira Paiva Guimarães
e Marta Santanna; na do Mara-
r.h..o: Carmen Bacellar Couto, Ho-
norlo Ribeiro Vieira, Vianna Boir*«. Maria Carmo Serra: na de Mina»
Gerais: Mario Antônio de Castro,
Amalia Veras de Castro: na do
Par;.; Ligia Gentil Machado: no du
Piauí: Celemerioo Passos de Carva-
lho; na do Rio Grande do Nort.:
Adherbal da Câmara França e Jo-
sepha Lopes Brandão; na do Ria
Grande Sul: Maria de Lourdes An-
tunes. Osmar da Cruz Correia. PU-
nio Ellzeu Pereira, Roberto de Al-buquerque Lima; e na do Rio da
Janeiro: Sy Lea Santos Lima Santa-
na, Ilja Sylvlno de Albuquerque
Lima, Maria Lulza Nava e Maria
de Lourdes Reis Santos.

Absoluta
solidariedade aos
Estados Unidos

BUENOS AIRES, 19 (A. P.) -
O Partido Radical, que se acha na
oposição ao governo do sr. Ra-
mon Castillo, proclamou, por inter-
médio de seu Comitê Nacional, a"sua abscluta adesão" á cau.i dos
EsUdos Unidos.

Nessa proclamaçáo, dizem os ra-
dicais que "a propagação da guerra• este hemisfério torna urgente a
adoção de medidas capazes de
erradicar em todo o país a infiltra-
ção estrangeira e os métodos tota-
litarios que Inflingem a soberania
dos povos americanos.

A declaração radical nâo faz qual-
quer referencia, de aprovação ou
reprovação ao ato do governo, es-
tabelecendo o estado de sitio.

Ouça o Radio Tupi -1.280 Klc

11. IIL Íi
Clínica médica

Doenças internas — Sifilis
Todos os dias, de 10 ks ia a M

às 17 horas
CONSULTÓRIO:

Rua Urugualana. 37-1° andar
Telefone: 43-8453

Tomou veneno em
plena via pública

Impressionante suicídio verificou-
se, aos primeiros instantes da tarde
do ontem, na rua S. Cristóvão, pro-xlmo ao viaduto da Central do Bra-
BU.

Uma mulher, num gesto emocio-
nante. Ingeriu all violentíssimo toxi-co, para tombar morta, como quafulminada.

i A identidade da suicida, pouco da-
dois, era deflnltivamento restabele-
elda. Tratava-se da domestica Anto-
pia Thereza, multo jovem ainda a
<iua residia .. rua Francisco 8A n.
8.. «m Belfort Roso.

Antonla Thereza 'não deixou na-
níuii-ii declaração -quo explicasse
asa B-8-o de deavario.

./' . -.
,V;')»ym'-lfeWt-Mi''i-Si

Serão congelados os
preços do café

NOVA YORK, 19 (A. P.) -
O sr. Ashby Bruce, chefe da Divi-
são de Produtos de Importação da
Administração do3 Preços, anuncia
qua oa preços de café em grão serão
congelados no nivel dos preços vi-
gorantes a 8 deste mês.

Essa declaração foi feita após
uma conferência em que tomaram
parte 34 representantes das mais
importantes firmas cafeeiras, ata-
.adistas e varejistas. '

Disso ainda o sr. Ashby que osconsumidores podem ter a certeza
de que "não terão que enfrentar
nenhum excesso nos preços que pa-
gam por aquele produto" e acresceu-
tou que "não ha nenhum perigo devir a faltar o café."

DR. R. HARGREAVES
Homeopatia — Rua 7 de Setembro

172, sob. — Teleforíe: 23-0275.
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COMANDANTE J. O. DE AHAGAO — Realizou-se ontem, âs 12,30 horas, no Jockey Clube, o almoço

que ao comandante J. G. de Aragão, superintendente geral da Light, por motivo do seu iegresso da Republi-ca Argentina, ofereceram os seus amigos e colegas da alta administração daquela Companhia. Em breves pa-lavras, o sr. J. M. Bell, diretor da Light, saudou o homenageado, dando-lhe as boas vindas, respondendo ucomandante Aragão. Falou ainda o major K. H. McCrimmon D. S. O., diretor da Companhia, para enalte-cer a ação do sr. Orion Lobo, presente ao almoço, e que, durante a ausência do comandante Aragão osubstituiu na Superintendência Geral. Por fim, o sr. Orion Lobo agradeceu as carinhosas expressões do ma-
jor K. H. McCrimmon. Tomaram parte no almoço os srs. J. M. Bell, major K. H. McCrimmon D S OW. Hufsmith, Humberto Cardoso, H. L. Baníill, P. R. Castanheira, Alfredo Santos, J: H Smèaton W l"Simpson, A. Hutt, P. F. Salmon, Orion Lobo, M. Y. Fernandez, W. J. Woolley G. Hearn, F C ScovWo'
A. Barton, G. A. Sweet, Brito Pereira, H. Greig, Nilo Pereira, J. H. Rogers. Dulcidio Pereira. AlfredoMaia, Francisco Marcondes Machado Junior, H. V. Barter, A. Lobo e Ferreira de Barros, fazendo-se repre-sentar o sr. M. Graham Fulton, pelo sr. G. Murchie.

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje:
Senhores: Msrcionlllo Pitanga, Joaquim

Cvrllio da Silveira, Edgard Brandão,
Frederico Klier, Msrio Fernandes Bastos.
Manuel Mendes Ferreira. Arthur Accloly
Bastos. Nestor Barreto da Silva. Fernan-
do- Alves Cordeiro;

Senhoras: Annita Varella de Meoeiros.
esposa do sr. José Custodio de Medeiros
Filho, Marina Gonçalves Lemos, esposa
do sr. Alcides F. Lemos, porá Carneiro
Brown, esposa do sr. Carlos Baptista
Brown, Maria Elisabeth Cardoso Uns.
esposa do sr. Geraldo Lins:

Senhoritas: Edméa Nunes, filha dn sr.
ílpidio Nunes Filho, Zoraida Callander.
filha do sr. Adolpho Calander. Eunice
Wlttonvio. fiha do sr. Eugênio Carlos
Wlttonvio;

Menino Aurino. íllho do sr. Mario
Gomes Peixoto.

 Faz anos hoje o sr. Armando
Graham Bell. conhecido sportsman.

 Aniversarla. amanha, o sr. Mau-
ricio Frgdman. comerciante nes a praça.

NASCIMENTOS

^— Será realizado hoje. ás 17 horas,
na. Igreja do Sagrada Coração de Jesus,
o casamento do ir. Hermeneglldo ae
Barros Filho, filho do ministro Herme-
neglldo de "Barros e srs. Braulla de Me-
neses Barros. com a senhorita Ivette
_cim Mello, filha do ir. Antônio Luiz ae
Sousa Mello e sra. Laura de Almeida
Sousa Mello.

— Reallza-se hoje o enlace matrimo-
nlal da senhorita Conceição Escolastiea
de Oliveira, filha da sra. Maria C. ae
Oliveira, com o ar. Sebastião Ferreira.

O ato civil seri Ss 10 horas, na'Preto-
ria de Nova Iguassd, servindo de teste-
munhas, por parte do noivo, o sr. Cy-
rlno de Oliveira e a senhorita Lucy ds
Sousa; e por parte da noiva o sr. octa-
vio Conceição e sra. Maria Conceição
de Oliveira.

A cerimonia religiosa ter* lugar as
17.30. na matriz dos Sagrados Corações,
na TIJuea, servindo de padrinhos aos
noivos o sr. Serafim Ribeiro de Almeida
e sra. Chrlstina Ribeiro de Almeida.

 Será realizado hoje. ás 17 horas.
na igreja de Santana, o enlace matrimo-
nlal do sr. Maurício Siqueira Franco,
filho da sra. Dorvalina Siqueira Fran-
co, com a senhorita Joanna Mendonça
Lago do Amaral, filha do sr. José Men-
donça do Amaral, funcionário da Llgnt,
e sra. Eliza Mendonça Lago do Amaral.

Seráo testemunhas no ato civil e na
cerimonia religiosa, resoectivamente o
sr Ismael da Silva Damasceno e senão-
ra Carllnda da Silva Damasceno, e o sr.
Francisco Braga Cavalcanti e a tenho-
rlts Neusa Mendonça Lago do Amaral.

! Resllzar-se-á smanhá o casamento
do principe polonês Constanti C-srtorys-
_!. filho do príncipe Olglerd Czartorysitl
e da princesa Czartoryska, eom a conae.-
sa Caroline d» Flater Zvberk. tamoem
da Polônia, filha do conde Henrt e aa
condessa Ellzabeth Flater Zyberk.

A cerimonia religiosa será ceieoraaa
pelo Núncio Apostólica, monsenhor Aioisi
Masela. ás 18.30. na igreja do» Panrt»
Dominicanos, no Leme.

Reallza-se hoje o casamento da se-
nhorlta Zulmlra Fernandes Maçhaao,
filha do sr. Manuel Fernandes Macnaao
e sra. Lulza de Castro Machado. Já ta-
tecida, eom o sr. Chrlstlsno Alves ae
Castro, auxiliar da Kmpresa Queiroz.
filho do sr. Antônio Alves de Castro e_
sra. Ollvia ds Vasconcellos Alves .*
Castro.

A cerimonia religiosa será realizada âs
17 horas, na Igreja de S. Domingos ae
Gusm_o. servindo de padrinhos o sr.
Joaquim de Almeida Leal runcionan. ua
Secretaria da Santa Casa. « ira. Rosana

j de Castro Leal.
O ato civil será efetuado ás 11 horas,

no Palácio da Justiça, sendo testemunhas
o sr. Fu»rte Antiin . srs. Fellcla Ca-
tsldl

 Reallza-se hoje o essamento da
senhorita Zulmira Duarte Ellsardo. tuna
do falecido sr. Jos< Duarte Ellsardo, eom
a sr. Adaurl de Oliveira Santos, do co-

( mercio desta praça. íllho do Jornalista
. Barros dos Santos.

Nasceram nesta capital:
Lygla Marta, filha do sr. Helvldlo Ra-

mos de Araújo e sra. Sarah Munlz de
Araújo;

 Marlene. filha do «r. Mario Corto
e sra. Maria Corbo;

 H_ir. filha do sr. Augusto César
Baptista de Moraes e sra. Maria da Gio-
ria Ferreira de Moraes;

 Suelly. filha do sr. Mlchel Car_n
e sra. Dulce Carsn;

 Salvio. filho do sr. Augusto Fer-
nandes de Oliveira Junior e sra. Dora
Correia de Oliveira; •

 Helcio, filho do sr. Nelson Maliet
Pereira e sr». Marina Xavier Pereira.

BATIZADOS
Será levado, amanha, á pia Datlsmal.

e menino Mareio, filho do casal Otto Do-
mingos de Andrade-Angelina Bittencourt
de Andrade.

NU PC IAS
Realizs-se hoje o casamento da senno-

rlta Maria Helena de Aguiar Rocha, tuna
dc sr. Nesso Rocha, representante a#
Comissão de Defesa da Economia Nacio-
cal, em S&o Paulo, e sra. Olga de Aguiar
Rocha. Já falecida, com o sr. Thomas
Nunes da Fonseca, advogado nesta ca-
pitai.

O ato religioso será ás 15 noras »*
matriz de N. S. de Copacabana.

 ENLACE SENHORITA DULCE Hl-
BEIRO-SR ANTÔNIO FEITAL — Reali-
za-se hoje. SO. o enlace matrimonial da
senhorita Dulce Maria Ribeiro, filha da
viuva Maria Eudoxia Ribeiro, com o sr.
Antônio ' Feital. lndustrtario e tllho -J°
sr. Leonidas Feltal' e da sra. Adelaide
Feltal. O ato civil terá lugar ás U bo-
ras, no Juizado de fasamentos. á rua D. i
Manuel, 35. e servlráo de testemunhas da |
noivo os srs Nestor do Amaral e Nelson | O ato civil terá lugar na 14» Clrcuns-
da Silveira e a sra. Irene Ribeiro Cor- j ertçío. ás 10 horas, sendo testemunhas,
oelro: e da noiva o sr. '""

JANTARES
ASPIRANTES DE 1905 — Teve lugar

no dia 18. em um do3 nossos Cassinos,
o Jantar Intimo promovido pelos coman-
dantes da nossa Marinha de Guerra, uu.pertenceram â turma de 1905. Essafesta comemorativa ao Mo aniversário deformatura, transcorreu num ambiente aemulta fraternidade e alegria. Foram seus
promotores os comandantes Arthur Sea-bra, Lara de Almeida, Bogado de OliveiraFio Pombo. Pinto de Oliveira. CaetanoFontes, Arthir Rocha. Coutinho Marques.Novaes da Silva. Custodio Esteves, Octa-vio Guerra. Henrique Santos. Guedes n*Carvalho. Mario Celestino e José Cos-tallat.
«OMENAGENS

De regresso dos Estados Unidos, ondafoi em mlsslo especial entregar ao pre-sidente Roosevelt uma mensagem aos
Jornalistas brasileiros, será homenageado
hoje. -ás 13 horas, com um almoço uo-Jockey club. o sr. Horacio de CarvainoJunior, diretor do "Diário Carioca".

Serio convidados de honra o ministro
Oswaldo Aranha, o embaixador Jetfersor.
Caffery. o prefeito Henrique Dodswortn.
o sr. Lourival Fontes e o sr. HerbertMoses.

Em nome dos ofertantes falar» o sr.
Roberto Marinho, cabendo ao sr. iam»-
no Cardim. que presidirá o. agape, íe-vantar o brinde de honra ao presidenteda República Durante o almoço, nguru-
rá na mesa um retrato do presldenreRoosevelt com dedicatória aos jornalls-tas brasileiros e será lida uma mensagemautografa do ehefe da naçáo americana
aos homens de imprensa do Brasil.

Realiza-se hoje. ás IJ horas no
Automóvel Clube do Brasil, um almoço
oferecido ao coronel norencio de Abreu,
por motivo de sua nomeação porá aire-
tor do Hospital Central do Exército.

A comlssáo é eompdsta aos coronel*
Jesuino de Albuquerque e Emmanuel
Marques Porto, major medico Acnilie»
Galotti e professores Henrique Roxo e
Austregesllo Filho.

COMEMORAÇÕES
Os doutorandos de 1930. da Unlversiaa-

de do Brasil, comemoram hoje o anlver-
sarlo de formatura.

A's 8 horas, será celebrada missa em
açto de graças na Igreja da Candelária,
e ás 21 horas haverá um Jantar no -ii»-
sino Atlântico.

A turma de odontologiatas ae
1938 comemora hoje a passagem do ia»
aniversário de formatura, com um aimo-
ço no Automóvel Clube do BrasU.

A's 10.30, será celebrada missa em içto
de graças na Igreja da Crus dos Mlli-
tsres.

Perfumes de
luxo

Presentes finos
Presentes de

gosto
Em suas-12 deslum-

brantes vitrines, as
Perfumarias Cantei-
ro de hoje em diante
exibem as modernis-
simas criações rece-
b i d a s diretamen-
te dos EE. UU., para
onde se transporta-
ram os mais famosos
perfumistas trance
ses, depois da ocupa
ção de Paris.

.IVO'! MãE! FILHA!
TODOS DEVEM USAR A

RLÜXQ-SEDATINA
(O Kl-GULADOK VIEIRA)

•i mulher evitará dô res
ALIVIA AS CÓUC4S UTERESAS

Emprega-se com vantagem para comba-íer as irregularidades das funções pe.riodicas das senhoras. E' calmante eregulador dessas funções. ' "
FLUXO SEDATINA. pela sua com-

provada eficácia, é muito receitada. Ue-re ser usada com confiança.
FLUXO SEDATINA encontra-se tmtoda parte.

Prefeitura do Distrito Federal

Crônica dos
Municípios

(Conclusão da 5'. pagina)
Praso pnra a$ obra. do porto d*-

S. Si-bnMlílo — 19 CA. Ií.)  O
Interventor Fernando Costa assinou
ontem um decreto pelo qual o go.verno do Estado concede a prorro.
gaçâ.o até o dia 25 de outubro d»
1342. do praso para a terminação
das obras do porto de Sáo Sebastlftn.
O mesmo decreto abre o credito
suplementar de 210 conto? para as
obras de construção e fiscalização
do referido porto.

BAIA
CIDADE DO SALVADOR — Cho-

.-nriim-.-e ns barra. — 19 (Meridi".
nal.) — Os barcos "Norma" e "Bal-
monte", chocaram-se á altura do
Morro de S. Paulo, as tres horas d»
manha de hoje, afundando o se-
gundo deles após 20 minutos. Con-
duzia 10 tripulantes e seis passa-
geiros.

O "Norma" destinava-se 1 Bata
com um carregamento de querose.
ne e gasolina, pertencente á em-
presa fluvial marítima .sediada no
Rio. Sofreu apenas ligeiras ava-
rias.

Os passageiros e tripulantes ia"Belmonte" foram salvos. Os pri.meirps, que acusam os segundos da
incompetência, perderam tudo, ln-
cluslve oito contos de jóias perten-
centes ao sr. Dibon White, pretorda cidade de Belmonte.

.íovoo médico, nomeado, —i 19
(A. X.) — Em vista da classifica,
ção obtida em concurso, o lnterven-
tor federal baixou derreto nomeando
os médicos Marcos chastinet Con-
treiras Filho, Urbano Costa Freitas
Manoel Caetano Rocha Passos Filho
Jayme Pontes Tanajura e José Au-
gusto Costa para o quadro do Hoe.
pitai de Tuberculosos Santa Teresl-
nha. cuja inauguração se realizará
no próximo dia 25 do corrente.

Desastre ferroviário  19 (A.N.I — Quando regressava de Ara-
caju', o trem da administração da
Estrada de Ferro Leste Brasileiro
que conduzia o diretor d<"--a ferro-
v'a, engenheiro Lauro Far-n' de
Freitas, e outros altos funcionário
da empresa, chocou-se com trem decarga, â altura da estação de Ma.
pelo. A chefia de linhas da estrada
ainda nâo tem, até o momento, deta-
lhes' sobre a ocorrência.

FORMATURAS

por parte da noiva, o sr. Januário Fran-
klln Peixoto e esposa: e do noivo o sr-
Augusto Barros dos Santos e esposa.

A cerimonia religiosa será realizada ai
17 horas, na igreja do Sagrado Coração
de Maria, sendo padrinhos da noiva o
sr. Milton Leal e esposa; e do noivo o
sr Joaquim do Prado Vasconcellos e
esposa.

Oetacillo Reis
sua eSDOsa. sra. Nair Ribeiro Reis. A
cerimonia religiosa efetuar-se-ft As l*
horas, na matriz do Sagrado Coração ae
Maria, no Meler. e servirão de padrinhos,
por parte do noiv, o sr. Oetacillo Reis
e sus esposa, sra. Nair Rl.eiro Res: e
pc parte do noivo o sr. José Rezende
Cordeiro e sua esposa, sra. Irene Rt-
Beiro Cordeiro Os noivos receb-rão o*
cumprimentos na lgreia.

 Rea'lza-se hoje. ás 18-30. na *¦_-»-

Ja de S. Sebastião, o enlace matrimonial
da senhorita Liaette Cardoso de Araújo.
filha do sr. Antônio P»ulo de Araújo.
almoxarife do De-«ameno de Sau.-.
e da sra. Orlandlna Cardoso de Araújo.
eom o professor PMÇhoal VUlsbolm, filho . pau . ^u btyBr. 4o nt ,.
do ir. Paschoal VUlaboim, e-genhelro oo ng Paissandu
Ministério da Agricutura. e da sra. Naüia
Goulart VUlaboim. Serio padrinhos, cor i _-r»c
parte da noiva, seus pais: e por parte ai»
noivo o sr. Manuel Nascimento Junior
e e.posa. O ato civil terá lugar na re-
sidencla dos pais da noiva, ás 15 horaa.
tendo por testemunhas o sr. Lafavette
ae Freitas e .esposa, por parte da noiva;
a do noivo o sr. Ruv Nunes da Rocha e

BODAS DE PRATA
O desembargador Cândido Lobo e sra

Ntcoleta Lobo comemoram, a 33 do cor-
rente, o 35° aniversário da casamento.

Por esse motivo, seus filhos fario rez.
missa de ac_o de gratas, ás 11 horas, r
altar-mor da Igreja de S. Francisco o

noite haverá reeepc-0 na (e-

.AS
CLUBE GINÁSTICO PORTUGU-S -

O Clube Ginástico Português realizara
no próximo domingo, das 16 ás 19 noras,
uma vesperal Infantil com dansas pro-
prlas e exlblc.es de filmes cômicos. O
grande baile de gala da noite de S. Syl-
vestre. que o Ginástico realizará com o
mesmo apuro e elegância dos anos ante-
rlores. está despertando grande tnterts-
se. devido ao conjunto de elementos aue
estão sendo reunidos para seu completo
brilhantismo.

CLUBE DOS CONTADORES — O
. „ . „„-,„„„,„ rfMi.insn ut . „- i * dos Contadores realiza amanna

_ír*.ai-r U?T_i-_7 __¦£*_ia- <"na í«ta dansante. das 18 ás 33 horas,
gar ás 17.boras._na^mawu M^ipane-i»^ , 

^ ^^ ^ ^^ Mun,clptl No .„„.
correr da mesma serio sorteados brtn-

Os enfermeiros e ss vlsltadoras queterminaram os cursos na Escola Frotu-
slonal do Serviço Nacional de Doenças
Mentais, colsrâo grau hoje. ás 18 horas,
no Palácio Tiradentes Paranlntara u
ato o professor Alonso H. de Carvalho,
aocrnte de Medicina Social daquele esta-
beleclmento, e em nome dos diplomando?
falara o aluno Milton de Barros.

Ontem, ás 11 horas, foi ceieoraaa
missa em açáo de ' graças, na Igreja ao
S Francisco, de Paula.

— Colou grau no dia 18 do eorren-
te na Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil, a sennorlta
Lygla Falcão Greco, filha do sr. Domln-

; gos Greco Netto, Já falecido, e ds sua
esposa, sra. Beatriz Falcáo Greco.

I — Terminou com aproveitamento o
curso da Escola Militar o aspirante Heilo
Ferreira Alvea.

HÓSPEDES E VIAJANTES
Seguiu ontem para a Bala o sr. Simões

filho, antigo deputado federal por. aque-
le Estado, e diretor d'"A Tarde", que -S
publica em Salvador.

esposa.
 Reallza-se hoje o emace macn-

montai da sentjorlta Lina Figueiren..
filha do sr. Alfredo Figueiredo e sra.
Julla Figueiredo, com o ir. Aloerto oa
Rocha Ferreira, filho do sr Francisco
da Rocha Ferreira e sra. Anna Xavier » —-

A cerimonia religiosa terá. IV f «ube_

Os russos ainda dispõem
de 6 milhões em armas

ESTOCOLMO, 19 (U .P.) - O cor-respondente do "StockholmsTiddin-
gen", em Berlim, inrornut que o ex-
primeiro ministro palon.s Koslovski.
que fugiu da Rússia depois de ser
posto em liberdade de acordo com o
tratado de conciliação russo-polonês,
encontra-se atualmente na Alemã-
nha.

Koslovski di* que os russos teem
ainda seis milhões de homens em
armas e que possuem industrias pertode úekaterinbupg. "O que mais le-
mem os russos — expressa — « i
guerra com o Japão, pois prevêem
que uma luta em duas frentes pode-ria provocar sua derrota."

O "Stockholms-Tiddingen" infor-
ma que até agora nSo ha indicio» de
que os alemães tentem converter
Koslovski nom novo "Qnisllng*- co»
mo antecipam os circulo» polonesesdesta capitai

os mwentes receberão cumprime tos

¦ Reallza-se hoje o enlace matrt-
nsonlal da senhorita Syivia Bastos Ui»-.
professora municipal, filha do sr. Aivaio
fernandes Dias e de sua esposa, senhora
Valentlna Bastos Dias. com o sr. R«u-*
Frado Lelblnger, funcionário do Banco
Português do Brssll. íllho do sr. (urt
Leibinger. diretor do City Bank, . oe
sua esposs. sra. Olga Prado Lelblnger.
o ato religioso será efetuado ás 18.JU
horas, na Igreja de Santa Tereslnha. _
rua Marlz e Barros. e nele servirão oe
padrinhos, do noivo, os pais da noiva;
e do noivo o sr. Otto Wllmann e sua «a-
pca». sra. Vera Lelblnger Wllmann.

O cvtl será realizado ás 11 horas, na
Ia ClrcunscrlçSo, e nele servlráo .'Oiuo
padrinhos da noiva os sri. Bernarainu
í-ernandes e Álvaro Fernandes Oias; e
ao noivo o sr. Rodolpno Rltcher, tun-
etonario da Diretoria de Aeronauuc»
Clvü, e sua esposa, sra. Ondlna Praao
Ritcner.

Reallza-se amanha, as 17 noiaa.
na matriz do Santíssimo Sacramento, o
«nlace matrimonial da senhorita Vlrgi-
nia de Amorlm com o ir. Alberto Alves.

 Efetua-se hoje o casamento _*»
sr. João da Motta Trigueiros,
sr. João Baptista Trigueiros e «ra. ue-
raldlna da Motta Trigueiros, com a se-
nhorlta Mafalda Folvcarpo. filha do »r.
JoSo Polycarpo e da sra. Carmen -O-
lycarpo.

Seráo padrinhos do noivo o sr. An:o-
nio Velloso a es-osa: » da noiva o «'
Edesio Bllva e esposa. O ato religioso
será efetuado na matriz de 8. Lourenço.
_m Niterói, ás 17 horas.

 Reallza-se hoje o enlaee matrimo-
nlal da senhorita Nair Bandeira, «in»
flo sr. Annibal Band»lra e sua esposa.
ara Olga Corrêa Bandeira, com o senhor
José Miguel de S.usa. filho do sr. Miguel
Bernardes de Sousa. Serio cadrmnus,
no civil, o sr. Claudlonor Bandeira e ae-
nhorlta Lené Bandeira: e no religioso.
que se realizará ás 16.30 horas, o sennor
Jié Rodrigues Milagre e senhorita mi_
José Rodrigues Mi ajre e sennorit - l:s

—— Reallza-se boje o enlaee matrimo-
ntal da senhorita Rarrlett da ai.-o
Santos, íüha do sr. Arthur Vlotor uos
Bentos, falecido, e da sra. lsoltna o»
Bllva Santos, com o sr. Jorge da Stlia.
filho do sr. Euelemlo Damasceno - ua
Bllva e da srn. Manuela da Silva iuti-
etonario do Instituto Oswaldo Cruz. u
ato religioso será efetuado ás 17 no.a».
na matriz de S. Criltováo. e o civil ua
«» Pretória.

 Casaram-se ontem, neita capitai.
a sra. Umbellna Carneiro ds Mendonça.-.m-.-. do delegado de Policia sr. Octavio
Augusto do Nascimento, e o ir. Spartsc.
B_nal. guarda-livros da Companhia r_-
brlca ds Papel Petropolis.

Rcall.a-se hoje, na Igreja de San*
ta Cecília, em S. Paulo, o enlace mu-
trimonloi da lenhorita Ceellia Iforeui

Cunha com o ir. Armando dt Arruda Pe-
Mira, filio do sr. Armando de Arrua»
Pereira, presidente do Bota» Club io*
t#r_aclo_*l.

OUVIDOS — NARIZ
GARGANTA

DR. CAPISTRANO
Docente - Medalha Ouro FaculdadeMedicina — Alcindo Guanabara 15-A-«.• — Diariamente: 3 is 7 hs -

Tela.: 22-8868 e 28-4477

Um crédito no
M. da Fazenda

O presidente da República assi-
nou um decreto-lei abrindo, peloMinistério da Fazenda, o crédito su-
plementar de 3.12.:000$0O0.

ENFERMOS
Aeha-se enfermo o eoronel Vldal Ka-

mos, ex-senador federal por Santa Ca-
urina e pai do Interventor federal nesse
Kstado. sr. Nereu Ramos.
MISSAS

—__ -¦mliiiji* ]1.|,ln_

des entre ás dsmss presentes.
 "OBRA DO BERÇO" - A oirs-

toria da "Obra do Berço" realiza hoje. as
16 horas, a Inauguração oficial da ce-
pela do Menino Jesua e da "creche", so-
lenldade esta que será preiidida -pelo
cardial D. Sebastião Leme.

Em seguida, haverá uma assembléia
geral e a abertura da 14a exposlcio ae
enxovais, sendo lido um reiumo dos tra-
balhos do ano, se_ulndo-ie a distribuição
de prêmios ás senhoras que confecciona-
ram maior numero de enxovais.

¦I  REUNIÃO DANSANTE — O Amerl-
ea F. C. realiza hoje. em sua sede, uma
reunião dansante. das 31 horas até l
hora.

A-.anhi. haverá matinal du 10.30 ás
12.30.

 FESTA DE ARTE — Rsllzar-se-a
no próximo domingo, ás 18 horas... testa
com que a Escola Padua Soares vai co-
memorar o seu 13° aniversário. Alem
da exposlçto de trabalhos s entrega ae
prêmios e certificados, haverá Interessa.-
te hora ds arte eom números de canto,
orquestra infantil, ginástica acrobatlea.
etc. A festa terá o concurso da sra.

Ul.-.o ae j 0;g- pohUnsn. senhoritas Maria Baroa-
ra de Padua Soares. Vera de Padua Soa-
res e Agnes Szllard. que apresentarão
lindos números de canto e plano.

Haverá, tambem. pelo professor Orvat
Vasconcellos. um ato de Ilusionismo e
Interessante experiência de gralologla.
«m que . personalidade do escrevente
•erá descrt»s pelo seu graflamo.

 FESTA INFANTIL — O Clube de
Regatas do Flamengo realizará no pro-
ximo dia 35, uma vtsperal dansante la-
f-ntil. dedicada aos filhos dos associa-
dos. Durante a festa, aue começará «s
15 horas, haver* dlstrlbulçio e sorteio
de brindes ás crianças.

 TIJUCA TÊNIS CLUBE - Kste
clube realiza hoje. das 20 ás 2 horas,
uma reunlSo dsnssnte eom o concurso
de nrquestra.

Picou transferida para o próximo o*a
33 a dlstrlbulçio de iestai que este cluae
costuma fazer todos is anos aos pobres

ido bairro.
 "NOITE NUMA FAZENDA U£

CAFÉ'" — A Associação dos Artistas
Brasileiros realizará no próximo dis 27,
sob o patrocínio de pessoas da socieda-
de. nos salSes do Hlgh Life Clube, espe-
"lalment* cedido para esse fim. uma tc_-
ta que terá uma "Noite numa f_ze_qa
ds café", devido 4 decoraçio dss saldes.

 BAZAR DE NATAL — Teri lu.ar
nos próximos dfas 32 e 23. o "Bssar as
Natal" no salto do 7o andar do Paiace
Hotel. Com autorlzacto da cruz Verme-
lha Brasileira, ssrlo vendidos objetos de
arte confeccionados por artistas polone-
sei que se encontram entre nós. O pro-
«uto da venda é destinada ás erisnças
polonesas que, em mu pats. sefrgja tooa
espécie ds prlveçftea.

O "Bssar da Natal" t patrocinado p>-_>
ormclne Olaterd Csartoryi-i. delegado M
Cruz Vermelha Poloneia no Brasil, • s»-
senhoras ds locied-di «artoea.

tell-Wàlr. --I i __..-..;^____ií.-.WÉlM

Serio rezadas hoje ai seguintes musas
fúnebres;

Mzlra da Motta Loureiro. 9 noras.
igreja ds Candelária; Amorno Velioso
de Mello Barreto, 10 horas. Igreja de _•
Francisco de Paula; Helcio Nunes de OU-
veira, 9 horas, convento dq Santo Anto-
nio; Olinda de Lima Machado, 9.30,
Igrejt de S. Francisco de Paula; Maria
Amélia da Conceição Chaves, 9.30. igre-
ja do Carmo: Maria Cândida da Costa
Pacca. 8 horas, Igreja dos Sagradps Co-
rações (TIJuea); ^Octavta Pinheiro aa
Silva, 8.30. Igreja de N. 8. da Lapa dos
Mercadores; Roía Delflna da Silveira, .

DOENÇAS INT-BNAB ESP.
ESTÔMAGO - FÍGADO
INTESTINO - notriçao
Diabetes Aspa Reumatismo

Dr. Ernesto Carneiro
RUA ARAÚJO PORTO ALEGRE, 70,
5° and. — Diariamente, das 14 as 1»
horas — Telefones __-__S2 e 25-1191

SECRETARIA GERAL DE EDf-
CACAO E CTLTTRA

Despachos do secretario geral:
Alberto Soares Garcia. Amador

José Lopes. Antônio Carneiro da
Costa, Antônio Siqueira, Augusto
Lourenço, Aurella Francisca Isabel,
Dulce Borges de Vasconcelos, Es-
meraldino Assunção. Eurldlca Nu-
nes Calalnho, Graclela de Aranibar
Freitas, Irene Pereira de Magalhães,
Ita Springer, João Augusto da
Silva, Julieta Morais de Araújo, Ma-
ria Georglna Martins Carneiro, Ma-
ria Maia de Carvalho, Nadlr Per-
rayon Cravo, Neiva Perpetua de
Sousa. Ro"sa Hernandes Gonçalves,
Sebastião Augusto Carneiro, Silvia
Mendonça Furtado. Teotonlla Wer-
neck Nogueira da Gama, Zulelca o
Silva Ortiz — Restltuam-se.

Nella dos Reis Marques da Costa
Retlflque-se o exercício, em fac.

das informações.
Maria Alice Juruena de Melo Ma-

tos — Certifique-se o que constar.
Natllde Leite R. de Vasconcelos

Indeferido, em face das Informa-
ções.

Alda- Pinto da Costa. Cléa Lutzow.
Ile. Soares da Rocha, Dulce Bas-
tos de Queiroz, Tomasina de Sousa,
Maria de Lourdes Vilas Boas Ti-
noco. Roberto Devld de S<inson,
Rosely Falcüo Pinheiro, Pedrina No-
lasco da Cruz Camplsta, Ubaldlno
Pinto da Costa, Iolanda Pombo TI-
bau — Deferido, em face das ln-
formaçOes.

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
Expediente do chefe — Exlgen-

cias:
• Paulo Acioll de Sá — Compare-
ça para esclarecimentos.

Nadlr da Veiga Esteves — Com-
pareça com urgência.

Odete Xavier Costa, Pedro Deo-
dato de Morais, Maria da Gloria
Torres Rodrigues Pereira, Antônio
de Padua Pacheco, Euridlce Mar-
quas Pires, Noemia de Sousa Vas-
concelos, Nair Bento de Faria e-
Maria Augusta Creagh Moreira —
Compareçam'com urgência.

Ato do diretor:
DEPARTAMENTO- DE EDUCAÇÃO

TÉCNICO PROFISSIONAL
Do Instrutor de disciplina Anto-

nio Palmeira, para ter exercício no
Internato de Educação Técnico Pro-
flsslonal Visconde de Maua.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

TEOjICO PROFISSIONAL
Comparecimento de professores

Em edital o diretor convida os
diretores e professores de estabelo-
cimentos de educaç&o toenico pro-
fissional abaixo relacionados a cóm-
parecer a este Departamento, Edi-
flclo Andorinha, 5o andar, sala 504

na próxima segunda-feira, 22 do
corrente:
A'a 13 horaai

Maria Junqueira, Schidt __. Dl-
retora.

Edulo de Castilho Ponaflel
Ana Noemi Pereira
Ruth Schieflar Mathla da Costa
Roberto Leal Lobo da Silva
Luiz Cardoso Palmeira — Dire-

tor.
Álvaro Kllkerrjç
Elslo Bahlense
Adelino Magalh&es Fialho.
Isabel Pinto Peixoto da Cunha

A'f» 13.30 horaa i
Maria José do Avelar Lacerda —

Diretora.
Alzira Lontra Machado

338.8 41093 JM01
39S07 «288 3.908
39909 34135 35912
39913 34198 39916
39917 38393 3Í919
39938 2707 3993.
39934 28409 3993.
39941 20330 «934
46013 38101 E

Atrasados
Prop. Mat. CL Wop.

39365 3488 3S408
39J33 35139 3965?
39733 19118 39758
46068 15979 E

35951
34111

«OH
i-.-ix

40653
-3333

-H3

Mat. o.
133 20
116-
.5073

Propostas cancelada»

présTtao4. 
'" ° petlclonarl° ám"° «o em.

Prop. Mat.

40383 11143
45333 (Em.) 20574
46129 (Em.) 18837

Prop. Mll

40504 jjjjj

A pedido do petlclonaria:
Prop. Mat.

4S791 $471

Propostas em eilgenela
Para apresentação de titulo

çio:
de

Prop.

39993
40130
40354
40402
40467
40600

Mat.

3659S
26S51
27770
26379
36466
15220

Prop.

40073
40167
40347
40403
40505
40605

i.mes.

Mat.

:-«
1J0M

.56
31W1
13141
15031

proposta:Para assinar a
Prop. Mat.

40274 24724

Para apresentaçáo devlmonto: «tulo de repre-

Mat.Prop.

39525 26546

Para apresentaçáo de contra-cheenu:
Prop. Mat.

33168 29202 íc/cheques de
nov. dc 941i ja».

40502
45836

38864 (último o/cheqns)
27764 (c/cheques de d'íi.

IO a nov. Ae 1941)
69

a.P._5__"b,ment0 da fórmula da c-_!_l>
volvidas no prazo de 8 (oito) dlai-

de

horas. Igreja de S. Francisco de pauis;
professor Emillo de Barrot Falcáo de
Lacerda, n horas, Igreja de N. S. ao
Carmo; Maria José Leite Cezlmbra Ama-
zonas, 9.30. Igreja de Santa Teresinna
iMariz e Barros); Marta Julla Costa,
8.30. Igreja do Santíssimo Sacramento,
Elisa de Mesquita Gonçalves Mala, 9 ho-
ras. Igreja da Candelária; Deollnda ae
Almeida Martins. 8 horas, igreja da Dt-
vina Providencia (Catete); Nilo Goulart,
10 horas, lgrejr de 3. Francisco d*
Paula; Sarah Silveira da Silva. 10.3o,
matriz de Sio José; Emilia Cândida -'on-
tainha de Carvalho, 9 horas. Igreja ae
S. Francisco de Paula; Leopoldo Correia
Barcellos. 8.30, igreja de S. Francsco
de Paula; Joaquina Jesulna da Costa, >
horas, matriz de Santa Margarida Mana

1 Fonte da Saudade).

Bfttietté

Oferece os mais lin-
dos presentes para
NATAL e ANO NOVO

Francisca Rodrigues Pessoa
Andrade Franenkcl — Dírotor.

Fernando Nogueira pinto
Joio pias dos Santos

Luiz de Caitro Dodsworth Mar-
tina. .

Geraldo Sampaio de Souza.
A'¦ 14 horas t

Euclides Godofredo Mendea Via-
na — Diretor.

Silvia Arooverde Albuquerque
Maranhão.

Laura de Medeiros Paço.
Enid da Silva Santos.
Loriswaldo Telles de Moura.
Euclides Godofredo Mendea Via-

na — Diretor.
Henrique Pellcler
Serafim Gonçalves Baatoa.
Floriano Rlzzo
Luiz Sauerbronn.

