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Experiência com meterei •
gasogênio

nFi-KM 7 (A. N.) -*• Reallsou-ie
,BS» experiência, nesta cidade,•-^motores « casogênlo. no. estalei-
í« navais "Mestre Afonso", pratica-
riTpffo técnico do Ministério «ia Aa.l-
cÜltur». srTRainiundo Alcântara, com

'Impressões de general Sauia
Ferreira sobra a Peniten-

ciaria da Itamaracá

Decretos assinados paio intar-
vantor intarino

ARACAJU', 7 (A. N.) -O lnter-
ventor federal toterlno. dr. I*lte

RECIFE, 7 (A. N.) — O general Neto, assinou ontem o» seguintes de-
Sousa Ferreira, diretor do Serviço de cretos: concedendo a reversão reque-
Saúde do Exército, por ocasião da sua rida pelo juiz de direito bacharel

.„,...„ ... visita à Penitenciária Agrícola de Otávio de Souza Leite, e nomeando
a nmenea do interventor federal, do not,iaracá, escreveu no livro de lm- o advogado Osman Hora Pontesi para
wtfelto lnf*rino, do diretor do De- pressOes as seguinte» palavras: membro do Conselho Penitenciário do
íúrtamento Estadual de Imprensa e «Assinalamos, com toda slncerlda- Estado.
prppaeanda. alem de figuras expres- de a exceiente impressão que nos a,»!.»-, __„. ...fa è capital

u da Indústria e do comêrclo.As dejxçu n vl5lla que* tivemos o gratb Artistas am visira a c«piv«i
prazer de fazer à Colônia Agrícola sergipana
de Itamaracà — colônia penitencia- ARACAJU' 7 (A. N.) — O dr.
ria modelo para ser generallsadaju» Ul^ fleto interventor federal tate-
•eus princípios sadios em todo o Bra- rln0i recebeu ontem, em palácio, a
stl Todo» os departamentos da Colo* vMt* áo pianista e compositor Heri-

Grandes comemorações no dia 10 nia realizam os seus objetivos pri- ^^ Muraro, que se fez acompanharur * . . . marciaU de reclusão Justa, reeduca- ,___ cantora mexicana Rosit* Monte-
S. LUIZ, .7 ÍA. N.) — As restas r^9 moraí d0 homem que, ao ser res- negro. Muraro realizará, domingo

rnmcmoratlvas do 4- aniversário do tHfado à' liberdade, será, sem dúvida, próximo, no edifício da Biblioteca.
Estado Novo terão, este ano, significa- um elemento útil, renovado, instrui- Publica, gentilmente cedido pelo go-
cüo extraordinária. Uma comissão, d0 •_ gociedade. Assim, aplaudimos verno do Estado, um festival artisu-

firas
experiências íoram
no êxito

coroadas de pie-

Maranhão

tíc íestivldades
O novo Palácio da Justiça

p. LUIZ, 7 (A. N.) — Anüncla-sa o

felicitamos ao Interventor Agamem-
non Magalháes e seus dignos cola-

notável realiza-

rnmposta de figuras representativas veementemente táo merltoria obra e
da administração, acaba de ser desig-
nsda neio governo do Estado para su-
pti intender a execução do programa oradores por esta

çfto".

A "Quinzena de Livra Português"
RECIFE, 7 (A. N.) — Continuamp-Aximo inicio da construção de mais

um grande edifício, nesta sspltal, detK os preparativos para a próxima reali-
iVmdo k Justiça. Trata-se do Palácio ração,* nesta capital da "Quinzena «Je
^ j^tica^reifleacio foi orçada Livro Português", com uma moü- pntíM focai, está 
fm nnntla «merloiamilcantos de Çfto dos últimos volumes publicados Saborado programa do U Congressomi mi.intia _ .uperror ira^w _«<? em Portugal e dados-sobre o movl--dff BraslUdade. Neste certame, várloa

mento das artes gráficas naquele nomes ilustres do Estado relatarão
pais e sua riqueza de produções lite* teses. O referido Congresso será ins-
rárlaa. talado no próximo dia 10, pronuncl-

ando o discurso de abertura o lnter-

réis O Palácio será construído no es-
tllo ar.tlgo.

Paraíba
O general Meira de Vasconeellos

seguiu para Natal
JOÃO PESSOA, 7 (A. N.) — O ge-

neral Meira de Vasconeellos, inspetor
do l- Grupo de RegiôeS Militares, de- a campanha deavlaçfto civil, que orainspecionar a tropa federal e. „„£_.„„ „m t_,H„ „ „„«,. declarou

Campanha am prol da aviação ventor íederai interino, dr. Leite Ne-
civil to. A seguir, falará o ilustre causidi-

co, dr. Carvalho Neto, abordando a
RECIFE, 7 (A. N.) — O sr. Manoel seguinte tese: "Unidade política a

de Brito, diretor do Aéro Clube de Jurídica".
Pernambuco, que acaba de regressai «rondas festos cívicos em
do Rio, ouvido pela reportagem sobre *-"•""«-*¦*- _..

.. . ,..„„„ Mora, a campanha de aviação civil, que ora Araca|u, no dia iu
pois de ^cionar 

a tropa reaerai M ^essa em toáo 0 paíSi declarou ARACAJU'. 7 (A. N.) - O go-aqui^quartelada, seguiu o Rio Grande _,_/__„._•_,, 22 do corrente será reali- verno do Estado, em conexSo com. odo Norte. za(Ia a •«Revoada do Nordeste"; to- <«deiP", organizou, também, um pro-
Transferências de juiies mando parte na excursfto o ministro grama- de festividades) -cívioas em

„,.,,. » /. «\ « . Salgado Filho. Disse ainda o sr. Ma- homenagem do 4.» aniversário do
JOÃO PESSOA, 7 (A. N.) — o ln- noel de Br_to que ^ avlOes enComen- advento do Estado Novo, que consta-

terventor federal assinou um decreto da_.os nos Estados Unidos pelo Aéro rá de uma grande concentração tra-
removendo, a pedido, o juiz de direito clubé local aer__0 embarcados este balhlsta na qual formarão delegações
rie Catolé do Rocha, sr. Carlos Cou- mêSi ficando assim a frota pernambu- de todos os municípios, do. Estado:
tinho, para Santa Rita, em permuta cana elevada a 16 aparelhos. O refe- comemorações escolares em todos os J" "***"*" ***- 

fido industrial pernambucano terml- estabelecimento» ie ensino, alem de
nou as suas declaraçóes dizendo, irradiação «JpecW, dedicadaià «te»
quando da revoada de 82 do cor- «to P^.w«^_i^^fSí^-J5S
rente, virSo para o Recife doli avlõei todas as «WadM do interior.serio
doados ao- Aéro Clube local pelo De- I^^J^^Sü^^wT
partamento. Nacional do Café. homenagem, a implantaçio do Esta-

com os juizes Clemente de Farias, de
Umbuzeiro, para Plcul, e José Salda-
nhn de Araujo, desta para aquela co-
marca.
A ação do Departamento Nacio-

noi de Obras de Saneamento do Nacional. O Interventor Leite
Neto vem recebendo Inúmeros tele-

.grama* referentes -A organização de
. programas comemorativos do 10 de

Embaixada acadêmica da Racifa novi
^m^-exiÉursffa''^"^ -.;¦-' **¦r"'

AlagoasJOÃO PESSOA, 7 (A,.N.) — O en-
gr-nhelro Laerte. Brigldo, do Departa-
menio Nacional de obras de Sanea-•r.ento,,aJ^*fi»»pÍMó«ar «» ^abálhos:» --...¦...«*« -—--- -— —.-------. -.--*„— 
que estáo"sehdò executados' na P*- r> . : " ^maxeursoo ¦ tampando, em suaa.edlçOM, mna sé- nômica tarai, «roja dlreçio „_
rafba, declarou à imprensa que prós- •MACEXO'7 ¦-- (A. N.) —Acabade rie de comentário».jdò aniversário da testara fa-mmvelmente àquela vulto-
sfíulráo as.obras de desobstruçáo doa 0he_tar a esta capital uma embaixada instituição do restaurada- regime, __, operàçio de crédito
nos Gr*unane e do Melo, devendo ser. do departamento de Excursão e Pei- exaltando a personalidade do pre-

que agitou a província da Baja. du-
rante a menorida«t» • do .Imperador
Pedro IL . m
Variada cargo • de <*<

SALVADOR, 1 <A..lt.) — Oonior
me antecipemos, entrou ontem em
nosso porto o navio americano "Agul
dalal', o qual trouxa ptectOM cai ga
para a Bala. i^preeníMoJmaterlal
ferroviário para a Le»t« Bratlleiro, a
mil caixas de explosi-joijpara o Con-
wliu> Nadonal •*> l-etwefc-ttatew»,
automóveis, etc., alta' de am avfio
consignado ao sr. Helto OWrtaelni-
tein, conhecido industrial poste Rita
do. Trata-se «to um aparelho mo
demissimo, todo metálico, eom dois
lugares, poasuindo motor da Ük cava-
los. Este é o segundo ariio" a*pürido
pelo sr. Hélio Guertaelratstn, plonel-
ro da aviaçáo entra ndü». %.

Monstruoso esB*dma marinhe
SALVADOR, 7 (A. NJ — Informam

de Betaionte «jue deu à praia um pel-
xe monstruoso, Jamala visto peto* P«-
cadores da regiio. medindo 19 me-
tros de compiimenío. 12 metros de
diâmetro, dentes de vinte otntimetroa
de comprimento, pesando .cerca de 2
mil quilos. Ci.

Constniçío de 1.* poeto da
talvamanto

SALVADOR, 7 (A.lÍ.).-<^Õ->BotaiÍ
Clube da Baia propóa à Prefeitura

„_,. Municipal construir, por «ua conta, o
divulgand_o o_bem 

^t*$°i&$!g^^municipal.
Curioso achado m praia da

Amaralina
SALVADOR, 7 (A.N.—r Sobre ã

gaivota encontrada por uni escoteiro
do mar na Praia de Amaralina, desta
capital, tendo presa a uma das pa-
tas uma pequena placa de alumínio
com a inscrição Washor Nottfy Blol.
Senr.". lníonna-se pertencer a mea-
ma ao Instituto de Observação de
Washington e. segundo se constatou,
trata-se de experiência científica da-
quele Instituto. A relerida inscrição
assim, especifica: -Notifique o Instl-
tuto de Observações Biológicas . —
Washington". A gaivota vai ser en-
tregue ao consulado americano, aqui,
o qual remeterá àquele Instituto o in-
teressante achado.
Empréstimo pare o acefo-ramento
da execução do plana rodoviário

SALVADOR, T (A.N.) -- Um doe
Jornais da cidade nottela qne a Cal-
xa Econômica federal, na Bala. re-
cebeu uma comunicação te3egráfica
do Conselho Superior das Caixas Eco-
nómlcas Federais, do Rio, de haver
sido aprovado o emprésttao-de trln-?• na! cestas, ds râe, -pleqttds pela

... * *. . * ^_ toterr-Mitorta para o aceleHmento do
.Interior do EsUdo. Ot puno rodoriárto, BiásmÊmWm ho-*^â-*âe «rofa vew.ea- aKitotada a deeWo

«O MINISTÉRIO DA faIJERRA
BRITA NICO JA TEM PRONTOS
OS PLANO*? PARA A CRIAÇÃO OE
CM NOVO «FRONT» DE COMBATE»
-INFORMAM ALTAS FONTES OFICIAIS
*A SOLUÇÃO DA .GUERRA DEPENDERÁ DE PRÓS-

SEGUIRMOS COM O NOSSO CONTROLE NO
MAR ALTO* - DECLARA LORD STRABOLGI

co. Ontem mesmo os consagrados ar-
tutas visitaram o Departamento Es-
tadual de Imprensa e Propaganda,
tendo sido recebidos pelo seu diretor,
professor Acrfslo Cf-uz, que lhes pro-
porclonou a. melhor acolhida, f«cül-
tando-lhes oe meios para a reallxa-
çio de sua mlsslo artística.
O 1.* Congresso de Brosilidado

ARAOAJfb*, 7 (A. N.) — A lm
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ampliados os trabalhos, afim de in- quisas da Faculdade de Direito do Re-
clulr os rios Cuii, Água Fria e ou- cife, que visitará .os principais centros
tros. beneficiando, assim, extensa zo- operários do Estado.
na do Estado, que oferece imensas O sr. Guedes Miranda, diretor da
rcssibllldades A exploraçáo agrícola. Faculdade de Direito de Alagoas, es-peclalmente convidado, realizará uma

«nmtHtmMM conferência em,beneficio daquele de-i»n»»MHinH»aam partamento. Ontem, a embaixada fez
exibir, no principal cinema desta ca-
pitai, o filme "Mocambo", de propa-
gantja da campanha social, empreen-
dida pelo interventor pernambucano.

Desapropriação por utilidade
pública

MACEIÓ',, 7 — (A. N.) — O inter-

sidento Getulio Vargas.

0 MUNDO
EM 24 HORAS
1 Falando, ontem, no banque-

te da Associação de Impren-
sa Estrangeira, o general De ventor federal assinou decreto desa-
cinulie chefe do? Franceses propriando, por utilidade pública, oGaitlíe, cne;e aos •.roncesea », _- ^Mpectivas bemfeltqrias si-Livres, fez a sua profissão de fé no tugd0 fc aveni^ManBabeira^nde se-

desífno das armas dos que lutam rt eng^mic.,, 0 Preventorio dos FDhos
pela conservação ão mundo civtlt- sadios de Lázaros.
tado. "O momento da derrota com-
pleta da Alemanha nâo tarda —-
declarou o general — é já estamos
na situação em quea maré da vi-
tórla ascende ao seu ponto cru-
ciai".

, Arquivado um processo
SALVADOR, 7 (A.N.) — O De-

partamento Administrativo do Esta-
do arquivou o processo atinente 4
reclamaçio dos leiloeiros da capital
contra a cobrança do Imposto sobre
vendas e consIgnaçOee.

Auditoria da Faculdade da
Filosofia

SALVADOR, T — (A. N.) — Foi
solenemente lançada, ontem, à pedrafundamental do Aoditúrio da Facul-

Octavio Domingos e Oton Lima, que dade de Filosofia da Bala. Depois de
realiza uma viagem de estudo pelo usar da palavra o ar. Isaias Alves,
interior de Pernambuco, Paraíba e presidente da Junta Mantenedora da
Ceará. Faculdade, os presentes visitaram de-

a i e\A • * * • moradamente as dependências da no-
O 1 O*1», aniversário aa va escola superior, cujas obras de ada-"Sabinodo" ptaçSo Já aa encontram bastante¦ _. adiantadas.SALVADOR, 7 (A. N.) — Transeor-

re, hoje, o 104° aniversário da "Sa- (Condo* na 1* pág.)

Arte brasileira na Semana lnter-Americana de Troy

Bafa
Em viagem de estudes paio

nordeste
SALVADOR, 7 (A. N.) — Pelo"Pedro II" transitou, ontem, aqui,

procedente do sul. do pais, uma ca-
ravana de dez estudantes da Escola
Nacional de Agronomia, chefiada pe-
los professores João Cândido Filho.

meses a operações estratégica!
da extraordinário valor militar e
político. Foi, da fato, uma reali-
xaçéo completa, uma obra prima
do inteligência a da valor.

"Está ao alcance das de-
mocracia» a iniciativa nu
guerras co/itra a agressão"
CHÜNO KINO, 7 (A.P.) — O |S-

neralissimo Chlang Kal Chek dt-
clarou aos correspondente estran-
gelros que a iniciativa nas guerrsa
contra a agressão está quase aa
alcance da mão das democracias.
O "leader" chinês predlsn que os
acontecimentos de um futuro mui-
to próximo justificariam essa
crença, acrescentando: "O mo-
mento presente é importantíssimo
para a nossa luta. A resistência a
leste e a oeste tem sido boa, mas
cabe ainda aos agressore* a deci-
sio do próximo golpe a desfechar.
Presentemente, entretanto, há um
maior grau de união entre as na-
ções democráticas contrárias à
agressão, sendo bem coordenados
os passos que elas vêem tomando

• para conter os golpes desferidos
e por desferir. Vemos claramente,

. em cada "front", a oportunidade
de' passar da defensiva aos con-
tra-ataques".
Elogio da esquadra britânica
através de uma alocuçio da

lord Strabolgi
LONDRES, 7 (R.)-— "Ulterlor-

i mente o solucionamento todo da j
guerra dependerá de prosseguira
mps com o nosso controle nos altos
mares, com os nosso' navios de
guerra", declarou Lord Strabolgi.
elogiando o trabalho da esquadra
britânica em alocüção pronuncia-
da em Henlei. .

Depois de lembrar que • menos
de umá vintena de navios de linha
britânicos e de várias dezenas ds
cruzadores e de contra-torpedeirog

per altos fontes oficiais de qup 
"o Ministério da Guerra Britânico terem ficado de permeio, no ül*M-

ié tem prontos os planos para a criação da um novo "front" ds «f "J,0'»11*" 
J1SSL!L?JI?S2?l »-. j m.lt £- .r_.:j^._j»--««'ii..ii"M a° mundo, lord Strabolgi acres-combate, quando tal for considerado oportuno. ;, 

- _ centou que o Exército britânico á
Não foi fornecido qualquer indicio sobra a região abrangida imperial poderia estáF brevemente

lutando lado a lado com as tropas
russas no C&ucaso. Essa poderia
muito bem ser a campanha deci-
alva de. toda a guerra, porquanto
^ seüíóhíétlvo .sçrla->6 Vàe'.'"lm_«wí»"y
que os alemães se reabastecessem
em- petróleo.e abrissem camlníii"'
pára as índias.,,. f. , y

LONDRES, 7 (A. P.) — Fontes autorizadas soviéticas declara- Mas sem a esquadra britânica,
ram a propósito da abertura de uma segunda frente de batalha ria concluiu, nenhum áéròplàno, tan-
Europa, qu_e a ausência desse "front" "facilita consideravelmente a que, canhão ou batalhão poderia
posição do exercito alemão, e não pode haver dúvida de que, o apa-
reclmento de umá segunda frente no continente europeu —¦ essa
frente deve sem contestação, surgir num futuro próximo — facilitará,
de maneira essencial, a posição dos nossos exércitos, e será desvanta-
josa para. os alemães".

Lord Strabolgi,

LONDRES, 7 (A. P.) —A "Press Associotion" foi informado

por esse plano.

mmTfàE&^
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Fontes autorizadas de Vle-
na declaram que dentro em
breve se realizará naquela
capital uma conferência ge-

rai européia, com a participação
das Potências do Eixo e paises neu-
tros. bem como das'nações con-
quistadas, com o objetivo de esta-
belpcer a Nova Ordem, sob a jurls-
dição do Reich. ¦*•,

JEfL

3 

0 "Diário de Lisboa", co-
mentando a passagem do 5°
aniversário da posse do se-
nhor Oliveira Salazar na

pasta dos Negócios Estrangeiros,
diz que o presidente do Conselho
ê o chefe de um país que nada
tem a pedir d guerra, alem áo res-
peito integral à 'sua honra, inde-
pendência e dignidade, sem nada
esperar da "Nova Ordem" ou de
qualquer outra promessa messiii*
nica.

.MU.
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De uma modesta cidade do
nordeste da Inglaterra —• dl-
zem os telegramas — o pri-
meiro ministro britânico, se-

nhor Wlnston Churchill, declarou
o seguinte: "Já passamos pelo pe-
riodo mais sombrio e perigoso des-
ta suerra e somos outra vez donos
do nosso destino"-

S 

Noticia-se de Oviedo que á
policia descobriu que o men-
digo Emilio Lavida Monas-
terio. de 73 anos, preso on-

tem, como suspeito de falso men-
'-'po. tinha em seu poder cadêrne-
tas bancárias com elevados depó-
f-itos e verificou-se que possue,cinda, antros hens de fortuna. Nos
r-ancos desta cidade lotam encon-
fndás contos correntes de Monas-
teria ?to valor âe 55.000 pe&etas.
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VOLTA À BAILA A CAMPA-
NHA PELA INVASÃO DO
CONTINENTE EUROPEU
LONDRES, 7 (Pelo coronel Casado, comentarista militar da

Reuters) —Mal havia, começado a invasão do Rússia pelas tro-
pas germânicas, iniciou-se na Inglaterra uma campanha jprnalís-
tica, acentuando a necessidade e a conveniência de uma invasão
do continente europeu pelas forças aliadas.

. As apreciações eram, na verdade, inspirados pela dramatiza-
ção da luta na frente oriental, mas as razões apresentadas pelos
propugnadores eram totalmente inconsistentes.

Sem embargo, a opinião pública impressionou-se o esse tema nos em boa companhia"

noNOVA YOPK, outubro dc 1941 — fFjto Inter-Americana) — A '•Semana Inter-Arr.erícar.a" realizada em Trov.
Estado de Nma York. teve a colaboração de vários artlsttas latino-americanos. Xa granira acima remos o cantora
brasileira Elstii Houston, executando um dos número!: do programa musical, acompanhada pelo pianista Pablo ttiquel.

foi motivo de preocupação no país, principalmente as massas ope*
rárias. Ao cabo, porem, de duas ou três semanas, o assunto caiu
em completo olvido. Mas, no mês de outubro último, como obe-
decendo a uma senha, a campanha voltou à baila, não si na im-
prensa mas também na tribuna pública.

O CRITÉRIO MANTIDO
PELOS PARTIDÁRIOS

DA INVASÃO

¦ Q'¦'3

ser enviado para o Oriente."A Gri Bretanha tem ainda
longa trilha a percorrer *—

declara Churchill
NEWCA8TLE, 7 <A.P,) -- Era

viagem de inspeção de Tyneside,
o sr. Wlnston Churchill declarou
num breve discurso que, "através-
samos o periodo mais sombrio e
perigosc desta luta e, uma yesmais somos senhores dos nossos
próprios destinos".

Com referência â frente- orien-
tal, o "premler" declarou qué;:"òb'.
russos estão lutando e batalhando
vigorosamente, com resultados ij(úé
sé revestem de particular slgrilfi-*
cação". Acrescentou o sr. Cher*
chill que, do outro lado do Atlân*
tico, "os nossos amigos .estão lu-
tando para que tenhamos tudo o.
de que necessitamos, encontramo-

O primeiro ministro observou
todavia que a Grã Bretanha tinha
contudo "uma longa trilha a per- .
correr".
Montagem de usinas para a
produção de aviões em massa

NOVA YORK, 7 (H.T.) — A pri-
meira usina de montagem em
massa de aviões começará a fun-
cionar em janeiro vindouro, o que
terá como resultado aumentar a
produção norte-americana de"bombardeiros" — anuncia o Ds-

E" curioso, entretanto, observar que os partidários da Invasão do partamento de Estado.
continente são aqueles mesmos que, há cinco meses atrás, declara- '»..__.___- 

em aDreeo instalada
vam com ênfase que "continuar a guerra seria um crime de lesa emAF™ tK'estará co5-
humanidade"-.l^,- ,,;u j„ »„- « i„.„es. „ain. ono cluida no próximo mês de dezem-Esses pwtidários manteem o critério de que a invasão peos ai a- bro e u^lteará de peças desta-
dós teria tido como resultado a paralisação do ofensiva germânica cadsI prociu_,_das pelas fábricas

de automóveis.
Outras usinas semelhantes, to»

(Conclue na 2.» pág.)

A

contra a Rússia, o aumento do prestigio dos exércitos aliados e a
melhoria da .posição' política dos países que lutam contra os nazistas.

O contrario de tudo isso'è;ó que ocorreria, caso as forças aliadas
tivessem tentado uma invasão do continente. A invasão não teria
entorpecido o vigor da ofensiva russa. E se os exércitos aliados não
tivessem logrado um êxito substancial, teriam perdido todas as
magníficas posições políticas até: hoje adquiridas à força de inteli-
géncla. Mas diga-se com-ojrgúlho-qüe os:iUiaaos durante esse tempo
não perderam tempo. / 

'"..'^ l,C r* ¦'-.£¦•'
"OPERAÇÕES ESTRAT^EGI-
CAS DE EXTRAORDINÁRIO

VA LOR Ml LIT ARE
POLÍTICO"^ , ¦ toral baiano e um pouco

Com efeito, desde que começou a invasão da Rússia as tropas espírito-santense teem margem para
aliada, consolidaram a ocupação do Iraque,-da Síria, do Irã. Essa /<**£ estaçõesXiSuVfík 

pais
importantíssima operação estratégica permitiu criar uma treme qUe consome muito cacau, ocupando o
defensiva capaz de garantir o bloqueio da Europa pelo sul, de fa- <.° lugar entre os paises importadores
... ... . . i . n.' • i- ' •- j. mas este abastecimento era procedentecilitar o auxílio em grande escala a Rússia através da região trans- ^ África Ocidental francesa e da

caucásia, de organizar no Cáucaso uma frente pronta a impedir África Ocidental inglesa.
qualquer avanço alemão através do Ira, de conquistar e consolidar Jo ^m^o 

Bnfèjfâfò

sua magnífica posição política no Oriente Médio e na Ásia Cen- cacau e como a industrialização do
trai, de convertera Turquia em uma muralhei separando a Rússia g^^BSgjgSgSBS^
e os aliados das tropas inimigas, de evitar, finalmente, o acesso cau CU7-a exportaçáo do ano acima ci-
dos alemães às regiões petrolíferas do Oriente Médio. fado foi de 24 milhões de quilos, os

De tudo isso ressalta que o, aliados levaram a" efeito com o ffl^^mttSfpWm
maior êxito possivel — sem derrotai — no curto prazo do cinco torno desta próspera, lavoura,

S exportações de cacau estáa
tomando, incremento, e mes-
mo com a guerra, elas teem
tendências a aumentar espe-

elalmente para os Estados Unidos.
Acha-se agora em tlheus, o maior cen-
tro cacaueiro, um cargueiro sueco quevai levar trinta mil sacos de cacau
para Nova York. E se o produto na-
cional, queè ótimo, conseguir man»
ter-se, por algum tempo, nos merca-
dos estrangeiros, os plantadores do
mesmo que o cultiva„i ao longo do. lj-
toral baiano e iim vouco do litoral

ú-.yi^.à'^:XÜ^ZJ!:&!ía£* ..-¦¦ - •¦-..- .¦;¦-?«,-.-...
.,'....„ UiX-i&i^ ,;;-.;!.
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IVoiii<»s ilo dia:
André Carrazzonl, Ma-
çkènzie King e General
Juan B. Ayala — Como
será comemorado o 4."
aniversário do Estado
Novo — Perguntas bra-
sileiros —'Instituto Na-
cional de Ciência Política

NOTÍCIAS DE TODO O BRASILComo será comemorado o r
n... wmà, „„.,.*, e„.mM aniversário do Estado Novo

,*'h&i O PROGRAMA DAS CELEBRAÇÕES NO DISTRITO
tt 4ei bn-6.- ari»*4at da um «aliai* Futebol m»«r#»t«duol
imperie cam pa^ana tt«4l«".« *a »«••• 8. PAULO, 7 (A. N.) — Reallaou- BELO HORIZONTE, 7
filiai provlahe 4* iwfcwat aa ptiptk u ontem, à noIU. no eatádlo munlci- - bora construído um «rande hotel, - ã~nBi>~A~w~ w* ãrTTitõw 4 n/# n/*» »i/â
luncãa dsntro «*• ««Mi or|.*li«çã» eco- pii, 0 treino aecreto do conjunto ma- em 'Caxambú, cujaa obras eatâo or- FEDERAL E NO ESTAD(JUO RIU \
nomlca. iuo» fraudei darnai aram can- togrossense para aponur em dellni» «adiu cm mais de 6.000 contos de rélt."¦""' " '"*"' "**"' -«""-"¦"" ""* 

|„«*«1ji .. » riuka Mineira Ãa\ Naata capital, Como cin todoi «•initoio-w o Clube Mineiro de m^il)ti ,mpnntBlti- *, fMtlvAi ^m^
rlonadoroí moracO*» ofvlcaa asilnalarRo «,.>**-

BELO HORIZONTE, 7 (A. N.) •«»¦"»» <-• lfl «•• novembro, que ínar-
Realiza-ne hoje* neat* capitai, aro ?»/.!»»¦•,VR ^•,?*rl(!'. 4o. ^i*!"":

»,«. d. r*iiitin'cla dai vilhoi «••• «ta* tivo qual a forma dos elementos que,
Sfóíí S. í WÍ «—«.- jjgb* 

«yãH, «ürenurto o.
Ihtt • d.itino • miué. miioaairta de. «-»"»¦>»•

(Conrlusio da 1.* Pá*.)

Sio Paulo

raprtiantor umo rtihllnclo, da ««-atar
qum l.liir«jleo, à unha rinevadarai vai-
toda ceirtn •¦ ialhaa cartum» ••*•»-

• "ílóit 
o muni» eil* muddda. O •«*

tomo/el • • ••Irada da rado|«m •**«-
coram • fawnda •• uu pawede Isola-

Mlnao Gerais
Neves posto» industriei!

BELO HORIZONTE. 7 (A. N.> —
O secretário du Finanças expediu ins-
truções para o lançamento de doía

initn- da iitfuni. « «sgtitoa de dlvcrsoa
mtinlplplti» • tle» 'calçamento «le ?<1
rui».* ttti fetrOpulIs, Discursara o dl»
retor ilo Departamento daa Muntclpn
llilttrtes:' ft» 15.30 lint-ii* — Kntrt-a»

\,7Ã1 -ZZ. Dostoa industriais e de vcndaa e con-
Y^^ ^. ...!'. ~^ ' doalimo", ll««em-ao » cidadã, quota ffij™^ no ^^^ exercido deDO PLANALTO z^^^Z^^^^.
SAO 

PAULO, 7— A voneraiído oiellanto • do cairo decodeatt, ««o dé versidode Mineira
. lenhora d, Ana Carollna do

tê&sflo de ui/mMMt ceral a Instala- Inatltiildô em l»IT, » que'deu rumo» do» metal» coletado» em Nltrrot «o
caf definitiva dTciub^ M^ro de nov„» a..» destinos d.. Brasil -^^ ""* "¦'"-•-• *» M"H
Planadores. Nessa mesma assembléia, *""""" "" ' *"
•ert eleltn u diretoria eletiva dessa
nova entidade aeronáutica mineira.

Rio Grame do Sul
Neve prédio poro o Deporta-

mento Administrativo^
PORTO ALEGRE. 7 <A. N.> — Vis-

Entre a» eomerôoraçoa», vale deu*
tacar a Inaugurado de vArlo» methn»
r.amentni pflblleo», como mal» um*
prova do esforço construtor do ko»
verno do presidente nintiillo Vnrica».

O programa de celehracAo A dnta
do Estado'Novo. no prAxtmo dia ln
da novembro, nesta capital, é o «e»
milnte

ivvjiioíciiinntc *rtn mlninir» du M*rt*
nha, na Ponta da Arelal KalarA • »r.
Armando .Onnçalvw. *e |6 bota» —
InniiffuraçAo do esUdlo da Knrça Po»
llrlnl. Wseursnra o comamlanto >ta
corptirnçKo, coronel Djalma da Fon-

mole oo» ieui «doloo» • .^ÍTu.ÍI *-ELO HORIZONTE. 7 (A. N.) -- t0 Mr ^tMtnU o local onde se acha ?}ü?lc™ bri*"i,l>lr'"'' *m tranco Pa
 outro». A loclodod. wbNi eouco» m <lelU) ^n^mo d» turma de$e ínstaiado, o governo do Estado «sol- IAr'" %*i"f5"™i•éculo do oipocto o o erlrtoe-ocl» InduH-tal o „„„_ dog f,rmlcêutleoo pela Escola vcu dar nova localização ao Deporta- *8. 10 H°^

Arrado. Bololho, cond.ua do outro». A toclodadc •¦«<•.-•¦[*™™ Poi eleito
do Fluminense

caudo estabelecido que pas.se essa or- "¦;¦¦•¦"•'"« p-;» • liepartnméntç de
gSo a funcionar no anügo edifício da W«uc«q»o Nacionalista da Prsfeltu»

O MINISTÉRIO PA
^S TIORAS; -_Alvnrnd« pelo. QUERRA BRITÂNICO JA

TEM PRONTOS OS PLA-D«n,n„.tr,çan j^Qg pARA A CRIAÇA0. «. Pinhal, completou um  — _.,—.- - - .,„_. — -.  „.„ „.„ ,,„,„ ,„v„,,„,v..... ..„ K_.._-
de Idtdo no dia 5 do corronro. A orli- «omtrciol comof» a lovor da vencido o ^ pan^ui da Universidade de W- menl0 Admlnl.tratiVo do EsUdo. fl- "^¦rrIj;" *™ n^-1-^" .„ -.- I1M .WA1/fl „CDnMT"
tocrétlco o voturta matrona, quo é tron-. valha oris»oc»eta «hei».-. nas Oerais, o professor Alberto Tel- ^,^0 estabelecido que passe esse or- B5255ÜÍ? ..^*,í'-:J?*.•Ü'ir^m!.,lt-0....í,., DE UM NOVO FRONTl««rwfis-i v -rwiweia meuwnei t|H* m i»n- , reina inwwi«"-" -.--.——- -—— — — - ¦• j_x*i-« <i»oa a«ma1oi
co do iiusfrísilmi attltpo bandairanta. Por tudo Isso Indo motor ri-Hjl.m- xelra Pais, catedrático dessa escou. BBU B .uu,4UIin, „„ „.„.„ v-...v Distrito Federal
fln,. . «oritéisim. *no do .uo vld. .m f«, ,i..,.m o. fa-tato-. ou. f*»™ Competições téenices escoteiras *^*J^^^^^"S" ií.t.™"B« aí S*fVrênei« Nado
plmo atividade mental, moitrando. ai- 0 cairtisslmo onlvariírlo ia Ilustre^do ^ HORIZONTE. 7 (A. N.) í^8eo.enc0n*Tan,J™ VÍf ^,C,°^U; nal fi* sat.de. Aail HOnAS - T.an

suas novas instalações.
Florestes ceterinenses devorados

pelo fogo
PORTO ALEGRE, 7 (A. N.) — Se-

aqui recebidas,

•im. a axcepcionol qualidade do cerno m0 d. Apa Carollna do Ariuou -rara- H4 wls al)os durante o mês de ou
dc ifoiio roça. lhe, condotu doPIrmol. Foi umo foi» tubr0i realizam-se entre aa associa-

i Tornou-so quota umo feito público nllldamon» poulli». çOes escoteiras desta capital- compe-
nu af.m«rid. que deveria intarc.i.r M* «ções MK-^ tto tro-

quaia .«clu.iv.rn.nl. oo dan do. Arru- M* "*^ue M ^^^° P«to Rotari
do latalho A imprenso lac.l ocupou- X'\md'jb.i 

..trodiic A entrega será feita pela Associa-
se particularmente do ouunto. Uma o eitudo econômico das estreoos ^0 ggeoteira úo Departamento do
itmpético curioiidods populor cercou 'o .... — _..... „.- — _«_
feito quo porontei o amigo, do conde.-
ia reoliiaram quer com csremânia. ra-
II|íohi, qUar com homanagans profa-
.nu. Havia umo rosõo -o i ilio: o con-

• deito do Pinhal è um símbolo. O iim-
bolo 

'àa-, 
tradicional fazendeira poullito.

A Socitdodc Rural— corporação for-
Mado por lovradoras —- pôi om cvl-
déncla 0110 símbolo: participar oficlsl-
pjipirto dos .homanagans praitadoi s d.
Ara Corolinó o confariu-lhe o titulo do
•úo "lé-is-honorári»". Para quam, co-

t^a^um^a^pZ^t '^^o^^n^mn^ ^rdada, com particular intere^e causando importantes
nono fidalguio rur.l, d. "ro.end.ira" StudS Im BauTsepilndo depois pa- pela elite local e amigos do ilustre rlala.
¦ouliito. o íríülo vala ^ela móis ombi- ra Araraquara. Pretendo — concluiu multar.

" o nosso entrevistado—demorar^ne de q anivérsérie^ de uma
lB-aSO dias no interior de São Paulo." w ¦""?«•»¦¦"•'

,an-
da
na

DE COMBATE"
(ConcInsSo da 1." pag.)sfto. Espera-se agora, que por todo o „,„._,„ ,, ,„,,„.. ,..„,..„„„,«,fim do mis ou em princípios de de- ^^X ilm»^. n^«embró estará o Departamento Adml- ^,,i"IB"i",,í?.í,^!.",ew^c,•.nlatratlvo do Estado" funcionando em 1£S£&j& 

ffigfa dR Mrt, do
Instltutp.de Estiva — Cais do Por-
to; • dn Vila OoerArla do. Instituto
de Estiva — Vila 10 de. Novembro— Ilha do fínvernndor. ¦

de ferre peuüstes Minas Tents Clube, que este ano nio PORTO ALEGRE, 7 (A. N.) — Se- As 11.S0 HORAS: — Tnauauraclloconcorreu por ser a mesma detentora gundo informações aqui recebidas, d" trecho Inicial dn Avenda otuttn
a' PAULO 7 (AN.) —Procedente do referido troféu, por dois anos cun- procedentes de Joinvile, há vários dias Vnrens. AR is HOnAS: — Almoço

do Rio chegou hoje a esta capital, Mcutivos. lavra tremendo Incêndio nas florestas no Pnlflclo dn Qtierrn. oferecido pe»
nelo seiundo noturno, o sr. Luiz Al- ^ «.-.—i f.!. do vizinho Estado de Santa Catarl- lo ministro (-eneral Eurico Gaspar ' 

qUe lhe fizeram OS jornalistas. SO-
tino Barbosa de Oliveira Neto, funeto- Homenagem eo general v.rw- na Ao que M dJz> 0 lncéndlo teve mura. em nome do Exercito, ao pre- bre os iní0rme5 de que vasos de
nárlo do Conselho Federal de Co- tovõo Barcelos inicio em uma vasta área de pinhei- sldente rietnltn vnrpa». as i4.i»n guerra norteamericanos haviam
mérclo Exterior, que vai realizar uma jmz DE p^j^ 7 (A> N) _ a rals. situada entre as locaildadcs de horas —* T»p«<ftl-> de enrro» mniid»» ,Jlauldado. vàrios submarinos ale-
visita ao interior do Estado. Falando g^i^adc locaJ, por intermédio do Calmon e Sáo Jo&o dos Pobres, sendo a ca-ocínlo. diante do nfitM^Ao JXs '
à reportagem da Agência Nacional, o ^ . Smo^^ oferecerá desconhecidas, ata agora, as causas do Ministério dn r.uerra: Aí n hora*: . Ktirnètaftoíeobre se Dossuia ai-sr. Oliveira Neto disse: "Venho estu- J^1!;^ Cristóvão Barcelos assim impressionante sinistro. Centenas de - visita do- memhro» das conferén- . "J^ggK^dk?nu-^SSãn-
dar as possibilidades das «stndude ^Jfi"^ ofleudade da, 4.» Re» trabalhadores desenvolvem Inauditos <*.'*« nacional» de saúde e. de Educa- gwna ^dlepctode qne a ™Jftn-
ferro do Estado e as suas condições rSrr unS*?-ru* nrisrimn dia is um etforcos no sentido de circunscrever r5f>- no presidente da RepflMlca, no dia estaria prestes a deixar a
Sis. SigTainda hoje paraXampi- gJÜfSSfe nos^wS^°doU*ClubeTe ?SStt SKtaVTffdC J-«rt? 

-" W- ¦}«" "«"*¦; - .» *o « Roosevelt respondeu

mmrm\Vmm*tmmmm& Kto de Kra. A festa está «ndo que o incêndio se manifestou, e vem ™3%g&gS ^K6£ t1^^*- negativamente.
Impt^nwa^^^jroviwmBuu^i^ Blninrf,a(,a_ ,„,„ Mrticular interesse, causando imeortantes danos mate-

das controladas pela "Consolida-
ted Alrcraff*, serào construídas
em Tulsa, Omaha e Kansas City.
Roosevelt nio quiz falar sobre
o afundamento de submarinos

WASHINGTON, 7 (A P.) — No
decorrer de sua conferência ecro
a imprensa, o sr. Roosevelt decll-
hou de responder às perguntas

Perguntas
brasileiras

N.79—
RESPOSTAS AS 1»KK.
ÜUNTAS DK ONTK.M
l — A república de Tbatlni íoi

a con.wç:.iSnclc<.<i çutha
dvil qne se desenvolrcu no
Rio Grande do Sul, dt 1835
a 1845, vulgarmente rhama-

1 da de revolta dos "Fai-rj.
pos".

2—Dentre os peixes ff!fft.*if«
do Brasil, o pirarucu r o
mai; importante, ntlnpin»
do 2.1/2 metros de comprt-
mento e SO quilos dc peso.

9 —A cidade &e Porto Aieyre,
capital do Rio Grande do
Sul, foi'fundada em 1742.

4 — 0 clima de Porto Alegre /oi
classi/fcado por Saint m-
taire como o melhor io
Brasil

S_ Joaquim Manoel de Mact-
do, nasceu na cidade it
Itaborai.

AS PERGUNTAS DK HOJS

1 — Quais foram os prtmeiros
habitantes de Porto Alegre?

I — Qual a (ndtlstria qne fez
abandonar a cultura io
trigo no Rio Grande do
Sul?

— Lembra-se dos acontecl-
mentos históricos que st
verificaram na cidade ala-
goana d' Porto Calvo?

—Em que é utilizada a lingua
do pi/aruett?

5—Quem foi o presidente da
República de Ptrattni?

«lon-d» dai comendas.
A odmírovel railstincia orgânico des-

10 ilustro matrona conserva am pleno
atividade um dos haja raros remanoican-
rei da senhora dotfa do* foudos do café.
Ha nela todo* as qualidade- típicos des-,
tes odmiroveii mulheres patrícias quo
governarem, das casos-grandes das .fo-
sondas, o mundo varlagodo o Inquieto
dos colonos, agregados, psgtns, odmi-
nistroderos, auxiliarei, capangas, muca-
mit, .mundo do criaturas quo formiga-
vam am torno das rumas verde» dos ca-
feioii. To?* . mulheres consorvavam,

Km. rmi.jm<.».<(-<. Ae. Mimiiui<ii« mbiti*. *wK Tircsldldn pelo ministro
Unhe de ¦»» pwp»*»»-» *¦¦» eonstruçoe lnteHmi ^ TM!lMpn. as 20 horar:

devendo falar, nelon olvf», n dr. Bnr-
bosa TJmn Bot.rlnho. e jielos tftlllta-
res o general Firmo Freire: A cert-

pelo ministro

Regressou o Soo Peule e sr.
Abílio Fontes Júnior

da Case do Estudante do Brasil
ranair •

BELO HORIZONTE. 7 ÍA. N.) - PORTO ALEGRE, 7 (A.N.) - Se-
TTnra flo Brasil. Discurso do dr.

Paulo Filho. Ap :n.ln. HonAR: —
presidente da'.TteptlMI»

O deputado Fish quer que os
Estados Unidos levem a

guerra à Alemanha
WASHINGTON, 7 (R.) O sr. Ha-

6AO PAULO, 7 (A. IÍ.) — Re- jjzonte, da Panalr.
gressou hoje a 8. Paulo, pelo segun- r,zonw* m rAI1
dó noturno, o sr. Ahillo Pontes Ju-
nlór, secretário da Comissão Ektadual
de Gasogênlo, que esteve no Rio de
Janeiro organizando o. desfile devei-
culos movidos a gas pobre, que ali se

da Universidade do Brasil, e Suzana
Méis uma Casa de-Saúde em carvalho, da Universidade de São Pau-

- Petos »°> o8 Quais, como representantes dos
¦m-Ti-. wnnT7nvr-L 1 ia Ni - universitários do Rio de Janeiro e Sào
»^°t«f ^«S?^ ser instalada ^-o ve«m em via*?en» de Propagandain Patos acaba de ser instalada 

^ g construçâo da Casa do e,^.ZfiS^rtJZ^TF^wSn mais uma moderna casa de saúde, PS» a conswuçao *»^™«™* m^tn wn}nr promovido pelo Pire-realizará no próximo dia des. Volto ™?.,„"* w^i„i„ai *, me-miA elda- dante do Brasil, magestoso edifício que . . rnr,.„-, ^« «.tudante» ds Uni-satisfeito — declarou á Agência Na- Prefeitura Municipal da mesma ema- ^^ rnrielT1,iHn• „„ ?BrP,„n rir4,Hr, nem torjo çantrnt de Fstudantes da uni-
cional — com os trabalhos realizados de vai executar, por melo ^Çfnwr;;

Elogio da alma brasileira
Em alocuçào irradiada na Hora Na-

cional do México, em honra ao fira»
sil, o sr. Alfonso Rfcyes, ex-embalw*-
dor daquele pais amigo no Rio dt
Janeiro, teve as seguintes pal.i-.-rai
de enctoiio à nossa terra e a nossa
gente:

Sobre os encantos do Brasil, pode»
cada

«ama lücão, declarando que o estado viajante, da prouna ponte ae av*
•fX-luear também, eomo parte dej» deCgúerra existe en?re os Estados ^SS^JS^J^gSS .°Sff-Í
sas oomemorac«es: A Inaiigursoao da Unidos e a Alemanha,
asrínrla nostal teleurflftca Atl8ntl«»a.
na Avnnlda AtHntlea.

O Inicio.do» trabalho» do recensea-

Foi^emor^ no dia 3lde õutu- gundo comunicação recebida pela dl- ^X^oX SS2tt-tíô d» M,M «Uton Fish,.. da Câmara dos Rc
£ S^rSme?ro^nlveisArto da retoria da União Estadual dos Estu- ^".SÍS^^S^hffii presentantes, declarou que vai —. » «»-."»- —
Unta Governador Valadares-Belo Ho- dantes, chegarão amanha a esta capl- ^ "K^onSoTa 

sàlàanhT da apresentar na Câmara unia reso- riam escrever-se bibliotecas, e
rt^e^a Panalr. tal os universitários AJdo Lins e_ Silva, Jwfl" fl<> navio escola sa.aanna Tiajante. da prouria ponte de

Itrovés do umo bondado motornsl quo pe^CQm^ centr^T^Thorw rencia pública ou adimnisfjaUra. o
obrontia osso vasta eolmeio tribal, do da mgnhft d0 dja 8 parttra para a ca- novo serviço de força e lus da cidade,
trabalhadoras rur.ii, uma nobro disni- j>tta.l da República numerosa repre- o qual está orçado em cerca de 2 mil
dado. Sua aristocracia irão decorria tan- sentaç&o estadual àquele desfile. contos de réis.

será construído no terre.no doado pelo
governo federal na capital da Repú-
blica.

versldade do Brasil.

MMESBOIM
ANDRW CARRAZZONI Võt fim, do Estado, o Império Bri-

tônico dá exemplo contrário. O sr.
M DOS GRANDES livres ul- *«** F"^an^fe. *?*LSwUÍ
tlmamente publicados no Bra-, .^t» d« -i^-V^^^^^

, sil é o "Getulio Vargas" ^^ST»^^Ji,^^À.Stl'. 'André Carrazzonl. Obra de co- £a""d*.? *• "SSÊTÍ S5Sl.les3!

multiplicidade do» grupos que aspl- histórico encontro atl&ntt:o Cbur-
ram.ao poder, o chamado governo de chlil-Roosevelt, cuja Influência, na
partido constitui o mais seguro melo conduta-da guerra está no conheü-
da degenerescência da autoridade e, mento geral.

I
mentarista político perfeitamente co» o mesmo ano, dirige os destinos do

u .j„ j„-> „..,„,*«. h«Z«.«wi grande Domínto. boje perfeitamentenhecedor dos assuntos do dia na vida fntegrado na ^^ dev»proxlmaç«o
e de unidade de' defesa do hemisfério
ocidental. Wiillam Lyon Maclcenzit
King nasceu em 1375: O traço predominnnte de toda a sua carreira tem
sido a amizade que desde os mais
verdes anos demonstrou pelos Esta.

^1 \m\W^ ^Êm^Mm ^k**-H

GENERAL JUAN B.
AYALA -

>"V ««neral Juan B. Ayala, envia-
f Ado extraordinário e ministro
V J plenipotendárlo do Paraguai^"^ Junto ao governo do Brasil, e
um homem simples, e um soldado

SK*!,vJ«i!^^ 'mm%ÍSfTmm\SJS S
pessoas que o cercam, as qualidades
que as marcam. Quando estalou a
guerra entre o Paraguai e a Bolívia,

rir» TiTiiiin. .«m - ?Ã^o«i«* •«», «-^- ocupava o,posto as chefe do Estadodos . unidos, sem, todavia, em nada •vr.inr An F-cÃrrito . • nôde então
manutenção, ao contrário, — segun.
do tem proclamado com ênfase —
constitui a mais sólida garantia do
desenvolvimento e da segurança, do
grande Domínio.

Essa atração pelos Estados Unidos
é natural. Mackenzie King, ooni efel-
to, fez os estudos na famosa universt-
dade de Harvard, onde se distinguiu
como brilhante aluno. Em seguida
trabalha com Jane Addams na nfio
menos célebre "Hull House" de

de comando/concentrando o organi
zando forças militares de seu pais.

A carreira militar de Juan B. Ayn-
Ia é longa e daa mais brilhantes. Em
1926 foi enviado à Europa em missão
de estudos. Cursou várias Academias
Militares da França e fes está-
glo nas guarnlçôes de Stras-
bburg, Metz e Versalhes. Eni 1927
assistiu às manobras do exército em
Campo Oberhoffen e em 1928 no
Campo de Bltch em que participa-
ram 50.000 homens. Depois de fa-
zer o curso de major na Escola de
Majores, em Versa lhes. o general
Ayala matriculou-se. com notas bri-
Ihantes. na Escola Superior da Guer-
ra de Paris. De volta da Europa, foi
nomeado chefe do Estado Maior do
Exército e se encarregou de preparar
a defesa nacional do Paraguai. Du-
rante a guerra, comandou o Segundo
Corpo do Exército. Na batalha de To-
ledo enfrentou as forças do exército
boliviano, comandadas .pelo general
Osório, chefe do Estado Maior da
Bolivia. A vitória de Toledo foi decl-
siva e o nome do general Ayala crês-
ceu na admiração de seu» patrícios.

brasileira, aquele livro é também a
Obra de um arguto e penetrante pst-
còlogo. E os traços marcantes do
caráter do chefe 'do «governo brasi-'leiro.ali estão,'nitldamtnte fixados e
fixados por um observador que tem
auxiliado suas interpretações o ele- ,
mento precioso da simpatia, que, co-
mo se sabe, é a chave tle toda com-
preens&o.

O livro em que André Carrazzoui fl-
xou a figura do sr. Getulio Vargas
aèaba 'de surgir em tradução Italiana,
tradução que estú alcauçando o maior
êxito.

E é essa circunstância que nos ofe-
rece a gratíssima oportunidade de ln-
ciulr em nossa galeria de honra o
nome do sr; André Carrazzonl.

Frisemos, desde logo, que sfio. reates Chicago, e por fim entrega-se a pes-raraao-^méritos desse escritor. Flho guisas industriais por conta da Fun-do Rio Grande do Sul. elo se fez Jor- dHçiio Rockefeller. Politicamente fl-nalista, panfletário, cronista na im- nou.s-e, desde que ingressou na vida
prensa de Porto de .Alegre. Muito pública, para as fileiras do Dartldo 1'-moço, dirigiu o "Correio do Povo", beral de que é lider incontcsUdo Nodando ao velho órgão de Caldas Ju- Canadá, ao revés do que ocorre emnior um novo relevo. Em 1930, duran- outros Domínios, a direção dos nego-
te' ti movimento que culminou com a cios públicos continua a ser a*tcma-
vitória de 24 de outubro, André Car- da entre os'dois grandes partidos fa-
razzoni multiplicou-se em sta trlbu- diclonals — liberal e conservador. O

.na, .produzindo editoriais memoráveis, elemento trabalhista, pelo próprio¦¦¦< A revolução vitoriosa lhe tória dado. surto de,progresso e pelo caráter pro-o qua ele quisesse. André'Carrazzoni fundamente democrático das lnsti-
nada quis. Aceitou o que còm lnsis- tuições canadenses, não encontrou o; tencia-lhe ofereciam: o cargo de dl- mesmo; terreno propício que se lhe r
retór dn "A Noite*'. E é ali que vem í,e.1'frou -a na.metrópole, já na Aus-'prestando ao governo da República Lra,1Ia,'.-]B Nova Zelândia ou na União m.- 0 „,, feito mnií i-T.nnr^niB «

.£¦ ao .Brasil oB-assinaladbs' serviços s,« ;Aírjcan?- „ Dcfde o memorável t^^tSWcut^X^
de seu talento e da sua mestria. *}?ltorJe Jt *r*l.mitubro^e 1935 em devolveu"haWÍ rnSfobrl de Sivol

v Entre or grandes serviços que Jft o ?"e &^,!?£*,« os consemdo- ££$£..^SdT^Sra SüBrasil lhe deve, conta-se a publica- chBVia do r « Lnnof?0^, fb .* os c-»r8°s de comandante em chefê^o
[çfio da sua biografia do sr. Getulio f,í£"a. %^r -*• Bennett, o dirigente Exército e de ministre1 da Guerra e: Vargas, a que acima aludimos. ™™^W>• ^e ma o ria decisiva no Marinha. N0 goveraoVtenerTMo-

E-, pois, com o maior júbilo que aqui cto d?^d^& ^»^«#- «'" riníg0' '•»»'-wmeado Enviado Extra-
registamos o êxito que a obra de An- .29 -i8,"0 L»tnS ^er«a. Ma^?" ordinário e Ministro Plenipotendárlo
m-S Carrazzonl vem alcançando em mío 4Lm&Lmf/«* de seu pais junto ao goverAo do Bra-
sua tradução italiana - Justa rétrl- à vltóriaP fihal Zr^Ss^S *? ^
bu'çád ao grande mérito, coroado de brlentãçto dê' Macko^f'S^ .Neste nOT? fetor de "ttvMade poli-

MACKENZIE KING &*$&&&&•& SgS--. gl^SÉSi.
a , M dos traços característicos do JSSSSSSSâ^lSSãí ^^Tc^£r^^^

tmW' 1

admiração, ao passar a catedral geo»
_. . „ , lógica do Pão de Açúcar, de cume en-

Acrescentou o sr. Fish que a volto em flocos de nuvens e o sopé »
sua resolução autorizaria o presi- estremecer sob o troar da artilharia
dente "a empregar totalmente as das ondas.
forças navais e militares dos Mas! Que dizer da alma brasileira
Estados Unidos e todos os sens em que há encantos náo menos as»
recursos riara levar n mierra sombrosos? Que dizer de um povi

AS SOTiKVmATÍES DO T>IA 10, NO *„„*" 
A ,-nwprnn alpmãn #> ar<iu- <lue contra a Índole descuidoía do»

FITADO BO RTO K£ °IsllS, 
« «nr,nV»n» trópicos, se des\ela e madruga in-

n ^^; nfiriM ».« . «i.ví;í Cl??ar «m «»to %£¥*!} , • - ea-!swetaei.te P»™ realizar no sola
ilrtTÍ/-»lir r\A rrrft 1\i\ -s? STÍSíTa ÍI'ÍJÍSSi-2,t ^ ° ?' 