A'o 14-10 hornai
Benevenuta Ribeiro
Angela Peixoto de Costa.
Maria Carolina Penha
Nair Martins Ferreira,
Odete de Pino Câmara
Geysa L-ltao. Calara — Diretora
Sangelina Rosa Oltlcica
Letlcia de Castro.
Maria Chrlstina Fernandes Braga
Maria Emilia Ribeiro Guimarães.
Afonslna daa Chagas Rosa — Di-

retora,
Ruth Leite Ribeiro de Castro.
Marilia Sodr. Magalhães.
Enlf Baeta de Faria.
Maria Isabel de Oliveira e Souza

A'n 15,000 horaa 1
Francisco Martins' caplstrano —
Orlando Leal Carneiro

Diretor,
Mario Pena da Rocha.

Marleta Castagnino da Mota.
Clemlldo Lyra de Arruda.
CAIXA BEGULADOBA DE EMPB-8TI3I08

Será feito hoje o pagamento das te-guintes propostas:

Mat. Prop. UaiProp.

39859
39890
39958
40065
40095
40193
40230
40283
40338
40431
40479
40497
40533
40564
40682
40648

t„?°. ".í011 Rl*moí e SUva- mat 71311 -Indeferido por falta de amparo legai.
__ Aviso
Hoje. sábado, dia 20. a Caixa fiiicloniràdas 9 ás 12 horas.

20579 asara Jm

M168 40033 _úll

,M00 40158 8374Í2J?2 «316 irai27218 40335 IJ oi
26630 40433 .j,,,
30839 4J464 W57
18283 40483 32te
38803 40512 14-31
26915 40331 79350
25030 40570 1373
9175 40594 3341a
13209 "

Prop. Mat. CL Prop. Mat. Cl.

ASSEMBLÉIA. 104

39409
3.7C3
39765
39770
39775
3ST79
38782
33785
39987
3-7S0
33734
39797
39801
39805
38809
39818
38818
39822
39825
3S837
3-829
39831
39*36
38640
38*44
38*48
39883
39880
.19081}
39879
38*83
38*84
38*81
3*891

1682
20778
5748

24650
27883
41448
22077
23854
32715
23850
14171
23*03
1240
9379
41317
.OUM
23*78
34745
27138
33195
23*87
2214

24073
23717
24*73
13125
9858
30477
11138
344*8
34079
33783
18818
26130

C
Cccccccccccccccccccccccccccccccce

38783
39784
39787
39773
39776
39780
39783
39786
397S9
39783
39795
39798
39803
39808
38810
39817
39831
39823
3S828
38828
39830
39835
38839
3.841
39348
39849
39858
38*88
39878
39881
39883
30689
39893
39894

8297
21339
23852
?0678
28171
31328

7812
13493

5030
25093
1330

33878
24152
40744
38498

6*31
1148

12122
102S3
-1011
1334
8211

31340
D613

183*8
28941
15897 '
3158

510
1872

195U
28633
26132
30815

Seguiu para B. Aires
o sp. Gilberto Freyre

Três próximos livros do
escritor pernambucano

Embarcou ontem para Buenos Ai.res, em companhia de sua esposa asr. Gilberto Freyre, o Interpretei»
vários fenômenos da formação so.
ciai brasileira, através «le llvroíconsagrados como "Casa Grande*
Senzala". "Sobrados e Mucambos**e Nordeste". O escritor segue emviagem de estudos e de Intercâmbio
intelectual, pretendendo dcmorar-i»no Uruguai e na Arsentina, e visl-
tar vários outros paises latino-ami.
rlcanos. Falando aos repórteres, »Sr„ <illnert0 Freyre, A hora da ptr.tida do navio que o conduz n_ Prati,fez as seguintes declarações:-— Vou ao Uruguai e .1 Arsr-r.tln.,
afim de atender a diversos convites
de amigos para visitar diversas Ins-
tituiçSes culturais e cientificas.
Quero tambem trocar lmpr<>...«si
com os intelectuais e arti. ta.« dos
paises nue visitarei, snhr<> proble-mas de interesse comum para a nos.
sa vida e atividade cultural d» po-vos americanos. Sou jo opiniilo queos artistas, cientistas e escritores daAmérica devem procurar conhecer.se melhor. Em vários setor, s d* In-
dagação cultural e cientifica tor-
nam-se necessárias experiências d»colaborac-o, no que se unificar! a
cooperação entre os novos amirl-
canos.

DT7AS TRADUÇÕES B MAMthês i.n-nos
Os volumes "Casa Grando & Sen-

zala" e "Sobrdos e Mucambos", do
sr. Gilberto Freyre, devem aer
editados em espanhol prnxtmamenie.respectivamente em Buenos Aires »
no Chile. O sociólogo patrício anur.-
cia que em breve terminará três vo-
lumes, a "Sociologia" o "Ordem »
Progresso" e os "Aspectos da li-
fluenela inglesa no Brasil no ..4cii',>
XIa". Alem disso anuncia -jue pri-vavelmente trará de volta de íua
viagem um' livro de Impressões, »
escreverá em Ingl.s uma bl.torli
social do Brasil, que lhe foi pedida
pelo professor Shotwell da Univer.
sldade de Columbia.

Chegam á Grâ-Bre.anho
sobreviventes do"Dunedin"

LONDRES. 19 (R.) — Foi anun-
ciado que 6" sobreviventes d-> . ni__"
dor britânico "Dunedin", que foi
afund&do, dos quais 4 oficiai- e M
marinheiros tinham sido desembar-
eados ero nm porto não situado no
Reino Unido.

O total de sobreviventes era de '2.
mas cinco morreram subsequente-
mente.

A tripulação do "Dunedin" sompn-
nha-se de cerca de 400 homens.

Sanatório de Correias
MBA COKVALBSC-NXB8 E DOENTES DO APARELHO BESPIRATOItlO

Higleise lrr*pr»en-I.el - Conforto mixlmo - InsUUfio modelar
WfWtw: Dfc VALO-B SOUTO - ESTAÇÃO DE CORREIA..

fONS a - ENDEREÇO TEIEGRAFICO: SANA
^rt___ do ma — B. r. LEOPOLD.NA - IS minutos de PetrOpolU
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O JORNAL — Sábado, 20 de Dezembro de 1941

emento das possibilidadesMi ir
econômicas do Estado do laráão

D.cpsndendo da racionalização da industria
extrativa o maior progresso locai — A
opinião de um técnico do Fomento Agrícola

Satisfeitos os
fornecedores paulistas
com o Estatuto da
Lavoura Canavieira

4U" fiei**s* - MATAL - 4L." feira

flagrante tomado no gabinete do ministro da Agricultura, por ocasião
ia assinatura do acordo para unificação dos serviços de meteorolo-

gia no Brasil. 

refcu-
man-

l terra- maranhense ê reKiao de
transição entre o Amazonas e o
vordeste.

0 baba>'<i constitua a maior ri.
imai nativa vegetal, com milhões
T. exeranlares. Existe ali tambem o
wm. a garampara. a andlrobelra.' -eaal, entre as oleaginosas; dl.
verias malvâceas e bromeliáceas.
íomo o paco-paco, o carrapk-ho. a
Smbira. a macajuba. o buriti, e
«Inda a carnaubeira.

Em virtude da industria extratl-
va. a agricultura constituí» ainda
ISvldade Quase que subsidiaria.
Planta-se, todavia, em escala
lar o algodão, arroz, milho.
Soca, íeü*»1*- gergelim, etc.

segundo declarações do agrônomo
filme de Brito ao Serviço de Infor-
S Agrícola do Ministério da
Krlcultura. 'la Baia até o Mara.
«Mo este Estado não tem compe-
tldor em virtude das grandes áreas
dâiólo bom e de ótima topografia,
dos cursos dágua perenes, uermi-
tindo a navegação fluvial permanen-
ta, das chuvas regulares em 'tempo

««to e do clima que facilita a cui
tura íe plantas tropicais e sub-tro

Entretanto, » referido técnico
•taal chefe da Seçáo do Fomento
ierlcola Federal no Maranhão, enu-
B«a como obstáculos â expansão da
iirlcultura nesse Estado, a uusen-
eU da propriedade rural com doml-
ilo legal e perímetro fechado: abun-
inicia espontânea da riqueza indl-
«na, facilitando a vida do homem;
Ireas diminutas em relação ao Es-
tado de lerrenos fáceis de serem
trabálhaiics mecanicamente, tudo de-
tendendo do desbravamento, d* «les-
íoca onerosa; falta de assistência
iodai desenvolvida; organização, sau-
je escola, credito e, principalmente,
dificuldades dt- transportes ferres-
tf Mi

Salienta o agrônomo Jaime dehri-
to «jue o governo do Estado e o
federal executam um programa de
realizações racionalmente dirigido,
vencendo o» vários obstáculos com
iisnrança 8 na medida do possível.

U plano rodoviário e a assistência
I agricultura Filo precisamente o»
doll trabalhos de vulto que se des-
eavolvem no Maranhão. Someute ha
pouco tempo poude a Ilha de São

ÁGUA STA. LUZIA
mOTEGE OS OLHOS

Luiz ser ligada ao continente poruma rodovia, tendo sido asfaltada a
ponte da estrada de ferro S Luiz-
Terezina e levan^do o aterro do
Perizes, numa distancia superior a
18 quilômetros, já no continente. E'
executor do plano rodoviário o tê.•¦nico Filuvlo Rodrigues, atualmento
ã dlsposiao do Estado.

O Ministério da Agricultura man-tem uma Seção de Fomento Agri-
«;o.a, cuja organização é — segundo
un técnicos*— das mais perfeitas do
pais. Esse serviço é executor do
acordo firmado entre a União e o
governo do Estado, os quais conoor-
rom, respectivamente, com 500 e 2H)
contos.

Não possuindo, porem, o Estado,
3ecretana ou Departamento de Agri-
cultura, o interventor Paulo liamos
reforça, de modo extra, a quota es-
tadual com quantia superior a 300
contos de réis.

Enfim, cerca de 1.300 contos são
anualmente aplicados nos sar*. leoa
agrícolas maranhenses, tendo sido
realizados, neste ano, 103 campos de
cooperação,

Congratulações aos srs.
Getulio Vargas,
Fernando Costa e
Barbosa Lima Sobrinho
— Fala o sr. José
Bastos Thompson

S. PAULO. 19 (A. N.) — A promulga-
ção do Estatuto da Lavoura Canavieira,
soberba afirmação política de amparo o
proteção às classes agrícolas, devida à
atenção desvelada que o presidente Ge-
tullo Vargas vem dedicando aos Interes-
ses dos que empregam nesse setor a sua
atividade, ofereceu a oportunidade p»»ra
que se fundasse, nesta capital, uma eu-
tldade representativa dos fornecedores.

Assim, há .alguns dias, reunidos 129
plantadores-foraecedores na sede da U.
h. A., gentilmente cedida pela sua ril-
retorla, organlzou-se a Associação dos
Fornecedores de Cana as Usinas do Es-
tado de Sáo Paulo, elegendo-se imedln-
tamente os primeiros dirigentes e to-
mando-se as providencias que se Impu-
nham desde loco.

TELEGRAMAS
Congratulando-se com ss. exclas. pelafeliz Iniciativa representada pelo Eòta-

tuto, os lavradores presentes è reuulúo,telegrafaram aos srs. Getulio Vargas, I taleza de Sao João, a solenidade da
Fernando Costa e Barbosa Lima Soorl •«•-¦¦¦'¦ - —•'-'->-
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AVENIDA, 110 — Exijam sempre o eoupon para o sorteio do Chevrolet grátis — AVENIDA, 147

Ministério da Guerra

Diplomados em Artilharia de Costa
A solenidade de ontem na Fortaleza de São João — Hoje a prova final
do Campeonato do Cavalo d'Ármas — Reduzido para 6 meses o prazo de
empréstimos na Previdência dos Sub-Tenentes e Sargentos - Outras noticias

Realizou-se ontem, na Escola de
Artilharia de Costa, sediada na For-

A permanência a
título precário de
estrangeiros
no nosso país

Nova resolução
tomada pelo C. I. C.

Pelo Conselho de Imigração e Colo-
jlãçSo, foi tomada a seguinte reso-

"Considerando que o artigo 58 do de-
aeto n. 3.010, de 20 de agosto de 1938,
permite ao estrangeiro que se achar no
país como permanente, e que se au-
tentar por prazo nio superior a dois
iíos, o regresso ao Brasil mediante
previa autorização da policia (licença de
retomo,, modelo 11 do dito decreto):

Considerando que a portaria n. 4.9-11,
ie 24 dc Julho de 1941, do Ministério
dt Justiça o Negócios Interiores, não
proíbe a expedição dessa licença de re-
tomo a estrangeiros com permanência
to Brasil concedida "a titulo precário":

Resolve:
I — 0« estrangeiros portadores de

ortelras para temporários, com anota-
(to ds "permanência a titulo preca-HO", poderio requerer licença de re-
tomo, na forma do artigo 58 e seus1
I-rif-rafos, do decreto n. 3.010, de 20
ÍI agosto de 1933.

n — Nesse documento será anotado,
P*l» autoridade expedldora, que a va.
JMsde da licença,, dentro do prazo'«sal para o qual tiver sido expedida
9U prorrogada cessará quando expirar a
Permanência concedida nos termos da
PJrtaria n. 4.941. de 24 de Julao de
JW, do ministro da Justiça e NegóciosInteriores.
JU — Aos portadores de licenças deMomo anotadas na forma do Item"««dente, a autoridade consular bra-weta somente concederá visto para o*™i em caráter temporário« — A repartição policial encarne-
jM* do registo de estrangeiros apreen**»» carteira de identidade, modelois. ís todos os estrangeiros com "per-
Mnencla a titulo precário" que, ocul-
{"íoo a sua verdadeira condição e assim"w ando a boa fé das autoridades bra-mu, tiver obtido indevidamente, no""nor, o visto permanente, e. uo Bra-»•. a referida carteira • modelo 19. EmW" casos devera subsistir apenas -x car-
S ??ra tempornrlos, que o estran-•e™ Ja possuía "

O Natal dos Pobres
no Catete — Um
policiamento especial
para controle

Por iniciativ «i sra. Darcy Var-
gas, realizar-se-á no próximo dia 23,
as 14 horas, nos jardins do Palácio
do Catete, a distribuição de presen-
tes de aNtal ás criancinhas pobres.
a "exemplo do que se tern verifi-
cado nos anos anteriores.

A concentração será iniciada áa
10 horas, em frente ao Palácio do
Catete, onde um policiamento espe-
ciai organizar os grupos -de crian-
ças paar o acesso aos jardins, pela
rua Silveira Martins.

Para a boa ordem, rapidez e ne-
cessario controle dos serviços, ca-
da criança deverá apresentar ás au-
toridades o indispensável individual,
ao tomar parte no respectivo grupo,
exibindcoo, tambem, durante o
trajeto, sempre que a isso for so-
licitada.

O ITAMARATY 1940

Uma publicação do
Ministério das
Relações Exteriores

O Ministério das Relações Exteriores
acaba de fazer uma publicação sobre
as suas principais atividades no nno de
1940, organizado pelo Serviço de Infor-
mações. Trata-se de uma resenha, fiel,
dia a dia, dos acontecimentos de maior
relevo nesse ano, servindo, desse modo,
de maneira precisa e sucinta, de Índice
seguro das atividades do Itamaracl.

Essa publicação, de ora em diante,
sairá anualmente e servirá de perfeito
repositório para quaisquer consultas a
seu respeito. O trabalho inclue a re-
lação doe decretos-lels e decretos refe-
rentes á pasta das Relações Exteriores.

nho, fazendo sentir a decisiva e benéfl-
ca influencia que aquela Importante me-
dlda teria, daqui por diante, sobre as
relações entre fornecedores e usinas.

Assinaram esses despachos, em nome
dos demais associados, os diretores te-
cem-eleltos, a saber: presidente, José
Bastos Thompson*; secretario, Hermes
Arantes: tesoureiro, Mario Áreas Witler;
membros do conselho fiscal: Ângelo Sle-
nico. Caetano Avanclnl e Roberto Forte.

OUVINDO O SR. JOSÉ' BASTOS
THOMPSON

Assunto de palpitante Interesse, sobre
ele a reportagem da Agencia Nacional
procurou ouvir, ontem, o presidente da
novel entidade classlsta, sr. José Bastos
Thompson, que é, tambem, adiantado
fazendeiro neste Estado, diretor da
TJntão dos Lavradores de Algodão e ba
Sociedade Administradora "Santana".

Recebendo o Jornalista em seu gaot-
nete de trabalho, assim se expressou:

Inicialmente, devo renovar os 'ou-
vores que já dediquei á oportuna pro-
vldencla posta em prática pelo governo
federal e destinada a beneficiar, dentro
dos limites Impostos pela Justiça e pela
equidade, os fornecedores de caua às
usinas de todo o Brasil. Classe das mais
numerosas, vivia ela desamparada, sem
medidas governamentais que a colocas-
sem a salvo das oscilações de preços, üas
oscilações de safras e das oscilações,
ainda, de quotas. Agora, com a quota
previamente fixada, a situação apresen-
ta-se extraordinariamente melhor. E\
pois, mais um beneficio que ficamos ae-
vendo à esclarecida visão de estaduta do
presidente Getulio Vargas, nesse parti-
cular contando com a colaboração lnes-
tlmavel do sr. Barbosa Lima Sobrinho,
presidente do Instituto de Álcool e Açu-
car.

Assim, as pressas — o caso é de on-
tem e, naturalmente, não, poderei me
alongar multo —, apenas me limito a
esclarecer que o estatuto, entre outros
tópicos, todos Interessantes, inclue o
que diz respeito á lista tríplice, isto ê,
á presença de três representantes da
classe Junto ao Instituto de Álcool e
Açúcar. São Paulo, durante a reunião
levada a efeito pela Associação, indicou
os nomes para serem escolhidos. Sáo
eles: Hermes Arantes, Mario Áreas Wl-
tler e eu. Há, tambem, os suplentes,
srs. Orlando Gomes dá Silva e Ângelo
Bacchi.

DIRETORIA
A uma pergunta do repórter, asseve-

rou o sr. José Bastos Thompson que a
diretoria foi eleita para o biênio 1942-
1943, tendo assim caráter permanente e
não provisório, como se poderia crer.

A presença à reunião de quase ISO
plantadores-foraecedores tornou possi-
vel eleger a diretoria desde logo, íucl-
lltando a obtenção das vantagens ae-
Correntes do seu pronto funcionamento.
Agora, a classe terá todos os seus *nte-
resses carinhosamente defendidos, Ji que
a diretoria só atuará depois de ouvir os
associados, em assembléia geral, como é
Hp Tnrrixc "ii* "* *• - —¦"¦"• ** " *

Provisoriamente e até a sua instalação 1 <urso de 13 quilômetros «"«"*;
definitiva, a Associação dos Pornecedo-1 «la, um de T quilômetros sobro ons-
res de Cana às UslLas do Estado Ue São l taculos naturais e finalmente o t=r-

ceiro de 13 quilômetros novamen.t*

entrega de certificados aos oficiais
e sargentos quo concluíram o curso
de especialização.

A Escola de Artilharia de Costa,
que funciona desde sua fundação
sob a orientação da Missão Militar
Americana, é um dos mais importan-
tes estabelecimentos do nosso Exer-
cito..

Estiveram presentes á.cerimonia
o ministro- Enrico Gaspar Dutra, to-
dos os oficiais generais que se cn-
contram nesta capital, general Leh-
amarin Muller, chefe da Missão Mi
litar Americana no Brasil, q ie se
fazia acompanhar de todos os seus
subordinados, todos os comandantes
de fortalezas desta capital e «lo Es-
tado do Rio, e inúmeros chefes de
estabelecimentos e oficiais.

Pelo ministro da Guerra, ás 9 ho-
ras, foi feita a entrega dos -.-ertlfl-
cados aos oficiais que concluir.»m o
curso, tendo em seguida as autori-
dades presentes visitado as novas
Intalaçoes da oficina destinada a
reparos de todo *o material dt Ar-
tilharia de Costa, e posto de -son •
dagens meteorológicas, gablne-.o de
eletricidade e comunicações telcfonl-
cas, e, finalmente, as obras dos por-
tos de observação e casamata de
minas, sendo todos estes melhora-
mentos considerados InauguradoB.

Em seguida, o major Alexandrino
da Mota, comandante da Escola de
Artilharia* de Costa, fez Inaugurar
os retratos dos generais Isann» Re-
guera. Inspetor geral do Ensino do
Exercito; e Sebastião do Rego Bar-
ros. diretor de Artilharia de Costa.

Com o encerramento desta soleni-
dade, teve Inicio a entrega dos cer-
tlficados dos sargentos que vêem de
concluir o curso de aperfelçoanien-
tos e, bem assim, das medalha* mi-
litares aos capitães Frederico Er-
nesto da Cunha, Voltalre T.erdero
Schilling, Manuel dos Santos Lage.
Mercio Caldas, Sebastião Leão. e Io
tenente Olv Lopes Dorneles. todos
por contarem, respectivamente, mais
de 20 e 10 anos de relevantes servi-
cos prestados ao Exercito.

3ão os seguintes os oficiais que
concluíram o curso da Escola de Ar-
tilharia de Costa: majores loão de
Deus — Solon Lopes de Oliveira —
Raul Pinto Seidl e capitão José Car-
Ios -Pinto Filho, todos da categoria
B Categoria A: orimeiros tenentes
AÍtino Cunha — Roberto A. Carva-
lho — Ademar Gutlerrez Ferreira.—
Hello Coutinho da Costa e «¦apitües
Odilon Coelho Neves — Arthur da
Cunha Menezes — José Dias Corrêa
Filho — Zenlth Quaresma — I^rnard
Pereira de Almeida — Lutx Tadilha
e Alfredo Jorge Mlrandola.

NOYAMBVTE VITORIOSO SO
CAMPEONATO DO CAVALO

DMRMAS O TENENTE
ANÍSIO ROCHA

Era campos da Vila Militar rea-
lizou-se ontem*a terceira prova do
Campeonato do Cavalo |i>'Armae

promovoido pela 1* Divlsào de In-
Cantaria.

O- certame compreendia um pir-

Paulo atenderá os Interessados na pro
prla sede da V. L. A., gentilmente ce-
dlda, no Largo do Tesouro, n. 36, 2° an-
dar.

DR. ELIAS GREGO
Chefe do Ambulatório de Gine-
cologia do H. Gaffrép-Guinle —
Clínica Geral — Moléstias de se-
nhoras — Partos — C1NEIAN-
DIA, EDIF. GLORIA, 8° andar.
Telefone: 22-724? - De 1 às 4.
Residência: CONDE DE BON-
FIM. 613. Telefon»- 38-0810.

Atropelada a anciã
junto á residência

Miguelina Esteves da Silva, viuva,
de 63 anos de idade e moradora 6,
rua Conde de Bomfim 1052, foi, na
noite de ontem, atropelada por um
automóvel .quando pretendia atra-
vessar a via publica, em frente â
sua residência.

Em conseqüência, a infeliz anciã
sofreu fratura do parietal e da per-
na esquerda. Tranesportada para a
Assistência, a vitima, depois de
pensada, foi removida para o Hos-
pitai -io Pronto Socorro.

VINHO IAR1H010HE0
ANEMIA —. ANGIO COUTE
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WtlOS D0R1D0S
•"•via a dôr em ii*ê« eegua»
do*! ApphqueGeta-Ildua*
•u (rès vetes, e o callo dt»
«"•lia-se logo Milhões dc
P*«oas por lodo o inundo
•»»m ene fiel amigo de
tfltm Bofire dos callo» —*

CETS-1T

em estrada.
O magnífico tempo da madruga-

da concorreu bastante para quo a
competição tivesse otimoi transcur-
so, devendo ser acentuado que o
percurso foi muito bem organiza-
do pelo júri, formado pelo major
Oscar de Barros Amzalak, capitães
Ortgal Novale, Florestal Ferreira
Júnior e Paulo Serpa Mercê e Io
tenente Euwaido Nova da Costa,
oficiais esforçados e profundos co-
nhocadores da arte eqüestre.

O cavalo "Dilema", montada do
cap. Adolfo Marques da Costa, *•&•
cusou-se a sal'a» um dOB obstacu-
ios ,pelo que acarretou a desclassl-
fieaç-âò dtsse con:orrente. um peri-
to na arti de montar .

Procedida a apuração dos pontos,
verificou-ee que1 oresultado flnaj
íoi favorável ao 1» tenente Anísio
da Silva Kocha, o vencedor da pro-
vj. oe ontem e V colocado na pn-
meira prova. Pilotando "ZoltS", esse
conhecido ptntatleta do nosso Ex<:r-
cito fei um esplendido percurso,
tornando-se iperecedor da classlfi-
cação.

Obteve o 2o lugar o tenente Vario
Castro pinto, vencedor da 1* pro.
va, aue está concorrendo com *Con-
go" O capitão Gentil de Oliveira
com -Artilheiro' foi o 3o colocado.

HOJE A ULTIMA PROVA — N»
carrlerl-da Escola Mlltiar, no Rea-
lengo, será disputada esta tarde ft
ultima prova.

Com a prova de resistência on-
tem disputada, a de hoje apresenta-
ee com características lnteressan-
tes, principalmente pelo fato de s»
saber auem levou a melhor no gran-
diofco eertame.

A prova de hoje. que está com
Inicio marcado para as 15 horas, é
a de obstáculo. Os animai» que on-
tem venceram 33 quilômetros, nao
poderão revelar fadiga, tendo uma
das mais serias missões t cumprir.

Logo apôs a prova, será procla-
mado o resultado final pelo Jurl,
eevendo a entrega de prêmios ter
lugar segunda-feira, no gabinete de
trabalho do general Silva Júnior,
comandante da 1» ReglSo Militar

Alem do ministro da Guem, go-
neral .Eurico Dutra, deverão assis-
tir * prova final desta tardi, no
Realengo o general Silva Rocha,
diretor do Serviço de Remonta e
Veterinária, orgâo patrocinador da
importante competição, vários gene-
rals. comandantes de Corpos e Es-
tabelecimentos Mtlitares e faraí-
lias. •

a entrada do publico, na «arrlerl,
foi franqueada para que os oivia
possam ver a que grau de prepa
ração atingem os animais prepara-
do3 pelos nossos oficiais.

ADIÇÃO DE OFNTAIS EM
TRANSITO

O minstro da Guerra, gen. Eu-
rico Dutra, autoriiou as Diretorias
de Armas e de Serviços a conside-
rarem adidos âs mesmas, para efei-
to de pagamento dos vencimentos e
vantagens do corrente mês de de-
xembro, os oficiais, portadores de
caderneta de vencimentos, que se
acharem em transito nesta capital.
HOMENAGEM AO CE»,. FLORE!**-

CIO DE ARREÜ
Realiza-se hoje ás 12 horas, no

Automóvel Clube do Brasil, o almo-
ço-hnmenagem oferecido ao coronel
méüico Flornecio de Abreu, por ter
sido nomeado diretor do Hospital
Central do Exército, pela clas?e tr»e-
dica, pelos seus amigos e admirado-
res. Falará oferecendo o agape o

[ coronel médico Jesulno de Alhuquer-
{ que, secretario de Assistência e Sau-

ÜM CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL NO INSTITUTO DOS &.da 
Preí*'tUra d0 D"trlt0 Fede-

BANCÁRIOS — O'Instituto doa Bancários está realizando um * interes-1 vmita na mu tf*.»
sante Concurso de Robustez Infantil entre os íilhos de «us inúmeroa , ,. ,, 

*-«~t«<*-ía

Msceiados. Centenas de crianças, as mais Interessantes, sadias e robus-1 ,.™ .«•»» ^mc°r'!,J» ¦* ??e£?
taa, entre ae idades de 3 meses a 4 anos, estão Inscritas nesse utilisslmo Kg?«.Ç* S, 

" 
t™ „", ,mÍ

cortam-. A fotografia que Uustr» esta nota focaliza um' flagrante do Siquel» coma"do, o coro™,? p"»"
concurso. i adido militar do Chile no Brasil.
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OFICIAL A DISPOSIÇÃO DO MI-
MSTERIO DA JUSTIÇA

Em ato de ontem, do minstro, foi
posto á disposição do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, afim
de servir, em caráter provisório, na
Policia Civil, do Distrito Federal, o
1.» tenente Xisto Werner Vieira,
conforme solicitação do mesmo Mi-
nlsterlo.

Esse oficial vinha servindo, ha
bastante tempo, no Batalhão de
Guardas.
CESSÃO DE AXIMAL ADESTRADO

O diretor do Serviço de Remon-
ta e Veterinária do Exército, gene-
ral Antônio da Silva Rocha, profe-
riu despacho favorável, no pedido
formulado pelo cap. de arma de ca-
vaiaria Gerard Magèl Amoroso
Anastácio, pertencente ao Quartel
General da 3.* Divisão de Cavala-
ria. com sede em São Gabriel, no Rio
Grande do Sul, no sentido de lhe ser
cedido para desconto, na forma da
lei, o cavalo numero 12, denomina-
do "Gury", que ulitmamente tem se
revelado, nas competições hípicas le-
vadas a efeito no sul.
EMPBÊSTIMOS NA PREVIDÊNCIA

DOS SUB-TENENTES
Até que seja ultimada a revisão

do Regulaemnto da Previdência dos
Sub-Tenentes e Sargentos do Exér-
cito deverá ser observado o limite
máximo de seis meses de vencimen-
tos nos empréstimos por determina-
ção do ministro da Guerra, para os
assistidos de ótima conduta, de .que
trata o $ 4." do artigo 17 do Re-
gulamento daquela Instituição.
ORGANIZAÇÃO E FT*NCIONAMEN-

TO DO .1IISETJ
Foram aprovadas ontem, pelo ml-

nistro da Guerra, as instruções paraorganização e funcionamento do
Museu do Ministério da Guerra.

MATRÍCULAS NA E; E. F. E.
De ordem do ministro o diretor

de Cavalaria tornou sem efeito a
relação dos Ios. tenentes que de-
veriam efetuar matricula na Esco-
la das Armas no ano de 1942 e que
são os seguintes:

Jeronimo Bacelar Filho, C. P. O.
R. — 4' RM.

Moacir Avelar Acquistapace, Io
R. C. I.

Rafael Zipin, 3o R. C. I.
Augusto Prudencio de Lima Mo-

C. D.
Moreira Borges, 7» R.

rals, 2o R.
Antônio

C.tI.
Dionlsio

Júnior, E.
Nascimento

¦o posto dc 30 sargento, para preenem-
mento dc vaga.

O general Melra de VtieeBceuet,
trípetor do 1» Grupo de ReglSes Militt-
rei, promoveu a 3° sargento o 3°. Ru&eni
corre*. - ¦

 Obteve permiviSo do comanoant»
Oo Colégio Militar pare goiar teria» ee*-•giais na cidade de Santos Dumont. u
aluno daquele estabelecimento clovu
Vieira Marque», numero 544. da 3» Com*
panhla.Foi nomeado psra proceder • ume
«ir.dlcancla o major Xdutrdo Ponteia,
cnete da "t* secção dt Diretoria d* Re-
monta e Veterinária.

 Reassumiu o comando ds li Com*
panhla do Colégio Militar, por conclusas
de ferias, o capitão José Carlos de Me-
nezes Brito, sendo dispensado dessas fun*
çOes o seu colega de igual petenu Jqie
Macedo. O comandante da RegUo conee»
deu ferias regulamenttres reiatlm eo
ano de 1941, ao 1» tenente medico Ame-
tico Doyle Ferreira, do *> R.I.

DIRETORIA DE ENGENHARIA
Apresentaram-se a esta Diretoria •*

seguintes aspirantes a oficial:
for motivo de transito: AbIUo Cario»

Carneiro de Sousa, do 2° Batalhão Pon»
tonelros: Antônio Luiz de Moraes Fllhu.
Idem; Bayard Ribeiro Freire, Idem-, Ea*
gard Barreto Bernardes, ds 1* Cia. ao
ie B.E.: Edlnislo Fragoso de Albuquer-
que, Idem: Francisco Gilson Filho, da 1"
Cia. Ind. Trns.; Jidir Garcia de Frei-
ias. da 3» Cia. Ind. Trns.; Fernanae
Lui2 Soarei ruturo. da a» Cia. ina.
Trns.; c Paulo Bueno Alvsres de Ale-
Tido Macedo, -da 4» ("-la. Ind. Trns., to-
aos por terem sido desligados da Escoi»
Militar e entrado em transito.

CAVALARIADIRETORIA DE
ontem a esta Direto-

Maciel do
E. F- E'.

Paulo Gil Carduz, 2° R. C. I.
Newton Ferreira Veloso, Q, G.

— 2«R. M.
Lul* Fournler, 11° R. C. I.
Antsiq da Silva Rocha, E. Mili-

tar.
HOMENAGEM AO EXERCITO

O Instituto Nacional de Ciência
Politica homenageará, hoje, ás 17
horas, o Exército Nacional, oom a
realização de uma sessão solene no
salão do Conselho da Associação
Brasileira de Imprensa.

Para o ato foram convidados to-
dos os generais e oficiais, devendo
comparecer com o uniforme branco.
VENCIMENTOS DF. ASPIRANTES

DA RESERVA
O comandante do 3° Regimento de

Infantaria, consultou C0***-,P *?$*¦<*»
proceder com o Aspirante atofiétal
da Reserva de 2* Classe .fk>sre de
Albuquerque Monteiro Filho, em
estagio naquele Regimento e que.
em conseqüência de acidente em
serviço, foi Julgado precisar de li-0
dias para tratamento de saude.

Em solução, declarou o ministro
que, no caso em apreço, deve o re-
ferido Aspirante continuar no Exér-
cito, com os vencimentos e vanta-
gens do seu posto, para tratamento
de saude, ati o limite fixado no
artigo 30, tetra "b", do Código de
Vencimentos e Vantagens dos MI-
litares do Exército.
SOLUÇÃO DE CONSULTA SOBRE
DIFERENÇA DE VBN»DIMENTOR

O tesoureiro do 10° Batalhão da
Caçndores, expoz:

a) que o 1» tenente José Moacir
Baeta de Magalhães Gomes fot de-
sígnndo para c cargo de ajudante
daquele Batalhão de Caçadore* a
1° de Julho do corrente ano, por ter
sido então transferido para a fí»
Circunscrlção de Recrutamento o
capitão Arnaldo Moura de Azevedo,
que exercia o dito cargo;

b) que, na ocasião, serviam no
corpo, eomo excedentes, cursando a
Escola das Armas, oe capitães Jal-
me de Castro Carvalho e Severino
Sombra de Albuquerque, os quais,
quando presentes na unidade, co-'
mandavam companhias:

c) que, todavia, com a ,transfe-
renda do capitão Arnaldo, um dos
ditos oficiais excedente», » capitão
Jaime, passou a efetivo. Rendo de
signado ajudante.

Em conseqüência, consultou se
cabe ao tenente Moacir Baeta a res-
pectlva diferença de vencimentos.

Em solução, declarou o ministro
que ao 1° tenente José Moacir Ba*-
ta de Magalhães (Jomes cabem os
vencimentos lnteirrais» do po*to de
capitão desde a data em que pa?-'
sou a exercer as funções de aju-
dante do Patalhão até a posse do
ocupante efetivo do canro, de v«z
que não havia, pronto na unidade,
qualquer capitão excedente.

VAGA DE CORONEL
Soliciteu transferencia para a reserva

o coronel de Cavalaria Arnaldo Bi'-
tenconrr.

DIVERSAS NOTICIAS
O minis-xo dirigiu uma nota ao aire-

tor de Engenharia declarando qi*?. oe
acordo com os pareceres dessa Direti*-
ria e ío comando da 4*. P.esíio M:!*'.ar.
aprovou o relatório da Comissão de t»>-
colha de Terrenos daquela Região, rei»»-
rente is condlciet de um terreno a aer
dcado ao Ministério pelo sr. Henrteue
Del Castillo. para Instalação de uma S<>-
ciedade de Tiro de Gu»rra na cidade <S'
Santa Rita do Sapucai. Estado de Minai
Gerais.

JORNALISTA PIZARRO LASTRA — Esteve ontem, â noite, em vi*
sita & redaçAo do O JORNAL o sr. Pizarro Lastra, reclator de "La Na-
don", de Buenos Aires, recemchegado ao Rio. O sr. Pizarro Lastra, que
é um velho amigo do noaso pais, manteve-se longo tempo em palestn-
em nossa redação, recordando episódios de sua primeira viagem ao Rio.
Como membro da Missão chefiada pelo professor José Leon Suarez, o
acentuando o trabalho realizado desde então até'hoje para unir defi-
nitivãmente o Brasil & Argentina. A gravura fixa um aspecto dessa pa-
lestra do Jornalista portenho com os srs. Austregesilo de Athayde • Jay-
me de Barros em nossa redação.

A permanência do «Sagres»
no perto il» Rio de Janeiro

Grandemente visitado no dia de ontem
o navio-escola da armada portuguesa

Apresentaram-se
ria os seguintes:

Coronel Estevão de Sousa Uai, do Q-"B.M., por ter reiressado dn Je e t**
R.M.; capitães Isidoro Neves de Ollvei-
ra, do 3° O.R.M.. por ter regresssao
do R. Orande do Sul e Parani, acom-
panhando o Inspetor do referido T> O.
R.M.; Nelson de Oliveira Roeha. do »1-
8.0., por ter regressado das 3* e 5*
R.M.. onde fora a serviço. 1<> tenente
Walter Pires de Carvalho e Albuauerque.
do so R.C.D.. por ter --Indo de «""urltltia
etr. ferias. 1" tenente Nelson Pires ae
Carvalho e Albuqueroue. do 3» R.C.D..
por ter i/indo em ferias.

 O diretor retificou as trinsreran-
elas dos setundos tenentei da reaervi
convocados:

Moacvr Valejos. it 14o R.C.I.. para
n S.M.B. da 3» R.M.; Heitor remendes
To"edo. do 13» R.C.I.. para a Sa CR..
Odilon Etchverrv Ouimariei. do 14» R.
CI. para o Q.O. da 3» R.M.. flcanae
sssm 8lterad& a nuMlcacâo anterior e
concedeu- permlsaão ao eaoltío Hueo
Manhí»s Bethlem. do 5° R.C.D.. • »<*-!-
do a E.E.M., oara Ir a Belo Hortionte.
dentro da dlipensa do «ervlço aue lhe
for concedida.

DIRETORIA DE ARTILHAEIA
Apresentaram-se ontem a e«ta Dlrate-

ria os seguintes oficiais:
Coronel Orestes da Rocha Uma, do "*•

***.A.M., por conc-urto de ierlai a reco-
lher-se 4 sua guarnlçlo: Maior Preferi-
eo Augusto Rondon. nor ter xenrersMn
da 5» R.M. com p r.M. dl S" O.R.M..
do qual fe*. parte. Caolties Orlando da
Ponseca Raneel Sobrinho, do Q.T.A-.
ror terminação de ferias: Affonso Jorte
Von Trompowsky. in 1-1° R.A.A.A*-.
nor- seeulr -"-ara Curitiba *m «oio d» te-
lias. Primeiros tenente» Alelde* T-ho-n»»
de Aoulno. por seguir dettlno eom « *"*"
Bla. do io O.O., unidade a eue perten-
ce: José Pinto de Arauto Rabello. do **»
R.A.M.. nor ter "inío de Curitiba era
Hrzo de feria*; Sebastião Ferreira Che-
v«s. «"o 1-1° P..A.A.A* . ror semitr P»ra
Curitiba em ferias.

 Poi concedida permmão ao e»W*
tão Romeu Araújo, do 1-2° R.A.A.A*..
para Ir n S. Gabriel Eatado do Rio O.
do Sul. durante o transito.

->— Poi aesignado. por neeessiead* no
«ervlro. ¦ oara Instrutor auxiliar do Curn»
de Artilharia do C.P.O.R.. da 3» RenUO
Mlllt»*. o eapltio Hello Paulo de Oliveira
Brandão.

Poi nomeado, por nectsildade ao
serviço, para servir na 8» C.R., o "*¦»
tenente ds reserva de 1* claftsa. ATfeu
Gonçalves de Moraes.

DIRETORIA DB INFANTARIA
Anres«ntaram-se ontem á Diretoria «e

Infantaria:
Tenente coronel Plsvie Mario ' Beíerr»

Cavalcanti, do «3.E.M., por eonelusão «o
transito » ter de «e apresentar no E.M.
P. Canltãea Antônio Alvet Cordeiro. **»
SOO B.C. ítalo de Almeida, do W> B.C
a Joa* Vicente Fernandes, do lfo P-.f..
por terem d» rejfe^sar a* ai»a« unMeBM"
José de Barros Araújo Sobrinho, do 11"
B.C. Júlio Perou»e Pontes, do 24° B.C ,
por terem de recolher-se is suas unia».
in; Roberto Miscow. do 8** B.I.. nor ter
vindo chefiando a equipe de MU core*»
ene velo '«mar parte na corrida aa
"fü-iam» Militar" a ter de regreaear: A.*
varo BarTO» Velloso. do 4» B.C. B."*
tar regressado d* 8. P»ulo aonde ler»
rnm permlas&o. durante o tramito:. *»-
'«>nio Jnanuim Corrêa da Coita, do C.
P.O.R da 4» R.M.. por ter de reco-
lher-se: Javm* Ramos Iiamelra, do- "***
R.I.. por regre««r a Cacaoava. alaaa
«in mío de feria». Primeiros tenentn
A'fr««o Duarte Carneiro d» Cnnha. "o
Mo B.C, po* ter de recolher-se: Peflio
I.ul* Pinto Bittencourt, do Batalhão «e
Gualdas, por »e«ulr para Arcolelo. P»'*-
dn d-» Rio. em «roxo de feriai, «om V*-
a-lMião. An-trantes a ofleln Henrtque
Oom <*e Oliveira, d* 13» R.I-, por w»
d» recolher-se e oMHn permmlo P»*»
rozar transito am «**urttlb<i. devendo «•-
rtilr deatln» n«t« data: Rena*o Pitem»
Mau. do 19» B.C. por ter entrado ea
transito a cantar da data «io dêem»*
mento da E.M.. obtido nennlialo *»»•»
ir a Barbarena para onde parte naa»*
>iata: Petrmlo Mal» Vieira do Naaclman-
to e 8' dn 13o B.C. Alberto Carneiro
ila Cunho Nobreza e Geraldo *5eba»U«o
Po reira Bezerra, do T*> B.I.. Gilberto
Costa Pereira * Moysei Chainn. do «"*
R.I;"; Javme Ramos. João Nareiso *"•*
nltel-o Fi-rreira a o»é* Aliplo de CarvaUir».
ir, po R.I . A"redn Alxugulr. do 13o R.
T.. Cario» Alberto d* Costa Perreira
Pelch'or. dc 2**° B.C. Danton Peeealnn»,
do 14° RI.. José Bugueta Brito de Bar-
ros, do 17» b.C . Bavmendo Moaeyr
Barreira d* Alencar Mattos, do 13*» "•

¦*}., todos nor t«rein entrado ara transito
a partir do desüt-amento do E.M. •

 Porá!" concedidas permlasiei:
Ao mijo* Plorercio Jcae* Carneiro Mon-

teiro. do n-üo B.I.. nara vir a esta eu*
rltal. dentro <*«. dispensa do serviço ou»
Tb* for cnncad»da: an t'.a'or Carlos v»i*
laça. da S1 CP... "ara gotar ferias nesta
capital: «o caDlfo lí'» d» Camirr
e„ «*n tj c -ara aozar ferias neste
raTtts)': ao e."-!-'-» Itlber*. Ooovea 80
'rn«.-a!. do l?-» *"* I.. rira. dantrn ua
'rfnslo. Ir á cldad» de Bic»s Ertsdo ae«Unas: ao aspirante » oflelil Renato
Pitanua Mala. do lüe B.C. para, aen-
tre in transito, ir a Barbacena, Gstaoe
dc Minas.

NA 1» REGUO MILITAR

Afim de retribuir as visitas feitas
pelo comandante do navln-escola"Sagrei", estiveram a bordo do ve-
letro da Armada portuguesa os rc-
presentantes dos srs. cener&l Eurl-
co Gaspar Dutra, ministro da tJ-uei-
ra, e almirante Durval de Oliveira
Teixeira, comandante em chefe «la
esquadra brasilorla; o comandante
Eurico Penlche, representante dn
ministro da Marinha, bem assim oa
representantes do ministro da Aero-
náutica. 0o chefe do Estado-Maior
do Exerctto, do diretor do Arsenal
de Marinha, da Ilha das Cobra*, do
diretor do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro, do director da Es-
eola Naval

Afim de retribuir a visita ouo lhe
fes o comandante Marcos Vleica Oa-
nn. esteve ceasaalmente a bordo do"Sagres" o almirante Américo Vlel-
ra de Mello. cteS* do Estado-Maior
da Armada, que foi recebido nn
portalô pelo comandante do navio-
escola português.

Depois das continências militares
a que tem direito, o chefe do Es-
tado-Malor da Armada passou em
revista i. guarnicão do navio, aue
estava formada no convés.

No gabinete do comando, o alml-
rante Américo Vieira de Mello pa-
lestrou demoradamente com o co-
mandante Vieira Qarln, passando, om
seguida, a percorrer as dependências
do' navio.

Voltando ao gabinete do coman-
do. o almirante Vieira de Mello a-t.
ternou a boa Impressão que tivera
durante a demorada visita.

O EMBAIXADOR PORTIGLSS
A BORDO

O "Sagres" recebeu ontem, lgua.-
mente, a visita do embaixador por-
tguês nesta capital, sr. Martlnho
Nobre de Mello.

O chefe da representação! diploma-
tica lusa, que se achava acompannu-
do pelos secretários da embaixada,
foi recebido no portalô do navio
pelo eapltao-tenente Garln .tendo
«assado em revista a guarnlção, apO»
o que foi apresentado a oflelall-
dade. '

Ao entrar como ao deixar o na-
vlo-escola, o embaixador Nobre de
Mello recebeu as continências, do

Poucos minutos depoU dessa vt-
sita, esteve a bordo do "Sacre*» o
«onsul °*eral do pais irmio, que- es-
tava acompanhado do pessoal oo
consulado.
O COMANDANTE VDOBA OABIN NO

^UMOLãSXt SALDANHA"
Afia de retribuir a visita que lne

mandou íaaer o comandante do navio-
escola "Almirante Saldanha . tw" »
bordo daquele velelw o («mantlante
Marcos Vieira Oarin. O eomandanta do
-sagres" íoi recebido còm as honras
mUitares a que tem direito, percorre*.-
do. a seguir, alguma» dependências as-

ãÕME^GEM AOS IBlTOtANTES DO
"SAGRES"

A" noite, wallaou-se. no Teatro C»r-
Ios Gomes, um et>**etAcul»*> em nonra *

tripulação do veleiro português. Est!-
veram presentes, além do comandem*
do mesmo, oficiais o grande -aúmèro
de cadetes e tripulantes do navio vtsi-
tante.

NA ILHA DAS COBRAS
Roje, pela manhã, oe cadetes d» Ar-

mada portuguesa visitarão o Arsenal d*
Marinha da Ilha das Cobras.

VISITA AO "SAGRES"
Desde o momento em que o "Sagres"

atracou ao cais da Praça Maui, grand*
numero de pessoas tem visitado o ve-
letro luso.

Ainda ontem, durante todo o dia,
grande multidão esteve a bordo deua
unidade da Marinha de Portugal.

Vultoso donativo
porá fins de caridade

20 mil dólares á
disposição das sras.
Darcy Vargas e Aluíra
do Amaral Peixoto

Na ocasião em que, ontem, eulda-
va dos preparativos para a dlstri-
buiçllo de presentes as crlancui do
Niterói, pelo Natal, a sra. Alzira
Vargas do Amaral Peixoto foi aoll-
citada a conceder uma audlenclv so
representante em nosso pais do uma
grande firma norte-americana.

A' esposa do chefe do govmrno
fluminense, o industrial em questão
explicou rapidamente a raxan ri*
sua visita: conhecia as obras de al*
caiice social da sra. Darcy Vargas
• de sua filha, desejando oferecer,
em nome da firma que representava,
uma contribuição que esperava foa-
se levada í conta dos laços «U. arai-
sadè existentes entre os Estados
Unidos e o Brasil.

A dádiva para as reallíacoes da»
duas ilustres damas ê de 20.000 d»»-
lares. Isto 6. cerca de 4OO:OO0$O»lO em
moeda brasileira.

Em seu nome e no de d. "fíarcy
Vargas, a sra. Alzira Varjca» do
Amaral Peixoto agradeceu a eepon-
taneidade daquela oferta, ,

RSHEBPi ií®Sâl

Aoresentaram-sc ontem:
Coronel Mauriüo M«i.-el!es AlTB. O*

Pelas conclusões do Relatório em asra- i «,g.p., por ter d* Seguir oara Redet»
em lna"»<-4o a uma fa»»rlea de foge. Ua*"t-*"--» Hortolino Teixeira Camws^ do ¦.
M.B.R.. por setruir para Rodeio em IBS-
peclo a uma fabrtea de foco: Affonso
¦Jor»!» Von Trompowskj». do 1-1» R.a.
A..'.-' cor seguir ptri Curitiba, em ie-
rias: Carlos Hinequlm Dantis. do Q.l.
P . por ficar resoondendo pe!i I.R.T.
O., por ter entrada cm (oio da relu n
Inapetor rr'meircs t»nenie Peiro i>ui«
Pinto Bittencourt, do Batalhão dt nus»*
dai. por setulr pus Aroeis'o iXstaao
do Rio), em roso de ferias t con r»*-
mino: 8ebss-Ue Perreira Chaves, 1»

ço, o terreno situado na zona urouns.
acerca de 800 m°tros da praça principal
(Praça Getulio Vargasi, e constuuiao
por duas faixas perpendiculares, ds vm-
te metros de iargura eom quatrocentos
e cinqüenta e cinco metros de comort-
mento, cada uma, conformt planta a ser
apresentada, foi Julgado satlifaier os
requisitos necessários ao fim lnoleide.

— O coronel Arthur Paullno ds aou-
si, professor de geomttrli do Coiegio
Militar, entrou na gozo de feriai, * em-
earcou pira o Estado de Santa catarina.

—- O ministro autorUo* • coman.
«inte dl Cia. dt Guarda do QG. 00
M.O. a promover um cabo habilitado.

Concurso de ante-projetos
para a construção da
nova ala do Palácio
Itamaratí

ContlBuam aberta» as lnaerlçflea
para o concurso de ente-projoton
para a construção da nova ala direi*
ta do Palácio itamaratí. nos termea
do edital publicado no "Diário ôfl-
ciai* d« 4 de outubro Ultimo, cujo
encerramento ter», lugar. Improrro-
gavelmente em 20 de «arco de 1942

O Ministério das Relações Eate-
rlorea no intutuito d* dar a maior
amplitude a esse certame, fes dis-
tribulr íor todoi on Imtttutoi d*
Arquitetei do pais. copias desse edi-
tal, afim de que no concurso possam
tomar parto profissionais do Bra-
sil Inteiro.

Aa obraa preliminares da remode.
lacáo do Ministério das Relações"Exteriores prosseguem rapldamen*
te. já tendo sido demolidas inuma-
ras casas da Rua Visconde da Ga-
vea. na área recentemente desapro-
Prláda pelo governo para esse nm-

Para os melhores ante-projetos
apresentados haverá prêmios assim
distribuídos: 1» premio — cinqüenta
contos de réi»; .2* premio, trinta
contos de réis; 3° premio, qulnse
contos de réis. Outros oi tanta eon*
tos serão conferidos aos candidatos
nfto desclassificados, e cujo valor
nfto excederá de cinco contas d»
réis para cada concurrente. a tltu-
Io de indenlxaç&o paio material cm-
pregado.

Os três primeiro* ante.prejete*

Sremiados 
passarão â propriedade

o Ministério das R»laç&as Exterio-
reu cabendo ao autor doprojeto pre-
mlado em primeiro lugar fornecer
o projeto definitivo.

ELIXIR SANATIV0
tíltlMAOI*KA.s ÍU.MOKKA. ,11 ,

EM GERAI.

REUNIÕES E
CONFERÊNCIAS

rniflo de Classes Femininas do Bra*
¦lt — Esta agremiação reune-se
hoje, is 16 horas, no salão nobre,
do Liceu Literário Português, para
dar posse á nova diretoria, qua está
assim constituída: presidente, Rai-
mundo Alves da Cunha Soccl; vice-
presidente, Hecllda Clark Ferreira:
1» secretaria, Maria Emilla Nor*
mand de Sá; 1* tesoureira, Amélia
de Andrade Duarte; 2* tosourei-
ra; Maria Eunice de Souza Borges;
bibliotecária, Eunice S, Cabral.
Conselho Fiscal: Julleta de Caatro
Peixoto, Ercllla Soccl o Ine» Telts-
cher. Suplentes: Jovlna da Costa.
Hilda Fontenele e Cellna Sodré.

Instituto .Vaclon.il de Clenda Po-
lltica — Xo salão do Conselho da.
Associação Brasileira de Irnprensa.
eom a presença do ministro da-
Guerra, do comandante da 1* TU-
gifto Militar e de oficiais superlo-
res, o Instituto Nacional do Clen-
cia Política reallxa hoje uma sea5if>.
em homenagem ao Exército, para.
comentar e expor os resultados da.
visita que, conforme foi noticiado,
os membros daquele Instituto fi-
teram ao Ministério da Guerra.

Por espaço de 10 minutos, ez.A*.
um, usarão ún palavra os srs. Ve-
dro Vergor.-!, Hélio Gomes, Ildc-íon-
so Mascateohàs da Silva, Atílio Vi-
vaqua, A. fiatiats Bittencourt,CUu-
dio de Botua, de&cmbargador A-
Baboía Ufflâi professor Llr:'-i de
Albuquernue e Sr.r.Jamln Vieira.

Templo «la Humanidade — Será
realizada, no próximo domingo, ás
10 horas, no Templo da HUmanida-
de, na rua Benjamin Constam, 7'.
pelo sr. L. Hlldebrando Horta Bar-
bosa, uma conferência sobre o terna:"Apreclaçfto da evolnçfto católico-
feudal. — Papel do Islamismo".
Será franca a entrada.

Instituto Brasileiro de Cultura —
Haverá reunlfto deste Instituto, na
próxima terça-feira, no salão no-
bre do Liceu Literário Português.

Oer. Raul Bittencourt fará, po-
c-.v.a ocaslfto, uma conferência sobr*
"O ensino na Argentina."."O ro-nontlncio aa arte e na vida"
— Raallsar-se-á na próxima sagun-
da-felra, ás IT horas, na Associa-
çâo Brasileira de Imprensa, sob os
auspícios da Sociedade de Homenn
de LetMs, uma conferência da se-
nhora Helena de IraJá, eacrltora.
gaúcha, sobre o tema: O romantls-
mo na arte e na vida".

1.1» r.a.a.a*., por seguir para cuiiU-
I h* em. farta».

VARIZES, 0LCERAS, ECZEMAS^
HEMORROIDESp PROSTATITES,
Molesüai fia atero, »ítc. Trafc euraUvo local, rápido a tem <Mr, pela

TOPOTEBAPI A
9 tammvàit. ««to ansoo, ttl, taU tn, t o i, * ta tt; l aa i, o Cau aa Unm

Blo Laças, Iii). "Mio ka eosinlta paga. Oratii aoa pobre*.
Diretor. PROFESSOR GODOY TAVARES

;'*.,'.*.;;;T.i, :...».'..» i;:'j
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Q AMERICA ESTA EM ENTENDIMENTOS PARA ATUAR NO R. G DO SUL

SERVHJO
demarches

FICARA' NO VASCO
se as r eenceiadas, há var ios dias, forem concluídas
Hipédromo da Gávea

Òs nossos prognósticos e a* montarias oficiais para a
sabatina desta tarde — Os "meetings" de amanha nesta
e na capital bandeirante — Noticias diversas

Para a reunião dé hoje no Hipo-
dromo da Gávea apresentamos a
nossos leitores ua rápidos comen-
arios que se seguem sobre todoa os

iiareos a erem cumpridos:
1» PAREO

Das mediocridades alistadas é fora
de duvida que as maiores posslblll-
aades eslão ao lado de Seymour,
rtbá. Duca, Talfiú e Oceano, aendo

. Ipa e Caslno os azares mais via.
veis. •X> PAREO

Ss largar bem e não fizer "ma-
nha", Sortlleglo podírá ser o ga-
nhador. Com acentuadas posslblll-
dades de exito vemos tambem Dul-
clna. Sedutor e Tafetã.

a» PAREO
Arco-íris, bom corredor na pista

de areia, defenderá o nosso prog-
nootlco. Seus mais credenciados ri-
vala são Arleca, Nada Mais, Ely e"rês Corações..

4* PAREO
i Bulandy 6 o nosso preferido, o

..ne não exelue as pretenções diia-
idos ds Ciclone, Dallta e Brise
•oeur.

5» PAREO
Qabino, Marabout, Maníaco, Payal

<_ Braila, esta por ter baixado de
urina, uão a nosao ver, os concor-

. entes mais capazes, devendo entre".es estar o ganhador.
O» PAREO

I5'Ba::o o Scrodlna \eom de ven-
ei- no sábado transato, aquele sobre

>3ta mesma lurma e esta sobre a
inediatanier.té Inferior, donde . de-
.erem ser olhados com receio. A
.ossa preferencia recai, no entanto,
oum da parelha Fair DajfrKllva.
..iio Cbipletro.

7" PAHEO
Diflctli bem difícil «esmo, uma

indicação segura neste confronto,
ii o equilíbrio que se verifica en-

..rs os animais nele Inscrito!-, dos
uuais, pelo menus, sete teem iguais
parcelas de chance. Por mera in-
. ilclo, apontamos Catalpa, Montai-
van, ex-Moeetüo, e Pernambuco.

— Silo nossos estes '
PALPITES

Seyatoor — Mi* Duca— Tnipu'
Sortllcslo — Dulclna — Seúatur

Areo.Iria — Arisca — Nada Mnl»
Dslandy — ciclone — Dnlitu
iiabino — Mantuco — Payal
K«lr Dar — Lido — Chlpletru
Catalpa — Montnlvnn—Pernumbuvo
O PROGnAMA E AS MONTARIA»

OFICIAIS
Cora z* montarias oficiais, eis o

f.-ofiraiiiu, a ser cumprido:
V> páreo — "ISAPOLITAXO" —

V» lt boras — 1.200 metro» —
.'tiOOOfOQO — t('«lni <lcscnrg:i pnrn
aprendlses).

( 1 Caslno, O. Schnelder
K

( 2 Seymour, P, SimOes

K«. Cto.
. 57 6U

( 2 Nhá .Dilcii, A. Araujo
8(-4 Marumbl,. M. Mediria

( B Garço, J. Martins . .

( S Talpu', U Jleszaros
,1) 7 Conjurada, A. Rooha .

( 8 Uyára, O. Macedo . .

( 9 Oceano, P, Ferreira . .
U10 Brincadeira, K- Silva
ai Ttpa, W. Lima . . ..

U» páreo — "CLAniNAUA"

33 30

48 SJ
4!t oll

f,s l',)
48 70
iS Hl

58 50
4.') l.U

1.201» metros .14,30 horaa —
r i00o*ooo.

< t Eeductor, J. Canales .

( 2 Dileto, O. Relchle! .

( 3 Bali, J. Ferreira . .
2)

( 4 Tafetá, O .Serra . .

( 5 Scandar, A. Rosa . .

( « SortlleglO, Fernandes.

Kl. Cl».
. 58 ÜO

. 5U (io

. 48 40

. 48 SO

.56 50

. 50 35

( 7 Ourofala. A. Araujo . aO BO
l( S Dulcina, R. Silva . . . 4S IM

í " Allgury, R. Urbina . . 48 30
3° páreo — "SBRODINA" — Va

15,03 horas — 1-200 metro» —
WiOOOfOOO.

Ks. 01».
I—1 Arco-íris, J. Zuniga . . 55 25

( 2 Factura, J. Canales . . 53 ;iõ
I»

( 3 Arisca, A. Araujo . ... 53 tu

( 4 Nada Mais, O. Fernandes 55 Un
3(

( S Céscfls, D. Ferreira , , 55 au

( 6 Três Corações. I. Souza 55 i»0
4<

( 7 Ely, R. Freitas ... 63 60
4» páreo — "OPANIO" — A»S 15,40

horas — 1.80O metros — 0:0003000.
Ks. Ct».

( 1 B. Coeur. R. Benitez . . 54 50
t(

(( 3 Fitanguy, G. Costa

( 3 Otário, C. Brito . .
3).

( 4 Ciclone, R. Freitas

( S Capelo, h. Meszaros
( « Dallta, J. Santos .

U. ("7 Maratá, C. Pereira .

41 8 Sanharô, J. o. Silva
• (¦•" Bulandy. J. Canales

56 61»

, 56 50

Si 35

. 56 60
54 «O

54 60

56 W
. 50 Ji

5* páreo — "CASINO" — A's 16,20
hora» — 1.1500 metros _ 5(000*000 —
("Bettlnft-") — (Com descarga para
aprendlses). . -

Ks. Ct».
( 1 Marabout, R. Benitez . 50 35

t(
( 2 Galantre, W. Lima

(. 3 Braila, J. O. Silva
2( 4 Payal, I. Souza . . .

( 5 Mandüo, D. Ferreira

( 6 Gabino, O. Fernandes
3( 7 Maníaco, C. Brito . .

( 8 Aedo, R. Urbina' • •

. 50 60

. 63 35
. 53 40

..50 40

51 35
52 50
50 80

( 9 Yami. A. Araujo ... 52 «0
4U0 Urucaré, S. T. Gamara 58 60
(11 Ufal, A. Neves .... 50 80
0' páreo — "BANGO" — A'» 17

hora» — l.r.00 metros — SiOOOÇOOO —
("Bettlng") — (Com desearga para
aprendizes). *

Ks. Cts.
( 1 Falr Day, G. Costa . . 54 20

K
( " Kllwa, O. Schnelder . . 51 20

(2 E'gaso, W- Lima . . .52 40
2( IChipIetro, J. Morgado . 67 40

( 4 Pojaquara, S. T. Câmara 52 60 |

( 5 Mondesir. A. Araujo . . 50 60
3( 6 Controle, P. Costa ... 52 50

( 7 Llllth, A. Rosa ... 54 50

( 8 Serodlna, S. Batista . . 50 35
4( 9 Lido, O. Fernandes . . 50 40

( " Igaritê, A. Gomes ... 52 40
7' páreo — "E'GASO" — A'a 17,40

horas — 1.400 metro» — ItiDOOÇQOO
_ ("Bettlagf). K». VU.

( 1 Móntalvan, O- Fernandes 55 30
1( 2 Galbu', J. Morgado . . 51 60

( 3 Plumazo, A. Neves ... 30 60

( 4 Bango, A.
«

( 5 Bougatnville,

Rosa ... 50

Leighton 50

Ferreira . 48( 6 Rapidez, D.
4(

( 7 Polo, S. Batista ... 50 80
8° pareo — Clássico "JOSÉ' CAL-

HON" — A*» 15.40 horas — 2.000
metro» — 20i0009000.

K*. Ct».
1—lBonltlnha, J. Canales . . 50 40

( 2 Aventureiro, W- Cunha. 58 so
2(

( 4 Catalpa, <!. Costa . *. . 51
2( 5 Pon, A. Rosa 52

( 6 Cadeiíera, I. Souza ... 52

( 7 Àratau . W. Cunha . . . ** S>«
3( S Pernambuco, Andrade 54 30

( 9 Sapateador, J. O- Silva 53 60

(10 Aprikose, .1. Zuniga . 56 60
Ml Opulencia. C. Pereira . 51 40

U2 Bleriveniie. R. Urbina . 50 60
(13 Frlant, J. Santos .... 49 50

A REUNIÃO DE AMANHA
Para o "Vnoeting" de amalhã ji

te acham maia ou menos asenta-
das as seguintes montarias:

l" páreo — "III! TA! TAM -. A'«
12,50 h». — 1.20O mt» .— 10:004*000.

K*. Ct».
< t Romântica. E .Silva . 53 35
l< - /-„

t 2 Rodo, A. Araujo . . . jj jO

( 3 Ojamba. O. Reichiel ... 53 40

< 4 Carapltanga, C, Pereira 53

< 5 Robusto. S. Batista

(. 6 Tupli. A. Rosa. . . .. 53

( 7 Carajá, L. Benletz . . 5t
4( 8 Caimlllo. J Zuniga . . «':

( " Cyria. R. Olguln. ... 53
2° páreo — ".DOMINÓ? — A'» »»,!»

horn» — 1.400 metros — BiOjWOO —
(Coni déacafara paro nprendl>e_i). "

K». Ct»,
< l Temquevê, L'. Jlorgado. 52 35

t'(
( 2 Blue Boy. O. Macedu

3 Xintan, R. Silva .
2(

1 Bradador. C. Brito

5 Dominó, .1. Zuniga
3(

6 Faustina. V\ . .

51 60

5V 35

68 50

56 35

50 60
' 

( 7 Napolitano, S. Godoy . 52 40
4( 8 B. Keatnn, A. Araujo. h", líO

( Onyx, E, Coutinho , . . 52 50

3' pnreo — "IKDAYATUBA" —
A'» t:».50 hnrna — 1.B04) metrn» —
15(000(000.

K«. Cts,
t Taco, I. Souaa . . . .55 18

2—2 Rockmoy. J. Zuniga . ¦ 5» *-ii
3—3 Itaba, S. Batista. ... 53 50

( 4 Crecelle. L. Meszaros . 53 70
4(

( 5 Tupan, 1 O.'Silva ... 55 80
4» pareo ~ "SIMPATIA-MCHICY"

— A'» 14,15 horn» — 1.000 metroa —
UtOOOfOOO.

Ks. Ct».
( 1 Thankerton, J. Canales . 58 18

1(
( 2 Palhaço, XX ...... 54 40

56 3S

48 80

( 3 Ita vila, J. O. Silva .
mi

^ 4 Mallsana, L. Leighton

( 5 Clarlnada, G. Costa
3(

52 80

( II Secretario. D. Ferreira. 50 60

f 7 Kemal, J. Zunlga ... 54 80
4<

( S Kld Gallahad, A. Araujo 58 oO
Ko páreo — "OYAPOCK" — A'« 15

horas — 1.300 metro» — BiOOOfOOO.
Ks. Cts.

. 48 30
. 48 40

. 54 25

1—1 Cara pura A. Rocha
t i Bracobl. R. Olguln.

( 3 Voltaire, R. Freitas

GRANDE ENCONTRO
O Flamengo jogará, hoje. com o
Corintians, num encontro que se
anuncia sensacionalmente —
Homenagem aos campeões brasileiros

8. PAULO, 18 — Meridional —
O Flamengo enfrentará, na noite de
hoje, o quadro do Corinlians. Sur-
íe ao campeão paulista a oportu-
nidade da desforra que ele espera
há, meses, quando foi derrotado ne-
lo rubro-negro, quebrando uma in-
vencibilidade que vinha sustrntan-
do durante muito tempo.

O choque desta noite está scmln
«guardado com justificado intertH-
se. principalmente porque o Fia-
mengo (ormarft com todos os seus
valores, inclusive os que vêem de
intervir no campeonato narionnl.

Tambem o Corintians apresentará
todos os sens defensores, o que tor*
mu assim, a partida de bole mai»

¦ importante.
Oa cariocas eitâo evitando fazer

declaracSee, mesmo sobre o rtceii-'» torneio brasileiro e os paulistas
awnss ditem <jue o team üo Corin-
Ju» «st4 "parado". Quer dlzrr:

.muito tiSo jog*.

Os prognósticos sâo o» mais va-
nados, havendo quem se -mostre
francamente favorável ao rubro Me?
gro e quem prefira optar pelo Co-
rintians.

A. ansiedade ê grande, pois as for-
C&s eslão equilibradas e o espeta-
culo deve ser dos mais brilhuntes.
Já que os campeões brasileiras com-
parecerão a campo para recetier a
homenagem dos esportistas 1e Siio
Paulo.

Foi feli» a lembrança dos ^uo tle-
liberaram prestar aos campeões to-
das as homenagens, puis o proprio
Flamengo faz questão de tom.tr
parte na grande manifestação pu-
blica.

A entrada d°s campeõe-j em cam-
po será solene e todos eles per cor-
rer&o o gramado recebendo fie spnlu*
sos do povo ed 8. Paulo,

O Flamengo não pretende Ituer
nenhum outro Jogo ncsUt capital.

( 3 Carocho. I. Souza ... 56 80

( 4 Conduru', D. Ferreira', 57 3i>!(
( 5 P. Verde, W. Andrade. 57 120

( 6 Camões, S. Batista' . . «0 35
4(

( " Azteca, J .Zuniga .. .60 25
7» páreo — "ALTER EGO" — A'»

16,20 hora» — 1.200 metro» —
81000*000 _ ("BettlnK")

Ks. Ct».
< 1 Bonita, L. Meszaros -.54 70

U
( 2 Tiberlum, C. Pereira . 56 60

( 3 Thuya. D. Ferreira ..54 50

( 4 Boleador, P. Simões ..54 40

( 5 Bornío, R. Olguin .... 56 io
3( 6 Danglar, G. Costa . . 56 40

(. 7 Batota, |. Souza ... 54 60

( 8 Pervertida, C. Brito . . 54 80
4( 9 Uruayé, J. Canales ... 56 -0

( " Bauá, J. Jlorgado ... 56 20
8» páreo _ «EVEREST" — A'» 17

horn» — l.flOO metro» — 8-OOO|0OO —
(«BettInB'). >»

K». Ct».
1—1 Aearau'. I. ouza . ..53 30

( 2 Barreira, J. .Mesquita .. 31 35
2(

( 3 Don Xiquote, R. Freitas 54 60

( 4 Marauyra. .1. Canales , 56 10
3(

( .'. Brasil, A. Rosa ... ... 51 o»

( 6 Altona. R. Olguin. . . 53 30
4(

( " Bartliuu, .1. /iiiiIr» . . 50 30
»'• páreo — "NAVIO ESCOLA SA-

GRBS" — A'« 17.40 hora» — l.flOO
metro» — 10iODO<M)0.> _ ("BettlnK").

K». Ct».
t—t Jaca, {.. Benitez . ... 53 30

t 2 Camlnlto, D. Ferreira.. 52 25
í(

1 .1 Viola, í .Souza SS •¦•!)

( 4 Adonis
3((

R. Olguin.
.. % lilador, O. Serra

ii Cami, G .Costa ,
l(

50

50

53

60 35t - [solei:.. XX ... .
O TC«F EM S. FAIXO

Para a corrida de amanhã, no Hl-
podromo da Oavea, Indicamos esteB

PALPITES
Dábnln — A"«»l*n — Chonkr
Buenn — Ohmneo — Fniiendelro
C. Renl — NhA Nle» — Lnmlnoao
Cnrboneito — Brlgfat — Vhntnm
Llttoral — Rigoroso — Atlnplo
Concreto — Marnpe — Notlvago
Mlilas — Aerollto — Sulton
Con F11II — Gootl Oooil — Cnroá
E'ffnIo — MinorA — Sen.

O PROCRAMA
E* o que se ftejrue o programa a

a ser cumprido:
1" páreo _ "\AT\I." — l.SOO me-

«ro» — 1O.0OOC e SiOOOÇOOO.
I Dabula, 51 quilos; 2 Ameixa 50:

3 Chòuky, 48; 1 Esperantlco. 50.
2» páreo — "E_ÍPnRIF\C»A" —

1.4O0 metro» — íiOOfl?. SOj» e
4©fl$O0O.'

1 Buena. 56 cruiIo»: 2 Ol.riui'-" 53;
3 Fazendeiro, 53; 4 Jardim, 55; 5
Corveta. 58: 6-C'ampollno, 58; 7 Por-
tão. 58; 8 Quinzinlio. 47.

3» páreo _ "SUPLEMENTAR" —
t.ROO metro» — SiOCOg e 1:0003000.

1 Campo rteal, 5S quilos; 1 NhC
NMcò'. 52: 2 Luminoso 57; .1 Itallhre,
51: 4 Neurgllê. í,ò- 5 Poá. 52.

4" páreo — "PROOREDIOR" —
t <IW> metro» — IO1OOO4 e Sioonsnou.

1 Carboncito. 55 quilos; 3 Califado.
55; 3 Pbatun. 55; I BriRllt, 55; 5 L's-
trio. 55.

. 5" páreo — "EXCELSIOR" —
1.000 metro» — -tiOOO* e ROOStIOO.

1 Gerivá. 58 quilos: 1 Llttoral. ôb;
t Bramane. 58: 2 Merci. 38; 2 Ripo-
roso. 58; 3 Vendida, 50: 4 Agello, 54;
Adagio, 56; 6 Yukon. 56

0° páreo — "MIXTO" — 1800
metro» — .tiflOOS e liOOOfOOO.

1 Concreto. 50 quilos; 1 Veilonora,
48: 1 Bellariva, 80: 1 Atrasado, 54;
2 Saphonte. 55: 2 Marape. 3S; 3 Ita-
nino, 51: 4 Nòttvago, 51; 5 Bonaldo,
54: 6 Arleslana, 52.

7» páreo — "COMBINAÇÃO —
I.SiO metro» — OiOOO)}, 112003 e
6009000.

1 Jtidas. 59 (luilos; I A.-_,lit'>. R5-.
Bergerac, 5S; 3 Banzo 49; 4 Co-

lombella. 34: 5 Amilca:- 51; 6 Canoa,
47; 7 Huequen, 53: S Sultan, 55; 8
Brazador, 50.

8" nnreo — fi. P. «IMr>«» <>•
_ l.nnn metro* — 2,tiD<M)9, Kmo») e
l:250?O0O.

1 Menta. 65 quilos: í Furtivlto,
58: 3 Con Full. 55; 4 Galeno. SS;

Co^-' Good, 56; 6 Fontova. 5S; Ca-
roá, 55.

Oo Pnreo — "EXTRA" — l.flOO me.
«ro» — r.tooo*. itnoo* e w;snoo.

1 Espion 57 quilos: 2 Minora, 50:
B'galo, al: 4 Xen. 5S: 5 (jpuva, 55;
Slringe. 30; 7 Eclyptico. 54; 8

Yatagano, 5S; 8 Zunido. 62.

O primeiro páreo será corrido ás
13,15 horas.

Os trea últimos páreos sSo os es-
colhidos para o» "bottinír»".

Apenas o G. P. "Importaçio" se^.
rá corrido na pista ile grama.

NOTICIÁRIO
O desenvolvimento das apostas no

Hipadromo está a pedir uma mo-
diticaçâo. por isso que o sistema
atu?I de apuração torna por de-
mais exiguo o tempo. As ultimas
estatísticas apreciadas demonstram
quo enquanto a% apostas com pou-
les e meias poules, principalmente
(•.tt.ií:. estão aumentando cada dia,
o< quintos yâo diminuindo chegan-
<io a sua venda a variar na pro-
porção de 2,5-Ç^ nos sábados e
3.4ÇJ. em domingos, do movimmi-
to geral.

Diante disso, o remédio surgiu
de pronto e a modificação será
feita com a supress&o da venda de
quintos no Hipodroino, ampliando-
se a de poules e meias poules.Faleceu, ontem, ás 14.30 ho-
ras, a esma. sra. Gabrlela Uuima-
raes, progenltora do nosso colega
de Imprensa, sr. Felipe Guimarães.
A oxtintatque contava 83 anos de
Idade, deixa 5 filhos e 16 netos.
Seu enterro sairá da rua Corcovkdo
n. 284, casa- 38, hoje, ás IT horas.

E" multo de louvar o ritmo
que vai para des anos vem ss acen.
tuando em tudo qus tange à aseis-
tancia social. Esse movimento te
vem notando em todas as camadas

DESCOBERTOS OS ÁRBITROS
QUE APITARÃO AMANHÃ
Juca, Mario Vianna e Guilherme
Gomes foram 05 escalados

Realizam-se amanhã mais três jogos em prosseguimento
do Torneio Extra. Para esses encontros o Departamento de
árbitros da Federação Metropolitana de Futebol designou os
seguintes juizes.

Caberá a José Ferreira Lemos (Juca) apitar o encontro
entre o Vasco da Gama e o América, na rua Campos Sa-
les. O cotejo que se travará, em Figueira de Melo, entre
o São Cristóvão e o Botafogo, será dirigido por Mario Viana,
e, finalmente, o confronto do outro lado da baía, entre as
equipes do Canto do Rio e do Madureira; será arbitrado pórGuilherme Gomes.

Divulgamos assim aos nossos leitores, apesar do mistério
que agora envolve as escalacões dos árbitros, o nome dos"condottieri" dos encontros da tarde de domingo.

SERVILIO E O VASCO
Já há franco entendimento entre o clube carioca e o
excelente atacante de São Paulo — Demarches que
seguem bom curso.

Servilio foi orna das esplendida.*
revelações do ultimo campeonato
brasileiro. Cremos, mesmo, não er-
rando, ter sido ele um dos fatores
c'ccisivos da vitoria aue os bandei-
rantes conquistaram, por d"as vezes
contra os cariocas. .

Enquanto esteve no Rio, Scrvilto
loi assediado por msis de um clube.
mas para todos tinha sempre a mm-
ma resposta: estou bem em S. Pau-
Io. Não pretendo sair de lú.

Apesar de suas declarações. Ser-
*llio, falando ao "Diário da Noite".

, ,
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Com 50$000 iniciais1-
OFERTA ESPECIAL DE NATA».

PROPORCIONE UM GRANDE PRA-
ZER À SUA FAMÍLIA, ADQUIRIN-
DO UMA MAQUINA DE ESCREVER
"ROYAL" PORTÁTIL COM:

Marginador mágico ¦ Controle de toque

6ilenciOH • A prova de pi

INDISPENSÁVEL EM SUAS VIA-
QENS DE NEGÓCIOS E DE RECREIO.

PEÇA-NOS UMA DEMONSTRAÇÃO'
SEM COMPROMISSO.I»1 maquina n*f

do Rundo

A ymoré já está ,em
E Alfredo seguirá hoje, pela litorina — O guardião
botafoguense vestirá a camiseta tricolor nos "matches"
em São Paulo e o suburbano nos de Santos

Como já é do conhecimento de
no3sos leitores, o Fluminense, em
conseqüência do casamento de Ba-
tatais e dc um acidente sofrido por
Capuano, que teve um dedo fratura-
do. ficou sem um guardião de cre-
denciais para seus compromissos cm
S. Paulo.