'Hamütol- ™f> declaro««r mais feroz que exista, e por Isso mes»
NOTIrlAx Dn FYlAnn & l *, i « «™S?..™», . ?« kv dese3° t»ue ° c°neres5f- vote mo mais assediado de todas as exor-nUMvIAj U\J LJlAUU **a° a" n, '«¦• «-•«" •"*•«..-•¦ *^9- diretamente a «tia soUcltaçâo. bltândas vitais em que a vida sora» - Inauiriiração rto Posto a». Pue- j ó fe , de

ààrffir Tuk PalS »»YsB ho*- A maré crescente da vitória salubridade eP conforto, em metade»ará o »r. Luiz Pnlmier a» s.^no- •»• da "selva virgem e do deserto, para•^~,In«B,T,c80,'1 ín,á8r ascentle «O ponto máximo— transformar o viveiro vegetal e ani-•Wrlo de Sfio noncalo. Falara a pro- J^l-i- n, Cnlli. «si «m J«*--ni e morada plenamentefe»wra Maria Stefnnla Melo fle Car, declara Ue UauIIe domados pela mão fabril e' pelas ln»valho, diretora: a* "?»"*•— ™* LONDRES, 7 (A. P.) — O ge- düstrias.e as artes? Que dizer do povo
^m^S&^^Sm^m&- ««2 Charle, De GaüUe, chefe^ gg* jg ^jg|

nAMPnfi^^fA manha.> nando «• li Hora. - Pertra fundamental "França Livre", proferiu hoje -um .** a«"°^g» m« * ihane^, oue
CAMPOS, t (A MANHA) - Dando _ _„. _ „_„„„„. ^n?- discurso no banquete da Assoete- ^«2^í cmtur™^mopolíS m

DO RIO
A obra política e social
governo do comandante
Ernani do Amaral Peixoto

«ecuçfio ao programa da sua secção ^^^TVS^fZZde Cultura Política, a Academia Cam-
pista de Letras promove para o pro-
ximo dia IS do corrente, às 20 horas,
uma conferência do Jornalista -e escrl-
tor teatral Santacruz Lima, sobre o te-
ma "A obro política e social do Go-
verno do comandante Ernani do Anca-

rft o er. Franct»co noaembunro; fts ção de Imprensa Estrangeira, do ciilto da cor local e dos sabores ver-11,an hora» — Pedra-fundamental qual participou, a convite. nactfares; que concebe a pátria den-da» Ca»a» Populares. Falara o or.; Disse o general De Gaulle, entre tro das harmonias internacionaisILeonel Mapaltifles. presidente dn cat- oúixfa coüsas,' que "um gigantes-' E isso de tal feição, que soube sal-xa Econômica: »s 1* hora» — innn- ^ eg-f^ço e necessário para que vagnardar sua unidade politica e seu
se produzam- quantidades astroml- patrimônio territorial, - tüo colos-cg sais que parecem escapar a toda-a

gruraçfio do T^atdrlo Sfio Vicente Am
Palila. Falara o'sr. nul Buaróue,

S^otS^ÕÕ»^^ •.e.<,r!,A:,.0_.?' B^!»!í.*.!>;?.**:_!*^ ^vV^.^1^ SKa^r concepção jurídica - envolv«ido-SÍ
Tinoco fará a apresentação do confe-
rencista. ...

Falso brasileiro processado
Foi remetido ao juizo do crime de

Niterói, o processo contra o alemío
Walter Fredericks, que conseguiu do
oficial do Registo Olcil de Monjolo,
em São Gonçalo, uma certidão falsa
de nascimento era que figurava como
brasileiro. Também o escrivão Modes-
tino Carneiro foi processado.

14,30 hora»,— Assinatura 3o» con- homens, que, um dia, terão que com cjegànda na teia de uma Hn-1, • «entrar• em-ação-na Europa, Ásia gtjS quase transparente que veiu s
. .___._^ ... ikY.-W* «'-África-,? .1 . ,V se tomar como malha de ferro para
INSTITUTO NACIONAL E acrescentou: a conservação autentica de sua sen-
ittc- r«i£>*ir<iA nru «Tir1 "Talvez possam entrar em'ação sibüldade e de suas tradições Inseri-
Uc. lAEnKAA rULlllLA 100.Ó00 tanques combinados com tas na« pal3\Tas mais belas eflesl»
A^A«r.^m^»s'A Am A*, A» 100.000 aviões, com um suprimen- vej?.^ue. larna*« puderam captar »

, comemoração do dez de ^ de 5Q milhõ'esüde toneladas mer- estância vaporosa da poesia.
¦ novembro* cantes. Tudo isso causará ao sis-

tema mecanizado do inimigo . . , * .' -, - , „ „Em comemoração do aniversário do queda e com ela a de foda a es- •'•"'«-projeto criando uma biblio-
Estado Nacional;,o Instituto Nacional trutura da tirania alemân. teco em Porocotúde Ciência Politica realizará, noje, r>l-«-P mni<- «-. fPnorai n«. nnni. - —~ _uísse mais o general ue. oatu- çrLO horizonte, 7 (AN.) ~le que a Alemanha, dentro em Esta em discussão, no Departamento

pouco procurará obter do mundo. Administrativo do Estado, um an»»»
aquilo de que ela necessita, em fa- projeto de decreto-lei da Prefeitura
ce das fenomenais perdas que tem Municipal de Paracatú. criando a Bi»

às 17 horas, no salão do Conselho da
Associação Brasileira de Imprensa,
uma grandiosa sessão cultural. <

Inscreveram-se para falar os se-
guintes oradores: dr. Pedro Vergara,

to tido em. tudo. Mas adiantou:"Estou, parem, complemente cer-
to, e isto declaro de antemão, que

a estabilidade, conquanto re- de mi ação pessoal que tem Cesen-lativa. dos gabinetes. E é o
que lhe justifica o êxito quer no Rei-
no Unido quer nas Domínios que o
edotaram a exemplo da metrópole.•Nos paises. entretanto, em que a si-tuaç&o politica se enfraquece pela

vrlvldo corín traço de «inlSo ent-e aGrã bietaiha e os Estai os Unid«.'s.dados os bons termos de amizade pes-scal que majtem com o prieMdentè

O general Juan B. ¦ Avala é um
grande admirador da obra politicado presidente Getulio Vargas, e noseu pais. sempre batalhou pela 

' 
im.slanfação de um regime forte, realiFranklm Dé;afl"p Roosev.vr. A essa zador da ordem perfeita e'"da"iúsS-icircurstáncla ie deve a reação du social. -*¦-«»» « <w Justi,-,

Vão ser processadas por de-
vastação de matas

Na verificação feita pela Policia Ru-
ral relativamente à derribadas de ma-
tas, concedidas pelo Conselho Fio- -..._, „... . . ,„ ,,„
restai de São Gonçalo, foi constatado capitão Carlos^Sudá de Andrade
que as Companhias Cimento PorUand professor Humberto Grande.
e Agrícola Bom Retiro não fizeram o .O dr. Peuro Vergara farái.i confe .
replantio a que estavam obrigadas, em rênçia principal, subordinada ao te- as solicitações alemãs jamais se-
1910. Vão ser iniciados, assirn, os com- ma: "Os antecedentes do W de.no- rão atendidas". .
petentes processos criminais. 

vembro", em que traçará um quadro Terminou o chefe dos "franceses
it - , nr»P« -~ panorâmico da situação brasileira an- ilvres» prognosticando a aprosi-Uma secção da D.U.r.S. em tes de 10 de novembro de 1937, apon- ,„açâo Ja derrote ccmpleta da

Nova Iguassú -nsLU^d^iS^
Na próxima semana será inaugurado plantação do regime atual, que. cón- es^ „n.°, ÇSSiS?- q:l„»„ j. I~no município de Nova igiiassú. um no- ^^ ns ,nteresses da nnçfioeé jntg!. crescente da vitoria ascende ao

vo posto da Delegacia de Ordem Pon- ramente concorde com as aspirações e P01--0 mftximo .
tica e Social, Secção de Policia Ru- t€ndências do povo bi-aslleiro. O con- -., . . . . .,ral. exclusivamente para impedir vto- ferDncj.tft focalizaril a personalidade Obstruções na baía de Hussey
5S?^£°,^^]^^íJ?. ^ do presidente Getulio Vargas, que vem -~ ilha j Qversetd.rigindo sabiamente o governo do c *-** *"-*c* MC vrT1-*•"-••

pais, como profundo conhecedor da WASHINGTON, 7 (A. P.) _ As
nossa gente e dos nossos maiores e autoridades da Marinha norte-
mRis relevantes problemas. americana aconselharam . os na-Em seguida, falará o _ capitão Car- vi0S mercantes a proceder cum

- %'Atn*'£»^vJ^%!^ calitela- quando navegando nas vi-
Preces pre Paz # 

U^^l^SS^ão&'' m tí zinhanças da baia de Hussey, nas
petropolis, 7 (Da sucursal tle > §g«* 

*SSáS proximidades da Hha de Overset.
MANHA) — O Aposto ado da Oraçjo aestacM» as realizações ae maipr vuir .*_ Maint» nol«- p-í-vai nmmnvi-r niT nrAximo domlüBO to do Estado Nacional, nos diferentes «» ^-asco Hay, no aaame, pois es-
.v.iLpi?ÍÍ?5!eL^?_.P™H™°«r°"- !„• setores da administração, fazendo no- táo sendo colocadas obstruççoes

tar que o nosso grande desenvolvimen- na entrada daquela bala, e nas
to econômico tem sido possível' graças • proximidades da ilha. As autori-
à ação do presidente Getulio Vargas, -dades declinaram de dizer se ó ca-

Ürão dè Petropõus"cõiidulmVdo'os fieis conservando o pais num amb!entevde so teria -qualquer significação es-
para aquela localidade. ordem e tranqüilidade pecial, ou sè. poderia indicar me-
t. ,. , , - 

. Por íim> íaiará ° ProfeiÇOT -Bmn- 
didaí protetoras contra submarl-Vao elaborar o projeto de re- berto Grande, procurador da Justiça nos

i __ . j _«„„;j:„„ do Trabalho, sobre o tema "Getulio
gulamento. dos presídios VargftS sal d da nacionalidade". ,vláriode toda oroduç5o

fluminenses ern que mostrará de como o chefe da ^^V.'^ .,!*,™ f™ ,*^
O secretário de Justiça e Segurança "«Çao. neste^grave moment^hlstón-* «Vil e militar dos Estados

Pública do Estado do Rio. designou ^^^ZiSSS^^J^aSSÍ : Unidosos senhores José de Moura e «Uva, trabalho, • prestigiando, os. verdadeiros ;..., . «Jnrao«
Cristóvão Colombo Doria. Amaro Bar- valores e yitaliTMido a administração WASHINGTON, 7 (A. P.) — A
reto .da Silva e Américo Herculano de publlca.jenovandq a "^ Ma.rtah». Junta de Prioridades, Suprimen-
Oliveira, respectivamente diretores da íortalMendo o no»o Exército e desen-. ^ e ADlicações ordenou ao Bu-
Casa de Detenção e da Penitenciária, vllvendo a nossa Aviação, com eman- w,íl e -»Plll-a^oe5 oiai-nuu
presidente do Conselho Penitenciário, cipar economicamente, deste modo, o
e promoter de Justiça de Niterói, pa- páisr tornando possível a Instalação
ra elaborarem o Drejeto de regula- da grande siderurgia, que vai possi-
mento dos presídios do Estado. bilitar a solução de todos oe proble-

• »c» mas nacionais.
Processado o mistihcador

blloteca Pública Municipal.

* 1IAHH1

será movei, com barraca própria, trem
de cozinha, devendo o serviço ser foi-
to a cavalo. A Prefeitura local con-
correu para a instalação desse posto,
que vai facilitar a tarefa do Conse-
lho Florestal daquele município.

uma grande concentração religiosa, em
Areai, distrito de Entre Rios, com a
finalidade de Implorar a paz para o
mundo. Trens e ônibus especiais par

Aplicações
reaú dè Administração da. Produ-
çãcr a obtenção de um programa
detalhado sobre a produção do pro-
ximo ano de 1942, compreendendo
todas as indústrias. A medida foi
determinada como passo prelimi-
nar para o racionamento de to-

T?n«. ,»,..;, „. -corolário hp Tiisti dos os materiais indispensáveis ã
wVSeKca PúMifa^^ss» dão brasileiro cassado pelo Presidente boa marcha do programa de deçu o -,u.anva Puol.ta c, processo ins da Renubllca. VQrmp fraudulentamm. fesa naclonal. Um porta VOZ tíã

Junta disse que um largo inven-
lário. da produção civil e militar

Langsner

v» e segurança ruonca u pi«a«>«*«« tía República, porque fraudulentamen-tauraoo contra o estrangeiro Adolto te f fe certldSo de idade' deMaxlminiano langsner cujas athnto- sua {,-ha como nascl(1n no Brasi, ,a,_
des nocivas vinham sendo examinadas ridBde que ficou apurada. . * • , ., ,-..„*nela Delegacia de Ordem Política D n 

i'i -j j J será leva.do a efeito, "desde as ma
Social, desds Friburgo e petropolis. rreso o mutilador de um cao quinas de lavar pratos'até os tan-
inquérito prova que Langsner é um o Juiz de direito de Valença, dr. ques". O objetivo principal dc-semistificador. tendo trabalhado na Eu- Oscar Cunha Lima, condenou à pena anànhiít-ln p n Hp fnrnt>i»p-- on-* 

"rii
ropa em circos de cavalinhos. Foi de 15 dias de prisão celular t> multa rSe-Tdo iJwnT, S' rfpf«°Japreendido um livro, que Langsner diz de 500SC00 o funcionário da Prefei. u- u"enies ao Progrmaa de defesa
ser de sua autoria, no qual se encon- ra- daquele município, Antônio Luiz uní claro e corpP'eensivo quadro d?
travam truques fotográficos mestrari- coVrea, por rer mutilado um cachoi- tc£ias as matérias primas requeri-
dn o indiciado entre figuras eminen- ro na Vila Ipiabas. Foi apurada no f?-',s T>sla nação e tambsm uma re-
es. caso a lei de proteção aos animais, laçao dos aprovisionamentos dis-O acusado teve seu titulo de cida- tendo o processo corrido pela Delega- poniveis.
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A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA Df TODA A AMERICA
RO AMAZONAS ATRAVÉS DO ES-
FORÇO RO SEU ATUAL GOVERNO
NEM MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS NEM CORTES NO FÜNCIONALIS*
LISMO - RENOVADO 0 APAREIHAMENTO ADMINISTRATIVO DO ES*
TADO - A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROBLEMAS - INTE-

RESSANTES REVELAÇÕES DO INTERVENTOR ÁLVARO MAIA

quenos ferimento» sem qualquer gra-
vldade.
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OS "LEADERS" GOVERNAMENTAIS DECLARAM
QUE ESTA ASSEGURADA A APROVAÇÃO DA
EMENDA A* LEI DE NEUTRALIDADE, NO SE-
NADO - PRODUÇÃO EM MASSA DE BOM BAR-
DE ADORES NORTE • AMERICANOS — A EM-
BAIXADA MÉDICA BRASILEIRA VISITARA A

UNIVERSIDADE DE CÔRDOBA

Bolívia
Faleceu o ur. Rafael Ugarte,

presidente da Clamara doe
Deputado»

LA PAZ, 7 (A.P.) - Faleceu (a I
hora* da madrugada de hoje o presi-dento da Câmara doa Deputados, ir.
Rafael de Ugarte, que fora levado gra-vemente enfermo para Bamba.

NESTA PAGINA:
De toda a América
A reconstrução econôml-
ca do Amazonas através
do esforço do seu atual
governo — 0 serviço de
rádio-comunicações dà
Central do Brasil —

Resenha cientifica
•-----•-«---atadM-a-áali

Estados Unidos
Assegurada a aprovação da

Lei de Neutralidade, no
Senado

WASHINQTON, 7 (A.P.) — A
legislação que modifica a Lei de Neu-
tralidade foi encaminhada para a
votação no 8enado, com alegações doa
-leaders" governamentais, de qua a
mesma conta com o apoio certo de 83
senadores — quatro a mais do que a
maioria necessária para assegurar a
aprovação do projeto

da República Espanhola, dista ter sido
Informado de que o govôrno do maré»
chal Pétaln prendeu o ex-polltlco es-
panhol Largo Oaballero, atendendo aa»
sim a um pedido de extradição formu-
lado pelo governo do "caudilho"
Franco.

Cuba
Troca de ratificaçõei do Çtm-

vênio Comercial com a
Argentina

HAVANA, 7 (A.P.) - O Ministério
, ..das Relações Exteriores, anunciou oue

Produção em massa de aviões a cerimônia da troca de ratilícaçoesl iuuuj^v ~... ,,„ »»,.t.rtA -»ntn*n»l».1 •nl.ru fhlha «.
bombardeiros

O Inf-rrentor Álvaro Mala fala • A MANHÃ.

TRATANDO 

de assuntos ligados
à administração do Estado que
dirige, encontra-se no Rio, des-
de vários dias, o ar. Álvaro

Maia, Interventor federal no Amaro-
nas. ,_,

Cientificados da presença na cida-

do conflito mundial. Imagtnavam-ae possível que passássemos pelos mes-
as mesmas dificuldades de 1914, quan- mos torméntos de 1914.

nçi
adi

do, pela* falta de transporte, a econo-
mia do Estado sofreu rudemente, pa-
rallzadas todas as Iniciativas.

As providências oportunas do Pre-
sidente Getulio Vargas, abrangendo os

de do operoso administrador nortista, VBriog .etores da atividade, proporcio- luncionalismo t

NEM MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS,
NEM CORTES NO FUNCIONALISMO

— Para atingir ao plano de equili-
brio orçamentário, houve, por certo,
majoração de impostos e cortes no

WASHINGTON, 7 (A.P.) — O
Departamento de Guerra anunciou
que a produção norte-americana -de
aviões de bombardeio será aumenta*
da, provavelmente em Janeiro, quando
a primeira de quatro novas usinas go-
vernamentais, para montagem em sé-
rie, começarem a funcionar. Esta pri»
meira. usina será concluída no mês de
dezembro, em Fort Worth, no Texas,
e a sua construção foi dirigida por
fabricantes de automóveis. A fábrica
será posta a funcionar pela "Conso-

"" Alrcraft "

do Tratado Comercial entre Cuba e
a Argentina, marcada para amanhã,
foi transferida para o ala 13, defini»
tlvamente.

» '

Panamá

quE
QUI!' A MIL>

— a

POR
...PORQUÍ ¦' A MILHOU 1
PORQUI I' A MAIS IARATA...

Y 4p 1 A ! a laranjada ideal
ivelaclo máxima em matéria da refrigerante.

JTEORAL DA LARANJA E A liARANJADA "HYaiA'' Jáse encontram à venda nas seguinte* casas; Confeitaria Colombo: Cáfi *
• Bar irapurú, Av. Graça Aranha, 19; Café é Bar Rahy, R. ArauJô
Porto Alegre, 56; Café e Bar Plaui, Av. Alm. Barroso 72-A; Bar e
Restaurante do I. P. A. S. E.; Bar do Edifício da Standard «311 do
Brasil; Restaurante do Ministério do .Trabalho; Wonder Bar. Av.
Atlântica — Copacabana; Café e Bar Castelo, R. Nllo Peçanha, 155-A;
Café Raldia, Av. Oraça Aranha, 43; Café e Bar Olímpico, R. 8. Fe»
dro, 100; Casa Hanseatlca, Praça Mauá, 1 e 8; Café Novo Mundo
Ltda., Av. Presidente Wilson, 164-A; Café e Lelteria Sta. Luala, R.

México, 143: etc.
DEPARTAMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA LARANJA,

DOS "ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS"
Tal.: 43-7896 — Gerência

Vedada aos japoneses a pro-
fisslo comercial

PANAMÁ', 7 (A.P.) — O novo go-
verno determinou o fechamento de
todas as casas comerciais operadas

A última reunião da comis*
são de Negócios Estaduais

SSS ttfSSS. SSaESSa".^ SsSÇS^SS^S importante expòsição_ do interventor
exercício" de atos de comércio por
estrangeiros pertencentes a países de
imigração proibida no Panamá.

Argentina

truldas em Tulsa, Kansas City e
Omaha.
Limitação na produção da in*

dústria automobilística
WASHINGTON, 7 (A.P.) - ... „..,»..»sr. Donaid Nelson, diretor da seção Convidada a Embaixada Me*

de Prioridade do Bureau de Produto ^»* 
"•¦«"¦ " ,dica Brasileira, a visitar a

Universidade de Cordoba
BUENOS AIRES, 7 (H.T.) - O

reitor da Universidade de Cordoba,
professor Rodolfo Martinez, solicitou
ao ministro da Justiça e Instrução

AMARAL PEIXOTO SOBRE O SEU ESTADO

Industrial, fixou oficialmente ontem
à noite o número de automóveis que
os construtores norte americanos po-
deiio lançar no mercado em Janeiro
próximo. As cifras estão assim repar-
tidas: As três grandes usinas da Ge-
neral Motors poderão lançar 90.567
70.009; a Plymouths, 25.000; Che
vrolet, 45.000.
carros; a Chrysler, 47.271; a Ford,, pública que convide a Embaixada Mé-™. „„„. . ™.._„...u. «E „„-.. r.w ^ -j^yg-gK^ria BrasUelra, presidi-

da pelo professor Leitão da Cunha, a
visitar aquela instituição nacional de
ensino.
Uma senhora brasileira ferida

num desastre de auto
BUENOS AIRES. 7 (A.P.) —

Quando passeava de automóvel por
esta Capital, sofreu um ligeiro aclden-
te a esposa do médico brasileiro dr.
Freitas de Ávila, a qual recebeu pe-

Largo Caballero teria sido
preso, na França, a pedido

dc Franco
mexico, 7 (A.P.) - O sr. Indalê-

do Prieto, que foi ministro da Defesa

íomos ouvi-lo em sua residência, em
Laranjeiras, relativamente aos proble-
mas fundamentais da economia ama-
zonense.
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AMA-

ZONAS E OUTROS PROBLEMAS
Dando pronta e rápida resposta á

primeira indagação do repórter, as-
sim se expressa: .— A situação financeira é de.equi-
l/brio, graças à ordem no Estado s
aó trabalho honesto do seu povo. Ha

naram o resultado que ora'se verifica. —-Nada disso — dlx o ar. Álvaro
Conjugadas as linhas de navegação Mala. Com a eleição para governa-
nacionais, as que operam nos rios e
as que vencem os mares, temos o es-
coamento dos principais produtos.
NSo se restringiram tais providências
aos transportes, O saneamento, os nú-
cleos agrícolas, o encaminhamento de
levas de nordestinos, a defesa da pro-
duçâo completam a rede de açautela-
mento e propulsáo da economia ama-
zonense. Tildo devemos ao grande Pie-

via sérias apreensões, em conseqüência sidente. Náo fossem tala medidas, e é

dor, em 1935, iniciou-se uma nova la-
refa, aproximando o contribuinte do
fisco, através da Associação Comer-
ciai e classes industriais, aproveitando
o esforço de todos quantos se mos-
travam interessadas pelo soereulmen-
to do Amazonas. Essa política de apro-
ximaçâo culminou com a designação
de nma comissão mista pára elaborar
á reforma tributária, ajustando-a aos

(Conclue na ÍL- p»g.)

O SERVIÇO DE RADIO '.COMUNI-
CAÇÕES DA CENTRAL E UM DOS
MELHORES DA AMÉRICA DO SUL
0 INÍCIO DE UMA GRANDE OBRA-O SISTEMA MORSE TRANSFOR-
MADO EM AUXILIAR DO RÁDIO—ATRAVÉS A SUA TRANSMISSORA
PARTICULAR, 0 ENCARREGADO DA REDE FISCALIZA DE SUA RESI»

DENCIA AS ATIVIDADES DOS SEUS SUBORDINADOS
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Prêmios para os jornalistas
na "Semana da Economia"
O RESULTADO DO CONCURSO DE TÓPICOS
Serio entregues, amanha, às 12 horus no restaurante dó ^PédromoBrasileiro, durante o almoço oferecido à imprensa, os prêmios £° C^cursode

Tópicos instituído pela Caixa Econômica Federal do Rlode Janelrp em come-
moraçáo à Semana da Economia de 1941. . •-. . . »^k.."m« ™e> ""« ¦» i»""""";"» «« ¦»• «»•¦»-

O Julgamento dos trabalhos apresentados pelos Jornalistas rol **wiojuo.o a]do Junqueira A.|agi a comissão de
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O interventor Amaral Peixoto, fala na Comissão de Estudos tte Negado» -
Estaduais. ' • .'::

Reuniu-se ontem no Palácio Mon-
roe, sob á presidência do sr. Ádro-

a uma comlsão de representantes da classe, constituída pelos srs. Herbert
Moses, presidente da Associação. Brasileira dé Imprensa, Henrique Dias da
Cruz, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais e^ Oséas Mota,
presidente do Sindicato dos Proprietários dos Jornais e Revistas. .'

. A romissÃo encerrou, ontem, os seus trabalhos apresentando o sepilnte
resultado: — 1*> lugar: prêmio de 2:000$000 — "Eçonomsar" -de autoria do
jornalista Borja de Almeida, da "Gazeta de Noticias"; 2- lugar prêmio de
l:5O0S00O — "Economia e Produção", de autoria do Jornalista Joaquim de
Melo, d*"0 Jornal"; 3o lugar — Prêmio de 1:000$000 — "O caminho da for-
tuna**, de autoria do Jornalista Leão Padilha de "Vanguarda"; 4« lugar -
prêmio de 500SOOO — ".O dever de economlsar,", de autoria do Jornalista Ro-
drlgues de Alencar, de "Vanguarda"; 5' lugar: prêmio de 6O0M0O - "Eco-
nomla e Previdência", de autoria do Jornalista Leal auimarftes, do. "Jornal
do Brasil".

O "clichê" fixa um aspecto do interior da uraçáo de rádio da gare de D. Pedro 11.

AS 

ESTRADAS . de ferro, pelo
vulto crescente de suas ativi-
dades, teem sempre procurado
modernizar os seus meios de

comunicações para eficiência dos ser-viços e segurança do tráfego.
O sistema telegráfico Morse, que, em

outras épocas, mareou a forma maisrápida de se comunicarem os diversos
centros de unia ferrovia, deixou de sa-
tisfaz°r as exigências do momento pel.id splicència de seus aparelhes e peloretardamento que lhes é peculiar.As mensagens por seu intermédio«áo mandadas muito demoradamente
e alem disso, o sistema obriga a ins-talação de um» grande rede de fios.cuja montagem e conservação se fa-"em cnerosasi apresentando ainda oInconveniente do ceu lançamento t-tra-vés do terreno mais áspero, por grotas,serras e grotões.

Na Estrada de Ferro Central do
Brasil, onde os fios telegraficos teem
também a missão de estabelecer con-
tacto éntr- multas localidades nao
servidas pelo Departamento.Nacional
dos Correios e Telégrafos, quando a
rede apresentou os primeiros sinto-
mas de saturação e começou a de-
monstrar impossibilidade de satista-
zer a tudo sem retardamento, o as-
sunto foi cuidadosamente examinado.

O INICIO DA GRANDE OBRA
Em 1927, o dr. Romero Fernando

Zander, então diretor daquela via-
férrea, depois de vários estudos, visan-
do facilitar o entendimento entre a
diretoria, e as várias dependências
que lhe eram subordinadas e, ao mes-
mo tempo, procurando acelerar a ex-
pedição das mensagens e aliviar a In-
tensidade do tráfego pelai linhas Já

muito sobrecarregadas, incumbiu o
engenheiro Cicero de Faria de esta-
belecer. uma -rede rádio-telegráílca
entre os centros de maior serviço.

Com essa providência s. s. preten-
dia iniciar um sistema que melhor
preenchesse os Imperativos ãe traba-
lho e fosse mais tarde ampliado de
acordo com a conveniência ou cenfor-
me os recursos da Estrada.

Em junho do mesmo trio. a Centml
inaugurou sete estações fixas e duas
moveis. As fixas em Barra do Pira:,
São Paulo, Belo Horizonte. Lafaysíte,
Coryntho e no gabinete da Diretoria;
as moveis, nos carros de administra-
ção ns. 9-A, da bitola larga e 1S-A.
da bitola estreita.

CS RESULTADOS DA PRIMEIRA
REDE-RADIO

Os resultados foram os melhores
(Conclua na 10.* pá*;.)

RESENHA CIENTÍFICA
NA ACADEMIA NACIONAL DB.

r TEDICINA
Quinta-feira realizou-se a* sessão

semanal da Academia Nacional de Me-
dicina.

Tomaram respectivamente.posse de
membro correspondente o dr. José
Guilherme Whitaker e de r..embro
honorário o professor Lopes Rodri-
Eues.

O dr. Whitaker *jl saudado pelo
professor David Sanson, que em bre-
vi alocuçáo teceu o panegirlco do
ilustrado otorrlnolarlngologista pau-
lista, cujos trabalhos, publicados em
revistas na-lonais e estrangeiras, são
largamente conhecidos elos especla-
listas.

Recepcionou o professor 4e pslquia-
tria de Belo Horizonte, o dr. Motta
Maia, o qual fez o histórico da bri-
lhante carreira cientifica de Lopes
Rodrigues.

Arr.'-)s os recipiendários, agradece-
ram a alta honra.que lhes foi- tri-
butada, em discursos cheios de eru-
dição e de ensinamentos.

Após os aplausos, a sessão *ol sue-
pensa, tendo sido reiniciada com uma
homenagem' prestsda pelo dr. Morei-
ra da Fonseca à memória do profes-
sor baiano Pacheco Mendes, há pou-
c falecido.

Sez uso, a seguir, da palavra, o pro-
fessor M vinho que dirigiu palavras
elogiosas ao visitante ilustre que é o
professor Renato Segre. Esse emi-
nente professor da Faculdade de Me-
dicina *de Turim, agradecendo os cum-
pr*->eitos pro'ocolares, explanou so-
bre o uso da broncoscopia no trata-
mento do abeessos pulmonares. Foi
uma esplêndida aula de otorrinola-
rlngolóoip. Essa tese mereceu os de-
bates dos r féssores David Sanson,
Marinho e Cezario dj Andrade.

Para terminar a longa sessão, fa-
lou ainda o dr. Cezá.io de Andrade,
sobre as rlnites gravidicas.

Tanto a conferência do professor
italiano, como do baiano, terminaram
com projsções luminosas elucidati-
vas.

Foram ambos muito aplaudidos.
Nada mais havendo a tratar o pro-

fessor Aloisio de Castro deu por en-
qerrada a sessão.

Campanha contra ò anal-

fabetismo
A COMISSÃO EXECUTIVA. MILI-
TAR APRESENTADA AO PRESI-

DENTE GETULIO VARGAS

Pelo ministro da Guerra, general
Eurlco Gaspar Dutra, aerfl, apresen-
tada ao presidente da República a
Comissão Executiva Militar que vai
dirigir um movimento entre as for-
ças armadas contra o aiialfabellsmu.

Esse movimento é articulado pela
Cruzada Nacional de Educação,

A Comissão *é presidida pelo ge-
neral Isauro Reguera, Inspetor geral
do Ensino no 'Exército e conta com
os seguintes membros: comandante
Braz Paullno da .Franca Veiloso, re-
presentante da Marinha de Guerra;
coronel Aristarco Pessoa, comandan-
te do Corpo de Bombeiros; coronel
Odilio Deiils, comandante geral da
Polícia Militar do Distrito Federal;
e tenente coronel aviador Plínio Rau-
Uno de Oliveira.

Negócios Estaduais. A essa sessão,
que se revestiu de máxima solenlda-
de, compareceram os membros, srs.
Vasco Leite di Cunha,' Oto prazeres,
Demetrlo Mercio Xavier, José Leal
Vasconcelos, Luiz SlmSes Lopes, An-
tonlo Gontljo de Carvalho, major
Coelho Reis,' Clèvéland Maciel, Cio-
domlro Cardoso, Francisco Sá Filho
e Abgar Rensult,

-*¦

Alem desses,, compareceu também
o sr. Oliveira Branco, secretário das
Finanças do Paraná. Já Instalados
os trabalhos da Comissão, deu en-
trada no recinto o comandante Ama-
ral Peixoto, Interventor federal no
Estado do Rio, que sé fazia acom-
panhar do secretario das Finanças
do Estado- visinho',- sr. Walfredo
Martins. Sendo a palavra cedida ao
ilustre visitante, pronunciou o sr.
Amaral Peixoto brilhante e longo dis-
curso, que foi Iniciado por u'rn agra-
decimento 8. Assembléia que a aco-
lhla naquele Instante. Em segundo
lugar, agradeceu ele a solicitude com
que ós mesmos tinham atendido ao
pedido do governo do Estado do Rio,
emitindo parecer favorável ft, sua
proposta para. .a emissão de mais DO
mil contos ém apólices rodoviárias,
destinadas ' a completar o plano de
eletrificação do Norte do;* Estado.
Em seguida, o Interventor fluminen-
se aborda a questão das possibilldn-
des financeiras, daquele Estado, dl-
retamente ligada ao aumento da ren-
da nos últimos anos. Segundo esse
extraordinário depoimento, o Estado
do Rio tinha, em 1937, uma receita
orçada em 84 mil contos, só tendo
arrecadado porem 59.000, assim mes-
mo em grandes, aperturas . fiscais.
Assumindo o governo em fins de
1937, o sr. Amaral Peixoto procura
ouvir a palavra de pessoas Jâ co-

A COMPANHIA PROPAC
lança o Dodge de 1942

TELEFONE l™™^
dominam o Brasil, pelo seu sabor

e superior qualidade. A* venda em
toda a parle — Distribuidores :

Teixeira Barbosa & Cia. Ltda.
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Recebidos pelo sr. José Lampreia e demais diretores da Cia. Propac e
aüxiliares de seu Departamento de Vendas, Jornalista-1' e pessoas de repre-
sentação social e oficial assistiram à. inauguração do "Salão Dodge 1942",
à Av. Osvaldo Cruz, 95. Aos presentes foram prestadas informações deta-
lhadas sobre os modelos-Dodgé agora lançados pela Chrysler Corporation e
distribuídos* no Rio pela Qla. Propac. O "clichê" acima Xocaüz-, um aspecto
da reunião.

nhecedoras de todo o mecanismo fl*
hancelrò do Estado, obtendo delas
Informações impressionantes. Èn»
tretánto, Iniciando um estudo1 dá.st»
tuaçfto gerai do Estado, com a aja»
da de excelentes funcionários, vsrifl»
cou que nlo era .difícil aumentar a
rend do Estado. O que s% dava' é
que multa gente não pagava Impei-
tos.no Estado do Rio. Iniciou um
movimento de reforma doa, contra-
tos, reorganizou o serviço 

' 
fiscal, ¦

obtendo entío uma renda de 76 mil
contos, o «ue representava um au-
mento compensador. Em princípios
de. marco ou abril deste ano. verlfl-
cou-se a majoração do imposto d*
rendas mercantis, sendo esse o jdtiUco aumento de Imposto efetuado, os»
lo governo. Em 1939, à renda-atin-
glu a íí mil contos e em lMOa-HB
mil'contos. Com outros siérvlçoí In-
dustrlals, atlmrla essa renda a" 99 mil
contos. Em 1942. essa renda atin-
glrft por certo a 110 mil contos,.-ire-
vS no seu discurso, o sr. Amaral
Peixoto.

Em seguida, trata o interventor
fluminense da regularização dòè im-
préstlmos,' examinando detalhada-
mente as possibilidades da Indústria
no Estado que dirige. N&o poupa ela
detalhes ém torno dos planos nue se-
rSo reali-ados ou que jâ estão em
vias de terminar, usinas de életriel-
da*e, eletrificação rural plano' rn-
dovlftrlo, etc, todos eles pervlços qiia
trarão inestimáveis resultados' parao Estado do Rio. Fala também »o-
bre 2.000 toneladas de asfalto aí-
qulrldas no Méxlcb, no renresamen-
to das nguas do rio Macabfl, naiau-
toriznqão para abastecer as iisínáfl
de Tombos do Carangola, etc. Termi-
nou afirmando que até agora *e go-varno'JA tinha arrecadado Uns '10S
mil; contos, quantia orçada~ para •
corrente ano. Mesmo eom as conse»
quénclas do presente conflito,, é W-

.cito esperar, termina o interventor,
esperando que seja superada no ano
que .vem. essa quantia.

Terminado o seu discurso, o sr.
Amaral Peixoto .cedeu & palavra' ao -
sr. Luiz SlmOes Lopes, que começou
afirmando aproveitar aquela oportu-
nldade para uma saud%ção ao Inter-
ventor do Estado do Rio. Relembrou
em seguida a posição em que se en-
contrava aquele Estado nos primei-ros dias da revolução vitoriosa, quan-do«.ele era considerado como uma.das
mais séria» dificuldades com que té-
riam de lutar. E isto, por causa da
sltuaçSo precária do ponto de vista
eeonflmlco, financeiro e político. Dês-
tacou em seguida, do discurso ío
sr. Amaral Peixoto, a sua preocupa-
ção primordial em concertar as ;fl-
nançãs do Estado. Em seguida, en-
caminhando o. seu espirito para o»
problemas fundamentais,.não hesitou
em localizar as falhas e os pontos,
fracos da economia fluminense. -

Depois .de analisar a laboriosa ex-
posição do interventor fluminense»
termina dizendo que muito teria a
dizer ainda, pois ele próprio se acha-
va a par de várias outras Iniciativas
que haviam transformado o Estado
do Rio num Estado próspero, com
crédito, e crédito esse firmado de tal
forma que conseguiu, caso virgem no
Brasil, ter os seus titulos colocados
na praça acima do par. Finalmente
aludiu & razão de tão magníficos re-
sultados, Isto é, a sinceridade do
trabalho empreendido pelo sr. Ama-
ral Peixoto, visando possibilidades
dentro da sua, órbita, não Jogando
Jamais em empresas superiores fts

.(Conclua sa ÍL* pif.}.
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pehüeusiotis
O ir.'Carlos M. de Ia Oaaa. enviado

«xtramimerârlo • mlnlitro plenlpotro-
etário da República do Panamá, enviou-
ÇO* StinClOM CirtãO d* a_r»decimento
ii rtferánelu feita» ao mu pala am
noui edição de 2 do corrente.

Na teulo de ontem da Conferência
Naelonil da Eduoicao. o *enhor Ivo da
Aqulno, delegado de Santa Catarina,
produziu Interesiante demonstração io-
bra e problema da naclonaUzaçSo do en-
lino MIM Eltado, revelando eptiódioa
dlfnpi de .lerem u«>Inalados.

A Imprenia publica, em detalhe», o
programa das comemorações da 10 da
novembro.

•
A boa slhiaçSo econômica a financeira

do Eltado do Kio i demonstrada pela
diferença da arrecadação no período da
Janeiro a setembro de 19*0,a o correi-
pondtnte de ÍIMI, verificando-se um au-
mento de 12 mil conto» na receita.

Os talagramai da Vlchy anunciam o
falecimento do novelUta, Maurtee te-
blane, que idealizou Arsena Lupin em
contradita a Sherlock Holmes. tipo de
aventurelro-gentleman que furtava qua-
dro» e preciosidades, e lia os cllsslcos
na prliío ou entre oi dois Intervalo» da
saque.

? •
O» jangadeiroí cearenses qua aporta-

ram a Macaé, trazem um mferaorlal a
ser apresentado ao ir. presidente da He-'pública lobre oi problemas ftindamen-
tais da proflusSo, devendo entregar a
jangada "SUo Pedro" a exma. sra. dona
Darcy Vargas para que sela doada à
Escola de Pesca de Mangaratlba.

Na reunião de ontem da Comissão de
Estudo» da Negócios Estaduais, o inter-
ventor Amaral Peixoto fez um retrós-
peeto da tua gestlo no Estado do Rio.

Por determinação do prefeito Henzi-
que Dodsworth, Jâ estão sendo elabora-
do», por técnicos para tal fim designa-
dos, o» plano» de construção do futuro
Pálido'da Prefeitura, previsto no pro-
Jeto de remodelação da cidade.

*
Partiu de SSo Vicente. Cabo Verte,

com destino ao BrasU. o navio-escola
"Sagrei", da Marinha Portuguesa.

*
A comissão chefiada pelo coronel Ja-

suíno da Albuquerque, para resolver o
problema das favelas, tomou enérgicas
medidas para evitar o levantamento de
novo» casebres a extinguir, oa existen-
tea.

*
No dia 10 do corrente, is IS horas;

•cri aberta, no Ministério do Trabalho.
• concorrência para a construção do mo-
aumento ao presidente Getúlio Vargas.
na avenida qua terá o nome do chefe da
Nacio.

*
¦ O major NapoleSo Alencastro, diretor
da Central do BrasU, está de posse doa
projetos relativos â construção da nova
estacio de Barra do Pirai, e ligação da
linha do centro ao ramal de Sáo Paulo.
visando facilitar as comunicações com as
usinas siderúrgicas de Volta Redonda.

'*
A -ComissUo de Marinha Mercante te-

solvem manter o desconto de 23% nas
passagens dos diplomatas estrangeiros.

•
Com a colaboração dos Ginásios Arte

a Instruçflo, Piedade e Brasil. Instituto
Roíclo a outros estabelecimentos secun-
dárlos da zona suburbana, realizou-se
ontem, |s 20 horas, no "auditorium*' do
Colégio Souza Marques, em Cascadura.
uma grande reunião preparatória do Pri-
meiro Congresso de Brasllidade.

•
> Confirmaram-se as previsfies do Servi-

ço Meteorológico quanto à persistência
4o mau tempo, que ainda deverá mos-
trar-se perturbado.

*
.O ministro Eurico Gaspar Dutra em

aviso datado de ante-ontem declarou que
o» oficiais classificados nos 21.» e 22.»
BatalhSes de Caçadores, corpos em fase
de «instalação, â medida que se desem-
baracem das guarnlçSes em que sa
encontram, devem embarcar para a sede
da T.s Região Militar, passando â dispo-
aiçio do comandante da mesma.

? .
Será Inaugurada hoje, na Escola de

Horticultura Wenceslau Braz. a segunda
ExposlçSo de Hervárlos, Desenhos e Pro-

' jeto» de Parques e Jardins, promovida
pela Sociedade Nacional de Agricultura.

•
Terão inicio hoje as obras do Instituto

Médieo-Clrúrgico Municipal, com capa-
cidade para 1.000. leitos e instalações
modernas para todos os serviços.

•
As,autoridades de Petrópolis vSo soll-

Citar á Delegacia de Trânsito do Esta-
do do Rio, permissão para que os Ont-
bus locais continuem a trafegar superlo-
tados dé mais 25%, pois é a única possi-
bllldade de escoa, o numero de passa-
geiroí que os procuram.
•'¦. * 

' 

.

A diretoria da Casa do Estudante do
: Brasil homenageou, ontem, com um ai-

moço, em sua sede social, os secretários
da Educação, qua.se acham nesta capital.
afim dé participarem da Conferência
Nacional de Educação.

O» professores da Escola Naval agra-
deceram ao almirante Aristides Guilhem.
mlnlitro da Marinha, as vantagens pre-
vistas nó Código de Vantagens para a

, Marinha. •' _*•""
Ni. Pagadorla do Tesouro Nacional se-

rfo"pagas, hoje, as seguintes folhas: —
Montepio do Exterior de A a Z. Pensões

, de A a Z e Montepio da Fazenda de
A a H. . ., ._ £**£''

O professor Fernando Azevedo, diretor
da Faculdade de Filosofia de São Paulo,
visitou a Fundação Ánchleta. criação da
exma. sra. Alzira Vargas do Amaral Fei-
xoto, retirando-se otimamente iinpres-
sionado com o que lhe foi dado obser-
var.

t ¦ .
O diretor de Obras da Prefeitura, de-

terminou que sejarr. Iniciadas as revi-
soes na ordem numérica dos prédios si-
tuados, respectivamente, às ruas Veris-
simo Machado, em Madureira, e rua Paim
Pamplona. Melar.

oTT_0^enr^viro DDACÍ Significado de uma festa

LEIRAS DE OLINDA
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festejar, ne dia 10 do novembro, a quarto
aniversário do advento do Iitodo Novo, lito feita ilmbóllco — qu» so
r.aliiaré om lodoi oi Msdei do ttrrltorlo broillolro — unirá, num mo-

minto d» suprimo comunhão nacional, ei patrício» do Iodei oi recintos
-o pois.

Noite ono de 1941» a feita de 10 do novembro oiiumlré, contudo, len-
üBM«Mr pelantimdn «a "um panorama em amplidão como **&&?** »W f*'0"»"'* «••'¦"• •""*'"• 4o '••}*• • *• »" '«,•'•
S^*S?S_3a,Que o to corcovaoo". nem "uma dessas • »•»•'"¦<• «o. broiilolrei. Som.nt. mil. dú.l. de polltlc. liberal. . d.
se leonze oc* oe*e*f*iacos ____ dn altura nas auais o mar •¦Motes loudoilitw irte compreenderio o lumlnoio ilsnlficede deuo doto,

__T__J. hal__ríòa náa*___ eaoeeta- «"• •"••»• •«• i« '»•«'•"'• "• _» "'•««•-
aa ittsaç* oa boolo que tica tio baixo aóa pés do, especta ^

oum« «*_*_> «^ae«as rua* 4*-que 
^.f..»^^;^ ptofundo. ,._ hlitarla, republicano. Re* .«tou-.. , y.m és Autcl.id.,

Neitei Tuotro onei do eifodo forte, roolIiarem-M ei traniformofSei moli
ndoi do histeria republicana. Raitaurou-ia o p

coniolidou-ie a obro do unidade política o sentimento! do •reill, Iniciada nopara se qiiíijuu ao Dispo; qae se vida..." A paisagem

_fStr*ST«^S_«r lT^m1^'Íã^^-^^ o doifls-rod. dep... ne. de.la.ei d. o,ftat«o repubHc.no, ..__,«,:üí <iu_uo scco._. s^*í=a e*i** «^ 
das do Rio de Janeiro OU das ser- ',m'M •»'«««e* r»"»l«V. »onte de rlaei o ata de odiei entro irmãos, deipertou-acuas, uas pus. «ara ___* em

btttt aranoico. ubuos para ae con- ras entre Santos e Sao Pauio; ou
izisitz em. Sáo desta Alguns ae dos arredores de Bello Horizonte.
pes üeacaiça*. par penitertra, sob Ou a amplidão das paisagens ama-
o seu cru co _!_¦•> ata pcmainou- zõnicas. N&o nos subjuga com ne-

te, no oiplrilo ds juventude o no alma dei multidões, o místico do Grando Pátria;
lenço ram-so os boiei do ilderurgle o do petróleo; reeitruturorom-io o Ixérclto,
s Marinho o o Aeronáutico; amparou-ie » economia nacional, com o aumento da
produção o defeia doi nenoi produtoi prlnclpsli; valoriiaram-M o homem

cw _i___*wé^«pe«a_ ana- nhuraa dessas Imponénclas que • •""• »"'«•'. •> ""ooedo-ss rograei iniolubrot, conitrulndo-ie oçudei o
S?í_S___S?___^-__I_í_rS_S. Z__lr_m o «UactadM num uni- •"*!*••• oitrsdoi. Numo palavra: o Iitado Novo deu novo flilonoml. «omia_ao-se _*_ espume qataman- dissolvem o espectador num uni-- i,»aiiiaif_
oo-se nas amas sansaou - de versai tâp vago que ele perde de ",,VJ5?,5 

..!.._? _^ifc-.i!..__ i •
Su* 

™a^-VW--^-* rtsta 
a forma.regional das casas, „. ^po.,,Ifd!.1 'UI,'°'MtJ* ,roba'hè° "*«"*' ' fMU"_0' * !?&-«**•

SxS^Tott. monte*. _looa ouoos as Unhas tradicionais - das Igrejas, "«"om-io deWnltvemente. I que o Iitido Novo corroipondo, verdodolremente,
HS cemiSr Som as reugio- o perfU histórico das íortaleiías "• 4" •"» -«'•>"•'• «J*.»•.,«"»«» » «nflonee dp «ojêo pele lúcidos de ioui
ttWnffitBmin oa <Xoc_- velhas, o sentido • nacional das dlrlientei o pelo .opocldode de otio do mu. «.tadiitoi.
ZL ruínas. Os altos de Olinda nâo nos * *•*¦ •>•,J0 do novembro conieiro, portanto, o fitado Novo. Porque,

ii arara o eastiaa. pan goiar afastam da história do Braíll, mas num «" d« oipllndlde vlbroçfio cívico, num s familia bratllalra om .mo do
rgi.vM.T_ . a naoíçâu. Om» ior- ao contrário nos tórnam mais lm- •"¦ »'.'.«•. do wa bandeira o de uu chofe. Numa hora conturbada da hfi-
Êaaat cerceio e ao mesmo t«_i- pregnados dela. Toda a larga fatia 0,ta ™ •»UB«'«> •"• ««•• «o«obram tontii no{6ei deiprevenldsi, em que o
co oe gola ja enoonna os caan- de paisagem brasileira que o olhar «"Perícia doi homem publlcoi pode couur o oifocolomonto o o dettrulçfio dot
n_os aaaeia-bs pelos pes oe mui- recorta do alto da Sé ou da Mlse- P0*0.!».1 <"'»»'«•. « bondelrs o o chefe do litado Novo trotarem poro o gente
ta» gerações de densos e gulosos rlcórdia — tfio larga que alcan-
ein ousca eu» conrastas. das igre- ça o farol de Santo Agostinho —
ja-> e cos sotuados reinos aos ai- é um pedaço da natureza tropical
tos. Há q<jal_o aécdlos que os pfts salpicado dé vitórias dos homens
de outras gerações amiriam estes sobre as cousas brutas; dos portu-
caminhos pa» o ^íhsu de 19v£», gneses sobre as selvas. Igrejas
de i9-.ii. cft- 19*1. e oe 1912. branquelando entre ..os cajueiros.

brasileira um dettlno lumlnoio o teguro

Educação dè proletários
O ministro Gustavo Capanema, num ligeiro relato que fez à Confe-

rência Nacional de Educaç&o, quando das dlícussfies nrellmlnares so-
ore o ensino profissional, teve oportunidade de definir o plano queo governo -vai levar a efeito, no sentido da preparação racional dos

Não há, perto do Bedfe melhor Casas. Faróis. Fontes, Barcaças., nossos futuros trabalhadores. Nesta época em que o Brasil vai deixando de
«ittiacão ea_.de se sanar a _ai_i- Restos de fortalezas e de entre- Mr P?!8 essencialmente agrícola, para se transformar em nação Industrial,
eem deste pedaço doBosfl tíbeio nhos. Boelros de fábricas. Mo-. ?.P1Sbleína,ldoJen„,no técnlco *"! unla -toPMt-neta ****** Bstá mesmo dl-gem oeasc ^*v* 

~* ~*~„r~7 „^T^,,J2 ', 
»7i_ _„. , retamente ligado à segurança nacional, pois temos exemplo, no presente mo-de coQ-r_us e oe spe.as antigu. esmbos de peseadwes. E n&o ape- mento> de mBoblU2ações industriais, em vários países, principalmente nos Es-

de caiut_ct e de c___ velhas, de nas as velas .biancas das tanga- tados Unidos p ensino profissional somente agora 6 que se tornou objeto
manguetrsa ifadas da Índia e de das em que Nabueo enxergou de sérias preocupaçõ.-s do poder público, o retendo titular, ao debater o
J_ngadas f arttndo da peaia para "penas destacadas das grandes Importante assunto, frlzou bem essa verdade, traçando o quadro de aoan-
mm do mie os a_**s oe Olinda. asas da coragem e do sacrifício e dono a que vinha sendo relegado, pois multas escolas classificadas como pro-

Quando Bamalbo Ostigío passza tambem da necessidade humana". • "«-tonais nfto passam, em vajrlqs Estados de uma sala com duas ou três má-
J^B^n^m^m^reí^a Mal.Trio mie i«o é umn nalsa- qulnu de costura. Mas, para a educação da massa operaria de que tanto
X^»^f_^Sf^r_S5?w. £____ »ir!fm_.2f __Hn'_tl_í.?H.Pnil5 ne«sslta o novo ciclo de nossa vida econômica, é preciso, antes de tudo,no Recife ftd Jcaqato Kabuco, gem. a que se vê dos altos de OUn- formar os quadros técnicos de professores e orientadores. E, neree sentido,
Forau furtos a Oiimna Do alio da, que o próprio homem compie- o governo federá! contratou pessoas especializadas na Alemanha e na Suíça.
de um dos montes — o alto da Pé ta. Pelas .ladeiras,, meninos em- pessoas essas que vlrfto preparar as nossas primeiras elites profissionais. E'
que em _Kta com o da Miseric.»."- pinando papagaios. Mulheres de o grande passo para as universidades do trabalho. ,•,-'
dia — é que Kaboco quis que encarnado apanhando gravetos
escritor por togues visse a paisa- Homens pescando pelos mangues.
gem de Fnnamboeo. Oo Feznam- Negros velhos pegando caranguel-
buco de que o gtaode btas_sro jo pela lama tambeti preta. Fra-
dissera um dia: "A alma de Pu- des fran .sranòs. a caminho, do
namtraco; se a atoai geração de per- convent- E cada figura dessas,
nambucanos, caqiuiernido bés sé- em vez de uma intrusão, parece
culos de vida local» própria e dis-, tão necessária à paisagem, quan-
tinta, renunciasse a ela, estaria.. to as igrejas, as casas, a. 1an.a-
nas nossas praias, oas nossas ãrvo- das, òs coauelro.. os cajueiros, as

A Conferência Nacional
de Educação e o fundo
escolar

T ODA vez que se tratou no Brasil de organizar, em termos amplos e
seguros, a instrução pública, envoivenao a colaboração dó governo
federal, o constante, o berrante, o gritante argumento invocaSo para'contrariar as iniciativas, era o decorrente da fragilidade das finan-res". Nas ____sgmeii_5. cajnei- águas, as barca?.'. — uma delas ças nacionais.

tos. coqueiros e jaqoriras". Falton tão nróxima de n.sque se lê sem Debalde mostrava-se e demonstrava-se que a educação ê uma grande
dizer nos rossos montes: nos tíe multo esforço o setí Pümér" Tabu. /orço econômica, que um homem instruído 6 um fator na produção da rtque-
Olinda, nos Guanmpes, no das Tude se irmana franclscanamente "**?•• 9"e _' motivos financeiros, ao invés de contraírem as despesas necéssâ-
TatoSs, no do AnijaL "cara comoletar essa paisagem, ao *_ftí2t™lt_Í_ 

ZEV^Vlà. _í. E^ÍT" vroAi'
ApS£TWaSto» esco- mesmo teínpo crlsU n hrasllelra. - Ç. 

e nada Vetemos para dar escolas e boas escolas a toda a popu-
lheu pata os olhos de Qrfigão não ' ' -" Rui Barbosa escreveu a respeito em 1882 estas palavras lapidarei: "A ex-
é. decerto, e ele ptõpaio o salientou, ¦ - .._¦¦. Gilberto; Freyre I tinção do "déficit" não pode resultar senão de um abalo profundamente re-

novador nas fontes espontâneas da produção. Ora, à produção i um efeito
da inteligência:' está, por toda a superfície do globo, na ratão direta da edu-
cação popular. Todas as leis produtoras são ineficazes para gerar' a 'gran-
deza econômica ao pais, todos os melhoramentos "materiais são incapazes,
de determinar a riqueza, se não partirem da educação popular, d mais cria-
dora de todas as forças econômicas, "d mais -fecunda de todas as medidas
financeiras".