Colocado nessa emergência, o cam-
peão carioca teve que apelar paia
seus co-irmãos no sentido de sa-
nar a lacuna no que foi prontamen-
te atendido. O Botafogo cedeu-l)_c
Aymorii c o Madureira Alfredo.

Poderá parecer cxtrnnho que o
Fluminense tenha solicitado dois ;ir-
queiros para uma mesma têmpora-
da, ele que, afinal de conta*, para
uma eventual necessidade, já tinha
levado o seu jogador Max. Mm a
explicação para o fato sc encontra
na imposição que lhe foi feita peiaC. B. D. .antes de conceder per-
missão para seu embarque, devol-
ver Aymoré. convocado para o
scratch brasileiro antes do dia 24.
quando já deverá sc encontrar tm
Caxambü.

Nestas condições, o guardião i<Ivi-

Ss-í33EwRíí'Si
¦T ^__fl_0_P¥4^nT^4^_uv!

Remédio indicado nas
Coticas - Utcro ovarianas.
A tenda nas Drogarias eFarmic»»

Lie. S. Public» n 9* mu «uf.

com a mesma intensidade e propor-clonando já a grande seara de be-
neficlos. Parece qu« a.s forças do
pais apenas esperavam quem as
agitasse e quem as conduaisse. To-
dos pabem, sem a mínima partícula
de elogio, que a grande condutora
dessa santa cruzada foi e ainda *
Mme. líetullo Vargas, rujas funda-
çSes váo surgindo aqui n^ capital,
como por encanto.

Esse sentimento de solidariedade
humana, forçando a coperaç3o para
que o mundo posa ser melhor e a
vida melhor vivida, surpreendemos
Já em todoa os departamentos da
atividade humana. K nesta epooa
esse sentimento ee acrisola em to-
dos os corações transformando-se
num imperativo a que 6 Impossível
fugir. O Natal é o dia em que cul-
minar» essas espansOes.

O turfe que é hoje. no Rio, sem
favor, um verdadeiro centro de
trabalho, onde ha grande» e pe-
quenos, tem tambem o seu Natal
com a solidariedade que a estes
prestam aquelen. Desde o eno naF-
sado pela máo bentazeja de Mme.
Salgado Filho, o Tatleraall do Jo-
ckey Clube Brasileiro se transforma
no recinto encantado de onde a pc-
tlsada dos pruflaslonals do turfe
entra cheia de contentamento e se
retira sobraçando brinquedos e uti-
lldades e os menos aquinhoados dn
fortuna levam o necesarlo para uni
dia de alegria.

Este ano, os garotos eitão convo-
esdos para a próxima terça-feira
ás 9 horas e U, no Tattersalt, a
grand* dama com a sua palavru,
com o seu sorriso e pelas suas mSns

qua vai distribuir «ro benefícios.

negro somente podei-ü intervir nos
matchs que se vão rsalizar na ca-
pitai paulista, a 21 e 23, ambos c.im
o S. Paulo, cabendo a Alfredo jo-
gar contra n Portuguesa e contra
o Santos, jogos que sc realizarão a

Parelha dc Minas
Caieira e Florindo aparecem como as
prováveis indicações para
o selecionado brasileiro

Mesmo iintis <ie ser iniciada a concentração de Caxámbii' |á scpode <Vzcr que lui certos ponlos do selecionado que merecerão cuidadosespeciais ae Adh-niar 1'iim-iita A zaga. por exemplo, è um deita E'que Domingos, que parecia* absoluto; alem dc estar atravessando uma
quadra difícil, está disposlo n solicitar a sua exclusão. Não cremos queela seja dada, mas o que podemos garantir é que Pimenta ainda ficarácom bons elementos pam seteni treinados e selecionados.

Estão uesse cn.=.» Caleira c Klorindo, justamente dois zagueiros
que vieram dc Minas, para clubes diversos, mas que sempre se con-duzirnm com brilho nesta canilei.

Cremos, mesmo que rifo se poderá formar uma parelha melhor,
principalmente :e tia vk-r o ser treinada convenientemente c ajustada,
depois de um f.ríiparò fisic. digno dc apresentar resultados satisfato-
rios. <

Tanto Plorindo como C.-.eirí. tslão convocados e o tecnico, muitonaturalmente, nada poderá dizer sobre um e outro. Unicamente o que•Pimenta pretende fazer c aproveitar, no máximo, o rendimento dos jo-
gadoreá. Escalar os mpis capazes, setn preocupações outras.

Sente-s:_ que as f.f.usas possibilidades no próximo campeonato sul-
americano não são dilatadas c que a Pimenta surgirá' a grande tarefa de
desfazer a má impressão que tienu da serie de re?cses que experi-
menlantos nos ullimos anos, quer em jogos de teams contra téams ou
de selecibnaíii.-á, contra aigc-iilinot e uruguaios.

Ainda assim temos alçur.s elementos que noj autorizam pensar na
formação de um quadro aproveitável.

E justamente piW isip e que sentimos que tudo se encaminha de
molde a ser possível a formaçâr. da zaga Caicira-Florindo, no momento
parece que a que melhor coiirnlrará o5 interesses do futebol nacional.

SO' EM ULTIMO RECURSO
Será usado o transporte marítimo
para os brasileiros

B Efetivamente, a suspensão dai
| viagens dos aparelhos da Condor'¦ veio trazer uma séria perturbação

ao programa estabelecido pela C. B.
D,, que, tendo deliberado que os
jogadores brasileiros seguiriam paiaMontevidéu, a 4 c 7 de janeiro pro-
ximo, em aviões da referida empre-
sa. fica em conseqüência compelida
a escolher outro meio de condução,
cm substituição àquele.

A primeira solução que npareceu
como sendo a mais viável foi a ado-
ção do transporte por via marítima.

Mas, conquanto tal solução pareça
dc facll execução, tem contra si o
grande inconveniente dc abreviar
ainda mais o já escasso tempo de
que dispõe Pimenta para realizar os
exercicios de preparação c aiíapta-
ção da equipe nacional.

Isto porque, assim sendo, o .-m-
barque teria qüe realizar-se, o mais
tardar, até 1° dc janeiro, de inodo
a dar tempo que os "scratclunon"
chegassem a Montevidéu com algu-
ma antecedência, nâo somente para
sc aclimatarem, como, tambem. para
realizarem mais alguns ensaios pre-
paratorios.

SOMENTE EM ULTIMO
BECURSO

Todavia, Castelo Branco asr.egura
quc essa solucfão somente se>'á ado-
tada em ultima instância, na hipo-
tese de sc verem frustradas todas
is possibilidades da delegado não
encontrar passagens em avião

— Fácil sc torna compreender —
disse-nos o dirigente cebedense — i
prejuízo que traria á preparação da
nossa equipe o ter de embarcar a 1*
dc janeiro próximo, isto é, daqui a
onze dias. Não ha quem poesa cs-
tabclecer um paralelo entre uma es-
tada em Caxambú e uma em Mon-
tevidéu. Por muito conforto que a
capitah uruguaia possa oferecer, ira-
possível será abstrair-se dos inoon-
venientes que encerra no 'iue diz
respeito á aclimatação, alimentação,
ambiente, etc.

Por conseguinte — prossegue Cas-
telo Branco — todos os esforços sc-
rão envidados para que possamos
aproveitar o mais possível a conceu-
tração cm Caxambú.

De resto — terminou — não acre-
dito que não possamos seguir por
via aerea. Ai está a Pannir, nude
tenho quase que absoluta certeza dc
que obteremos meios de condução.
Os próprios laços de amizade c de
cooperação que ligam nosso pa's á
America do Norte hão de servir para
facilitar nossas pretensões, nesse
sentido, numa emergência como a
atual.

CASA EDISON
FRE»FI«NERCCMITDA

RUA 7 DE SCTEMIRO. B0
TSL n-7769 BID M MNIIM

SdO PdulO

27 e 30, respectivamenie. cm San-
tos.

ALFREDO SEGUIRA' HOJE
Aymoré já se encontra cm São

Paulo, tendo embarcado ontem, e
Alfredo seguirá hoje, pela litorina.

XADREZ
- Reunião de todos os

enxadristas no Rio
Todos os representantes dos

ciubes filados á C.B.X., bem as-
sim todos os enxadristas do Dis-
trito Federal, quaisquer que sejam
suas classes, sâo convidados á com-
parecer hoje, sábado 20, ás 17 ho-
ras, na sede do Olímpico Clube,
rua Álvaro Alvir n. 27.

O assunto da reunião é do in-
teresse dc todos, pois se trata do
progresso do Xadrez no Brasil, com
as novas diretrizes que serão pro-
postas.

o vespertino. .. ,™ri»« Ho, "ni,r,
Atsociados . d,6!e ,ír mu|( 

-™
patla pelo Vasco, adiantando- ,, .sum dia deliberar fszer 

' 
mini,transferencia Ingressarei no ir,,de clube carioca"

Servilio disse \»so
clzer mais: que cie
ao entendimentos

e nós podemn
i» "ti fai»,.

cm o cluhc d.camisa preta. As demarchr, f„r,mencetadas nesta capital „ Swi',™i:Ho demonstrou o desejo t|e rnlw,,entraves a sua mudança de m(u ...
portivof.

As conversas, rmbors m„|fn,Ignorem, estão hnstanle adlsntid.itanto que Servilio prosseguiu Pm »'l'aulo. os entendimento» com o Vav«.<• e parece propenso i n,|rar --*
«cordo definitivo com o çreml» A,vruz de Malte.

A afirmação não parcor t\ism.
Ca, pois pelo que obsermmo, <¦ con-seguimos saber, Servilio, Hnde t
primeiro contacto com o< eml>sa.
rios do grande clube carioca, t«.firmou a sua simpatia peln, forr|VMcatnas.

Tratando-se de uma aqunlçjo it.Ucil dc ser conseguida c nalnrai
que ela exija cuidado* especial» ,dai o Vasco estar estudando tudo
rm surdina, para apresentar o Tv-sultado dos entendimento» na heri
precisa.

Judô estava ainda no terreno domistério, mas a reportagem de 0JORNAL está perfeitamente a paroo que se passa e dal a nossa sen-
sacional descoberta, fadada a obter
n maior repercussão nos meios e».
lortivos dn cidade, pois parece q««Servilio. dcBta feita, encontrar»
nm acordo com o Vasco.

Atividades nos
pequenos clubes

Amanhã, no gramado rio Mamifj.
tura dc Porcelana F. C.. terá lugar
a fcsla esportiva cm beneficio di
viuva do saudoso Manuel Antunes
Batista.

Esta interessante l.irde esportiva I
promovida pelos dirigentes tia Yt-
deração Atlética Suburbana, a quilcontará com n participação de ^re-
mios de valor, inclusive rio neL-cii-
nado juvcniiista da entidade subu"-
bann.

S. C. 1* DE MAIO
Nos salões do clube acin>;_. 4 ru»

Bomfim 170, em São Cristóvão, rea-
liza-sc hoje anilhado baile, rom o
qual serão encerradas a.s atividades
.sociais desse tnnliciou.il grêmio, ro
ano dc 1941.

Levando nin «Minta o exilo am
sempre alcançam as festas rio 1" de
Maio, c qu0 os daiisaruus ilo <»¦
be ha algum»tempo não Iccm 'ide
oportunidade de exibir, ali, as sum
habilidades, é de se prever que «t<
baile deixará muitas saudarits »
quantos nele tomarem parte.

JOGAHA' HOJE. A' NOITE, O
SENHOR DOS TASSO* F. C.
Irá hoje a Engenho rie Dfntro »

rapaziada do Senhor rios PasJo*
F. Clube, para enfrentar no campo
do Tavares F. C. o forte conjunto
do Americano F. C. (

Conforme se dizia ontem na "zom
árabe", a partida será riisputariijsí-
nia, pois os "americanos'- ainda nüo
se esqueceram da grande 

"surra"

que já levaram dos comandalpj.pof
Caxambú. pelo espetacular icnre ilt
0x2...

O TDÍE QUE .lOGAK.V HO-IE
E OS RESERVAS

O Senhor dos Passos F <!.«!•
trará em campo com a «3guinte
constituição:

Pedro — Aoaragó c Albcrfno —
Alberto, C-sar c Ramos — Baiano,
Cláudio, Caxambú, Jair t Bran-
cura. '

Rescrvas: Oscar — Felipe e *la"
mede.

O América no sul
O grêmio carioca na perspectiva de
enfrentar o Cruzeiro e realizar 4 jogos

O A mor ica et. lá em entendimentos para embarcar para o Rio Gran-
de rio Sul, afim de enfrentar o Cruzeiro, inaugurando, assim a ilumi-
nação do c.v.npo do prestigioso clube sulino.

As demirches .partccin estar ein bom caminho, tanlo que os ru-
bros aguardam.' a todo momento, uma resposta favorável, afim de
que possam tratar iW embarque para uma temporada meio longa, uma
vez qu-> o «remio carioca pretende disputar tres outras partidas em
Porlo Alegre.

Sesundo conseguimos .-.purar o America, como condição estipulada,
deverá levar um reforço pura o seu team, sendo provável que na 11-
nha do conte com o aunilio <u Gonzalez, o qual será pedido ao Vasco
da Gania.

Outros elementos devirão reforçar a equipe de Campos Sales, re-
vestindo-se, des-a, maiieira, a excursão do clube carioca dc natural Im-
porlniiciu, já que os riogrundenses desejam ver jogar o campeão do Cen-
tenorio coto todos f-s >eus valores c mnls os que puderem ser aprovei-
tados aqui nu cii(iiUl. '

Dentro das próximas 24 horas deverá vir «Io hiil uma resposta pr
n cn-har ue dos rurinens, o qual se fará 12» repressa o America t» ia»-

Saálvosãs' Iracãbérá 
*em" 

bençaòs" o I faça «1<i» »«'U* comiromifso* oo torneio extw, o qual será reiniciado já*„. •>_,! _4i_.i_-ih_.i_. __,«. u—§,-r— i nn próximo domingo,
¦

O
Pelas declarações <!¦

a Imprensa, vcr.fica-sc
s.imcnlo. estabelecer 6
giamn. delineado noi

Os primeiros passos
para a concentração

Rumo a Caxambú seguiram, hoje,
Castelo Branco, Celio de Barros e
Ademar Pimenta — Segunda-feira
partirá a primeira leva de jogadores

Iniciaram-se ontem, o» preparai'- « PROGRAMA DE Fi'i;vM
vos para a concentração dns crnrltn
que deverão defender as cores os-
vorlivas do Brasil, no certame ma-
ximo sul-americano a se. realizar no
próximo mês, na capital do Uni-
suai. com a partida, de automóvel,
de Castelo Branco. Celio de Barros
tf Ademar Pimenta, para a estância
mineira de Caxambú.

Ali chegando, os três responsa-
veis ' 

pela representação nacional
providenciarão imediatamente, so-
bre a localização dos jogadores,
cuja primeira leva se deverá verifi-
«rar amanhã, com o embarque dos
profissionais do Vasco da Gama c
cio Botafogo, como aliás salienta-
mo» em nossa edição dc ontem.

US QUE EMBARCARÃO DE 9.
PAULO

Adiantamos aos nos^o* leitores a
partida dos Jogadores do flamengo
¥¦ do Fluminense que se schnm atu-
almentc cm S. Paulo, o que deverá
iicontecer no dia 21 á noite, isto
«luanto «os rubro-negros, de vej
que os elementos do Kluminense.
aumente a 24. sc'transportarão para
m concentração.

Nessa dala, todos os "rrnc.is"
convocados, j.í deversu estar soh. ásordens do "roarh" Ademar ritncn-
Ia, afim de que tte 'nlcie es «mm«ih«emiçóei. Entre essen. estwAu
lambem o» jogadores rrquKlindos,
ilo liio Grande dn Sul, dn Paraná
* Minas,

i prfpnradof
ser feu pw
mesmo prft-
ocasião "l"

rijnceritração feita nora o cerlam»
da Bolívia, que não chegou a sc «a?
Ii7ar. A disciplina- aparce, neslf
caso. romo a chave principal s**
^undo mesmo cie declarou, hs dinj
atrás A nossa rcrortaiícm.

OS "CRACKS" QUE SKGUIMO
SEGl'.N'T)A-FK!KA

As demarches para o embarqü?
dos "cracks"-que se acham rii5r'jn''
veis, prosseguram ontem, ' iü<1'0
duva a prever, que o enioarque tl*V
«cs elementos se verificará '¦•''¦nfà n"
«¦•.mingo, ás primeiras i:»r:|s ria ht
nhã, No entanto, atendendo a
liedjtlo do Vasco, que terá tlc 1
tar uma partida do Torneio
com o America, ficou resolvidtvü-g
s viagrm se realizasse na nnnha *'*
segunda-feira, logo &•
horas, por estrada de roda^

Assim, deverão seguir
les jogadores, por este : »'io "'
ronduçSo: Potcko e ( nidr.i. «J"
Botafogo; Florindo e Argcmiro. '•"
Vr.sc dr. Gomai Pa'iln, do ^w-
gies de Minas e .loanino. haII I'»'**
nnensp que lambem jl se *'!
no •Hio Segiiir-Í com n« friadom
lodo o malrrial esnorlh" ni'll*PíM
«avcl no iireparo rios scr.il lunf».

mn

F.\t"
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O JORNAL — Sábado, 20 de Dezembro de 1941

TÍTULOS diversos

FINANÇAS, COMERCIO E PRODUÇÃO
K„M YOBK. 1* de d__em_ro.

jjOCK EXCHANGE: 
^^^

^^L

Hoje Anterior

^ Chem-"*1 

_»_J__n 
**«"»¦•* 

gKt^-a*
S» ^ro!ea
Sconda Copper 

adies* 
•tll» Corpo-*3'1''1' 
W^*™ ÇSStmf**
ggrtSS Machlne
3»».. .««co 
Ctlli Copper 
nntlet Motors 
g£S. Qu Electric .
Sldíded Edison ...

8tw.SE,
cnítlnental ?r»'rl 

gw Amenran Sugar .

££___. tote™ ,¦••;•;;
_¦__-. Fo-''-!-' and Light

___nl Electric 
»____ rond. Corpora»

tu» ••
(vaml Motors
CJjJrtte Saí.r. Etoior ••

Ujcdjear Bubber 
Bodtõn Motor» ••••;•••¦
Int«n_*tlon--t B«;3lne__

u_ch!_5 
Utematlonsl Harvester
Utemstlonal Nlcfcel ...

Utenutlona) Tel. and

Ideg
Utemstlonal Tel. PNG

jaaecett Copper 
Srajerf Grecer. 
UBüert Corporation ..

L___gia Corporation ...

loew Inc.
[a» Star Cetuent 

139.50 138
64.12 65
0.25 1.25

18.25 18.50
3.87 3.81

37.12 38
1.25 -

47 46 30
4.50 4.30

26.38 26
8.50 Nlcot.

Nlcot. 110
3

33 -
6.60 8.62

38.12 —
59.12 59
3.12 —

60.50 60
26.36 26.62

N'cot.
42.75 43.37
1.12 1

12 12
25.25 24.25

Nlcot. 16 75
7.12 —

139.12 139.50
132 -

3 M
0.23 —

26.12 -
37.75 J8.12
29.30 —

3
11.62 1162

3
150.25 150.50
45.60 43.50

23.50
1.36

Nlcot.
33
26.75
12.25
1.36

34.82

23.75
1.50
1.87

34.87
23,25
11.50

35

New

Mlseourl Kanaas and Te-
xas 

Montgomery Ward 
National Cash Reglater .
National Lead Cia
New York, Central 
North American Corpo-

ratton 
Pacific Gaz Electric ....'
Dtls Elevator 
pan American Airways .
Paramount Plctures ....
Patino Mines 
Fennsylvanla Ballroad .
Phillips Petroleum
Public Service of

Jersey 
Radio Corporation 
Reo Motors
Socony Vacuun 
Standard Brands 
Standard 011 of Call-

fornla 
Standard OU of Indlan-

na 
Standard 011 of New

Jersey 
Swlft and Cia
S.rtft International ....
Texas Corporation 
Texas Qulf Sulphur ....
Union Carbtd 
Union Pacific 
ünlted Alrcraft 
United Prult 
United Gaz Improve-

ment 
ü. S. Leather •.
U. 8. Smeltlng Reílnlng
U. 8. 8teel 
Warner Bros 
Warren Bros 
Westlngbouse Electric .
WoolTorth 

CURB STOCK:
American Gaz Çlectrlc .
Braslllan Tractlon 
Electric Bond and Share
Nlagara Hudson and Po-

wer 
United Gaz

Bancos:
Batilcers Trust 
Chase National,Bank ..».
National City» Btnk of

Boston 
First National Bank of

New York .,

39
1.12

25.87
12
12.37

7.50
11.36
9.73

17.75
14.25
13.75
13.50
18.75

12.25
2.50
1
8.25
4

21.12

30.75

42.12
23.50
18.62
43.25
30.50
69 »
60.12
34.12
66

4.25
2.25

44.50
51.25

5

75.50
24.37

20.36
4.50
3.72

1.25
5.72

42.73
24'

34.50

23.25

39
'25.75

12.62
12.62

7.37
11 62
9.62

n.87
11
13.50

18.75

12.12
2.62
1
8.25

'4.12

21.37

30.75

42.87
23.12
13 .7
43.50
31
6.Í.75
60.62
.-3.í_
64.30

4.25
2.25

44
,10.50
5

37

25.12

20. K
4.50

87

1.37
1.23

41
22.75

34.50

22.12

MERCADOS DIVERSOS
CAMBIO LIVRE — O Banco do Bra-

sil, no fechamento, cotou a libra área
a 79S570 e o dólar t 198650.

CAFÉ' NO RIO —¦ No fechamento,
calmo, com o tipo 7 a 281500.

Em Nova York — Na abertura, a.ta
de 10 e baixa de 16 pontos.

ALGODÃO NO RIO — No fechamento,
calmo, sendo o tipo 3, Serldó, cotado
de 60.000 a 61t000.

Em Nova York — Na abertura, alta
de 7 a II pontos.

AÇÚCAR NO RIO — No fechamento,
firme, sendo o tipo branco cristal coca-
do de 65í a 68J.00.

Em Nova York —. Na abertura, alta
de 10 a 15 pontos.

COTAÇÕES ÜA BOLSA DE NOVA YORK, FORNECIDAS
PELA "UNITED PRESS ASSOCIATIONS"

.OVA TOHK. 19 de dezembro. FECHAMENTO
_uidt de Ferro Central do Brasil, Hoje Anterior

IS, 195. 19.00 19.25
tj_pt___.0 Brasileiro 6 1/2 %, 1926-57. 18.12 18.12
jsprfitlmo Brasileiro 6 1/2 %. 1927-57. 18.00 18 12-_.___._. do Sul, 8%, 1952 9.00 9.00
mnlclpilldade de Sâo Paulo, 1953 .... u.00 11.00
Kyil Bani of Canadá 150.00 Ncot.
itlaatlc Reílnlng 25.7; 26.00
Cera Products 50.00 50 00
Kinlclpalldads do Rio de Janeiro 8.12 8 13
tsprístlmo do Reino da ltalla, 7%.... N.cot. n cot
ÍMlinderal, 8", 1941 22.60 23 00
jioOnnde do Sul. 8%, 1946 10.50 10'so
Mos do Estado de S. Paulo 6 V2%,

W 10.00 10 00
lüntoJ d' Estado de SSo Paulo. .7%

134. 50.50 53 00•Ítalos dc Estado de SSo Paulo. 8%
UN ** 25.50 25.00

_t_l_i .0 Estado de Sâo Paulo. 1%
15SÍ N/cot. N/cot.'

gota de Minas Gerais. 6 1/37., '959 .. 9.75 9 75
lan de Minas Gerais, 6 _/_<_., .1958 .. N/cot. g'a7
tarai Pro?. de Buenos Alres. 4 1/2 a

Vi 1975 N/cot. 60.00

<:.-_.i_"

MERCADO DE XOVA VOKK
(Contrato Hlo)

NOVA TORK, 19 de dezembro.
Une».

Hoj.» Ant.
hn _»'»mbro ., .. 8.10 8.26
Fin março  8.55 8.45
Fira maio ,,  — 8.55
Pm. Julho-  8.65
Pm ietem.ro .... -- 8.75

Mercado —- Estável — Estável.
Desde o fecham, htoi anterior.

_t_.»l. • baixa de 16 pontos.
(Contrato de Santos)

ABERTURA
XOVA-TORK. I9 de dezembro,
lutei

Hoje Ant
Pira dezembro .. .. 12.70 12.72
Pui março .. .. .. 12.70 12.70
Pirimaio  12.70 I2.fi_
Pm Julho .. .. .. .. 12.75 12.73
Pm setembro ...... 12.79 12.78

Mercado — Estável — Estável.
Desde o fechamento anterior.

litl parcial de 1 a 2 e baixa de 2
.«tos.

HEHCADO DE SANTO.
DISPONÍVEL

liXTOã, 13 de dezembro.
Hoje Ant,

tljo I, mole .. .. 42.500 423")0«1
tipo I, duro .... 40J500 101500
tip» 5. fino .. 35.500 355500"¦"Picho 

.. .'.' .. 22.797 19.905
Mercado: — Calmo — Calmo

estatística
SAXT0S 19 de dezembro.

Puaiens .. .. 30.223 30.455
toldas  33.361 29.526"•".arquei 

... 35.SS9 36.579
«toques. .. .. 1.600.586 1.603.614

MERCADO DE VITORIA"HOaiA, 
19 de dezembro

» dia de hoje ......
So dli anterior ...... —
llua» Gerais 1"'lli de hoje __."' Ha anterior _
(".«...agem: '

S) dli ie noje ,,
»dia anterior ,, ,'.'Eit.rl.r»»
l> d:a de hoje
S! Ha anterior .. ..tJi-tencla:
so dia de hoje ,, ..•Ml. anterior .. ,. .

i> } » te hoje ..." Ha anterior .. ..HhcsiImi

|Mj_ de hoje .....•'Mia anterior 1-
¦rnSPEíS,0 DE' VOVA -TO11**'
TOJAVORK. 1 9a-. p.)_o mer-

u __?__sfé f"c!*C!U "stavel. Vigoraram¦» «tulntes cota.fies:

513. Hoje Ant.
'sí_.o_»Tl°ta  N/Cot' N/cot'
tom..?.?  •»/•-•**• lí/cotCDEIIBí ESCELSIOE:
„rn. ' '  N/cot

o s
15. SQO

192. 2.._.»
207.75S

_..[..'1
23J90O

Calmo
calmo

,taJí'a*»**itrega'em

N/cot.

8.26 8.26

N/cot,S.45

SANTOS:
ripo 4 para entregt em
dezembro  12.S9 12.68Tipo l, para entreg-a
em março  1' 70 12 67
CACAU:

Para entrega em dezem-
¦to  8,28 —

Para entrega em Janei-
i*"-1  8.28 —

AÇTJCAB:
Contrato n. 3 para entre-

gs em Janeiro. .. 3.10 
Contrato n. 3 para entre-

ga em março .. .. 3*.10 —

ALGODÃO
MERCADO DE XOVA YORK

ABERTURA
NOVA TORK 19 de dezembro. .
Meses 1

Abert. K. ant.
Janeiro, 1942  — 16 4'
Marco  16.92 16J81
Maio  17.05 16.96
Julho .. .. ... .. .. n.OS 17.01
Outubro ..- .. 17.05 lji.97 ¦
Dezembro, 1942  — _6'.98

Mercado — Estável — Estável.— Desde o fechamento ancerlor
alta de 7 a 11 pontos.

MERCADO DE 5. PAULO
(Contrato A)
ABERTURA

S. PAULO, 19 de dezembro.
Meae* 1

Comp Vend.
Paia dezembro .... —
Para janeiro  —
Para fevereiro .... 401000 .40,400
Para março  403S0O 41Í4QO
Para abrü  41J5O0 42Í400
Para maio  425473*0 —
Para junho  43.500 —
Para julho .. .. .. 441200 —
Para agosto ..... 44.900 451700

Vendas — 1.000 arrobas.
FECHAMENTO

S. PAULO. 19 de dezembro.
..Ie_ .91

Comp Vend.
Para dezembro ... — ' —
Para Janeiro .... 38$. 00 40Í000
Para fevereiro .. .. 40.000 —
Pará março  40$900 41$000
Para abril.'  41$60n 421500
Para maio  421400 435500
Pnra Junho  431900 44J300
Para Julho  44*200 45$5Q0
aPra agosto ...... 

Vendas — nfto houve.
Contrncto C>
ABERTURA

S. PAULO, 19 de dezembro.
51 ene-1

Comp Vrnd.
Par_. dezembro . .. 431100 43$40O
Para Janeiro .. .. 431300 433600
Para fevereiro .... 44.100 —,
Para março  45J.I.0 45.600
Para abril  46Í2O0 464800
Para maio  471100 tT-Moo
Para Junho  471300 47.600
Para Julho .. .. .. 47J600 —»
Para agosto  48JOO0 43J600

Vendas — nâo houvt.
FECHAMENTO

S. PAULO, 19 de dezembro.
Meteu

Comp Vend.
Para dezembro .„ .. 431200 435700"Para 

Janeiro ,. .. 43J600 4.1.700

Para fevereiro .... 4 41500 44J60O
Para março  45*300 4-5J600
Para abril  46.200 '8}300
Para mal»-.  4<*.7fln 47J.100
Para junho  47|000 471500
Para julho  47J.100 481000
Para aposto  47$700 ISJ300

\endas — 12.000 arrobas.
PREÇO DISPONÍVEL

J DO 4 ••  451000 47*000
i D° ¦'  .. 4..U00 4_|000
TIPO  4OJ0Ú0 UjO.O

MERCADO DE 1-f.R.VA MBt-CO
RECIFE, 19 de dezembro.
Entrn.In_;

TT Fardo»
?<rfe .- 53.345Anterior 36.85o

K«t..q.ie:
«"J»*».»  7.953.463
Anterior ..  7.946.111

Con_nmo do dio;
5°J**-,-  . 13. OCO
Anterior 4_ OOtfExportarfloi
Hoje..
Anterior.. ., ,, ,, .. .. _

Matas ,
f-fc-Je 34S50I»
Anterior 341500

Sert_e_i
HcJ* ¦• •• 579000
Anterior 57J000

AÇÚCAR
MERCADO DE NOVA VORK

ABERTURA
NOVA TORK. 19 de dezembro.
Meiei 1

• « Hol- Ari».
Para janeiro  3.;.«l '3.15
Para março  3.25 3.10
Para maio  3.25 j,_5Para julho  3.311 3.16

Mercado — Firma — Estavei.Pe.scle o fechamento anterior
alta de io a 15 pontos.

MARCADO DE PERNAM Br Cli
, R__CIFE, 19 de dezembro.

Knirnilnsi
_ .litro»
?°_*-,» »• 26.263
Anterior .. .. 40-460

Hoje _
Anterior **,."

Existência do «Uni
HoJe. 1.345.014
Anterior .. 1.304.424-

Totni PTportnrfo;
Hoje  _. |_t.3!'L'
Anterior '."." 124.392"
.Reflnndo de l."i

Hoie r...5"0'.
Anterior ,, ., Sisnoo

Usina de l.s;
Hoje SfJPOO
Anterior 3S$t,0i

Demerara •
Hoje.. ., .. .ipjoon
Anterior 395001

Crlstnl:
Hoje  ,. soiooi;
Anterior.. ....... ...... ., 505000

Mascavo 1
Hoje , ,, .. 25{000 21JO0
Anterior.. .. .-. ..- 

' 
26?OO0 275000

3." Jato.
Hoje ',.- .'. .. •!4$7.0
Anterior.. 34.700

Someno..
Hoje .. .:.,'•¦• 

'..'"3.S0O0 40.000
Anterior.. .. ,. »'.. 3S|000 10J0ÜO

CACAU
MERCADO nv. J-ÒVÂ YORK -

ABERTURA . . ,
NOVA TORK, 19 de deíembro.
Meie».

Hoie ....
Para Janeiro  8.40 H-33
Para março ., ,. .. 8.50 8.43
Para maio  8.45 S.42
Para julh" .. .. t; • ¦ 8.55-- 8.46
Para setembro  S.55 8.51,
Mercado — Estável — Fraco.

Desde o fechamento anterior
alta de 3 a 9 pontos.

«"RAÇA DO RIO
MERCADO DE CAMBIO

Abriu ontem, o mercado de cam-
bio com o Bane" dn Brasil, sacando
a libra área a 791370 e o d"lar a ...
19?850 e comprando a 7SJ570 e a ...
13Í5ÍO respectivamente

Assim deixamos o mercado no
primeiro encerramento. Reabriu e
fechou. Inalterado.
O BANCO DO BRASIL AFI.TOÜ AS

SEGUINTES TAXAS PARA
COBRANÇAS. COBRANÇAS DB* OUTROS BANCOS. QUOTAS H
REMESSAS PARA EXPOR-

TACAO
Abert F..I»

Libra arei  79.570 79J570
Dólar  19)650 191560
Escudo 1800 JS00
Franco suíço .. .. 41630 41630
Peso chileno .. .. 1655 $651
Relchmarl. ' 6J040 ..i>..
Peso arg  4S700 4$700
Peso uruguaio .. .. 10S410 10$419.

Cobo 1
Libra areo  79S650 79S650
Dólar . .. .. 19$680 19.680

O BANCO DO RRASIL AKl.Ot
AS SEGUINTES TAXAS PARA
COMPRA DE CAMBIO LIVRO

80 d/v-. A' vlsln Cnre
Oolar .'. .. .. 195470 19.520 19$540
Libra área . . 7S.170 781570 781650
Varro com. 51590 —
Peso arg. .... — 41620 —
Peso urug. .... — IO..2111 —
Peso chileno. __20 —,

O RANÇO DO BRASIL ..I»'IXOti
AS SEGUINTES TAXA.» DU)

COMPRAS NO CAMBIO ..1'U'IAl
Mbra  65X910 66?410 66Í49I
Dólar  161460 1R.50I* 1<**53-
Peso uru_r. . . — SS670 —

O BANCO OO BRASIL AFIXOU
AS SEGUINTES TAXAS D*
CAMBIO LIVRE ESPECIAL

Aber» ¦¦••»¦»&
Dólar (vend.) .. .01(00 _0S60I
Dólar (comp.).. . JOIl.i 20ll'i|

A' T._tai
Cabo t

uolar (vend ) .. .. JOIliO lOtltl
Reposut*. nas Bnnrooi
A' vlatoi
Vendar.

JDolar  lfi.5.0 I.554»
Caboi

Dólar ..,  16S5.0 111511
A' vista 1
O Banco do Brasil aflxo»j us ¦?••ruintcs taxas de csmblo paru «om-

oni de letra» em dólares sobre Ba*
noa Alres:

Libra are* (vend.) 711170 7S$.7f
Libra área (eom.) . 7HI70 78.ÍTI

Ll-nre «»fl«»
A' vista..  19SS20 IGJ5.0

40 dlai  llfltl 16f47l
30 dias  1.S470 16146»

OURO FINO
O Banco do Brasil comprava on»

tem a srama de ouro fino, 4 baa*
de l.ooo por 1.000. etn barra •¦
amoedado. ao preço de JJI400.

OURO COMPRADO
O Eanou do Brasil efotu ,., «a ea

ruintes aquls!«__es de ouro-fna:
On tftm  1.07H. 231
Desde 1» do mês .. .. 274-4.7.697

Total  27».537.932
MERCADO DE TIi'tl_OS

Esse merrado esteve ontem, ba*.
tante animado * ralmo com negocio.,
mais desenvolvidos sobre a maior
parte rios papei» em evidencia co-
mo se v* a seguir:

VENDAS REALIZADAS ONTEM
APÓLICES ...ERAIS
União: O. do Porto 793|

20 1">. Emissões port. _«>_$
89 Idem .. .. ..  8041
17 Idem .. «051

2 Idem ex-juros .. 73lj
20 D". Emissões port.

cautela 793|
50 Idem 80««j

4 ReaJust 8651
19 Ide.n 5«)0. 420»
45 Obrig. — Tesouro

1930 de 500 .... 504$
MUNICIPAIS

210 Emp. 1906 port. .. 185J
202 Idem 1917 .. .. .. 182*

80 Decreto 1535 .. ¦.. 193$
Emp. 1931 . . .... 2204

PREFEITURA
B. Horizonte .. .. 930$

4 P. Alegre 3 u% 32$
ESTADUAIS

42 E. Santo 50"$ I %
Pt-  ¦ 500$

22 Idem 1:000$ 8 % — I
nom. .. ... .. 860$

111 Minas 1934 _• «e-
ri* 1S0$3

202 Idem  111$
19 Idem .. 1$1$5

250 Idem 2" serie .... 179$»
616 Tdern .. .. 180$
323 Idem J» serie .... I11$5
20 Mem 181$
82 Pernambuco. ... 90$
20 Rodov R. G. Sul 1:050$
13 S. Paulo 220$
12 Idem unlf 1:092$

AÇÕES
11 F»»o. ilo Brasil. 450$
60 Cias: s. Jeronimo

Prefeitura .. .... 130$
1.540 Minas rte Btltià .. 125$

50 C. Brahma Pref. 725$'85 
Et. Mineira pt. .. ¦ 550$

25 tdern  '• 545$
200 S. Mineira de Ele-

tricidade Pref.. .. 207$
DEBENTURES

203 Bco. L. Brasileiro 3in$
320 Mem 211$

«EK-.AIJ.. ui. «;ak»
O mercado d»ste produto fnncio-

nou ontem, ralmo, com ns preços
Inalterados e sem Interesse.

A comissão d* preço sorteada de-
clarou cotar o tipo 7, a base de ....
285500 por 10 qulloe na taboa e nao
houve, venda sobre o produto. Pe-
chou inalterado.

Cutuco-o por IO qollo.
Tipo 31$0n.

•' Tipo 4 ...... _0$.00
Tipo 5 .. .. ... 30100)
Tipo "91500
Tipo 29$00O
Tipo 2SI500

PAUTA MENSAL
E. Minas :

Café comum ' .. 2$800
Café fino  4$100

PAUTA SEMANAL
E..RI0: '

Café comum ..  2.J00
MOVIMENTO ESTATÍSTICO

Sam*
Pela Central 4.051
Pela Leopoldlna ...... 1.993
Reg. Rio de Janeiro ., 955
Reg. Espirito Santo' . ,, 491

"Meu filho recuperou
a Saúde ameaçada por

um resfriado"
Kstas são as palavras do sr. I*. B. da

Baia. que no» enviou espontaneamente
o seu atentado sobre os resultados do
Xarope Toss na tosse de seu lilhlnho:
•a açío eficiente do Xarope _*o-»«- foi
provada com o emprepo no meu lilho
Carlos. Xáo me canso de fazer as me-
Ihn.es referências a tio maravilhoso re»
médio" — confirma éle era sua carta.
Realmente, o Xarope Toss é especial-

I mente indicado para as tosses, «ripes,
bronquües _ coqueluches das crianças,

i porque nâo contem nar_i«tico« ou in_re-
di. ntes nocivos aos organismo* mai» de-
licadiií. É feito à base de plantas medi-
cinais, bastante conhecidas por sua avÃo
tAnico-antisséptica sóhre as mucosas da
traqu.ia, laringe e brônquios.