Assim, regatear o dinheiro público em matéria de ensino não i economizou

Oa 

_vi_>. _'" 7'__ y f-'j. * Sa nos- merco ataçaaisr-a. ja. prognosticava "-"o ' medida aconselhada pela finança, não i meio de concertar orçamen-
sa grande cearia de energia êxitos futuros e o seu propósito maior 'o», antes representa força negativa no desenvolvimento da riqueza geral e.
frfr__r__-_ d_t_. do ano de era'criar ambiente, mesmo que fosse em Ultima análise, providência prejudicial ao interesse da coletividade. .,
isso «¦__> sarãa. xo pais, para beneficiai*'os sucessores das suas O que é necessário é proceder de modo a que não faltem ãs. escolas e a

_. «ime_a ™smm «fr ¦i_..__fl___. ma-" attvJdâdes. E, foi justamente o que todo o>sistema educativo recursos permanentes, e crescentemente abunaan-
vida a água. Já em 1900.11 amos de- aconteceu aos poucos, com o desen-- tes,,para que elas se mantenham .em número cada vez maior e com apare--.
paia possmamas 8B k___s Mdroelé- volvimento das trocas nos pontos que lhamento sempre mais perfeito. O .
trlcas, e em 13*. tfa>™r**à<+ 4 decê- eram favorecidos pelb'progr«j_o'.' .* Para que não faltem esses recursos indispensáveis á manutenção de um
nios, ãmfOmc iemataSam as ata. O mestocr <jué se deu em grande es- ¦adequado aparelho escolar, muitos paises 

'teem criado um fundo, ou .antes,
tfetfcas da Miir.r__-.i_» da âgtíonltura, cala no Brasil-por causa'da' enorme uma caixa especial, alimentada: por determinadas taxas permanentes.

Compreendido e aplaudido
dentro e fora do BrasU

GRANDE 

figura do 
'Continente,

tendo Implantado no Brasil um
regime de salvação nacional, o
presidente Oetullo Vargas miu

de uma- ves 6 objeto de comentário.,
no exterior, exaltando precisamente a.
_uss virtudes' cívicas, seus .atributos
de inteligência e sua obra de Oover-
no.

Dlicuteni-no li fora, homens de to-
dos os climas. Parlamentares, proles-
sores, jornalistas, sociólogos, romancls-
tu, reporters de uma grande visto
psicológica, pacientes e lúcidos, todos
visando a mesma coisa: fixar,
o mais fielmente possível, a vigoro-
sa' e alndá um tanto, inestudada —
Inestudada porque sempre nova1 -
personalidade do Presidente brasliel-
ro, daquele a quem fd possível, mer-
cê dos seus dons excepcionais, reali
zar. no BrasU, a maior transforma-
çfto política, econômica e social qu_
u nossa história assinala. Dentre ms
novas vozes qüe agora se fazem ou-
vir, no Continente, situemos e des-
taquemos a do Ilustre parlamentar
chileno, senador Marmaduque Oro-
ve, que; a propósito da visita ao «eu'pala do. chanceler Oswaldo' Aranha,
ali pronunciou üm momentoso dis-
curso de exaltação e de fé na obra
do presidente Oetullo Vargas.

Destaquemos, sobretudo, o treoho
em que ele conceitua o atual regi-
me do Brasil, dizendo que, com o
seu advento o Prejldente restabeleceu
a democracia, a verdadeira democra-
cia no Brasil.-

A seguir, num estudo na verdade
notável, o orador analisou a obra po-
litica e administrativa que nesse de-
cénio de nossa' vida vem sendo co-
rajosamente ultimada pelo estadista
brasileiro.

O BrasU recebe os altos conceitos
formulados pelo senador Marmadu-
que Grove como um testemunho, dos
mais evidentes, da resson&nola con-
tlnental que a açfto do presidente Oe-
tullo Vargas merecidamente vem- ai-
cançando.

A mocidade e o dez de
novembro

E* 

NQUANTO alguns lideres do de-
mo-llberallsmo refugiados no es-
trangelro fazem, com cifras, as
mágicas que fizeram com as ur-

nas — o Estado Novo, voltado para o'futuro, cuida das novas gerações bra-
Sllefras.
. Ninguém mais, sob a vigência do re-
giffie instaurado em 10 de novembro,
crê' nos mitos qüe a propaganda 11-
beral criou afim de Iludir o nosso

.povo.
O Estado Novo da á' Juventude na-,

cional o que nunca o regime passa-
do nudera Imprimir na alma da; gente
moça: a mtetlca do Brasil.' Arrépt-
menta espiritualmente a Juventude,
dando-lhe finalidade suprema: a de'coooerar nâ reconstrução d^ estrutura
jurídica do pais. de consolidar o re-
<?lm_ e de transmitir ao. futuro uma
nova. concepção, da vida e da ppll-
tica

O ]_______[ e a sna enersia Ia* f»vo»da o vulto dos. negócios,
l-jL» ¦? feitos através, de ^despesas^com tropad
hunobca de burros tanto, para carga quonto

para montaria.,Mas, a Intuição do co-
A_kO"VE_C_S____3 da nos-, mércio_atacadista . já. prognosticava

mnãtante de extensão territorial, 'deú-sé em òut_s
por tal lon- paises sul-americanos, como a Argen-

Il_lVÍ_t___LOS 3t___£l_I_}
795 "__t^ fFlilH»l_M  — 
te de força i_fta__. tina e*o Chile, onde os viajantes tío

O interessante é qoe, das 796 __- c .mércio, possuem agremiações ores-
nas exSsüeates. ana miiarfa eaoâde- Ugtasas, gozando de assistência do Es-
ravel se encante em S. Paulo que, *ado tanto, quanto aqui nò. Brasil.
ainda newe _hii-hiuh, lerda, o seu es-
pirito ]
mente, 543.156 KW. do sem potencial
hf_TJtT_Tf__, qoe é de 1.MD.8D0KW.

Mtrtg^ Gerais e Smta Oa9_ri_a sio
os dois Estados n_ae, ao lado de S.
Paulo, pesaam a nadar reserva Oe
força, ra> |b__ apreciado existente
csl todo w_be So BJB__H __-PÕ_L _£_)-
______M____E_t_3C^ d_t ___fflt, ca_po_ã___âe cijul-
valente a 4-MS.sao KW. pestes, até
nOJÇ, 3D______> ItoBTCfl¦ C^l& 8____B_Ba__CÍMJ_EtX
122.683 KW.

Nos rfwnats TRWIaiiftiia, pgéfl_______a
_ln _í_ Gff rTTiT_tí*T_ _r~^>.^ íscchIstx), t%&
mtmmm\mmmmmm% __L TJfflOC ©__ QB OPOttCBO dG
explosão, casto tefieo f-lwnfnto gera-

Os Q_>QjQS QfQC ^^'*Bi!_ m/ç^fg BCT—
vem. psx__ ____* & t_tb___t___ iju cn^ será o

atoai- Ensino técniço-pròfissional

A idéia no Brasil vem de longa data e a Constituição Federal de 1934 es-
tábelecia taxativamente que a-União e os municípios aplicariam nunca me-
nos de 10 %.e os Estados e o Distrito Federal nunca menos de 20% da sua
renda normal de impostos na manutenção e desenvolvimento dós sistemas
educativos. - ... l

Da importância assim obttda 20% seriam destacados para a realização
do ensino nas zonas rurais.

Aquela carta constitucional determinava ainda que,a União, os Estados¦e o Distrito Federal reservariam' uma parte dos seus "patrimônios -territoriais
para a formação dos respectivos fundos de educação.

NtL 
íiM^imnresaSo sobretudo Á Conferência Nacional de Educação, que ora se reúne nesta éapltal,

muito o_ir_l_ta o" ot_»_v__i__ voltou a Wéconizar. a medida, realmente imprescindível, tendo à.ampará-la
qúe se' deráeTtràbaUio de es- a-Prit{ea'de outras nações e a lição dos. nossos melhores éstudiosoi' da'ma-

térla.
A idéia defendida pela Conferência ê a da instituição de um fundo es-

cotar; cuja adoção é recomendada nos seguintes termos: "Para o financia-mento do ensino primário constituir-se-á, em cada Estado, um fundo co-
mum, com a contribuição de dotações estaduais e municipais, segundo as
porcentagens das rendas tributárias respectivas, que forem fixadas, e ainda
com os auxílios destinados pela União". ¦ •¦

-«mviut-i -,.i_í mi. __. __,.„_ _••• De rest0> a medida já está sendo aplicada em multas ¦ unidades federa-«xnnpleto, cuja' mirada abarca, a ^ e eert0 seri agora mneralizada.só tempo, todos os problemas na- ,Por ela se promnctaram francamente os governos de quase todos os
Estados, na resposta ao questionário prévio que, em-tempo, lhes foi enviado-
pelo Ministério da Educação. .

tildar a. realidade brasileira no perio
do qúe vem de 1930 a esta parte. Pro,
cessou _ê, em todos òs setores, uma
evolução realmente espantosa..

A nossa" fisionomia, Como nação, ga-nhou relevos impressionantes;
Entregue à direção, de um estadls-

Ia
mn
cionais, tendo ainda a 

"ajudá-lo, 
possulda de. espirito, público, uma Uus-

tre equipe de patriotas, o BrasU ne-
cessariamente haveria de caminhar

S___?*J_í__fS ^S^L*V^ »«» ¦ frente, construindo o seü fu-

Sffrvst nt-t'T_tT_:T'___y tfârji Tfíin^y^ 5___T_L -fTOpTf^ * ' * • \ • , '
gá-Ia como fosca ipai_jp-.__i_a do nos- A transformação operada foi, sem-so progroo dúvida, profunda" e substancial,' nadaSe S. Paoaa. ___»____ syeoss nm» escapando- à inteligência do 'constru-
Tnfnimai parte de sob. d_pn___ülade, tor,. sempre =patriotamente atento aos
ja^ecaaratCTno maior parque ln- ponnenores e à, grandeza de sua obra.dustrial da Amftrftni db Sal, taa^ne- Como todos os outros t problemasm<5.° (^í__!?ia_!__í______ ° Brasa' nossos,.o referente -ao* ensino' técnico-após se tg temo o apjuiMmiimmtn de. profissional^ cuja importância é enor-todos os seus seansoB. me para a ylda-de qualquer 

'povo- 
que'ambicione de ?_t_ progredir.e flores-

O» viajante» comerciais como SSOTS?S«Í_^Sos'cul"_^ « . aaflos e os estudos -do -governo. •
talor frwnonwro do paia Nesta capital e nos Estados vâo ser

criados e- devidamente instalados 11-

V_tUOSO 

tem s__> paxá. mexe- ceus industriais, aptos à formação de
m«T-l'_ e "tf»««s«ti di» nego- nm operariado técnico, capaz assim
elos no jposs. o coBacansb que, de contribuir, com eficiência, para o
desde üKtgss as__s, vem sen- desenvolvimento nacional,

do prestado pelbs eapregades Tiajan- A finalidade educativa desses liceus
__t^-,í___^_: ^SL^3^5^1 evidencla-se & primeira vista, possi- fontes" de Platoe Platina, de águas .bicarbonatado-alcalinas,-eis sulfuroíc
^^^TZ^^ÍíS^Í^0- ta" bilitando, aos alunos, amanhã, uma termais de São Pedro, assim oomo as de Lindoio. e-* Seria Negra, de águas1
?_^^tS_L______.^™__f___t SLS?" aprendizagem técnica completa. Para termais, ollRo-minerais; no Estado do Rio e Distrito Federal, são conheci;.
^Í*ffiS_r_____r^^ ^ o ano. íá o Amazonas, Maranhão, Es- das várias fontes (Itái, Meier, Federal, Santa Cruz, Sáo Gonçalo, Salutaris,tfiu.e uua__i e _eii__. ^^0 Santo, Distrito Federal, Qoiaa eto.); nos demais Estados, Ceará Paraíba, Pernambuco, Bala, Espirito San-

e Bio Grande do Sul terão os seus 11- to, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul o Golaz, existem tambem

As nossas águas minerais /
NAO 

é preciso exagerar as nossas riquezas, os nossos recursos economi-
cos, as nossas possibilidades de produção e reaüzação, pira concluir-
mos que o BrasU é, realmente, um pais de fartos recursos- naturais.¦¦¦' Por qualquer aspecto que encararmos o nosso pais, encontramó-

lo cheio de forças e a ostentar riquezas. .,
No reino vegetal, não falando mesmo em, nossas densas florestas, a va-

riedade de cUmas permite a produção de quase todos os cereais de que q ho-'
mem necessita para seu sustento.

No reino animal, a nossa fauna é das mais ricas do n.undo.
Os nossos rebanhos bovinos estendem-se por imensas campinas e po-dem ser mun.pUcados. -
Do ponto de vista mineral, então, inexhauriveis são as nossas riquezas.- Todos is dias o pesquisador descobre novqs minérios, -reciosos para a in-

dústria e de valor inestimável., • f; 
'¦¦'.

Por hoje queremos fazer referência apenas ã» nossas água* minerais.
São sat: lamente multas e excelentes as nossas estâncias minerais, a

maioria das quais localizada no Estado• de Minas Gerais.
.: Poderemos 'classificar os recursos do Brasil por este aspecto da seguinte

maneira: no Estado de Minas Gerais, o grupo çarbo-gasoso e rádio-ativo,"
nó sul do Estado e que engloba as estância, de Caxumbú, Cambuquira, São
Lourenço e Lambarl, e as águas termo-sulfurosas existentes nas estâncias
de Poços de Caldas. Araxá e outras; no Estado de São Paulo, existem as

ceus industriais.
Mas o pensamento1 do" governo édo. ..„,in£

tar cada Estado cóm um desses artesã- OCBUUÍM:

Unidades da
Federação

E o "cometa'™ passam, pampo a pou-CO» m\. SBC .LETB ^Ewf(jW|» £ ___2H22!_BS V____S 1__IZ1
consc__t£_-3 s____t5En_- Piiw-.^lfl^__p cruc.
pario<i___fi_!e, ia aentpre levar ale-
Çníis c nn-,gTf^TL_:'*~eu T^ntrT-T^ ebp JotusS £zk~
lado dem tenpna amüSsoo. natos, de onde sairá o operariado téc-

Os stuafiosos da Msttftda e da evo-, nico de que tanto carecemos. De açor-
Iuçâo social do país fa_aa Justiça do com as dotações orçamentárias, ja
são coesos em _ax_B__r ao semços se achando'-em estudos os respectivos
e os sacrifica»ejaeos rfajantes do eo- projetos, dentro em.breve os Estados ~~~"
mércio Catara em niemiuraja. pengo- de São- Paulo,' Minas Gerais", Mato cearásos, atnvfs dê legiões ãmasprtas oo Grosso e Ceará ostentarão à curió- • • • •
sertão. E desde o regãase imperial ate sidade . e: à observação dos seus vi- Paraíba
a época pweenfa. a soa ah_fêa_ao nao sitantesv liceus Industriais instalados >. * '

gioáe deixar de ser psiodlamaãa como em grandes edifícios, especialmente Pefnamhucofator c_mi__ de ie______cn_o eoo- construídos pafa esça, finalidade. '¦¦ ^w ¦

HSR So^o^t J^f governo NUo Peçanha, cbn- Bala . . . . .
«T&í^rJS-SX __TiÃ->^__i_m eoante. ainda sábado assinalava o sr. "" ¦-.- .méreto vasejata das «_as e ponedos m^^^ MorttojaSi í^tèm Divisão EspWto Santo

de Ensino ProfIssionaV do Ministério
da Educaçáo, que o problema dos li- Rio de Janeiro
ceus.regionais vem sendo debatido.

águas minerais magníficas;
À produção brasileira de águas minerais no quatriênio 1936-1939'foi a

Realmente, cs vSiJSaintes do comer-
CTQl K3X CCSuO D6S___B__ CO P0____ OCSC_l_;
TOlvfrnpntoi, _— ao i'-**''"*» tTnt>'%
portL3tu__C_S ___5 ^-*?T_T^_. PBOPCSBOB immm A primeira semente quem a plantou Distrito Federal
Svflizaçâ* nas zegãte ^ jmçul^ 

««• «^£»MB25:
do interior e fcnrsQ n^*inw^ffTr_ _ul Duna-
dores de fatos t_t_ç____g___ag qaa spr-
viram, de ___o para grandes negócios.

Só agora, porem, foi o problema en-, Sao Paulo
carado craa mais ampUtude.

P_U*8_____.Nos decênios de 1910 a 1919 e 1920 ' '
nas ricas praças Krcsâiasas. Ista.i_.w_. 1929, gaitamos com*-esses liceus -47 mil santa Catarinaépoca em case __So ___wi& estraúa»; de contes, sendo.no primeirp 13 mil e 34 • laruia - •
qualquer natacesa, em çoe se viajava mil no Ultimo. dj0 Grflnri. j„ «g,,,no centro da-mata. e_a mondições tfio O.sr. Getulío Vargas já-gastou, no "lttnue ao aui
diücss aue Bndtas d^s tomiavam período do seu construtivo governo, poiaz
para sempre na rangem das enchen- elevada soma-de 7^.000 contos.

Desse ligeiro confronto, podemos Minas Geraisconcluir quanto esse, problema o in- "...
teressa e o. preocupa,;sendo patriótica Brasilcogitação de s. .excia.. resolvê-lo dé ......
molde a dotar muito -breve • o BrasU

tes, nas "ra_nss"" dns j__-foprms bra-
vios e n.*,. garras íhs etnças. então
abundantes ds__o das próprias la-
zendas.

A este È_£e_e___JiãB ona___ao e pe-noso, no I_ocal • oo sestio, assa ss_i- do nm operariado técnico perfeito. ____

Unidade

Litro
MU réis

Litro
MU réis

Litro
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
MU réis

Litro
MU réis

Litro.
Mil réis

Litro
Mil réis

Litro
MU réis

1936

40,000
8.000

109.104
182:350

. 886
1.063

2.244.225
2.376.887,
2.219.774
1.539.661

1937

90.000' 27.000|
013.Ô12

22.520
139.989
224/232
85.153

102.184

2.371.305
2.360.542
2.175.735
1.488.072

I 2.502.758|.2.721.864
I 1.44b.598| 1.618.020

166.097
I 204.5271

. 295.032|
I 147.516|

I 195.905|
248.850|
5.400|

6.480|

1938

194.504
239.288
370.320
185.160]
23O.370|
269.3391¦ 3.000!

3.600|
5.944.680] 6.291.946| 6.387.352 6.871.630

1 8.036.6471 8.443.412| 9.198.295'10.999.429
13.723.861114.687.698116:194.594 17.622.20.
14.201.579Í14.983.369116.953.055119.356.916

•125.000
" 50.0001

116.568
194.280
126.841
171.850
114.283
137/140

8:414
. 10.150
2.858.128
2.677.615
2.407.458
1.7. 0-851
2.898.237
1.Í783.603

380.847
. 318.048

424.836
300.784
346.630

| 390.439

.1939

148.800
0-59.520"

60.240
. ÍOO^OO'

: 119.208
"217.186

: 108.708
¦ 103.273

15.289
10.702

2.520.863-2.429.838
2.665.455"

•1.768.586
3.649.861
2.243.-180

545.399
. 329.091

418.320
348.440

.498.428' 747.291

' Dadas as suas características tor-
mais. éticas e Ideológicas, o Estado
Novo nSo sé prenru .a acena . erri re-
solver todos os problemas de ordem
material ou administrativa. Tçm um
nensamsnto superior qxxe. 

'o Inspira.
Possue raízes que surderri do que h*
de mais. luminoso e 

'puro. 
na. tradt-

cões brasileiras.e por Isso rpallza com
• facilidade a tarefa suprema /le pducàr.

a ..mventude dentro do clima.que.res-
,tabelecèu.,no Brasil  », . \

Enquanto, no regime"* passado, òs
mocos entravam na vida nública as-

Csistlndo ab espetáculo dàluta de tac-
cões com todas as suas consequf jiclas; -.
enduánto. rio regime pafesádo.'4a mo-

, cidade nerceb.ia pue a política era. .
pòroo diria,' Edouar^ j.ullo, a arte de
^nrradre. ía. place ,du camarade poür

, fálre Ia. piême chose que lul'.: enquan-
to. no .resime' passado, -a Juventude
sentia a grande ausência do Brasil,•porque, só via as competições locais,,

.decorrentes das 'próprias'Instituições
— os moços-de hoje.-'Orientados peladoutrina do novo regime, crescem com'nutro sentimento'e com outra atltu-
de moral. • ¦ ¦ < ¦¦ f

. O demo-llberalismo era dissolven-
te,:pois'se propunha, no.plano teón-
co, a realizar uma democracia quenegava no plano prático. Em lu .ar
de preparar o espirito dos mocos para
as . randes lutas que deveriam en-' frentar. o regime passado o desflbra-
va, baseando em nuras flccões Júri-dicas" a ação'politica do Estado. Em
lugar 'de ensinar aos' mocos a mística
do Brasil, o demo-llberallsmo cosmo-
Mlita matava no coracSo deles o sen-
tliríentode amor pela Pátria comum".

Fql por isso' que. estudando estes
problemas e analisando o papel des-
fibrador do regime' liberal, Alberto
Torres escreveu,. certa vez, que, no
Brasil, o.OEstado,era fonte .'de. disso*-
luçêb. Agora o; Estado — de fonte de-dissolução— passou a.exercer o pa-'nel de .Inspirador de -virtude e de
heroísmo.

A. mocidade brasileira .compreendemuito bem; a diferença, entre os doisre. imes e sabe encontrar, com pre-cisão, as linhas qúe os separam. E'
por isso que os moços do Brasil nâo
acompanham os defensores dó, pen-samento' morto e não ligam aos cap-
tos da "hora da saudade" dos politi-\

, cos que tanto mal fizeram á nossa Pá-
tria.

A ciência ã serviço da pro-
dução agrária

UM 

dós obstáculos que se opu-
nham ao.plçno desenyolvl-"
mento da indústria animal no "

. Espírito Santo acaba de ser
removido com a contribuição trazida,
pelo. Laboratório de Sementes, afetoao, Posto ije Defesa Agrícola local, da
Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
do Ministério da Agricultura..

E' que o Fomento' da* Produção Anl-
mal no Estado, que tem na formação
de pastagens artificiais de suas atri-
buições, vinha encontrando" sérias dl-
ficuldades para'a introdução de se-
mentes dè capins aconselháveis aos
campos, dado'o habitual baixo podergerminativa das mesmas, fato de dé-sânimo para os criadores", o solo não
correspondia aó árido trabalho da
semeadura-. De tresentas sêmen-
tes colocadas na terra ou em ger-.minadpres"'somente.'uma ou duas se
desenvolviam ¦ conforme observações
téfinicas realizadas. Era Justo o dêsâ-
nimo do produtor que perdia capital e
tempo para auferir parcos resultados.

Experiências foram repetidas, vá-
rios produtos tentados e o esforço foi
premiado,ao fim: a aplicação de üs-
pulum seco na prooorção de 100 gra-mas para 20 kgs. de sementes (apro-
ximadamente um saco) multiplicou
por oito o poder germinativo em 400
kgs. de sementes. Mais" uma vitória
do espirito cientifico, desvendando
uma das incógnitas da natureza eresolvendo, de modo prático e econô-
mico um problema de grande alcance*
para o meio agrário.

A política financeira de Minai
através do seu orçamento

para 1942

A 

OBRA da norniollinçâo finan.celra que se realizou mi Mun,derais, e que acaba de anre.tentar o teu brilhante remit_no orçamento para o exercido de i .'define e,situa um governo, cnn_in oVisuas responsabilidades.
Eus. resulta, i representa todo umlongo o persistente esforço, todn unilnquebrantavel linha de nçfto finn» _clarlvldente. Nfto poderia conseguir.

se uma sltuaçfto econômica inuda.vel, fortalecida nos seus índices ds
produçfto, sem uma colma interior
que fosse a resultante de umi cnm.
preensfto lúcida dos propósitos du w.verno, sem uma disciplina livrem "ví
aceita e Plenamente consentida, srà-um controle exato, dluturno e atento
Tudo Isso, ao longo do tempo . »tnuvés das circunstâncias mnls dlvers.j .mais Inesperadas, significa multo e es.elarece amplamente os ldéals superlo.
res oue Iluminaram a conciêncla a0estadista que se propôs concretizà-bs
para felicidade da sua gente.Nfto se procedeu a uma compress&o
intempestiva das despesas, porque es.sa pplltlca somente serviria-para su..«tar o surta de progresso e nâo t«rii
efeitos senão ocaslopnis. Prefer-u-s.
gastar o Indispensável, gastando bem
aplicando «produtivamente os recur-
sos do Tesouro.

Procurou-se eliminar todos os ônus
que-estorvavam a administração, so.brecoiTegando-a de compromissos al°m
do-razoável e Justo.

Remodelou-se o aparelho arrecada.
dor, de forma que a evasão fiscal ios-
se Impedida quanto possível.

E, ao mesmo tempo, promoveu-se ofomento das fontes de produção, por-
que. sem estos, a obra dc sancamen-
to financeiro seria precária e frngil
No' conjunto e.nos pormenores. a tu-
do se atendeu com esse espirito dadecisão aue caracteriza os verdade!-
ros estadistas, e com essa supsrvlsüo
que permite surpreender os fenôme-
nos em sua evoluçfto e orientá-los
coridlcloriando-os*a um plano orglnl-
co de trabalho.

Só assim se poderia atingir este
resultado de um orçamento oferecen-
do "superávit". A poUtlca orçamen-
tária do governador Benedito Vaiada-
res tem sido de lealdade e de sincerl-
dade. Não ocultou Jamais o-desequilt-
brio orçamentário, não disfarçou a
situação, antes, pelo contrário, a exe-
cução dos orçamentos demonstrou quese chegara a melhores .resultados do.
que os previstos, quer quanto á Des-
pesa, quer em relação ã Receita.

A previsão da Receita, decalcou-se
em elementos seguros e, por isso, as
arrecadações não falharam aos cál-
culos, antes os superaram. Não se dis-
pôs de verbas com a exlguidade queentravasse o andamento da máquina
administrativa, antes se dotaram o.
serviços públicos do indispensável, de
maneira que, no final dó exercício, se
gastara menos do que o proposto. As-

,sim, as. previsões de "deflclts". fran-
. camente confessados, não se basearam
em cálculos otimistas, tanto que es-
ses "deficits", no Balanço final dos
exercícios, estiveram aquém do Umi-
te previsto. E este é um forte motivo
para que se acolha, com expressivo en-
tuslasmp, a declaração de "suoeravit"
no orçamento decretado pára o exer-
ciclo de 1942."

O Ideal orçamentário é ò perfeitoequilíbrio entre Receita e Despesa. Os"superavlts" representem precaiitasreservas pára lnjunções difíceis,
Mipas Gerais atingiu a' fase dos"superavlts". E* a vitória consagra-
dora ,de uma poUtica de sadia orien-
taça» financeira. f i' "*;

-/;rPor etapas .sucessivas, oií.deficit"
foi declinando, até que se chega ao
regime, de, saldos. E. mais importante
é qijiè todos os serviços foram gran-demente beneficiados, que novos ser-
vlçqs entraram em ação, que a apa-
relhagem administrativa se tornou
mais opreante. Quer dizer qus nada

, se, sacrificou de essencial. Adotou-se
um regime de gastar' utllmsnte, ren-dosamente, reprodutlvamente. •

Todos os mineiros devem sentir-se
empolgados por este resultado que' co-
roa uma obra "governamental. Todosos^mlnelros hão-de * reconhecer que oEstado se desembaraça de muitos'dosestorvos e que venceu galhardamen-te a dura prova -de uma desorganiza-
ção financeira que tinha tanto deonerosa como de vultosa. 0-:resulta-
do nãó poderia ser mais afirmativo de
uma energia serena, de -uma intell-
gêncla posta a serviço de uma causa,
de ,um esforço que, mesmo por serlongo e penoso, tanto mais exalta o
governador Benedito Valadares, quedeu bem a medida da sua. tempera
e da sua capacidade governativa.

Criação dè novas linhas do
Lloyd Brasileiro

O 

Conselho Federal do Comer-
cio Exterior está tambem ani-
mado do desejo de-ver soluoio-
nado "o problema da extensão

das Unhas do Lloyd Brasileiro, até ai-
guns portos de paises da América, Cín-
trai", ou mesmo, outros do nosso Con-
tinente.

Aliás, nesse tão louvável sentido jâexistia uma indicação do presidenteGetúlio Vargas, na qual ,o -chefe do
governo recomendava à Comissão de
Marinha Mercante fosse Iniciada "a
navegação na linha Barianquila-Cris-
tobâl-Puerto Barrios-Vera Cruz, com
os navios disponíveis ou em vias de
aquisição .., .¦'¦

Dizia ainda a nota oficial que, porIntermédio das autoridades diploma-
ticasi 'entrasse o Conselho "em enten-
dimento com os governos das nações
interessadas na manutenção dessa li-
nha, afim de obter favores e auxílios,
promovendo, por outro lado, a sub-
venção brasileira.

O prqblemaV como vemos, Já havia
suscitado 85, atenções 6 ó interesse
do presidente GetuUo Vargas.

Atendendo à patriótica recomenda-
ção do governo, a Comissão de Mari-
nha; Mercante e o Llóyd Brasileiro,
segiíndò assinalou ontem à. imprensa,
Já o estudaram em todos os seus de-
talhes e aspectos, não só quanto àone-
les portos, mas visando tambem o Oa-
nada, cujo intercâmbio econômico com
p nosso pais dia a dia ganha maiores
proporções e vem serüo semn-- favo-
ravel à nossa balança comercial.

.Falta apenas, para que ta.s linhas
de navegação sejam inaugure/das, a
compra' dos navios estrangeiros que,
rebentada a guerra, não mais pude-
ram deixar os portos nacionais.

A extensão das linha- do Moyd Bra-
sileiro será, assim, uma realidade logo
que as ¦ possibUidades de sua frota <t
permitam." •

Prosseguem ias conferências so-
bre o novo Código Penal

SAO PAULO, 7 (A. N.) - Terá
¦prosseguimento, hoje, à noite, a serie
de cpnferências. que vem sendo pro-
movida pelos Secretarias da Justiça e
da Educação, cóm o fim de divulgar
o novo Código Venal, a entrar em vi-
gor no próximo dia 1.° de janeiro.
Na palestra de hoie, a cargo do pro-
fessor Flaminio Favero, o conferen-
cista abordará o tema »*Exerclclo IU"
cito da Medicina".
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Encerramento, hoje. do
Curso n Moléstias

rios

O RIO E AS SUAS DIVERSÕES
NOTA BIOGBAnCA BC

ASSUNTO DESTt MD AÇOTEATRO -.TS
SÔFOCLES, 

O grani» Só
foi ptlot grego» apelidado d» "Aoettia aticm'

S4MFOC1IS —
BC COU3CA 2 CINEMA

gera reallsado hoje, a conferência
ri» professor Ciro de Resende, do
rnlveraldadn de São Paulo, eolira

••(.onloscopla", »» 10 horas • mel»,
n„ ...ilu.» dn 1.» Enfermaria do Ho»-
pitai ila Santa Caia.

A tiale-tra rto luwtro profesaor pou»
llita, que está despertando grande
Interes** *¦"*¦ «-'elos médicos, encarna»
r,l ,, "Cunio «le Moléstias dos Olhos"
„ir*anlMdo pela Sociedade di M»dl-
(!na «• Cirurgia e sob a orientação
rto professor Abreu .Fialho.

Corsp para comissário da
Maria Mercante

O diretor da Escola de Marinha
Mercante de acordo com a resolução
rtn ir. ministro da Marinha dettrml*
nnu que nã«i aerfto abertas Inscrlçoe*
pura. matriculai'no curao de ».• co-
i-nlífArlo dessa Escola,• no próximo
uno letivo.

Grande Exposição de Artes
Plásticas

Vem recebendo inúmeras adesflea,
¦ iniciativa do "Movimento Artiatl-
eo Brasileiro" promovendo, poro a
••gunda quinzena da der.em.bro, uma
Grando Kxposlç&o Popular de Artea
riastlcaa.

Km sua última reunião, a diretoria
rtn -M.A.B.", resolveu designar a
¦cKulnte comissão para proceder a
organização do original certame: Oi-
valdo Teixeira, Manoel Santiago,
Georges Wambach, Murillo Araújo,
Modcatlno Kanto, Lopes da Silva, Br-
nanl d» Irajá, Carlos Rubens,. Am-
vedo Pio, Celso de Figueiredo» I-»»
vinn Fanzerea.

A iniciativa do "M. A.. B.V. visa
rtar uma oportunidade a. todoa oa
artistas novos e proporcionar ense-
jo a que surjam novos valores. ,

As InscrlçBes continuam abertas,
diariamente, daa 16 àa 18 horas, tia
•éde do "M. A. B.',', no edifício
Odeon. sala 711»,. •

Rotery Clube do Rio de

ÕFOCLES, o grandt Só/oclt», que, 9»la excetia ietíetuUm * am «BBflt.
/oi pelo» grego» apelidado d» 'Abelhm mttem", mmrnm em. OtOom, mm
proximidade» i» Àtena», no ano te 49S antes «te iumm em.

tra filho d» um rteo fundidor, chamado Sáltla». Dw* mmmm :«»
como matre d» multe» » ie poaie, a competência d* tamgm, nmaem rflr tw

Ào» auinsc «mi, et»mo •oubeiie dmmtmr e cantar enam3túuüit<tm*rti»„
(prtndãt vulgar»» no» adoletcentn mttmtmue») m nm toem vm vmmw Ar

EM SUA CRÔNICA DE HOJE VINÍCIUS DE MORAES
FALA SOBRE -ROMANCE DE CIRCO", 0 NOVO

CARTAZ DO ODEON •»-— —--

., -ar-âvOWAlVCaT OI CIRCO" i uma jaca. Lá ati tia no Odeon, leitor
II Mr mcauto. confiante na tua parvotee, S»i qu» ndo deíiard» de ir

M\ Vrlo que tt digo, e no fundo fase» multo bem. fu também tou
**" vm parvo encapado num erõnttta. Fui, » agora vtnho t» pregar

•moriil dnrmatografion, como e«a coisa de fa» o «uc digo * náo o «ue faço.
mtceial. Smaa ditto. Vai, leitor, ie liio n«to te peea no orçamento tte caio..
ruuoo importa que te tinta» um imbecil, depoii, quando tairtt, • lamente»

•ai «*«*« jffr-oarai-eimenfe perdida» horoí em «ue, lentadto, tlite rHfCOirer

m?M y

i

í.1i:í^~.W.~~i^.Wi 'mw armiên rffli i**t*» ám vitoria, 'a batam* «V StüemamtL smam Moüce, rotulada por Hat Roach, valha-t» itiol Àt oportunidaiti et-
JfMWttSl^ glSSg» Pf^-S?5RJB -KmtaiTaT VmZZT&nWa'ZL iZiíL a* *ro«-», An ,4tMn ,».-•-• situa. mí-noi uma mio fe fardo nenftum mal. Vol, • monau o eronma
em volta do troféu da vtíárta.

nu» a» ermo, ma»
rtmlo de tragédia, t
«ciro prêmio* ma art

ciando »e dedicou txclutteamente è su* arte, Eteiww jtmtjtmjm- Só ^^"omplum m«^rtrê7ê"n«wo?Í*»*ãmoí, ^^^[a drmtar^ing»

D»,aZt dé£i»,em 5£ 
'ante, 

d» Cristo, mm» feste» ******* tmejer- Hmtílar c boi. que hoie. 
^^Wg*™"*.fiu^W 

* """"*
reu com ttquílo ao primeiro prêmio de tragédia. * mm vtnemdaw. e ée tudo o mal», ê ^mbemo ^o^mMa^dvejarUtfaW'^ ^ _ ^^

Ganhou vinte vese» o primeiro prêmio* na grania eaimnrmm
mai» vtu» o jeoundo.

-Rato*» D* molwtr modo a ética proflutonal manda qu» ,cu fe dê «. rectíU
* -tic-ÍTilfíirio. Ai vai, arrancada da pior da» falta» de txmfatfc; «m mjlloitasi»- iii*7r»TtSt>r»o,

Utlemt'« ftnanceira». >õTeirfb«fcrwV>r » sacerdote. Commmtom • en***m vm -ocfíio de loucura mara te ver S&íítí^^^fSFf^JS-m S^dn^ernmtrn «j«mM -Birnca -nurntla mf«ni4»ío num manicômio, dc onde ele foge tom a aluda d»
CutoT»»com Nicoitrate. im qwal tem» muito» /ata*, mm ««rito mm. «f ím^tro bota. Adolphe Menjou, coitado «ue• aMnjrlu a última «mexa.

»e tornou.poete rr«l^jr*It:t^«^^ ««-««^iP^JÍJ^^

?rZeco' rei. o Ni ZWrta S6c7la - a^iocí' ^^ 
" " 

Trp^ácS de 7mm chatice' Vn/n,f«"eom •¦ehirl//." «o meio, ferm.nanaotTA^gpou^%^u^aGrXmerm^ 
gT M ¦ * *jm*m Jír^X o miHonarto a conhecer d moca "±"™*' ™»%eTde

Àt iwuveca» tomem a uma centena «m pwtct» ««iíiil Wtm ammrnm <pue jbe de jre»«Tnte ttm nm» par«ue d» diversóe» HntHiHmo. com oi nomei ae
ela» ido cento ê trete, e outro», cento e cinte * tres. Mas, toojno -m* «
Grécia inteira fettejava como obrai pTíma». tá tete dtggmam «t» mim.
Ajox furioeo, Traqulnianai. Hetra, Pltoetetea. Sct Edlpo^ Btíi-*» «mi «Drünna
e Antlgona. ^^  ,"Anflsona" é a tua grande obra. Sõfocle» teve uma vtdm bnllULtí^rame..
detde menino, quando cantou » dentou nm» fetta» im vitória: gr*m ir Suw-
mina. Como sacerdote c poeta alcançou totó» a» benção» » tíaüamiflmiia
que um povo admirável, como o grego, concedia a um hamam a6e a*Biii. Cima»
militar lutou tob a» ordens de Perícia e ie Tucjdides.

No fim ia vida, porém, teve ele um profundo iesgoatm (cmvtnrtieiz*-, *m
doi leui filhot, interetsado por tua mterdieda, acusam-a, d* imomam. Stíiv-
cia comparece diante do tribunal Nào quer defender-se. ãam púatm_gmat; ago-
nat licença para ler um fragmento de "tdipo de Cotona", tntg/n&ti «ma» fílr
eitaca eterevenio,

"^^MOvVe^enjm^que 
já teve tua época dt grani» ator,-tendo atuado-

rmm fume de Chaplin. atd »e i"t*™&-*l^M*£ ^JJ^ly'
ChmOei Suterworth. num papel pegueno, ainda é o melhor. O herói, franca-
mrriu". Patsy XeUg tem uma ponta...- "Thaf» ali folk»".

MUSICA GHITA *LENART APRESENTOU UM PROGRAMA
ESPLENDIDO, NA A. B. I., EM HOMENAGEM AOS
is-; JORNALISTAS E A SOCIEDADE CARIOCA —-

«nliom GWta. Lwort tielo «io_flrai« Prfçedltodealgujnat criticai

- --¦¦*¦

0 RADIATRO SHERLOCR^
——dj 22.05

com a ráilo-peça ie AMro Zarur

UM CRIME RELÂMPAGO
baseada nas famosas "Aventuras de Sherlock

tkolmes" de conan Doyle

principal» persónagenu.
Sherlock AMro Zarur
Dr.Wátson Soma Filho
D. Maria Tereza Costa

Marcos Antônio Lato
.D.Raquel ... Alda Verona

Solano Croft. Gastio André
.»---», Malaquiat Anti Murad

QUIlOCICLOS l

v J/RADIO MAYRINK VEIGA
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I
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A ^^'lmficatiw"^mprenw *23S?*Z£2!I£;

Quando terminou a leitura atara vitorioto. O triounat. -uf». eOmüiau <gut

porto e a sua musicalidade.

raT*n&£om em Roma, cantora de edmard com vdrlat "tournéaj

através da Europa, a tenhora Ghita Lenart apratntou-te, com êxl-
- - - _, , . J t .. , -, T„ rn ,<ttuu audiçõe» na capital bratiletra, promovldat por inttituiçõet cul-

um homem que escrevia uma obra iaqnete vigor, tmvguàtmiaa » £spaSs ™*«7» SJ^ct^ homenagear a imprensa e a todedade carioca a cantora p/e-
perfeiçdo, puiette ter um iecrépUo. A Sá/ocle». it«to ie* aMimm icgmuta eu ^S^^SitonãA. B. /., com um programa que reflete o leu bom
novidade» do terceiro interlocutor e da mulher em cena: -»«*-am««mi-M*-«7ií«aw- mra ™"a aua{- ¦ -- .
tra» tnovaçõet, tais como: m decoração m pincel «te fundai da «wrmt. a »»i*t»aB-
trem lírica «ue ele lubitituia pela Itnctuigem natttraí e a> desunas») goQa Ce-
trologia ligada. __

Sôfocla foi também o fundador do drama psicológica. Xtoausm., gtiHnm-
rc do qu» tle, procurou, no -tablado, estudar caractem.

A MAIS BELA MCI.HTR DK
FRANÇA", NO RIVAL, COM

RÁDIO

Siáãou-te a audição com a formosa melodia de Benedetto Marcello, -II
mão ba /uoco". impregnada dasa majettade que caracterita a muiíca re-
ümíisf». .toMana. O pracioio "A//<5 mi fate rliere", de CavalH e duas
•wjm-uis Ae Beethoven completaram a primeira, parte. O fraseado e a inter-
pnetução Aa senhora. Ghita Lenart encantaram a todo o auditório, que

"O tbrto»"- m» ts»tara> «CmBi» tlmom reunia figuras das mai» repraentativa» da todedade, da» artes, do corpo
deve-»» a ti*» tsOam iavMiaaaam: m AiploTnctico t Aa imprensa. j
idéia «!• vtcentf» »ri«i*í-«tiii»i-*; *t> vptnti a senhora Lenart aperfeiçoou pt teus ronnedment«**i da arte popular de
Setrreti» «mi n-wmtitür a itiiiitíCii»-íí»»ii «• t&OBraoi poisa, com a facilidade que tem de dominar variat línguas. Can-
"O Êbrfo" no -ren t*t»ami * *•» tra»- tendo tm francês, em ingla, em húngaro, italiano, espanhol ou feneço, len-
tre ministro, «ta SMa-m»!-*!* «íir- «Ew»- ie-me é vontade. Depoit de uma página de Faurê, a cantora apraentou mu-
u-ro Ck-jaB-tma*. • S. 3C. T- — «-mn »»ir*ia Ae vários paises. incluída uma página braiilelra ie Vila-Lobot. A te-
a sr. Ahaili» iraria Rasai * Bueaam nihora Lenart jú canta em portuguê», com graça e segurança. .
animando • prtniti-riiin.r.*, n» i*T3Hia- o fim do concerto foi dedicado à música popular da França, Hungria,
tivos honesta»- «Bm nciM *n t-Mt-a»», xm- ii£Ua e Estados Unidos. Muitos aplausos obrigaram m tenhora Lenart a dar
cional. «rm "Ws" algumas cançõa húngaras.

Amartai. "O íftcfin" "üt* * ir-Fim Büscna Ve Ambrosio colaborou eficientemente com a artista, mostram-
no tetttx«> «csutta-» ffi^m»»!. «mu ii*efni»- Ào pomar um raro tenso de equilíbrio t uma formosa ¦ organização de
nü Is S h-ortw e> * miil-c.. b t • gmnãsta.
tm 10 horas. .'O. de M.
'»A BORBOLETA DE «í»rRi«>™„ MU-

NHA. PELO TEATRW CKFXVTO, A -gorjjEDADE PRÓ MUSICA
DistritVuK-wi. «te ihwtít»»-» APRESENTA UM CONJUNTO DE

amartíta»,, ttkaà&aaaim, «ra -«a «-ex. xWOUXSCmAiS NUM FESTIVAL
BACH-VILA LOBOS

Q

No Automóvel Clube realizou-ae.
onlem. o habitual almoço semanal
do Rotary Clube do Rio de Janeiro.

Foi o orador oficial o sr. José
Jackson Sales, chefe do. Serviço da
Economia Escolar dá Caixa EconA-
mlca que falou sobre "Economia Ea-
colar".

Premiado o melhor traba-
lho sobre pediatria

No Instituto de Puericultura rea-
lizou-se o julgamento doa trabalhos
paia o concurso de pediatria organi»
zado pelo professor Martagão Geatei-
ra e destinado aos alunos da sexta
série médica.

Obteve o primeiro lugar o douto»
rando Waldemar Barrierl, que apre-
«entou magnífica tese sobre "Raqul»
tlsmo no Brasil". Seguiram-se em
•.egunda e terceira classificação oa
doutorandos srta. Clara Sambaqul e
Vasco B. dos Heis. . .

Movimento da Biblioteca
Nacional

Durante o mês,de outubro último
foi o seguinte o movimento obierva-
ilo na Biblioteca Nacional: consultan-
te* 5.367, média da freqüência dlâ
ria, 179; obras consultadas, 10.103,
com 29.405 volumes. Desse total,
1.576 eram sobro ciências naturais.
1.33S sobre ciências aplicadas, 1.S76
sobre literatura, T83 sobre filosofia,
925 sobre História e Geografia, 808
*nbre literatura, 7S3 sobre filologia,
juntos gerais.

Quanto aos Idiomas, as obras maia
lidas foram; em português 7.010,
francè*t 2.036, espanhol -399, inglêa
251 e alemão 7Í.

EVA TODOR
O profesaor Eduardo Vieira, quo,

como J* dissemos, está ensaiando m
companhia Luta Iglésla». no Rival,
a pedido de.Eva Todor, para a mon-
tagem de "A mais bela mulher de
França", que subira, em "prlmiéra"
no próximo dia 14, IA expendeu sua
opinião, a propOslto do trabalho, que
a "eatrela" da "bolte", da Clneltn-
dia ,tem na peca doa autores fran-
reses. Aquela «naalador aeha qu»
Eva Todor é insuperável no papel
de Claudlne .de "A mala bela mu-
lher de Franca". E a peca? Comu
a julgaria o professor Eduardo VI-
elra? Foi para conhecer aua opinião
a esse respeito, que o procuramos satisfeita a» juatn. eurüntiiüinií- (Br* mus-
ontem: sas crianças, netai füiinaBin IHeuu-o

.— "A maia bela mulher da Fran- infantil, «ta As*«ííi<íjí<i> BbikiííIíííi*» -a» Rubinstein, o grande pianista queça", começou o ensaiador d» Eva critico» Teatrafiç, t&a «ranuMiltt ito JUI- t*-*--»»»»-* -»»ezes nos tem Tlsltatto, ao paa-Tcdo, é como a maioria daa peças ],lnn Esteve»», miiftfmwftu ijeQ-i BuaiCimw. jj—, -g^a ju,. j^ muitos ant», adqul-francerea. um poema dellcloao. teci- Lujg Quesada — "A Bineoilteua. (8e -^ ÍTmnnas músicas do cómposltoi
do com sutlMoa». d; modo qu» mü ouro". tessüeiro Vita-LríboB. Por ocasião deaa platélag privilegiada» podem com- peça movtf-n.«itt--ar-*, Qtuni a Etarai) -g-m ^e ^gas concertos em Polis. IOI
preender • Interpretar seus dialo» &a ggdto das cntmosfí*, atam ifle «»9jf*- gj^nráã» cnm entusiasmo fora do co-
gos. Berr » Verneull, qu» a es«»r»*-»- caUva. eatü ejrrjawoMiiiatea iwmi ««iia» mm,, _,». jj-jm piatfia de elite que nâoiam «-«pioram, no entrecho origina- dlverü«i£»-«lrnasi, nu» uBumanamB «õ»- ^-^-nriWn.vr. o teatro, exigindo nume-, .. «ir«..4.. Jt. t0Ma gargairiadto^ mlmr -pur n«ja!l „,, «g-j-^

ns deliciosas ca-m*jSes e* «ra» saisiM-sufl»*
de Ivete ltaujxlen.o; aoiln a itnsmitunjsm

itsslmo da comédia, oa virtudes da
mulher francesa, premlando-se.
Claudlne, a heroina da peça. sai de Declarou. entAo, Rubinstein que
uma Faculdade de Medicina, onde do coãneciito DiraOtaaair <i-atoaiin> Fúeü <o^m mipmaecimtmo a granae mam „„„t> „„HM„_ VMf, „„ „¦»=»,»-.¦«¦«,
aprendera a venerar Pasteur e seu» Andyv despeotecãi» em VsuOm, Smüatíl- 1^Sa^> ^^ *Ca2SV* "^ ., -nu/ "^ uma »U«11ÇttO dos encantadoras

Gustavo Hess de Melo dentre outros
também de valor. .. .-,

Jt.- B.
FESTIVAL STRAUSS PELA OR-

QUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA

Todas as vazes que a Orquestra Sln-
tônica Brasileira dirigida pelo mães-
tro Eugen Szenkar realiza um Fes-
tlval Strauss, o numeroso público que
freqüenta os> concertos do Cine-Tea-
tro Rex delira de entusiasmo.

Esfto tantos os pedidos feitos que a dl-
reçio da Orquestra resolveu realizar no
próximo domingo, as 10 horas da ma-
nhl, naquela casa, de espetáculos,

discípulos, ¦ para melo - estranho, in
tegralmente futil. E vai disputar um
concurso de belesa. viajando, por
sinal, até o Rio de Janeiro. Triunfa,
aqui e ali. Por dltlmo. surge-lhe um
bom partido. Entra ela, então, em
contacto com uma sociedade, que
nao conhecia. Sobrevem a .desilusão
Que perisala, porem, que aquele es-
pirlto culto e cheio de esperança ti-
vésse feito, quando sentiu que fal-
tava sob oa pês o terreno em qu»
pisava? Naturalmente, os leitores.
pelo que vimos registrando, jft teria
adivinhado.o pensamento do ensaia-
dor" de Eva Todor. Mas também
ele nada nao nos quiz adiantar:

r** O fim de Claudlne constltue o

61.15 — Abertura Ginásticave o» a-iurta--*, muito, avó**»* o •»- ^^S *°i.puÜ^.Í2S.i !ü? ^ melodlaa do "Rei das.Valsas", com o
tàcuio* ter* ürgari a» w iu-jkbs -fia «w ™™™s.aeJim ^TÍS^I?J^u,?'"? seguinte programa:. Ouverture do Ba- , , .. „ u „. ,manhã, a... ckvSn (Bnmesi, -s-imnrBso «m «çnntto seria, dentro -rar/ breve. rt» dw 

-jfâfa 
valsa do imperador, íltmlc,t,pelc? v%£aÍ*'- 9swa^0,JR^,lzst amanhã,, ^-rtanto. ffirJM, te » ^te^wm^dtejr^mals^nheçjdoarrj,^,, ^ireV;contoi^^sques "—,h— - nfDrfo dt> «-'•»¦•«'-

hora» «te acoriio» «rann *a üswmzpou.m- po» «m^MroM o ow "faior. -..* d 
Viena' Marcha Radezkv _

rir» tòtxftitítío-r,. a» inrin.riíBw, mSSt 13 ^3»os Estados Unidos, o nome.desse i^^JS» pP™n*_552!'?'anos. ingressos g^tetem, va -nte <&a IteBSÜelro * «-onlieddo pw toda a par- d'e?ííref.^A. B .C. T-. i rua Fndln* TL rn» *1- te e dlzla-nos Bidú Sayâo, ainda da aoFrí?J.ref°:
sob Sütama -vez nue aqui esteve, que nao' 5»pe»>»a»n»e

^ p^a,), ãdxaí de ter, em mu re- «"*D.a este beto concerto os srs. ml-

Sangue
Vlenense, Plzzlcato-Polka e Ouverture') Morcego. .

Especialmente convidados, compare-
certo a este belo concerto os srs.