7*o__ atua sobre a Hora mlcrobiana
das vias respiratórias e torna as mueo-
sas mais resistentes a novas inlecções;

I Além disso 2Í.*J promove a eliminação
das toxinas, estimulamlo a regularidade
das funções dos intestinos e dus rins e
use íiil.re o mecanismo da tosse, por
seus eieitos calmantes e sedalivos. K
desse modo To** impede que os reslria»
dos. gripes e tosses fiquem "mal cura-
dos" e se alojem no organismo, amea-
çamlo a saúde das crianças. O trata»
mento com o Xarope Toss os elimina
radicalmente.

r_e o Xarope Toss sua formula é
usaria há mais de •.'_ anos, sempre com
lucesso absoluto. Preço do vidro: õ&iOO.

EXPOSIÇÃO DE
CARTAZES

Por iniciativa e sob o patrocínio da
Associação Brasileira de Propaganda
foi inaugurada dia 4 do corrente, no
12° andar da Casa do Jornalista, a
III Exposição de Cartazes que vem
alcançando nos circulos publlcistlcosdesta capital significativo sucesso,
dada a grande variedade de mate-
rlal exposto e dado, sobretudo, 0
grande progresso por ele evidencia-
do no tocante à arte cartazista no
Brasil.

Para o brilho da mostra, cujo en-
cerramento - se efetuará hoje, multo
concorreram sem dúvida os esforços
da Associação Brasileira de Propa-
ganda, que tem na figura do conhe-
cido escritor Alvarus de Oliveira um
dirigente á altura dos seus desígnios.

Pode-.se afirmar que o Salão de
Cartazes deste ano logrou pleno ê_.l-
to, pondo em evidencia o surto, cada
vez maior, • que vem assumindo, de
uns tempos para cá, entre nós, o
cartazismo publicitário. .

7.492
13.09$

741.590

Total  ....
Desde Io do mis
Desde 1" de Julho .. ..

EMBARQUES
Cabotagem .. ,,
Estados fntdoi ... ., .,
Rio' da Prata ;. ,., ,t ,,

Total , •»- •• --
Desde 1" do mis 75.S.52
Desde 1° d» julho .. .. 154.«552
Caf* doado pelo D.N.C. 1$0
Consumo local .. .. .. «00
Café bonificação ..'.'... -_
Catí revertido ao mer-

cado desde 1* ds Julho 19.21*
Existência  324.203

EMBARQIES DE OAFE'
NO DIA II

Exportadoree Saeeta
N. Tork:

A. Jabour A Cia. .. ...... ,, 500
Castro Silva Comp. 1.000
Vldigal Prado , ,... 1.04.
Abreu e Filhos 3.0Í4
E. G. Fontes .. .. ,, .... U314
A. Iion ..  ..qo
Feli* Fonseca S 1.561
Vi«-acqua Irmíos _.. 150

B.» Alres:
Mntevidéu:

Comp. Comercial de Café .. 150
Vlvacqua Irmíos 350

Sul:
Empreia Nacional Navdfa-

çâo Hopet 10

OS AFAMADOS ' PRODU-
TOS DE BELEZA

R. P. L.
OFERECEM HOJE, ÁS! 9.30,

UM MARAVILHOSO
PROGRAMA COM

MARCEL KLJ.SS
NA

Radio Tupi

EMPRÉSTIMO RODOVIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SOL

PAGAMENTO DE JUROS
0 BANCO MERCANTIL

[[••lamente autorizado pelo BA
s; A., com sede em Porto Alegre,
w do dia 5 de Janeiro p. vindou
.«¦¦os relotivos ao 2.° semestre d
ew Janeiro de 1942), das apóliVIÁRIO" de emissão do Estado
nm, e a partir do dia 20 do cor'os. que serão fornecidas em se
We dos referidos coupons.

Rio de Janeiro, 17 de Dt
BANCO MERCANTI

DO RIO DE JANEIRO S. A., de-
NCO DO RIO GRANDE DO SUL
efetuará em seus guichets a par-
ro, o pagamento dos coupons de
e 1941 (coupon n.° 2 pagavel
ces do "EMPRÉSTIMO RODO-
do Rio Grande do Sul. Para esse

rente, este Banco receberá as lis-
us guichets, necessárias ao res-

zembro de 1941.
L DO RIO DE JANEIRO S.A.

10.772

MERCADO DE AÇTJCAK
O mercado de açúcar regulou on.

tem. firme e com es preços Inalte-
rados.

Os nejocios verificados foram re-
grulares e o mercado fechou inal.
terado
Entradas .. ..... ... ,. 7.174 ,
Saldas _ 530 '
Estoque 5*.»__4 '

¦••"' uni 111: .....
Branco cristal .... _S|(.O0 __.00<*
Demerara.... ..... 5S$000 ,'S»iinn
Masca vos  44*000 4»|0_D

MERCADO DE ALGODÃO
O mer.ado de algodão em rama

funcionou ontem, calmo e eom aicotações Inalteradas.
As negociações realizada» forammoderadas e o mereado feehou Inal-

terado.
MOVINB-ITO EDTATIOTK-n

t-, rnrdo»Entradas ..._,.. i.m
Ia'»-»* 450Estoque 2..2J5

. ".i.cOoo por in no.' •
TIPO 3 ..  «0ISO0 811000~'PO  ãS.000 jDIíüO

_r.t0.i-

Tipo 3 ..
Tipo 5 .

CearAi

5.111)01) .'..0.0
41}000 4-J-.0UU

'¦,'•" 
-».•..11 i.a.

T|b*> *•  401590 41.500
Matnai

Panllatai
Tipo ... ..
Tipo 5 .,;'_..

Jfeminsl
.ISIPOt -51500

C5_
42
15

IJ.» 1.
r.oio
-i.OJ

_j__li_i__-f-fár»_-_r________-_-__u_-^^ nun*"

CARNES \"ERDES
MATADOrilO DE _.__,_»*

CRUI
Mntmica geral:

Bovinos ;
Vitelos .. 
Suínos ', .. 

'.'.
Preços;

Bovinos
Vitelos _J ..
Suínos. '.": "

MATAOOIRO Dü' 
'..O

.«-.ASSI'
Matança c. rnl;

Bovinas .. .. 
Vitelos
Suínos '.

Preços;
Bovinos
vitelos ,»* ..
Suínos ..

MATAOOIRO OÈ HEI.
Mntança geral:
Bovinos
Vitelo^
Suin"?. 

Preçoe;
Bovinos
Vitelos *. ..
Suln^5. .. .. .,".... ..

MATADOI HO OA PEK
Mninnça »trral:

Bovinos
Vitelos 
Suínos ,

Preçn»;
Bovinos
Virelo» , ,. .,
Suínos ,, 

'.'. 
,,

H-i.lçn>_:**ovinos ,.,,
\ telos
Suínos 

"AIVISTA DO IRASIL"
1 Utrti, cultura, humânitmo

i»___Siífa___-_;_____. ___->^___......'... ju a... ._'____*i_e__

TECIDOS CASA
SALATHÉ S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os srs. acionls-
tas a se reunir em assembléia ge-
ral extraordinária, no dia 26 do
corrente, ás 16 horas, ria sede so-
ciai, á rua Buenos Aires n. 314,
para deliberar sobre emendas a
duas disposições dos estatutos da
sociedade, em cumprimento de
exigência do Departamento da
Industria e Comercio. — Lucien
Salathé. presidente. — Henri Sa-
lathé, diretor. — Rio de Janeiro
em 17 de dezembro de 1941.

Com panhia Progresso de
Valença de Fiação e

Tecelagem
Rua Visconde de Inhaúma n. 56-2° andar

RIO DE JANEIRO

2a Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-

. ORDINÁRIA
São convidados os srs. acíõn.3»

tas para a reunião de Assembléia
Geral Extraordinária, que deverá
realizar-se na sede so.ial, á rua
Visconde de Inhaúma n. 56:2° an-
dar. ás 14 horas do dia 29 do cor-
rente mês. afim de tratar dos se-
guintes assuntos:

Distribuição de Bonificação e
Dividendo;

De todos os demais assuntos
atinentes aos interesses da Com-
panhia.

Rio de Janeiro. 20 de dezembro
de 1941. — A Diretoria: José dr
Siqueira Silva da Fonseca, Adhe-
mar da Silva Fonseca e Mario da
Silva Fonseca.

o-r
—q

A Tradição t a Oèsm
mmJVlmmL fe

* I rr^W___í__________l___*t:^"'•
____p**____f__*9u_
mW^ktmmy^M vtF" • • **"""¦"¦ *¦_____*___• à_

•^^Star^ ^S*___W

O uso do Quebra-Pcdra tornou-s« uma tradíçio
do nosso povo e a terapêutica enriqueceíií»;
com mais um excelente lüuretico e disso-^Me
dos cálculos vesicaes. O Qucbra-Pedra é'hoíe
largamente usado pela medicina. devü_o ao
seu eleito rápido e positivo contra todos q$
males provcnicntci da. insuficiência rena),

CsmUgmmém _____» l__y___k__h*L ammtSwm *___**_? _.tW___U_I*_9
£ tradicional o uso do Cabelo de Milho pelo
nosso povo que reconhece as propriedades ml-
ravilhosas desta planta. Pelas curas observada,
em doentes da sua clinica, o Dr. Dresseai,
nome de projeção mundial na medicina, classífi-
cou o Cabelo de Milho como remédio de
primeira grandeza contra os males dos sins.

Ab-ae-ft-teiro
Ò povo usa o abacateiro em sua medicina case!-
ra, nus ignora o processo do aproveitamento
integral desta planta. A ciência constatou. q\íe
somente as folhas colhidas quando o vegetal se
apresenta cm determinado ponto de dèsèn-
Tolvimento contem propriedades mediemae*.

Cipé Cabelmlo
Ha muitos anos, o nosso povo usa em sua medi»
cina caseira o Cipó Cabeludo contra os mifes
dos rins e da bexiga. Devido ao seu efeito
positivo e rápido nas nefrites, cistites agudas
ou crônicas e nas afecções renaes de caráter
infeccioso, esta planta tem agora um lugar dc

destaque na terapêutica moderna.

I

„l-t 
*

_._:•'.

a
As maravilhosas virtudes terapêuticas do Quebra-Pedra, «Cabelo
de Milho, Abacateiro, Cipó Cabeludo, Uva Ursi e Cila, fazem daa

Pílulas Ursi
O REMÉDIO SOBERANO CONTRA OS MALES DOS RINS

spímc
Ú

Brasileiros do Interior!
Peçam o novo e completo cata-

logo que "A CAPITAL" (Avenida
Rio Branco n.° 102 -- Rio de Ja-
neiro) está distribuindo especial-
mente para encomendas por re-
embolso postal.

O que todas as mu-
lheres deyem saber

Famosos e acatados ginecolo-
giitas afirmam que grande pari»
das moléstias qus afligem a mu-
lher tem como causa principal o
mau funcionamento de seus or-
gãos genltais. Muitas ve_es'a mu-
lher parece sofrer do fi&ado, es-
tomauo, intestinos, coração, rins,
etc, mas o mal está no utero t
nos ortrlos. Observe a mulher as
suas regras: elas são o espelho
Je sua saude. As regras são pou-
«as? São muitas? Règularlze-as
usando Regulador Xavier — o n.
ou o n. 2. O n. 1 só se aplica nos

casos de regras abundantes, pro-
longadas, repetidas, hemorragias e
suas conseqüências. O n. 2 só sé
aplica nos casos de falta de ro-
gras, regras diminuídas, atrasa-
das, suspensas e suas consequen»
cias. O Regulador Xavier tem em
cada numero a sua aplicação di-
íerente, distinta. Não é um re-
gulador sO que pretende tratar
todas as moléstias da mulher 30
mesmo tempo, não! São dois re-
guladores em ilHas formulas se-
paradas, diferentes e cientificas.

Inspeforio do Tráfego
Candidatos chamados — Multas

pam bujr, __), A» T,1J

A

Cluiuinda
h«>rn_i

TURMA
T_aac SJ»eiy_rl.lskl — Rubem P»ej

l.euio — lt>ynnlilo Kerrtlrn de Al»
m.iila — Urlunilu Antônio da. __«.t_

Henrique Fl|«»«> — ícaro Garei»
Maria Ferreira d» CsrVailirt —

Josâ Joào de SanfAnna — Manoel
Pereira da silva — Ant«>nlo ünur.ian.
Batista • Walkyrd. Oliveira L«ltã«
Moraes e Silva.

PROVA REOCI.AMENTAR
Rafael Palermo • Antônio Mo-

reira,
Tfl.XIA SUPI-KMBNTAR

Asoloplades Francisco d» Ollvetra
Manuel Mariirhn Alvea — Olivio

Vieira «ie Carvalho • Jo«« Marquei
dos Eiras.

Clinniniln paira h«Jr. SO, A* **,»_>
Kornai

TURMA B
Francisco Afonso da Araújo —Al-

cebiades Cardim — Lula Pereira do
Kásclm.nto .lunior— Fernundo Ce-
«ar da Cunha Bastoa — Nicola N»
t0  Mario Scaplm — José da Cn_-
ta Araeào — J"»* Per»lra lo Car-
mo — Irene Pereira de Soma —

LIVRARIA ALVES
Litros escolarei e acadêmicos

RUA DO OUVIDOR, IM

CABELOS BRANCOS
^(JUVENTUDE

ALEXANDRE
USE E NÂO MUDE

AVIAÇÃO COMERCIAL
AVIOKS r._l'KK.-l)OS ., A SAIR

Procedência Chega
ião Riu
1

.' 19
P. CaldM-B. H. 20

19
19

P. Caldas-8. P. 20
P. Alegre .... ,20
Mlaml 21
Recife .".... 21
B. Alres .... 21

B. Horizonte .' 22
P. Alegre .... 22
Mlaml ....... 22
P. Alegre .... 2.1
Mlamla ..... 2.1
Uberaba» .... 2_
P. CaldasB. H.| 24
P. Caldas-S. P.l 24
P. Alegre . . . ,| 24
B. Alres 21
Belém 24
B. Horizonte . 25
P Alegre . . . .| 2S
B Alres . . . .| 25
P. Alegre . . . .1 25
Mlaml ..... 23
B. Alres ... .1 26
Fortale/a . . , .j 2-1
Uberaba ... .1 26

AVIÕES Sa* do |
Rio 1

üactlBo

PAN A. AIRWAYS
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PANAIR
PANAIR . . . : .
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PAN A. AIRWAYS
PANAIR .....'
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PANAIR .....
PANAIR
PANAIR
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PANAIR
PANAIR
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PANAIR
PAN A. AIRWAYS
PAN A. AIRWAYS
PANAIR .....
PANAIR

20
20
20
20
20
20

21

22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
25
V
_5
28
26

Mlaml *
B. H.-Poçoa O.
B. Alre»
3. P.-Poíoi O.
Recife
P. Alegre

Man&u»-P. V.

B. Alre»
B. Hortiont*
P. Alegre
Mlaml
P. Alegre
B. Alre*
Uberaba
B. H.-Poço*
S. P.-Poço»
P. Alegre
B. Alres
Fortaleza
B. Hortzont*
P. Alegre
Mlaml
P. Alegr*
Mlaml

Wan.lerley Slauelra dos Santo»' —'
Ijiuro <\i Andrade Costa e Demítrlo
Ferreira de Castro, . •"

PROVA REGULAMENTAR
Alberto Nunes e Schalem Ramu.
RKS!J.T.-IIOS HOS E.TAHE».

Eí-I-Tl ADOS ONNTÉM
APRQV.. Pedro Faulo Muni*•Bar-

_! r, e_Ar!"cn",~ Mai*'"*l F.ran.lscoda Rocha _ Dldlmo Arruda da Sil-va — Manoel Francisco Sal*» ...José de Araújo — José .\une» F»r-reira — Buclides Carneiro dos San-toa ~ Hello Burgro» Cabral — Mol.¦es risch — Antônio Damasceno RI-beiro — Hau.y Soares Pinheiro —Francls.-o Rodrl__üe» Matoso — Os-waldo Batista — üodofredo Chave*Bai..o— JorgH Molsy Franca —Wtl-
ton qphcalves — Manoel O.»landoFerreira — Durval F.rnand.» _Jofto I_ouren_o de Araújo Slh»a —
Manoel HoMelo de Figueiredo o Ru.bem Perolra.

REPR : .....
OBSKRVACAO - a falta.' 4 . _____mada na turma efetiva e -0..___»_._ipr«t|.»a e regulamento), importará,no pagamento de nova InscricSo —

Urt. 20. do R. T.). •
MULTAS

Exce_»n de relocldndei — p JI7TS. P. 1-16662. :"•
N«o^ diminuir a marchai — í". 797S
F_.tnclm.nr rm Ioonl nflo nermltl-*«: — P. 45S1 — 5147 -_i.-_y.__

«626 — 976S _ 14292 __• 1.570' -1.707 — IS . .3 — 25250 — 2539-. —
J6.80 _ 284*19 — 2.037 '_ 30.60 —
I223S — 3.1425 — 31027 _ 34687J5270 — Mi O. 3274 — C D 24 —
C. D. 191 ' •* •

15.156 — 1.S40 _ 21155 —-.."2533*
Dm-iberil encl» in> alnnl; — P 54452..21 õ — 30501 — 3301.,»-__.._Í«Í__

35067 •
Il.l<»rrimi|)i»i» o tr»in_l_„, _ p jiiq3570 — 4S13 — 2.215
Angrnrlnr nn-,_j.i»|ro«i 

 
_»' J22J9005 — 10 4 _ fi — 10636,

Mrlo.fl» . bonde. — P.' J3Í43.
Conlm-niã" «le illrepçuoi — P • 72Í3.Í9J _ 4391 — 4712' —-6160 —

12642 — 16205 — 1.127 __ 16919 —
222!>2 — 22"56  25986  '55Í2' ——
29150 — 31)211 — ,..,...3 _"355íl:.

Falta de nlcnçílo e ranfefa»'—•
P. 5314 — 7553 — 11557 — 12235 —
mií — 30864 — .13.73 — .4255.
PAImnilojnnlo., p 21246  3.12JT. •

Fnrmnr flln dunlni — P 797 ._, .
7103 — 23901.

I mn excexatvn rir bualnai ^- p.6.41 — 'JIU — 2117 r, — 26665 —
28619 — 301J2 _ ..1650. . .

lutou., -ms»m
TBlwâ para todos os UiuJf qual»

qucrWitro artigo de B_rrach»

GasaXPtffracba
Dt

YHOM0I

JftfàALi Bello Hor__^

RUA DRENADO. II
f Pfo_J_nc^Pr_VTlraa.-lit«_o

22-J074\.42-2014 '

j-dite,

va ¦- ;—

llil&fc. iodos compram sua L,<fr^CA]^"- mÍ^Slbm. *Tm fACA^^^^^UK* #1 mÊÉã ^^W^Am*. fT9 A ^í_--___*-=T:;<-___n---—*— ••''.

f lA uma razão. t<A m^tvk I V^-»W^»»«___L /***^*«___ I VvkrHiS / \wj /JL ___»J*4_____
11 Na "A Caneta Carioca" /í J3$ L) Tffllfel / 

^"4nÍ-^C3£M 
f) ^tiaj®'' encontrani-se sempre as últi» [U fl [ lhfl\ I/]liF&{^^ í\ _f 

'''^^"^^'¦•••«¦JlXT?
•_.:'"* mas novidades em presentes 4_Í\/| 'Ml ___^/\^s<<»^_\ •»* f,illl_r_ii___ S-*1"" mB\l _K J lia jC y \ A i^_^. ^-ttBwttrami Im.uio.« e o maior sortimento em ca- / Il m*m ^tr \ç?i^ •'^•If wÊ ¦

netas, lap.sciras, lindos jogos, M,'|M l/lfílúrm S '¦>
.1 bases para mesa e tintas... flr^-.-^ .^'¦«¦IIIM f • ^"-» •»

tuuo a preços bem razoáveis. '/ ^)'\ \\ ^"te tti m'

_fe__.M__^_..,.r.- ,'-„¦ .,__*_.-¦¦.*-¦____ . _w^____________H_^________rf.____i_^^ l-f^^fft-.lílll.fMlWiíltMiiÉÉ
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Informações varias
O TEMPO

__âTTi___. — rr. _mínima — m.s
•OTAÇAO DB MOEDAS E_m_A!.-

GE£RAS
A libra arca foi cotada oaton*• mercado da cambio, • 784670, ò

•«tar a 19*030 e o peão aqpentlno
• aytee,

PAGAMENTOS
TES O LHO NACIONAL

Jfa Pagadorla do Tesouro Nacional
Jpr&o pagas hoje as seguintes fo-
aa« tabeladas no primeiro dia:
(*T»ald_T_ctii «in Republica • or_rflo

subordinados i
rresldencia da Republica
Departamento Administrativo do
fervlço Publico 4
Conselho Nacional de Acuas o

Energia Elétrica
-Ilni-terto da Fazenda

Ministro de Estado e gabinete
Diretor geral da Fazenda . gabi-mete
©tn.-.orla da Despesa Publica
Serviço do Pessoal
Diretoria do Domínio da ünlSI
Diretoria das Rendas InternasDiretoria das Rendas Aduaneiras
Procuradoria Geral da Fazenda
Serviço da Comunicações
Tribunal d* Contas
flontadorla Geral da RepublicaPalácios Presidenciais

Ministério da Justiça
fnpremo Tribunal Federal
Tribunal de ApelaçSo
Procuradoria Geral da Republica
Tribunal de Segurança Nacional
Ministério Publico
Juizes Seccionais
iongruao

MINISTÉRIO DA ABRO.
NÁUTICA

Ministro de Estado o gabinete.MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
¦zerclelos findou — o diretor ge-ml do Departamento de Administra-

ito solicitou providencias no senti-(Jo ds ser enviado a esse Departa-

Íionto 

os requerimentos do capitão
loriano Alberto de Moraes, do te-•nte Cicero Ribeiro da Silva • do.fcajor Alcides de Meira Lima, rela-

«tos ao pagamento por exercícios
lindos do auxilio a que se refere aMl 251 (arf. 2»), nos exercícios do
19M a 1910, 1933 o 1939, para os dois
lltimos.

Pagamento — O diretor do Do-
¦artamento d_> Administração man*
«ou solicitar ao ministro da FazendaProvidencias no sentido de ser pagaao Tesouro Nacional, a quantia de«Inco contos e quarenta mil rela
.í:040.000., ao oaplüo da Policia
Militar do Distrito Federal José
Gonçalves .Rodrigues.

Prestação de contas — Foi comu-
Bicada ao presidente do Conselho
Penitenciário, a aprovação da pres-taç_.o de contas de que trata o oficio
*. 2.940, de 9 de dezembro ultimo,
daquele Conselho.

RekUtro de reformas _ Solicitou-
sm ao presidente do Tribunal de Con-
tas o registro das reformas conce-
dldas ao cabo de esquadra da Poli-
ela militar do Distrito Federal Joaé
Dias, e ao soldado da mesma corpo-
ração Álvaro Machado.

Solicitação de pagamentos — Ao'

documentou u-mprovariits ile -..i_jj-
rem registadas no Departamento
Nacional oe Industria e Comercio
• na Saude Pública:"Estando melhor esclarecida a
consulta de fls. que entende com a
exigência do art. 72, § !..", nclsi
i.', do regulamento do imposto de
consumo em vigor, responda-se que,de acordo com o resolvido PíU cir-
cular ministerial n. 3, de 14 d.
verelro de 1939, a norma do citado
dispositivo nüo se aplica â aguar-
dente".

P.A-9-P. — CONCURSOS
Iiiapetor de previdência — Reali-

ia-se. amanha, ás 7 e 30 da manha,
ao Instituto de Educação, a provaescrita de Contabilidade.

Os candidatos deverão levar lapls-
tinta, ou eaneta tinteiro « regua.

Datll__rrato — Serão identificadas
na prOxlma terça-feira, ás 17 horas,
as provaB de datilografo realizadas
no Distrito Federal do concurao pa-ra datllégrafo de qualquer Ministe-
no.

Meteorologia.a — Estão chamados
para a prova prática de Meteoroio-
gla, ás 7 horaa e 30 minutos aoterça-feira prOxlma, os candidatos
de números S, 7, 33 e 39.

Provas em real_u_çj_o — Resulta-
dos ae provas de sanidade — Foram
habilitados em prova de sanidade ecapacidade física os seguintes oaiidu
datos: Tecnologlsta XVII 1 e 11. as-
«latente de Material: 4. Naturalista
XVII., 1 o 18.

IaacrlçOea abertas — Estão aber-
tas na D. S. Inscrições para us ae-
gulntes concursos e provaa:

Médico sanltarlsta, até 29 do cor-rente;
Datilografo do D.A.S.P. e Foto.

grafo do Instituto Nacional de óleos,até 30 do corrente;
Assistente de Organização e As-¦istente de Seleção do D.A.S.P.até 5 de Janeiro; '
Oficial Postal Telegriflco, até 1»ao janeiro;
Postallsta, até 2 de fevereiro.

Jilnistro 
da Fazenda foram solicita-

os os seguintes pagamentos:14.127S200 á Cia. Telefônica Bra-

Íllelra, 

de serviços telefônicos pres-idos ao Ministério no periodo de ju-So a setembro do corrente ano.— 24:000!., 6. Cia. Industrial Minas

Íierais, 
proveniente do alguel do 17°

ndar do Edifício Rex, ocupado pelallretorla de Justiça e do Interior,
o período de setembro a novembro
o corrente ano.', Requerimento de-pachad»  O dl-

jftor da Divisão do Material despa-
§hou o seguinte requerimento:

Serviços de Navegação da Ama-

temia 
e de Administração do Porto

o Pará (Snapp), solicitando o pa-
¦amento da conta n. 396, na impor-
í.iucla de 2771700, proveniente do
fornecimento de passagens ao Mlnls-
terlo — Apresente os originais das
(FequIslçOes — (Proc 2390-41).

MINISTÉRIO IM. FAZENDA
Seffnrnnçn Nacional — O" titular

Ap, Fazenda dispensou a pedido o
«lelal administrativo Aluizlo Alves
Dantas de Araújo, do lugar de ss-
cretario da Secção de Segurança
Nacional do referido Ministério, c
¦eslgnou o seu oficial de gabinete,
èapitflo Zeno Marques de Souza '/Ae.
llnsky, para as respectivas funções

Similares — Foi aprovado o re-

Írlsto 
feito pela Comissão de SIml-

ares. dos produtos discriminados

3a 
relação apresentada e considera-

0.1 similares aos estrangeiros.
Aguardente — O diretor das Ren*

das Internas proferiu o sejcuinto
despacho no processo em que a Co-
letoria Federal era Ferros consultase deve Impedir a venda de aguar*
dente, de fábricas situadas em outro
tnuniclplo • qu* aão apresentam oa

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Diplomas regl>tadoa — Na Divl-são de Ensino Comercial, do Depar.tamento Nacional de Educação, fa-rara registados os diplomas deMilton Gonçalves da Silva, NiloWolffenbutler, Luiz Januário Vil-larlnho Leite, Carlos Alves Vita,Napoleão Vita, bacharéis em clen-cias econômicas; Antônio FranciscoLourenço, Henedlno de Souza Fer-reira, Affonso Pereira, Jalr de Sou-sa, Carlos Pires Osandabráz, perl-toa contadores; Fábio Brito Cintra,Alice Borges Alves, Pedro CarneiroMartins, Ary Alberti, Augusto Ml-randa, José Victor de Castro, Erl0hRoberto Sommer, Mario Porto San-doval, Margarida Cruz Vieira, Ma-ria Helena Catharino Gordilho,Walter Soares da Silva, BelisarioRibeiro Coelho, Joaé Sales Gonçal-ves, Jeronimo BIngt Rosado, Ven-tura Martlnez, Zuleika de Almeida,Lenar Guez, Joaquim Severo Race-na, Copstantlno Fernandes, Grego-rio Gomes Martins, Rosenvel Maga-

Ihães de Oliveira, Antônio Carva.lho Slsenando de Lima, Nelson Gig-
gioni, Domingos Forte, José Pes-soa de Araújo, José Cavalcanti
Cardoso, Jorge Fernandes da SilvaMartins, Benedito Rêsio, contado-res; Edalvlsa Easso, Carlos NestorNateslck, Nazarlo Cecilio, Demerval
Batista Lustosa, José Francisco
Junior, Arlindo Machado JuniorAlzira Balzl de Andrade, JoSo"Craldy, Gaspar Egon Staugier, Gil-berto Nunes, Ruth Marcellno Pie-
dade, Nilo Gonçalves, guarda-livros;
Gilka Mattos da Silva Paranhos,
secretaria

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Despachos do ministro — O mt.

nistro Interino do Trabalho, este-
ve, ontem, nos Departamentos Na-
clonals do Trabalho, de Imigração
e de Seguros Privados e Capitaliza-
ção, onde despachou com os respec-
tlvos diretores, sr. Edson Cavai-
canti. Moura Brandão e Edmundo
Perry.

Rennln.se ontem — Sob a presi-dencia do sr. Jarbas Peixoto, re-
uniu-se, ontem, a comissão de se-
guro-doença, Incumbida de estudar
a implantação dessa modalidade de
assistência social nas Instituições
de previdência.

Durante a reunião, foi discutida
o aprovada a redação final dos
questionários a serem enviados ás
entidades médicas e Instituições de
previdência do pais.

Patentes de Invençlo — O dire-
tor do Departamento Nacional da
Propriedade Industrial, sr. Fran-
cf-co Antônio Coelho, expediu as
seguintes patentes de Invenção:

A G. Asbahr, para um' processo
mecânico aperfeiçoado para a anil-

t-a .ão rápida du reforço no ponto de
Iirisiio de etiquetas de controle aoatardos de algodão e as etiquetasassim trabalhadas; a Celso AntônioPereira de Toledo, para auto-refra-romeiro destinado a medir a refra-

çilo iocular; a Paul Georg Otto, pa-ra disposição de sinalamento it seradaptada em passagens perigosasnas estradas de rodagem: a B. t'en-teado S. A., para aperfeiçoamento
ros sistemas de escovas conjuga-
tias com as peneiras vasadelras dasmaquinas de separar café e outron
grãos; a Rlcherd Graebener, paraprocesso de desintoxicar resíduos
.esultantea da obtenção de oleo dericlno por aquecimento a seco e ex-tração; a Álvaro de Oliveira Ma-chado, para um novo seleclonauor
de café em coco; a General Eletrlc.
para lâmpada de clarão instanta-neo; a'Zellstoffabrik Wandhof, pa-ra processo e dispositivo para ara-

jar líquidos ou provê-los de gas: aaocletá Italiana Pirelll, para pro-cesso de regeneração de resíduos
de borracha elástica; á Fabrica doFiltros Fiel e Senun Ltda., paraum bocal de fixação para estojos develas filtrantes; a Miguel Hafidis,
para um novo modelo de fivelas tmforma de gancho; a José Alvim
(garantia de prioridade) para umamaquina notista, registradora •controladora de vendas comercial».
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Tabela de claaaUIcaçio de fait-

*¦"*¦__ — O Serviço de Informação
Agrícola do Ministério da Agrlcul-
tura recebeu do Serviço da Flscall-«ação do Comercio de Farinhas oa
exemplares da tabela de classifica-
Cão por pontos para as farinhas aeraspa de mandioca, adotada oficial-
mente pelo referido órgão.

Essa tabela trata da acidaa, da
-umidade, amido, cor, resíduo mt-
neral e resíduo de tamiz, bem como
da farinha que deve ser considera-
da de primeira, de segunda e im-
própria para o consumo. Esplclflca
tambem o valor comercial da farl-
nha, segundo os pontos da classl-
flcação.

A tabela em apreço, que vem sen*
do constantemente aperfeiçoada, a
nma exigência do governo para a
crescente melhoria da qualidade do
pão mlxto.

Aviso ao comercio 4o ******** —>
O diretor da Divisão da Caça • Pes-
ca leva, por nosso Intermedo, ao
conhecimento doa Interessados quea partir do dia 23 de fovorolro do1.42 no Distrito Federal, a o dia 24
de março nos Estados, aO poderio«omerclar com pescado frasco aa
(Irmãs que satisfizerem aa exiges,
cias da portaria n. 500, publilada
110 "Dlalro Oficial" do dia 14 do
novembro ultmo. _

A Divisão de Caça • Possa **tt\
distribuindo aoa lateraaiadoa ém
exemplar da aluilda portaria.
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DR. GALHARDO
Edifício Rex — Sala 915 - Teleío*

ne ^3-1560 - Das 15.30 as 17,30

Noto em*t*t**t* — O ¦____¦_ te
Fazenda dispenso*, * s_4Ido, e ofl-
olal admlniatrativei, Alulslo Alvea
Dantas do Araújo, do lugar da ae.
cretario da Seção do Seffuranga
Nacional do Ministério • nomeou o
seu cflcial de gabinete, capitão Ze-
no Marques de Souza Zilllnsky,
para aquela função.

FARMÁCIAS DB PLANTÃO
HOJE:
A. J. Souza — Catumbí 67: VI-

cente Siqueira Gomes — Catumbí
131; Lemos & Ollvenra — Bispo
139 B; Lauro Macedo & Alves —
Campos da Paz 206; Da.iel Silva
Lima —Haddock Lobo 461; Bucker
& Costa Ltda. — Salvador de Sá
77; David Munick & Cia. — Mar-
_u_s de Sapucat 314;'Lemos Cavai-

canti & Cia. — Frle Caneca 142;
Dedo Oliveira & Itaglba Ltda. —
Laranjeiras 213; Miguel Cruz — La-

Banco do Brasil
CONCORRÊNCIA PARA A CONS-
TBÜÇAO DO NOVO EDIFÍCIO
DA AGENCIA DE PIRACICABA,

ESTADO DE SAO PAULO
Cfiâma-se a atenção doa Inte-

reisados para o edital detalhado
hoje publicado no "Jornal do Co-
merclo".

TRIBUNAL DO JÚRI
Absolvida

O Tribunal do Jury absolveu, on-
tem, pela maioria de cinco votos,
Maria Ferreira, acusada de infanti-
cidio,. crime ocorrido no dia 19 da
maio do corrente ano, na caia 8, arua Professor Gabi-o. 217.

de* — BarSo de Mesquita 766 _.;
Fidelidade — Silo Francisco Xavie'
466; Assunção Cabral & Cia. Ltda.— Ana Nerl 2.078 A; Rothler S.
Souza Ltda. — 24 de Maio 1.3S3;
Pacheco Borges & C. Ltda. — Ba-
rão do Bom Retiro 310; Maria AI-
melda & Cia. Ltda. — Engenho de
Dentro 104; Avelino Alvej Ferreira

í— D. Romana 56; Aitalr Durão &
Cia. — Av. .To.lo Ribeiro 102; As-

I s_'..iç5o Quelrês — Assis Carneiro
60; A. R. Machado — Cruz e Sou
za rj9_: Ayres de Jesus Ferreira —
Av. Suburbana 1.813; Dutra Henrl-
quo & Cia. — José dos Reis 151:
Arthur Simon — José Bonifácio
157; Vianna Lobo — Arlstides Cali
re 349; Sylvia Carvalho — Golas

.,, . r, , , ,, , 234: A- F- Santos — 2 de Feverel-ranjeiras 34: A. Ferreira de M. & 1 ro 226: Fluminense — Est. M. RanCia. — Ipiranga 6a; Loyola & Mo- , pei 52S; Nancy — Est. Mons. Fe-

«

raes — Catete 86; Sio Clemente —
SSo Clemente 62; Franca — Passa-
grem 141; Carlos Silva — Sio joílo
Batista 14; Cristo Redentor — Hu-
malta 310; Gávea — Jardim Bota-
nlco 697; Neptuno — Av. Ataulfo
de Paiva 192; L. C. Correia — Av.
N. S. Copacabana 498 A; Carlota
Pereira Lemos — Av. N. S. de Co-
pacabana 726 A; Benevenuto Aran-
tes Paiva — Souza Lima 8 C; V.
P. Netto Guterres — Teixeira ds
Melo 42; JoSo Sete Ramalho — Ma-
ria Qutterla 65; Othon P. Bravo
Suaenberg — Bela 43; Antônio Fer-
reira Carvalho — Bela 591; Octavio
Henrique Silveira — S. Cristóvão
1.021; — J. M. Garrido — General
Sampaio 42; Saenz Pena — Praça
Saenz Pena 23; TIJuca — ITruçual
317 A; Tupi — Conde de Bonfim
819; Boulevard — Av. 28 de Setem-
bro 194; Penssé — Av. 28 de Se-
tembro 439; Grajau' — Barfto do
Bom Retiro 704 B; N. S. de Lcur-

llx 936: Fialho — Av. Suburbana*1.'12. S._o José — Pacheco Rocha
106; Homeopatha — Carolina Ma.rhr.do 1.430: Rlo-Sâo Paulo — Est.Int; MagalhSes 684; SSo Sebastião— João Vicente 667; Lox — SilvaVale .126 B; Sao Jor-.e — Diamantes'C3; N. S. de Fátima — Elias di
Silva 417: Magalhães - Av. Sub-uibanr 2.816: São José — Coronel
Rangel 450; Moreninha — Paraobl
14; Moderna — Est. Vicente .le Car.valho .93 A; Santo Henrique —
Conselheiro Galv3o 654: Mendes Xt-vier Sc Cia. Ltda. — Est. SantaCruz S37; Guilherme M. Dias •-
Santíssimo 73 A; Pontes Correia
Santos — Albino Paiva 195; Jaoi-repaçua — Cândido Benicio 1.2.2}
!í S. da Penha — Av. Gerem.rioDantas 12; julio Silva — FerreiraBorges 22: Viuva Francisco Velm-co da Gama — Felipe Cardoso 37;
Blsmark Santos Pereira — Lopes
Moura 66.

ESGOTADA EM 48 HORAS
a edição de

DIRETRIZES»
Posta em circulação

2* EDIÇÃO
COMO O BRASIL DECLAROU

GUERRA A ALEMANHA EM 1917Reportagem retrospectiva. Doisnotáveis discursos do presidenteVargas, então deputado & Assem-
bléla do Rio Grande do Sul. A
histórica mensagem de Weucesláu
Braz. Os discursos de Ruy Bar-
bosa e Maurício de I__,cerda.

KOOSEVELT E' DM BRAÇO!" —
Entrevista com Carmen Miranda
pelo telefone Internacional. Re-
portagem de Lúcia Benedettl, em
que a popularlsslma Carmen
transmite as cenas do primeirodia da guerra nos Estados Uni-
dos. "Esta guerra vai ser sopai""Não faço fé no Japão!".

A VERDADE SOBRE O JAPÃO —
As Intenções de 72 milhões de Ja-
poneses.

QUAL SERA' O FUTURO DA ALE*-
MANHA? — A Alemanha antes,
durante e após a guerra, aesundo
as opiniões das mais Importantes
personalidades do mundo.

AS POSIÇÕES ESTRATÉGICAS NO
PACÍFICO — Mapas completos e
perfeitos gráficos das forças de
terra, mar e ar das potências em
luta no Pacifico."VAMOS TER VERGONHA?" — Ar-tlgo de Maurício Goulart.

08 SETE PLANOS DE PAZ DE
HITLER,

A FORÇA NAVAL D08 ESTADOS
UNIDOS,

ALEMÃES E JAPONESES: QUAL ARAÇA SUPERIOR NA OPIMIAO
DE HITLER,

são mais algumas da. reportagens
qne DIRETRIZES publica cm
número especial sobre a guerra

DIRETRIZES
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS

1 $ 0 0 0

Tribunal de Apelação
4» CAMABA

Ap.l_.__s eiveis — N. 624 — Hei., des.Raul Camargo, io apelante, Aracy Dinlzou Aracy Modesto Leal. 20 apelante, Alui-iio Sepulveda Dlnlz. Apelado, Em_JloThonzen Junior — Por acordo de votos,foi negado provimento ao agravo no autodo processo, preliminarmente e no nuirito.Tambem por acordo de votos, foi dadoprovimento ao recurso da 1» apelante parao fim de reformar a sentença apeiada,'Julgando ser a apelante apenas respon-s»vel pela quantia de rs. Í3:_66»OGO, ex-cluldas as diárias do valor do pedido, edar provimento ao recurso do 2<> apelantepar» o fim de, reformando «m parte asentença recorrida, reduzir a condenaçãoi quantia de 230:0__»000, excluídas as dl-versas parcelas, sendo que. sobre a quan-tia supra de rs. 63:3«6$000. a r»s.on3_-bllldade é do casal em Igualdade dé par-
—- N. 68 — Rei., des. Henrique Fialho.Apelante, Oscar Treldler. Apelados: Mar-tyesw* rorttamnti Treldler e o Minute-rio Publico — Por acordo de votos e pre-liminarmente, foi acolhida a arguiçâo derecuiso fora de prazo e nio conhecida aApelação.— tt. HI — Hei., des. Raul Camargo.Apelante, dr. Antônio Morais SarmentoApelada. Companhia Fiação e Teci-losSarmento — Por acordo de votos, foi aco-Ihlda a preliminar de recurso fora depraso e não conhecida a apelação

__?.- _05 :".,Rel" ie>- BauI Camurgo. _oapelante, Plácido Nery Martins ou PlácidoMartins, -oo apelantes. Plácido Nery & C.Ltda. Apelados, Raymundo Moreira e osherdemos do dr. Ivo Thomaz Gomes. Fls-cai, dr jo curador de ausentes — Poracordo de votos, foi negado provimentoa ambos os recursos, afim de manter adecisão recorrida.
. — N; 5í__— Rei-, des. Raul Camargo.Apelante, The Leopoldlna Railway Com-pany Limitei.» Apelados, Álvaro CardosoFrança e Maria Auxiliadora Torres Fran-Ç** — For acordo de votos, foi despre-ada a argutda preliminar de não conhe-cimento do recurso e no mérito. Tambe-npor acordo de votos, foi negado provi-
t-SíxSeraS?0* aílm de maal« » «*¦
_*«''"<» de Instrumento — N. 2.43J _
ÍÜP-f dea- B*ul Camargo. Agrav-uu» oMinistério Público. Agravados. Castorina
5! O"*""", CasTo Cerqueira e Ascnnlo
.?_i_.Ser'luelra r P"**ni*narmente. nâo
UcS&JL * ^,r_7.lçSo de incompetência doMinistério Público para recorrer e de re-curso fora do prazo legal. No mérito, íolnegado provimento ao agravo, afim demanter a decisão agravada.
aA^V ,d"„ P"1'*0 - N- t.123 - Rei..
_í__._..,ni c*m*J»°- Agravantes, IrmãoisMussall Agravados, massa falida de Fouadaemmal & cia., por seu llquidatario, dr.Newton de Noronha, e o dr. _o curadordas massas falidas - Por acordo de vo*tos, íol negado provimento ao recurso,afim de confirmar a decisão recorridaEmbargos de declaração aa apelação
ÍS,!.__?• Sdi9 - Rel- ie*- '*¦ OliveiraFigueiredo. Embargante. -Ralmar- Bode-
Süíif _?rifaeÍr*. de En»P"»a'' Marítimas.-rabargado, Luis de Matos Brito - Poracordo de votos, f&ram os embargos lul-gados Improcedentes. J

Apela.õc-i eiveis — N. 526 — Rei., des.Raul Camargo. Apelante. Jary Henrique.-,representado pela Assistência JudiciariaApelada. União 8olldarlsta Brasileira —Não acolhida a preliminar de não cabl-mento da Justlu. gratvl», por Mordo de•3ér___>. T_ ___«__

Na lí» _ Ordinária — Adalgisa Fon.seca Marques x Álvaro Ribeiro Oueiros— Julgada procedente * ação.

Vam* Criminais
...ÍÍÜj*** ~ p?r despacho de ontem, foilutada prescrita a ação penal, por atro-peiamento, em que eram acusados Ar-mando de Matos • José Antônio de OU-

f-ÍLÍHr,™ «««nunclado, pelo crime de
w__ 1,TM* Francisco Monteiro Tor-res Filho.

Na 8» — Foram denunciados, pelo crimede atropelamento. Osvaldo de Asevsdo eLlno de Sousa.
cri-Na 10» — Foram condenados: pelo

DR. R. PARDELLAs
d.*_sss ^s^j^u
çj-o e da aorta - __K.e._t_£tora"rial (banhos elecfroSr_tór__*ta'Electrocardiograíia ~ ^f**i -
Araújo Porto Alegre to «ri, ? -M-DasMás^hJ^-flll

"' ' 
%,—* «* M.ATI,-, •_.. ms*

me fje ferimentos levessão. George Higglns . Caro'm_ . •• ¦Monteiro, e. pelo crime ir?™.1**!.a 15 dias de prisão, João iUve^JS".Na IS» _ Foi absolvido ^do -Tí***?

Na is» — Foi absolvidorimentos leves" M__fu.í 'B_/^.frlo*e **• _«"roso.

Avisos Fúnebre.
Os anúncios publicados nesta seção são irradiado.

sem aumento de preço, pela Radio Tupi — PRG.3
Foram sepultados ontem:

Maria do Rosário Lisboa dos San-tos — Rua Bella 223.
Horacidlo da Costa Sampaio — RPaula Brito 299.
Jaddel Brasche — R. Cândido OU-veira 43.
Antônio Telxoto Duarte — R. Car-valho Alvim 14.

Anna Gonçalves Mendes -»¦»_.Januário 163. ******
Angelina Russo — r. b__i_. «..Angel Galhardo - R £M:8 Veiga, 58. rte ÜÍJ-ses
Maria Emilia Guedes Paly» •-,tas — R. Sáo Clemente 107.

Rezam-se hoje as seguintes missas :
FRANCISCO DE PAULA

votos, ns por acordo

|^^^^^^^^^^^*^^^M*tfM»»*»W^MM»t^MW»^»»^M<_»*^»^M

CASAS E APARTAMENTOS
— TERRENOS_

EMPREGOS — DIVERSOS
t»m)**a*»*»**t^

de votos M luMo MwteAto so ré-curso «fim de c5__»m& a«_Ísão epe-

r_r « J__i T Hí-' *ta»- H*«rtíue Fla.fto. 1» ajwlante, Bsoso do Smü fccicdade Anflntas. 2« apelante, Jofto #ta_.Apelados: os mesmos — Por acordo (toro-tos, foi negado provimento • aabes csrecursee, afim de eonftrmsr o sentem»recorrida.
Encerrada s sessão, foram adiados mdemais faltes constantes da pamn.

Varas Cíveis
FALENCUS E CONCOBSATAS8. Lsmpert impotroa conc-rtata proren.Uva. Passivo d__I»ra<o te I08:t.K_». Be-neffoda a faleoeU de Mansel Sllvorlo

Narelao
O negociante 8. Lampert (Saul Luta-

pert). estabelecido ft rua Buenos Aima,143. Impetrou, no Julio da «a Vara Cíveluma concordata preventiva, ofveeendoaos seus credores o pagamento de O--percento em quatro preetaçôee semestrais.Passivo declarado de 103:27550.0.
Despaches

Na 1» — Ferreira Ss Peres — Julgada
por sentença encerrada a falência da flx-ma supra.

Na _» — Fortunato Jofto Segundo —
Julgada procedente a reivindicação daCompanhia Propaganda Admlnl_tn.çãoComercio Propae

Na 5» — Manuel Silverio Narciso —
Denegada a falência da firma supra.

lia «¦ — í. Salomão — Mandado ln-elulr no passivo da massa falida os cré-ditos impugnados do Banco da Província
do Rio Grande do Sul, Banco Germânico
da America do Sul, Banco do Distrito Fe-deral, Banco Boavlsta, Raquel Proença eJoão Francisco Sucera. ,

SENTENÇAS PUBLICADAS
Na 2» — Reintegração — General Ele-trio x- Hermellnda Ludgero Santos — Jui-

gada procedente. jExecução de sentença — João Saraivax Companhia América Fabril — Julgados!
procedentes oa artigos. iOrdinária — Dr. Silvio 3ar.aJho
d'Avl_a x Comandante Mario Colazo Pit-
taluja — Julgada procedente em oarte.

Na S" — Imlssão de posse — Marcus
Krltz x Elplna Soares — Julgada proce-dente a ação.

8,30 horas—Leopoldo Correia Bar-cellos.
9 horas — Clara Eugenia da Matta.horas — Emilia Cândida Pontal-nha de Carvalho.
9,30 horas — Joaquim Rodriguesde Oliveira.
9,30 horas — Olinda de Lima Ma-chado.
10 horas — Rosa Delíina da Sil-veira.
10 horas — Antônio VelosoMelo Barreto. de

S JOSÉ*
sii1™0 horas ~ ^^ SUvt4r» í»
SANTA TERESINHA

9,30 horas — Maria José Leu* r-zimbra Amazonas. **"
N. S. DO CARMO

10 horas - Proí. Emilio de £___„,Falcão Lacerda. ^™
SANTA RITA

9,30 horas — Januário Sotru «j

CANDELÁRIA
9 horas — Alzira da Motta Lou-reiro.
9 horas — Elisa de Mesquita Oon-çalves Maia.

CRUZ DOS MILITARES
9 horas — Dr. Helcio Nunes deOliveira.

N. S. DIVINA PROVIDENCIA
8 hora* — Deolinda de AlmeidaMartins.

tDR. 

FRANCISCO DA SIL
VEIRA GUSMÃO — Fale
ceu hontem, ás 8 horas, oDR. FRANCISCO DA SIL-
VEIRA GUSMÃO. O enter-rosaira hoje, sábado, dia 20, da«««encia do extinto, á rua São«Clemente 141, ás 9 horas, para ocemitério de São Francisco Xa-vier.

f ALMIRANTE TÁCITO REIS nrMORAES REGO -Cam™
Sussektnd de Moraw wAloyslo Susseklnd de Motm.Rego. senhora e filha. Auju_toSusselcind de Moraes R_g0 ...nhora • filhos, Maria Alzira Susm _iiv<Rocha • seu marido Oswaldo Susse.l._Rocha, Taclnho Susseklnd de MornaRego, João Baptlsta de Moraes Rego, ...nhora, filhos, genros, noras e nètotHello de Moraes Rego. senhora a íaiu'Carlos Susseltlnd, senhora, filhos, rea.'ros, nora e netos; Eduardo Susseklad

senhor» e fUhos; Frederico B_!_eklnisenhora, filhos e nora: Olga Susseiuad'Alvares, viuva Luclo de Mendonça fl.lhos, noras e netos: PUnlo Rocha, «ini..ra e filhos; José Montenegro. Maior.filhos, nora e genro; Frederico da <'.'melda Rego e filhos, famílias AârtoReis, Carvalty. Almeida Reis, tucancReis e Eduardo Cardoso convidam maparentes e amigos para assistir a mUaade sétimo dia que mandam celebrar pcalma de seu extremoso. lnesqueclítl .boníssimo esposo, pai, sogro, avô, imiccunhado, tio, sobrinho e primo aLMt!RANTE TÁCITO REIS DE MORAES HE-GO, na próxima segunda-feira, dl» 12às 10,30 horas, no altar-mór da lua],de São Francisco de Paula. '

Renato ia Racha Miranda
(DATY)

AGRADECIMENTO

A FAMÍLIA de RENATO DA RO-
CHA MIRANDA, na impossibilida*
de de agradecer pessoalmente a to-

dos que compartilharam da sua grande dôr
por ocasião do seu falecimento, compare-
cendo ao seu enterro, à missa de 7.° dia em
sufrágio de sua alma, ou enviando telegra*
mas e cartões, vem pelo presente testemu-
nhar a sua eterna gratidão.

ANVMCIOS CLASSIFICADOS
¦ ¦i —¦— —~-—-^

G3_
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AV. RIO BRANCO, 129-131
TELEFONES 43-7482

e 43.9933

IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES
ALUGAM-SE QUARTOS,

CASAS E APARTAMENTOS
LARANJEIRAS

LARANJEIRAS 
— C. aluga-se a da

rua Sebastião La_«_da 29, com 3
quartos, sala, copa, etc. Aluguel 5000;
chaves no armazém Primavera, rua des
Laranjeiras 328. 

BOTAFOGO
'ALUGA-SE apartamento mobilado,
-* próprio para cavalheiro ou casal; íl
ES. Bamblna, 22; aluguel 600*; tratar
tel. 43-8431.

LEBLON

CASA 
no Leblon, mobilada, com 11 pe-

«as, 3:000.000, por 3 meses; à rua
Campos de Carvalho 1135, tel. 47-JOSO.

YENDEM-SE TERRENOS,
CASAS E APARTAMENTOS

VILA ISABEL
"pERRENO — Vende-8.§ótimo, a rua¦*• Antônio Portela, esquina da Tra-
vessa Álvaro, com 9 e melo por 13 •
melo e por 14 e melo. Tratar peW tele-
fone 29-2038.

VENDEM-SE SÍTIOS,
CHÁCARAS £ FAZENDAS

ÜAZENDA —
* alqueires,

Vende-se uma com 120
renda de cana, cate e

pasto, melhores detalhes com o pro-
prietarlo, à rua General Câmara 19-7°,
sala 9. Tel. 23-0436.

BAIRRO DE FÁTIMA
Rua do Riachuelo Ns. 221 a 231

Registada sob o n. 6 - Livro auxiliar n. 8 — em 28-10-38
ÓTIMO EMPREGO DE CAPITAL1

Transmissões de lmovc__*-
HABITE-SE a centenas d_

prv-.nics sem qualquer des-
Estão sendg processadas as seguin wJ' Jíjsa.» prefer indo as ca_aa queansmlss0es I distribuem as cédulas dos

SUÍNOS GRATUITOS
DIÁRIOS ASSOCIADOS.

PRÉDIOS

SANTA TERESA
tTSHDE-SE ri rua do Paraíso 29, a casa
tv 7, em bom estado de co .servaçio,
2 quartos, 1 sala, banheiro e mais de-
pendências. Trata-se na mesma a qual-
quer hora do dia.

S. CRISTÓVÃO
¦íTENDE-SE uma avenida com 2 casos
.» iguais, com 2 quartos, 2 salas, ba-
ghelro, mais dependências, quintal, a R.
fk_-clsco Eugênio 145-A, casas I a II;
IM. 37-19S4.

Comp.: Maria do Rosário Leitão. Ven
dedOr: Clemente Baslllo. Local: rua Ms
rfmhSo, 30. Tamanho: 8,40 _ 33,00.
90: 30:000*000.

?mi
Comp.: Piedade M. Barbosa. ViMi

Azevedo, 176. Tamanho:
Preço: 2f:500»000.

16,50 x 55,00.

ANDARA!
*Cr___.__
*

iem-se duas casos em terreno
medindo 9 z 49, na rua Pontes Cor-
260. Tratar a rua Catumb. 31, das

ê 9» 16 horas, com o sr. Antônio.

GRAJAU*
'^'--tR-NO — Grãjãü. vende-se ótimo* lote 12,3x60,' * rua Visconde de-H-ta Isabel. Preço: 44 conto», sendo 7drmtoo 4 vista, restante prazo 7 anos.•ff-t-r tel. 48-1548.

"REVISTA DO BRASIL"
Utras, cultura, humanismo

Comp.: Juvenal Santos de Melo. Ven-¦Jêdor: Antônio Gomes Branco. Local:
rua Campinas, 27. Tamanho: 10,00 x
50,00. Preço: 9:0001000.

Comp.: Agostinho P. de Souza. Vend.:
Eduardo Jlm. Gomes da Costa. Lccal:
rua Gratld&o, ns. vários. Tamanho: 17,60
x 142,15. Preço: 240 .OOOCOOO.

Comp.: Dyla Tavares Lopes. Vend.:
George Edward Franklln. Local: Sst. da
Covanca, 601. Tamanho: 15,80 x 750,00.
Preço: 40:000»000.

1 •**>-*?
Coa.p.: Eva Angelina Rocha e outro.*end.: Daniel Alves de Souza. Local: ri

Eleuterlo Mota, 104. Tamanho: 3,00 x
33,00. Preço: 16:000.000.

Comp.: Fernando J. de Sá. Vendedor:
._ni_nco A. Ribeiro. Local: rua Isuas-
sü, 130. Tamanho: 7,50 x 22,00. Preço:
8:0005000.

Comp.: Jorge J. Baher. Vend.: Isaura
P. Barata. Local: rua Oltl, 65. Tama-
nho: 20,00 x 30,50. Preço: 160:0008000.

Comp.: Maria J. Tanous. Vend.: Ma-
rlno Alves. Local: rua Slnlnbú. 154. T&-
manho: 5,48 x 14,00. Preço: 26:0O0SOO0.

Comp.: Elza Monteiro Couto. Vend.:
Juatlno Esteves de Jesus. Local: tua 111:500$000
Sales Guimarães, 77. Tamanho: 11,00 x'83,00. Preço: 15:000»000.

Comp.: Mario Machado. Vend.: Esp.
Ellsabeth S. Marzulo. Local: rua C. Xa-
vier, 232. Tamanho: 6,00 I 60,00. Preço:

Comp.: Congregação dos Filhos doWVmor Divino. Vend.: Mlnervlna A. O.^Borges. Local: rua Jarl. 1. Tamanho-25,00 Z 36,00. Preço: 40:0001000.

Comp.: Alberto Gomes. Vend.: MariaL. dos Santos. Local: rua Ouro Fino.50. Tamanho: 8,00 z 30,00. Preço: réislJflOOtOOO.

JARDIM OCEÂNICO
BARRA DA TIJUCA IMOBILIÁRIA S. A.

tal _ rlvilljteí.. entre •____-•• !_*£* ús, njaea A tonto
'• essas m * ma. na, tst-itt» • tt-tm

t a Th»». Int«rnt«4M

Cc_np.: dr. Gabriel Pedro Moaclr. |
Vend.: Emp. Nal. de Construções Ltda. jLocal: Av. N. S. Copacabrv.a. Tamanho: 1
20,40 x 27,00. Preço: 30:000$000.

Comp.: Rocco Demonlco. Vend.: Eòp. |Ant. Romão e Ida da Costa. Local: rua
Mario Carpenter, 97. Tamanho: 11,00 x ;
45,00. Preço: Indeterminado. 1

Comp.: Maria B. de Carvalho. Vend.:!
Francisco Mendes. Local: rua 2 de Fe- |verelro, 192. Tamanho: 36,50 x 33,85
Preço: 30:000.000.

Comp.: Esp. Jo&o Vltorlno da Silva
Vend.: Daniel Simões Mathias. Loc_i
Indeterminado. Tamanho: 6,60 z 23 80
Preço: 28:000$c_o.

Comp.: Joio Lula ds Silva. Ven<l
E»p. Manuel M. Meneses » outro. Loetl

Ótima ocasião
Apenas

20 lotes
para

liquidar
até o fim i ano
Informações no lo-
cal, com o senhor
Sebastião Vascon-
celos, ou á rua do
Núncio n*. 61f Com-

panhia Calçado
Bordallo.

JÓIAS, OURO
E BRILHANTES

DEPOSITE SF.U DINHEIRO
EM CONTA CORRENTE

i ANO
com:;

RENDA
MENSAL

na y ^

CASA BANCARIA
ABELARDO DE LAMARE
RUA DE S. BENTO, 10 — RIO

.TEL.23-4744 :•'

OURO
Drilhantes e prataria, compram-

se. Trocam-se, vendem-se e conscr-
tam-so Jóias e relógios com garan*
tia e absoluta confiança.

JOALHERIA BESDIN
BUA DA CARIOCA, 85 — Próximo

à Praça Tlradentes

nFÚNEBRES
A NTONIO Joaquim Esteve» — ruue-

£»¦ rals a domicilio. Socorro» funera-rios. Tels. 22-2826 e 22-0309. Serviço per-manente dia e noite. Capela própria pa-ra velórios. — Ambulâncias apropriadas
para remoções. Adianta as despesas —Praça da República.

MOVEIS

A JOALHERIA VALEKTL.I
vende, compra, troca, (az e conserta
lotas e relógios, com seriedade; à rna
Gonçalves Dias, 37. Tel. 22- 0994.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

piANOS 
— Alugam-se magnlílco» a¦*¦, preços módicos, eompram-se, ven-¦ dem-se, trocam-se, consertam-se • afl-

| nam-ee. CASA FREITAS. R. 24 de Maio1031 — Engenho Novo. Tel. 29-1570.

BRILHANTES, OURO
E PRATARIA

Paga-se pelo maior preço da praça.
Avaliação grátis.

RUA DO TEATRO N. 1
(Ao lado da Igreja) — Tel. 22-9171

MODAS

JÓIAS
I Brilhantes, platinas, cautelas e pra*1 tarias, paga-se o melhor preço. Ven-
de, troca, faz e concerta jóias e re-
logios. Casa de absoluta confiança.
Av. Rio Branco, 153 (eiq. Assembléia)

JOALHERIA PASCOAL
ÜSCOLA de Corte e Alta Costura —
S-à Mme. ALESSIO — Aulas mensais
30$000. Rua Santo Cristo, 113.
VTME. AMARAL — Alta costura e cha-•L™- péus, reformas desde 15S0O0. Corta
e prova. Moldes 108000. Enslna-se _ha-
péus. Rua Chile 5-sobrado. — Telefone
42-1401.

Soutiens eom einto
Abrange o estômago.

Na CASA MME. SARA,
Rna Visconde de Itanna 145 ¦

Praça 11 de Junho

15$

FAZENDA
Vende-se com 120 alqueires, renda da¦¦ cana, café e pasto; melhore» informações_^.Eoon.%_r\MS:Xtott,w:'•" SZXT**0' "¦ °««»S»

DENTISTAS

JÓIAS
BRILHANTES E CAUTELAS

vendam' lucrando
80' NA

CASA LEDI
96 — OUVIDOR — 96

JUNTO A' CASA NAZARÉ'

DR. OTÁVIO EURICIO ÁLVARO — Es- I

de porcelana fundida (coroas e restar.-
raçó-sl, pontes moveis (sistema Roach):
clnirgla bucal e dos focos de lnfecç&o •
chanas completas pela técnica Fournct-
Tuller. InstalncSes de Rato» X • apa-
relhos flsloterfiptcoe. assistência médica
e laboratório. — Av. Rio Branco, 137, _¦»
andar. Tel. 23-3533 (Edifício uuinlo).

BRILHANTES

JÓIAS USADAS
PRATARIAS

OBJETOS DE VALOR
E' QUEM MELHOR PAGA
14, L. São Francisco, 14

Esquina de Ouvidor

piANOS dos melhores autores — vên-
« __.de?'M P°r Pre«° de ocasião, emprestações mensais desde 1001000, con-sertam-se e afinam-se, compram-»* •paga-w bem. Nao façam negocio semvisitar nossa casa. Av. Mem de SA aiotelefone 22-9459 ¦" 31B'

RÁDIOS
PHILCO — PHILIPS 1043

VÁLVULAS
Preço» baratíssimos, a longo Maio«em nador ~

PHILIPS - PHILCO -«.CA.

GELADEIRAS
-lítricas, a at» a quenweao
ELECTROLCX _. N0R6IPBOLIPS - G. E.

Cltimoa modelos 1S4S
Freios baratíssimos, a longo nnuo.

____.¦*• _!._!__ * ""'"**

AlOVEIS — Compramos e trocamo. potmodernos, geladeiras, máquina. í«costura, cofres, escritórios, etc., i nuSenhor doe Passos g5; tel. 43-1208 -
Casa Moutlnho.
¦y08SA Excla. vai viajar? DeseJ» ruir-* dar seus moveis? Telefone para oGuarda Moveis BOTArOOO. R. Sâo CI*-mente, 135. Tel. 28-5814 - Nio ¦• «•
queça: 28-5814.

Guarda Moveis Rio
Assistência — Conservaçb

e rcsponiabllld.ilc.
Escritório e InformaçUes:

RÜA FREI CANECA K. I
Tel. 22-3S7I.

38

sem Oador

CASA RUI LEAL
RCA SETE DE SETEMBRO

TeL _J_U71

Uma revista?
O CRUZEIRO

DIVERSOS

Caroa
A NOBREZA
esta vendendo
o afamado brlra
«le "CAROA" a
7$900 o metro
Uratnaiana, 95

7$.
DIVORCIO

GARANTIDO — Novo eatt-
mento no Uruguai, México e Bo-
-via. Peça informes grattó: Pi.
-uls _______ Bartolomé Mltre, <*_
Es. 217 — Buenos Aires (Arien-
tina).

MILHARES DE METROS EM BRINS

brilhantes • pn-.t_.rla,compra pelo maior pre-
«O — Avaliação grátis— .OALHERIA MONROK- Rua üruguaiana a. 28, esquina Oa» d» Setembro. —_-__• __

OURO

desde 4$000 o metro
TROPICAL LARG. 1.50 — 351000 O METRO

Casa Marcos ALFÂNDEGA m
Prox. ÜRUGUAIANA""1"

CASA DE SAUDE DR. ABÍLIO
8AO CLEMENTE, 155 — T__.T_6-.80.

Para tratamento ds doenças nervosas e mentais. Aceltam-se doe-»*-*9m médicos externos. ————

8SS«_^*S_9HBS™§bBI v '. ¦ ' .'•.-*."í"1-.
¦,*k_'.•..-»__. ,.,;...._..^_...v.... HtMffàHi*-_NÍr Haí m^^, l*___fe__.-_._.iy^;«ií_i__aíí^^
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MOLUIZ HOJ Kl
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DON AMECHE BETTY GRABLE+
O LUAR DE MlÁMl
Nacionais — DEBHET E O RIO DE HOJE (D.I.P.), considerado pela critlc-t
como uma jola do cinema nacional - VERANEANDO, natural (América Filmei)

•____« __!¦_!

TEATRO
Eirréa, hoje, em
Niterói, o Teatro do
Estudante Fluminense

___ mneturi'" de K_l*. no Teatro Mo-*Z,, 
_, Niterói, estréia, hoje, _a\ 21

_£__ , falro do E.tudant. Fluminen..-,
«rillnndo-w. ai.lm, o ninho de om

__Sf d. Joven Idealistas o devotado».
IS*' V de e-tréla é a obr» prima «*
_»« Junlof "A. Doutor»»", «ue a con-
||!__f eomo «m do» malore» teatrolo» es

íSmÍii. i do Teatro d. Eitndante
iMbeata, como, allái, a. dtm»\» litl-
,__j do •«•«<>¦ le™ ° m"1" d«'dld"
«__ do i"* AbadlB F"U Ro,a' ¦""'"

1; *errfco >"icional de Teatro, qae auxl-
SL «io s- materialmente, como tambem
zL i mijtencl* teenic» do sen Depar-
zZaUí, i Iniciativa doa universitário!.

1 e»t(<l» deverá ser honrada eom »
„;_,. do Interventor no Estado do Kl»
fu» Ernani Amaral Peixoto • autori-
_,_._ Mtadual» e municipais, as «nal-
Zi. [aeebldas i porta por umi comu-
da i* _rtod»nte» »«lred« desiirnada.

o, ensaios, que estiveram a c»rto da
«MÍe«_or» Maria Camargo e db ator
Kjm Machado, técnico do Serviço Na-
!___¦ do Teatro, tiveram êxito a«i vistos
«teatro profissional. Alem de Dalva de

«alnde • Ul™ Caetano, tomarão parte
Í, «»i Doutoras" os serulntes artistas:
_to» Lobo. Yedda de Almeida, WUma
tonth. Hello Qnaresma. Geraldo Mello
£_. Walter Cordeiro, Joio Lopes
)__,, Cyro Cotl. Neusa Pinna e Ramon
_.n_- íl""- A

oivrasAS noticias
«CflfflCBI B MULTIPLICAI-VOS" no

•nm, — A Companhia Eva Todor eat a
Judô oi últimos retoques na montagem
_ tomedla de Alcides Maciel e Sylvio
.atoara "Crescei e multlDllcal-voí", que
_ t cena. breve, no Rival.

A distribuição é a seguinte: D. Paula
- Judlth Vargas; Lenlta — Eva Todor;
Ue!» — J"2" emes; Clara — Pola Les-
,.. j,e— _ Btuart; João — André Vil-
lá* Miguel — Rodolpho Arena; Oregono
.], Hsla: Tellsberto — Armando Bra-
m< aueto — Arthur Coata.

_ MULHER DO PADEIRO", NO CAR-

Nas perturbações
do fígado ?

SANABILIS
_ab. ALMEIDA CARDOSO lt C. LTDA.
Avonlda Marechal Floriano. 11 - Rio

Doenças do aparelho digestivo e
nervosas — Raios X — Professor
Renato Sousa Lopes — Obesida-
de — Diabetes — Regimes dieté-
ticos — Novos -rolamentos físicos

(ondas cifrtas), etc.
Rua México, 9_-_" - Tel. S2-72Z7

Ouça a Radio Tupi - 1.280 Ktc.

LOS GOMES — A Companhia Vicente
Celestino vai apresentar no dia 31, no
Carloa Gomes, a primeira revista cama-
voi.sca do ano: "A mulher do padeiro".

TEMPORADA DB AMADORES DO 8-T--
VTÇO N. DB TEATRO — Por iniciativa
do 3.N.T. a temporada de amadores,
que ae vem realizando no Teatro Olnas-
ti**.*i nm grande «ucesso artístico, contl-
:*__r_ n merecer a mesma atenção a'e
aqui dispensada a tão utll. tentativa,
visto que a parte realizadora tem dauo
os resultados esperados peloa que ss in-
teressam pela renovação do teatro na-
cional. Outros grupos de amadores, alem
dos que tão excelentemente teem se apre-
sentado, estão sendo ensaiados pelo« jeul
diretores artísticos, devendo spreaentar-sa
em público Já na próxima semana."OS FUGITIVOS DO CEMITÉRIO Ufj
ARAÇA'" PELA COMPANHIA GENESIU
ARRUDA — A Companhia dirigida p.lo
ator Geneslo Arruda levara, na próxima
semana, no- Colonial, a farsa de O. Lima,"Os fugitivos do cemitério de Araçft".

CARTAZ DO DIA
SERRADOR — "Medico á força" —

Cia. Procoplo-Bibl Ferreira — II, JO e
21 hora».

REGINA — "O Canário" — Cia. F»_-
melrtm — 11, 30 e 33 horas.

RIVAL — "Colégio Interno" — CT».
Eva Todor — II, 30 e 33 horas.

CARLOS GOMES — "O Ebrio" — Cia.
Vicente Celestino — 18, 30 e 33 horas.

COLONIAL — "O marido da padeira"— Cia. Geneslo Arruda -- 18. 30 • 33.30
horas.

MUSICA
Noticiário

QUATRO REGENTES BRASIL—rtOS
NA DOMINICAL DA ORQUESTRA SIN-
FONICA BRASILEIRA — Os (requenta-
dores dos concertos dominicais da Or-
questra Sinfônica Brasileira terão a
oportunidade de ouvir no próximo dia 31
uma audição inteiramente consagrada a
música brasileira, a qual constará dai
seguintes obras: Prelúdio de Suite sonro
cantos populares do Brasil, de Newton
Padua: Guriatan, de Baptista Siqueira;
Prelúdio. Tempestado e Marcha Fúnebre,
da opera "O Bandeirante", de Assis He-
publlcano; Episódio Sinfônico, de Fran»
cisco Braga; Ouverture de Salvador Ro-
sa, de Carlos Gomes; Redemoinho • Ct-
nas do Nordeste Brasileiro, de José Bi-
queira.

A orquestra será dtrlglda pelos próprios
autores e pelo maestro Eleaiar de Cur-
valho.

-, RECITAIS E CONCERTOS — Eatao
anunciados:

HOJE. sábado, ás 11 horas, na A.B.I..
concerto da Associação Musical Pró-Juven.
tudo, classe sócios senlora.

AMANHA, domingo, 31 — Orquestra
Sinfônica Brasileira. Clne-Teatro Rex,
ás 10 horas.

SEGUNDA-FEIRA, 33 — Pianista Ml-
riam Freire Castro. E. N. de Música,
as 17 horas,

j TERÇA-FEIRA. 33 — Alunos da pto-
fessora Ruth Araújo Vianna. A.B.I., ás
19 horas.

SÁBADO. 37 — Orquestra 8tnfonlca
Brasileira Ginásio do Fluminense, ás 17
horas.

BABADO, 37 — Soprano Zo_ Amaro.

Dr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
, Membro efetivo da Sociedade de

Sexologia de Paris
Doenças Sexuais do Homem
Rua do Rosário, 172 - De 1 is 7

COMBATER A LEPRA E' OBRA DE SOLIDARJEDA-
DE HUMANA E DE DEFESA SOCIAL

Sociedade do Distrito Federal de Assistência aos Lázaros e
Defesa Contra a Lepra

RUA S. JOSÉ', 58 — 2." ANDAR — Tel. 42-8264

EVA
*

imp» áe Viação Âufomobilisto
LINHA DE JUIZ DE FORA

Partidas do Rio: 7,15 — 11,15 e 15,30 horas
Linha de Porto Novo-Ca.agua_.es e Muriahé

7e 16,30
PRAÇA MAUÁ, 71 — Tel. 43-4676
Condiu este joaial

PLANOS DE
PROPAGANDA
PARA TORNAR MAIOR 0

SEU NEGOCIO

ED.ASSICURAZIONI-110-
FON ES: 4 2-5873* 42*6932

RIO DE JANEIRO

CINEMA
O Dragão Dengoso

"O drngio dengoso" será estreia-
do e desde ji podemos assegurar o
seu êxito. Neste seu novo filme,
Walt Disney nos apresenta novos
personagens, como "dragão", "Ba-
by Weems", o "Sir Giles'', o "ga-
roto'', e ainda personagens ji co-
nhecidas como o Pateta e o Pato
Donald.

Curiosissimos segredos do estu-
dlo sâo revelados ao publico nesse
filme delicioso, e o próprio Disney
aparece na tela, bem como Inúmeros
auxiliares seus. Tambem Robert
Benchley e Fraces Gifford fazem
parte do grupo de "carne e osso"
que aparece no filme, e, é por in-
termedlo de Benchley que o pnbli-
co vai entrando em contacto com
os mistérios de estúdio que o filme
revela. "O dragão dengoso", ê um
filme de longa metragem, em tee-
nlcolor, e, como "Branca de neve1'
e "Plnoqulo", 6 tambem falado em
brasileiro.

Ha realmente o que se ver em "O
dragilo dengoso", como ha tambem
multo humor.

Aloma
Em geral o publico aflue aos clne-

mas que exibem qualquer do» filmes
de Dorothy Lamour, afluência essa
que bem se Justifica e explica dada
a grande popularidade que a mo-
renlnha de personalidade magnética
desfruta entre nos. Quando po- j
rem se anuncia que o filme mostra
Dorothy Lamour usando o seu ji
famoso "sarong", as cadeira do cl-
nema passam a ser disputadas pelos
"fans" que desejam ser os primeiros
a ver sua eleita ostentando o seu
trajo predileto."Aloma", que foi inteiramente
filmado em cores natural*, seri
apresentado dentro de poucos dias
em plena temporada de ""verão re-
frlgerado".

A Grande Mentira .
O drajna de uma mulher que

amou..., mentiu! Sim, porque se o
amor de uma muher * tio avassala-
dor, completo • dominador nio 4
amor. E, qual a mulher que aman-
do de verdade nSo hesita antes de
dizer uma forte verdade ao elei-
to de seu coração Se essa verdade
a fari correr o risco de perder esse
amor ela mentirá, com certeza!

E foi isso o que aconteceu com
Bette Davi-, no seu papei de Ma-
Ele, essa figurinha de mulher, sin-
cera, valente, deliciosa, criada pela
Imaginação de Polan Banks na aua
festejada novela "The üerat Lie".

Colocada diante do perido de per-
d»r o ohjeto de seu amor, ela men-
Mu... e por Isso pagou pesada pe-
na, como terrível teria sido seu
castigo, caso dlsse.se a verdade!

Sua sltuaçüo era. assim, irreme-
diavel. porem a mentira lhe vale-
ria mais algum tempo de felict-
dade e por Isso ela a preferiu i ver-,
dade!

Ver "A grand» mentira" _ assis-
tlr um maravilhoso esforço de Ma-
ry Astor para se nivelar em arte
com Bette Davls. Esforço que foi
coroado de sucesso, pois seu de-
sempenho é uma revelaçio. é qual-
quer coisa que honra o cinema e
redoura seu nome com elogios sin*
ceros.

Brent é, como todos sabem, o
"partner'' ideal para Davls. E Isso
mais uma vez se Justifica plenamen-
te.

A direção de Emund Gouldln, con-
firma o bom conceito que críticos e
fans JA lhe tinham concedido.
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ATIVIDADES ESCOLARES

DR. HEITOR ACHILES
Doenças do pulmão

Av. Nilo Peçanha, 155 - V andar
Tels. 42-3671 e 27-2405 i
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¦ Depoi. de um dia dt
trabalho, para lecuperai
e seu bom humor, venha
tomai o leu "drinV:", as.H*
tindo um espetáculo varia-
do, com as melhores atia-
«ões, a preços de bai.

AMBIENTE __T_l_-UM
ÓTIMA nQUESTU
LIND-lS AUTISTAS
CÔMICOS ESGRAÇADISS1H0S
ATRAÇÕES MOIIBIAB

Sentado em co_f_:U':vcÍ3
poltrona., tomando o teu
cperitifo, o Si. a__i__rá
sa espetáculo magnífico.

lia

DE ELITE, COM APEWTIVOS. NUM AMBHOTI
REFWGERÁDO, OUE 0 RIO AINDA NAO TINHA

Ano__a 
encantadora cidade ressentia-se

da falta de ura teatro de variedades,

leve, alegre • cheio de atrações mundiais.

Chinese vem preencher essa lacuna, inaugu-

rando um teatro, genuinamente farmhar, a

preços de bar. onde o' Sr. • a sua fanuha.

tomando aperitivos para o Jantar num am-

biente refrigerado, divirtirâo o espinto fahga-

do da lufa-lufa diária

Venha ver como o Rio. em plena evolução

¦ocial. se nivela ao. grandes centros mun-

danos. Não perca essa grande atração, hoje.

e todo. o. dia», das 17,30 em diante.

SESSÃO VERMOUTH:-diariamente,
Ss 17 30 às 19 horas e todas as noites
às 2030 e 22,30 horas, numambien-
te de'alegria e de conforto, dispondo
de ar condicionado.

PRONUNCIE CHAINISI

Bua Alcindo Guanabara. 17-21
gub-eolo do Teatro Regina

Ouça a Radio Tupi -1.280 klc.

NOS CINEMAS
SSO tCTZ — "Sob o Ia»r de Miami",

com Bettr GriMe r Dnn Ameche — 1, 4,
8. l , H her».

CAHIOCA — "Sol, o .our de Ml_m.\
com Bet.v GraM» . Don Ameche — 1.3»,
S.30. ...90, 7.3» e -.3» hor««j.

PI.AZA — "Es.» mnlh-r m* petlcnee",
eom C»rnl Brnee e Fr»nehol Tone — S,
4, A. 8 e 1» horii.