A MISSÃO CIVILIZADORA DO RADIO E OS PÉLK-
GADOS DA CONFERÊNCIA NACIONAAL DE EDU-
CAÇÃO - PROBLEMAS COMUNS A TODOSO»

BRASILEIROS —: -ri*" ""

UANDO entram em jogo, nas atividades ligadas às coisas do espírito,
fatores eTanhos ao campo da inteligência, está-se Prestando um
desserviço à cultura. Ora, o rádio é. talvez, o mato Çomplcxodçs 

ins-
*>*, trwnentat de divulgação com que a geração a}0^n^da fiestes m
pode contar. Num pais como o nosso, de extraordinária ^Moteniimal,j
Vinicrofone, ao lado do avião, do cinema e da ^prensa, tem uvia alta mis-
são clvilizadora a cumprir. Elei, a um tempo, o VtoJxnfi^taJ^.fo
quietaçáo espiritual, o termômetro do nosso grau de cultura, o veiculo da»
nossas criações artísticas; o missionário, o bandeirante, o sertanista, a menr
tagem da Cidade para o Campo, o elo que vincula o centro à perlferia. -

Temoj advogado, freqüentemente, a necessidade ie o radio integrar-se
no instante excepcionai que a Nação está vivendo. Sem por de lado os.seu»
programas ligeiros, sempre louváveis porque espalham alegria sobre a dura
preocupação do cotidiano, o microfone pode e deve voltar-se para outro»
detalhes de interesse vital para a suaprópria destinação. Agora mesmo,esta
reunida no Rio a Conferência Nacional de Educação. Delegados de todos o»
mais afastados recantos da Federação encontram-se agrupados em torno do
mesmo objetivo comum. Há muita coisa por fazer por este Brasil a dentro.
Do Acre ào Rio Grande do Sul, o homem da terra traz de cor uma siri»
de reivindicações que reclama o esforço, a tenacidade e a dedicação de to-
dos os brasileiros. Cada um tem algo a dizer, Se eles não trazem a solUção
ideal, se não conduzem consigo a chave do problema e se não apontam o
meto mais feliz para o combate aos seus males, pelo menos podem colocar
diante das nossas vistas o quadro das suas angústias, o panorama dns sua»
dificuldades, a expressão das suas lutas, o alcance do pugllato entre.o.ho-
mem e as reações do melo, que i quase sempre cheio de abrolhos.o .comi-
nho do educador; Cecília Meireles, que à 'humana compreensão da poetiza,
aüd a força dé uma lutadora sem descanso pela elevação dos quadros édu-
cacionais do vais, vem trazendo os leitores de A MANHA a par do quanto
ocorre naquele congresso. Cabia ao microfone ampliar essa tarefa, levando
aos seus estúdios os delegados dos Estados atualmente no Rio. Então o ou-
vinte do interior compreenderia melhor que a sua metrópole não tem-ape-
na» o "trotoir" dos sábados na Avenida, as praias banhadas de sol, os casst-
nos üibranfes de ritmos nervosos, ritmos de miliica e ritmos de fich.as, ina»
possue. também, espírito bastante para sentir e compreender todos òs pro-alemos que afligem a Nação. '

¦ ' 
, R. de 3.'

êxito na temporada lírica'"dó .Teatro
Municipal.

O barítono Rolf Telasko interpreta-
ra o seguinte programa:

Carlos Gomes— Addio.
Schubert — Serenata.

, Old Black Joe,— Canto espiritual
9.ÒÕ — hégro" americano.

Manoel de Falia — Jota,

-a

m

IH

M

Programa de hoje. da Rádio
Nacional

o* mgr-Bsw* nora sdiirito-í * «a- ^Z^Z^Tj^a^' ^músicas n,stro <-» Educado e delegados a 1ancas «to. ^mfeJbp»». « ^m+ ff«*g* ^S^vo .mS" Conferência Nacional, de Educação.to* («tão, 4 v*mfi-fc, .teste jsx, um «fl- <fle ^üb-1»odos, pois o povo americano
íheteria do. Cantos; (Satafim. âemonstra-t-a sempre grande Interesse
OM CONCERTO ESC KDEXciI DOU- vm conhecer suas últimas composi-

GIRO HE0 MAES5KO IJSSAXl «Bes.
BXAGS. A aBffij-io de há dias veio, mais

 „, . Ent «-re-icente arimT-a-cãti yi«!«iiqBUtim rarna t/cz coriíinnar o conc-lto que a
segredo dos autoVesè 

"nio" 
o dêsven- os ensalo-t para a «aoigua» ¦«^¦^'to »»»». *r»»»»ptíto sempre se formou,

darei .aos- olhos dn núbllco! — ter- coral que o» mmapam a^tmami l^*aga q (Kmhecimento profundo que pos-
minou Eduardo Vieira.

MAIS ÜM CONCERTO PARA OS
SÓCIOS CONTRIBUINTES

Hoje, sábado, as 17 horas, no gi-nasio do Fluminense F. Ç. a rua Al-
varo ChaVes, será realizado o 3* Con-
certo para os sócios contribuintes da
Orquestra. Sinfônica Brasileira, dirigi-

vai realizar m> Teatro MiHfnHinJl <â> SUB ae -toda a obra de Bach, perml- da pelo grande mestre Eugen Szen

icia-se, hoje, as obras
do Instituto Médico

Cirúrgico Municipal

HA grande expectativa . em torno Niterói, em. dias dia lyuDuffuia çgmBssan». -iüqjqk fazer arranjos deliciosos, dl- ltár
dessa "premlére". uma das mais do corrente mês,.reg-anãn)armongimirto gnrjjj ide verdadeiro mestre.'

tem realizado ,\m 120 oxfeonistias; da Bismia, fftiaflfeaiD- f&on deturpar em nada a concepçlo
nal Aurelino E,eal. oae Bach, conseguiu enriquecer-lhe a

Nata tn-ãi-rTt».. nm groggamat -Sessa -jüéia, consen-ando a essência e sallen-
recita de arte., sessê. a &iàtimcsi&a> tfle laudo-lhe o valor melódico.
um episódio tto poema <a> -*MsiUito l»amentando somente*' que, talvez
Cerêrê";. de (DK-mairm B-ümanfli-i, idbssb por lalta de ensaios de conjunto, nao quadro social da Orquestra,"poderão ração Brasileira de
diretor. intenraS-tía «üe nmnmnlãJüBs se ihonvesse conseguido na audição de adquirir ingressos no próprio local, & 19.40 — Gutta Pinho
,»»u.l. vm/mm. »«<»»»»» ¦ iii —¦ ¦ âamaX%tmMmimnm ¦• ._.'_3_ZÃ il> _oa.Ã_-aX_l» A 

' 
«-iiiiXa fl< atknAA (^aiinVin 10 'CR

sensacionais, qu» se
ultimamente.
"ESTA NOlTK OU NUNCA»*. HOJE.

EM VESPERAL E "SOIHÉE"
A bela comédia de Lili Hatvany

que Oduvaldo Viana táo brilhante-
mente traduziu para Dulclna e Odi-
lon, foi entusiastlcament» aplaudi-
da, ontem, pela multidão que encheu
it»„.¦:,*,,,p„te a platéia do teatro Ke-
gina, quer na primeira quer na se-
Kunda sessão.

A interessante história, cheia de
sutilêaas e encantos ê um passatem-
po delicioso. Enredo ao qual falta

Do programa constam a í» sinfonia
(Pastoral), de BeethoVen, a "Serena-
ta", de Leopoldo Mlguez, a' "Viagem
de Siegfrld ao Reno",-de Wagner, a"2* Rapsódia'', de Uszt. 

'¦'
As pessoas que nio fazem parte do

corais, nas suas psangon intílnürmn- .ontem, a precisão tão necessária fc
tea. Uma execução de peças do valor, das

Esse acontecimento iritlfaBiffirip gmo- njue liguravam no programa. Lá es-
mete, pelo briUSai comi rçj» usiü 3ianni. taTJtm a postos alguns' dos melhores
prepaiado. uma vti-mSaiium iiTí»»*iaB--io mstrumentistas que possuímos em
dos fornsBàMeáTts aatiMitas âs mosa nosso meio, mas sabemos que todos
juventude escolar,. aSa> stetísasic tba- .tQes são ocupadissimos e os dificul-
tar-se de um prrjgjrarnai ims omlIiBm -a&ces mie surgem sempre que se quer

uma pontinha de malícia, "Esta not- pecos de grande; r^*6»?«iBis&i2iflstl5 mm- reunir «elementos de valor. E para so
te ou nunca" agrada por inteiro, j-j-i]^ principlamente rm> ttajraaitc ã tratar ms -principais, basta dizer que co-
Dulclna e Odilon brilham nos papeis execacSa poiaanfira. mm iam se atíraan rmo --xecutantes liguravam Iberê Go-
principais, secundados pela sua es- jn^^-jog; t-rw-fi»--»- a mofe & S Tranes nnes Cferosso. Alfredo Gomes, Newton
bâdeon "lstUâPno*'e Cnunc??.-1 «ul ti*™"***** $ ^i*f- ^»flna, Aldo^arteot, Nelson Cintra,
rá em cena em vesperal e "solrée**, 
espetáculos estes que se repetirão
amanha.

Magalhães — Oferta de Helmltol.
8.00 — Melodias favoritas
Variedades musicais. 10.00 — Embai
xatriz — Oferta da Perfumaria Fia-
mour. 10.30 — Músicas variadas.
11.00' —> Picolinó — Cõm" Lamartine
Babo^ 12.30 — O que é que o teatro
tem? — Cinema às claras —¦ Com He-*
ber de Boscoli. 12.55 — Repórter Es-
so. 13.00 —' cock-tall musical. 13.30
—A voz da beleza — Com Léa Silva.
14.30 — Variedades musicais. 15.00
— Mosaico musical. 14;00 — Varieda-
des musicais.' 17.00 — Musicas vária-
das. 17.55 — Jornal falado. 18.00 —
Música» selecionadas. 18.30 '— Uni-
versidade do ar — Programa sob o
alto patrocínio da Divisão do Ensino
Secundário do Ministério da Educa-
ção, apresentando a aula de método-
logia-de Francês, pela professora Ma-
ria Junqueira Schimidt. 18.55 —
Jornal da United Press. 19.10 —¦ Ria
se quizer... uma piada diária, oferta
de Granado & Cia. 19.15 — Confede-

Radiodifusão.
Regionalismo

SAHATOHfCO TO.\U'() B DEÍ'IJRA-
T1VO DO SANGUE

Gaúcho. 19.55 — Repórter Esso.
SI.00 — Cortina do Park Royal — Um
número da Grande Orquestra. 21.05
— Teatro em casa — Apresentando a
peça "Caído do céu", original de Odu-
valdo Viana, no - desempenho do"cast'-'-de PRE-8. Oferta de Eucalol.

23.00 — Rá-
Músicas, dan-

cantes — Locutor, Rubens Amaral.

Com a presença de altas autorida»
des municipais e federais terão ini-
Hu hoje, as obras do Instituto Medi-
co Cirúrgico Municipal.

O referido Instituto será dotado de
modernos e completas Instalações
paia estudo e pesquisas sobre proto-'"ologia, Imunologla, Üateriologla,
hemotologia, etc. possuindo ainda-
¦icomodaçfles para 1.000 Jeitos.

íl Exposição de
Hoje, áa 15 horas, inaugürár-se-á.

w sede da Sociedade Nacional de
Arricultura — Largo de São Fran-'cisco, 3, L'.° andar, — a "Segunda Ex-
posição de Herbários, Desenhos «o
Projetos ile Parques e Jardins'', rea-Hzada pela Escola de Horticultura"Wenceslau Belo".

A exposição demonstra a *obra
*!« educa.çào profissional que a ea-cola citada vem realizando com in-leiro êxito.

Curso de Avicultura
•Jncerróu-sé, ontem, fts 18,30 horas,0 i-urso prático de avicultura promo-«dn pela Cooperativa Nacional deA*'lculturã e conduzido pelo agrono-ni" César Güimàrãèá e veterinário

Geraldo Souto.
»-»*a cerlniohta de encerramento.w* teve çrande concorrência, lnclu-«ve tle diretores do Ministério daAgricultura, falou o dr. Rodoval den-eitaa.

A 150» REPRESENTAÇÕES 1>E
"O «BRIO", NO CARIiOS GOBiES

A Companhia Vicente Celestino
festeja hoje mais uma fase auspl-
ciosa de sua temporada com "O
Êbrio" no cartaz do teatro -Cario»
Gomes, da Empresa Pascoal Se*»r«-
to.

A linda canção-teatraliiada orlai-
nal de Vicente Celestino, com mt- .
sica de Jaime Correia completa ho-
je, em vesperal ás 4 horas, a pre-
cos reduzidos e à noite, ás s e O»
10 horas — auas 149, 150 e 151 re-
presentaçõesí-

E' um fato que deve .constituir
agradável satisfação para og artis-
tas.e empresários por ter "O Ébrlo"
atingido a tantas . represcentaçoea
ameaçando o seu ruidoso sucesso
novamente o adiamento da apresen-
tação de "Mestiça", a esperada peça
da atriz cantora Gilda de Abreu
marcada para o próximo dia 13, no
teatro da Praça Tiradentea.

Com satisfação, o S. N. T-. deve»
apreciar o agrado desse original bra-
sllelro inédito nesta capital • qu»
tem merecido o apoio do público ca-
rioca. A idéia de Vicente Celestino-
em teatralizar uma das sua mal»
famosas cançdes velo criar, entr»
nôs, Um gênero de espetáculo mit-
alçado que a platéia aceitou com sa-
tlsfação. O - espetáculo vitorioso 4»

ÜH meio dio
2 r 4 - 6
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razfio de 8$800.
RECITAL DAS ALUNAS DE

KLARA KORTE
Constituiu espetáculo dos mais in-

teresssntes a apresentaçáo, -ontem, no
Teatro Joáo Caetano, das alunas de
Klara Korte. A maneira pela qual se 22.55 — Repórter Esso
conduziram as discípulas de baile foi dio Baile Castelões —
altamente prometedora. A numerosa
assistência que encheu as dependfin-
cias. do teatro náo regateou aplausos
ao corpo de baile, impecável em sua
apresentaçáo.

Amanhl, ás 15 horas, mais um recl-
tal se realizará, tombem no Joáo Cae-
tano. E, uma outra vez, Klara Korte,
através aos alunas-que preparou, po-dera dar uma demonstração de' suaarte coreoeráfica.

O programa de hoje da"Hora do Brasil"

TEATRO GINÁSTICO r7»W
COMPANHIA COMÉDIA BRASILEIRA — HOJE — ÀS 20.45 HORAS — HOJE

Às 16 hoe-as —
Representação da alta comédia cn 3 atosv,

Mendonça •

€€

ée Tobias Moscoso, Herbert de

99ESQUECER...
Uma peça qae honro • curícna ele teertre nacional

LUXUOSA E DESLUMBRANTE MONTAGEM DE JOSÉ' GONÇALVES

"Viação Rio Minas"
Ônibus para PETRóHO

LIS - AREAL - ENTRE-
RIOS-JUIZ DE FORA e

fiARBAOEÍÍA.
Partidas do Rio: 6,00, 8,00,

\ 12,00 e 17,00.
Partidas de J. de Fora; 6,30,

^00,12,00 e 16,00
LIMOUSINÉS

Partidas do Rio: 6,30, .7,00.
15,00 e 16,00

Partidas de J. de Fora: 7,00,
:7,10, 15,00 e 16,00.

PRAÇA MAUÁ', 73
Fones: 43-0087,42 5802

e 43-7731

Suplemento musical pára a "Hora
do Brasil" do dio 8 dé novembro:

A "Hora do Brasil" retransmltlrá
hoje mais uni programa de Intercam-
blo organizado pela Colúmbia Broad-
castlng System de Nova York. Ao
mesmo tempo, apresentará o baritono
Rolf Telasko, que vem de atuar com

Excursão
do Prata e ao Chile

O Tourlng Clube do Brasil' X3rga-,
nlzou para janeiro . de 1.943, uma
grande excursão turística às Repijibll»
cas do Prata e ao Chile, a bordo', do
"Almirante J-y-egual", do Lloyd
Brasileiro.

Haverá, «lols tipos de excursão: o
tipo "A", .que compreend.é visita a
Montevidéu e Buenos Aires'num lo-?
tal de 15' dias, entre'ida e volta;.» è ¦'
tipo "B", que, alem daquelas capi-
tais, lnclue um passeio ao Chile,.com
as suas mais belas cidades, .estância»
balneário», e lagoB, num total,d», 45
dias,

A viagem do diretor do Serviço
de Investigações de Pernambuco

SALVADOR, 7 (A.N.) — Como
passageiro do "Aratlmbó", -transitou
por esta capital o sr. Joáo Roma, dl-
retor do Serviço de Investigações do
Recife, que, em companhia ' de". sua
esposa, viaja para o Rio de' Janeiro,.
afim de ali .representar, Pernambuco
na reunião das chefes do Serviço, do
Estrangeiros, a realizar-se ho próxi-
mo dia 11, ai.

Viaja o comandante da força-
policial baiana

SALVADOR, 7 (A.N.) — Seguirá
para Recife a bordo do "Pedro II', es-
uerado hoje, o Coronel Edgard Cor-
deiro,' comandante da Força Policial
do Estado que ali Vai á convite do
comandante da corporação idêntica <3**.
capital pernambucana. O coro.ei Cor-
deiro estenderá á sua viagem até
Paraíba, sua terra natal.
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Joan Bennett * Franchot Jbne, em uma cena de "Quem casa com a nolvaj*
Interessante film» da Colúmbia
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Trabtlho i Assistência Sieiil -
Serviço social nos Esta-
dos Unidos — Vida sin-
dical — A posse da pri-
meira diretoria do SJ*.
H.C.C.S. — A estabili-

dade dos bancários —
Assuntos econômicos

Festas sindicais Trabalho c Assistência Social
a . ..„..A..lt- Am ' MaaaasAtvt tini* rinA propósito da pa»«»gem hoj*. du

aniversário natalicio do «r. I.uls Tel-
xelra d» Barro», presidente do Blndl-
o»to da» Bnfermeirae do Distrito Fe-
deral e «Aclo benemérito de multua
nutro* asitficlado» de clnise de 84o
Paulo, Salvador, Iteelfe, Forta-
lexa e ManQu», o S. B. lhe pre»tarn

27% de aumento ?

CONSELHO NACIONAL
TRABALHO

DC

FAÇA SUA CONSULTAI
Assunto» tr«b»lhlitu, »m quais-

quer d» teu» «ipeetoi, admlnis*
trstlvos. proceMuals • l»(i»l»tl*
voi, InterpreUçoes duvidosas, Ju*
rlsprudênel» «lucldativ», diretiva»
reguUmenUres. quadros eststls-
tico» conselhos práticos d» pre*
vldêncl» soclil. noções de hlgle-
n» proletArla. tudo Isto será ma-
teria para consulta» qu» «qui sa-
rio respondidas de modo ¦ trazer
« massa trabalhadora Inteligente-
ment» orientada no exercício dc
suas atividades, no uso d» seu» dl-
ralto» • n» obrlgatorledid» d» seus
deveres. Quando »ur|lr um equi
voco, um» Indecisão, não vacile,
n»m perca tempo: — F»ç» su».
consulta! • ••

"nota

Tod» corre-pondênci» p»ra
TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL deve ser enviada para
o seu dirigente dr. GENARO
PONTE SOUSA. — Avenld» Rio
Branco, 108 — Rio.
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O problema de habtlçao no Rio
¦ vem assumindo um caráter cada yei

mais premente pelas oirçunítânoiM
de que se cerca. Nesto último decê-

, nio, principalmente depois da «uer-
ra da Ablaainla e da M^ °™* a cam»r» d» Previdência do com*-

,do no selo da Europa o medo de -uma 
,ho Nacl0IM1, do TribaUlo. juiaou. onum,

próxima guerra, que por fim VelO vário» processo» d» recuno, sendo «Udo
dentro dessas sombrias previsões, a -  » • —
corrente migratória' cresceu como
ainda nao se havia registado em tem-
po algum. A falta, porem, de'gran-
des capitais, para um programa de
construção em escala . corresponden-
te, veio criar um sério problema pa

•Justiça do Trabalho
(Claura »t ttevMfacl»)

provimento ai deles.
- ' 

CONSELHO REGIONAL DO
TRABALHO

Caso» Julgado» ontem: — Álvaro Ra-
mo» d» Oliveira, contra Prefeitura do

Leandro. Aviso prévio, férlu • s«lárlo«.
Improcedente. — Standard Oil Co.*of.
Brazil. contra AntAnto Aurélio Lebru-
na Inquérito. Remetido ao Conselho Rt-
g tonai.

«.« JUNTA DB CONCILIAÇÃO '
B JULGAMENTO

Caso» Julgados ontem: — Vitoria Je-
rina d» Silva, contra M. Soarei Gonçal*
vm. Aviso prévio • férias. Conciliado em
200*000 — Manoel Vieira, contra Lloyd
Brasileiro. Férias, «viso prévio e sala*
rio*; Feita a apurado do quantum d»

l'l-l:l:HH.U

rr ...i. ..Uk <»m lÃrin' nrnhlom» na- m°a *»• Ollveir». contra nwcnur« no nosr Felt» • apuraçjo ao quantum a»te, veio criar ^**»°wPr°"X« Pi** Município d» S*o - Gonç«lo. Heoonewlo p,ne ntiUiá. erS isstooo. - Antônio d»
ra 8S classes menos 'P™»»!™8*' "* da deciao do JuUo de Direito de Sio Aquino. contra Mendes & Fon»ec». Fé-
casas para uma só família, passou o
carioca a adotar, resignado, as vi-
las e habitações coletivas, que eram,
dé Inicio, um melo de residência
mais barata.

Acontece, entretanto, que, como
em todo ramo de negócio, os proprle-
tárlõs de tais casas aumentavam qua-
si que mensalmente os seus alugue-
rés, fazendo desses imóveis a gua
maior fonte de renda

Respostas de hoje:
RESPOSTAS DE HOJE:

.. M..*A. R. — Sobre a sua carta e o
assunto riela contido, limltamo-nos a
repetir este pedaço de acórdão do
Tribunal Pleno: "Salvo as quotas de
previdência, todas as rendas arreca-
dadas, são de exclusiva proprleuade
das respectivas Caixas e se destinam
aos fins para que estão Instituída»".
"Tais rendas n&o poderio ter outra' aplicação, sendo nulos de pleno dl-
reito, os atos que violarem este pre-
ceifo".

OARINO — Os embargos infrlngen

Sr. Lul» Teixeira de narro»

significativa homenagem, na aua »e*.
de social,*«. rua do Rosário n. 172,
1.° andar, promovendo em seguida
um anlmudlaalmo baile no Esporte
Clube do» Joalhelro», it rua Acre 21.

O aniversariante, que é figura pre»-
tlglosa no selo da nua classe, lndlcan-
do o movimento do» enfermeiro» de
todo o pafs e triíbalhnndo pela sua
legalização e reconhecimento no Ml-
nistério do Trabalho,' receberá, por
certo, pelo transcurso desta efemé-
ride, a» justas homenagem que lh»
eao devida».

E' com a Leopoldina!
A Leopoldina Railway pediu ao ml-

nistro do Trabalho reconsideração do

Gonçalo. Negado provimento «o rtcur*
io •-mantida a decisão recorrid». — Re-
n»to Santiago, contr» José Cânone «e F.«.
Recorrendo d» decisão d» JunU de Vltó-
rU, sobre • lei 63. Indeferido. — Cl», ae
C«rrl». Lm • Forç» do Rio d» Janeiro,
contra Antônio Loureiro. Inquérito para
apuraf falta grave d« abandono de ser-
vlfco. Aprovado o Inquérito e autora»-
da a demlsslo do »mpreg«<!o. — Cl», de
C»rris, Ltix • Forç» do Rio d» Janeiro,

-contra o condutor Albino Lourenço. In-
«.„. .„..v- v.» ....--. quérlto »oh Unputaçlo d» falta trav*
O poder público, sempre-vigilante ^S^^^l£%£^to ™-

na presservação dos interesses dessas .pre|a(|0. _ joj0 Figueiredo, entr» ¦ Cia-
classes, fez expedir leis coibindo ps Nacional d» Fumo» • cigarro». Re<»r-•¦-¦*--¦- ' rendo d» um» decisão d» 2.«> JunU. Vis-

ta á Procuradoria Regional. — Álvaro
G. Gomes. Recorrendo d» decisio da
antiga.'» JunU na reclamação de Lxae
d» Souza Borges, sobre Indenização de
dois ano», «viso prévio, féria» e «ua*
rios. Convertido em diligência.

vnnxiiKj — va «;..«•/»•»««¦ •• »--• nistro ao irauamu ítxuii&iuL-iavao uu
tes do Julgado devem seracompanna- despacho exarado no procasso em que
dos de documento novo que Justifique recorreu da decisão pela qual o Con-dos de documento novo que Justi"*}"» recorreu da decisão pela qual o Con-
a sua aceitação. Pelo que se wnciue Jh Nacional do Trabalho determi-
da sua narrativa nada ha indicativo
de que V,
eumento

tenha apresentado tal do-

Serviço Social ;
nos Estados Unidos

Amparo e proteção à mulher
trabalhista

- A legislação nos EE. UU. veda às
mulheres um número multo limitado
de misteres, considerados perigosos, i
a regulamentação respectiva varia de
um Estado para outro. Entretanto.
no qüe quase todos estão de acordo
é quanto à exclusão da mulher em
trabalhos de mineração. Alguns Es-
tados proibeni-lhe o trabalho em pe-
dreiras, fundições, serviço de estiva
e carregamento de fardos pesados.
Em alguns pontos do pais jã existe
legislação vedando trabalho às ges-
tantes no periodo compreendido en-
tre 4' semanas'que precedam o parto
e as 6 que se lhe seguem. No que se
refere ao salário minimo, na maioria
dos 'Estados, a lglslaçfio de amparo
ao trabalhador, estuda-o separada-'mente 

para cada indústria. Entre-
tanto, embora o alcance destas leis
«eja amplo, não faz referência a ser-
;vlços domésticos e agrícolas. Na

selho Nacional do Trabalho determi-
nou efetuasse a referida empresa o
pagamento, a Oscar Manoel da Silva,
da quantia correspondente ao tempo
em que esteve afastado dò serviço sem
receber os respectivos ordenados. O
titular interino da pasta despachou
que nada mais há a considerar,, como
parece ao consultor jurídico do Ml-
nistério, o qual, depois de esclarecer
que a empresa afastou empregado em
gozo de estabilidade sob fundamento
de que esto se achava incapaz para o
serviço, sem que tivesse sido concedida
a aposentadoria solicitada, acentua
caber à Estrada o pagamento dos sa-
lárlos correspondentes ao tempo da
afastamento, pois este quando se dá
sem remuneração eqüivale à demissão

.que só é permitida mediante autoriza-
ção do Conselho Nacional do Traba-
lho ou por aposentadoria regulurn-en-
te concedida.

VIDA SINDICAL

abusos e limitando o direito" de tio
odiosos aumentos. A cousa esteve
por um determinado período estacio-
nada, observando-se o mais estrita-
mente» possivel ó» preceitos ¦ textuais
da lei.

Agora, porem, tais proprietários de
casas de vila e de habitação coletiva,
usando ardis dos mais diferentes,;
cóm a idéia de atingir o mesmo.fim
— o aumento dos aluguere» — vêem
convidando .os seus locatários a com-
parecer à sua presença "para tratar' 
de assunto do seu particular lntere»-
se", e quando colhem a presa -em
suas mãos dàò-lhe ciência, verbal,

•para que não fique nenhum docu-
mento comprometedor, que vai «er.
feita uma revisão nos contrato» de
locação anteriormente celebrado»,
afim de aumentar o pagamento que
Já é demasiado alto da locação da-
queíes Imovejls. 

' 
.

Um caso dessa natureza acaba de
se passar com os inquilinos da 'vila
da rua- Real Grandeza 118, pessoas
que Já receberam o seu convitezlnho
e que íoram clentficadas que a par-
tir do dia 20 próximo passado, as
casas onde residem sofreram a. sua re-
ivella, um aumento dé, 80$00O sobra
300S0OO, que era o aluguer antigo, ou

jseja quasi 27%. de aumento, o que
contraria dispositivos legais o que já
tem provocado inúmeras sanções da
Lei de Ecohomla Popular, no Tribu-
.nal de'Segurança.

Aquino, contra Mendes & Fonseca. Fé*
rias. Arquivado. — Glória de Azevedo
Freitas, contra Cia. Deodoro Industrial.
Dispensa sem aviso prévio • Juita cau-
sa. Arquivado. — Ernesto Cacavo. con*
tra Anglo Mexlcan Petroleum Co. Ltd.
SunpentJlo Iniusta. Arquivado. — Cru-
tallno Pereira d» Silva, contra Cia. 4»
Carris. Lux • Forç» do Rto d* Janeiro.
Readmisslo e salários. Improcedente. —
Aristogiton de Barro* Nascimento, con*
tra Tipografia Litografia Oficina Grâ-
flcc Mauá Dispensa sem Justa causa »
salários. Adiado para 14*11-11. — Valdir
Barros. contra Expresso Tereidpollt.
Avisa prévio • salário» retido». Acorde
em KOtOOO.

a» junta nr. conciliação
B JULGAMENTO

ALGODÃO
(no**00 &

I.» JUNTA DB CONCILIAÇÃO
B JULGAMENTO

C««os Julgado» ontem: — Carloa Fabrl-
do de Oliveira, contra Alfredo Atra»
Nunes Fernandes. Salários. Arquivado.

Teofllo Luis Marques, contra Hime ac
Cl». Aviso prévio. Conciliado em 4U600.

Iultlno Luta Alves, contra Cl». Bra
sileira de Laticínios. Comunicação. Adia.

do "•ine-dle" — Orestes Alve» Peixoto.
Casos Julgado* ontem: — JMquü» ae contra Coooerativa dos Chaufeur». Jus-•w.ih« mm,. Armtndo Luis Duarte. ta çju,,. conciliado em SOOeooo. — Fir-

mino Fernandes da Silva, contra Socle-
dade Sul Rlograndense. Reintegração.
Procedente em 4371000. — Serafim Fe-
lix da Sllv». contra Cia. Expanslo TVr-
rltorial. Adiado para 21-11-41. — Júlio
Boaventura. contra Cerâmica Sio Jorge.
Férias e salários retidos. Conciliado em
247*000. — Adelino Inácio d* Oliveira
Gomes e Juittnlano Pereira Carvalho,

Carvalho, contra Annlndo UtUJJiMrt».
Avoc«tóría. Conciliado em 6*0*000. —
Adalberto Búnxio Martin», contra Cl».
de C»rrls. Luz e Forç» do Rio de J»-
nelro. Dispensa'sem avl»o prévio e Ju»-
ta c«u»». Improcedente. — Manoel Mo-
reno. contr» Leiterl» MunldpaL Avtto
prévio, indeniraçlo. »»IAriwi reüdos «
mínimo. Procedente" »m 2-30*4. — Jos*
Cario» <e Oliveira, contra Jos* de Ctocario» qe puveira, conu» **** ««,r^" Gome» e juituuano rereire Lirvamo.
pos. Aviso prévio e diferença oe saurtos. „,„.,-« Fábrica d» Calçados BrazSo. Pro-
rnnr-illirlo »m 150*000. — Gustavo Ave- -.,»„,,,, ,m S:?n*nm * 2SSM000 resse-ConeilUdo *m 150*000. — GitfUvo Ave
Uno Sllv». contra Ci». Bra»Uelra d« Ur-
banismo. Aviso prévio. Ju»U causa •
ferias. Procedente em 460*800. — Amerl-
co de Oliveir». contra A Enreiwlora.
Justa causa e aviso prévio. Procedente
eni 1:622*400. — Valdemar Souza Cama-
r». contr» Hilário Moutlnho. Just» c»u-
sa. aviso prévio e »»lirio de 21 du».
Conciliado em 200*000. — Cecülo do»
S»ntos. contra C»fé Veneza. Aviso pr*-
vlo * horas extra». ConeilUdo em 100».

Esta é' a queixa que nos é trazl-
'da"e esta a':pedir a Intervenção pro-
fetorá da autoridade .pública. .

Mtiltat

Por iníração da legislação traba-
lhista, foram multadas» pela ímpeto
ria do-Trabalho as seguintes firmas
Abel Alves & Gomes; em 500$000; Pi
na & Silva e Abel Borges, em 200$000;

cedente em 8:729*000 e 2439*000 respe*
ctl vãmente.

«.» JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO

Caso» Julgados ontem: — Damilo Wll-
le. contr» Auto-mecânlc» Sta. Lúcia.
Suspendo. Desistência. — Caroiina Nu-
nes Martins, contra Davtd Levy. Aviso
prévio e indenização. Procedente em ..
1:000*000.

EXPEDIENTE DO DISTRIBUIDOR

Américo Washington Farilla Nnne»

Ontem foram distribuídos 24 processos,
unaicaio dos 1u,ls const»m: 11 de «viso prévio. •

j.. H~t~^.~.i~ ri» "ni.tritn Federal" íe dispensa sem Just» c»us». 8 de s*14-
^rEl^a^odírna^Comérc^^í: **£££**£*- d« —«UtUa. .
lárlos. Acordo. - José AssunçSo. con- «bandono de «ervlço.
tr« Auto VUçIò Vltôri» Ltd». Dlspens»
icm iust» causa, aviso prévio « fém».

tfm^r^&^^^p O minulro Walflemar Falcão
Indenização, aviso prévio e féria». Con* - -
ciliado.

VA. 8
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2.' JUNTA DB CONCILIAÇÃO
B JULGAMENTO

Case» Julgado», ontem: — Joio Manoel
Morai», contra L. B. de Almeld». Reme-
tido «o Conselho Regional. — Sindicato

1.04E3EB /dheludb?

J.« JUNTA DE CONCILIAÇÃO
E JULGAMENTO

C»so» Julg»dõ» ontem:' — _t50,fl"}n'

fala sobre a personalidade do
sr. Arnobio Tenório

Vanderley

S.C.A.D.M.

na & Silva e Abel Borgw, em ww»; M^*, £relrí íonhi1 industri»»;Re-
José Joaquim, Jayme Ribeiro Irmão, ,™"id„ creoi Ltd«. Salirlo». conciliado.
Antônio Barros <& pia.e Vicente Ca- __ ]osé Rein,id-. .Vicente, contra Ci». _de
ravelo, em 100$000; Irmãos Cravaglla, rUçSo e Tecido» çoreo*.-»-!»». Avuo pré-

Realiza-se, hoje, às 12 horas, n*. sé-
de do Automóvel Clube do Brasil, a
posse da nova diretoria do Sindicato ««.-.«.»'
do Comércio Atacaidista.de Drogas e MEDICINA SOCIAL
Medicamentos. Após ter lugar essa «ii-lVAVí*^ f»- !"fY>
ceremônla, à qual comparecerá o miViços aomesticos e agncoias. «a -<»w»"«—j_- H-"_--""r--¦«---- - -—

•maioria dos Estados, hã a tendência nistro do Trabalho, será ofercllido.um
de incluir a legislação protetora do
trabalho da criança, na que defende
o» interesses da mulher. Cabe, tam-
bem à jurisdição estadual promulgar
leis referentes à indústria de mão de
«jbra feminina, como lavanderias, ar-
marinhos, salões de beleza, hotéis,
floristas e restaurantes, etc. De um
modo geral, em todos os Estados on-
de já existe legislação regulaméntan-
do o trabalho da mulher, já estão or-
ganizados os quadros das Inspetoras
de trabalho, sempre senhoras. A le-
gislação nacional de proteção social
• seguro aos desempregados, e pen-
aoes aos velhos, abrange os dois se-
aos indistintamente. Nestes casos,
quando se trata de maternidade e
Infância, cabe ao Departamento da
Criança (Children's Bureau) deter-
minar as providências, sobretudo ria'aona rural. Aos poucos a mulher tra-
balhlsta conseguiu se impor nos Sin-
dicatos de Classe e como o seu incre-»
mento se foi sentindo recentemente,
é natural que ela conseguisse galgar
lugares de direção dentro destas -as-
sociações, podendo, assim, pleitear dl-
reitos nos Centros, nas Juntas e nas
Federações de Trabalhadores Esta-
duais.

E' interessante notar que 40% dos
empregados federais das Secretarias
de Estado de Washington D. C, são
senhoras. Diz o Departamento da
Mulher que há mais elemento feml-
nino empregado em escritórios do
que em fábricas, e-o seu número au-
menta muito mais entre os primeiros
dò que entre as últimas. — Rute
Barcelos. *.

almoço por aquela assoclaçüi de cias-
se às autoridades.

Esclareçam

O ar. Arnobio Tenório Wanderley.
secretario do Interior de Pernambu-
co, pronunciará no próximo dia 12, àa
17 horas, no salão de conferências do
Palácio Tiradentes, uma palestra so-
bre "Leão XIII, ia questão social e o
Estado Novo".

Convidado para presidir essa re-
união, o sr. Waldemar Falcão, mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal
e ex-titular da pasta do Trabalho, de-
clarou aceitar a Incumbência com
verdadeira satisfação.

— Conheci o conferenclsta do dia
doze — disse-nos ò ministro Walde-

_ _ — . _. mar Falcão — quando estive em Per-
,l , j 1.1-1— ^..i„i . m,. «e noderia chamar a prôfllaxia nambuco para, representando o presi-

Há um capitulo de Wgienajnental¦.qua» W-.W^U-g de att. dente GetuUo Vargas, inaugurar a

.Imobiliária Atlântica S. A„.Bastos de
Ollvelta 'S. A., Joaquim Blanço, Al-
fredo Nahoun, Pereira Júnior ,& OU-
veira, em 50$000.

terplUr da Internatlon»l jíttchinei-v Co.
•Ju»»» causa. Adiado. -^tonael «>» SH-
v«. contra Tipograti» EOntanas Sz Cto.
Aviso prévio, just» e»usa «RH»W"
vado. — Valter d«'Andrade, contra A.

Protilaxià moral das atitudes

No processo em que o Instituto dos
Empregados em Transporte» e Cargas
solicita a. prorrogação por mais um ano
do contrato do técnico Rudolf Aladár
Métall, o ministro interino do Traba-
lho proferiu o. seguinte despacho:
"Convém esclarecer, prellmlnarmen-
te, se o técnico de que se trata tem
sua permanência legal.no pais".

Renda valiosa!
Em representação ao ministro do

Trabalho, a Caixa» de Aposentadoria e
Pensões da Imprensa Nacional piei-
teou a revogação do artigo l.°.Uo Ue-
creto-lel n. 3.503, de 14 de agosto des*
te ano, para- o fim de tornara cons-
tituir fundo, dé sua Caixa o.=-pro'dúto
da venda de aparas, papeis velhos,
maquinismos e todo material inservl-
vel da/Imprensa Nacional,' qúe lhe
era assegurado pelo decreto n. 21.330,
de 27 de abril de 1932. O titular da
pasta, dirigiu-se ao ministro da'Justiça,'pedindo a audiência dà respectiva pàs-
ta sobre o assunto, tendo em vista" que,
conforme salienta o Conselho Na-
cional do Trabalho, a supressão da
mencionada tenda representa üm
desfalque valioso nas finanças da alu-
dida instituição de prevldtncla social.

dente Getuüo Vargas, inaugurar a
grande exposição de 1939, realizada
pelo interventor Agamemnon Maga-
lhies. No banquete que me foi, então,
oferecido, o sr. Arnobio Tenório Wan-
derlev fora designado para pornunciar
o brinde de honra ao chefe do gover-
no. O seu discurso, feito de improvi-
so, revelou-me um intelectual que
nunca mais perdi de vista. Foi uma
peca de análise ao mundo moderno,

de higiene meniai * h»«= «¦*• i~—*-*-* —_ «xjT_í h. »ti

SSÒ dois os fatores determinantes deste desequüibno de ™UM** «gr
ações: a incompreensão dos deveres lndlvldt-ala e o desmteresse pei» Miei
da%oOcuK0''da 

evolução social e política, este fenômeno aparece em toda
a SUoa 

S^rnotumaõrgão de felicidade, humana, centroude «taú-tod»z%pr;f^^^^i^^^.^-^^fÁ^^
fiãk -asar ^jssrs snsr.asxí-s ssasarasa» tz
lealdade implícita à dignidade de seus deveres e mandatos.

Felizmente não é assim na sua grande maioria'. -..,'.¦ ...„
Mas, desgraçadamente o que se vê a cada momento em todos a» naise.'

é o governo acusado «apontado de» responsabilidades por atos que resvala-
ram da dedicação' de amigos que tinham o dever de poupá-lo de talsjKusa-
ções. São os traidores natos ou' profissionais.- os colaboradores sorridentes

que o secretário do Interior de Per-
nambuco não era, apenas., um homem
de cultura profunda mas, principal-
mente, de pensamento e orientação
definida. .

Depois disso, venho acompanhandocões São os traidores natos ou proiisstonais. os coiaooraacrcs «irr»u»-»»«=> ^i»»* ***-~~» ."••***.- ~."^r,"*rnrr,
com alma de chacal e abraços dePlesma. fazendo cumprimentos e revertn: sempre a suajatoag» de 

£«d«tuai,_,.- _-  __-... j—„.,„™ j. ....i. .»« ..„> rf.rmi r»*i-a- «»tt» f> Delo oue d osso aKOra ai ir mar que,pelo que posso- agora afirmar que,
convidado a falar sobre "Leão X1I1.
a questão social e o Estado Novo", o
srV Arnobio Tenório Wanderley fará
um exame nítido do assunto, situando.
nó ambiente universal, a obra social

com aiina ne cuaua» o mimvm «»= »ram«. »«*""'" «mu-.»—— - •—-—.
cias ao mesmo tempo, que descuram da exação de seus deveres nara- com o
bem público. Traindo o governo oue neles confia, traem o Interesse coletl-
vo, o' bem público, a paz em geral.

E' bem verdade que, como em ]tudo. há o reverso que recomenda:
criaturas' inteiramente desligadas dos govenios. sem interesse e-muitas ve-
zes, avessas à nolitlca, mas tangíveis a uma comnreensão nobre e elevada "". "•""1"*v?_ u^*",",1~' v.ZZZ 'i^h™
sobre o bem público, colaborando como boria cidadãos, no Interesse, do equi.- do presidente Getulio Vargas .obra
librlo e do: bom nome da Pátria., «°^profundamente tocaOrao espílto

Um-código de hiçiene moral enfeixando os princípios dé conduta Indl- do grande apóstolo moderno que a
"vidüal; seria multo propicio neste momento em. que ,õs responsáveis pelos reUgião católica deu ao munao.-
destinos das nações são, muitas veies, obrlcados.a tolerar os simuladores de ^ Por tudo isto — concluiuio sr.^Wai-
"Intima dedicação" ea admirar as dcdicaçfies anônlmasde verdadeiros na- demar -^J0*0 — * ^* "f PJésídir
trlotas que compreendem o grau de dever.que toca a cada um no concerto com satisfação a.conferência ao «r.
da harmonia nacional. Arnobio Tenório Wanderley.

A posse da primeira diretoria dò S. P. H. C. \. b.
^hWIIIiísííÍi Kl »H Kl

|C:. ^jM WhãÊ mWm P^l
KT ' ¦ f. il rTB aalriii Má 19 MM mm
mL9^^ Xm^M \mam mV^m \W^^m\W^Êm \Wm

m^^í^mT^M a*MsJ »»^*BB»»»^fc»V^»amtM WmH i^Êmm^M KiaJ ^J KH m

bbB ISdIBK^uS Kv!^ B^a^M »»««««t^^^^^aB»»K^B^MÍ ^^^S^i-JiiS-^aB LbK^Lb»!

I ¦ t-1 WM Wr-w mÁtmmWz'M^Êm\ WÊrSÈim mom
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Comemorando a data da posse da primeira diretoria, eleita apôs a expedição da Carta de seu reconhecimento pelo'Ministério do Trabalho, lalústria e Comercio, o Sindicato Patror.al dos
flospitais. Clinicas e Casas de Saúde do Distrito Federal ofereceu, no Joekey Clube Brasileiro, um almoço de confraternização aos seus associados, por motivo do transcurso de tão auspício-
so acontecimento. O ministro interino do Trabalho, comparecendo a essas ceremônias de viva afirmação de fé classista. proferiu feliz atocucão. «sando em seguido da palavra, em nome da
diretoria empossada, o seu presidente. Além do ministro Dulphe Pinheiro Machado, estiveram presentes o diretor do Departamento Xaciar.àl do Trabalho, representantes ia imprensa t um

grande número dt associados daquela instituição de classe. A nossa objetiva fixou o flagrante acima, logo após o almoço.

Justa pretensão!
O Sindicato dos Mineiro* de Morro

Velho e Classes Conexas dirigiu-se ao
Ministério do Trabalho pedindo que
sejam incluídas a silicose a silico-tu-
berculose e calmbra doa mineiro* en-
tre as doenças profissionais de que
trata o artigo 1.° do decreto n. 24.637,
de 10 de julho de 1934. O titular in-
terino da pasta encaminhou o assun-
to ao Ministério da Agricultura, Mil-
citando que os seus órgãos competen-
tes emitam parecer a respeito.

Não abrange essas relações...
Em resposta * consulta do Sindica-

to União dos Empregados do Comércio
do Rio de Janeiro, sobre sé os apo-
sentados do Instituto dos Comercia-"rios 

teeni direito a aproveitamento,
no último estabelecimento em que tra
balharam, quando readquirem validi-z,
o ministro interino do Trabalho, sr.
Dulphe Pinheiro Machado, mandou
transmitir.o parecer emitido a respcl-
to pelo Conselho Nacional do Traba-
lho, o qual esclarece que o artigo 237
do atual regulamento daquele Insti-
tuto se refere apenas ás condições
Inerentes aos benefícios concedidos
aos segurados, não abrangendo as re-
lações entre empregados e.emprega-
dores. ¦

Imposto sindical de jornalistas
Foram ontem recolhidas à Tesou-

raria do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais novas arrecadações pro-
venientes do imposto sindical feitas'
pelas seguintes empresa: "Jornal das
Moças" 78S300; "Revista do Traba-
lho" 10S000; revista -Ouro Verde"
2OS00O; Cruzeiro s. Av (Cigarra Cru-
zeiro, Cury e Revista do Brasil)
409S400 e Rádio Cruzeiro do Sul S. A.
170SOOO. Essas arrecadações impor-
tam no total de 687S700.

O referido Imposto sindical que
deveria ter sido arrecadado pelo Sin-
dicato das Jornalistas Profissionais,
até abril p. p., somente está sendo
agora recebido, pelo fato de que o
reconhecimento dessa instituição de
ciasse, de acordo oom o decreto-lei
n. 1402, de 5 de julho de 1939 somen-
te ficou concluído em agosto ultimo.

A estabilidade dos bancários
De acordo com parecer do .con-

aultur jurídico do Ministério do- Tra-
balho, homologado pelo titular m-
terino da pasta, "a estabilidade de
que cogita o art. 15 do decreto-lei n.
24.61S. de 12* de julho de 1934, *
peculiar a empregado» de. "bancos"
e "casas bancárias" e representa um
regime de exceção à regra geral da
lei n. 62. de 6 de junho dé 1936,
em que essa "estabilidade" é adqui-
rida depola "de dez ano» de lervl-
ço" (artigo 10 da. referida lei). Por-
tanto, se uma casa - bancária ee ex-
tingue, com. ela .extingue st.' o direi-
to á estabilidade em seus serviços,
no» termos do art.- 92 do regulamen-
to C. referido. decreto M aprovado
pelo decreto n. 54, de 12 de aetem-
bro de 1934". X

O parecer refere-se ao :a»-o d» -nn
empregado que foi admitido ao ser-

viço de uma caaa comercial, Ander-
¦on Clayton & Cia. Ltda., em t d*
maio de-1935, passando, em 30 d*outubro ¦ do mesmo àno, para o ser-
viço de "casa bancária" de proprle-
dade de sociedade que tinha'por
principal acionista a r»»tciida fliriia.
Em 31 dè dezembro de 1937,-extin-
to o estabelecimento bancário, vol-
tou o empregado para a casa co-
mercial. de onde foi' dispensado em-S de janeiro de 1940, pretendendo
se. que a circunstância de ter 6 em-
pregado trabalhado por mais de dol». anos em casa bancai iá. ti»-, asisc^ura
a garantia da estabilidade d» quecogita o art. 15 do decreto n. 24.S15,
citado, e dai oue não poderia mais
«er demitido da casa comercial seminquérito administrativo em que se
provasse a prática de falta grave,nos termos daquele texto legal.

O parecer do Consultor jurídico
discorda desse ponto de vista declá-
rando:"Nessa conformidade, o serviço
prestado k casa ban--4ria é de ser
atendido, não como se pretende, paraassegurar, desde louu, s c.ití.hill-
dade do empregado, mas para que
seja computado para os efeitos da
lei n. 62. isto é. para garantir a es-
tabilidade depois de d»-: anoc- uu a ;n-
denização por despedida Injusta an-
te» Uess» praao".

El
A EXPLORAÇÃO, IN-
DUSTRIALIZAÇAO E
EXPORTAÇÃO DO BA-
BAÇÚ MARANHENSE
Num inquérito que procedeu junto, ii

fábricas que Industrializaram o babacú
no Maranhüo, o representante do Servi-
ço de. Informação Agricola, cin viagem
ao norte, concluiu, .pela afirmação do»
técnicos, que para incentivar o aprovei-
tamento dessa riqueza é indispensável
promover as facilidades de crédito par»
a movimentação dos negócios e a aqulsl*
çào de. máquinas modernas; organizar
meios d» transportes irjaiores e melhore*
e resolver 0i problema' dá"- aquisição "d»
tambores para o acondiciohamento' 46
óleo de babaçu.

A quebra do respectivo.coco constituí
um sérlò problema desde que essa npe-
ração e ainda feita a machado, tanto pe-
los caboclos como pelas mulheres que se
dedicam a esse trabalho pesado. v

O caso dos tambores, porem, reclama
solução urgente. devido' ao preço eleva-
do desse vasilhame, que custava, antes
d» guerra, 35S00O e está custando, atual-
mente, 135S00O cada um. e, Isso, senj ler
var em conta a escassez dos mesmos nõs
mercados. O retorno desse vasilhame é
praticado, apenas, nas vendas internas
do Maranhão, o que dificulta seriamente
a exportação Interestadual A melhor jo-
lução par» o caso seria o emprego de
navios-tanques.

A torta de babaçu, apezar do seu alto
valor nutritivo para a alimentação do
(ido. é pouco empregado com esse fim
e aproveitado de preferência como com-
bustivel nos próprios estabelecimentos
industriais que exploram, o precioso
coco. Uma dessas empresas, em vista das
dificuldades da exportação Iniciou uma
-.grande crlaçSo de porcos alimentados
pelo referido sub-produto com bons re-
sultados. 'A exportação maranhense dó óleo fle
babacú subiu de 349.000 quilos, no valo.r
de, 653 contos, em 1937, para 1.804.000

âullos, 
no valor de 3.870 contos em 1940.

^rendimento do óleo, de amêndoa em
prensa vulgar é de 60S-, qué pode ser
elevado a 86%. com a utilização de ma-
qulnlsmos Tnals modernos. O Maranhão
industrializou, no ano passado. pouco
jn»ls de 3.000.000 de quilos de amêndoas
de babaçu, tendo.exportado 41,000 000 d«
quilos de amêndoas no valor aproxima-
do de 41.000 contos no mesmo ano.

O maior comprador do óleo de babaçrt
do Maranhão é o Distrito Federal e, de-
pois Nova vYork e a maior produção d«
amêndoas de babaçu naquele Estado
coube ao município de Caxias com o to-
tal de 7.387.000 em 1940.

A industrialização racional e em larí»
escala do babaçu de que cogita o Gover-
no Federal e pela qual vem se balendo
o interventor Paulo Ramos, virá dar an
Brasil- poderosos recursos de natureza
econêftmie». Dando tntclo ¦ esse empreen-
dimento, a Secção do Fomento Agrícola
e a Agência do Serviço de Economia
Bural, do Ministério d» Agricultura, aca-
bam de organizar o projeto par» o re*
gulamento da inspeção e classificação
do babaçu njaranhense, proieto; esse IS
entregue ao interventor federal que o
encaminhará «o ministro Interino d»
Agricultura. O referido regulamento com-
preende a colheita, extração e.-secagem
do babaçu, seu «rmazenamentó, transpor-
te, classificação, comércio, usinas de be-
heficlamento, taxas, fraudes,- exportação
e ainda «s penalidades e outras dlsposi-
çUes de ordem geral,. què, lima vez apro-
vado. deverá ser executado pelo Serviço
de Tconornl» Agrícola do.Maranhão, oe
conformidade com. o "acordo" . recente-
mente-.concíuldo.

DMRldPÒPUI^R
Um dos mais prestigiosos, órgãos d»

imprensa paulista, o "Diário Popular
— conipleta nesta data 57 anos d»
uma atividade para todos os titulos
brilhante e fecunda.

Fundou-o em 1884 o grande jorna-
lista dr. José Maria Lisboa que tev»
em seu filho, dr.;; José Maria Lisboa
Júnior, úm continüador magnifico do
seu trabalho.

Abraçando a carreira Jornalística lo-
go nos primeiros- anos de: sua mocl-
dádé, o atual di«étor: do. "Diário Po-
pular" traçou na imprensa uma tra-
jetórla luminosa, vencendo spèla força
de sua inteligência .e pela sua pro-
funda honradez, tornando-se um dos
vultos mais eminentes do jornalismo
paulista e fazendo do seu jornal um
dos de que mais se orgulha a grande
terra bandeirante. Reconhecendo em
José Maria Lisboa Júnior,um lídimo
expoente de sua classe, os'jornalistas
de Sâo Paulo elegeram-no presidente
da Associação Paulista de Imprensa,
cargo qüe ele honra com o. seu prestl-
glo e ao> qual tem dado um desem-
penho notável. . É» com viva satisfa-
çSo que assinalamos a passagem do
anivr'—^rio do "DiárioTopular" •
nos » ~» ratulamos com o aeu eminen-
t« diitior, '
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Presidência da República MUNDO SOCIAL
DECRETOS-LEIS E OUTROS DECRETOS ASSINADOS PELO PRESIDENTE
GETÚLIO VARGAS - REORGANIZANDO A SECÇÃO DE SEGURANÇA NA-
CIONAL DO MINISTÉRIO DA VIAÇÃO - TRANSFORMADO 0 INSTITUTO

7 DE SETEMBRO EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A MENORES
d „„,„;,nn-,n > Sm-cão de e «° ««"«» médlco-wlco-pedagôtlco, tltuto Brasileiro de aeogrufl» e Estu-
Reorganizando a aecçao ae d menon!_ desvalldoa e dellnquen- UtUtlea".
Seaurança Nacional do Minis- tes: "Santo. 

- A classe, produtora d»
.-«-_.«¦ -r- 

_ # 0) _ brigar
térto da Viação — U presi- çio do Júlio d
dente da República assinou d)Brl'recolher os menores em esta-
..i,-. . reaneito o sesuinte beleclmentos Adequados, afim rie ml-ontem, a respeito, o seguinte 

nl8trar.lhM ^j^ atração e tr«-

Oi homem • oa bichos

,. os menores, à dlsposl- bsnsnas est* sendo .wrteltamente am-
de Menores do Distrito parada pel» ação do presidente d» üo-

missão de Controle, em boa hor» e«-
colhido por v. excl». Nos, «grlcultores.
expressamos nossos agradecimentos a
v. excl», por criar a organização do

áté o seu comércio d» banan», «tendendo «o
nosso apelo.» Cordiais s»ud«ções —lamento romato-pslqutco,

desligamento; ••«•••¦« ••¦ , —¦--—- ,.--.- , .„
e) — estud»r as caus»s do »b»ndo- João Plorencio, Avelino Usador. João

no e da delinqüência lní»nUl p»r» Ruflno, Qucnsel Talr». «José Mladair»,
Vicente Cofnnl, Antônio Akamlne, Ju-
Ho Ferreira, Jos* Florenclo. Paulo Fer-
relr». 8. Akamlne, José Llsardo, Zen-
ro Mlaahiro, José Simões, Bento Luso
Oliveira, Antônio Almeida, Ezlo Testl-
ni, Jofto Carrllo, Klnuo Nakamur»,

Secçfto de Admlnlstraçfto (8. Carlos Gonçalves, Afonso Reis e po-
minguei Evaristo Aires Rodrigues

decreto-lei:
Art. I.' - O I I.» do art. 4.* e a

«Une» "a" do «rt. 5.°, do Decreto n.°
4 696. de 33 de setembro de 1939, e
alterado pelo de n." 5.240. de 3 de fe-
Tereiro de 19*0, passam » ter seguln-
;<• redação:-Art. 4° — I 1.* — Transportes.

«i — infames relativos ao esta-
do e necessidade de aperfeiçoamento e
ampliação du viu de transportes ter-
reítres e fluviais;

bi — idnn dos portos marítimos,
especialmente d»s barras e dos por-
i<* fluviais:

ci — Inventário do material de -jv 
_ secçfto de Pesquisas Sociais e

iraníporte ferroviário, rodoviário, ma- Educacionais (8. 8. E.).
mimo e fluvial; Art. 4.» — Ficam incorporados ao

di - pcssiblllcade de aproveita- 8. A. M. os regulntes órgío»;
mrnto e de mobilização em caso ae a) _ 0 inatltuto Profissional Quinze
&d; dS %*m\m\*TS*$. jJaíBg^ 

*tual ¦~ta «W» de Recebidos para despacho pelo
e» - problemas gerais referentes b. _ a kscola Jofto Luiz Alves;

ai* transportes em piríodo de guer- C) _ 0 Patronato Agrícola Artur
»*"• Bemardes; e

d) — o Patronato Agrícola Wences-
lau Bra*. , .

Parágrafo Unlco — Os órgãos aci

orientação dos podsres públicos;
í) — promover a publlcaçfto perlódl-

c» dos resultados de pesquisas, estu-
dos e estatísticas.

Art. 3.* — O 8. A. M. será constl-
tuldo de

I
A.)

It — Secçfto de Pesquisas e Trata-
m»nto 8omato-pr.iqulco (8. P. T.).

m — Secçfto de Triagem e Fiscal!-
zação (8. P. T.)

Ponto faíultativo no dia 10 -
Re»lIzando-rr, n» próxima segunda-

feira, várias festividades em çomemo-
raçfto ao quarto aniversário do Esta-
do Novo, o presidente da República
autorizou que o ponto fosse faculta-
tlvo nas repartições públicas.

Art. 5* — Organização.
a. — O corpo técnico permanente

cj-mpér-se-á do diretor ou engenheiro
chefe e de quatro funcionários a sa- ma espeC|(iCados terfto regimentos pró-
ber. um engenheiro ferroviário, um prlos 

'f|cando 
subordinados, técnica e

engenheiro rodoviário, um engenhe- _dmjnijtratlvamente, ao S. A. M.
m de portos e navegação ewn t*cm- Àrt 5. _ 0s estabelecimentos de
ro de correios e telégrafos assistência a menores dr .validos só

Art. 2.» - O presente decreto-lei ___„__ ser subvencionados ou admi-
entrai* em rigor na data da sua pu- {^internados «ob contrato, após au-
bl:caçâo. revogadas as disposições em diéncla dó c_ A, m.
contrário". Parágrafo Unlco — Os estabeleci-
Para diminuir a falta de troco mentos mencionados neste artigo pas-

Regulando o aproveitando de no- sarão a funcionar sob a fiscalização e
tas de mil réis do Banco do Brasil, o orientação técnica > S. A. «*. 

f..oriente da RenübUca assinou o se- 
^^^^^.1
disciplinar e educativo dos Interna-
des, observada a legislação em vigor.

Art. 7.° — As atuais dotaçces ojrça-
mentárias do Juízo de Menores, cor-
respondentes a encargos que este de-

,„- creto-lel atríbu: ao 8. AI. M., ser-
do lhe-fto consignadas no orçamento pa-

presidente da República
guinte decreto-lei:-Art. 1." — Fica o Ministério da
Fazenda autorizado a lançar em cir-
r-.ilação. somente para efeito de troco
de notas de igual ou maior valor,
v> 200.000 (vinte e dois milhões e du-
remas mil) cédulas de- 1S0O0, da es-
tampa 1.* da emissão do Banco do
Brasil, que se encontram em depósl-
to no dito Banco.

ParasTjfo único — Para esse efeito,
o Banco do Brasil entregará essas cé-
tí-jlas ã Caixa de Amortlzaçfto, me-
diante prévio entendimento com o mi-
mstro da Fazenda.

An. 2.« — A Caixa de Amortiza-

ra o exercício de 1942.
Art. 8.° — O atual cargo de dire-

tor, em comissfto, padrfto K. dó Insti-
tuto Sete de Seteml , fica transfor-
mado no de diretor, em comissfto, pa-
drao N, do Serviço de Assistência a
Menores (S. A. M.). ¦

.. ......... — Art. 9.° — A funçfto gratificada de
cio fará autenticar as notas » que se secretário do Instituto Sete de Se-
refere o artigo anterior, de acordo tempro, criada pelo decreto-lei n.°
com o seu regulamento, e as emitirá 2.531. de 23 de a?osto de 1940. fica
exclusivamente em troco de cédulas transformad na de secretário do dl-
ria emissão do Banco do Brasil, cuja retor do S; A. M.
-eponsabilidade foi assumida pelo go- Art. 10 — Ficam criadas as seguln-
verno. no» termos do art. 8." dó de- tes funções gratificadas, incorporadas
cre^o n." 5.108, de 18 de dezembro de ao Quadro Permanente do Ministério gre, 71

chefe da Nação
O presidente da República recebeu,

entem, para despacho, no Palácio do
Catete, os srs. general JoSo de Men-
donça Lima. ministro da Vlaçáo e
Obras Públicas, Joaquim Pedro Sal-
gado Filho, ministro da Aeronáutlc»
e ministro Joaquim Eulallo, presidente
da Comissfto de Defesa da Economia
Nacional. Em audiência o chefe do
governo recebeu os srs. ministro Ed-
mundo Pereira Lins, Christiano Ma-
chado, e Paulo César de Andrade, dl-
retor médico da Santa Casa de Mise-
rlcôrdia. ¦¦ 

'

(Conclue na 10.* pág.)

Conferências
O escritor Mario Lopes de Castro,

membro do Instituto Brasileiro de
Cultura, realizará no próximo dia 11
do corrente, ás 5% horas, na sede da-
qucle sodallcio, uma palestra sob o te-
ma "Variações em torno da palavra".
"OS ANTKCKDKNTES 1)K 10 l>E

NOVEMBRO"
"REALIZAÇÕES HO ESTADO NA-

CIONAL"
"GETIXIO VARGAS. O SALVADOR

DA NACIONALIDADE".
Pelos srs. dr., Pedro Vergara, capi-

tfto Carlos Sudá de Andrade e pro-
íessor Llneu de Albuquerque Melo,
respectivamente, hoje, a partir das
17 horas, no Salão do Conselho Ad-
minlstratlvo da Associação Brasileira
de Imprensa, à rua Araújo Porto Ale-

D'

1926. da Justiça e Negócios Interiores:
1 chefe da Secçfto de Administração

A.).(S
Art. 3.* — Enquanto nfto se pxtln-

cuir o estoque de cédulas de 1SOO0, a ........,.
que se refere este decreto-lei, nfto se- i chefe da Secçfto de Pesquisas e
ráo substituídas por notas do Tesou- Tratamento Somato-Pslqulco (8. P.
ro as da referida emlssfto do Banco do t.) .¦ _, „
Brasil 1 chefe da Secçfto de Triagem e Fis-

Art 4• — As notas trocadas de con- calizaçfto (8. T. F.)".
rormldade com este decreto-lei s;rão __„„„ 
incineradas cem as formalidades pre- O presidente da Republica re- ról.^ •„„.„,._._ n.B _„„rt
vistas no regulamento da Cai3.a. de; ; ,F . ^ fi "CONSTITUIÇÃO DAS IIEPÚ-
Amortização. ¦ ¦¦'. cebeu os seguintes telegramas blicas futuras-

.rt 5 • — O presente decreto-lei Pelo sr. Luiz Hlldebrando Horta
Filtrará em vigor na data de sua pu- "S.Paulo — O Conselho.de Expan-r Barbosa, amanha, ás 10 horas, na
Wicaçáo. revogadas as disposições - em S5o Econômica, na, sua reunião de ho- Igreja Positivista.

A FILOSOFIA DA VIDA"
Pelo professor Olavo de Matos, ho-

je. às 20 horas, no saláo da Associação
Crista de Moços."EVOLUÇÃO DO LATIM MÍSTICO"

Pelo professor Ismael Çoutinho,
amanhã, às 9 horas, na sede da Con-
gregação Marlana N. s. Auxiliadora,
no Colégio de Santa Rosa, em Nite-

12 um telegrama d» Europa
c.u» ua beligerante» Miao
empregando, n» frtnt» uri-
•nnl. "Cita paraquedlataa".

Xftn podendo Icar cavalo* aua
ttvioea, ntm «marrar eltfante» n»a
branca* cordaa do* paraqueda»,
o* homem ensinam «o» cie» •
última palavra da arte d« rasar a
tiuerrn. K o epladdlo vem avocar
uma leallilada de que ua filo*».
fo* nfto d» tirar concluaõta t»*>
«XHtaa qunnto malancAllca*: ua
homem, pruftaaore* dna blchuis
aô •minam o qu« nfto preita aua,
mlaeru» animal*... Qua apmn-
dem o* cá**? A latir ao* vizinho»,
a Invadir contra a* criança*. ¦>
suitrdur prupiledadt* qua, nam
aenipi-e, furam adquirida* de mo-
do honaito e liiau»palio... Qu«
,-ipi-eiiilein o» tlefante», de*da o»
tempp* heróico* de Aníbal? A
entrar na* batalha* com todo o
paio do aeu corpo • a adupldea
daa auaa pata*, precedendo o*
lank» blindado» • aervimlo de guli
• teita d* ferro à* tropa* d* m-
fantarla... Qua aprendem a*
fôcaa? A babei- carvaja noa cir-
cos, infringindo um doa prcceltua
mal* dementarei da Higiene • da
Religião... Que aprendem o* ma-
cacua? A fumar clgarroa excitai.-
te*, a contrair doença* ignubei»,
a Imitar u* íialhaço» na* feira*
« o* Homem ua vida intima... K
que dizer do* papagaio*, cuja
aprendizagem 4, aanipre, lncom-
Pdtivel com o ouvido daa damaa
«i daa pesaoa* honeata* em - ge-
ral?

O menoa que acontece aoa bl-
cho* (como o pobre jumento) é
ò apanharem pancada de criar bl-
cho. A verdade, é. que o -rei dos
anlmala" náo ae contenta em «a-
tragar a aua aaude e a paz d*
eapirito com mil vicio* • usoa'da 

plur espécie: também arraata
conalgo o» pubre* aer*» lrraclo-
nal* que o destino lhe põe ao
alcance das unha*, ia dizer daa
garra*...'

Que poderão "pensar" da no»-
aa Civilização e dos seus princl
pios essas pobres cãe» paraqu«-
distas, nue «ór aprendem a voar
para mnls depressa caírem sobre
outros homens e outros cães?...
Nunca alguém se lembrara, de
convidar oa luln» 'da Pomerania,
oa esgulos galgoa ou oa antlpátl-
cos bassets para um passeio senti-
mental sobre Nápoles ou o Rio
de Janeiro, o Vesúvlo ou oa lago*
suíços... '

O ronco do motor de avião éra,
para eles, tão inexpressivo como
o chiar do bonde, o deslizar do
automóvel ou o roncar do trem
de ferro. A glória de voar sd
lhes é permitida sob a condição
de que ajudem a matar,'ferir,
estraçalhar e morder.;. Se a Cl-
vllizaçâo tivesse. sido construída
peloa hlchos, talvez outro fosse o
destino dos avises e diversa a fl-
nalldade dos paraquedaa — e os
cães ensinariam aos homen» á ar-
te de voar como os, pássaros, sem
destruir como as feras...' . .

Berilo JVeiw

Sabol*. residente i rua d* Lapa. » •
•ri». Pelronllha Maria de Jesus, rttttlrn-
to á rua Barão da Petropolis. IU: Albinl
Inicio Caldeira, residente á rua Campi-
na». IU • «na. Craclnda Moreira, resi-
dente á rua AndaraL I9T: Maurício da
Oouvèl» Teixeira, residente á rua Marli
• Barros. M • srta. Aracy da Silva t^m-
noa, residente à rua General Roca. MD;
Jacy Maehado da Magalhães, residente •
rua Siri, n • rrta. Dalva Breve» flui-
lamaqul. residente á rua doa Romeno».
41-Casa I; Diamantino Machado, realdcn-
te á rua Gratidão. 40 • srta- Gractnda
de Soiu-a, residente á rua TObla» Moi
coso. 4»;
rua Francisco
de Castro Co»
cinco Ene». 14»: Diobel Dlogenes Trave»-
aa. residente à rua da MI*erlcArdla. 24
e srta. Angélica Moreira Comes, reddeti
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Remédio indicado na*
Celic»» . Utero ovaritn»».
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f~\ • - Ll* 
'a* *wntel a um eteritor u *U

ncU» &e». I» . srta. Noemi. [Jd CítâCâO ÕrtlStlCÕ PUB'10 "?.' T' criflí?« ,at Ptrtona*
ro Coelho, residente à rua fran- *"^u ^»,UV>"-' wi«.un\.w gent muitQ ie lw 0ufo-blOfiira/la. £1»
te». IU: Diobel Dlogenes Trave*- me respondeu:
dente à rua da Misericórdia. 24 — Há geralmente «so «upofiçdo de que at boas página» de criação artii*_. Angélica Mowira Come», rerideti. tica «do oufo-bíoçró/icai. Estou convencido de que i exagero. Como o ho*t* a rua General o»ôrio.»: Jo»*^Harttns TO___. murfadoj at circunstância», e tempre o mesmo ter que varia entre o

dente è rua FrancUco Eugênio. :is; Fran- de Qualquer forma auto-btográfico para o outro homem que o observa. Que-
etaco Dia», residente i rua Oreste». ll «¦ ro dizer que nó» todos participamos do que acontece com or noJJO» seme*
•rta. Elisa Rodrigues Pereira, residente a Inantet. Se nâo foste assim, a literatura t o arte nio teriam repercussão ai-—' *•—¦-- ~-- guina perante o homem da rua que. em última análite, i quem fa: a famada obra eterita ou pintada, porque a tente na tua própria carne. Que pode-ria haver de auto-biográfico em Shakespeare quando criava tipos variado» tantagônicos como Otelo e Hamlet, Romeu e Macbeth? Que poderia haverte nio uma coparticipaçáo de tua natureza efeito nos dramat em que oi

homem de todat at épocas te debatem e que uma história mais lancinante
pode focalizar? Um escritor homem, colhendo confidencias de mulher, podicriar um fipo vivo do sexo oposto. Sendo moço, pode sentir o que um velho
tente e tendo velho com maior razão tentirà o que sua vida anterior de um
certo modo experimentou, fosse como anseio, repulsa ou acontecimento.
O importante i tabtr tentir e taber exprimir. Naquilo etti a receptividade,
nitto a técnica. Aquela é natural, espontânea e própria. Esta pode variar,
estacionar ou progredir. Há grandes artistas anacrônicos, fora de teu tempo,

rua Moreira Pinto, 34.
Casamentos

¦alar» toaeate Me UiWa-Srta. Julle-
ta Cliadla — Realiza-se. hoje, o casa-
mento da srta. Julleta Cliudla da Con-
celçlo. filha do caplllo José Cliudio da
Silva e d. Pulchéria Maria da Conceição,
com o tenente Joio Soares Lisboa, filho
da viuva d. Caetana Eteflnla LUboa.

Aa cerlmftnia» civil e religiosa terio
lugar na 1.» Circunscricio e na Matriz
de Santo Antônio doa Pobres i» 1XJ0 •

^^^'-^^.'^«'^.^"odelí '"0 * A*« rfa tém,Ctt de ,eu tev,P°- ms ni0 deixam « «r criadores"ou
A^tíáTôii^irtt^, i^a^Z melhor: restituidoret do que a tocifdade diretamente lhes oferece.
de Jesus e senhora.

Chás de-caridade
JULIETA BARBARA

Em kcnerlcl* <• Edacam4irto «anta
Maria —• Conforme temo» noticiado, teri
lugar. hoje. daa 17 is 20 horas, nos sa-
ISes do Hlgh Life Clube, gentilmente ce-
dldo pela Empresa Pascoal Segreto, •
elegante chi-dansanle em beneficio da
instituição de caridade "Educandirlo
Santa Maria", em Jacarepagui. sob o
patrocínio das senhoras Darcy Vargas *
Ceei Dodsworth. O produto dessa festa
reverter* em favor do "Educandirio",
que acolhe inúmeras crianças pobiea.
Abrilhantarão o chá-daruante o "jazz-
band" dos Fuzileiros Navais e a orquss-
tra do Cassino da Urca. Dirigirá a or-

Suestra 
da Urca o festejado mae«tr*>

;aó. mágico do teclado, fazendo-ae ou-
vir em alguns números do seu brilhante
repertório Madelelne Dorsay. a insinu-
ante artista. O pagamento dos bilhetes
será feito i porta do High Life Clube.

Notas Literárias ,
Tarde de Arte am A. B. I. — Vera

Korene vai oferecer um grande espe-
ticulo de arte i sociedade carioca, 'na
auditório da A. B. I. no dia IS do cor-
rente. Para ele organizou interessante
programa, no qual interpretara La Fon-
taine e Raclne, Vítor Hugo e Rostand,
a Condessa de Noailles e o poema re-
ligioso Pegui. As oSras dessas figuras da
intelectualidade francesa, ressurgirão na
palavra viva e brilhante de Afranio
Peixoto. Levi Carneiro. Maria Eugênia
Celso e Augusto Schmidt. com a cola
boracio da notável artista.

A lista para os que desejarem inzres--sos acha-se na secretaria da Associaçio
Brasileira de Imprensa.

O FUTIL NECESSÁRIO PERFÍS PSICOMÉTRICOS
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Aniversários

contrario".
Serviço de Assistência a

Menores
O presidente da Republica, assinou

Je. resolveu, por unanimidade, congra-
tular-secom v. excla. pelas medidas
altamente beneílcladoras da produção
nacional referentes ao financiamento
e defesa do preço do algodão que, com
grande clarlvidêncla, foram recebidas

decreto-lei transformando, o Instltu- pelas classes produtoras com grande
lo Sete de Setembro em 8ervlço de
Assistência a Menores. A organiza-
ção do novo Serviço será feita segun-
do estabelece o referido decreto-lei
pela .seguinte forma:"Art. 1." — O Instituto Sete de Se-
lembro, criado pelo decreto n.8 21.518,
de 13 de junho de 1932, e reorganizado
pelo decreto lei n.e1.797, de 23 de no-
rembro de 1939. fica transformado

satisfação e tiveram um reflexo extra-
ordinariamente animador para toda a
lavoura paulista. Cordiais saudações —
Fernando Costr, interventor federal"."Rio — Honra-me comunicar xjue o
Diretório Central do Conselho Nacio-
nal de Geografia deste Instituto, em
sua reunifto de ontem, aprovou um.vo-
to de congratulação com o governo
de v. excla. pela recente assina'ura

rm Serviço de Assistência a Menores da lei que unifica os serviços nieteo-
<S. A. M.), diretamente subordinado rológicos do pais. Ao debater o assun-
ao ministro da Justiça e Negócios to o Diretório ressaltou a importância
Interiores e articulado com o Juízo da medida governamental que perml-
de Menores do Distrito Federal.

Art. 2.* — O S. A. M. terá por
fim:

a» — istrmatizar e orientar os ser-
riços de assistência a menores desva-
lidos e delinqüentes, internados em

tlrá o melhor aproveitamento do apa-
relhamento existente, sanando graves
Inconvenientes científicos e práticos,
decorrentes da diferença de métodos
e horários na observação meteoroló-
gica. Ao transmitir o voto deste. Dire-

"SIMULAÇÃO E SIMULADORES"
Pelo capitão dr. Paiva Gonçalves,

ho dia 10, no programa "Finalidade
do Serviço de Saúde (P. R. A. 2. do
M. da Educação)."GUAIRACA" E GETÚLIO VARGAS

SÍMBOLOS DA BRASILIDADE"
Pela sra. Silvia Moncorvo. no dia

13, às 20 horas e 45 minutos.
"MEIOS ARTÍSTICOS DE PARIS"

Pelo professor Alfredo Agache, no
dia 12, no salão nobre da Academia
Brasileira."HERÓIS DA LAGUNA E

DOURADOS"
Pelo Capitão Frederico Trota, no

próximo dia 13, pela emissora da Pre-
feitura."RUI BARBOSA E SUA VIDA"

Pelo ministro Gustavo Capanema,
no dia 15 do próximo mês, no Ciclo

Clubes e bailes
América Futebol Clube — Hoje. sábado,

is 21 noras, espeticulo teatral. Será ie-
vada i cena. no salão nobre, a cume-
dia "Feia", em 3 atos, de autoria de
Paulo Magaiflles. por um conjunto de'
amadores do "Grêmio Dramático Eduar-
do Carlos Pereira".

Fluminense Futebol Clube — Hoje. st-
bado, is 17 hs.. Orquestra Sinfônica Bra-
sileíra. sob a regência do maestro Eugen

• Szenkar. Domingo. 9, chi dansante. is
17.30 horas, com a orquestra de Napoleio
Tavares.

Clubt de Regata» io Flamengo — Ama-
nhS. domingo, as 20 lis, jantar dansante.
Traje completo de passeio para damas •
cavalheiros.

Tijuca "Tenta -Clube — AmanhS. domln

Para o verão. Cores cheias dc sol. Ver-
mellio. Brigue Framboeza — Amarelo

— Verde — Rosa — Branco.

Octavio Simões Barbosa

Sua assinatura? Onde e quan-do nasceu? Seu estado civil? Sen
pseudônimo? E'.do que precisa,
para fazer ara "perfil" o

Prof. RAMA
Perfil de "Nino" — (Petropolis —

E. do Rio) — Natureza variável desas-
¦ocegada, Insconstante, sonhadora,
romântica. Veia poética. Fortes Indi-
cios de pn.giesso e alta posição no
melo das letias. Poderá prejudlcar-s»
por certa passividade nas resoluções •indecisão. Boa, amiga, prestativa,desinteressada. Nfto se deixa arrastar
pela preguiça. Seu triunfo depend»
At uma atividade enérgica e cons-
tante. v

$ _.
Perfil de "Lila" (Pelotas R. O. Sul)— Inteligência viva, coração bondoso,« aincero. Evoluiria, social, progressista.N4u encontrará obstáculos em i^eu

caminho, sr mantiver seu espirito ílr»
me e ríiolttto." empregando suas ener«
gias em pro! dos assuntos sociais, pa-ra os quais tem real pendor. Será
iellz no amor e é multo admirada a
respeitada pelos amigos. Sua estreia
e forte

 _: 
Perfil de "TiU" (Curitiba — Par»,

ná) -• Justa, prudente, alegre, ama»
vel, filantrópica. Altiva, franca, im«-
petuosa. Planos financeiros num de-
sejo incontido de brilhar. Movei, v»-
rlavel no "humour". Poderá atingir
alta posição no meio em que vive, peloseu verdadeiro talento, porem nunéa

Es-pwUIliado^íu^ trabalhista, ggj» 
°ur°- 

r^__?ha° 
* ?f^me,™ aI*
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FAZEM ANOS HOJE: i
¦As"»enhorlta. Ro*»p«_U"«,^;"r,en^ go. das 10 as 13 horas. roanhS dansante.

Ü, S0U^.Lw^.i^ slmo. XS' nl So ginisio. com orquestra completa.Silva. Elza; Pinheiro Ramos. Maria_de ^ c,nbe GilJ_^_. PortIIlní, _ Hoje.Lourdes Dias da Costa, Margarida Ma-
galhSes do Nascimento e Elisabeth da
Silveira Cabral.

As senhora» íris Proença Lopes, Ro-
salina de Oliveira Lemos "de Andrade.
Lúcia Souza Rossi. Maria Pereira da
Fonseca e Flávia Teixeira Lisboa do*
S»ntos- , ..... .Os íenhores coronel Joaquim Vidal
Pessoa, major dr. Bonifácio Antônio
Borba, professor Silvio Beviláqua, ¦ dr.
SebastiSo de Jesus, professor. Henrique
Carpenter, dr. Emanuel Guedes Vascon-
celos e dr. Nelson Caporelli.

Faz anos hoje a srta. Perpétua Fer-
reira, filha' dó sr. Joaquim Ferreira e
da sra. Rosallna Ferreira.

Festeja, hoje, maia um aniversário
nataliclo a sra. Francisca Contrera Via-
na, esposa do nosso companheiro de tra-
balho, Dorival Gonçalves Viana.

Por esse feliz acontecimento, o aniver^

sábado, das 22 is 4 horas, baile de gala
comemorativo ao 1S.° aniversário de
fundaçio.

Automóvel Clube do Brasil — Dia 22,
das 17 is 19 horas, chi dansante, com
um "sliow" do Cassino da Urca

Associaçio PoUgoar — Hoje, sábado, is
22 horas, noite dansante. nos salões do
Clube de Sio Cristóvão.

Clube Municipal — Sábado, dia 15. is
22 horas, noite dansante. com um "show"
de artistas de nosso broadeasting. Do-

Frias Rocha; de Sio Paulo: Louls La
Rocca; de Afaxi: sra. Paula Bohome e
dr. Otivio Ferreira Noval: de Belo Ho-
rizonte: Ulisses Vasconcelos. Valter Lei-
endecker, Guiomar de Freitas. Alberto-
Kurl e Edmundo Castro Lopes.

Passageiros da Pan Americaá, checa-
ram. procedentes de Miami, Chaucêy R.
McPherson. srta. Germaine Gossier, Ai-
tur S. Abeles Jr. sra. Margaret H. Abe-
les. Jesus M. Delgado, David Englandei.
Thorvald M. Horn, Herman Henrique/, e
dr. Ernesr E. Brewer: de Belém do Pa-
ri, capitão Oscar Passos e sra. Iolanda
de Almeida Passos: de Buenos Aires.
George S. Hills. Glenn Stewart. sra. ..o-
salina Coelho Lisboa Miller. srta. Mari
Barboys. José Losano Mintti. Georg C.
Gilbert'e Benoit L. Ouncre e de Porto
Alegre: Mário Calmon Eppinghaus.

Falecimentos
Princesa Maria Januirla de Bourbon

Bragança — Está de luto a familia
imperial do Brasil, com o falecimento;

mingo, dia 16, transmissão da sede social ontem, da Sua Alteza Imperial a Prince-
a~ n,n.r.m. •Taininm «ri Ilesflle" da sa Maiia Januária de Bourbon-Branean-do programa "Calouros em Desfile" da
Rádio Tupi.

Clube dos Contadores — Domingo, dia
1». is 19 horas, chi dansante, no "grill-
room" aa Urca. com apresentação de
magnífico ¦'show". Reserva de mesas, na
síde. das 9 is 11 JO e das 14 is 17 ho-
ras, com u ar. I.to Monteiro.

de Conferências, promovido pelo Dl- sarlahte, está sendo muito cumprimen- Jf^unint^tz

estabelecimentos oficiais e partícula- tório, esta presidência se associa ao
re*: Justificado regosijo. — José Carlos,

bi — proceder á investigação social de Macedo Soares, presidente do Ins-

retório Central de Estudantes."ESTUDOS NO ESTRANGEIRO —
DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO"

Pelo professor , Mario de Brito, no
dia 21 do corrente, mês. às 17 e meia
horas, no Instituto Brasll-Estados
Unidos.
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tada.
— Transcorre, hoje, o aniversário na-

talício da srta. Aríete ValàdSo, irmi do
nosso confrade Altevér Valadío. Por esse
feliz acontecimento, a aniversariante,
que pertence » alta sociedade capi-
xaba, será por certo, muitíssimo cumpri-
mentadá, dado o seu grande ciclo de
amizades. .' ,
Nascimentos

sa Matia Januária de Bourbon-Brangan-
ca, bisneta de D. Pedro I e esposa do
conde de Aguila, irmão da terceira lm-
petratriz do Brasil Dona Tereza Cristina.

A ilustre dama, estava residindo em
nosso pais, há um ano, em virtude do
conflito europeu. t

O seu- sepultamento. realizou-se, on-
tem, is 17 horas, saindo o feretro dos
Dominicanos, no Leme, para a neciópo-
1* de S. Joio Batista.

Botary Clube do Rie de Janeira — Sob NcCrolüÚia
a presidência do ar. José da Silva OU-
veira, reuniu-se. ontem, em seu almoço
semanal, o Boraty Clube do Rio de Ja-
nelro.

Tomaram posse como sócios efetivos do
clube, o embaixador do Chile, sr. Maria-
no Fontecilla. e o sr. Rudolf Straus.

O dr. José Jackson Sales, chefe do
Serviço de Economia Escolar da Caixa
Econômica e orador do dia. fez uma In-
teressante palestra sobre "Economia Es-
colar"

Falou, ainda, o diretor de "El Impar-
ciai", de Santiago do Chile, jornalista
Júlio Santander Pacheco, que também

pois tem aptidões artísticas.

Perfil "Ada" (Rio) — Sonhador»,
original, romântica, emotiva, drama-
tica,. alegre. Ciumenta e se n&o st
corrigir, será Infeliz no amor. Sensl-
vel à beleza das cores e'das formai.
Caprichosa no vestir numa vaidade
sadia. Prognóstico de grandes suces-
sos pelo espirito de, ordem, método •
persistência.

Não deve ser demasiada exigente
para com os que lhe cercam, bem
como ser mais tolerante para com, o»,
defeitos alheios.

 M —z- .
Perfil de "Zilah" (Uurugualaria '--

R. G. do Sul) — Disposição alegre,
amável, afetuosa; otimista. Dada ao
luxo e aos prazeres. Ativa, progres-aista, entusiasta,! ardente, vibrante.
Aspirações muito elevadas, procura ii-do atingir o grau máximo de conhe-
cimentos gerais. Sincera nas amlza-
des e nas ações. Aconselho procurar
interessar-se nos assuntos sociais V
dedicar-se a um serviço ativo & hu-
manidade onde encontrará o caminho
aberto às suas ambições.

Perfil de "Ismaíl" (Minas) — Jus-
to, honesto, benevolente, franco, 11-
beral, ambicioso, sincero, leal, jovial.Amante da boa mesa e dos vinhos,
capitosos. Alegre, bem falante, - en-'-'
tretem facilmente qualquer ambiente.
Muito admirado, possue amigos verda-
deiros è leais. O seu futuro está en-
tregue ao Planeta Júpiter, que é be-.
néfico e lhe defenderá contra todoi
os perigos.

VER1FIC ARAM-SE NESTA CAPITAL:

Avelino, filho do sr. Manoel Spares Pe-
reira da Rocha e da sra. Luzia de Lima
Pereira da Bocha.

Carlos, filho _do sr. _Adelmar Alvaren- f,_."parte"do"Roury Clube dê Santiago e ceicio Rodrigues, rua Trancreiro Aranha, ;_,__"_."Brasileira!""rip*Türronctlnsia^a
ga da Cunha Guimarães_e da sra. Ma- de £*,_ ______ _m, mensagem para os IH - Clara de Oliveira, Matriz da GI6- Çieaa_ae_ Brasileira ae Antropologia e

ria. Feto Fl.0 Francisco Chagas de Oli-

FORAM INUMADOS ONTEM:
No cemitério de 8. Francisco Xavier —

Tazajara Rodrigues, rua Leandro Mar-
tins: Otavlano Rioeiro de' Andrade —
Hospital Central do Exército, Antônio
Jaime Meleiro Cotado — Praça da Re-
c^VkauWo0 m\mm&&m. Sociedade Brasileira de Ah-
MNrc\m«?r'.o--eHS.%íim.éBS.s11 - So- tropologia e Etnologia
fia Canumiges. rua Prudente de Moraes, Sob a presidência do prof. Artur
311 A — Neide José Batista Freire, rua Ramos, reunir-se-á no próximo dl»General^ Orquida, 718 - Aurora da Con- 12 de novembro, quarta-feira, a' So-

ria Emilla de AscençSo Guimarães.
Frederico, filho do sr. Álvaro Pascal

e na sra. Beatriz Calda» Pascal.
Severino. filho do sr. Valter Duarte

Camargo e . dá "sra. Ilidia Fernandes
Blanco Duarte Camargo.
— Heloisa. filha do 1." tenente da Ar-
mada, José Cláudio BeltrSo e da sra. NU-
za ,Senâ Frederico:

Noivados
ESTÃO DE"CASAMENTO TRATADO:
O cirurgião dentista Adolfo Marcondes

Antunes Nogueira e a srta. Levinda Pina
de Macedo, filha do sr. Eduardo Pino de
Macedo e da srà. Alzira Coutinhò Pino
de Macedo. ' ' 

j
Proclamasnupeiais
ESTÃO CORRENDO OS SEGUINTES:

Mario Soares Castelo Branco, residen-
te A rua Real Grandeza, n. 188 e senho-
rita Lygla Gama de Saboia * Silva, rest-
dente i rua'Estebam de Almeida, 106;¦ Elvdio Rodrigues, residente i rua Vis-

- conde de Itahaiana. 130 e srta. Zaúllnria
Silva, residente à rua Alvares de Azeve-
do. 202; Eurico José Pinto Cândido, re-

= sidente i rua Zamènhof, 41-Casa 2 e
srtá; Célia de Pinho Ferreira, residente
i rua SSo: Francisco Xavier, 570; Durval- de Oliveira Lago, residente i rua Lima
Barreto, '78 e srta. Jurema Ferreira Vãs-
quês', residente i rua Beia, l.í97-Casa
4; Renato Carlos Arantes, residente i
íua Amanarú." 10 ">¦ srta. Hilda Pereira

i rua Amanarú. a;

rotarianos brasileiros.

Exposições
Exposição de livros brasileiros — Teri

lugar. hoje. is 20.30 horas, i avenida
Atlântica. 284. a inauguração da expo-
sição de livros brasileiros, sob os aus-
picio* dò P.E.N. Clube do Brasil.

veira. Beneficência Portuguesa — Ale-
xandre Calarge, rua Barão da Torre, 574.

Missas

Viajantes
Governador Oscar Passo» — Pelo avião

da carreira, chegou, ontem, i tarde, ao
Rio de' Janeiro, acompanhado de sua es-
posa. o capitão Oscar Passos, governador,
do Território do Acre.

O capitão Passos achava-se há dias em
Belém, onde tinha chegado, procedente
do' Rio Branco, pelo hidro-aviSo da li-
nha amazônica da Panalr do Brasil.

Ao desembarcar, ná estação do Aero-
porto Santos-Dumont, foram o governa-
dor do Acre e sua esposa recebidos -)e-
loa representante* das altas autoridades,
alem de numerosas pessoas de suas re-
lãções.

General Rego Barros — Procedente de
SSo Paulo, regressou, ontem, ao Rio. em
carro ligado ao noturno das 20 horas, o
general Sebastião do Rego Barros, ins-
petor da arma de Artilharia de Defesa
de Costa do Exército.

Prof. Ciro de Rezende — Procedente de
São Paulo, aeba-sè. nesta capital, o prof.
Ciro de Rezende, da Faculdade de Medi-
dna da Universidade daquele Estado,
que veiu encerrar o'"Curso dè Moléstias

Etnologia, às 20 e meia hora, no Au-
ditório da Faculdade Nacional de Pi-
losofia, à Praça Duque de Caxias.

. Será a seguinte a ordem do dia:
Ari da Mata — Nota prévia sobre um
cemitério indígena em Barreto (Ni-
teról). Arnon de Melo — O Negro
na África Portuguesa. A entrada gera
franca.

"O Momento"
Recebemos o numero de outubro

deste pamfleto que há mais de três
lustros vem dlrigit.do coni pondera-
ção e civismo o jornalista Osdrubal
Cardoso. Como de hábito, este nume-
ro de "O Momento" contem inúmeros
comentários oportunos •. sobre vário»
aspectos da vida brasileira e inter-
nacional e cuidada colaboração assl-
nada por nomes conhecidos nas: 1»-
trás e Jornalismo.

... i-yMa
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organizado pela Sociedade

TE COSTEMPOKANEA NORTE-AMERICANA — Hoje, às 15 horas, será inaugurada, no Museu Nacional de
<"< Artes, a Exposição de Arte Contemporânea Norte-Americana. E' uma série dc telas dos seus principais ar-

modernos que os Estados Unidos nos mandam, visando a maior entendimento intelectual entre os dois pai-!-_ ji idéia que presidiu à sua organização foi exibir trab alhos de pintores na maior parte vivos; entretanto, foram rua Major Avilla. 32: Manoel de Castro
Cuides obres de alguns artistas do passado, que tiveram uma influência forte e direta na arte moderna. Dentre -•--.-.. »— - —
vivas destaca-se Paul Cadmus. "desapiedado, observador satírico da vida contemporânea", como o classifica He-" -íppíffon Read. Discípulo de Charles Locke, está agora à frente de.um grupo de jovens que vrocuram, na escola

co. bases para os seus trabalhos rralistas. Dc Cadmus é a tela que aqui Má%phinos, "Vcnus é Adonis" (71 x SI

de Souza, Tesidente . .
Francisco Fernandes, residente k rua São dos Olhos
Pedro, 366 V srta. Kelly dê Freitas No- de Medicina e Cirurgia.
guelra da Gama. residente » rua Borda Passageiros da Panair, partiram, on-
do Mato,' 158;' Jáir Leônidas dos'Passos tem. para Belo Horizonte: Dems V. Ha-
Perdigão, residente i rua Dr. Nlemeyer. lav.ell. Salvador Aldifício Battaglia. dr.
33 e 3rta. Sylvette Nunes Lins dá Silva. Olinto Fonseca Filho. srta.-Lucia M. Pi-
residente i rua Goiaz.,17: Romeu Bayner
Nunes, residente i rua Jorge Rudge. 21
e srta. Iva Vieira de Souza, residente i
rua Justinlano da Rocha. 20; Osvaldo
Guimarães, residente i rua SSo Luiz
Gonzaga, 327 & srta; Edith Esteves. da
Silva, residente a rua 2 de. Dezembro,
B5-Casa I; Jorge Alfredo Manso, resi-
dente á avenida Osvaldo Cruz. 114-e se-
nhorlta Evangelina Coelho, residente i

y**J. dc propriedade de. Midtown Gallcrics. Nasceu ele em Nova York cm 190.. Foi lambem discípulo de Joseph*iv.r,': i A^-riacli-Lcvu, pintou as decorações murais.do Parcel Post Building, de Richmond, Virgínia.

residente à rua Silva Xavier. 173 e se-
nhorita Ernestina da Silva Gomes, ie-
sidente i rua Silva Xavier. 165; Fer-
nando Peielra Mefgaço. residente à rua
Conde de Leonoldina. 3S6 e sita. Eunice
Salustlano rie Souza, residente A rua Cou-
to d* Magalhãei, 176; Severino Gomes

nheiro de Brito. sra. Carmen Renaut,
Antônio de O. Campos. Joio Sales Pe-
reira. José Aprigio dos Santos, sra.
Carmen Rabelo de Couto e Silva. Ana
Lúcia Rabelo de Couto e Silva e Marco
Antônio Rabelo de Couto e Silva.

— Chegaram, de Corumbá: Ernesto
Onfrav; de Campo Grande: Elias Calar-
ge: dò Recife: Genésio Queiroz, Ubaldi,
Fonseca Matos. Aires Nogueira Facun-
res e sra. Leonorã H. C. Dahlgren; da
Cidade do Salvador: srta. Corinta de
Santana. Edward Levi. Fernando Oli-
vio Xavier. Osmar A. Ferreira, ."úlio
Souza Jtiranda e Jo=c Nogueira e "ou-
za: de Porto Alcere: Francisco rta'is!a
Pereira. Fritz Bote. José B. Luiz Pilla
• Ornar vilela; de Maceió: dr. Edgard

SERÃO CELEBRADAS HOJE:
Alexandrina de Brito — is 10 horas, na

igreja de Nossa Senhora da Candelária.
Antônio Francisco da Silva — is 9 ho-

ras. na igreja do Santíssimo Sacramento.
Dr. Helenlo de Miranda Moura — is

9,30 horas,'na igreja do Carmo.
Hilda Leivas Freire de Carvalho — ás

8 horas, na igreja i de São. Francisco de
Paula.

Thomizla Queirós de Barros Vascon-
celos — is 10.horas, na igreja de São
Francisco de Paula. , .

Amélia Bailo* Bras da Cunha —-is 9,30
horas, na igreja de São Francisco de
Paula.

Professor dr. Antônio Pacheco Mendes
— is 11 horas, na Igreja de São Franeis-
co de Paula.

CATAVENTO
SEGREDO CONJUGAL

Dizem qae Bernard Shaw. convidado certa vez a participar de um Inqn».
rito subordinado ao tema "A verdade sobre o casamento", aceitou o conylt-t,
expressando-se da seguinte maneira:

Homem nenhum ousará dizer a verdade sobre o casamento, enquanto n»
mulher estiver viva. ,,'* :
..-'.¦,'*-;¦.'.. r

FOTOGRAFIAS MINCSCLLAS „-""1

Algumas eimáras fotográficas em miniatura possuem lentes' capazes de pre-
dnzlr negativos perfeitos em um tamanho de 24x23 milímetros.

Tio bons sio esse» negativos qne é possível |azer-Se com eles ampliações d»
2x3 metros, sem qiie percam coisa alguma de sua nitidez e detalhes.

HABILIDADE FEMININA

Lord Tennyson desprezava as rígidas* atitudes inglesas e era bastante boêmio
e despreocupado. Sua esposa, porem, nSo se conformava, principalmente com •
fato de Tennyson sentar-se muito i vontade, diante de quem quer que fosse »
«tirar as pernas para elma da mesa. Depois de chamar, inutilmente, a sua atenção
para Isso, resolveu aproveitar o ponto sensível de Tennyson e passou a dizer-me
simplesmente: r '¦-¦< ... 

...„j.Querido, quando te sentas dessa maneira, lembras profundamente o grano»
poeta Loncfellow. -','.,. , -

Lord Tennyson, que detestava o sen rival, corrigiu-se imediatamente.

VOC* SABE... .

que a nossa popnlaçSo bovina é a terceira do mundo, estando a Índia em }.*
Ingar e os Estados Unidos em 2."T . —

qne é de 45;MS.471 raheças. sendo qne sô no Rio Grande 00 101 • em
Miais Gerais, sobem a mal» de 10 * ! Btlihoes, respectivamente t

^MÇ^^^^^S^w
..__¦___ .1x.»,.v--..^3..Vi.
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O DM DE ON7EM EM TODOS OS MINISTÉRIOS
MARINHA.

Á MARINHA VAI HOMENAGEAR
• O CHEFE PO GOVERNO

Na próxima segunda-feira, dia 10,
aniversário da Instituição do novo
regime, o presidente da República,
terá homenageado pelas classes ar-
madas.

Em nome du Murlnha de Guorra,
o almirante Henrique ArltlUes Oul-
lhem, repectlvo titular, oferecerá ao
¦r, Oetullo Vargas um banquete em
aua honra, no salão de rotelçOea do
nevlo-escola "Almlranto Saldanha".

O ágape reallzar-so-A,' fts 20 e mela
horas, e contara com a presença de
todos oi membros do Almlrantado
atualmente nesta capital,

A bordo do veleiro da nossa Ar-
mada, qua estnra atracado ao cftls
fronteiriço ao piivllhão do Touring
Clube, a sua guarniç&o prestará ao
chefe do governo honras militares
de conformidade com os preceitos do
ceremonlal Marítimo Brasileiro.

O presidente da República, ao
"champagne", pronunciara um dl»-
curso, seguIndo-Ne com a palavra o
almirante Gullhem.

Nesse mesmo dia, o sr. Getulio
Vargas, aerA. homenageado pelo
Exército, em nome do qual o general
Eurico Gaspar Dutra, ministro da
Querra, lhe oferecera um almoço.

O "JOSÉ» BONIFÁCIO" NAVEGA
COM DESTINO A SALVADOR

O navlo-auxlllar "José Bonifácio"
que regressa de Natal, uonde fora
com um carregamento de material
destinado às obras de Instalação du
Base Naval /lanuela cidade, esta
navegando com destino ao porto dá
Bala, * procedente do Recife, ondo
tez escala.

Do capitão de fragata João Paiva
de Azevedo, aeu comandante, o ga-
blnete do ministro da Marinha re-

• cebeu despacho aomunlcando que a
travessia vem se realizando multo
bem e que são excelentes as condi-
çdes do navio e do seu pessoal.

UMA, COMISSÃO DE LENTES DA
ESCOLA NAVAL NO GABINETE

DO MINISTRO DA MARINHA

. Uma comissão de lentes da Esco-
,1a Naval esteve no gabinete do ml-
nistro da Marinha, afim de agrade-
cer ao almirante Henrique A. Gui-
lhèm, respectivo titular, os benefí-
cios decorrentes do CAdlgo de Van-
tageng para os Militares da Marinha,
instituído recentemente por riecre-
to-lel do presidente da. República.

DESLIGADO DA AGÊNCIA DA
CAPITANIA DO PORTO DE

ILHÉUS

De acordo com um aviso do minis-
tro da Marinha fól desligado da' Agência da Capitania dos Portos
da Bafa, em Ilhéus, o 1° tenente' da
Reserva Remunerada José Maria de
Aguiar.

ALMOÇO AO INTERVENTOR DA
BAIA

Conforme antecipámos, o titular
da pasta da Marinha, almirante
Aristides Guilhem, ofereceu ao inter-
vehtor federal na Baia e sra. Lan-
dulfo Alves, um almoço no restau-
rante da Prefeitura, na praia Ver-
melha.

' Decorreu o ftgape mim ambiente
de fina cordialidade,'tendo comparo-
cido também o comandante-chefe da• Esquadra • sra. almirante Durval
-Teixeira, o apitão de mar e guer--.ra Ranulfo Sampaio, do Corpo de
Saúde da Armada e os comandan-
tes JerOnlmo Sampaio, Eurico Pe-
niche, César, de Andrade e Áureo

.Dantas Torres e respectivas senho-

7' TEVE O REQUERIMENTO
DEFERIDO

O ministro da Marinha, deferiu o
, 'requerimento em que o Io tenente

Arlo Augusto Nogueira solicitou fos-
ae' mandado constar de seu assei),
tamentos um diploma do curso °d«
Medicina feito na Faculdade da Uni-
versldade do Rio de Janeiro.

4 . , INSPECIONADOS DE SAÚDE

Foram inspecionados de saúde i
Julgados aptos para efeitos de pro-
moção os capitães de mar • guerra
Manuel da Silva G. F. Filho e Ra-
nulfo Pedral de A. Sampaio, os ca-
pltães de fragata F&blo Alves de
Vasconcelos e Osvaldo Palhares, o
capitão de corveta José «Tullano Van-
zollhl e o capltão-tencnte Álvaro
Cordovil da Silveira, todos do Corpo
de Saúde da Armada, o capitão de
corveta intendente naval Nestor Fer-
reira Cabral; o Io tenente José C14u
dio da SUva e ,o 2o. tenente Wash
Ington de Carvalho Castro, do Cor
po de Fuzileiros Navais.

FISCALIZAÇÃO NA DISTRIBUI-
ÇAO DE GÊNEROS

Para o serviço de fiscalização Ja
distribuição de gêneros nllmenticlos¦ distribuição de gêneros alimentícios
da Armada, figuram na escala, para
hoje, o Corpo de Fuzileiros Na vaia
e para amanhã, o cruzador "Baía".

FAZENDA
PRESCRITO O DIREITO

O diretor da Despesa Pública, exa-
rou o seguinte despacho no requeri-
mento de Josefa Roslta da Castro:"Tendo ficado o processo sem an-
¦lamento desde 1031, por culpa exclu-
alva da Interessada, que sõ agora,
pussadoa des anos, atendeu áa exlgén-
das no mesmo formuladas, está pres-
crlto o direito da requerente".

Atos do diretor geral
INDEFERIDO O PEDIDO PARA
EFETUAR O PAGAMENTO DA

MULTA EM PRESTAÇÕES
MENSAIS

O sr. Romero Estelita, diretor ge-
ral da Fazenda, exarou o seguinte
despacho no processo em que Her-
meneglldo Pandolfo, da cidade de
Uruguaiana, no. Estado do Rio Gran-
de do Sul, pediu permissão para efe-
luar o pagamento de multa fiscal
em prestacOes mensais: •

"Tratando-se de contribuinte que,
no dizer da fiscalização do impos-.o
de coniiHtriiv estft cm ótima situação
comercial, indefiro o pedido. Proisl-
ga-se na cobrança da divida".

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO

O sr. Romero Estelita, diretor ge-
ral da Fazenda, no proceiw em qu«
a Kodak Brasileira Limitada pode
restituição de imposto que Julga ter
pago indevidamente, exarou o se-
gulnte despacho:"A' vista dos pareceres. di Pro-
curadoria Geral da Fazenda Pú-
Itllca deixo de tomar conhecimento do
recurso, uma ves que não p>de ser
proferida uma sft decisão paraquin-
ze restituições distintas".

O sr. Romero Estelita, diretor ge-
ral da Fazenda, Indeferiu o re-
curso em que. Sebastião Francisco
Costa pede'restituição de lmpoitítn-
cia que pagou tt titulo de consumo
d'ftgua, nesta capital.

AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS |>E

AERONÁUTICA

O coronel Pinheiro Andrade, co-
mandante da Escola de Especlalis-
tas de .Aeronáutica, deu os seguin-
tes despachos em requerimentos pa*
ra o concurso de admissão aos cursos
dessa Escola; de -Adolfo Guedes da
Silva, Alberto Dias dos Santos Bran-
dão, Augusto'Costa Soares e. Albano
Oliva — '.-Indeferidos por excederem
á idade esses' candidatos"; de Alfre-
do Simões Barbosa, da Silva. —
"Apresente dentro de 30 dias: ates-
tado de idoneidade moral è o ates-
tado médico de acordo com as ins-
truções para o Concurso de Admis-
são; de Adauto Aguinelo de Ollvei-
ra. — "Apresente dentro de 30 dias:
atestado de ldoneidede moral, ates-
tado de bons antecedentes, atestado
de vacina e declaração do próprio
punho, de acordo com as Instruções
para o Concurso de admissão'; de
Abílio de Souza- Reis. — "Apresente
dentro de 30 dias: atestado de idonei-
dade moral e o atestado médico, con-
forme determinam os Instruções pa-
ra o concurso de admissão"; de Alde-
rico de Araujo Bispo, -r» "Apresente
dentro de 30 dias: atestado de ido-
neldade moral de acordo com as ins-
truções para o exame de Admissão";
de Alberto Glesbrecht. — "Apresente
dentro de 30 dias: atestado de idtnel-
dade moral, atestado de vacina, ates-
tado médico e declaração d 3 próprio
punho, de acordo com as instruções;
e de Antônio de Castro L-?4.v— "In-
deferido por nfio ter completado a
ilade mínima". -.-

REQUERIMENTOS DESPACHA-
DOS

O mlnistro despachou os seguin-
tes -requerimentos: de Raimundo
Jansson, cabo da Base Aérea de
Curitiba, solicitando nova inspeção
de saúde para fins de matricula na
Escola de Especialistas de Aeronau-
tica. "Defiro quanto á nova lnspe-
ção de saúde em época oportuna, uma
vez que sua Incapacidade foi tempo-
rária, devendo ser submetido aos exa-
mes de seleção e admissão, se for
julgado apto"; de Manuel Tavares
da Paz, cabo reservista, solicitando
reconsideração de despacho de um
requerimento em que pediu relnclu-
são na Força Aérea Brasileira. "Man-
tenho- o. despacho em vista da infor-
mação"; de Atilio Vecchietti, pedln-do reinclusão no quadro da Escola de
Aeronáutica. "Indefiro em face das
informações"; e de Arlindo Geraldl-
no de Moura, solicitando admissão
em qualquer Escoltt de Aprendizagem
para pilotos em aviação. "Quando
assistido por quem de direito, não
havia o que requerer pela inexlstén-
cia de escola de aprendizado".

O ministro indeferiu o pedido feito
por Arnaldo Wendhausen para o seu
regresso ao Ministério' de origem.

NO GABINETE
O mlnistro da Aeronáutica despa-

chou pela manhã com o chefe do seu
gabinete. A tarde esteve no Palácio
do Catete onde foi despachar com o
presidente da República. Voltando ao
Ministério, recebeu a comissão do or-
çamento, qUe se reuniu sob a presi-dência do titular da pasta.»

AGRICULTURA
CONrEUNCIABAM COM O

MINISTRO
O dr. Carlos de Sousa Duarte, mt-

ntutro interino, recebeu, ontem, o* se-
guintes diretores: Luciano Jaques da
Moreis, Departamento Nacional da Pro-
duç&o Mineral: Mário ds Silva Pinto.
LaboratArio da Produção Mineral. Oly-
con de Pslva Teixeira. Divisão de Fo-
mento d* Produçlo Mineral: Antônio
José Alvei de Souza. DivUSo de Atuas;
Gerson de riria Alvlm, Divisão de Geo-
logla e Mlneralogia; rrsnklln Vlcgas.
DlvisSo de Fomento da Produção Vete-
tal.
INSPECIONARA Al EEPABTIÇOES DO

MARANHÃO E PIAUÍ
Segue amanhfi de avião para os Esta-

dos do Maranhão e. Piauí o «grflnomo
Franklln Vtcgas. diretor da Divisão de
Fomento ds Produção Vegetal, qu* lm-
peclonará as repartições ali sediadas •
dependentes daquela Dlvlsüo.