METRO — "ATcn.nr»» orientais", eom
Rosalind Rnssell e Clark Gable — ., 4,
fi. 3 » in horas.

METRO-TI-U-A — "Mnotchka", com
Greta Garbo e Mdrln Douflai — I, 4. »,
R e 10 horas.

MITRO-COP AC ABANA — "Nlno^chk»,•,
com Greta Garhn « Melvln Donrlaa — t,
4, R. 3 e 10 horas.

REX — "O morro doi man» espíritos",
com Bettj* Fleld « John Wajrne — t,
4, O. 3 e 10 horas.

ODEON — "Sedutora intrigante", com
Hona Masser e Gcor»e Brent — J, 4. B,
8 c 10 horas.

ODEON — "Sanfne e areia", com Linda
Dsrnell e Tyrone Power — I, 3.1 J, 5.30,
T.45 e 10 horas.

PATHE' — "Escrava dos deuses", eom
Jane Wyatt e Chester Morris — I, 4, »,
8 e 10 horas.

IMPÉRIO — "Voo i meia-noite" a "Ca»
reira" — 2, 4, S, 8 e 10 horas.

BROADTrAT — "A rainha d» opereta",
com Maria Holt a WHly Forst — 5, 4, o,
8 e 10 horai.

COLONIAL — "Motim no Ártico", com
Anna Nea-rla e Richard Arlen — t, 4, 6,
8 e 19 horas.

ALFA — "Cm casal do barulho" e "Tr. ¦mascarados".
AMÉRICA — "A carta".
AMERICANO — "O ladrão de Bafdad".
APOLO — "Comando netrt".
AVENIDA — "A rolta do fantasio.".
BANDEIRA — "A tentacio de Zansibar"

e "O eartncho acusador".
BEIJA-FLOR — "O medico prisioneiro"e "Por partidas dobradas".
CATTMBI — "Gunfa Din" e "Vas ma-

lhas da espionagem".
CENTENÁRIO — "Comando negro" o"Quando uma mulher _ valente".
COLISEU — "Tudo Isto e o eeu tam-

bem" e "Ferradura fatal".
D. PEDRO — "Capitão cauteloso" e "O

homem doa olhos esbufalhadot".*.
EDISON — "A revoada das agilas" e"Piratas da estrada".
ELDORADO — "Serenata prateada" e"Piloto de arrojo".
FLORIANO — "A rida tem doli aspe»

ctos" e "For partidas dobradas".
GSAJAU' — "A tentacio de Zansibar"
GUANABARA — "Serenata nratead*".
GUARANI — "A marca de fogo" e "E«.

posa emprestada".
IDEAL — "Nio cobiçar-* a mulher

alheia ' e "Submarino fantasma".
IPANEMA — "O morro dos maus espl-

ritos".
, ÍRIS — "Romance no circo" • "Sonsa,
mas sabida".

JOVIAL — "O ladrão d* Bagdad".
LAPA — "Cavaleiro solitário" e "Uma

noite no Rio".
MADUREIRA — "Ao sul de Suei" e «*Fa-

mllia do barulho".
MARACANÃ — "A volta do fantasma"
MIM DE SA' — "Lady Hamilton".
METRÓPOLE — 'Xobo entre lobos" r"Trís cavaleiros do Teias".
ME-ER — "Um andai aventureira" t "A

rolta de Dricnla".
MODELO — "Ao sul de Soei".
MODERNO — "Lady Hamilton".
NATAL — "Kit Carson" e "Rupert a

Baeorin".
PARA-TODOS — "A volta dos moiwae-

telros" e "Natal em Julho".
PIEDADE — "A tentacio de Zanzlbar".
FIRAJA' — "Kittv Foyte".
POLITEAMA — "A carta".
QüINTrNO — "A revoada dai águias"

e "Ritmos de Nora Tork".
BIO. BRANCO — "Nio olhes tanto ai-

alm, rapai" e "Conquistadores".
EOXI — "As quatro miei".
S. CRISTÓVÃO — "Dois eontra uma

eldade Inteira".
S. JOSÉ' — "As quatro mies".
TIJUCA — "Oi quatro filhei dt Adia"

a "A eararana emboscada".
VELO — "A1A, Amérlea!" a "Fundia do

baralho".
VOA ISABEL — "Al». América!".

NITERÓI
ÉDEN — "Deli eontra ema cidadã In-

teira" e "Trêi cavaleiro, do Tezai".
rjfPEBIAL — "A cidade q» nnnca

dorme" e "Sônia, maa sabida".
ODEON — "Serenata do amor".

rni.roLii
GLORIA — O morro doi ventos ilran*

tei".
CAPITÓLIO — "Escrava doi douses".
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EXTERNATO DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-
PROFISSIONAl. "AMARO

CAVALCANTI" '

Resultado das csamci realI»,loi
Curso Propedêutico Diurno

_o ano — Turma 12
Geografia — Amadeu dos 8»ntos Ferr. I-

ra, 5.66; Arnaud de Abreu Lima. 4.-K;
Diva de Barros, 6.53: Kelio Pereira Mar-
tins, 7.53; Iza Regina Esteves, 3.6_; JoSo
Augusto Leitão, 7«0; Leda Salgado, 6.10;
Maria Cheroblna Flonta. 8.10; Maria da
Conceição Carvalho, «.3J: Maria Mar.ues
Rabelo, 8.43; Mario Sitas Yunes, 8.86;
Mercedes Rodngues, 6.76; Murilo Pinho
da Crui, 6.78: Nilda Gomes Oavea, 8 OU;
Soemls Castilho Machado, 4.76.

Reprovado 1. Faltaram 4.
2o ano — Turma 22

Inglês — Alda Rachel Rassl. 8.33; Aida
de Oliveira, 4.66: Amélia Mltelbaen, a.43;
Artur Mario Braga, 4.68; Ayres Moreira
Pontes, 8.00; Bela Sereno, 8.43; Daila da
Piedade Pires. 4.33; Dtva Penh* 4.83;.
Elza Alves. 4.10; Ernany de Sousa Eiras,
3.76: Oelia de Oliveira, S.43; Helol-ia Al-
vim Penha, 9.20; Idéa de Sousa Cyprlano,
5.00; Iramyr de Sousa Pereira, 5.8õ: «'air
Pires Lopes, 9.86: Joaquim Correia de 8a,
4!33; I>a da Fonseca. 6.66; Lúcia da Costa
Paes, 4.43; Maria Claudina Belo Pimentel

•Barbosa, 9.20: Maria Claudlno Belo Pinien-
tel Barbosa, 9.20; Maria do Carmo Moura
Fraga, 7.76; Maria Luiza de Sousa Cabral
Bonifácio. 6.00; Maria Yeda Coutinho, 9.10;
Marina Fraga Leite. 4.53: Neyde Cardoso
de Melo, 6.66; Nllton da Rosa, 6.00: Oscar
Gomes, 6.66; Ruth Marcelino, 5.53; Xenia
Vera Wllllg, 5.80; Vanda da Silva Dias,
3.86; Wilson de Oliveira. 3.53; ZiliU Dias,
6.10.

Faltou 1.
3o ano — Turma 32

Matem, tica — Adriana Sardinha de Aze-
vedo Marques, 2.10: Ângelo Teles d'! Biito.
3.67; Ana Levy, 7.67: Ana SterenkraKtz.
4.43; Deuza Edite Alves Costa Sousa, 3.77;
Diodéa de Castro Lacerda, 3,10: BIza D'Ad-
dlrio. 4.20; Elza Dias, 5.53: Geraldo Mou-
ra Machado. 4.20; Iracema Léa Rassl.'
6.00; JoSo Maciel Furtado. 5.43: Jultet.a
Oomes, 6.10; Kleber da Silva Ramos, 3.43:
Lourdes. Dias. 5.53; Luiza D'Angelo, 4.20:
Maria de Lourdes Miranda, 5.77; Mana
de Nazareth Botlnelly Soares, 3.43: Maila
Helentf Borges Pereira, 5.87: Maria Jus*
Paula Carvalhaes, 3.20; Mary Tereslnha
Cavalcanti Friedenberg. 3.77: Marleno de
Sousa e Silva. 6.53; Nadyr Lemg.nber
Kropf. 3.10; Nelson Leonardo, 4.20; Koe-
mia de Abreu Lima. 6.43; Norma Evange-
Una Florito, 4.43; Ruth Nadanovslca, 6.00;
Sônia Liberalli. 3.67; Ester Albagli. 3.87;
Sulamtta Costa Serfa, 4.53: Vera Newton
Bezerra. 4.67; Yolanda Coutinho. 4.53.

Curso de Contador Diurno
1» ano — Turma TU

Matemática Comercial — Albertitn Dias
Leite. 6.87; Clelia Mineiro, 3.33; Edmound
Nessimian, 3.43; Elza Rodrigues Teixeira,
7.33; Fernando Teixeira. 4.33: .Jlorla Es-
tevês. 4.00; Maria Helena de Mendonça
Uchôa, 4.33: Marta Isabel de Andr.tde
Campos, 8.53: Nllcéa Ruma, 6.77: Nilsa
Rodrigues Monteiro, 9.33: Soda da Cunha
Costa, 7.87; Valter Zuleiko Ribeiro. 4.00.

Faltaram 2.
lb ano — Turma T12

Matemática Comercial — Ana de Jesus
Morais, 3.43: Cândido Bittencourt, 7.10;
Celina Guimarães. 4.33; Elliabeth Bar.e-
los, 8.77; Elxa Jota. 3.67: Ester I>a Bioi-
baum, 8.20; Ester David. 4.53; üllberlo
Behn Franco. 5.33: Hilton Gonçalves da
Rocha, 6.87:(Isaura Rodrigues Parada,
7.10; José Augusto Freire. 9.10: Llla Rosa
de Oliveira. 4.43: Lygia Flguelr.do. 6.87;
Maria de Lo_r4_i Somes Faria, 4.00; Ma-
rina CaM**_ mtmWt. 4.77.

Faltou ,.r '¦" 
de Cnntf«or Noturno

1" ano — Turma T21
MatemStlca Financeira — Adio Nlíccl,

3.10; Agnaldo da Silva Santos, 4.10; A'e-
xandre Krykhtine. 7.77; Antônio de Fl-
guelredo Soares, 8.10; Arnaldo Machud..
5.10: Carlos Alberto Plerantopl. 6.10:
Carrlldo honrado Todesco. 5.53: Clelia
Freire Pinto. 4.77: Cristóvão Pera Feliclo.
5.20: Danilo Ferreira Dias, 4.00; t)e;ío
Viana Rodrigues. 7.43: Diva Fer.-ct.*a
Brax. 3.00; Dyla Maria Correia. 5.77: Sá-
gard Bach, 7.33: Edite de Melo Simões.
3.00; Frederico Laurenzano, 3.10: Garcia
César. 5.10: Hugo Martins Castro, 4.33:
Inês Alfano, 5.67: Ivahy Camooi Ribeiro.
7.87: Jayrton Dias Bastos. 5.53: Joaquim
Francellno de Medeiros. 6.50; José Cou-
ttnho, 5.43: José de Assis Sousa. 7.77; José
de Matos Teles. 3.20: José Gorgulho, 5.10;
José Joaquim Teixeira. 5.20; Leonor Mo-
reira de Oliveira. 3.20: Lncy dos 8antos.
8.53: Luiz Alves de Freitas. 8.43; Manuel
Vicente Braga. 6.20: Maria de Lourdes de
Carvalho. 4.87: Maria Moreira de Ollvel-.
ra. 3.00; Mario Inácio Lamelr;. 5.87;
Mauro Wllfon Carneiro, 6.20: Nelson Ro-
drlguei. 6.53; NlHon Oomes de Matos. 5.87:
Orlando Rondon Costa, 7.10: Oscar 8ysak,
5.43: Otelo Pereira da Fonseca. 3.67; Pau-
lo Alvlm. 7.43: Pedro Alvlm. 7.77: Sylvio
Meyer. 7.00; Valtlna Magalhães. 3.77.

3o ano — Turma T31
Prática do Processo Civil — Abrah.o

David Leibknwicz. 3.10: Aleixo Krv.htlnc,
6.43; Alzira de Sousa Mesquita de La-
Roque Martins, 4.43: A.vmur Fróes, 5 20;
Clercia Braga Cerquelra, 6.86; Domingni
Soares de Brito, 8.00: Edmo QonçaWrs
Pereira. 6.53; Eillda Costa. 4.66: Gaiba
Ferreira de Oliveira, 6.10; Ibsen Uels, 4.53;
Irene Clancagllni. 7.00: Jorge Martins Pe-
reira, 6.43; Lydia Coelho, 5.53: Manuel
Silva. 6.43; Marialva Marques. 4.33; Mau-
ra de Sousa Pereira. 6.10: Ruy Ferreira de
Oliveira, 6.66: Simão Stmerman. 0.20;
Valter Américo Fróes. 4.33; Wilson Ro-
drlguei dos Santos, 6.66.

30 ano — Turma T32
Contabilidade Bancaria — Antônio Al-

vei de Queiroz. 9.40; Ary Moreira da Sil-
va, 5.06; Clarice Moreira Belmonte, 4.53:
Edllberto de Andrade Campos, 3.Ò3; Emv
Rebelo, 4.30; Ernani FlnatM, 7.53; Esmail
doa Reis, 8.78; Fernando Alves da Sousa.
7.53; Oenlus de Andrade Campos, é.33;
Hello Pinto da Silveira, 7.96: José Ro.ri-
gues Moreira. 8.00; Jullo Rodriguez y Ml-
tranl, 6.76; Labyr de Assis Pacheco, 8!0:
Maria Armlnda Sampaio de Araújo, 4.96;
Marta de Lourdes Bargamelo, 5.96; Maria
Lisete Marques Veloso. 7.33; Milton San-
tana, 6,06; Nilda de Mendonça, 4.86; Nilo
Freitas de Araújo, 8.00: Ondina Daval de
Carvalho. 4.88; Osmar Fernandes da Silva,
8.20: Paulo Francisco de Sales Brito. 9 66:
Sylvio Behn Franco, 6.86: Tilda Vi.na de
Brjto. 8.43; Togo de Castro. 7.33; VaMa
Jota, 5.00: Walter RoOrigues dos Santos,
5.30.

Curso Propedêutico Dlurne
3o ano — Turma 12

Matemática — Amadeu dos Santos Fer-
reira. 7.30: Arnaud de Abreu Lima, 6.43:
Cldéa Cadena, } .43: Diva de Barros, 8.87:
Hélio Pereira Martins. 9.00; Iza Regina
Esteves. 5.77; João Augusto Leltio, 7.77;
Leda Salgado, 8.67: Maria Calil N_.ser.
7.00; Marta Cheroblna Fiont», 7.O0; Maria
da Conceição Carvalho. 5.10; Maria Mar-
quês Rabelo. 7.67; Mario Ellas Yunes, 7 87;
Mercedes Rodrlgue», 7.53; MurHo Plnhe
da Crui, 9.20; Nilda Oomes Oavea, 8.77;
Boemls Castilho Machado, 8.77.

Faltaram 3.
20 ano — Turma 21

Corografia — Adelia Domingues Ca7.i-
lha. 8 43; Ar Indo Rodrigues, 7.00: Aura
Benvinda Mes ,uita. 5.53: Clarlta Nlskter.
5.43; Cleusa d» Silva. 5.00; Dora Menezes.
5.00; Elena Sardinha de Atevcdo Mar-
que». 6.43; Emílio Cury. 4.53: Haroldo
Monteiro. 7.68; Luxla Galas, 8.33: Maria
da Gloria Mussa Cury, 8.86: Nelio Car-valhal, 8.78; Sebastlana Rodrigues, S.76;
Suzana Sampaio Costa, 5.86.

Faltaram 9.
Curso de Contador Noturno

20 ano — Turma T21
Técnica Comercial — Adão Nucci, 3.77;

Agnaldo da Silva Santos. 3.10; \le-*an_re
Krykhtine, 5.33; Antônio de Figueiredo
Soares. 5.33: Arnaldo Machado. 4.13; Car-
los Alberto Pierantoni, 6.43: Carnldo
Conrado Tedesco. 3.67; Clelia Freire Pin-
to. 4.00: Crlstovio Pera Fellcio. 3.77; De-
Uo Viana Rodrigues, 5.00; Edgard Bach,
3.87: Edite de Melo Simões, 5.20; Frede-
rico Laurenzano. 4.77; Oerda César, 410;
Hugo Martins de Castro, 3.43; Inêi Alta-
no, 3.87; Ivahy Campos Ribeiro, 6.10;
Jayrton Dias Baato» 5 53: Joaquim Fran-
cellno, 4.53: José Coutinho, 5.87; José de
Asais Sousa, 5.87; Joaé de Matos Teles.
3.67: José Gorgulho, 4.67; Joaé Joaquim
Teixeira, 5.20; Luli Aires de Freitas, 8.00;
Manuel Vicente Braga, 5.33: Maria Mo-
reira de Oliveira, 3.20: Mario Inácio La-
raelra. 4.20; Mauro waton Carneira, 4.53;
Nelson RodrlgueE, 4.10: Nllton Gomes de
Matos, 4.10: Orlando Rondon C__ta, 4.00;
Omu Byaak. 8.20; Otelo Fenirs da Fon-
__c_. 5.00; Paulo Alvta. 1.87; ?sdro Al-
rim. «.TI.

Eenrondoe I.
30 ue — Torm» 131Contabilidade Industrial a Ajfrleala —

Abrahão David Lcibkowicz. 3.63: Aleixo
Krykhtine. 6.00: Alxira de Sousa Mes-
quita de La-Roque Martin». 4 06: Ayn.ur
B.òes, 3.33; Clercia Braga Cerquelra. 5.6;
Domingos Soares de Brito, 6.10; Edmo
Ounçalves Pereira, 7.00: Exilda Com a,
4.33: Oalba Frrrelra de Oliveira. 4.10;
Irene Clancagllni, 3.53: Jorge Martins Pe-
reira, 5.83: Lydia Coelho. 4.20; Manuel
Silva. 5.00: Marialva Marques. 3.20: Maura
de Sousa Pereira. 5.43: Ruy Ferreir* de
Oliveira, 8.43: Simão Slmermann, 1.76:
Valter Américo Fróis, 4.53; Wilson Ro-
dxigues doa Santos, 4.20.

Curso Propedêutico Diurno
2° ano — Turma 21

Matemática — Adelia DomlnguM Ca-
lilha, 6.87; Anita Dl Blaslo, 6.77; Arman-
do Rodrigues. 7.10: Aura Benvinda Mes-
quita, 6.53; Crlstovio do Nascimento Vi.l
Passos. 1.5J; Clarlta Nlskler, 4.77; Cleuza
da SUva. S.43: Dora Meneiei. 4.43; Elena
Sardinha de Aiaredo Marques, 7.37; Emílio
Cury. 5.53; Haroldo Monteiro, 8.87; Uva
Beatriz Navarro de Oliveira, 6.53; Lusla
Oallas, 6.00; Maria da Gloria Mussa
Cury, 4.77: Nelio Carvalhal. 7.00; Se.as-
tlana Rodrigue.. 4.00; Suzana «lampoio
Costa.. 3.87; Svlvla Fernandes. 4.77.

Faltaram 5.
2° «no — Turma 22

Corografia — Alda Rachel Rassla, 5.43;
Aid» de OUvelr». 3.76; Amélia Mltelbaen.
7.00: Artur Mario Braga, 7.78: Ayr*s Mo-
reira Pontes. 8.33; Bela Bereno, 3.36; Diva
Penha, 4.78; Elza Alves, 3.53; Brmny de
Sousa Eiras, 6.53: Gelta de Oliveira, 5.76;
Heloísa Alvim Penha. 7.10; Icléa de 8oii..a
Cyprlano. 9.76; Iramyr de Bouia Pereira,
8.10; Jsir Pires Lopes, 9.53: Joaquim Cor-
reia de Sá, 8.86: Léa da Fonseca, 3.76;
Lucla da Costa Paes, 3.33; Maria Claudi-
na Belo Pimentel Barbosa, 8.63; Marta do
Carmo Moura Braga, 7.86; Maria Lilli» de
Sousa Cabral Bonifácio, 7.10; Maria Yeda
Coutinho, 7.33; Marina Fraga Leite, 7.78:
Neyde Cardoso de Melo, 8.30: Nllton da
Rosa. 6.10: Oscar Gomes, 5.86; Rute Mar-
cellno, 4.86; Xenia Vera Wllllg, 4.20: Van-
da da Silva Dias, 4.00: Wilson de Oliveira,
5.53: Zilda Dias. 6.66

Faltaram 2.
Curso Propedêutico Noturno

30 ano — Turma 31
Física. Química e Historia Natural —

Antero Novelino. 3.63; Ary Sampaio. 4 86;
Celta Dopazo Blanco. 8.53: Chana (Anal
Tenenbaum, 6.30: Isaac Slles. 7.33: Ja-
mlla Carraso. 8.40: Maria lida Amendola.
4.73: Raymundo da Cunha Costa. 3.20:
Waldemar Gryner, 6 40; Zalra Morgado,
6.36.

Faltou 1.
Curso de Contador Noturno

1» ano — Turma TU
Matemática Comercial — Alberto Mar-

tini Pereira. 5.43: Aroido Martins Alcan-
tara. 4.53; Cosme Teixeira Ferreira da
Silva. 9.20: Daniel Nunes de OUvelr.; 8.10:
Gluseppe Cannavale, 5.43: .'-¦me Alvcrnax
de Ollvilra Cunha. 4.53: João Marquei de
Sousa. 4.33; Laura Pl-«ta d» Veiga, 7.20
Moisés Grlner vel Rotnes, 8.10: Moliês
Orlnbaum, 8.33: Osório de Abreu Filho,
6.Í7: Pascoal Orlmaldl. 6.77; Sebastião
Gonçalves. 6.20: Sônia Ooldstein. 3.81: VI-
cente Rebouças de Oliveira, 5.55; Wander-
ley Teixeira Bastos, 6.87.

Reprovado 1. Faltaram 3.
ESCOLA MILITAR

Concurso de Admissão
Deverão comparecer, no dia 22 do cor-

rente 1 segunda-feira 1, munido» da» res-
pectlvas carteiras de Identidade, calção,
camiseta e sapato» tênis, afim de serem
submetidos ao exame físico, o* seguinte*
candidatos:

As 7 horas — Trem da» 6.20 horas, em
D. Pedro II — Anaplo Gomes Filho, Al-
berto de Queiroz aulmarãe». Alulzlo Fer-
nandes de Azevedo, Álvaro Uonçalvc» Sta-
vale, Arllndo Saltlel, Artur Ramo» Bogéa,
Ayrton Mario Braga Pinto. Brazlllmu de
Oliveira Tlburcio, Carlos Alberto Nogueira,
Carlos César Guterres Tavelra, Carlos
Cruz, Carlos Daniel de Magalhães, Celta
Cândido de Andrade Rio». Darcy Duarte
de Siqueira. Edgard Ribeiro Alrosa,
Eduardo de Taula Carvalho Neto, Edwln
Vieira de Azevedo, EU de Oliveira Cunha,
Ervln Jullo Leitnef, Estenlo Correi» Pt-
menta, Fernando Sousa Machado. Fran-
cisco Luiz Borge» Fortes. Francisco Moya
Gome». Francisco Otávio Jardim de Bu-
lhfios Sayio, Frederico Augusto da Sllvt.ra
Pamplona, Oerson Alblte. Heitor Cardoso.
Hello de Saldanha «Nogueira da Gama.
Henrique Bensusan. Hilton Marqui»1 Gon-
calves? Ivo Lopes Ferreira, João Ribeiro
Sarmento. Joel Maciel de Moura. José
Luiz da Fonseca Peyon, José Menüe» rs-
vares Filho. José Murilo Beurem Ilanialho.
José Osório de Azevedo. Joaé Reaato tur-
ilno de Moura. José Roberto Martin, José
Roberto Monteiro Wanderley. José de /as-
concelos Sampaio. Joaé Vir tato Bandeira
Duarte. Joslas Sd_re» Fernandes. I.a r Hn-
drigues. Lace Dias. Lauro de A**>"n"«-
íue Corte Real. Laura Cavalcanti de Fa-
ílas, I-ecyr Ponte» Rlo^e», Lennar da
nilva Noval». L_onl da Ronha Uma, LI-
-erVaatoNv".-_ d» Cunha. Luiz Alberto Or-
j.„., Daniel. Luiz Alve» de Sotl_» rer-
..ir? Lu.í Cast-Uano de I.uiena, Im\s Fe-
Üpe Rod iguee Pimenta. Lu» Orrardo
Tevkal Luta d» Matos, Luiz P»l°*»r)'
t!bo »*_. Luiz de Sou.» Vianolo.
Luli Zavagna de Monteaum». Man«ot Al-
_.. da Coita. Manuel Augusto Teixeira,
2___ SS-i 1*82. "«i»„ au"1íí,MMP.-
rio VI1A Pitataa-, Mario Roca Dljjguei,
íi.uH-10 di. MaU Llm». Milton Bro-rn
do Couto. Moacyr Meireles Padllha, «•>
«on Cafdelra de Sousa, Niwton CM*J*
Xl^iandão Ne.ton Gonçalve. d

3?y°_,B,.--°Nunef d% Caolho. N.híon M.-

E.d^ta0v1rtardr_?e^i^^
í____ de OUvelra. Orestes Baccari* Oire

Albuquerque Andrade «LlnUj.-«"-.f"*

fas_í5-as. »S^Toè
do» Santos Gonç»l«^ £_.»« 

"^j,,

^r_oPAto.TR^«0-'"«^
da Silva Moreira.

Deverão 
Cco^^«rVtartad.»U

Deverão comparecer, no _» 
M •» «^.

SHSSS mt S
-egutntes candidato»: ^

-£_Bii-_^g*___"eto. Antonl° l0'*»»10 _f_ d! Oodw

^''•p.r^V-unr-C.^Ó1^^-os f r^ir» _ niudlo de Moura AbriO.
_»,^-_. Mala Dallalana. Cleto Marque» de

8SS3 S «gS4a2SÈ
Ramo» Rosário, Equlclo * W **"™

Sando Procoolo Scarl.teUl.£«*»^
deiro doi Campo» Valadare». Franeueo

•Sataio de 8ousa. Geraldo Marq«JW Ho-
fanda, ^orge Antônio .£°'««à,™£
Oulmarãe» TonmcM. Hello d a Stlv;». Hely
Glaucio Teles Horta. Hernanl d Sf^»J.
Humberto de Arêa L*io Parente», lomar
OoSaga Roland, Irapoan Ourgel BMtoi.
Jaime Barbosa. Pinto. Jaime de C»««r«o
mm-ei. Jatme Martlni da flllr». Jüme
Rodrlgüei Oarei». Joio Braullo t* JJ;
Sena Neto, João Cario* Bantoi Mader.
j«. di Alencar Vieira Machado. Jcrge
Frederico Marinho Barbo», José Boarl,
José .Carloi Dia» dl Toledo, Jo** Tortn
de VaKon-eloa. Jo*é Ourgel Guará, *W
Inaeio Coelho U-nde*. José de Pai«?i Fer-
reira Pinto, Joaé do Paticelnlo M»clwdo
de Oliveira. José Sérgio do Amaral Melo,
Joaé Sllvrio Barbo«a. Josio Lerr di-ii Ban-
to», Juvenal Milton íngel, La«o Pereira
de Melo, Luelo Uni» de Castre, Luü Ota-
vio Maldonado de Carralho, Luis* Raul
Gulmariaa, Manuel Mcntenegro Júnior,
Marcelo Araarante Uendee. Marins Luaro
da SUva, Maurício Zacarias, Moacyr Ro-
«ligues Pinto. Mojard de Carvalho ~yse.

HoMrt _í_--_o rjontijo, NeTton áos Ban-
tos Vtan», Orlando Martins Vieira, Paulo
Afonso r___ecs Vltaa. Paulo César de

Sousa Bastos, Pedro AUegrettl, Pedro Po-
ria Passos. Renata Davlde Longo. II. na o
da Souaa Ferreira, Renato Gonçal.cs Vas.
Roberto Rebulla, Romeu Loureiro Ferreira
Leite, Rondou Goulart. Ruhens Rodn-
gues, Ruy César Nunes Pereira. Valei Io
da Silva Campos. Vicente Antônio Bar-
bo.sa, Valdemar de Araújo Carvalho, .al-
demar Nogueira. Valdemar -todrlgue»,
Valdir dos Santos Rocha, Valter Iirfo.
Valter Ferreira Veloso. Valter Machado
Couto e Wilson Fonseca de Loyola.

Avisa aos candidato» dos Estado»
Os candidatos dos Estado» dever.o com-

parecer â secretaria desta Escola. para
que, posteriormente, sejam chamados aos
exame» médico e físico.

AlUi-niM» AS MATRÍCULAS NA
KSCOI.A NA.VAI,

Comuntcam-uoa do D<I.P. : "O
sr. ministro ,U Marinha mandou
expedir a.< condições pura in. crlçfti.
e matricula na Escola Naval 110
próximo ano. Ela» serão concedidas
pelo diretor mediante requerimento
apresentado, de 21 a 15 de janeiro,
ra Ssi-retaria da Escola ou nas ca-
pitanl:*- dos Portos e suas Delega-
ela... i1'lo responsável legal do can-
dldato, acompanhado de três pe*
qtienas fotografias do mesmo a Ins.
tritlnrto com os documentos seguiu-
tes : certidão de Idade para provar
q«i. o candidato é brasileiro e que.
em *• de abril do ano-da matricula;
conta menos de 19 anos de Idade se
se destina ao Corpo dn Fuzileiro»
N.ivsls ou de Oficiais da Armada, m
menos de J0 anos. se ao Corpo de
Intendentes Navais: atestado de
bons antecedentes: fii-ha Individual;
atestado de Idoneidade moral e de
que é solteiro; atestado de vacina;
lertlflcado do curso secundário fun»
damental de cinco anos e pairamen-
tn da taxa d elnscrlçío (lOn.onO). n
concurso de admlssAo constará d»
provas escritas de português, ms
temática e física e química e ter*
inicio no primeiro dia utll de fev».
rélro. Oj candidatos terão três ho.
ras para racllzar a prova e seria
considerados aprovai.s os que tl •
verem obtido, no mínimo, a media
de .1 nas notns de enda prova. O»
reprovados serio desde logo eiiml
nados da Inscrição por melo da ano»
tação no respectivo livro. Os can-
dldato» aprovado.4 serüo sujeitos »
uma prova oral de cerca d» 20 mi-
nutos de duraçilo, a qual constará
de leitura, em vox alta. de uma pa-
_ na d» livro brasileiro moderno.
InterpretaçRo e comentário. Cada
membro da Comlss.lo dará, de per
sl, a cada candidato uma nota da
0 a 10 em cada um dos seguintes
Itens : uso corrente da língua ver-
nacula e pronuncia; Inteligência •
vivacidade: desembaraço a apresen»
taçao. Serão habilitados os cândida-
to» que tiverem media igual ou su-
perlnr a 4. Os aprovados serüo sub-
metidos a provas radiogra ficas •
exames de laboratório no Hospital
da Marinha e os que forem aprova*
cios em InspeçSo de saude serio su»
Jeitos âs seguintes prova» de «afloi-
encla física : correr 60 metros am
cito segundos; saltar em altura, com
Impulso, 1,0 m.; saltar em dlstan.
cia, com impulso, 3,5 m.; surúr no
cabo com auxilio das pernn», 3,5 m.|
passar uma trave de 5,0 m. de com»
pi-lmrnto de 0,2 da largura, a 1,0 m.
do solo, eom guarda-mancebo, A
verificação das condições de ambl-
ente'social • doméstico de quo tra-
ta o artigo 116 do Estatuto dos
Militares (nacionalidade, religião,
ortentaçüo política a condições mo.
rals a profissionais dos pais) serA
feita pela ficha individual a folha
de Informações apresentadas pela
candidato a por meio de informa,
ções obtidas pela admlnlstraçSo da
Escola Naval. O diretor da Escola
Naval, mandará eliminar da Inseri.
crlçSo ,por melo de anotaçilo no
respectivo livro, os candidatos qua
nSo satisfizerem «s ditas condições.

O numero da matrículas nos dl»
versos cursos para o ano de 194?, «S
o seguinte : oficiais do Corpo da
Armada, 65: oficiais do Corpo da
Fuzileiros, 5: oficiais do Corpo d»
Intendentes Navais, i. As Instru-
ções completas para a matricula •
concurso serio publicadas nos or.
gâoH oficiais do governo federal a
dos Estados, podendo, ainda, o»
candidatos oue desejarem maiores
esolarecnmentos sa dirigir ao Ml-
nisterio da Marinha*.

COLÉGIO PAN-AMERICANO
Feofn da onccrriinionto 4o an»

letiva
Healita-sa amanhi, na seda* do

Colégio Pan-AmaPlcano, a solanlda-
9a do encerramento do ano letivo
nesse Importante educandarlo do
populoso bairro do Meyer. Pela ma-
nhi, oa alunos do internato com
seus professores a famílias assisti-
rio missa na Igreja do CoraçUo da
Maria e, á tarde, alem da *ntre-
ga dos certificados de exames a dos
prêmios aos alunos distintos, terão
lugar as promoções rta Companhia
de Alunos do colégio, a qual, depois,
marchará em parada com todos 03
seus oficiais, bandeira a bsnda mar-
ciai, como nos dias de grande gala.

JUSTIÇA MILITAR

Coso de incompotoRcia
na Auditoria
da Marinha

No processo a quo responda O
sub-oficial Aníbal Ia.Ii d» Oliveira,
emitiu parecer o r_f>r-S.ntant* áa
Ministério Publico Junto í I« Audi-
toria da Marinha, promotor Adal-
berto Barreto, opinando pela Incora-
petencia da Justiça Militar t$*ta.
oapital, para conhecer da -Speclo,
atendendo a que o fato criminoso,
tendo ocorrido em Bembarg (Repu-
blica Argentina) a na cidadã da F_o
do Iguassu (Estado do Paraná),
cabe a Auditoria da 6« Regiio Ml-
lit.ir processá-lo e Julgá-lo. Oa au-
tos subiram a conclueio do auditor
substituto sr. Santos Júnior, qua
deverá relatá-lo na próxima fessla
do Conselho Permanente da Justt-
ça daquela Auditoria, a roalliar-so
110 dia 22 do corrente, ás ia ho-
ras.

LICENCIADO O AUDITOB
STEINER COITO

Foram concedidos pelo presiden»
te do Supremo Tribunal Militar ao
auditor Otávio Stetner do Couto,
noventa dias de licença para trata.
mento de sua saude. O sr. Stelnar
serve na 2« Auditoria da !» Regiio
Militar, cora sede em 8. Gabriel,
Estado do Rio Grand» do Sul.

POSSE DE AUDITORES
SUBSTITUTOS

Terante o presidente do Supremo
Tribunal Militnr tomaram possa
ontem e prestaram compromisso la-
gal. como auditores substitutos da
Justiça Militar, os bacharéis Darei
Roquete, Georgenor Aeellno de LI-
ma Torres, Francisco Pejelr* Uma
e Abel Azevedo Caminha.

JULGAMENTOS NO S. T. M.
O Supremo Tribunal Militar na

sessáo de ontem, deu provimento l
apelação da promotoria da 2» ÀU»
ditorla da 1» R. M., para condenar
Joio Batista Teixeira, V sargento
« Joio Belmtro dos Santos, elvll,
como Incursos no grau máximo 4o
art. 178 n. 5 (falsidade administra,
tlva) do Código Penal, eontra ou
votos dos ministros Alrae_lo d*
Moura e Pacheco do Oliveira, qua
confirmavam a sentença quanto ae>
sargento o oavnm provimento á,
apelaçSo do civil para absolvê-lo,
tendo usado da palavra o advogado
Mpeaias Kolim « o procurador geral,
sr. Valdemlro Gomes Ferreira;
concedeu o habeas-corpus da Joií
da Rocha Pereira, para Isentá-lo do
processo de insubmtssâo, visto nlo
ter sido notificado do sorteio*. Infle-
feriu o pedido ds revisão eriminal
de Castfle Vieira Dias, eontra oa
voto» dos ministros Pacheco de 01i«
veira e Almerlo da Moura, que «
fleferlam para absolver o revisar*.,
do; negou provimento a apelaç&o
de Carlos Rodrigues Garcia, conde-
nado p<«lo crime da descrçio na
Instância Inferior; o, finalmente
Julgou em sessio secreta Rafael
Lopes, absolvido na primeira tna.
tancia pelo crime da insubmlssío.
Acham-se em mesa as apelaçõr.0
n». 7904 — Slll — 814! — 8144 —
8154 — 8162 — 8168 — 8169 —8171

8175 — 8178 — 8182 — 1188 •—
-|S5 — 8188 — 8189 — 8190 — 8194
__. .1,8 _ 8201 — 8210 — »206 —
8208 — 8221 — 8219; Representação
n. 29; Ruvlsõaa Crlmlnats ne. 12T

131 —* 1.3 — 136 — 137 • recur-
so criminal n. 2658.

"REVISTA DO BRASIL."
Letras, cultura, humoriimo

Dr. Aluizio Marques
Nervosos e Glândulas Endncrinaí

Clinica de Keponio S. Vicente
Tels1.: 27-Ü9.. _ e 22-9790

DR. JOAQUIM VIDAIè
Doenças e operações dos ofhos.

A's 15 horas. Av. Almirante Tit~rm-
so, 97-6° and.

Escola Padua Soam
Otlmo clima, esplendida ritus-

ção. Amplas salas para ginás-
tica. piscina e demais dependen-
cias em conformidade com os
preceitos de higiene moderna.

Estrada Velha da Tijuca n. 61.
Telefone 48-4131
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_______2_

ortugal pede a retirada das tropas que ocuparam Timor
im\ não se referiu

a qualquer alteração
de atitude política

Mas assegurou a inexistência de ameaça
japonesa à ilha-A garantia do embaixador
inglês Campbell - Como se deu a ocupação
por forças holandesas e australianas

LISBOA, 19 (U. P.) - O governo
português pediu ans governos da
Austrália t das índias Orientais
Holandesas que retirem suas tropas
Co Timor. •>*_*

o Discinso no «premier*»
POnTlGlES

, LISBOA, 10 (U. P.) — Com
grande Imponência realizou-se hoje
a anunciaria sessão especial da As-
sembl-ia Nacional, tendo compare-
cido quase todo o corpo- diploma*.!-
co, com .exceçSo do embaixador da
Inglaterra e doa ministros da,Ale
manha, Estados Unidos, Japão e
Holanda.

., As galerias, apinhadas de gente,
aclamavam incessantemente o sr.
Oliveira Salazar, dando vivas a
Fortupral - â, pátria.

A tribuna reservada ao Governo,
reunia todos os ministros e sub-
secretários de Estado. O recinto,
fartamente Iluminado, apresentava
o aspecto de um dia histórico.

O sr. Alberto Reis, levantando-
so anunciou que o sr. Antonlo dc
Oliveira S^lazar la fazer sua t_ >
esperada comunicação ao pais. O
presidente do Conselho diri.ri_.-_e
gravemente para a tribuna reserva-
da aos oradores. As galerias e tri-
bunas erguidas como por mola el_-
trlca tributaram-lhe uma vibrante
ovaçilo como Jamais ali foi vista.