IS.-OOOyx» PARA O I. E. A.
O presidente da República autorizou a

concessão de um adiantamento de ....
18-00OSOO0 ao agrônomo Oleiro de Senna
Briga pira a aquisição de animais e dc
sementes de que 'carece o Instituto de
Experimentação Agrícola.
PRIMEIRO CONGRESSO DE COOPE-

RATIVISMO DE ALAGOAS
O sr. Artur Torres Filho, diretor do

Serviço de Economia Rural do Minlsté-
rio da Agricultura. levou ao conheci-
mento do respectivo titular interino, sr.
Carlos de Souza Duarte, ter recebido
uma comunic.ic.1o telegráOca sobre a
realização em Alagoas, de 10 a 15 do cor-
rente mês, do 1.» Congresso de Coope-
ratlvismo daquele Estado, promovido por
Iniciativa da Cooperativa Central dos
Bangucsclros e Fornecedores de Cana e
patrocinado pela agencia local do S.E.R.
Esse importante conclave será presidi-
do pelo interventor Góis Monteiro e terá
por objetivo oferecer um contingente de
sugestões A estrutura da nova organiza-
çSo rural alagoana.

Cumpre assinalar a oportunidade desse
congresso, principalmente agora que se
Intensifica cm nosso pais a fundação de
novas cooperativas agrícolas como meto
eficaz de resolver o problema do cre-
dito agricola.

RECEBERÃO O RESTANTE DA
INDENIZAÇÃO

Por ocastüo da construção do Entre-
posto de Aves e Ovos de Bemfica foram
desapropriados vários prédios e desato-
jados. por conseguinte, os respectivos
moradores, na sua maioria constituída
de operários e pessoas de poucos recur-
sos. As Indenizações devidas aos quereceberam lntlmaçSo de mudança fo-
ram pagas pela metade e. agora, tendo
o presidente Getulio Vargas tomado co-
nhecimento do assunto, vai ser paga o
restante dessa divida. O presidente da
República dando prova, mais uma vez.
do seu Interesse pela sorte dos menos
favorecidos, autorizou a DlvisSo de
Obras do Ministério da Agricultura a
efetuar, quanto antes esse pagamento.Para o cumprimento imediato dessa re-
soluç3o presidencial aquela dependência
técnica do referido Ministério solicita o
comparecimento urgente dos seguintes
interessados: Manoel Hero Gomes. Es-
meraldade Almeida Pinto, JoSo Rodri-
gues da Silva. Crlsollta Coelho Ferreira.
Manoel Campos, Severiano Antflnio da
Silva, Francisco Guimarães, Antenor
Corrêa de Santa Rita, lida Bastos Peret-
ra. Manoel Silverio de Castro, Antceto.
Paulo e Carlos Corrêa de Santa Rita.

SO DE LARANJA, TOMATE B
CENOURA, ISO CONTOS

Pelos 87 caminhões registrados no MI-
nistério da Agricultura foram vendidos,
na semana de 20 a 28 de outubro últi-
mo, 319:8751800 de frutas e legumes.

Segundo a estatística organizada sobre
esse movimento pela secção competente
do Departamento Nacional da Produção
Vegetal, esse total representa 3 acesa
das quantias de I78-M7S900 e 141:3271*»-)
relativas a venda, respectivamente, de
frutas e legumes.

O maior movimento foi apresentado
pela venda da laranja pera com o to»
tal de 210.115 dúzias por 126:063S0OO. ao
preço médio, de $600 a dúzia. Relativa-
mente às verduras foram o tomate e a ce-
noura os mais vendidos, enumerando as
seguintes cifras, respectivamente: 
19.730 quilos por 29:5955000.-ao preçomédio de 1S500 e 18.720 quilos por26:2083000, ao preço médio de 1M0O. Deverduras em geral foram vendidos ....23.630 molhos por 2:3631000.
CLUBES AGRÍCOLAS EM VILA ISA-

BEL, CASCADURA E LARANJEIRAS
SSo várias as escolas públicas muni-cipais desta capital que, aderindo ao

patriótico empreendimento patrocinado eorientado pelo Ministério da Agrlcultu-
ra, formaram também- o seu clube aeri-cola. Realmente, esses pequenos núcleos
de -trabalho náo são próprios, apenas,
aos meios rurais. .Igualmente nos cen-tros urbanos não se desvirtua o sentidomoral e educativo dessas entidades. Se.no campo. Inspiram A infância amor erespeito ao ambiente .natal, na cidadedespertam uma compreensão mais am-
pia em torno do maior exemplo que otrato da terra dá á todo aquele que o
pratica. Isto é, que o trabalho para ;ro-duzir lucro e recompensar o nosso es-forço, precisa ser exercido com dedica-
ção, entusiasmo e persistência. Esse éo principio fundamental dos clubesagrícolas urbanos e dentro dessa normae que estão cumprindo o seu programaos seguintes clubes agrícolas recente-mente fundados nesta capital: "Repúbli-
ca Argentina", "Rodrigues Alves" e"Alberto Torres", instalados "por 

ini-eiativa dos grupos escolares de VilaIsabel, Laranjeiras e Cascadura.
"O MOVIMENTO RURALISTA EX

PERNAMBUCO"
Encontra-se presentemente nesta cam-tal a exma. sra. d..Maria do Carmo Ra-mos Pinto Ribeiro, ilustre intelectual

patrícia e diretora do Departamento dcEducação de Pernambuco. Figura derelevo nos meios sociais e administrati-«vos do. importante Estado nortista, temsido uma das maiores propagadoras domovimento ruralista pernambucano e es-colhendo por tema esse assunto do seu
grande conhecimento a conhecida edu-cadora vai realizar uma conferência,
com projeções cinematográficas, no sa-
lão do Serviço de Informação Agrícola
do Ministério da Agricultura, no prô-d-mo dia 12 do corrente, às 15 horas.

EDUCAÇÃO
¦a

APERFEIÇOA-SE O ATARELHA-
MENTO \AtIOX.%1. nr. COMBATE

AO MAL DE HANSEN
Non» melhoramentos 

'csiâo 
sendo

introduzidos, por asaun durr. diária-
mente no grande aparelham ento de
que Já tUtpfe o dooo pais para o
combate ao mal de Hansen e que t
como se sabe. um dos mais desenvol-
vidos e perfeitos do mundo.

Agora mesmo, o sr. presidente da
República acaba de autorizar a exe
cuçlo de diversas obras noa Leprosa»
rios de Cocais, em Sio Paulo; de Par-
naiba. no Paui. e de Santa Tereza,
em Santa Catarina. Nesse sentido
s. escia. apro-rou. respectivamente, os
orçamentas de oitenta, cento e noven-
ta e seis e duzentos e cinqüenta con-
tos de reis. qne lhe foram apresen-
tados pelo ministro da Educação e
Saúde, por Intermédio do Departa
mento Administrativo do Serviço Pú
blico.

Bas referidas obras constam pari-
lhões de serriças sociais, de observa-
Cfto e para expurgo e vestiário; casas
para fnndontrtoe. postes policiais.
periatdrtas. fomos lncfneradores e
Uxns, banheiros, etc.

TRABALHO
O ministro Interino do Trabalho

esteve, ontem, noa Departamentos de
Imigração, de Seguros Privados e do
Trabalho, em despacho com os res-
pectlvos diretores.

Solicitando o aeu parecer a respcl-
to. o mlnistro Interino do Trabalho
encaminhou ao consultor geral da
República o processo concernente no
recurso Interposto pela socicdailo
Adolfo Masalhãen -fc Cia. Ltda. do
despacho pelo qual foi negado arqul-
vamento a uma alteração do aeu
contrato comercial, em virtude de fl-
gurarem como quotistas filhos me-
sores de um dos sócios da mesma
sociedade.

VIAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMI-

N1STRAÇAO

ARTES
PLÁSTICAS

UMA ESCULTORA BRASILEIRA
EXP0E AS 8UAS OBRAS

EM WASHINGTON
m tra. Maria Martins, esposa io• /\ nouo embaixador noi Estados

£\ unidos, tr. Carlos Martins Pe-
reira de Souza, ji ê bastante

conhecida do nosso publico como ar-
lista escultora, através das reproiu-
ções ie suas obras aparecidas em jor-

SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

Expediente d* sr. presidente da

Exposição de motivos

N. 8S1. ce 29 de outubro de 1941 —
Por despacho de 30 do mesmo mts, o
sr. presidente da República indeferiu,
de acordo com o parecer deste Minis-
teria o requerimento em qué o ex-
praticante de condutor de trem da
Estrada de Peno Central do Brasil

Pedro José Fernandes solicita re-
admissão em cargo equivalente ftque-
Ie que exercia quando foi demitido, em
1931.

Atas da ir. diretor geral
Aviso do dia 4 de novembro de 1941

i
N. 3.637 — Ao sr. ministro da Fa-

renda — Solicitando providencias no
sentido de ser paga. no Tesouro Na-
cional. ft Companhia Nacional de
Construções Civis e Hidráulicas, a lm-
portância de 88:3225700, -por traba-
Uns executadas no Aeroporto Santos
Dumont, em 1937. (Proc. 1.781-39).

Oficio» do dia 4 de novembro de 1941

N. 7.2U — Ao sr. presidente do
Conselho Nacional de Petróleo — Re-
metendo o procesM) n. 26.156-41.

N. 7.212 — Ao sr. diretor do De-
partamento de Imprensa e Propagan-
da — Remete; para os fins convenien-
tes. o processo n. 28.608-41, referen-
te a matéria da competência daquele
Departamento — (Proc 28.608-41).

N. 7.217 — Ao sr. delegado do Tti-
bunal de Cantas Junto a este Depar-
tamento — Solicitando providências
no sentido de ser paga, na Tesoura-
ria. folhas de gratificações por servi-
ços extraordinários a que fizeram jos,
em julho, agosto e setembro últimos,
o prático de engenharia G — Renato
Lopes Leitão e o engeqheiro XVIII

Jcsé Antônio Monteiro Bastos, am-
bos do D. N. E. R.. na importância
total de l:04-5$3QO. (Proc. 28.357-41).

D. A. S. P.
CONCURSOS PARA HOJE

REDATOR — A identificação da
parte I da prova para REDATOR do
D. I. P. set-a feita às 14 horas de
hoje, no Palácio Monroe. O crit.V
rio adotado pela Banca para a cor-
reçâo esta. afixado na Divisão de Se-
leçüo.

CONCTRSO PARA SEGCNDA-
FEIRA

TECXOLOGISTA XVII — (P. H.
141) — E" o seguinte o resultado da
parte II (escrita) da prova para
Tecnologista XVII: Inscrição nume-

WÊ0
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Notas policiais
VIOLENTO INCÊNDIO
NA RIJA DA CARIOCA
O FOGO DESTRUIU TOTALMENTE AS OFICINAS
E ESCRITÓRIO DA CIA, ARTEFATOS DE COUROS
— ESCRITÓRIOS E CASAS COMERCIAIS ATIN.

GIDAS - A AÇÃO DA POLICIA E DOS BOM-
BEIROS — HAIS DE 300:000$ DE PREJUÍZO

nais e revistas. Agora chega-nos ie
Washing[on o catálogo da exposição
que naquela cidade acaba de realizar
a nossa embaixatrlz, a convite e sob
o patrocínio ãa "Corcoran Qallery of
Art". O catálogo traz na capa um re-
trato-croquls da artista da autoria da
Portinari, desenho que reproduzimos
aqui para a curiosidade dos nossos lei-
tores, que assim tomam conhecimen-
to do último trabalho do nosso gran-dc pintor. A exposição da .sra. Maria
Martins apresentava dezoito escultu-
ras, umas em gesso, outras em bron-
ze, algumas em madeira {jacarandá,
imbuía, peroba e mogno) e outras em
terra-cota. Quatro desses trabalhos
são inspirados pelo nosso samba.

HOMENAGEM A LUIZ SOARES
Vm grupo de amigos e admiradores

ão pintor pernambucano, Luiz Soares,
promoveram almoço em sua homena-
gem, o qual terá lugar na próxima
semana, cm local que será oportuna-
mente anunciado. As adesões podem
ser comunicadas á sra. Yvonne Sta-
mato. Rua Marquês de Abrantes 64'
tel. 25-5632. Já se solidarizaram com
essa manifestação de apreço a Luiz
Soares, as seguintes pessoas: Gustavo
Capanema, Carlos Drummond de An-
ãrade, Anibal Machado, Yvonne Sta-
mato, Manuel Bandeira, Múcio Leão.
Murilo Mendes, Maria áa Saudade
Cortesão, o casal Szenes, etc.

Ae ultimes horei d» tarde de on-
tem, msnlíestou-se violento incêndio
no prédio de rua da Carioca 40, em
cuias lojas funcionem "A Mele Tu-
rlsta" e a casa "1.001 Bolses". O fo-
go teve inicio no 3° andar do prédio,
onde estava instalada a Cie. Artefa-
tos de Couros, de propriedade do sr.
Lazarlo Gerses, nilo se conhecendo
até o momento a aua causa. No pré-
dio sinistrado, alem des cases comer-
deis mencionadas, havia, no 1* an-
der, alguns escritórios de advogados
• oficinas de alfaiataria, sofrendo
prejuizos causados pela água. Seriam
aproximadamente 16,30 hores, quan-
do o guarda de ronda naquela rua
chamado -pela Jovem Vanda Moreira,
que, multo nervosa, pediu-lhe que
chamasse o Corpo de Bombeiros. O
policial tomou imediatas providência»
e minutos depois chegavam os solda-
dos do fogo, comandados pelo capi-
tfio Jofio Antônio .Baptista, que, em-
poucos minutos conseguiram abafai
ns chamas. O 2o andar ficou comp.e-
tamente destruído.

OS PREJUÍZOS

Os prejuízos sofridos pelas firmas
ntlnge a mais de 300:000$000. "A Ma-
Ia Turista" pertence ft firma Eisrm-
herg & Cia. A Cia. Artefatos de Cou-
ros estava segurada pela importância
de 50:000$000. Prestando declarações,
contou o sr. Lazarlo Gersas,. que es-
tima em mais de 100:000$000, os seus
prejuízos.

INTERROMPIDO O TRANSITO

Durante longo tempo o transito de
bondes e automóveis esteve lnterrom-
pldo na rua da Carioca, sd começan-
do a funcionar normalmente depois
das oito hores.

A AÇÃO DA POLICIA

A Policia, representada pelo comis-
efirio dr. Fernando Ribeiro, esteve no
local. Deteve aquela autoridade va-
rias pessoas, afim dé esclarecer as
causas, do sinistro. A perícia da D.
G. I. esteve no local.

ro 1 — 95 pontos; n. t — 48; n. I
— 65 e n. 4 — 52.

Esses candidatos deverão' compa-
recer fts 8 horas da manhã da prA-
xima segunda-feira, 10, ao Institu-
to Nacional de Tecnologia, para a
realização da parte prática.

TECNOLOGISTA-AUXILIAR XII
(P. H. 131) —- Será realizada fts
12 horas de hoje, no local de Inseri-
çSes, a parte escrita da prova para
TECNOLOGISTA-AUXILIAR XII.

ESCRIVÃO DE POLÍCIA — As
provas de Direito Judiciário Penal e
Organização Policial, do concursp «ne
Escrivão de Policia, estão ft dispo-
sição do.s candidatos na próxima se-
gtinda-felra, de IG às 17 horas. O
critério de correção esta afixado no
local das inscrições,

INTERINOS — Os interinos de
Engenheiro (D. N. P. N. e D.- N.
O. S.), eníprmelro, dentista e me-
dlco sanltarista, 

"deverUo 
regularizar

as Inscriçfies, feitas "ex-ofício", den-
tro do menor prazo possível.

PARA TERÇA-FEIRA

TECXOLOGISTA XVII (P. H.
140) — Os candidatos que prestaram
a parte I (escrita) da prova . para
Tecnologlsta XVII deverão compare-
cer fts 8 horas da prflxima terça-fel-
ra, 11, ao Instituto Nacional de Tec-
nologla, para a' realização da parte
pratica.

LABORATORISTA AUXILIAR (P.
H. 137) — Serft realizada- na próxi-
ma terça-feira, 11, fts 15,30 horas,
na Divisão de "áeleção, • a parte I da
prova para Laboratorlsta-auxlllar do
Instituto Oswaldo Cruz. Os cartOes de
Identificação poderão ser procurados
segunda-feira, de 11 às 17 horas.

ASSISTENTE DE PESSOAL — A
última parte serft realizada terçi-
feira, fts li),30 horas, no Externato
do Colégio Pedro II. Os' resultados
da parte leo critério de correção
estão afixados no local das InscrtçOes.
As provas estarão hoje, de 11 às'13
horas, à disposição dos candidatos.

CHAMADAS'AO S. B. M. — Os
candidatos ao concurso para Têcnl-
co de Administração do D. A. S. P.
eu.1os nümeros de Inscrição relaclo-
namos a seguir, são convidados a
comparecer no Serviço de Blometrla
Médica do INEP (Praça Marechal
Âncora), afim de se submeterem ft
prova de sanidade e capacidade ti-
sica, nos dias e horas seguintes: Dia

ÍO, às 3.X horas: 1 — 1 — I — 4
5 — « — 7 — 8 — 9 — 10 — ll —
13 — 14 — 15 — 16 — 18 — 19 —
21 — 22 — 24 —.26: Dia 10, às 13
horas: 27 — 28 — 29 — 80 — 81

33 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45
46 — 47 — 48 — BO e 51.

CONCURSO A INICIAR-SE

INSCRIÇÕES ABERTAS — Estão
abertas, na Divisão de Seleção, Ins-
crlçBes nos .seguintes concurso e,pro-
vas: Engenheiro, até hoje; Enfermei-
ro, até 13 do corrente; Químico-Ana-
lista, até 18 do corrente; Desenhista
da Aeronáutica, até 14 do corrente;
Médico Sanltarista, até 22 do cor-
rente; Diplomata''(títulos), atê 11 de
dezembro; Dentista, atê 18 de dezem-
bro.

RESULTADO DE PROVAS

-TECNOLOGISTA AUXILIAR XVI
(P. H. 139) —E' o seguinte o

resultado da parte I (escrita) da piro-
va para Tecnologlsta-Auxiliar XVI:
Inscrição número 1 — 10 pontos; n«*
2 — 20 pontos; n.* 8 — 50 e n.' 4

80.
Os candidatos que ootlveram nes-

ta parte da prova o mínimo de 40
pontos previsto no anexo do edital
de abertura, deverão comparecer As
8 horas da manhã, da próxima ter-
ça-felra, 11, ao Instituto Nacional
de Tecnologia, para a realização da
parte pratica.

Sindicato dos Empregados em
Padarias e Confeitarias

Ne sede social do Sindicato dos Em.
pregados em Padarias e Confeitarias,
à rua de São Pedro, 30, realiza-se, ho-
je, a sessão solene comemorativa a
fusão oficial do Centro dos Confeltel-
ros e o Sindicato dos Empregados em
Padarias e Similares, duas associações
classistas das mais operosas no seio da
familia operária.

No mesmo ato será Inaugurado no
salão nobre do Sindicato o retrato do
Presidente Getulio.Vargas, emoldura-
do por um imenso quadro de madei-
ra, onde estão transcritos vários tex-
tos das principais leis trabalhistas
promulgadas pelo Chefe do Governo.

Transmissões "ínter-vivos"
SAO PAULO, 7 (A. N.) — Atin-

giram a importância de 1.065:821S0OO.
as transmfesóea "inter-vivos" ontem
realizadas nesta capital.

UM FERIDO
No momento em que carregava uma

mangueira, o sargento do Corpo de
Bombeirps, Newton Braga, que vinha
se destacando entre os seus compa-
nheiros, pelos seus atos de bravura
foi vitima de quede, ferindo-se na
mfio direita. O sargento Newton Bra*
ga foi medicado na ambulância dt
sua própria corporação.

O FOGO TEVE INICIO NO
BANHEIRO

Prestando declarações à políeh do
8.° distrito, a senhorita Cellna Gr,--..
sman contou qüe o fego teve Inicio
no banheiro do 2.° andar, nfio saber*.-
do a que atribuir. Adiantou ainda, t
senhorita Cellna que o fogo se pr>
pegou com grande rapidez.

OUTROS DETALHES

O 1.° andar do prédio também foi
atingido parcialmente pelo fogo. o
escritório do engenheiro Cândido de
Albuquerque e a alfaiataria de An-
tonio Moreira, forem os que mais so-
freram, tendo esses cavalheiros gran-
des prejuizrs.

Apurou a policia que o sr. Lázaro
Girson, recebeu, há dias, de S. Pau-
lo, 100:0008000 em mercadorias. O tn-
auérito pressetue, devendo prestar de-
clarações, einda, o proprietário da cs-
sa' onde o fogo teve inicio.

INSPETORIA DO
TRAFEGO

CHAMADA PARA 8 DO CORRENTE,
AS 7,45 HORAS,

(TURMA A)
Stela Mendes Aleixo de S01121

Aguiar, Mario Pereira da Cruz, Odilon
Paiva Bittencourt. Jorge Rodrigues ae
SanfAnna, Waldemár Barbosa, Jnsé
Sabino da Silva, Martoel Camilo de
Costa, José Homero Maulaz, Franca-
co Corrêa Netto, Walerson Lopss. An-
tonio Rodrigues Rego, Abillo Estevct
Pereira Filho.

Prova Regulamentar
José Gomes Pimentel, Celso OUvel-

ra de Aguiar, Francisco Mautonc,
Claudionor de Oliveira, José Aives
Teixeira.
CHAMADA PARA 8 DO CÓRREN1E,

AS 7,45 HORAS,
(TURMA B)

Adjalme Rodrigues de Villa Bela i
Silva, Gilvandro Caldas de Miranda,
Max Neuberger, Nelson Antunes, «Io-
sé Bérnardlno de Souza Vasconcelos,
Izalto Caldeira da Rosa, Tabajars
Teixeira, Olymplo Ramos Brasil, Ly-
dio Lucas, Nelson Henrlques Ama-.al,
Daniel Rodrigues de Aguiar, José de
Andrade.

Prova Regulamentar
Jcsé Pereira.

RESULTADO DOS EXAMES EFE-
TUADOS NO DIA 7 DO CORRENTE."Aprovados — Claudionor do Nasci-
mento Lopes, João Freitas Filho, Joa-
quim Pereira Amorim, Luiz Gomes,
Gaspar Soares Camargo, Domingos
Grassani, Iná Augusta de Macedo, An
ton Wilhelm Meyer, Joaquim Xavier
Rodrigues Arrçps, Felix Cohen, Octá-
vio Frias Oliva, Nelson Simões da Crua
Euzebio Magalhães Couto Filho, Del-
fino José da Cruz.

Reprovados, 9.
Excesso de velocidade

P. 1614 — 3491 — 6619 — 16878 -
29556 — 30278 — 33880.

Estacionar em local não permitidoP. 4278 - 4411 — 5145 — 5558 -
5592 — 5724 — 6550 — 7243 -
8792 — 10258 — 10997 — 13292 -r

13776 — 15397 — 16509 — 17035 —
8769 — 18675 — 18720 — 20164 •*-

20486 — 20994 — 22615 — 23502 —
23856 — 24083 — 28426 — 25150 -
26272 — 26297 — 26521 — 27312 -
27365 — 27468 — 27837 — 28371 —
28413 — 28455 — 29128 — 29279 -
29388 — 30019 — 31078 — 31238 -
31361 — 31377 — P. 3000 — C. D.
129.

Desobediência ao sinal
P. 267 — 3805 — 13073 — 25277 -

25931 — 28480.
Interromper o trânsito

P. 1349 — 17582 — 21972.
Meio fio e bonde-

P'. 17B64.
Contra mão de direção

P. 34594.
Falta de atenção e cautela

P. 27303.
Abandonada

P. 18123 — 24757 — 31178.
Formar fila dupla

P. 7756 - 24274 - 25774 - 2951Í— 34048.
I. A. P. E. T. C.

P. 11612 — 26824.
Uso excessivo de buzina

P. 14614 — 20068 — 23360.
r* 
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PROFESSORES E ESTUDANTES
0 ENCERRAMENTO DA CONFERÉN-

CIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PARA UM PLANO NACIONAL DB EDUCAÇÃO
—-. NCERRA-SE hoje a Conferência Nacional ie Educação. Findos os
L? debates, iob certos pontos de vista tio interessantes, os delegados, ao
fv arrumar as malas, podem, alem ias saudades que estas reuniões ie-¦*•"» vem ter deixado indeléveis no seu coração, guardar duas lembranças

inestimáveis ie todo o trabalho realizado: uma é o parecer ia comlaiflo ei*
-.dal composta iot irs. Paulo Lira, Fernanio de Azevedo e Coelho de Sou-'-' representantes, respectivamente, dò DASP, de S, Paulo e ao Rio Grande
dó Sul sobre o Plano de Educação apresentado pelo representante'do Dis-
irito Federal, Outra é o projeto de resolução apresentado pelo dr, Tudt de ...'".' . -'. « _¦ ns- • • ± _»j "^ _• _• »som. delegado da Paraíba, com a assinatura de t» delegados, relativo á A. situação do ensino primário em Santa Catarina através de um dtêcurio do dele-

f«eh»r, d» um» st* ves, pira erlsr um
irave problem», o governo miniiiiM
rtMrvou SOO contoa par» à m-dirii nu*h ftehsu* um», abriu* ei» outra tico*
I». FrlM o orador qu» par» raallwr eu*
prosrtms d» naelonalfuclo lol vaMo-
stiilma a aiiistlncli do sovemo federal.
Queria deixar paltnl» naquela num.
bléla o agradecimento d* mu Eitsdo «o
decisivo «polo recebido da Unlto. • a«m
o qual nio poderiam ter aldo obtldoi oa
reiuIUdoa atual-lio de acentuar Dlu* qu» filia quta-•r a preocupaclo do tllu*

pasta ds EdiicaçSo, a tu» vlfl-¦ 'Ular da .
Ilnela, o NU Mio patriótico, a dedlc»
Cio • Inlereu» com qua acompanhou ¦
campanha do soverno d* Santa Catar!*
n», como oa doa outros Fitado- em que
o problema eximia. A--lm, trammltlu 0
•(radeclmento do governo * do povo ca*
tarlnerue ao preildente Gelúllo Variai
• ao ministro d» Educação e Saúde.

Oepol» o sr. Ivo de Aqulno leu o mumfflu%*7^1!iMttlmtn eTsulcTumentos, embora houvessem gado Ivo Aquino — Apresentado um projeto ae resolução sobre a administração e ^tt&STu.. «KUW.SÍ..
SSUy» o^èüSnTSâ S&, S3S& £%l disseminação do ensino profissional - O delegado gaúcho fala-sobre medidas a ffiü i«*?Vft»l
- fimff&&mfilUSmtt,tímmS Si 53K& -J" to»»*" « *** d_ •J^^EM^Í*""" •"""f* '7?*" "" Ll5&-Í,sV--Ô*oferecido a exame, compõe-se apenas de tris itens, que representam o ponto jetos em dlSCUSSdO no plenário — O mUttUro LapatlCma apresenta projetos C rCSO- wconsld»rVndo mi, wnfom* m exprea*de Tonímànioautoridadei qu'oplnanm' Dtt °iminU! ¦ luções - Regime de alimentação na exposição de seis técnicos ff *^T «.d^

D que o estudo do plano da matéria do plano nacional ie Educação ieve11 ^V(»iS.,Cw*T7-^r« «,_" « EJk.Z^Z.uZZ «ealHott-**. ontem, a 8.» «es-So ordl-ter apenas iniciado na presente Conferência; 2) que os termos ia solução „_,*¦.. di pnmeir» conferência Nacional
a ser dada á matéria devem ser propostos pelo próprio Governo Federal, de Educação.
uma vet que a expressão "PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO" não está A convite do minlitro Gustavo Capa-
cinda precisamente definida; 3) que, nestes termos, deve a Conferência H* nem», tomaram p»rte n» mesa que dhi-
-nltar-se a oferecer ao Governo Federal sugestões para a elaboração ie um gu °j '''J1'*'^0'.^ p/r"„l4 <j_2z e J»

Íirolbe 
o emlno d» portuguêg por pro»•iior que fal* a língua nacional com

voravel à solução do problema que
ae constituiu há quase um M-
culo * desde. entSo vinha des»- acento êxtrsnho à sua Índole; nio admi*
fiando ss possibilidades financeira» te ensino a domicilio. Nio é, pola, ape-
e a coragem dos administradores. Convl* nas um» 1*1 de construçlo Jurídica afir-
nha também nflo esquecer os obstáculo-*, ma. Trata-se de uma lei de arquitetura
levantados pela existência doa partldoa moral e social. Dadas aa suu finalidades,«•--.- tmrinnnl d* fânrnnln n -**i* «e nntlm í-ir 4,ifntutn ntmuArtn HliMiHitn *-»r»ncie OO «orte, rarana, uoiaz, e os -ev-nwao. pei» niai.n-.-i-i mu p-ruaos mor«i o s.cui. usais »t su*i iinanaiaei",

tt-.?,?,?^ repr.sent.nte. do. Ministério, d» M.ri- políticos come- existiam enr. nô._ - nlo_ er. :de__».tranh.r qu. eneontr.-.wna Segunda Conferência Nacional de Educação, — entende a Comissão, á
vista das considerações feitas, qu» as instruções sob o titulo "Plano de Edu-
cação", expedidas jjclo Secretaria Geral de Educação e Cultura da Prefeir
tura do Distrito Federal, poderão ser encaminhadas, em ocasião oportuna,
eo Ministério ia Educação e Sauie, para a consideração que merecem,"O segundo documento é o "Projeto ie resolução" que, depois ie largas
considerações baseadas no espirito do Regime, assim termina:"Considerando, por conseguinte, que a necessidade primordial e deveras

nha e Trabalho.
Depois da leitura da at» e do numeroso

expediente, pelo secretário, prof. Lou-
renço Filho, o titular da pasta d» Edu-
cacáo transmitiu à assembléia o convite
da direção do Instituto Lafayete para
uma visita às suu novas instalações, S
rua Haddok Lobo, lembrando ao mes-
mo tempo o d» Cas. do Estudante do

fundamental, em matéria de educação popular, no Brasil, ê instituir-se, pela Brasil para o almoço que se ia realizar

continua o orador. Havia uma falha gra*vlMlma na lei eleitoral: a omissSo de um
preceito substancial da representação
política, pois náo Incluir, um. dlsposl-
Cio qüe previsse que o titulo de eleitor
nio seria concedido a todo aquele que,apesar de brasileiro por nascimento, nio
panava, contudo, de um .estrangeiro.
por mui sentimentos, por su.s aspira-
cOes, pelo próprio pensamento, que náo

resistência, como d. fato encontrou. Mai
o soverno estava decidido • lavar a ca*
bo a campanha. Avisado de que, logo
que a lei entrasse em vigor, .100 escolas
¦tingida, por suai disposições, iriam

de 10 de novembro, o ensino "é um Ini
trumento em aclo para garantir ¦ con*
tlnuldade d» Pátria • dot conceitos cétl-
co» e morais que nela se Incorporam".

Considerando qu* 4 dever do Estado
tutelar a educação d» Infância * d» ju-
ventude brasileira, nio apenas mtnls*
trando-lhes noções d* fisionomia moral
e civlca, mas formando-lh.es o espirito
ne culto 1» tradições, I llneua, aos cos-
lumei e II Instituições nacionais, e n»
compreensão doi direitos e deverei do
ddadlo brasileiro:

. (Conclue na 11.* pftf.)

slt.r a exposlçáo d. trabalhos que trou-
xe de seu Estado, referente, ás atlvlda-
de» educacionais do seu governo, a qual
m acha Instalada no Instituto de Edu-
cação.
TODOS OS ESFORÇOS PELO ENSINO

O ir. Teixeira de Freitas diz que vai
apresentar uma proposta à apreciação
da assembléia. Antes, porem, deseja fa-
zer alguma, considerações alusivas ao
atual momento educacional do pais, que

no, contra o qu.l náo podiam investir
os politicos. Se tentassem, entr.rl.rn em
choque com os próprios Interesses elei*
torals. Em Santa Catarina as massas qu*tinham freqüentado escolas, eram na
sua quase totalidade de origem estran*
Beira. Como o governo náo dotava eEstado de escolas, os estabelecimento» ¦
abertos á população da maioria dos mu-nlclplos organlzavam-se e funcionavam
á maneira da nação de onde procediamos ancestrais dos alunos a que Iam ser-vir. Esses descendentes de estrangeiros
4 que ublam ler e podiam votar. Como,
-_M ISa 1-ii,n-H4*ii.-Ffh *** atl atl 4-. *¦_.._. A__. __-. _____

CURIOSIDADES
PELO BRASIL E PELO MUNDO

QUESTIONÁRIO N." 77

1 — Há alguma diferença entre uma

ção de armar-se de Instrumentos eflcien-
tes para a campanha benemérita e Impor-
tantfsslma da organização e disseminação
escolar.

Sentindo essa Inquietação benfauja. es-
m despertar d» conclêncla d» educaçlo,
é que ousava supor fosse conveniente
dar o ir.: preildente, da República a or-
dem de arregimentação de todos os ei-
forçou, e, imediatamente, ¦ do Inicio de
um» gr.nde cruzada do ensino. Er. se-
guida leu S. s. a seguinte proposta:"Que a Conferência,

considerando a transcedente significa-
cio histórica dos seus trabalho» e » mis*
sio que lhe cabe como instrumento da
sábl» política de ampla solidariedade
nacional, em boa hora adotada pelo go-verno do preclaro presidente Getulio
Vargas em face do problema da renova-
ção educacional da Nação Brasileira sob
a Terceira República;

e considerando ainda que o mu com-
pareclmento perante o chefe d» Nação
vai ter lugar precisamente no dia em
que extraordinárias solenidade» civlcas
celebrarão o 4.° aniversário do Estado
Novo;

SOLICITE, por um expressivo movi-
mento, ao »r. ministro d» Educaçlo, seu
presidente, se digne transmitir ao exmo.
sr. presidente d» República o apelo unft-
nlme e caloroso d» Assembléia no jenti-
do de que o governo nacional, pel» voz
do seu Supremo Magistrado, haj» por
bem dar á Nação, no próximo di. 10, o

ríhin -Ia -írw-in-la-I-, "Pa.1,'*-.-. -1. •**-**• *,-**oto decisivo «o lançamento lme*Cinip aa Sociedade relipe de dlato, num» perfeita "frente única" de
todos os esforços e recursos, da grandecampanha de ergulmento nacional, mer-
cê da extensBo, rehabllltaç&o c nado-
nallzação do ensino primário, do ensino

inteiro começa a demonstrar a preocupa- então, 'levantar-se o eleito contra os quea8a Am. n •pr-*-.-»•*-¦•__ Am li-rlnimaninti -a f 1 *r-l an _ 1U» _J_.aa_.-__. '_._. .._»__• in _.___¦  _¦_• . _

fórmula convencional, a única possivel — e a melhor, se acaso outras fos- ontem mesmo em honra dos membros se acomodava ao veiculo de expressão
tem possíveis — o grande sistema nacional que conjugue, organicamente, t *•*¦ «-ong.esso, ¦•.•-¦¦<- *-*«— - «»<»- -*«*..r.t •*. «-w. a» •_--. .« „.._ „..
sem atingir os princípios do Regime, nem esquecer as exigências da realida- '" ""
de brasileira, os recursos e os esforços das três órbitas do governo, e até
mesmo da própria iniciativa privada, ém prol do ensino primário, do ensl-
no profissional e do ensino normal;,"Considerando, assim, que a PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO pode e deve sugerir ao senhor presidente da República, ie
cujo "poder de coordenação administrativa" (art. 73 da Constituição) de-
pende a execução do alvttre, a conveniência de ser convocada a Convenção
Nacional de Educação, afim de que às deliberações futuras possa ser dado
o sentido político e contratual, graças ao qual esta habilitada a instituir e
coordenar o grande sistema .inter-adminlstràlivo capas de resolver os pro-
tlemas cuja solução lhe foi atribuída;
Resolve: '
Art. V — E' sugerida ao Governo Nacional a conveniência de ser con*

cocada, com fundamento no art. 73 da Constituição ia República, a Con-
vençâo Nacional de, Educação.

Art. 2' — E' declarada de indispensável necessidade a criação do FUN-
DO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, a esse fundo destinado á União, median-
te majoração de Imposto que for julgado mais adequado, recursos nunca In-
ferlores ao "quantum" constituído por 15% das rendas tributárias dos Es-
tados e 10% das rendas de igual categoria dos municípios.

Art. 3a — Deve desde logo ser fixado que a distribuição ios recursos se
faça de acordo com o que for deliberado pela Conferência Nacional ie Edu-
cacáo e tendo em vista, fundamentalmente, a atribuição,'para cada Unidade
federada, de três quotas, a saber: uma em razão io "quantum'' que os Es-tados e seus municípios tiverem despendido no exercício precedente com os
ramos do ensino abrangidos pela Convenção, outra em razão do efetivo de-
mogrâftco e a terceira em razão da extensão territorial"

Esse projeto de resolução, como ficou dito acima, recebeu dezoito assi-naturas. e fot devidamente encaminhado.
Com esses dois documentos, acha-se ie certo modo salva a Conferên-

cia Nacional que hoje se encerra. '
Na véspera do encerramento, foi ainda solicitado pelos delegados esta-iuais ao sr, ministro que, por ocasião da visita que, em sua companhia, fa-rio ao sr. presidente da República, segunda-feira próxima, sejam apresen-

tadas num discurso, ao chefe do governo, as aspirações dos que concorreram
a esta reunião, e as suas principais sugestões, o orador será o representou-
te do Rio Grande do Sul. dr. Coelho de Sousa.

_.* grato, ao cronista, poder encerrar suas considerações sobre a Confe-
rencia Nacional com a noticia dessas derradeiras medidas,

C.

Conferência Nacional de Educação
vra. a professor Luiz Rego, delegado do cera. Eram essas .. causas do fenõme- O QUE DISSE A ESTE JORNAL O DR, ROMULO
Maranhão, convida os seus. colega. • vi- no, contra o_qual não podiam investir *rjjrj AT f\MJ?tW\A TítPI sVP AÍSÍS Tífí ACHV

O Centro Acadêmico "Can-
dido de Oliveira" sob o patro-

Oliveira" instituiu um prêmio
de poesias denominado "Prê-

ItMmYmi^^fm^ mio Felipe de Oliveira" a ser SSSStff l^AnSl:^ca^
prIni

Panzer ?
— "Se o tempo gela para nós, gela

para os russos também". -Foi
Hindenbúrgo, von Boch, Napo-
leão ou Hitler que teve esta ira-
se?

— Ponha em ordem- decrescente
quanto as suas populações estas
cidades: _ Berlim, Tóquio, Pa-
ris, Londres, Nova York e Mos-
cou.

— "-Diplomacia com créditos conge-
lados é o mesmo que defender
castelos sem ter o que comer".
De que nação foi o representan-
te que teve esta frase ?

— Qual destes três alemães — Hey-
drich, generais Palkenhauser 

' e
Stuelpnagel — chefia a ocupaçSo
germânica ne Bélgica ?

í —Quando falamos do "tank" pe-
sado norte-americano, estamos
aludindo a um "tank" de 45, 60
ou 100 toneladas?

RESPOSTAS AO QUES-
TIONARIO N.° 76

— Sebastopol, esse natural e bem
defendido porto no Mar Negro,
pode conter todas as esquadras
da Europa,

— Os maiores arsenais da Rússia
est&o em Sebastopol e n&o em
Kronstadt. As águas dé Sebas-
topol nunca gelam. A cidade è
notável pelos seus museus de
biologia e marinha, sanatórios e
escolas de navegação.

— A extremidade norte da travessa
do "T" ferroviário figurado so-
bre o território da Rússia, alcan-
ça o porto de Arkangel, por on-
de os russos podem receber re-
cursos enviados pelos EE. UU. e
pela Inglaterra.

3 — Samara (Kulbyshev) ponto de
retirada do governo russo, é a
cidade que viu chegarem quasi
que tardiamente os recursos nor-
te-amerleanos em roupas e vi-
veres para os famintos dos fia-
gelos de 1891 e 1921.

5 — Nas províncias vizinhas de Sa-
mara, em 1891, devido à escassês
e perda das colheitas de trigo e
centeio, combinadas com um dos
mais rigorosos Invernos da Rús-
sia, 30 milhões de russos foram
vitimados pela fome. Em 1921,
quando a América também en-
viou socorros,

concedido nas seguintes
bases:

a)' — Ao autor classificado em
primeiro lugar será conferido o pri-
mio - de 1;000$000 (uni conto de
réis).

b) — A» poesias deverão ger ab-
aolutamente Inéditas.

c) — A comissão julgadora fica-
rá com o direito de não conceder o
prêmio, se achar que a»..poesias apre-
sentadas não o merecerem,

d) — Cada candidato deverá apre-
sentar 5 poesias, não importando o
gênero das mesmas.

e) — Os originais' e duas cópias
deverão ser entregues, impretérivel-
mente, até o dia 17 de novembro do
corrente ano, na sede do Centro Aca*
dêmlco "Oandldo de Oliveira".

f) — Os originais serão assinados
sob pseudônimo, trazendo em enve-
lope fechado e lacrado o nome e en-
dereço do autor.

g) — A comissão Julgadora será
composta dos diversos membros da
Academia Brasileira de Letras.

h) — Em caso de empate, decidi-
rá o sr. diretor da Faculdade Nacio-
nal de Direito, dr. Pedro Calmon.

NEM TODOS

I*™
Ique, 

animado pelo êxito tantas-
tico de Mahomet, Akbar, o cé-
lebre imperador mongol da In-

dia, tentou também fundar uma
nova religião, procurando dessa ma-
neira se tornar um deus; e que tal re*
ligião, que não passava de üma gros-
seira mistura dos ensinamentos cru-
tfios, maometanos e indus, redundou
no mais completo fracasso.

cutar de pronto as proposições e.suges-
tfies firmadas com autoridade máxima
neste Concilio, por'Iniciativa e com ¦
colaboração orientadora do governo fe-
deral, ao mesmo tempo que sob a res*
ponsabllidade coletiva, em completa e
fraterna solidariedade de vista» e de"propósitos, de todas as Unidades da. Fe-
deração, com o pensamento posto na
unilo indissolúvel, na felicidade social
e no engrandecimento espritual d» Fá-
tria Brasileira".

Aprovada a moção do sr. Teixeira de
Freitas, o sr. Gustavo Capanema comu-
nica que se encarregará de transmiti-la
ao presidente'Getulio Vargas o sr. Coe-
lho de Souza, delegado do Rio Grande
do Sul, já escolhido para orador da vi-
sita que os membros do conclave farão
ao Chefe do Governo na próxima se-
gunda-feira.

A NACIONALIZAÇÃO DO ENSINO
Dada a palavra a quem desejar apre*

sentar projetos de resoluçBes, o sr. Ivo
de Aquino, delegado de Santa Catarina,
informa que tem um referente à nacio-
nallzação do ensino. Como se trata, de
assunto de importância transcendental,
deseja, antes de ler o seu trabalho, tra-
zer a plenário, alguns esclarecimentos.
Inicialmente faz referência ao que já se
disse sobre a nacionalização, e concor-
da em que não sáo Injustas as acusaçfles
feitas aos Estados interessados, Isto é,
as unidades federativas onde se forma-
ram quistos raciais, pelo abandono em
que deixaram os respectivos governos o
ensino dos núcleos de colonização es-
trangeira. De certo modo, entretanto,
entendia que nem toda ã responsabili-
dade cabia «os governantes, porque não
lhes facultavam as Constituições de 1891
e 1934 as condições necessárias ao cum-
Íirimento 

do dever de impedir tamanho
nconvenlente. De fato, o individualismo

absoluto consagrado n» primeira, não
permitia decisões dessa natureza. Emho-
ra mais adiantada, ¦ segunda não cria-
V» também um clima completamente fa-

lhe davam os votos? E assim foi perdu-rando a situação.
O sr. Ivo de Aqulno declara, a essaaltura, que em seu Estado havia muni-clplos em que 99% da populaçfio nãofalavam » língua nacional do Brasil.Alude aos perigos que se poderiam criar,lembrando ocurrênclas gravíssimas, * du-rante o período da guerra de 1914-1918,

quando os governos estrangeiros interes-sados enviaram representantes ao nossa
fiais para processar, no selo dessa popu-ação, que se tornava exótica, um cons-tante movimento no sentido de manteibem vivos os seus já cultivados senti-mentos raciais de origem. Geralmenteescritores, pessoas de alta categoria, ca-
pazes, portanto, de levar a cabo a con-tento a missão, esses enviados nln sedescuidaram. Refere-se o orador a algunslivros publicados depois por esses agen-te». No escrito em sua língua por um»mulher, que aqui esteve, havia uma
Íiassagem que era um» advertência mui*o forte: a autora elogiava o ato d» mSe
que esbofeteara o filho, porque em casa
pronunciara algumas palavras em por-tuguês, E" preciso notar que não se tra-tava de ato de um estrangeiro, mas deuma mãe que, nascida no Brasil, de palitambém aqui nascidos, não permitiaque o seu filho aprendesse o idioma doberço. Diante de tal situação, de fato»dessa natureza, não podia a Nação ficarindiferente.

E de fato não cruzou os braços o Bra-sil. O regime Instituído • 10 de novem-remédios°nll ARARARA AR AR ARRbro de 19J.7 — diz o orador — trouxe osremédios para esses males. Graças âclarividêncla do seu fundador, presidem*te Getulio Vargas, pode-se dar inicioa uma grande campanha de nacionaliza-cSo do ensino. Os governos dos Estado,começaram a lutar para a extinção de
quistos raciais, nq que-teem sido incen-tivados pelo poder federal. Criado paradesempenhar um importante -papel, oDepartamento'de Imprensa e Propagan-da, não ficou também Inativo nesse se-tor e todos labem que há pouco tempo,graças ás medidas por ele adotadas, dei-xou de circular, por estar desrespeitai!-do a legislação em vigor, o mais antigojornal de Santa Catarina. Num artigode fundo, esse órgão teve o atrevimentode publicar revoltantes ofensas á nos-sa dignidade nacional. Mas do empenho
que anima o governo, diz multo bem ofechamento definitivo de tal Jornal.Graças á atual Constituição, acentua osr. Ivo de Aqulno, o seu Estado pode ho-
Je tomar providências enérgicas a fa-vor da nacionalização do ensino. Assimfoi promulgada uma lei que, entre ou-tros dispositivos, não permite o furi-cionamento de escolas sem a autoriza-
ção do governo; exige a qualidade debrasileiro nato para os professores*

NA ARTERIO-
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Registro de professores
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o.O delegado io Acre, ir. Rãnulo ie Almeida, falando a este jornal.

Foram concedidos pelo Serviço de
Identificação Profissional do Mlnls*
térlo do Trabalho, os registos dos
professores Claudionor Teixeira Bra- —  - , „¦ *-, -; , ., *, -.
ga, Roberto Talavera Bruee, Marllla 8ua vez* um ímUlle a.a "8<!-tient-a *°
Teixeira Barroso, Maria da Costa Povo* ° l-o-"*5"* do Acre fol.seleclo

dr. ROmulo de Almeida, Jo-
vem adgovado baiano, é o de-
legado do Acre à Conferência
Nacional de Educação.

Embora não tendo nascido naque-
le território, o dr, ROmulo de Almei-
da tem por ele uma tal compreensão,
e uma viva ternura, que talvez não
fosse possivel mesmo encontrar me-
lhor delegado para aqui o represen-
tar.

Essa compreensão e ternura pe-
lo Acre derivam da própria história
daquele território que, ao» olho» do
seu representante, aparece revestida
de heroísmo é de poesia.

. Elogio do Acre
Sua» palavra» são de agudo entu-

alásmó:
— O Acre é uma surpreendente

realidade brasileira, do ponto de vis-
ta econômico e histórico, pelas
prova» por que tem passado o valor
da sua gente*. Si a conquista do Acre,
pelas armas é um feito notável, qua-
se desconhecido pelo. resto do Bra-
sil, à conquista da floresta é um fe-
nómeno absolutamente popular, uma
realização sem mais ajuda que a
dessa, gente, que se valeu a si mes-
ma e soube afirmar-se capaz, na sua
solidão e na sua coragem.

O Acre tem uma pujança econO-
mica insuspeitada pelo litoral, que
apenas conserva, das regiões de oes-
te, vagas impressões inexatas de
lnhóspitas e longínquas.

No entanto, a produção "per ca-
pita", do Acre, ê de quase 600 mil
réis. E este índice só é superado, no
Brasil, por S. Paulo e pelo Rio Gran-
de do Sul.

O habitante do Acre-esta em con-
dições de viver bem, dada a sua ca-
pacldade de trabalho, superior á, do
trabalhador rural médio do Brasil,
bem como pela riqueza prodigiosa
que lhe oferece a floresta acreana.

E eBse habitante rept-esenta, por

dia saudável aos seus habitante». No
entanto, o verdadeiro - acreano, Isto
ê, o que por instinto ae adapta, ate
onde o instinto o permite, à situa-
ção regional, faz uma casa maia con-
forme a essa situação, coplando-a da
tradição indígena ,e mélhorando-a
como lhe ê possível.

— De modo que — observa o dr.
ROmulo de Almeida — ante» do pro-
blema da educaçlo propriamente Al-
ta, creio que, no Acre, é necessft
rio formular este outro problema"Como fixar o homem ft região"?
Essa estabilidade do habitante acrea-
no teria, como conseqüência, a solu
çfto da questão econômica, permttln<
do melhor aproveitamento do traba<
lho do colono. E então se poderia,com mal» firmeza, enfrentar com se-
rledade os assuntos de educação.

Creio que toda a escola deva refletir
e estar a serviço de uma política de
colonização. • ;¦'/I

A escola no Acre

Vai, Iva Walsberg
nhard Erich Prast.

e Alfred Ber-

que Outenberg, o inventor da
imprensa, chamava-se reaimen-,
te Johanri Gensflesch; mas que,

pelo fato de sua família morar
Outenberg Hof, tornou-se èle

.-. o número de fia-
gelados chegou a 20 milhões. xem «¦_-,~" fam-lra íoi fun****cla rio reinado mundial e historicamente conhecidode Theodore, filho de Ivan, o p0r esse penúltimo nome.Terrivel, no século XVI. E* uma
das zonas onde 6 Inverno russo . «* que> nos Estados Unidos, os na*chega primeiro — melados de ou- ** 

meros dos telefones usados emtubro. Os ventos gelados queassolam violentamente, nâo per-mltem o acúmulo da neve emlugares certos.

Registro de diplomas
O sr. Abgar Renault, diretor geralao Departamento Nacional de Edu-cação autorizou o registo dos diplo-mas do químico, industrial Calo Pan

cenas de teatros, cinema ou rã-
dio não são fictícios, pois geral-

mente as empresas' telefônicas pós-
suem alguns números à disposição dos
interessados para esses casos.

4 
que hà uma velha e arraigada
crença em vários países segundo
a qual, na construção de uma
ponte, se não perderem a vida

um ou mais operários, ela fatalmentedlá Guimarães; dos médicos: Carlos ruirá ou ocasionará desastres gravisslMaia e Silva, Izidro Heredia Filho,Herminio Ferreira Pinto, Paulo Alber-
¦£..1 Arau-i°. J°âb de Melo Matos,
e^r° Antunes, Sebastião Fonsecaootto Maior, Phebo Oliveira-*•_„¦ ' -••¦—¦- *-¦*.-;"«*. Rogè
ihFv??'» Adema-" Pimenta Brant,l3 Gheller e Otávio Job; dos cirur-Bioes dentistas: Joaquim Gomes doNascimento Júnior e Antônio Padua
t; inde; d0s bacharéis: Aneide Cia-°Jr,^,ocha «-.Wilson Getulio; e dosJ-cenciados: em filosofia: João Au-
f^f.-™Blieves Fllh0 e Nalr ortlz* das
DkT™-**1'-****** mês Carmelia Souza

mos*

5 
que a metralhadora foi lnven-
tada, em 1862, por Richard Ga-
tling; mas que, somente em
1S94. essa terrivel arma de

euerra foi aperfeiçoada por Sir Hl-
ram Maxim, que lhe deu as caracte-
rlsticas que até hoje conserva.

6 
que os recém-nascidos possuemonze ossos mais do que os adul-
tos; r que esses ossos sUDlemsn-
tares sp unem num número me-
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nado pela própria coragem de eml-
grar para ali, pela sua energia pes-
soai e pela sua capacidade de ini-
clativa. Acontece, apenas, que, na
maioria dò» casos, esse homem Jã
leva do nordeste uni organismo debl-
lltado pela miséria das seca» e pela
mft alimentação. E, quando mais tar-
de esses males evoluem, evolue tam-
bem a fama de .preguiçoso que lnjus-
tamente lhe ê atribuída.

Outra circunstância qúe para Is.*jo
concorre é n hábito da Inrlrtstrla ex-
tratlva, que se pode converter em vi-
cio, tornando-o displicente e impre*
vidente. E como as grandes espe-
ranças de enriquecer jã estão desva-
necldas, o acreano de hoje se vai
convertendo num oêtico: tudo por
falta de uma adequada educação eco-
_ J - _. Antes de ser interrogado sobre a
Função da educação no Acre Conferência Nacional de Educação,

o dr. Rómulo de Almeida faz uma

— Desenvolve-se no Acre um gran
de esforço para ampliar o número
de escolas, por parte do governo do
Território e dos seus municípios. In-
felizmente, só hft 10% de professo-ras diplomadas: as outras são reerti
tadas entre pessoas de relativa cul-
tura. Uma grande parte das diplo-
madas saiu dà própria Escola Nor-
mal do Território, escola que se es-
tabeleceu eo>n Imenso esforço, e ho-
Je possue um 'corpo docente que não
é inferior ao dos ginásios do Rio.
Evidentemente, o número de pro-fessoras ainda não basta; a Escola
Normal do Acre precisa, porem, de
colaboraçUo mais larga, por parte do
governo federal, para ser devida-
mente .aparelhada. "As 

professoras,
diplomada» ou não, ganham, no Ter-
ritório, 400 mil réis, no mínimo.
— Penso — continua o dr. Rômu-

lo de Almeida — que todos os esfor-
ços feitos em favor do Acre são de
uma importância extraordinária, e
terão resultados valiosos para todo o
Brasil. O Acre desfruta de uma si-
tuaçãn privilegiada, por exemplo, em
relação aos paises da América do
Sul. Essa situação lhe oferece con-
dições excepcionais no terreno ma-
terlal e no espiritual. Por um lado.
representa um ponto de grande va-
lor para solução de problemas da
economia nacional; por outro, ê uma
espécie de via de comunicações pa-
ra a política de . confraternização
americana. Sem esquecer, mais uma
vez, a capacidade produtiva da re-
glão,, e o seu desenvolvimento que.até agora, se tem produzido sem tra-
zer nenhum sacrifício ao tesouro na-
cional.

A Conferência Nacional de
Educação

Assim — continua p dr. RÓmu-
lo de Almeida — a educação no Acre
deve ter por função transformar o
homem de um simples caçador ou
extrator num colono, que . conheça
melhor e melhor saiba aproveitar

as riquezas da floresta, ainda bas-
tante ignoradas e mal aproveitadas.'
Por outro lado, essa educação deve
ensinar-lhe a defender melhor a sua
economia, resEuardando-o dos gran-
des intermediários, que constituem a
maior ameaça, para o homem e a
economia do Acre. •

Orientação ecológica da
educação

SI ns processos -ile educação de-
vem ser estabelecidos em função do
melo, a.orientação da educação, no
Acre, pode definir-se no seguinte:

Tavares Bant*eir*-*- Brasil e Nidia nor durante o crescimento da crlan-

PROFESSOR MANOEL LOUZADA
O professor Manoel Louzada, assistente técnico do Ministério da Educação,
foi por motivo do seu aniversário, ante-ontem ocorrido, alvo das mais justas íazer ° homem conhecer a floresta
demonstrações de apreço. O flagrante focaliza a homenagem que lhe pres- * 

'" """"
tou o Colégio Universitário que ele dirigiu com largo descortinio durantemais de dois anos e ao qual deu o melhor do seu esforço honesto e produ-tivo, representando a entrega, por uma aluna da casa, do brinde que lheofereceram os seus ex-dirigidos. Também os professores do estabelecimentoofertaram expresiva lembrança ao ilustre' educador e homem público. ¦Por sua vez, o Grêmio Universitário fez inaugurar na sua sede o retrato dohomenageado que ali compareceu para d-stribuir as medalhas oferecidas aosremadores do Colégio Universitário que venceram "A TAÇA DAS AMÊRI-CAS', derrotando, em disputas do prelio, as Escolas Nacionais de Educação

Fislca e de Engenharia.

preparâ-lo para vencer o melo, afim
de se transformar num colono fixa-
do ô. terra que dominou.

A prova da má orientação que ain-
da se nota no sentido da educação
acreana pode deduzir-se, por exem-
pio, da simples observação das ca-
sas que aí se constróem. As casas
que diríamos "civilizadas". Sem va-
randa, cobertas de zinco, essas ca-
¦aa não oferecem condições de mora-

referência ao ensino profissional.— Infelizmente, o ensino profls-
sional não existe, HouVe um patro-nato, do "Ministério 

j da Agricultura,
mas nâo estava aparelhado; e. fechou
o ano passado,. Esse Patronato, ti-
nha uma estação experimental, onde
foram feitas experiências de plantio
de borracha. .Há* iima': * lnspétoria
agrícola. E' Uma pena qúe o ensi-
no profissional não seja incentivado,
pois isso resolveria multa coisa, prln-
clpalmente agora que a Amazônia
volta a ocupar, com a exploração da
seringueira, o cahtaz mundial.

Foi entSo que falamos ao dr. Rô-
mulo de Almeida, da presente Confe-
rencia Nacional de Educação.

—A convocação dos governos lo
cais para estudarem a coordenação
dos sistemas de educação, nessa Con
ferêncla, atende-a-um' objetivo de
rendimento no esforço Urgente pelo
melhoramento da educação nacional
O material recolhido pelo Serviço de
Estatística do Ministério, e estudado
pelo Tnep., £ suficiente para oferecer
o panorama de todos ris Estados, -*n
tal assunto: e constitue uma esperai*,
ça para todos os delegados. Esperan-
fa de que, conhecida a nossa ver-
dadeira situação, sejam tomadas as
medidas que se considerarem neces
sárlas ao bem estar nacional.

NESTA PAGINA:

Professores e
Estudantes —
Curiosidades — Nem to-
dos sabem — O encerra»
mento da Conferência
Nacional de Educação —
Entrevista do dr. Romulo

de Almeida

Marcha para o Oeste
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A alfabetização não basta

SOB 

o titulo "Populações Ru-
rals", o revmo. padre Arlindo
Vieira publicou, recentemente,
no "Correio da Manha", Ju-

dlclosas e oportunas referências ao
estado tle miséria e abandono em que
vive a nossa população rural, na qua-
se totalidade do sertão brasileiro.

Com a sua incontestável autorias-
de, o digno sacerdote afirma ume,
grande, uma gritante verdade — gri-
tante para os brasileiros que conhe-
cem de fato o interior do pais e en*
caram as nossas realidades com olhos*
de ver: "No momento atual, a Impor-
tâhrla exagerada que se dá no pro»
blema do analfabetismo é fruto do.
espírito primário de muitos que con-
seguem apoderar-se da Imprensa e
da tribuna para propagar suas idéias".

De fato, sem menosprezar a slnce-
ridade de todos quantos se empenham
pela alfabetização dos brasileiros,
convencidos de que é esse o meio do
curar todos os males nacionais, nós
os homens do sertão, parcelas inslgnl-
ficantes do cerne da nacionalidade,
trabalhadores anônimos da gleba, re-
conhecemos que a alfabetização, pu-
ra e simples, como se pretende fazer
atualmente, não dará os resultados
necessários.

Infelizmente a grande maioria dos
especialistas e dos técnicos chamados
a colaborar na regulamentação dás leis
de ensino desconhece as condições pe»
culiarísBlmas do nosso imenso sertão,
dividido por circunstâncias várias em
zonas completamente diferenciadas
uma das outras, formando, sob a apa-
rencia de uniformidade, uma colcha
de retalhos quando observada* mais
minuciosamente.

Dai o absurdo, diremos mesmo a
iniqüidade, de certas exigências legais
e regulamentarei, reduntantes em Ir-
removíveis dificuldades e, eonsequên-
temente, em retrocesso, para regiões
do interior em que elas são inaplica-
vela.

Poderíamos citar muitos fatos, casos
concretos, que o asfalto ignora ou nto
procura conhecer. Fa-ló-emos, decer-
to, em outra oportunidade.

Retomemos, entretanto, as nossas
considerações* sobre a obsessão "do
analfabetismo, encarado por muitos
patriotas sinceros como o mal nume-
ro um do Brasil.

Não se compreende nenhuma ma-
nufatura sem matéria prima, Não ,é
possivel viver e prosperar a indústria
da lapidação dé pedras preciosas, sem
a existência prévia do garimpo, da
lavra, onde homens fortes e rudes re-
buscam na terra trabalhada as ge-
mas preciosas.

A alfabetização pressupõe a existén-
cia do animal homem, elemento pri-
márlo, alicerce da sociedade ou, me-
lhor, da nacionalidade. Sem uma ba-
se sólida nada se constrói com eíiclên-
cia. Sem o elemento homem, hlgido e
forte, Jamais se conseguira uma clvi-
lização que possa perdurar e canil-
nhor com' segurança para o futuro.

O município de Capão Bonito, cujo
quadro de pobreza e atraso o padre
Arlindo Vieira pintou com as cores
sinceramente vivas que o seu pátrio-
tismb inspirou, é o fiel retrato do
grande parte do sertão brasileiro. Es-
se sertão precisa, antes de ser alfa-

.betizado, de ser alimentado e curado.
Se examinarmos a fundo o problema

humano, no Brasil, verificaremos que
ele se resume, em última instância,
a uma única questão — alimentação.

Gigantesco e complexo problema é
o da alimentação racional. Atacado,
entretanto, de frente, implicitamente,
as doenças serão combatidas pelo au-
mento de resistência dos doentes e
pela diminuição da receptividade dos
sãos. O aumento de vitalidade pela
boa alimentação redundará em au-
mento de produção, ainda mesmo que
os processos se conservem rudimenta-
res. A mortalidade infantil diminuirá
porque as mães poderão aleitar os
seus filhos. E a matéria prima -— o
homem brasileiro — surgirá para to-
das as manifestações da civilização.

A escola que, no momento, convém
do sertão brasileiro — somente ao ser-
tão? — é uma escola para a qual
ainda não foram preparados os pro*
fessores. Nela o aluno receberá, desde
o primeiro dia de freqüência, noções
elementares de higiene, de combate
pela profllaxia e pelo trat*imente, du
principais doenças que flagelam o
sertão — verminoses, Impaludismo
sífilis e lepra — e de alimentação ra-
cional.

A escola deve ser adaptada ao meie
de modo a consolidar o apego da cri-
anca à terra.

Nas zonas dos grandes campos dt
criação de gado o aluno receberá, nas
classes mais adiantadas, rudimento»
de pecuária, através de livros de lei*
tura adrede preparados por técnicos
e professores, em ação conjugada. Nas
zonas agrícolas esta modalidade ds
vila rural terá predominância nos en-
slnamentos.

Coleções de quadros murais lmpree-
slonarão, pela vista cotidiana, os pe-
quenos brasileiros do sertão guiando-
os para o objetivo colunado — o ho-
mem forte, adaptado ao meio em que
vive, produdndo o máximo.

Já é tempo de atacarmos os pro-
blemas nacionais pelos seus funda-
mentos. As soluções pela rama forâa
do Brasil, como disse o padre Arlindo
Vieira, — "uma fimbrla de ouro pre-
gada num manto de trapos".

ANDRÉ GHi
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PANORAMA JURÍDICO
O sério e o cômico na Jurisprudência - Á margem dos julgamentos - Juízos Criminais - Supremo Tribuna

Federal - Tribunal de Segurança Nacional - Falências Concordatas - Movimento . forense
O SÉRIO E Ò CÔMICO NA JURISPRUDÊNCIA y»»^p£^*.3MS* SfiS ÒSsWS^*™ InÍuriou °» P°de™ Público«

JMlftfO. espiríto duplamente apm^^^fímt^ V S^\'KSsm%^^ .» g%í^s%VUo% ã^atÍ$£^&i^&
I* ciência e pelas emoções da art», escreveu esta Vdglnammoravet, de prlnc,p|0 tfe pròvti mM e ne. 193li atribuído o direito à indenização nistros Barros Barreto, denúncia con-

«*» em um dos livros mais delictosos que a mente humana tem con- ceuar-0 que, pirt completar a con- nao só à família legitima como ainda tra Hugo Silva, por injurias aos pode-
ccbido. vlcçio, a ela ae venham Juntar pro- à companheira' da vitima e aos filhos res públicos. ,
Referimo-nos ao Scherz und Ernest in dar Jurlsprudenz: vai que nio dependem apenas da naturais que ela deixasse, referidos na o processo, que tem o n.° 1930, do
— "E' exatamente na conceituaçâo da personalidade qu» a ciin- confissão do reu; um o que nio no- carteira proflsítlonal, art. 20. I 4.*»).

p/« mndêrMi^iuMm^táltâ evolucionista. E' de admirar deremos considerar o crime como «u- A Companhia ré iaterpôs recurso ex-
ÍZ.JZ?,!!. li »^*i^^ .tm^rSSn^S^à ^^ tavt^ flcientemente provado? nem. por traordlnárlo, arrlmando»»3 no art. ...
arte com que se espiritualiza, e ^V^evidaiumica an "£","¦« 

oue conseqüência, pode o reu- ser" Justa- 101-ni. "d", da Carta Const. de 1937,
Faiecc-me o gênio de Schiller para aplicar ao direito o estro com que, mn£ cotamfa». e tjegtn(j0 que a deciift0 recorrida te-
nos "Deuses da Grécia"", canta os objetos que nos carecem mani' considerando que. embora se possa ria dado à lei federal n.° 24.637, de
mados: — as fontes, os arvoredos, os montes, habitados por seres considerar de cínico .0 procedimento 1934, inteligência diversa da adotada
dMnoj dessas testemunhas que, como nes- pelo Tribunal de Apelação do Distri-

Mas mesmo em nrosa. o efeito não i menor. *¦** «utos, modificou e sensivelmente, to Federal, e por outras Cortes Supe-
r^^^/^^^^tíMiuSa velho donde escorre a água em Juízo, o depoimento que prestara riores ou Justiça. Estais vendo daqui ^^^^^^^fT^JLS^Jt^^ na policia, agora em favor do acusa- Na Interpretação do artigo em ei- requereram a faldo cfttttw para o pa'eo vizinho? Acreditais que é,P™™camente,/* do. decretando. Ipm facto. a falência péole. a hipótese deu margem a votos beiro, estabelecido

telhado velho. Sim; certo que o e... Mas, não percebtts o fulgir da t t ,nocu,dade d» »ngtruçlo criminal, Iniercssantw. üm deles, o do minis- nes n. 30.
personalidade jurídica, que nele esplende, como se fosse ilummaao mM egse julgamento, quanto à con* tro Barros Barreto, que foi vencedor,
luz elétrica? Ê que o velho telhado é uma pessoa Jurídica, sujeito do duta dessa testemunha, seria todo destacou-se niio só pelos argumentos
direi ío de servidão- aprlorlatico e presumido, motivo nnr- aduíldos, como pelas raióes Invoca- —¦ que nio poderia Implicar em conde- das. 'As leis trabalhistas, declarou a.

Estado de Alagoas, foi distribuído, pa
ra o Julgamento respectivo, ao Juiz
coronel Maynard domes. .

FALÊNCIAS E CON-
CORDATAS

— A. 8. Ribeiro — No Juizo da 2."
Vara Civel, Albino Mesquita és Cia.,
credores de 4:500S003 por duplicai*-*,-falência de A. 8, RI

à rua Octacllio Nu-
Albina da Conceição — O Juiz

da 2.* Vara Cível prorrogou por mais
10 dias o prazo concedido à fia. 9.

J, P. Ribeiro — O Juiz da 2.'
Vara Civel deferiu o pedido de con-
tlnuaçlo de negocio e aprovou os sa-

„„*.„ ,..,.—.-». - „..,_.._ r- ¦ . - . , >"¦•-» •'-»• ¦ ¦¦•- ~~ - - zoavel que o descuido da vitima, dei- o.0.^«í,?' ni_,«„..i », «i.
de Münchhausen, que a si mesmo arranca do atolelro. puxando-se pelo tv-euio: , -., xando de fazer consignar da carteira -._¦*"*¦*A-»«'™«J"L* .rí;,.?"
topete, - ao mesmo tempo sujeito e objeto, guindaste e carga ao mei- Considerando que. sendo a prova profissional o nome de companheira »J"» « JXJSiiT-«ttemunhal a mais. suscetível de va- % dos geU8 fllhos naturals, Importasse ^Í^^H^^ J^SS^F^àT kl

— A burra do vosso banaueiro esta cheia de notas aa icsouro e
w.;ã«^TL««S 

"m„ 
mrrni tititlos" direi?— furo enaa- nacan dos acusaaos. que íoram pc- excia„ visam, principalmente íavore-de ações dc companhias. — São ^^J^^^^^^^S^ neficlados com a retractaçlo verlfl- cer 0 empregado e os seui herdeiros,

no! Consultai qualquer dos vossos teóricos, e aprenderels qu<"opes- dft 1ulí!0 da mMml| tMtt.m„nhB. ^ nessa conformidade, nio seria ra-nnnm Auririlmi n .iiipltn lin titulo ao vortador i O VrÔVriO titUlO, eSPèCle ,<-•.. „„„ih. 4.. nuo ¦««Istlrum a

mo tempo... ,»w>>..>. -- .- c UUS BCU» llllll» linilliniO, • UlfJV/» ¦«»» J..l»n»„ n Alm 1* An .»i..nl. ml. «

Nem sois capazes de construir civllmentc a vossa posição jurídica, ^"J^£tffâ*£gfc Z^MafV^ão^^J^l «UA 
" 

« S ttrí
àmo espectador na platéia de um teatro. Prciendeis que, comprando eMo 

XX Pw a Baot-Jte nio neílcl9..«**8al.. quando ficasse provada HnpM
6 entregando o bilhete ao porteiro, adquiristes o direito de entrada... £™ 

'^t^uVM 
&&*w,

Presidência da República
*

advertia Paula Baptista, nao a qualidade dos Interessados.
Há de se convir, tambem, concluiu,

— Ora, isso nunca foi construção. mtl, 0"u menos numerosas afirmem que dita prova, pelos meies comuns,
O construtor raciocina assim: o bilhete legitima o portador como 0 ütMo Ao jogador incumbe. — co- é de multo.maior valia do que o sim-

tal. O portador como tal, porem, é uma pura abstração, uma perso- mo ftJ! gentir Um magistrado rlogran- pies registo, feito na carteira profis-
nalidade ideal, uma pessoa jurídica. dense, - rigoroso exame das suas slonal.

ComeouÍMdo, por vicio do bilhete, penetrar no teatro, nada mais condições de credibilidade, afastando A argumentação do ministro Barros

&&3S&B tiSSU&sts* m"""' í"" im"° ssw eszsjtfs f- ra|*.y,tr.s« s-sut
'mSSli'Sff£ÍSr. **** «*-. o íu *» ,„. -5eÚUf-S^*-S£ t^Tnacwnal '
Wcma. . rias garantias de retldáo, Idoneidade KAJ>VA IN AIulUl^N Ali

E' tâo fundamental a noção do sujeito do direito que, sem ela, e |mparc|audade (Jullo Casado - Na -,,,„., . x ,« ,
náo-comprecnãcriamos uma sô relação jurídica, e, confusos desde o pri- advocacia e na Judicatura, p. 107); Julgou-se incompetente — "»la 

,18 d0 corrente, às n horas, para
*..„•..„ n»..n y.ii./1/irimi»» h /.ntiriiísiío de nue tudo-não vossa de uma considerando que, por Isso mesmo,. í, . . , . . f h- ter lu8*r a •SMmb,e1»- "e credores.

a prova de acusaçlo deve ser o pri- L.onaenaao o intrator —, ue-
meiro objeto do exame do Juiz., e se nuncia(l0 por crime de injúria
ela náo contem os característicos pa- """" "" **
ra a sua perfeiçlo jurídica, náo hâ j^ audiêncla realizada ontem, as
necessidade de, proceder-se a prova 14 j,oras,' o juiz Raul Machado se jul

dores.
R. H. Schroeter — O Juiz da 7."

Vara Civel mandou ouvir o dr. Cura*
dor das Massas sobre o crédito dc
Pomar Si Filho.

Manoel Abrantes — O juiz da
9." Vara Civel julgou habilitado o
crédito impugnado de I. A. P. dos
Comerciários.

Aristides Silva - O juiz da 12."
Vara Civel mandou selar e preparar
o crédito Impugnado de Araújo, Fio-
res i* Cia.

. — A Gonçalves Domlngues — O
Juiz da 14." Vara Civel designou o

meiro passo, chegaríamos à conclusão de que tudo não passa de uma
vá fantasia, òu-que a mente do homem é impotente para compreender
os lineamentos fundamentais, o arcabouço do direito.

SPENCER VAitPRt

A' MARGEM DOS JUL-
GAMENTOS

A (capacidade processual e o
interesse de litigar

Todo homem é capaz de direitos e
obrigações na ordem civil, desde que
nSo incida nas prescrições dos artigos
5.° e 6.° do- Código Civil.

Se é verdade que todo o direito cor-
responde uma ação que o assegura

as mesmas testemunhas que,, ao pres
tarem declarações na policia, afirmam de defesa, a qual torna-se dispensável, K0U incompetente pala Julgar Cono de
tem visto a agressão praticada pelos na hipótese de ser deficiente e inex-  -¦
acusados contra a vitima, já, em jul-
zo, ou náo foram ouvidas ou decla-
ram qúe náo presenciaram a agres-
sSo referida »e nenhum esclarecimen-
to apreciável oferecem que possi. ori-
entar o Julgador:

Considerando aue. náo basta o sim-
pies fato material das lesões corporais
verificadas nr. vitima, para que fique
confieurado- o delito capitulado no

pressiva a de acusaçáo (Piragibe
Dlc. y. 1, n. 1761);

Considerando que, realmente, a pes-

Fillppo, denunciado no processo n."
t900, de Sáo Paulo, como incurso no
art. 3.-, inciso 25, do decreto-lei n."
431, de 18 de maio de 1938. Funda-

MOVIMENTO FORENSE
Autos entrados da Inferior
Instância, no Protocolo da Se-

eretaria em 7 de novembro
1.* Vara Civel — Ordinária — Ape-

laç&o Cível. — 1.* Apelante: Compa-
nhia de Carris, Luz e Força do Rio de

«oa acusada náo nrccisâ fazer prova mentando a decisão, o juiz declarou Janeiro, Limitada, 2." Apelante: dr.
ffSSSfiOT E^JSS* GonçalVM-Apelat
^'o^lfo^^^i^Zr ft Brt^^"«^fiÍÇ- **.««&• - Açlo sumária -' V.r rt« n^viís n 213 nota I) 1** nfto sendo ° íat0 da alçad,a ,dft Apelação Civel. - Apelante: lUrtba
7Jh^ASL da' nVova da narte ?usU«a esPeclal 1eve este. seI dec!a' Maria Ahtonletta Oavarráo. Apela-e a insuílcêncla da prova qa parte ra(ln 1nrnmn(.t(,nt(.. «metendo-se do: OctaclUo de Lucena Montenegro.

10.» Vara Criminal — Apelação Cri-
rado incompetente, remetendo-se

art.. 303 invocado na denúncia, mas daquele que. está encarregado de admi- . fc . u c'omum, depois do
» _..._¦  a' _ ... »I.1hX Ia nnnrill-l A M Krftltí lPflA ff-a lllla ** ** _ ,. 1 «4*(Cod. Civ. art. 75), nãoémenos cer- l^^^^Zmkl^íWm^ nlstrá-la conduz à absolviçáo da ias- ^i^doTibunalPleno. JZ-£eZte sTrafhíTtevS*to que para propor-mi contestar ação ,.^ ^£ ? ^ e 

* 
^ ta da parte contrária, pois é so- p^SnèterSram. ha acusação, o pro, ?'"?LtAPS 8

é. necessário legitimo interesse, eco
nômlco ou moral (Cod. Proc. Civ. art.
2.-).

Sem que se faça prova, desde logo,
da existência de fato ou clrcunstân-
cias justificadores do ingresso em Jui

do agente Isenta de qualquer dúvida
Cor.ilderando que,, as decterapõei

das testemunhas do inquérito policial,
para terem eficácia, e valerem como__ J- *..nJnn.nn<-/. «.Alirln An nãrilrin M«'» IC-CIU Cl IL aLl«. C VSlEieni ITIUIUzo e do fundamento solido ao peaiao, nrftva ri_vpm „_ reH„-*a. mr,.i,-*.o.,i. j«. m«inc n»miHitn- um hi. Prova, ae^cm ser. reueraaas. peranteatravés dos meios permitidos cm di

reitó, cumpre ao magistrado provlden-
ciar afim de que se ponha termo ao
litígio que a lei não ampara ou a mo-
ral tutela.

Entretanto, multa vez, & propositü-
ra da ação. ou ao exercício dos meios £» 

«g» M-*i.0 «« 
^p^l/"-defensivos presidem a malícia * os ?AG™*!. -P}Si..^ W: -***n»l. ?•

1. n. 474. n". 15«4):
Considerando que, a prova para

e os
ardis, concertados com habilidade tais
que bem podem gerar a aparência de mS"X T£. a.,.pí?»£ n.P.a-Sinceridade do petltório ou da con- ?"" t^a^°nr(,t^ s"J,tí£ p!™
testação. levando, peja. incerteza, ff.,° ^tJSd.^^te-lB^.'^B*ri5;
juiz a dar segulmenío à temeridade, *,asrt'01ííerIld" ^JSS^Sii, „1e
kan3tahnreente0USl0• ^ ^ "* %&SW^SsliS^

Assim équentdiariamente, com uma %2£*?*L&r * 
W"r*"*0 lV'

freqüência alarmante e que parece Jff-L^™1^^ em
multiplicar-se, surgem, perante os ^men'aL ?i ^dos ¦ P°, ln,quérit0. e
juizes, casos de nenhum fundo juridl- "|I,^,f,í!t™.ça? cr,l,mlnal uma 1"u-
co, propostos abusivamente, tâo só na P.fe/A1""l0? ei" s£m-. °"ue tor-
perspectiva do tempo a ganhar du- ""dfaífe'n,tLma redundância, uma su-
rante o transcurso do processo, pe- p I'"rj".0, ., . ,
las fases ainda longas da instaura- rt„?0"£d.l:rjmdo a"e' as declarações
çao e do seu julgamento nas várias dos "c*isad.0»' nos tennos em que es-
instâncias t5*' concebidas, ainda que possam¦a- „..„,'« v,inAt»c.. tnrf«. .. „.«. valer como confissão do delito, não
H,ri^S^-«.»«« i?a.í?™ íSoTaS bastam para a condenação, porque
Ií^-£=í^^»«^iíí5^ nrò° a confissão extra-Judlclal. exatamen-
tSffi ;«".M? £m$S íeÍS" te como as "estes autos, feita peran-telaçâo, no afan de evitar-se a col- te a aut0ridade policial, por. si só.

foram o resultado do "iter crlmlnis". bretudo em matéria repressiva que curador dr. Leite e Olticlca, e, na de
ficando a responsabilidade criminal esse principio deve ter aplicação fesa,'o advogado dr. Ev.andrq Luiz eju ««ni. i,.ni« *¦ niiian» *í»i*," (Garraud — Compêndio de Direito guva

Criminal, p. 170): — adore non pro-
bante, réus absolvitur, etiam si nihll Condenado mais um infrator
Ipse prostiterit;

Considerando qúe. no juizo penal Fo, ontemi em audiência presidi-
náo é lícito agir senão em virtude da da pelo megm0 jUiz> funcionando na
certeza (Ellero), pois, a duvida é ln- acusaçâo o procurador Eduardo-Yara
terpretada sempre em favor do acusa- e na defesa q advogado Odilon Guer-
do (Mittermayer) e, para provar ra> condenado a um mês de prisão e
Inocência, bastam só as Ínfimas pro- multa de quinhentos mil réis o co?
vas de probabilidade ou verossimi- merclante desta praça, Manoel Mar-
lhança tMalatesta), uma vez que no quês. O réu, que, ontem, mesmo, foi
processo criminal tudo deve ser claro recolhido à prisão, infringiu o art. 3.%
como a luz, certo como a evidência, incluo n, do decreto-lei n.°. 869, que -

o juizo, que confirmam as suas de-
claracões prestadas na policia, poisé mister que deoonham cumprida-
mente sobre o fato criminoso e suas
circunstâncias de tempo e logar, so-

Apelada: a Justiça.
IO.* Vara Criminal — Apelação Cri-

minai, — Apelante: Sandoval Correia
Aguiar. Apelada: a Justiça..

4.* Vara Civel — Executiva — Ape-
laçáo Cível. — Apelante: Jean Baptís-
te Feuillety ou J. B. Feullletey. Ape-
lado: dr. Paulo Garglone.

2.° Oficio da 3.*- Vara da Fazenda
Pública — Executivo Fiscal (Multa)
— Agravo de Petlçáo. — 1.° Agra-
vanté: o Juizo. 2.» Agravante: Fazen-
da Pública do Distrito Federal, por
seu'iadvogado. Agravado: José Fer-
nandes da Silva.

2.» Vara Criminal — Apelação Cri

(Cencluslo da 1 .• p*r)
No Palácio do Catete

Esteve, ontem, no Pailclo do Cate-
te, o sr. Alberto Brito Pereira, afim
de agradecer ao presidente da Repu-
blica a sua recente nomeado para o
cargo de diretor Interino da Imprensa
Nacional. ,
Decretos assinados pelo chefe
da Nação — Nomeações, apo-'

sentadorias, promoções e
outros atos

O presldetne da República assinou
os seguintes decretos:

NA PASTA DA EDUCAÇÃO

Concedendo a gratificação de ma-
glstério de quatro contos e oltor en-
tos mil réis anual», a Irineu de Mello
Machado, professor catedratico, apo-
sentado, padrão M, e a Sylvla de Brlt-
to e Cunha, professora, padrão L.

NA PASTA DA FAZENDA

Nomeando Arnaldo Moreira Mar-
Uns, ocupante do lugar de ajudante
de despachante aduaneiro Junto a Al-
fapdèga do Rio de Janeiro, para exer-
cer o de despachante aduaneiro jun-
to a mesma Alfândega.

Nomeando, Interinamente, escrivães
das Coletorlas de Rendas Federais:
Aníbal Gonçalves de Carvalho, em
Barreiras, '¦Ma, José Teixeira da
Silva, em Barra Longa. Minas üerít».,
Moacyr Hostallclo Mello, em Guape,
Minas Gerais, Miguel Glanl, em To-
mazlna, Paraná, e Sérgio Almeida Ca-
valcantl, em Malacacheta, Minas Ge-
rais.

Aposentando: Gastão Godofredo de
Mello e Silva, no cargo de escritura-
rio, classe G. Antônio José de Souza
Gouvêa. no cargo de escrituram,
classe G, Joaquim Ricardo Lopes, no
cargo de chefe de portaria, classe H. e
João de Morais Ribeiro, no cargo de
coletor das Rendas Federais em Ja-
boatão. Sergipe.

Concedendo aposentadoria a José
Climaco do Espirito Santo Filho no
cargo de oficial administrativo, cias-
se 24.

Promovendo o escrivão da Coletoria
das Rendas Federais em Gnlandlra.
Golaz, Sebastião Martins Teixeira a
coletor da mesma Exatona.

Removendo, a pedido, Alceu Carnèl-
ro da Cunha, escrlturârlo, classe O,
da Delegacia Fiscal do Tesouro Na-
cional em São Paulo, para a Altan*
dega de Santos, e José Milton Ne-
grelros, escrlturârlo, classe 7, da Al-
fandega de Corumbá para a de Na-
tal.

Removendo, -"ex-orflclo", no inte-
resse da administração Leonardo da
Silva Guimarães, oficial administra-
tivo, classe 23, da Recebedorla do Dis-

"HEDIC0 RESPOrtorR/,';

positivo c^oMquAlqüw"grtódèM7""" pún^êi-a^ Apelante: Nelson Berilo de

sa julgada".
Buscando evitar, ou reduzir ao ml-

nimo a possibilidade de ocorrências
dessa natureza, o legislador inseriu no
Código de Processo Civil o art. 3.°"Responderá por perdas e danos a
parte que intentar demanda por espi-
rito de emulação, mero capricho ou er-
ro grosseiro.

Parágrafo único — O abuso de dl-
relto verlficar-se-á, por igual, no exer-
ciclo dos meios de defesa, quando o
réu opuzer, maliciosamente,' resistên-
cia injustllfcada ao andamento do
processo".

Por outro lado, os artigos 63 e 64
esclarecem que, sem prejuízo do dis-

desacomnanhada de outros elementos
probatórios, ainda que .irrepreensível
no seu conjunto ou nos seus porme-nores, não constitue prova plena e
não autoriza a condenação, como ti-
ve oportunidade de afirmar em tese
de concurso para o cargo de Juiz-
Substituto e no livro "Promovendo
Justiça", d. 88, n. 9 íConf. tambem:
Alves Mota — Na Promotoria, pgs.100, 142. 153 e 306; Vicente de Azeve-
do — Pareceres. pg. 218, 219, 221 e
222: Portugal Macedo — Direito
Acllcado, p. 210; Palma Carlos —
Do erro judiciário, p. 162; Auto For-
tes — Questões criminais,- p. 162;
Galdino Siqueira — Accus,

gébrica, .nada de suposto, 'nada de alimentícios
anfibológlco, nada de amplia vel, ba-
nlda a analogia, proscrito o parale-
lismo. assentado.o processo exclusl-
vãmente sobre a precisão da morío*
logla legal e esta outra precisão, mais
salutar ainda qúe. a primeira, a ver-
dade sempre desatavlada di dúvidas
(Carrara); '-,'¦'"

Considerando, 
'finalmente, 6,mais

que dos autos consta: Julgo imprnce-
dente e nin provada a denúncia de
fls. 2 e, em conseqüência, absolvo
Paulo Luiz da Mota. Ozael Brandão da
Silva e Abdias José Antônio da acu-
sacão nue lhes foi. intentada.

Verificando, porém, que o depoi-
mento prestado por Antônio Bafa, em
Juizo ffls. 60), está em patente con-
tradiçá-i com o que prestou nn Dele-
gacia de Policia (fls. D), dizendo,
nesta fase, que viu a vitima ser es-
pancada pelos acusada* e declarando
o contrário, em juizo, femeta-se, no
prazo de três dias, cópia desses depoi-
mentos ao dr. Procurador Geral, para
os fins de direito. '

Custas na forma da lei.
P. R I. e, passada esta cm julga-

do, faça-sc a devida comunicação.
Rio de Janeiro, lt de outubro de

1941.
Martinho Ganirá Neto.

Freitas. Apelada: a Justiça.

- .. _.,   do assis
posto no artigo transcrito, a parte sino de Pinheiro Machado, p. 16 evencida que tiver autuado intencional- 17; José Siqueira — Sentença, inmente a verdade, ou tiver procedimen- Revista Forense, v. 74, p. 236- Whl-to temerário, provocando incidentes taker — Júri. p. 171) •
infundados, será condenada a pagar Considerando que, no mesmo sen-as custas processuais em decuplo, alem tido é a -Jurisprudência mansa e pa-dos honorários do advogado ex-ad- cifica dos nossos Tribunais, de salien- • j »j t jverso. tar a do nosso egrégio Tribunal de naturais do acidentado, pode

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

Em caso de omissão, na car-
teira profissional, dos filhos

Entretanto, com grande parcimônia, ApelaçSo (Arquivo judiciário — vtem esses salutares dispositivos
coerçâo sido aplicados.

de 1." p. 24: v. i; p389 e 405; v. 5. pA falta de rigorosa pimlçfto vale v. 8 p. 340,para os infratores como um incentivo ~
à prática de novos e maiores delitos.

Merecem executadas e impostas aasanções apontadas, mesmo porque, es-tando na lei, é para serem observadas
e aplicadas, bem de ver, quandt ne-cessário.

JUÍZOS CRIMINAIS

149; v. 2, p. 104,
420; V.- 6, D. 220;
11. p. 64: v.

12, p. 73; v. 15, p. 17 e 99;
V. 19. p. 240; V. 20, p. 588; V. 21, p.384; v. 23. p. 162; v. 24; p. 128; V.
29: p. 284 e 450; v. 38, p. 117: Re-vista de Direito Penal — v.. 7, p.88): y

Considerando que, a razão dessas
exieências para que a confissão extra*
Judicial possa valer como prova pie-

ser suprida a prova pelos
. meios comuns?

A lei de acidentes no trabalho, equi-
parando aos legítimos os filhos natu-
rais e à esposa a companheira dò em-
pregado, quando por este mantidos,
exige apenas, que tais pessoas sejam
declaradas na carteira profissional.
Visa essa medida, não só facilitar, em
caso de acidente, a habilitação dos
herdeiros, mas, ainda, evitar que a

Valor da* nrrwa. ..m m=,f^;, na d0 del,ct0* às n*«,s das vezes, es- vítima se possa atribuir a paternidavaior aas provas em matéria m COm Locard. ouan-lo n eminenrV de de filhos outros que não-aqueletá com Locard, quando o eminente'
criminal —•. Sentença do iuiz d.i,ret?r *? laboratório da Policia

j i » \t Técnica de Lyon afirma, num trecho
da d. Vara do seu magistral estudo sobre "A In-

o dr Murt-ti-iVin f0^«, w„i„ .. - """stigaçáo Cririlnal e os Métodos
toiSgd^JtZF^eW^- ?lent«lco?" .<*?* «>.. onde se lê oue
nal, proferiu judiciosa ,„, ...
qual teve ocasião de apreciar e deci

ÍSt&H1^ 
".os funcionários da" poIfc»a judici4.

a»'WÈÍcliSdÍSr ^^S^eKr^eesso;
risá^rCflSísI ançswrs rasa-
2w como* sPe9pode^ffiaSSâ SS «L m*M™^°$*
riza-se ainda por 

"um 
pÇBS 3Kl$SKffi SfiS ao Ses?

sua transcrição na forma^bai^ Ü!?1-1!??? Ae um indicador, esque- ?» e_M js-wa 
¦ Alhos façam prova de

filhos outros que não aqueles
que reconheceu.

Dispondo dessa forma,' pareceu a
muitos que a lei instituirá prova es-
pecifica, a qual, no caso de omissão
não poderia ser suprida no decorrer
de uma ação de indenização. A júris-
prudência do Supremo Tribunal Pe-
deral, porem, apesar de a hipótese se
apresentar, nos tribunais inferiores,
sob aspectos divergentes, nem sendo
norteada em sentido contrário, per-mitindo que a companheira da viti-

"Vistos* etc.:
Considerando que os acusados Pau-

cem que a tortura foi abolida há mais sua qualidade.de um século e pedem à brutalidade Ainda há pouco a Egrégia Instàn-
lo Luis da Mota. OzãerB7a"rTdSÔ°rtã ?^ne 5 *u* gíosselrá ignorância de cia st manifestou a respeito, na apre
Silva e Abdias Joíé AntoSS ?««« teda Pslco,*)ía «*es Impede que oro-
Seladoslfmo°âJZ 

°?i°?r2m 
?.ur™ obter'pelalnslnuaçâo^ Umasdennuclados como incursos no art. 303 *•»« a «,*«•». * u . i *combinado com os arts. 18 í l• e 39 lli !.'„°.SUCDelt<» * esbofeteado cada

8 5.°, todos da Consolidação dás Lu SS que fe recusa* "¦*°n*-.ecer-se cul.
Penais, porque agrediram fisicamente "adai ^ até 

VPTP-,fnCd0 COm pan^» iinM.. »*»i~ ti J...1-j- _ *•"»•>* Lanas e ate espesinnado. como co-

ciação do recurso n.° 4.508. Versava
ele sobre o seguinte:

O Curador de Acidentes da Cornar-
ca.de Igarapé-mirim do Pará, promo.veu ação contra a Companhia Segu-
rança Industrial para a cobrança doa Alcides Melo, produzindo no aere- nw a , e esPK-*?nado. como co- rança inaustmi para a cobrança do

dido as lesóes descritas no «iirnS; nhe(? vâri.os «e-nolos. outras. Anil- seguro que cabia à familia de Alberto
corpo de delito dato 1-2° £intV é ° pe,or »¦ ««Peito é ile- Fernandes Capela Júnior, empregadd

Considerando que, foram observadas w£ lts. P. Wa
todas ás. formalidades legais; Ssí »ha°nHm2mento. em qu.e utna

Considerando que, a prova colhida »v„ni ;,?obu,nd^ntemente rceada com
no inquérito policial qSompanhou i«ÍSSA„suc2dendo a um 3e,Um P™-
a denuncia, nâo ficouSSSWg! SVra ^«sollTr »° S ».m9lSla instrução criminal e, pelo contrário. :çUoR3sldne^ndÒe ^^cSosas

e delxam-no passar da Companhia Souza Cruz, segurado
da ré e vitima de um acidente no rio
Mainatá e do qual lhe resultou a mor-
te. A ação foi julgada procedente,condenada a seguradora a indenizar
a senhora, que vivia m-lritalmente com
a. vítima, e os dois filhos pro vindos

prestados pelas mesmas tesfemünhàV «n"i«^íS4r-?* setn elva <*e P"-1-"9*-. dessa uni5°' com a importância dc ..
em uma e outra ocasião.^aue tím des-' l!2d(ie' »pe\t maIs acatado 10:8??*-P » mais 200$000. de funeral,
ses depoimentos é contrèaitórt-D e foi n°w£"ÍSrVS a,t„ualida:3(l*1 da crlml-' repelindo a arguição feita pela defe-
prestado pela única testemunha ore- Se-°li„ c° "Ia- ve,en', r?nfl™a*- a U- sa de não poderem ser. contemplados
mm das ouvidas no sumário: w^o^toSy^P'*™*- ^;b-sn^ciários, inexistente que era

Considerando que. as testemunhas .nL™i . -SiP e pas'!0: a. rcf'ra ?u,alquer dclaração a respeito na car-uue, as tesiemunoas, apiicavel a todos os crimes públicos, teira profissional. Houve apelação e

TOME

•'UmtÍP^

PHVNQTOSQN

O serviço de rádio coinuni-
cações da Central é um dos
iiielhores da América do Sul

(Conclusão da 3.' pág.)
possíveis. O diretor da Central man-
tinha entendimento direto e constan-
te com aqueles grandes centros e ex-
pedia suas instruções ou punha-se a
par do serviço onde quer que se en-
contrásse, tanto de seu gabinete, co-
mo durante as-viagens de inspeção qúe
fazia freqüentemente, porque os car-
ros. de inspeção como dissemos* tam-.
bem tinham estações de rádio.

Com o novo sistema o serviço dos
telégrafos muito lucrou. As estações
onde havia instalações' de rádio-tele-
grafia passaram.a coletar grande par-
te do serviço, que lhe era transmitida
e a redistribui-lo, por zonas, através
dos aparelhos Morse.

As mensagens eram transmitidas
mais rapidamente e mais rapidamen-
te eram tambem recebidas. Nessa oca»
slâo transmitiam-se 1.500 mensagens
por mês, com cerca de 40.000 pala-
vras.

Estimulado com o êxito, não obs-
tante dispor de estações pouco po-
tente, pois cada uma das sete citadas
era de 50 watts, a administração do
dr. Romero Zander cogitou de ampliar
a rede, para o que entrou em enten-
dlmentos com a extinta Repartição
dos Telégrafos, submeteu os serviços
aos moldes das convenções internacio-
nais quanto ao licenceamento das es-
tações,. indicativos de chamadas, fre- _____ _
quênciais atribuídas a. cada estação e tadas em armação tíe aço, o que pernii

Hoje, o Serviço de Rádio da Central,
se não for o melhor, é pelo menos,
Um dos melhores da América do Sul.

A rádio-telegraíia foi, naquela oca-
sião, melhorada com a introdução da
rádio-telefonia. As sete estações ue

. 50 watts foram substituídas por 12
de 230 watts, todas fixas. O rádio pas-
sou a encarregar-se de todas as co-
munlcações de maior distância, dei-
xando ao Morse, apenas, as re&strt-
buições locais.

A média mensal com 1.500 mensa-
gens com 40.000 palavras, em 1927,
elevou-se para 20.OCO mensagens com
600.000 palavras em 1939 e 1940,
O ATUAL SERVIÇO DE RADIO DA

CENTRAL
Atualmente, o Serviço de Rádio da

Central do Brasil dispõe de uma rede
formada por treze estações fixas as-
sim distribuídas: D. Pedro II (Prin-
tlpal), D. Pedro II (Auxiliar), unge-
nho de Dentro, Barra do Plrai, Entre
Rios, Santos Dumont, Lafayette, Sa-
bara, Belo Horizonte, Coryntho, Cru-
zeiro, Norte (São Paulo) e Therezó-
polis.

Todas as estações são rádio-tele-
gráficas e rádlo-telèfónicas, com ex-
clusfio de Engenho de Dentro e The-
rezópolis que funcionam somente em
rádio-telegraíia.

Todas as transmissoras estão mon-

obteve na Escola Rádio da citada Re-
partição, matricula para vários fun-
cionarios, dos quais.seis se diploma-
ram.
O SERVIÇO CRESCEU, IMPONDO

O SEU DESENVOLVIMENTO
Cuidada sempre com muito inte-

resse, pelo auxilio eficaz que prestava,
a'rede iniciada impôs-se como lndls-
pensavel. Em 1932 Já transmitia a
média de 2.500 mensagens mensais,
com aproximadamente 60.000 palavras. - j,„i„_,»j.. -.i.w„nT« tí/,iu h„.

.Atendendo-a isso, em 1936, quando seis diplomados pela Escola Ridio dos
era diretor da Central, o então coro- Teiegraios.
nel Mendonça Lima-, hoje ministro da Em palestra com o repórter, decla-
Viação, as jâ deficientes instalações rou aquele funcionário:
desta capital, São Paulo e Belo Hori- — Para a operação de toda a rede
zonte, deficientes pelos encargos au- Rádio, a Central dispõe de 54 homens
mentados, foram substituídas por e para a sua conservação de 4 outros,
transmissoras de 250 watts. Se o senhor está admirado com as

As novas estações, facilitando o ser- cifras de 1940, como nâo ficaria se
viço, aumentaram a produção e na- tivesse conhecimento das atuais!

U a entrada ho seu interior sem ns-
nhum perigo.

•UMA VISITA A ESTAÇÃO TRANS-
MISSORA DE D. PEDRO II

Para concluir esta reportagem, o
jornalista precisava ainda de algumas
informações. Para obtê-las, procurou
na transmissora de D. Pedro II, o en-
carregado geral do Serviço de Radio,
agente Manoel Baptista de Oliveira'.
qüe foi. diga-se de passagem, um dos

quele mesmo ano a média subia para
4.500 mensagens com 150.000 pala-
vras.

A partir de 1936, a Divisão de Trâ-
fego distribuía ao rádio todo o serviço
de caráter urgente e todo aquele que
se relacionasse com o movimento de
trens.

MAIS UMA VEZ "AMPLIADO O
SERVIÇO DE RADIO

Crescendo o serviço, urgia melhorai
suas instalações, Era então diretor da
Central do Brasil, o dr. Waldemar Luü
Conhecendo as vantagens que oferecia
e a necessidade de seu desenvolvi-
mento, s. s. aprovou os projetos ds

O sr. Manoel de Oliveiru, a essa ai-
tura de suas declarações, exibiu um
sráfico que passou ãs mães do Jorna •
lista.

A média mensal no corrente ano
atinsriu a 72.000 mensagens eom ....
2.500.000 palawas.Se a Estrada fosse pagar a em-
presa particular esse serviço — diz o
encarregado do Serviço Rádio — te-
ria que -dispor mensalmente, de cerca
de duzentos e cinqüenta contos de
réis.

Como é possivtl ao senhor fisca-
Uzar o serviço?

Eu 'dlsponhn. em minha residen-
cia. de uma estação transmissora e
receptora, cujo prefixo é PY-l-EF

autoria dos cnsenheirb-i Benjamin do Cmando tenho necessidade de proce
Mente, chefe da- Divisão de Electro- der à fiscalização, faço as ne-ersArias''•'¦nica. e Romero Zander, assistente adnntacões e a mesma estação pa.«=sf-.'';*sa mesnía dependência, destinado-, a funcionar como Rlo-Posto Fiscal
à ampliação do serviço em apreço. com prefixo sTvSB-7.

ESTRADA DE FERRO
CENTRAL DO BRASIL
No Boletim o diretor mandou pu-

blicar o seguinte:
O exmo. sr. presidente da Repu-

blico, por decreto de 3/11 resolveu
exonerar, de acordo com o art. 93, i
1.*, alínea a, do dec. lei 1.713, de
28/10/39, Olinto Sátiro Alvim, do
cargo da classe P da carreira de escri-
turário do extinto Quadro II do Ml-
histério da Viaç&o e Obras Públicas,
por ter sido admitdo para exercer as
funções de engenheiro extranumerárlo
mensalista desta Estrada.

— Ainda por decreto da mesma da-
ta resolveu conceder exoneração a
Rubem Vaz Toler, do cargo da classe
L da carreira de engenheiro do extín-
to Quadro II.

ATOS DO DIRETOR
Designações — Foram designados

Raimundo Alceu de Souza e Celio da
Mota Rezende, para dirigir, respecti-
vãmente, as novas ob<**.s do Horto
Florestal e as linhas telcgráílcas e do
seletivo,do distrito da bitola larga.

Remoções — Foi removido para a
4* Divisão o mensalista provisório Jo-"sé 

das Dores Cruz.
Suspensões — Foi suspenso o fun-

cloriãrlo Waldemlro dos Santos Po-
cobohybn.

Dispensa» — Foram dispensados
dos serviços da Estrada: Hamilton Al-
ves Dornas, Kléber Corryt, João Roí
drigues e Amaro Rodrigues da Silva.

Devedores remissos — A Recebedo-
ria do Distrito Federal comunicou a
Estrada que foram considerados como
devedores remisos, nos termos do dec.
lei n. 5, de 31/11/1937, os seguintes
contribuintes:

Adriano Pinto Babo, Albino Mesqui-
ta it Cia., Antônio dos Anjos Carva-
lho, Antônio Albino Franco, Antônio
Dias Passos & Irmãos Malta Ltd., An-
tonio Gonçalves Dias, Antônio Nunes,
Constantino Pereira Afonso, Delgado
<Ss Ferreira, Germano Osório Cerquei-
ra, Henrique Duek, João Batista vi-
cente, João Francisco Pinto da Ro-
cha, Joaquim Rodrigues* Camargo,
José Domlngues, José E. Vaz Gulma-
râes, José Lopes da Silva, José Maria
de Carvalho 2,°, José Teixeira, Lizar-
do ¦& Rodrigo, M. F. Campos, e M.
Wernek.*

Exames de telefonistas — o diretor
aprovou a relação abaixo dos cândida-
tos Julgados hábeis na prova de tele-íonista:

Lucilia Viana Guimarães, Eclla «To-
guelra, Carmen Bezerra da SUva,
Maria de Lourdes Coutinho, Nilza
Santos Pereira da SUva, Maria Quin-tas, Maria Dolores Peres, José Almel-da Ribeiro, Júrandlr Ferreira de Oil-veira. Jacíra de Almeida e Silva. Alcy-ria Souza de Alvarenga, Lídia Forna-
ciari, Adella Neto Leite, Mariana
Amaro Corrêa, Aparecida MadalenaTiblricá, Maria de Jesus Pereira,
Rute Amaral da Silva.

Desligado por motivo de uma comis-são — Foi desligado o engenheiro Ri-naldo de Andrade Pinto de suas fun-
ções de cooperação nos trabalhos deadaptação de aparelhos Industriais à
queima de combustível nacional, emsubstituição ao óleo importado, visto
que Já terminou a 1« fase dos tra-balhos, conforme comunicou a Con-federação Nacional de Indústria.

A renda da Central — a rendabruta da Central em 6 do corrent" foide rs; l.312:335S400 e pelas borbole-tas de D. Pedro n passaram no mes-mo dia 106.136 passageiros.

trito Federal pnra a Alfândega <uRio de Janeiro,
Tornando sem efeito os -e-mim-i

decretos: o que removeu "rx-otn, i0-
no interesse da administração n,i«
rico de Souza Rodrigues, servrnta
classe, O, da Delegacia Fiscal rio i>.'couro Nacional em São Paulo, n-tr- «Tesouro Nacional: o que removm à
pedido, Ello Brandão Torres, ocim-m!
do cario de escrivão da Coletoria duRendas Federais em CIpô, Bula, nm
Idêntico lugar em Parlplrantra nòmesmo Estado; e o que nomeou r-j.bastião Serpa Júnior, escrivão da Ce-letorla das Rendas Federais Pm Pt,.
ttrendaba, São Paulo.

Concedendo exoneração a r»(.nt.
Gonçalves de Oliveira, do carso didatilografo. cl:vse C. '

Designando Joaquim Teles de At.melda, oficial administrativo, classe
17. para. exercer, como substituto".
função de assistente do Inspetor dsAlfândega do Rio de Janeiro.

Dispensando Luiz Ageraml, ejcrltu.
rário, classe E, da função de fltimlnli.
trador da Mesa de Rendas de 1.» v.dem de Bela Vista, Mato Grosso,'Readmitindo Paulo Nolasco de Cir-valho, ex-fiel dt* armazém da extinta
Alfândega de Belo Horizonte, no M-ro
dé almoxarife, classe E, do Quadro Per-
manente.

NA PASTA DO TRABALHO

Nomeando Alcio Souza Crisóstomo
para suplente de vogai, representan-
te dos empregados, na 1.» Junta .1*
Conciliação e Julgamento de Nlten.i.

Tornando sem efeito os sccitlnt**
decretos de nomeação: o dc Arlindo
da Silveira Marques para soplentt de
vogai, representante dos emprcgad.-.i
.na 1 *• Junta de CorciliaçAo e j r,.
tamento de Niterói: o de Con«*elçSe
Chermont, interinamente, e escritu-
rário. classe E; e o de.Iolanda GuU
marâes Ferreira Gomes, Interina-
mente, escrlturârlo, classe E.

NA PASTA DA MARINHA

Promovendo, por antigüidade, ne
Corpo de Intendentes Navais, ao pos.tò de capitão de fragata, o capitão ds
corveta Nestor Ferreira Cibral, ao
posto de capitão de corveta. o capl-
tâo tenente Bernardo Tavares Pe-
reira, e ao posto de capitão tenente,
o primeiro tenente Agulnaldo Augusto
de Abreu e Silva, e no Corpo de Sau-
de da Armada,. ao posto de capitão
ile mar e guerra, o capitão de fracata.
médico, dr Augusto Toscano de Brito.

Transferindo para a Reserva Re-
munerada o capitão tencnte-fuzlleiro
naval Joaquim José de Araújo.

Reformando o primeiro tenente. In-
tendente naval — Salvador Conlorto
Júnior, o taifeiro de 2a classe Fabtano
Felix dn Silva, e o taifeiro de J.»
classe Henrique Floriano, nos mesmoi
postos, percebendo os respectivos ven-
cimentos da atividade.

NA PASTA DA GUERRA

Mandando contar ao capitão Umn
Perneta antigüidade deste i posto a
partir de 2S de agosto e não H de
maio, tudo do corrente ano. )

Tornando insubsistente o decreto
que concedeu licenciamento do servi-
ço ativo do exercito ao 2° tenente ds
Reserva, t-onvocado, Luiz de Fra-ja
Borba.

Nomeando, por necessidade do ser-
riço, o coronel Dérmeval Peixoto pa-
ra exercer, interinamente, o cargo de
comandante dá 1.* Brigada de Intan-
taria (Recife).

Nomeando 2' tenente veterinário da
a» classe da Reserva de 1.» Linha o
veterinário Antônio. Barnne Fonanc,
e 2o tenente médico da 2." classe iti
Reserva de 1.* Linha do Exército oi
drs. Eduardo Pecorarl, Ernesto Ro»
sálio Feure Vergara, Júlio -Augusto
de Junqueira Calazans, Levi Coelha
da Rocha Filho, Orvile Veloso de Al-
melda, e Paulo Yazbek.