O INICIO DA ORAÇÃO
'A*i 17,30, o sr. Oliveira Salazar

começou a ler sua comunicação.
Começou dizendo que não usava
hoje da palavra para fazer um die-
curso, mas somente para ler à As-
sembl.ia Nacional ama exposição
do fatos. "O Conselho de Ministros
em nota publicada pela imprensa
aludiu aos acontecimentos graves
ocorridos na parte portuguesa da
ilha de Timor. Efetivamente, n_
manha de quarta-feira ultima, um
corpo de tropas — segundo parece
australianas e holandesas — 11-
nham desembarcado em DU! com a
Invocada razão de defender a co-
1'onia de Iminente agressão japone-
sa. O Governo não sente a menor
hesitação em dar ao pais completi.
conhecimento dos fatos."

Seguidamente, apôs dizer quão
ridícula era a campanha foi feita
por certa, imprensa mundial acerca
de Timor, o sr. Salazar prosseguiu*
"No dia 4 de novembro, o major
Anthpriy Éden, ministro das I-tela-
ções Exteriores da Grã Bretanha,
conteren1'iando com p embaixador
portugu 

"is em Londres, acerca da
posição estratégica rundamental de
Timor com relação a Austral1..,
disse qne o F.stado X.ainr Imperial
era obrigado a preocupar-se com
a defesa da ilha de Timor. O Fo-
reing Office apresentava ao Gover-
no portugti&s as Ires seguln*.es
Juestões: 1") Qual s-Tla a atitud»
lo Governo Portugu... na hipótese
le um ataque japonês a Timor-, 2")
íe o Governo português estaria dis-
oosto a aceitar o auxilio britânico
.essa hipótese; _". No oaso afirma-

tivo se não haveria vantagem «m
estudar um plano de ação comum.
Nossa convicção era de que um
ataque japonês a Timor era Impro-
vavel em virtude das cordiais A_-
lações existentes entre Tortugal e
o Japão e tamboij. por não haver
razão estratégica, pelo menos an-
tes de serem dominadas as bases
de Singapura. Batavla e Filipinas.
Jlas nessa hipótese não porecia que
y Japão necessite do Timor portn-
guês para atacar a Austrália. En-
tretanto, prudentemente, dado o
jogo da. aliança. Inglesa, o Gover-
no Tiortugii-S entendeu responder
assim; 1o) O Governo portugttê»,
em relação a qualquer eventual
agressor do território metropolita-
no ou colonial; resistira pela força
também contra qualquer eventual
agressão japonesa a Timor; 2") dada
a Intençã,. de resistir, o governo
não somente aceita o auxilio bri-
tanlco como espera que, nos termos
da.aliança existente, a Ingla ter rn
auxilie a citada colônia, tanto mal"
dos da Inglaterra; .l") O Governo
que não havendo qualquer motivo
de queixa contra Portugal, o al-i-
que só poderia ser motivado em

a-_

A NDORIKHA
ê a marca doa únicos te-
cidos brasileiros, de algo-
dão, consumidos no cg-
trangeiro. Isso diz tudo
do alto padrão de qua-
lidade desse produto, fa-
brict-do pela Cia. Àméri»

ca Fabril.

A marca qne se Implc
no Estrangeiro

virtude da nossa situação de alia-
considera vantajosa a troca de im-
pressões sobre o estudo de qualquer
plano de ação. Tornando-se (mpra-tlcavel, entretanto a realização em
Londres das necessárias conversa-
ções para unia eventual prestação

de auxilio, müdòu-so de orientação.
O GOVERNO BRITÂNICO

RESPONDE
No dia 2 de dezembro, o governo

britânico registava com siitisfuçlo
a resposta portuguesa, acresceu-
tando que recebera com o máximo
prazer a noticia da atitude dc. go-verno português, sendo proposto
que um oficial fosse enviado _. Sin-
gapurà, afim de conferenciar com
represen tantes australianos e in-
gleses e, em conjunto, fazerem es-
tudoj pormenorizados necesarios ao
comando em chefe do Extremo
Oriente. Também considerou-se d-e-
sejavel a presença e intervenção
nas dlscussOs de um representante
holandês, se o governo portuguêsconcordasse. Xo dia 5 de dezem-
bro, o governo português comuni-.
cou ao governo britânico que envia-
ria um oficial português a Sliigapu-,
rn, afim de discutir com os repre-
sentantes do Alto Comando Brita-
nico a questão da defesa, de Timor
para a eventualidade de um ataque
japonês. Discordava, entretanto, da
coparticlpação na conferência de
um oficial holandês, em virtude de
não serem extensivas a Portugal as
relações da aliança anglo-liolande-
sa. Todavia, o oficial português
receberia Instruções para eonfereri-
ciar separadamente com os repre-
sentantes dus índias Neerlandesas.
Idêntica resposta foi dada ao ea-
carregado de negócios da Holanda
«m Lisboa, que, em 5 de dezembro,
apresentava Idêntica pretensão ao
governo Português, o governo ho-
landes estimava saber se o governo
português aceitaria, no caso de um
ataque a Timor, o auxilio d«s tro-
pas australianas e holandesas con-
centradas na parte holandesa de
Timor. A consulta não podia ter
resposta imediata, porque consti-
tula antecipação pobre a.s apraz.id._3
conv... •., ,".,..< do Singapura.

At --1TARÍA O A-íl.IO
O governo português pensava, to-

davla, aceitar e,.:e auxilio se, em
caso de ataque sfll.lto, não fosse
receber outro do governo Inglês ou
por sua ordem.

O governo inglês, informado da
diligencia holandesa e também da
posição assumida nelo governo por-
tuguês, inclinava-se a oferecer ao
governo português — invocando a
aliança — o auxilio das tropas lio-
landesns e australianas concentra-
das na parte holandesa de Timor.

O governo português foi informa-
do oficialmente que o auxilio brita-
nico para a defesa de Timor, nos
termos da aliança e no caso d. uma
agressão súbita, seria prestado pe-
las tropas australianas e holànde-
sas, retirando-se estas quando sua
presença fosse reconhecida como
desnecessária. Pedia-se para que
fossem enviadas instruções ao go-
vè.nador português de Timor, que
entrasse em entendimento com as
autoridades locais holandesas paraInvocar tal auxilio sem neeessldàdp
de instruções diretas de Lisboa, na
hipótese de um ataque,inesperado.
O governo prometeu enviar imedia-
tamente ordens ao governo de Ti-
mor no sentido pedido, fazendo, en-
tretanto, sentir ao governo inglês
que a colaboração de forças estra-
nlias somente teria lugar na hipó-
tesa. de um ataque. No dia 1_ de
dezembro foram expedidas instru-
ções ao governador de Timor afim
de que este entrasse em entendi-
mento com o governo holandês,
devendo as negociações obedecer ao
principio segundo n qual o auxilio
eventual devido pelo governo ln-
gl.s nos termos da aliança, efetua-
<to pelas tropas australianas e ho-
lnndesas sob o comando britânico,
apenas na hipótese de uma ataque
japonês contra Timor.

A colaboração de tropas estra-
nhas não tem caráter de reclprocl-
dade, devendo ser retiradas as mes-
mas quando sua presença, se torne
desnecessária. No entanto, 1103 dias
., 11 e 12, aviões australianos sobre-
voaram diversas vezes Timor, espe-
clalnienlo 1'lli, violando Injii. tifi.-a-
velmente nosso território, com pe-
rlgò evidente para a neutralidade
Portuguesa;

PROTKSTO I._I I.OXDRBS
Mandou-se apresentar em T.on-

dres o devido protesto e manifestar i
a esperança de que cessassem os
abusivos vôos. Na noite do dia 15
«le dezembro o Foreign Office entre,
gou finalmente ao embaixador por-
tuguês em Londres, uma nota com
a íoreta do auxilio britânico. O
governo inglís declara va_--e pre-
parado, em virtude das antigas ali-
ancas, para oferecer e organizar a
imediata resistência da parle por-
tugüésa de Timor, por melo das
forças australianas e holandesas
suas aliadas.'se Portugal aceitas-
s.-, o governo inglês sugeria que
Portugal autorizasse ao st-u go-
vernaitiu* em Timor a pedir assls-
tencla britânica na forma Indicada.
Na tarde do dia lti de dezembro
corrente o embaixador inglês em
Lisboa comunicava ao ministro dos
Negócios Estrangeiros o apareci-
mento de submarinos perto de Ti-
m-.r pel.. que tinha sido marcada
uma en|revista com o governador
de Timor para a manhã, seguinte.
Forças neerlandesas já se nproxi-
inavam de Dili, pronta., para evi-
tar un» desembarque inimigo. A

(Continha na 2.* pag.)

ANIQUILAMENTO DOS ALEMÃES NA ÁFRICA
A luta se estenderá é Hespanha
e á África Ocidental até Dakar

LONDRES, 19 (De Manuel .baves Nogales, da
AFI, para a Reuters — Exclusividade d'0 JORNAL)
— Parece iminente que, diante da derrota na Libia,
onde se iniciou a retirada das tropas nazi-fascistas,
depois de uma rude c desesperada resistência, o na-
zismo se atire a uma nova extensão da guerra ao Me-
diterraneo ocidental, ocupando as costas do Marrocos
espanhol, afim de, mais eficazmente, hostilizar a na-
vegação e o controle britânico no Mediterranej e
ameaçar Gibraltar. abrindo, assim, a passagem parn o
Atlântico sobre a larga costa ocidental da África até
Dakar.

Esta nova extensão da guerra implicará, natural-
mente, na entrada da Espanha no conflito, como tam-
bem a submissão total de Vichy, cujos interesses an-
tagônicos ficariam, documente, submetidos aos supre-
mos interesses germânicos. Quanto ao que se refere à
Espanha, a pressão alemã, que, sem dúvida, pode ser
decisiva, será exercida agora, num dos momentos mais
críticos e dificeis para aquele país.• Admitindo-se mesmo que as 12 divisões, que, se-
gundo as últimas noticias, os alemães concentraram
na fronteira fepano-francesa, possam, sem encontrar
resistência, ocupar a Península, mediante a docilidade
do governo de Madrid, é inegável que, com exceção da
minoria falangista, o pais reagirá contra a ocupação.

Como escreveu hoje o comentarista do "Evenin*;
Standard", se a Espanha entrasse na guerra %o ser-
viço dos alemães, os nazistas encontrariam nos espa-
nhóis, não falangistas, uma sexta-coluna, a mais va-
lente e esforçada do mundo. Deve ter-se em mente
que a resistência ao falangismo germanófilo náo foi
extirpada, nem a luta interna cessou, ao' terminar a
guerra civil.

Na Espanha continuam a existir núcleos de resis-
tencia, clandestinos. Perseguidos, subsistem, contudo,
isoladamente, os guerrilheiros compostos de inimigos

do regime, os quais vivem ocultos nas montanhas, au-
xiliados pelas populações. Ontem mesmo, foram oxe-
rutadng, em Vigo, quatro desses guerrilheiros, que,na linguagem oficial, são qualificado» de bandoleiros.

Apesar dessa disposição de ânimo, o povo e*pa-
nhol não se poderia opor. eficazmente, a nma ocupa-
ção alemã, em vista da submissão da Falange que se
apoderou de todos os ramos da administração do Es-
tado. Os alemães adiantam que teem em suas mãos
a chave da Península para ocupar a Espanha.

O poro espanhol não poderá resistir às divisões
alemãs, mesmo que sentimentos de independência na-
cional despertassem nas altas patentes do Exército,
este seria impotente para fazer qualquer tentativa de
resistência à vontade nazista. Os melhores soldados
da Espanha foram enviados, anteriormente, para a
frente russa, onde tem sido sacrificados, cruelmente.
Neste momento, a famosa "Divisão Azul" bate em re-
tirada e, em breve, nada mais será que um punhadolamentável de gloriosos mutilados e enfermos que re-
gressará à Península.

A situação da Espanha é tal que. o mês corrente,
nem sequer cs subsidlos às famílias dos militares da"Divisão Azul" foram pagos. Esta exploração do povoespanhol pelos alemães provocou, nos últimos tempos,
vivíssimas e sintomáticas reações.

A frente juvenil da Falange arremeteu. violenta-
mente, na semana passada, contra numerosos pais de
familia que se negaram, redondamente, a consentir
que os professores ministrem aos seus filhos, nas es-
colas públicas, instruções preliminares decretadas
obrigatoriamente pelos falangistas.

Em tais condições, se a Espanha fôr arrastada à
guerra, pela Alemanha, o que o hitlerísmo conseguirá
será somente reacender o que o duque de YVellington
chamava: — "A última vela espanhola".

Cindidas em dois grupos
as forças do Eixo recuam
para Perna e Mekili

"O inimigo não terá descanso-Há somente
uma ordem - atacar e perseguir" diz o gal.
Auchinleck numa ordem do dia ao exército
- Capturado o aeródromo de Derna

As armadas de 11 paises
americanos cooperando
com a dos Estados Unidos Harlinka

.Para proteger o comercio marítimo entre
as nações continentais - A medida será
das primeiras a serem discutidas na
próxima Conferência do Rio de Janeiro

DR. OLNEV PASSOS
MOLÉSTIAS DE SENHORAS

OPERAÇÕES E PARTOS
Cons.: Rua 13 de Maio, 31-5* - Dia-
riamente, das 15 em diante. Fones:

Res.: 28-5013. Cons.: 22-6136

WASHINGTON*, 19 (Jack- Bcard-
ivootl, (la Associated Fress) — Jía-
pera-se que a adoção do sistema ile
comboios marítimos mercantes es-
coitados por navios dc guerra dos
Estados 1'nidos c dos países da
America Latina seja discutida ria
Conferência dos Ministros das tle-
lações Exteriores a realizar-se no
Uio dc Janeiro, a partir do dia 21
do janeiro próximo.

E a crença generalizada é que a
providencia será accila, como nic-
lhor meio para assegurar a remessa
regular c necessária de malerial .Ie
guerra e artigos estratégicos para
todos os paises do Continente.

A apresentação da medida deverá
ser feila logo de inicio, nos trnha*
lhos da Conferência do Uio de .tn-
nclro, soli a alegação du impresein-
(Übilidnde de se garantir, por esse
nneo, a proteção adequada do He-
misfci-io. Comenta-se a respeito
cue são onze os países latinn-ame-
ticanos que possuem marinhas de
guerra, cu.lns unidades, juntando-se
á cstjuetlra norte-americana dispo-
nível, poderão fornecer conveniente
•proteção a esse comercio entre us
Estados do Continente. AliAs, an-
ltclpando.se á Conferência, já a
Venezuela e o Chile propuseram a
Inscrição no respectivo programa
cfo medidas para a proteção da ma-
rinha mercante em geral nesta par-
tt* do Mundo.

PROPOSTA 1)0 f-IM.K
O Chile propôs que os ministrou

daa líelaçôe. K-tterlnrt.s sejam au-
tiii-izud.-.s a "toiiK-r medidas üe se-
guruiiça para a prote.jiVo dos navios
<|iie parti, ipam .1. comendo inter-
ailiert-uno e que llies permita rea-
girem ..-outra titàquea ile forças
hostis." A Venezuela acentuou a
sistemática ilestruiçiiti >|tie os pai-
_es d.. Eixo vêem fazem!., dos ua-
vios neutros e encareceu a necessi-
dade de "uma organização para
coordenação do serviço marítimo
Inter-americano".

Comentaristas marítimos autori-
içados acentuom que se impõe pro-
teç3o conveniente para as natural-
mente enormes quantidades de mi-
n.rais estratégicos que os Ks tados
Unidos recebem do Chile e da Bo-
1 \ ia. paru as ImportaçCes de ban-
xlta da Uulana Holandesa e paru
outros mat-ífliiis procedentes Jo
Brasil e outros paises du América,
do Sul. assim .ias ' nações centro-
americana?, An mesmo tempo, im-
põ.-_. que o transporte dos mate-
riais <• equipamentos militares man-
dados paia as democracias aineri.-a-
nas por força dà lei do "emprestl-
mo r. arrendamento", seja conve-
iilentemente garantido.

A POSIÇÃO UA COLÔMBIA
BOGOTÁ', 11) (I*. P.) — O presi-

dente Kduardo Santos falou á. na-
çfto, pe!<i radto-telefonia, para ex-
pllenr qae a Colômbia não e_t.á neu-
tra no atua! conflito internacional,
mas que "se mantém firme, ao lado
de seus amigos", e. diante da ngres-
_8o, "nesta luta tltanica que a im-
manldade contempla, nesta agres-
.7,0 de que íoi vítima a República
dos Estados Unidos da América do
Norte, por parte do Império Japo-
n?s, ao qual se Juntaram, poste-
rlormente os governos alernüo «
Italiano, a Colômbia n;.o é indife-

rente nem neutra . nem em a alma
de esp-eotador Indolente, a quem,em definitivo, pouco importa o r.-
Sllltado da luta. N.lo. N,.s esta-
mos, firmem, nte, com nossos ami-
gos. Cumpriremos o pnpel que no*»
corresponde, nessa políüca de po-
Ildnriedade continental, e, sem odlo
a ninguém, sem animo rancoroso e
vingativo para povo algum, ncom-
panharemos _ França e, lealmeti-
te, os Estados 1'nldos e seus alia-

.dos, nesta luta gigantesca. X..o so-
mos nma potência militar que pos-
sa fazer pesar suas "forças na atual
contenda __ nílo declararemos a
guerra e nlng-u«m que n..p queira

I agredir-nos'diretamente, e que nflo
pretenda ollvtr o nosso território
ou trazer a ele suas armas, sem

Acordo
feito com

Novo acordo com
as autoridades
francesas - Vichy
desmente a notícia

V...SH!N(._0... Ií) (R.)— O se-
cretario dc Estado, sr. Cordcll Hull,
interrogado por ocasião da sim en-
(revista cnm os jornalistas sobre .e
o acordo a que se havia chegado
com as autoridades da Martinica,
ontem anunciado, fora aprovado pe-
lo governo de Vichy e sc. em con-
seqüência, qualquer cnlendimenlo
futuro entre aquelr governo e a
Alemanha a respeito dc nutra, ba-
ses francesas não sc aplicaria _
Ma ri in ira. respondeu que teria de
esperar pelo regresso dc uni ofi-
ciai naval dos mais comnelcnlc. tme
havia sido enviado àquela ilha pa-

(Continua na 2\ paginai(Continua na 2.a página)
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CÂHVO. 1!) (R.) — As fontes au-
torizadas desta capital anunciaram
h'.je que as tropas ilo F.ito continuam
a baler em retirada na Libia ao
mesmo tempo em que as forçns bri-
tanicas prosseguem no seu avanço eni
direção do noioeste, convergindo so-
bre Derna .

Alem disso, as forças imperiais
continuam a avançar sobre M..killi,
ao norte e ocidente dessa praça.
Segundo parece, o inimigo está rc-
coando cm dois grandes grupos —
um que sc dirige para Derna e outro
para Mekilli.

O general Iluminei está procuran-
do oferecer alguma resistência na li-
nha Derna-Mckilli.

Xo entanto, existem ainda alguns
postos alemães (jue sc denfendem.
em Bardia e Hnlfai.ii sobre os quais
as tropas hrilanicas estão eonver-
gindo gradualmente, afim dc obriga-
Jos á rciidiç.".o .

A' tarde foi oficialmente anunciado
qne as tropas britânicas capturaram
o aeródromo de Derna, e que apesar
disto, a cidade continua em poder
das tropas do Eixo.

De outro la.!.. pela primeira .c_
desde o inicio dn aluai ofensiva da
l.ihia. o comunicado do comando bri-
lanico de hoje c-mpn iu o termo
"retirada" 

para se referir ao recuo
alemão, falando mesmo em "com-

pleta retirada" das tropas do Eix->
que. divididas em dois grupos, estão-
se dirigindo apressadamente para
Derna c Mei.illi.

ALCANÇADOS OS OBJETIVOS
BRITÂNICOS

CAIRO, 19 (R.) — Pela prlmelia ver:,
desde que' começou a campanha da Ll-
bla, o comunicado emprega a palavra"retirada" aludindo ás tropas do Klxo.
Diz mesmo: "Completa retirada". Daqui
por diante, pouca dúvida pode subsls-
tlr sobre os sucessos obtidos na primei! a
íase da campanha da Clrenalca, porque
os dois objetivos visados pelo Oltnvo
Exército do general Auchinleck íonm
alcnnçndos: primeiro, o Inimigo foi re-
pellrio da fronteira egípcia, de ond» se
acha afastado mais de qulnhen*o« qui-
lAmetros: segundo, a destruição dos
tanks dus divisões bllndad»s germano-
ltallnnas tirou-lhes a possibilidade de
um_ nova ofensiva.

NAO POllDE SUSTENTAR AS
POSIÇÕES

Nio obstante os reforços aéreos, er-
vindas por Hltler. da frente da Russln.
para sustentar o general Rommell. este
nfio poude sustenUr as poslçflrs. Dc-
pois do último contra-ataque da ln-
fantarla motorizada brltAnlca, o res-
tante dos tanks do g»neral nazista íoi
obrigado a bater em retirada geral

Já náo se trata de uma retirada cm
boa ordem, mas de uma fuga rápida de
tropas batidas, que procuram ««tabele-
cer a maior distancia entre elas e s
seus perseguidores. As colunas br / •
nicas prosseguiram sua obra sobre o
ílanco e a retaguarda das colunas ele-
más. operando, simultaneamente com a
avlaçáo. e produzindo terríveis destrui-
çôes ás forças Inimigas, grande número
das quais caiu prisioneira.

UMA VISÃO DA LUTA NO DESERTO
COM AS FORÇAS ALIADAS *.fO DE-

SKRTO OCIDENTAL. 19 (De Pierre
Jeannerat. enviado especial da APT,
para a Reuters 1 — Do posto de obser-
vaçáo mais avançado dos aliados sobre
a costa da Clrenalca. examinei ns po-
slçfies Inimigas, que me eram explica-
das por um capitfto nío-zelanri.s. co-
mandante do ponto extremo de nossa
ala direita. Al, um corredor estreito se-
para o mar das elevadas escarpas so-

Sem rdcioridao o consumo
i
i

Ipneumdticos nos Estados Unidos
NOVA YORK. IP |De Frank Gln.-sr.*,

correspondente da U. P.. especial para
os "Diários Associados" — A industria
mais importante dos EE. OTJ. — ft fa-

i bricação de automóveis e pneuniáticos
— está prontn para se dedicar exeliist-
vãmente á produção bélica, em virtude
do aviso do Bureau de Orlentaçüo da
Produção racionando o consumo de
pneumátlcos, a partir do dia -4 de Ja-
neiio do ano próximo. Isto significa que
se.-j. proibida á venda de pueumitlcos
tu vos aos donos de carros particulares.

A medida com referencia aos pn.-.imú-
ticos coincidiu com Informações extra-
oficiais, porem que parecem verdadeiras,
que em fevereiro próximo será su_peu-
sa _ fabricação de automóveis para o
uso particular e que a partir desta data
a industria de automóveis se entregará
R produção exclusiva de material de
guerra e de automóveis e comluuf.es
pr.ir. o Exército.

A produção de carros e de caminhões
no presente ano está avaliada aproxi-
madámente em 5.500.000 unidades. Acre-
dlla-se, porem, que no próximo ano ela
.-a,ií para umas 700.000 unidades e es-
tas seráo adquiridas pelo governo em
sua quase totalidade.

As estatísticas Indicam que em todo o
território da Cnláo trabalham direta e
Indiretamente na Industria automobl-
lif-tlca e afins cerca de 7.000.000 de pes-soas. Destas umas 450.000 trabalham

mesmo nn fabricaçSo rie automóveis. Uo
ndmero indicado talvez uns 100. M)0
operários seráo excluídos logo fique re-
organizada a; Industria de acordo com
os novos fins que lhe sáo indicados em
conseqüência da guerra. A maioria do
pessoal, porem, será empregada nas ln-
dustrlas de armamento e munições.

A maior ameaça . a que pesa sobre
cerca de 13.000.000 de pessoas empre-
gadas na venda de automóveis c naj
oficinas de reparos, aluda que estas ul-
tlmas continuem funcionando. Ao que
respeita àj vendas, seráo nulas ou ai-
cauçar&o mi! nível multo baixo.

A reduçáo da produçüo de automóveis
obedece principalmente - necessidade -c
empregar o aço na fabricação de arnin-
mentos. A suspensão da fabrlcaçáo Ce
pneumátlcos para o uso civil lol deter-
minada pelo desejo de economizar bor-
racha, devldp - guerra no Extremo
Oriente.

As comunicnçõfs marítimas entre os
Estados Unidos e o Extremo Oriente fo-
ram suspensas por tempo indetermina-
dc até que seja possivei a organização de
comboios.

Uma repercussão menor da falta de
borracha será provavelmente n crise de
bolas de tennis e golf. As casas que
vendem artigos esportivos estavam hoje
cheias de pessoas que procuravam com-
prar a maior quantidade possível daque-
les dois artigos.

O administrador dos preços, sr. Leon
Enderson. fe? saber que os estoque»: de
pneumátlcos nos Estado* Unldcs tío de
cerca de R milhões de unidades e que as
nutomoblllstas compram uma media de
4 milhões por mês. Dai surgiu a ne-
ceesidade de providencias que lmpedls-
sem n venda.

Disse ainda que o programa de ecnno-
mia de borracha visa reduzir em 807Í o
consumo para usos civis. Com Isto este
consumo, que é habitualmente de 47.000
toneladas mensais, passará a ser de
umas 1.000 toneladr.s por mês.

O sr. Mark Hllced, presidente da As-
soclaçáo Nacional de Comerciantes lúcio-
pendentes de Pneumátlcos, predisse que
o racionamento na venda daquele pro-
duto eliminará do tráfego mais de me-
tade dos automóveis do pais na próxl-
ma primavera. A seu ver. o raciona-
pi**i.to que se pretende aplicar reduzirá
a í.roduçáo no ano próximo á quinta
parte dn cifra do ano corrente.

Entretanto, os engenheiros lntenslfl-
ct.ni os estudos sobre a possibilidade de
expansão da Industria da borracha sin-
tètlca.

O governo norte-americano projeta o
financiamento de fábricas de borracha
sintética capazes de alcançar uma pro-dueto anual de 120.000 toneladas. Ad-
míT.e-se, porem, que seíá necessário o
governo subvencionar esta Industria,
porque o seu custo ê multo elevado •
náo atrai a atenção de particulares.

bre _s qunls se encontra o grosso di
infantaria adversaria.

Ga7ala. mau grado o nome esc.itn
em grandes letras em todos o. mapas,
hlo ê uma cidade, nem mesmo iimsv
aldeia, mas simplesmente um ponto no
Deserto. Há aí um único edifício * í-
slvel: um antigo albergue, atualmente
em poder de nossas tropas. Um braço
de mar se Insinua, pelas escarpa . tqr.
nando o local uma posição defensiva
bastante forte eni mãos do Inimigo

A artilharia de campnnhft de -.rosso
rnllbre se entrega a um duelo Intenso.
A» baterias ocultas nas rochas o:aa
cuspiam metralha contra as cristas es-
rarpadas. Podia observar-se o clarão
que snln das boens de fogo Italianas e
o local em que as bombas explodiam.
Alguns obuzes caiam perto de nós A
estradn que serpenteava em dlriçâo no
cume da crista marcava o centro da
terra de ninguém. O Inimigo estava
bem situado pnra oferecer res'._ .encln
tenaz, mas os britânicos maoris e polo-
neses procediam n ataques miti_dtct_,
e os néo-zeinndeses. entre os quais me
encontrava, esperavam o momento
propicio para lnlclnr n marcha.

Poi graças n um golpe de audácia
usual que os néo-zelnndcses >e npode-
rnrnm da península de Gazala. onde o
Inimigo abandonou depósitos e -ibi.<_c-
clmentos Importantes e três campos de
pouso pnra seus nvlões.

PERDERAM J5ÇI DO.S EFETIVOS
Um» companhia «e nventurou audn-

ciosamente e quase se viu cortada pur
uma brigada italiana Inteira, mas no
Invés de se retirar, entrincheirou-se _io
lccal, mau grado as perdas de ü5''^ de
réus efetivos. Os Italianos. nmedron:a-
dos. st retiraram apressadamente.

Forte patrulh» neozelandesa sub!,!
pela escarpa durante a noite e deparou
um ninho com cinco metralhadoras.
Todos corriam o risco de ser extermina-
dos, quando o cabo, desusando bllon-
ciosamente pelo solo, capturou snzinna
uma, daB metralhadoras, vlrou-ft contra
ns quatro restantes e a posição lol
ocupada. Mas como esse ponto ern ln-
sustentável de dia, todoa se retiraram
com seus troféus."Se os obuses chovprem perto d» To-
cê — disseram-me — fique de brucos
no soio uns dez minutos apenas, porq.i"
os hombardelos não levam mais teinfio.
Estamos ngora num periodo de cnlmn
relntlva."

Meu pnsselo foi sem Incidentes. Achei
mesmo Interessante correr um certo ris-
co. que dava a meu passeio um c**rto
sabor. O tempo estava magniflco » o
sitio era enrantador. Aliás, a bravura
de todos os homens que lutavam nli
Inspirava esse mesmo sentimento n mini.
Todos sáo corajosos, desde o tenente-
coronel até o simples soldado que se
encontra metido num buraco atrás ti.
um fuzll-metralhador. esperando. Todos
tomaram parte no ataque no Forte Ce-
puzzo e desde entno participaram rie
inúmeros combates sangrentos. O Ini-
mlgo sabe que. de homem para homem,
nós somo» superiores. Um sargento r.ic
disse: — "Os Italianos só combatem bem
quando atrás de canhões, mas quando
chegamos _ uns cinqüenta metros de-
les, levantam logo as mãos. Os nlcmács
também não gostam de nos ver pertodeles. Em Capuzzo só vendo. Com unm
única carga de batoneta pusemos ns ale-
m_ra em fuga".

De outro lado. contei quinze nvlõe»
alemães destruídos no neródromo de
Gazala, "JU-8_" m "ME-109". Estão es-
parsos e vários barris de gasolina per-manecem ali.

Em um locnl mais afastndn fui fste-
munhn dn rendição de um comandante"bersRgllerl" com dois capitães, um te-nente, um médico e cerca de vinte r,n-mens. Saíram de um esconderijo à apro-xlmaçáo dns tropas britânicas. Esse cr-mandante explicou como. separado do
grosso da Dlvlsáo Trento. quando daofensiva aliada n oeste de Tobrui. seubatnlháo se espalhou e que varies dias
passaram sem viveres. sem esperançasEsse incidente * típico e se repete'co-mumente.

Ao atravessar Tobruk. ontem, vi que agrande gaiola de prisioneiros estava re-pleta. Os poloneses fizeram 500 prl-lo-
__.__£_ 

0s,íen*<***«ceti.es das "panzer.."
alemãs e Italianos recuaram para Der-na. AI os tanques não podem manobrar
.e^en ?M!1<lad,e' 

R°mme' P0**"1» 
"*>"*

Jnrf. ú 
'"._ 

.^ em n-<"1"?!- ™* « •'¦'•1
nersJ,..hMA 

,,raÇi""*' Para nnde •*<" «ráperseguido e vencido.
"O INIMIGO SERA* DF.STRCInd"

CAIRO IS (R.) ... HevelB-se, nsoraque no dln 25 de novembro, o ¦¦-ne-aí
Auchinleck dirigiu „ma orrtcm 

'do 
^no comandante rio fl" Exército.'Diz. na mencionaria orriem, o comnii-riante em chefe:"Depois de três dias ria oíonsba bri-tanica. convenci-me, embora *ij0 pre-cisasse convencer-me. da determinaçãodos nossos comandantes e soldados dedestruir o Inimigo, e náo tenho a me-nor duvida de que ele será baildo. Sua

posição é desesperada e ele procuraagir em todas as direções, afim d> nosdUtralr em nosso objetivo, que t u a.destrui-lo inteiramente. Náo nu dis-traímos. O Inimigo será destruído. Ele
está sob as vossas maudibulas. Segu-
rat-o. Trltural-o setnore com muls iór-
ça, até que ele esteja an_qull<_c!_ o
Inimigo não terá descanso. Há totncnç.
uma ordem: atacar e perseguir Est*
ordem é para todos."

PERECERAM 1.200 HOME.V.
TUN1S. Tunísia Francesa. 15 cc rie-

zembro - Retardado (A. P.l — Jn*ot-

(Continua na _.. pAelna)

LEIA aos domingos os pregões
da Bolsa de Imóveis, na pri-
meira página do Suplemento
Imobiliário d'0 JORNAL.

Exército
desde
milhões

Foi aprovado a
projeto no Senado
- Fal-J o ecl. Knox
em Annápolis

WASHTNG-TON. 19 (U, P.l -o
Senado aprovou, ria tarde rie hojt
por unanimidade- o novo projetoda lei de conscrição pola qual ,criado um exercito de T.OOd.OOfl r\_hemen*- cuja idade varia entre 1.e 44 anos.

O projeto foi aprovado pela c».ma dos Representantes e agora s».rii remetido an pode executivo par,sua promulgaçiio.
TnANSFF.KEVCLA I1F JNRVIroj

IM I1LICOJ.

T )-VASI-II**,* 1.TC1N. lü ill
presidente Roosevelt revelou t.l*
que r_ra elaborada uma l-npj 1 ní
d" repartições federais qu. poítfin
... r transferidas para cltlarií» «¦>
Centro deste, parn .. _ni ,\„ r?i_ .
pnra. Nova. Vork, afim <i. .|.ir ««tu
ço em Wnshingi.ii ... reparliçíii
da Defesa, que e; tíl.. sh expih<iliul.
em conseqüência rio esforço .iegmt.
ra. O presidente niio revelou q.j.tlsas repartições que serão transferi-
das. porem declarou q m algiimu
transferencias ser.',o neces-arlas,

CO_.AI_0__.-CAO noVKIIX*.
..I_-_.NT._I.

WASHINGTON, lll (U\ P.i -_m
entrevista concedida á Imtircn*-, o
presidente Roosevelt anunciou nu.
o. governadores dps _->todo« , ,.,
autoridades locais .le indo o gm
io comprometeram a i....'.r sn «...
verno ria Ulllilo a ni.ixl.i-, . ...p»r_.
çílo. Acrescentou que M _¦¦-. 1.<-lta-
du no., governadorc. rin.. ,, .(-.ri > •
oito Ratados co'risrttlrtíi'..s- tn o.*, mr-
viçou públicos rin i ciip.ç_.o, _. .o,
trinilriade com o programa •'n %n
vn n.. para centralizar o re-ruu
r.-riit.N doa operados deíllmí.. i
d. feia.
v_.ni_EHA..no o A-Aquis Tfty.

fO lilill o
ANAfOl.IS. 1D (l_.) — O ».„..

irti io da Marinha, coronel í'm»
K'nox. falando na Academia _faV.il
rníia cidade :\ cl__,<!«. rin guir.lt'*
marinha de 1ÍI12, isss/e/ou rçus"».
ta ii Itinlos de ailv..|-i..|icia .Jn ,.,
quo Japoii-s a Penrl Hnrbòur i.
riam feito "toda a «lif-rença n.
rt.iiido". O coronel Ki*i_» dias» qn«
a tcrreirn o ultima vae. .'.- ... r.il.ar
dcir.i. Inimigos f..i recebida "fi
um f"Ko de harraçem I... ri-.vi.ili.
dor que foi forçada a retrnr<il.t
«cm 'fr niim.-*. » r'i<?nh,_,_i õhjêhvfi
Acrescentou u'*'p ° nscaito níp-»ntfo
cfi.tra penrl II.i--.._.r -r« "um»
pnosira dlaboll :i .:« .r.içíc inf_-
mo . como iJo ti±i * similar ni
• j tr rin

o assaltou, precisou o secretario ._
Marinha, rli\ ldlu-«*> em lr>« ata-
rjun,-, o t*»rc-_ro fni d .síftchiÇ-
dua.. horas d. leis do t.*im.!r*i." BP8e nfnqun níio rh"*."'! ." fll^an*
ce do alvo porquanto os avift»« iu»
o tentavam reaMínr foram r_[i_ll-
dos coni todos os recurso- *.• -v****
dlspimhanios. lie outro lado, *>-
vianins estar em K-iarrif. -"nnfra t
trai çfto, Sr> tivéssemos estudado o
procedimento dos japones_s na ju*r.
ra contra a. riussia <innn-lc, ri» ml-
neíra Idenltcn; eles lalr.nn sobr.
a e..(|iin.lra russa num momenlo
poi '(tie as «1 un*- nátjÔes ainda e?U*
vátti -ni i>:.7., o a destruiram _.n
avfso; pp tivéssemos examiíitái
esse t'Ain p nA.n n tivessemòf H*
quecido, nâ(i teríamos sírio apanha-
dos de surpresa.

HB «nnriK . .i«o
Mas a açiin serviu um nhjetlyo

útil porquanto incutiu . . fere*
terrível nn espirito dos nn«.?o«
deres militares a lm|i.,rtan'-ia
nos pormos de sobreaviso contra M
«urpresa.., à Importância ri» min-
ra menospresarmos .1 ousadia e •"
recursos do inlinltro, e na populaçl.
civil, Infundiu uni sentimento nt
horror pela traição do inirnlKo .!'.*
temos de derrotar, isso nos f.rn_
ceu .aquilo de que necessitavam?. *
que agora-temos — um país com-
pletaiiieiite ui.l.lo para o pro-íeglll*
monto da guerra até uma con_*_ .*'
feliz".

O coronel Knox admitiu cp* ° _'*
xo dispunha de um exercito qu»
ha pouco Icmp.i varreu Imla -
rí»p:t da Min frente, d. unia forc*
aérea bem adestrada, alem ri» "'ü.*
r.quadra mniin considerável — pre-
sentenrônte a força naval i_a.iS
cónsldrsvel no Pacífico ocidental
-.ride deveríi ser travaria a malof)*.
dos combates navais". A
nüo obstante, t»rla d*>s EK LH
dos alfa dos " e ve n tu s 1 men t e •
viitavclmentfi"."SerA nowsa( i-ro_;pppiiiu. por.'1*
por mais forte que o ni'."1 Intol»
jro se julgue, sotnn. air.da mm"
fortes do que cie. Os BB.CU. «I"
a mais poderosa potência economi*
ca liole em dia, r.o mundo. Co_
os- nossos aliados, lereino.- u:n »'-
cesso de produção sobre as •*_!__"
cias do Eixo em tudo o q" . diz t"'
peito a mnlerial bélico".

Alem da Grã-Bretanha, ria Bnf"
sla e da China com os seus vasto»
recursos, salientou o coron-l Kno_.
os naçífes menores (|iie havíanj -*
reunldi. ._ frente aliada *in'ra_*
cada uma valiosa contribuição »
fazer para a uii _ comum. Ao *j_*

mais. ns atividades (.pcretaí __**
populações dos iiai = c« i.r.iparini 1*
esiãi. criando unia. r1-** frint* ""
nbráçSo da Hiimpa c.onqiilstad.

O ii.ronel Knox declarou »"* fua!j'
das-marinha qu» ri_" F_ria facllj*
ver ?tp quisessem demonstrar n n'"
roismo e a dedicação an ri»ver m»'
nifestados pelos .11* companheiro
navais »m Pearl Harbour, .""'.
tocava a eles procurar Igualá-lo.•

rie

¦ _:»
Eu*
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Os eoQSumidores do saboroso "CAFÉ COLOMBO" são candidatos a 100 contos em prêmios, no
próximo Natal, através dos SORTEIOS GRATUITOS "DIÁRIOS ASSOCIADOS"
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