Promovendo: ao posto de l8 tenínt*
dà 2.1 classe da Reserva de 1.* Linha
do Exército o 2° tenente da mesma
Reserva Geraldo Siqueira Helmelster;
ao posto de 1° tenente veterinário do
Exército de 2.» linha o 2° tenente ve-
terlnário do mesmo Exército Raimun-
do Gomes dos Santos; e ao posto de
2* tenente da 2.* classe da Reserva
de 1.» Linha do Exército, os aspiran-
tes a oficiais da mesma Reserva Al-
berto Gaudêncio Esteves Froes Cruz,
Adahyl Joaquim de Mattos, Ampiiy-
lophlo Viana de Carvalho, Alaor Sou-
res de Souza e Melo, Arlindo João
Dreher, Antônio Pedro de Padua, An-
tònió Manoel Mayworm Saavedra,
Carlos Viana Gullhon, César Rabby
Romcy, Eugênio Rodrigues de Paiva,
Geral ítalo Noce, Guilherme Corrêa
Garcia Dale, Hunaldo Teixeira Gomes,
José. Pereira Campos, Luiz Oswaldo
Teixeira da Silva, Luiz José de Castro
e Souza Neto, Mylton Moulin, Miguel
Chaves, Manoel Albino dos Santos
Queiroz, Marcus Vinícius Garcia da
Rocha,. Milton Amt, Orlando Espédlto
dos Santos Athayde, Oswaldo Paiva
Siqueira, Pedro Paulino da Fonseca
e Waldir de Mello Mattos.

Mandando agregar ao quadro ordl-
nárlo da arma de Artilharia o capitão
Álvaro Alvarenga Filho, e ao mesmo
quadro, da.arma de Cavalaria o 1."
tenente Abillo dos Reis.

Mandando agregar ao respectivo
quadro, o l» tenente íarmacêutloo
Joaquim Liberato Barroso Filho.

¦ Transferindo o coronel Dermevel
Peixoto do quadro ordinário para o
suplementar privativo.

Transferindo, por necessidade do
serviço, o major Eduardo de Souza
Mendes do quadro ordinário para o
suplementar privativo

L'cenclando do serviço ativo ío
Exército os segundos tenentes da Re-
serva, convocados, José Queiroz Bar-
Cèlos e Dlonisio Ferreira Marques.

Convocando para o . serviço ativo
do Exército os segundos tenentes da
2.» classe 'da 

Reserva de 1.» Uniu»
Abdias Antão de Carvalho, Mipuel
Cyme, Rubens da Fonseca Hermes.
Mario Alberto Padllha, Eduardo de
Aguiar Ellery. Roberto Marcai e Waií-
ner Pereira Werneck.

Transferindo para a Reserva da
Exercito o 3°° sargento Cid Sinan*
dor da Costa.

Concedendo transferência para »
Reserva do Exército: ao tenente co-
ronel Antônio Carneiro Pinto, ao te-
nénte coronel Francisco Pessun. Ca-
valcanti. ao major Floriano Peixoto
Torres Homem, ao sargento njudan.e
Ephigenio Cordeiro Mergulhão. «o
cabo carpinteiro Luiz Honorlo Bran-
dão, ao cabo tambor-cornetelro Nar*
ciso dos Santos, e ao 1° sargento Ar-
thur Ferraz Durão.

Concedendo reforma: aos segundos
sargentos José Basl'lo de Azevedo.
José Avelino dos Santos e João Evan-
gelista do Nascimento; aos terceiro'
sargentos José Leite dos Santos. R»'"
mundo dos Santos Lima, Bartolome»
José Cardoso. Felix de Nolv Bandel-
ra Filho e Sebastião Antônio da Sll-
va: aos soldados Francisco Perelr*
Marques. José Joaquim de SlqueW
• Geraldo Soares de Souza.
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O GOVERNO DA CIDADE
Será inaugurado hoje mais um

Distrito de Arrecadação
Atendendo a uma velha aspiração

ds população dos «uburbios, io pçeíel-

Criaiiuno Jose Teixeira — Fixados
cm 8:0721 anuala, oa proventos de Ina-
tlvldade, à vista do parecer do De-
partainento do Pessoal; Artur Cas-
tro de Preltns Costa 

'— 
Concedida a

,,„ .„,.,.....,.- licença de acordo com o parecer do
lo Henrique Dodsworth Inaugurará, gr, Diretor do Departamento do Pes-
•manhã, as 11 horns, o 14." Distrito de feoal à vista dos documontos apresen-..
AirccftdnçAo, Instalado a Praça João tados; Álvaro Ventica do Amaral —
i-Micrnrd 50, em Campo-Grande,. Faça-se o expediente de Exclusão, noa'

O chefe do governo da cidade será termos ! da Resolução ni 4, do 1940.
«romnanhndo, nessa ceremonla, - pelo tendo em vlata o qu: conata da folha
«r secretário gcrnl de Finanças e do histórico; Maria de Lourdes Galo
nVln diretor do Departamento do Te- - Faça-se o expediente do Exclusão,
souro. nos *«rmos da Resolução n. 4. de 1040.

Audições da Discoteca Pú
blica do Distrito Federal

Por intermédio do Serviço de Dlvul
kkcAo, a Discoteca Pública do Distri

Departamento do Pessoal
Despachos do diretor; — Artur VI-

elra da Costa — Gertlflque-ae, em ter-
mos. Nlze Fernandes Machado — In-
deferido' visto constituir prova de abo-

tn Federal realizará, hoje,,às 14 horas,* no concedido. Flrmino Frcrelra Bar
nas estúdios da rua Evaristo da Vel bosa — Aceite-se, eni termos. Raquel

Pereira — Compareça a requerente'nn n. 05, mais uma.audlçào de "MU „ 
.

ílca da.s Américas", -compreendendo parajplêncla. iConsueJo Azampr Netç
dos Rela — Indeferido, em face do
laudo médico

SERVIÇO DE CONTROLE 
'

LEGAL
Exigência do Chefe: _ Joana Fer-

reira Pereira — Satisfaça as exigên-
cias. Else Mezza Naaclmento Macha-
do e Paulo Afonso de Souza — Jun-
te o titulo de provimento. José Pe-
reira dos Santos — Compareça para
esclarecimentos. Benedito Onofre da
Silva — Compareça afim de declarar

Para elaboração do plano dé o fim a que se destina a certldfto. Iaa-
. j o i' • De* Napolitano.¦— Compareça para

construção do ralacio da ; receber o cartão de curatela.

música popular norte-americana, can-
cio popular, lnfluênola- Inglesa, In-
fluência espanhola, Influência negra e
de outros temas.

O estatuto dos funcionários
da Prefeitura-

O "Diário Oficial" da República
publicou, ontem, o Estatuto dos Ser-
vidores da Prefeitura, assinado no dia
2B do mis passsdo.

Departamento do Tesouro
Despachos do diretor; — Banco dc

Minas Gerais 8. A.: acelte-se em
termos,

Apresentação de funcionários: —
Por conclusão da férias, apresenta-
ram-se os seguinte* funcionários: Au-
rora Gomes Martins, com exercido no
a T. 8.; Lydla de Lima; com exercido
no a.9 D. A.: Jofto Pedro de Miranda
Santos, co mexerciclQ no 2." D. A.

Designação de funcionários: — Fo-
ram designados, para servir: no l.s
Distrito de Arrecadaçào. a serventua-
ria dos - Serviços Adjudicados, Diva
Lopes; pura! reaponder pelo. DRI. -o
contador Lauro de Lacerda; no DRI,
o eacrturário Mario D'Avll)a Lima.

Remoção de funclorárlc: — Foram
removidos do 1.* para o 14.* Distrito
de.Arrecadaçào, o fiscal Moacjr Bas-
tos :oa «mutuários dos berviço. Ad-
Judlcados. Arlsteu Freire Alemlo: OI-
va Lopes; Deusdello Innocenclo Go-
mes e, do 5.» para o 14." Distrito de
Arrecadaçào, o fiel do Tesouro Joào
D'Avilta Bastos'.

Inauguracia 4» ParqiM Interna-
cional dt Actfué

PORTO ALEGRE. T (AN.) — •*.
rá assinalado no corrente més mau
um significativo ato atestando a cor-
dlalidada urugualo-brasilelra, oom a
Inauguraçào no próximo dia lf, ani-
versário da proclamaçào da República,
do "Parque Internacional do AceguA",
em Bagé, na fronteira entra ambos
oe paises.

A solenidade terá a presença do aí-
tas autoridades brasileiras • urugusl-
as, anunclandc-se que do vizinho
pata virá especialmente o dr. Casar
Bado. ministro das Obras Públicas, e
o embaixador Baptlsta Luzardo.

A escolha de Aceguá para a organi-
caçáo do referido parque deve-se a
qne o local mencionado foi berço do
Ilustre brasileiro Silveira Mártir*, «ue
Uo altos postos ocupou na vida nacio-
nal e cujo vulto gigantesco ainda ho-
Je reverenciamos cem profundo, res-
peito e admiração.

A última reunião da Comis-
sio de Negócios Estaduais

(ConrlnU* ia !.• pág.)

Professores e estudantes
0 encerramento da Conferência

Nacional ds Educação
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Prefeitura
Tendo cm vista a premente neces-

-Idade da demollçào do atual. edlí 1-

SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MEDICA

Despacho do Chefe: — Jonas Couto
cio da Prefeitura, que cederá lugar à Raposo, Benlto Rocha, Adellna Pln-
Avenida Presidente Vargas, o dr. Jor-
p- Dodsworth, secretário geral de
Administração baixou circular aos se-
cretárlos gerais, solicitando provldên-

to Tomaz, Antônio José da Silva, Io*
landa Martins da Costa, Teófilo Cor-
rea Barreto, Maria de Lourdes Gar-' cia de' Andrade, Oscar Pereira da

cias para. que seja permitido aos té- Silva, Nestor de Lima, Otávio Soares
cnlcos, especialmente designados, por, dos Santos, José de Andrade, José
aquela Secretaria, livre entrada na? \_ftielT% dÇ Silva e Carlos Augusto da
repartiçêe-, afim de que.possam fazer sllv_- Couto — Compareçam ao Servi-
os necessários estudos para a elabo- í° de Inspeçào Médica .dentro de 48
ração do plano de construção do Pa- ^^.Í^Jii^&f^aSllllado da Prefeitura e das sedes. dia.. M_« £?"&.¦ *»?.M"
t iil ais. constantes do programa de
realizações na parte referente .à per-
feita localização dos serviços muni-
clpals.

Concurrência para forneci-
mento de material

da Silva, Aristides Eugênio dos San-
tos, Manoel Machado Godlm e Joa-

.quim Pinheiro Alves — Compareçam
ao Serviço dé Inspeçào Médica, dentro
de 72 horas.

Compareclmento — Compareça ao
gabinete do sr. diretor, afim de evi-
tar suspensão de. pagamento, o ser-

_ , _ . suas forcas, alcançando com rara pe-
Departamento do Patrimônio netraçào o» ponto» fundamentais «m

«.¦'¦•"_ oue era necessária aaalstêncla ao Es-
Serviço de Registo c Tombamento ua„ -— Despachos do chefe de Serviço t-

Transferência do- Domínio ütll: -
Virgínia Londres Hargreavra: deferido
de acordo com o processado.

Cartas'de trespasse e aforamento.
—' Arnaldo Tinoco: lavre-se a caria.
Gastfto de Alnieldà Penlshe e outros:
lavrem-se u cartas, constando das
mesmas ís cláusulas com que estào
gravados oa Imóveis.

Exigência a cumprir' — Mai.lmllla-
no da Silva Leitão: requeira o repre-
sentante legal; José Pozl, Guiomar
Maria de Sá Fontes a outros e Ilydio
Macedo da Costa Cabral: compare-
çam; Éliza Brum: dlrlja-se ao Dom!-
nio da União, quanto a parte de ma-
rlnhas; Instituto de Aposentadorias e
retificação du metragens constantes
do titulo, tendo e vista a licença con-
cedida para alienação do dominio útil:
Lutz Frederico Sanerbon Caspenter:
cobre-se; José- J. de Andrade: atua-
liza o título de propriedade; Espólio
de Anna Jacyntha de Jesus: requel-
ram os próprios condomínios uma ves
que já terminou, o Inventário; Irman-
dade de Nossa Senhora da Pela dos
Mercadores e Antônio Carvalho de
Faria: satisfaçam a exigência.

Na Comissào Especial de Compras,' venjuário Francisco Neves Gonzaga.
Secretaria Geral de Educação

e Cultura
Atos do coronel Pio Borges, secre-

tário geral:' " ,
Designações —¦ designando para ter

exercício no Departamento de Difu-
são'Cultural, o" oficial administrativo
extra numerário, Nair Pio Borges de
Castro; para ter exercício no Depar-

da Secretaria do Prefeito foram aber'
tas concorrências para fornecimento'
de material de expediente, fichàrlos e
maquinas, as.quais deverão ser encer-'
radas em 14, 17 e 18 do corrente."

O.s Interessados poderào obter infor-
mações na sede daquela Comissão.

O prédio ameaçava ruir
O secretário geral de Viação e

Obras, ao receber comunicado de que tamento de Educação Primária, o ofi-
o prédio da esquina dos Araujos com ctal administrativo extrahumerário,
rua Conde do Bonfim,. estava amea- Dallla de Campos Martins,
çando ruir, determinou aos Departa- Despacheis do secretário geral: —
mentos de Obras e de Edificações, da- Mario Mutél Zamith — Deferido, em
quela Secretaria, para que tomassem facendas-;Informações. Adriana Ali-
as necessárias providências, para'sal- ce Oliveira de Castro — Certifique-
vaguardar a situação material do es- se o.que constar. Sabino Ribeiro Ju-
tabelecimento comercial, ali Instalado nlor' ??sa Barat«- Santana, Ivonete
e a vida dos transeuntes e morado- ^""^j Pa.nlza, Maria Laura.Força-
res ge, Rodrigo Muniz-de Mesquita, Hen-

riqué Queiroz Montaubàn, Neria Carr
Exclusão de extranumerãfios doso- Erinellnda Faranl Tavares de

_ . ,, ' . Lima, Haidée Pereira, Renée de Se-. Com a devida autorização do sr. na Medeiros,-Alice dos.Santos Fernan-
prefeito .e conforme ofício do sr.se*- des,1* Maria da^ Penha •Franco Alvescretárlo geral de Administração, ifo
iam excitados os- seguintes, extranu-
merários da Prefeitura:

Mario. Kllng — Trabalhador —
Abandono d» função; Wládlmir Bra-
sllides de OUveira — Prático de En.

. genharla; Maria do Amparo Baptis-
ta da Cruz — Enfermeira — Exclu-
sào a pedido; José Francisco dé-OH-
veira 3». — Trabalhador — Abandono
da íunção; Américo Silva — Lustra-

Cruz, : Maristela Gomes da ;silva,- Ma-
ria Dulce Loureiro Serra, Olga Pe-
reira de Barros, Hilda.Porto Braga -r
Réstltuam-se.

Departamento" de Educação
Primária .

Atos do, diretor:
Designação •— da professora do our-

dor — Exclusão tendo" em vista o~"nii«»' s0'primário Maria-do Carmo Larqué
consta SS ™íi2Í_?-£Í. deSouz'a Lobo, para..a-escola'«Bárba-consta da petição, na qual está. con- ¦ £ otnnisignado o propósito de não compare-
cer ao serviço; Eloy Ribeiro. Salgado— Trabalhador— Abandono.da fun-
çao; Manoel Cardoso dos Santos —
Trabalhador — Abandono dà fun-cão: Sebastião Pinto de Medeiros —:
Trabalhador — Abandono da função;Paula Ema. Nicodèmus. — Enfermei-ro — Exclusão a pedido; Antônio

Reassumlirsuas funções na esco-
Ia "Euzéblo de Queiroz" por término
de "licença, a diretora de escola, Ma-
ria Madalena Samartino Carregai;Reassumiu suas fnuções na esco-
Ia "Cel. Corsino do Amarante" portérmino dé licença, a diretora de es-
colar.Stelade Castilho,

Garrfin nvoVioüio-Tr."^"7"""' _l™-í.T"«" Despachos do diretor: ¦-- Ana 'de

delhiSt^Í;SPlt^^M^ «iSScüíar: - Wlison Lima
ía d^rS"- v^-ve.Sp "^reN Cavalcanti - Defiro. Marta Vlegas
rin„n Ho i* 7 VIb1}^, ^^^ -Gouvêa dnaütuto N. S. da Glória)
??,»«.?, üçau; ,_'Ciaudio^°r ^José —' Régiste-se. provisoriamente. Ale-
v*!,. 

~ Trabalhador; - Francisco xina Basilla Rabelo, Conceição Peresriericilco - Trabalhador r- EXclusào Rodrigues — Levànte-se a-perempção.(endo em vista o que consta da folha c . /- , , Í-.no histórico; Adella Costa Braga decretaria Ueral de Finanças
ÍS?1;. FTeifaSr-TrSa: 'M do *' M-'° M*»°. »-^io
dor — Abandono da fúriçao;-Arlindo gcia Ressurreição — Trabalhador Exercício de funcionários: • -- Po-Abandono da função; Pedro Marinho rara' designados para ter exercício nolios Santos — Trabalhador'— Abnn- Departamento de Renda Imobiliária,nono da função: Aloysio Raul-Tel- t» seguintes oficiais administrativos
xeira — Trabalhador — Exclusão extranumerários: Amui- da Rocha
pedido; Severino de Oliveira Lima Moretz-Sohn, Luiz Antônio Lisboa deVigilante — Almir Alves de Moura Mello, Affonso Sérgio Ferreira. Por-Trabalhador — Abandono da função tes'' Lucy-'Guimarães de -Almeida, Na--- Eudoxlo Moreira Lima —-: Ti'aba- •-t-lln_' da Silva é Yohsakama Pa-lhador — Abandono da função.' checo do Valle. ' . '

r- ,',¦ , . ¦-¦„.- ... Despachos do secretái-io greaí:—rarmacias de plantão Domingos Barreiros Filho: deferido;
o diretor do Departamento de Fis-- Man?el Pereira de Cordis: procedá-sê

calização. organizou naw. hoie a« nos íerinos do sr' dlretor do Departa-
guinte escalde^rSS^T íarte 

"menta-de' 
?en*daf Mt™' de 4 d0

das 20 horas- CatZbvfi7P'iri- co*rente m>«i Antenor Vaz Lobo Frei-
Bispo 139-B; Campos Paz 206- Hndl tasi,.P.l,oceda-se nos termos do parecer
rtock Lobo 314- Vrtà Canetís M2- lá de *üe.membro, atuai; Theophiló de
ranjelraii«"«' 213- ¦¦___% W rT Andrade Lyra: proceda-sè nos termes
t«te 86; l Clemente ^Passa-em do parecer da Oqihlssfio; J. Martins
Ml: S. }oãõ Battata 14- Humk1?|affn- Kabello: restitua-se. em termos, a
Jardim Botânico 697• Â ^Ttaulfo dé qUantla ?e sei3 -con**. quatrocentos
Paiva 102; Av Ns SL e .quarenta e um mile quatrocentos
498-A e 726-A;Souia LimaT-C? Tel- rélS: «:441$400), aplicando-se, no to-
s-,1 ^Iel° 42: Marln Quitérla 65,
ÜS? 43,P..591; Praça Sans. Pena 23;Uruguai 317-A; Conde Bom Fim 819;a\ .28 de Setembro 194 e 439; Barão
t. ,B^m„Retiro 704-B; Barão Mesqul-'» 786; S. Francisco Xavier-466;. Ana

' cante à taxa de' expediente devida a
Prefeitura, o ilisposto no decreto n.
6.972,' de'1941; Oíiçio 384-1941 cia
Caixa de Aposentadoria- e Perisões dò
Serviço' de Águas e Esgotos do Dis-
trito Federal: restitua-se, em termos,

Serviço de Correspondência — Des-
pachos do chefe: — Aníbal Marques
Pereira de Matos, Esmeralda Gonçal-
ves Costa e outros; Hldal Averbach,
Isaura da Silva.Reis, José Taveira
Magalhães, Mendel Marchewka, Mi-
guel. Gomes de Miranda e Thereza
Pinto: retirem o traslado da- carta de
aforamento. .
Secretaria Geral de Saúde e

Assistência
Atos do dr. jesulno Albuquerque,

secretário geral: -.-.'• ,
Designação: — . Para, provisória-mente, responder.pelo núcleo 808 du-

rante o impedimento do responsável
efetivo, o médico classe 91, drs. Yo-
landa Melrelles-, f

Suspensão: —De acordo com o ar-
tlgo 234 e paaágrafo 4.° do artigo 243,-
do decreto-lei 1.713, de 28-10-39 e.
ainda, conforme o dispositivo da letra
F —-', alínea c — da Resolução n. 4,
de 26r3-940, por três dias (3) a contar
desta data, á atendepte-extran, Hilda
Rodrigues Mondei.

. Despacho:. — . Carmellá Caragnanò
da Silva:; Atendendo ao grande nú-
mero de estagiários, no momento em
serviço no Hospital Maternidade de
Cascadura, aguarde oportunidade.

Secretaria Geral de Viaç&o
Ví-r e Obras

Despachos do diretor: — Imper LI-
mltáda: ficam aceitas as obras, noa
termos do parecer da Comissão; F.
Dominguet da Costa: ficam aceitas
as obras;: João Dias de Carvalho,
Waldemar Vieira dos Santos, Durvall-
Rocha:, certifiquem-se de acordo com a
no.de Almeida e Antônio Pereira da
informação.
Departamento de Transporte

Atoe do diretor:;
Transcrição, de aviso: — Transcre-

vendo o aviso 239, do Departamento
do Pessoal, que determina o compare-
cimento. àquele. Departamento, hoje,
das 11- às. 18 horas, dos trabalhadores
padrão 13, matrículas de 22.040 a ..
23.036, para receberem,os novos titu-
los, os documentos entregues e-terem
completadas as carteiras de identida-
de funcional.

. Rèassunção de serventuário —
Mandando reassumir suas .funções o
motorista extranumerârlo Augusto
Pinto da Rocha-, que se achava afãs-
tado por exigência do. 10.» Distrito
Sanitário.

Desligamento de serventuário: —
Desligando do Departamento por tersido designado para servir no Depar-
tamento de. Parques, o. trabalhador
Joaquim Pinto.de Oliveira. .Designação:.—Designando para ter
ex.ercicio.no 3 TP, o motorista. Albino
Alves Virgens.

Penalidade sem efeito: — Tornando
sem efeito a- repreensão imposta ao
trabalhador contra tado Álvaro Duar-
te, a vista das justificativas apresen-
tadas.

Ordem dé serviço: — Autorizando
os motorista Rasberg de Souza Pinto
é maquinista Antônio Vilhena de. Atahyde, a passarem recibo nas no-tas de entrega de alccol-motpr.

Departamento de. Limpeza
Urbana

(Mudando « Inten-entor Amaral
P^Irtoto. em seguida, n sr. I.ult SI-
mfles I.opes pronunciou sueeatlva
oração que terminou. com estae pa-
lavras:

"Quero saudar o nosso Ilustre vi-
Mtnntc de-hoje. meu particular aml-
po sr. ,\marat Peixoto, dizendo que,
rnmo membro desta comluito. raras
vezen tenho tldn «, prazer que expert*
mentel hoje, de ouvir uma exposf-
cão tão brilhante, tão clara e qua a
uma fotormfla da Ai-lntacão que *.
•xrla. vem dando ã admlnlstraçlo do
Rxtsdo do Rio d» Janeiro.

Jfa sua simplicidade, o »r. Amaral
Peixoto abordou os pontoa principal»
do seu trabalho.

Multo teria'a dizer ainda, porque,
eu mesmo, estou ao par de vários
outras Importantes Iniciativas toma-
das por s. excia.. que vieram tran»-
formar o Kstado do Rio. de Esta-
do quebrado em l>stado prAspero, res-
peitando.* rom orédlto. talvez caso
vlrcem no Brasil, com erfdlto de tal
forma firmado, que consemilu ter os
seus títulos colocados na praça ad-
ma do par.

Este fato eu ressaltei por ocasião
do processo que aqui relatei.

E para nos. da Comissão, qu* te-
mos assistido a tentatl\»s de emprSs-
Mmns feitos por certas unidades fe-
derals. com tipos verdadeiramente
desmoraltzantes para o credito pfl-
blico. í altamente confortador acen-
tuar o fato que se passou com o Es-
tado do Rio. E o que fex o sr. Ama-
ral Peixoto para obter esse resulte-
do? — unicamente "trabalhar eom
sinceridade.- perseverando o bom no-
me do Estado, não Jogando o Esti-
do em empresas sunerlores ãs suas
forcas, maa atacando, dentro, des-
sas possibilidades, os problemas mate
Importantes e fundamentais que a*
lhe deparavam. De maneira que eu
não quero tomar mata tempo da
Comissão, mas tambem -não quero
deixar de ressaltar, uma vez mais, o
prazer com que assisti a esta demons-
traqão de hoje. e mais ainda, o eetif-
rito de colaboração- manifestado pelo
sr. Interventor Amaral Peixoto, «|iie
.prnzelrósamerite, velo,.a. esta. Comia-
.são. trazendo esclarecimentos refe-
rentes ft sua^ administração e reaflr-
mando uma* orientação segura em
relação ao» nossos trabalhos.

Tenho testemunhado por várias re.
zes, em casos tratados pela Comti-
são. a forma pela qual o er. Inter-
ventor Amaral Peixoto tem acatado
ae. nossas decisões, alguma* rezei
eontrártas ao seus ponto de vista, de-
monstrando, com Isso, a alta eom-
preensão, doe deverei, •. ao mesmo
tempo, o espirito que reina aqui na
Comissão, tal o que anima a. «xla.
de trabalhar pelo progresso-d* nossa
Pátria.

lista da Silva, do S DL, eorresponden-
te ao custo do material extraviado pe-
lo referido serventuário.

Caixa Reguladora de Em-
préstimos

. A Caixa Reguladora de Empréstl-
mos, da Prefeitura,.efetuará, hoje, nos
seus "guichets", o pagamento das ae-
guintes propostas de empréstimos:

Propostas — Matrículas — Classe C:
37674 — 3812; 

'37684 — 41247; 37689
6479; 37690 — 27540; 37691 — 1705;

37693 — 4430; 37694 — 23911; 37698
-- 26775* 37699 — 32541; 37700 —
22733; 37701 — 1252; 37701A — 7441;
37703 — 9512; 37704 — 13672; 37705 —
24840; 37707 — 26252; 37708 — 15017;
37709 — 20130; 37713 — 3859; 37716 —
7795; 37718 £-' 17377; 37719 — 21516;
37721 — 2069; 37721A — 23841; 37722

4188; 37723 — 11719; 37725 —
41556; 37728 — 28859; 37730 — 13124;
37732 — 22006; 37733 — 9137;-37735 —
575; 37737 — 4611; 37738 — 1018; 37739
— 8975; 37740 — 15232; 37749 — 27584;
37765 — 13428.

ATRAZADOS
37153 — 24954;'37655 — 4295.

Os motoristas deverão apresentar e
respectivo titulo de reprovimento sem
o que não receberão o emnrèstlmo.

Propostas canceladas por náo tei
o petlclonário comparecido até 8 dias
depois da chamada:

37060 — 27327; 37092 — 22492.

Por falta em número excedente ao
estabelecido:

37519 - 13414; 37965 — 16952.
Atos dò diretor: • Compareolmento

em Juizo:.— Determinando o compa-¦-.-. ~. -.miuiaco Aavier-itsti; Ana „ „„om j„ j.*„Yi-„••"„""„:, '„>í"-;i""~"T' reclmento no.Juizo de.Direito da 5."Nory. 2.078; 24 de Maio- i" 383- Ba- a quenv de direito, a quantia de qui- Vara Criminal,'no dia 17 do corrente'«o Bom Retiro rm- SSSii^"' r£_ ¦ nhentoí e dezoito mil e quatrocentos às 13 horas,- do trabalhador exteanu-.merário mensállsta, Aníbal de Oli-velra. '
e-

. Determinação.: —. Determinando ocompareeimento, à Inspêtoria do Trá-fego,,cpm. urgência, nas- horas de ex-pediente, munido de sua carteira d--motorista, afim-de cumprir exigên-cia do Regulamento em vigor, o tra-balhador extranumerárlo mensalista,Waldemar Soares - Barbosa.

Bom Retiro i7n- vhíâenhn"»-' r.õ«"' nnentosr e aezoito mil e quatrocentos
tro 104: D Romana 56-8 Àv joio rT íéis «"*«P>. aplicándo-se', quanto
beiro 1,.: :S_É1,ÍS* à taxa Ue expediente devida, o dispôs-
Souza 396; Av â__taW to ,fio decreto .6.972, de 1D41; Maria
2-816 e 3.Í12- José dos ¥__?« m- To Celli Perelra e oüfcros- 5-931."Irmãos
«éBonlfácoÍ57?ArS«d^afiS,3«" 5iarbasH??° Llm!tada' 5- Lara &
Golfo 23; 2 dhVereim\^Xl^ Cia' e 6-076, Francisco Delfino de Oli-
Marechal Rancei KM?¦ _Sim3_'wSf» vêira: ^stitua-se,- em termos,- Edgard"«wrFelxtSrPachècfd^&talol" _aetlazZ0: ac.lte-sé; ^6^1 'Mario
Caroliná Machado 1480 EsU-ada In' Raposo:-. aceitem-se; . .Raynsíord' «fc

Por não ter o petlclonário direito ao
empréstimo:

44914 — 4288 (Emergência); 44439— 16958 (Emergência).

fedente Magalhães 684; j.ão^é^^^^^J^^ii^^ ía"667; Silva VaÍeV326tuas ' Diamantes 163 ta, nó presente caso, de imposto, exi-
givel- mês '«¦'Ias da Silvn 417-' rn^/moi ow„„1l"Blve1' nies • a mes,-mas de diferença

1.450; PaS 14- ___[£':S de ih-P°sto- notada-em conhecimemos
d>' Carvalho 393: n™S5S_i^S ^os anteriormente, débito atrasado... alho 393; Conselheiro Gal-
;ac' 6a4; Cândido Benicio i;222; Av cobra vel em um ou mais conhecimen-

los, que deve ser pago, após emitidosinnanp Dantas 19- v«si-,-ti«ío cov.tn °' i'" '-";,c °« p<.b«« ai'"s ennuaos
Jz 837 Sahttósimo n a • iS oste''!' rle,,ma vezsói eíh prazo hábil,

PMya 195 S Boreis" .2- BWteS sob "ena rto devedor incorrer na mo"
c««Io.so 27 e Loòes Moura fifi P ™'~° pedido de Pa^merifo em pres-opcs Mouia fab- taçôes não tem a virtude" de suspèn-

der o prazo da mora. que tenha sido
iniciado com a emissão dos conheci-
mentos. ciente o devedor para quitar-

DesrinpW rf« ¦ ss- SElvo se' deferido o pedido, novos-
secref-S. _.."?. ar' Jol'5e Dodsworth, conhecimentos tenham sido expedidos

Não é o que ocorre aqui.

Secretaria Geral de Admi-
nistração

_ do-trio geral:

Penalidade:' — Registando a sus-
pensão imposta pelo chefe do 12 DL
por três • dias, a partir de hoje, aotrabalhador extranumerárlo ménsa-lista Francisco Frederico, por negli-
gência no serviço. ¦

Desconto em folha de pagamento:— Autorizando o desconto, em folhade pagamento, da imuortáncia de45S5S0. ao trabalhador Sottar Vangc-

. Propostas em exigência para apre-
sentação de c/cheques:-

36100—29261 (c/cheques de feve-
reiro a setembro de 1941); 36743 —
41287 (c/cheques de Janeiro a setem-
bro de 1941); 36939 — 4891 (c/che-
que de outubro de 1941).

Para apresentação de titulo de no-
meação:, -

Propostas e matrículas:
35277 — 5683; 35388 — 13543; 35633— 6738; 35831 — 19659; 36787 —

14682; 36896 — 6061; 37953 — 17329.

oSSEO-lH CAM II'II AM ¦.

DOS OSSOS

Para recebimento da fórmula da
certidão de assiduidade (C. A.).

Propostas e matrículas:
35225 — 22362; 35449 — 969; 3738131723; 37473 — 25036; 37669 —

4872; 37933 — 22767; 38387 — 26281;
38461 — 7749; 38495 — 12659; 3855628913; 38667 — 17657; 38704 —
27416; 44692 - 22767 (Emergência);
44906 — 12685 (Emergência); 44916 —
18299 (Emergência).

(Cenclasáa 4a ••• pág.)
Contldtrsndo que, sendo cld>dlói "oi

nsKldoi no Braul, finda que de psl es-
tr«utiro. pio residindo «me a serviço.
do governe do seu pais", nos termo* do
•ri. lia ds Constituição ds República —
corre ao Estado • obrigação d* renguir-
dsr a defender as uovss gersçM* brssl-
Itirst. sem distinção de «tis origem rs-
ciai. de Ioda a qualquer Influencia que
contraria aquela postulado constitucional
• desvirtua, tolha au dificulta a propi*
ganda doi tcntimentoi da brasllldada no
einlrlio doa qua nasceram no solo na-
eional; , •

Considerando por assei motivos qUa a
nacionalização ' do enalno, em qualquer
dos seus graus, é problema qua toca pra-
fundamenta a segurança da Nação, não
podendo, portanto, ficar a ela alheia a
Conferência Nacional da Educação, qua
ora aa reúne com o mali elevado espl-
rito de brasllidade;

Resolvam apresentar e seguinte prole-
to de rewluçfo:¦ "l.a — Nenhuma escola primaria par-
titular podará ser aberta iam o registo
prévio no orglo da administração do en-
sino do Estado em cujo território esteia
localizada a escola para a verificação de
suas condições de organização;

Z.° — Os governos dos Estados manta-
rio fiscalização permanente nessas esco-
Us. rujo funcionamento ficará sujeito aoa
lequiiitos estabelecidos em lei;

3 a — A União auxiliará da modo per-
manante. o desenvolvimento da rede es-
colar primaria dos Estados, nu zonas da
colonização;

4." — Esse auxilio, entregue am cotas
anuais, aos Estados, deverá sar aplicado
na construção da prédios escolares, aqui-
slçío de-mobiliário, material didático ou
oulros fins relevantes, segundo acordo
firmado em cada caso;

S.« — O Eatado legislará suplttlvamen-
Ia sobre nacionalização do ensino, de
modo.- a tornar eficientemente ãxãqul-
veis no sau território aa normas estaba-
lecidas pela legislação federal".

sr. Gustavo Capanema agradeceu- ai
expressões do sr. Ivo de Aquino, com
referência á sua pessoa, - bem como a
lembrança de dar o seu nome a um doi
grupos escolares construídos-na zona de
colonização, a declara que' a exposição
que acabava de ser falta ara da maior
Importância a por Isso é qua permitira
que o orador ultrapassasse o tampo ra-
gimental.

BOBRE O ENSINO PROFISSIONAL
Em seguida, o sr. Arnóblo Tenôrlo, re-

presentante de Pernambuco apresenta
um projeto de resolução elaborado poruma comissão especial — composta dos
srs. Horacio da Silveira, Francisco Mon-
tojos e daquele delegado -- sobre a ad-
ministraçáo e disseminação do ensino
profissional, e. cujas conclusSes são as
seguintes:

— Com o objetivo de estabelecer a
unidade do ensino profissional em to-
dos os ramos (industrial, agrícola, comer-
dal e doméstico) e graus ministrai* na
território nacional, caberá ao Governo
Federal orientá-lo e controlá-lo dentro
das. normas Instituídas pelo Ministério
da EducaçSo e Saúde.

n — A fiscalização das "Escolas Téc-
nicas" caberá ao Governo Federal.

III — A fiscalização dai "Escolas Pro-
flMlonals" caberá aoi governos esta-
duals.

IV — Em cada unidade federativa, na-
verá um órgão especial destinado a su-
perintender todo o ensino profissional
mantido pelo Estado, ou Município.. '

— A Ur.tlo manterá pelo menos uma
Escola Técnica' Indústria! em. cada uni-
dade federativa e deverá Instalar e man-
ter. na Capital Federal. Uma "Escola Téc-
nica da Ensino Profissional".

VI — Cada.Estado deverá manter, pc-'lo menos, uma escola de ensino profls-
siona] agrícola e estimular ai Inlclatl-
vas privadas nessa sentido.

VII — Os municípios procurarão man-
ter escolas, do tipo mais rápido, para a
íormnrüo do operários agrícolas ou In-
dustrlals.

VIII — Para maior dlfusSo do; ensino
profissional, faz-se mister que todas as
Indústrias proporcionem- formação' profls-slonal aos seus aprendizes, sob a flsca-
llzaç-o, e dè acordo com a; normas es-
tabelecidas pelo Governo' Federal

DC — Afim de' tornat possível a mais
breve realização do item anterior o Ml-
nlitérlo da Educação a Saúde criará cur-
aoi de emergência afim jie .se formarem
professores dos cursos de aprendizagem
nas industrias". . .
Esses cursos de emergência se realizarão

na Escola Técnica-Nacional, reservando-
sa matrlculas para,' pelo menos,- dez can-
didatos de cada Estado, escolhidos . an-
tre as pessoas habilitadas no próprio am-
biente fabril. Os cursos de emergência
poderão, tambem. ser realizados junto ãs
Escolas oficiais existentes no Estado'.'.

O delegado do Rio Grande do Sul,' se-
nhor Coelho de Souza, fez entrega, a tt-
tulo da colaboração do seu Estado, da
um projeto de "organizaçSo da educa-
Cão técnlco-profisslonal".' ;¦

A LITKKATUKA INFANTIL' Ainda com a palavra, o delegado gau-
cho entrega uma -proposta á deliberação
do plenário, propondo que: -

A Comissão de Literatura Infantil,
constituida no Ministério da Educação e
Saúde, funcionará, dêsdé logo, cimo um
órgão nacional de fiscalização de toda
produção literária para a Infância e pro-
porá as medidas indicáveis. para que
não seja mantido ou concedido, o- re-
gisto às revistas infantis julgadas noei-
vaa à formação integral das novas gerar
çóei brasileiras.

finalmente,' o ar. Coelho de Souzi. diz
que sua intenção era deixar o assunto
da nacionalização do ensino para a úl-
tinia sessão da Conferência. Como, pe-
ron«. o delegado de Santa Catarina o
.•.bordara instantes antes, resolvera tam-
bem transmitir naquele momento os
acfr>«iecimento* do seu Estado áo Pt.esl-
dent. Getulio Vargas e ao mlnlátc» «Ia
EducaçSo pelo auxilio 'que a União yihe
prestou para a aciuçao do grande pie-
blenifc.

O ministro Gustavo Capanema «vrra-
d«it> at. palavras do representante sul-
rlograndense, u designa, a seguir, unia
comissão einecial, composta dos se^ioies
Lourenço Filhe' e Everardo Backeuser.
pais estudar a proposta daquele dele-
gnoc sobre l;t«rat.<ira infantil.

Depois de lustificar, com o de',-,:»do
gaúcho, o uso da palavra, naque'e mu-
mentu, o sr. Christtaho Praga, represen-
tante do Espirito' Santo; transmite tam-
bem ao titular da pasta da-EducaçSo e
Snuoe os agradecimentos desse Eitarto
pelo auxilio - recebido do Governo Ve-
ueral para a nacionalização do ensino.

CINEMA EDUCATIVO :
A seguir, o delegsuo de Alagoas, sr.

T<K>tênlo Vilela, apresenta um pro.jet<i
de resolução sobre o desenvòlvimenlb tir-
cinema educativo, fazendo voto-i ie réu'-
tido de nue o governo federal adote
providências nsra ¦ fornecimento de ma-
tei-il cinematográfico aos eítabsiecitieii-
tos .le ensino. Essa proposta foi distri-
bv'(ia à comisnüo espe'c'<al designada para-lai parecer jebre e projeto refe.-enlt* a
literatura infêntll.
IMA PROPOSTA DO DELEGADO •).%

PARAÍBA .1 '
O sr..Fernando Tudé, da Paraíba, tem

a palavra e faz uma proposta,' cuja con-
elusSo é do. seguinte teor:"'Art. .1° —. E' sugeHda • ao r Governo
Nacional a- conveniência de- ser convo-
cada. corri fundamento nor art, tj, da
Constituição. da República,, a Convenção
Nacional de Educação.

Art. 2.o — E' declarada .de indispen-
savel necessidade a criação de Fundo
Nacional de .Educação, a esse fundo des-
tlnando a União, mediante majoração do
imposto que for julgado mais adequado,
recursos nunca inferiores ao "quaritum"
construído norlSTó das rendas tribu-
tárlas dos Estados e 10% das- rendas. de
igual categoria doi Municípios.

Art. 3.° — Deve desde logo ser fixa-
do que a distribuição dos recursos «lesse
se faça de acordo com o que for deli-
berado pela Conferência Nacional de
Educação e tendo em vista, fundamental,
mente, a atribuição para cada. unidade
federada de "três cotas, a saber: uma
em razão do "quantum" que o Estado
e seus Municípios tiveram dispendido no
exercício precedente com os ramos do
ensino abrangidos pela Convenção.' ou-
tra em razão do efetivo demoRrafico e
a terceira em razão da extensão; têrrl-
torial". " ¦

Para estudar essa proposta foi designa-
da uma comissão especial, composta dos
srs. Abi-ar Renault, Sá Filhe a' Francls-
ee Montojoi. - -

TRC8 PROJETOS DO DELEGADO DO
MARANHÃO

O.sr. Lutz Rego. delegado do Mara-
nhão. entregou três projetos «obre: ena-

São 
d» uma seccáo especial, nos credos

ai unidades federativas em que for jul-
gado conveniente, destinada a estudar

firoblemas 
técnicos, cujos trabalhos se ar-

leulem com órgão próprio do Ministério
da Educação; alteração da legislação .so-
bre o livro didático, e sobro o ensino

• normal,
REVISÃO «O CONVÊNIO DE ESTATIS-

TICA EDUCACIONAL
O delegado- da Bala, dr. Plthon Pinto,

lè e «Jepoti apresenta so plenário um
projeto em que propfle seja reconhecida
a legitimidade e ¦conveniência da re-
visão do Convênio de Estatística Educa-
cional pelo Conselho Nacional de Esta-
tUtlca.
APOSENTADORIA DOI PROFESSORES

O padre Bruno Teixeira, delegado do'
Ceará, faz entrega de doli prbjetoi. O
primeiro, redigido nos seguintes, termos:"A primeira Conferência Nacional de
Educação resolva sugerir ao governo que
seja facultada aos professores da qual-
quar grau ou a ramos de ensino no pais
• aposentadoria aoi 18 anos da exercido
efetivo no magistério, com vencimentos
integrais".

No .segundo, sugere ao governo- fede-
ral medidas tendentei ¦ transformar em'
ftrgão de cooperação federal do enil-
no a Escola Normal Rural de Joazelro,
no Ceará.

Os, in. J. Miguel de Almeida Pcrnam-
buco Filho, delegado do Pará, e Temls-
toeles Gadelha, do Amazonas, apresen-
Iam propostas, respectivamente, sobre
internatos rurais e o ensino normal.
ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

ESCOLAS SUPERIORES
O ministro Gustavo Capanema diz. èm

seguida, que se acha sobre a mesa um

NESTA PAQINAt

0 Governo da Cidade -
Aonde iremos hoje? —
A última reunião da Co-
missão de Negócios Es-

taduais (conclusão da*
5." mg.)

projeto, assinado em primeiro lugar petodelegado de Pernambuco, a cuja condu*
são.é a segulntei"A União apoiará com decisiva cola-
boraçün flnnncelra e técnica, a organiza-
ção a manutenção pelos Estados ou en-
tldades part.ícularei das escolas aupe-
rlorcs, em particular as Faculdades de
Fllosofin Ciências e Letras, localizadas
noi centros regionais-mais Indicados, pa-lu suas tradições, pela sua função geo-
gráfica, de acordo com os objetivos na-
cionais, para a (unçflo de núcleos nado*
nata, de estudos superiores'',

F.ssn proposta foi distribuída á Ce-
missão de Ensino Superior para ur ob-
jeto de estudo.

SOBRE O CARÁTER NACIONAL DO
ENSINO PRIMÁRIO

Pelo delegado de Santa Catarina, - se-
nhor Ivo Aquino, foi apresentada, com
várias assinaturas a seguinte sugestão:"Sugerem que oi itens 3. 4, 8, 6 a 7 a
¦uas allneai das proposições fundamen*
tais apresentadas ao estudo da C.N.E.P.
e que definem o caráter nacional do
ensino primário, sejam especialmente to-
madas em consideração, quando for ela-
boiada a lei a respeito daquele ensine.

O REGIME DE ALIMENTAÇÃO NOI
INTERNATOS E 8EMI-INTERNATOS
A Comissão de Alimentação do D.N E..

pelos seus técnicos, drs. Carlos Sá, Ruy
Coutinho, Masson Jacques, Jacinto Ma-
chado, Milton Costa Pinto e Paes de Olt-
velra Filho, fez uma exposição á l.a
Conferênc_> Nacional de Educação; so-
bre o regime de alimentação nos Inter-
natos e scml-intcrnatos secundários, em
número de 366, submetidos a Inspeção
federal. ' ' I

Aonde iremos hoje?
TEATROS

Representações para hoje:
CARLOS GOMES — A'S 16, 30 e 33

horss — "O ébrio".
GINÁSTICO _ Ai 30.45 horss —

"Esquecer".
RECREIO — A's 16, 30 e 33 horas —

"Canário"'.
REGINA — A . 16, 30 e 33 horas —

"Esta noite ou nunca!"
RIVAL — A. 16. 20 e 33 horss —

"Carneiro de batalhão".
SERRADOR — A's 16, 30 e 33 horas

"Pto Duro". . \. «
CINEMAS

Serão exibidos hoje os seguintes
filmes:

CINELANDIA
BRÒADWAY — "Saudades da Es-

panha". . f
GLÓRIA — Jornais nacionais e es-

trangeiros. '
IMP«_RIO — íPlloto de arrojo','.
ODEON — "Romance de circo".
METRO — "Gentil tirano".
ODEON — "Romance de circo".
ODEON — "A carta".
PLAZA'— "Seus três amores".
pathé _ "Sonsa, mas sabida".
REX — "A milionária e o garçon"

CENTRO
CENTENÁRIO — "Uma noite no

Rio".
OINEAC-TRIANON — Jornais na-

cionais e estrangeiros. '
COLONIAL — " Comando negro" •.
ELDORADO— "Dois contra uma

cidade inteira" (imp. até 10 anos) e"Cinco plmenllnhas & Cia.".
FLORIANO __ "Morro dos ventos

ulvántes" • "Segredos da Armada",
IDEAL — "Ouro do céu" e" Na-

dia, a sombra do serviço de espiona-
gem". ••

ÍRIS'—'" Cidade fatídica" (imp. até
10 anos) e "Pilhòsdo nada".
METRÓPOLE — "Os mortos, falam"
(imp. -até' 18 anos) e "Cartucho
Acusador".

MEM DE SA' -f "Uma noite. no
Rio".

MODERNO — "O filho de Monte
Cristo" (imp. até 10 anos) t "Torpe-
do sem Ttuno".

ÓPERA - "Cidadão Sane".
: PARISIENSE __ "Sunny". e "O
dinâmico" (imp. até 10 anos).

POPULAR— "Plama.da liberdade"
e *>Uma hora de vida" (Imp. até 10
anos). ¦ 

PRIMOR — "Paixão Criminosa"
(imp. até 14 anos) e "Os anjos ho
castelo misterioso'' (imp; até 10 anos).

.' 8. JOSE' — "A-revoada das águias"
BAIRROS

AMÉRICA — "A vida tem dois as-
pectos" (imp. até 14 anos).'

AMERICANO — "Unia noite no
Rio".

APOLO — "Direito de' pecar" e"Contra o rei" (imp. até 10 anos).
AVENIDA — "24 horas de sopho".
BANDEIRA _ "Os quatro filhos de

Adão" (imp. até 14 anos) e "Piratas
dò ar" (Imp. até-10- anos). ¦

BEIJA FLOR — "Amor de-minha
vida" é "Três mascarados" (imp. até
10 anos). '

CARIOCA — "Quatro mães".'EDISON ,— "Uma noite, no rio".
GRAJAU' — "Ouro do céu" e "Se-

gredos da Armada" (Imp. -até 10
anos),
gredos da. Armada"."

GUANABARA -'"Làdy Hnmllton'','.
a divina dama (imp. até 10 anos).
, HADOCK LOBO.—: "Ültlmatum" e"Os anjos ho Castelo misterioso"
(imp. até 10'anos)',

IPANEMA -' "A milionária e ¦ o
garçon".

JOVIAL — "24 horas de sonho" •
!'Torpedo sem rumo".

MADÚREIRA _ "Lady Hamilton"
(A Divina Dama) imp.' até 10 anos. '

MARACANÃ — "Major Barbara" e"Incendiârios",
. MASCOTE— "Sunny" e "PoçO
diabólico" (imp. até 10 anos).' METRO COPACABANA — "Bala-
laika". ;¦;¦¦> '•'. -

,'¦ METRO TIJUCA — "Balalaika".
: MODELO — "O ladrão de Bágdatí"
:(iipp. ate 10 anos). '.

OLINDA "Sunny" e "Cavalo re-
lámpago" .(imp.- até 10 anos). .'.

PARA-TODOS — "Teu nome é pai-
xão" e "Carga camouflada".

PIEDADE.'— "Palácio"das garga-
ihadas" (iirfp. até 101anbs)'.'e "'Carar
vana emboscada" (inip.' até 10 anos).

POLITEAMA — "A vida tem'dois
aspectos"; (imp. até 14.anos) e'"Mú-
sica maestro".

PIRAJA' — • "Dois. contra uma ei-
dade inteira!' (imp. até 10 anos).

QUINTINO —, " O filho? de Monte-Cristo" (imp. até. .10 anos) e- "Con-
tra o íèi" (imp..áté 10 anos).'"

RITZ — "Cidadão Kariè" e Clnédla
Jornal.; ROXY — "A revoada das águias".

S. CRISTÓVÃO — "O ladrão de
Bagdad" (imp. até'10 ahos).•S. LUIZ — "Quatro mães".

TIJUCA — "Morro dos ventos, ul-
vantes" e "Música maestro".

VARIETÊ — "A-escrava brarica" e'¦"Ilha dos horrores" (imp. até 10
anos)...

VELO  "Onde o ouro se esconde"
(imp. até 10 anos) e "Incendiârios"

VILA ISABEL — "Os quatro filhos
de Adão" (imp. até 14 anos).' NITERÓI

ÉDEN — "As três noites de Eva"
(imp. até 10 anos) • "Cartucho acusa-dor".

i

li

M

®

IMPERIAL — Um tiro nas tre vaa"
(imp. até 10 anos) e "Piratas de es-
trada".

ODEON — "Serenata prateada".

A RECUPERAÇÃO ECO-
NÓMICA DO AMAZONAS
ATRAVÉS DO ESFORÇO

DO SEU ATUAL
GOVERNO

(Conclusão da 3.* pág.)
princípios constitucionais. Fizeram-
se representar o comérdlo, o fisco, a
Indústria e o Instituto da Ordem doa
Advogados; ali se discutiu de igual
para Igual, sem a menor restrição do
manifestação de pensamento e o tra-
balho saiu homogêneo tendo sido con-
siderados todos os interesses cm jogoe, pela primeira vez, no Amazonas, se
examinava a situação do produtor, do
homem • da floresta em constante lu-
ta com a natureza. Objetivando to-
das as situações peculiares às dlver-
sas regiões do Estado, o sistema trl-
butárlo foi posto em execução sem dia-
crepància, satisfazendo a todos. Im-
postos foram reduzidos,- outros foram
melhor distribuídos, sem mesmo atln-
gir o limite prefixado na lei, disso re-
sultando o equilíbrio orçamentário,
sem sacrifício da produção, e que' se
mantém desde mesmo o primeiro ano,
que bem poderíamos considerar de
ensaio. E. de cerca 10.000, previstos
nor ano anterior, a receita vem''em
crescendo,- até atingir mais de 20.000
contos, arrecadados sempre com. sere-
nldade, sem nunca confundir energia
com violência. -
A AÇÃO DO GOVERNO ATRAVÉS
DO "HINTERLAND" AMAZONENSE

. O sr. Álvaro Maia se estende em co-
mentários acerca do descaso das pas-
sadas administrações pelos-- problemas
das populações do interior. Tem sido
preocupação precipua de seu. governo
a assistência ao homem do interior,
cstlmulando-lhe as atividades é valo-
f izando a sua contribuição ao progres-
so.'do Estado. ¦' . . ;. •:' i

— A melhoria da receita — pios-
segue — permititi>que a atenção do
administrador sé desdobrasse pelo. tn-
terior, já melhorando, tanto quanto
possível; a situação .sanitária,.- sobre-
tudo nas épocas de maior desenvol-
vimento do impaludismo, .já melho-
rando as condições do ensino, pela ins-
talação de escolas em zona. de .malór
necessidade, assim como melhorando
as então existentes, ampliando'â sua
capacidade dé .matricula.
RENOVADO O APARELHAMÊNTÒ
ADMINISTRATIVO DO ESTADO —
OUTRAS INICIATIVAS POSTAS EM

PRATICA
O aparelhamento administrativo foi'

renovado. Restabeleceu-se a Força
Policial, que fora extinta. Subyenclo-
naram-se linhas de navegação, perml-
(indo. O: escoamento da produção em
diversas zonas, que se atrofiavam por
falta de transportes.- Rios, furos e
igarapés foram desobstruídos, fáclll-
tando o tráfego fluvial. As pontes me-
tállcas de Manaus, que ameaçavam
ruir, foram restauradas, evitando vul-
toso prejuízo para o patrimônio esta-
dual e a interrupção da comunicação
de populosos bairros a que servem elas
de ligação. Av Faculdade de Direito
foi Instalada em- edifício condigno.
Foram terminadas, na capital e no in-
terior, várias obras iniciadas na in-
terventorla anterior, inclusive os má-
jestosos edifícios do Palácio Rio Bran-
co, onde funciona a Secretaria Geral,
eo que sedia o Departamento de Sau-
de. O Instituto Benjamin Coristant,
que asila e educa meninas desprote-
gidas, foi ampliado, para atender a
matrículas novas. Foi criada a Justi-
ça de Menores.a que se subordinaram
estabelecimentos de educação de me-
nores. abandonados,- tambem Inaugu-

¦ rados na atual administração.
AGRÔNOMOS ADMINISTRANDO OS

MUNICÍPIOS AMAZONENSES
Ò interventor. Álvaro Mala, se dt-

tem. por alguns instantes na aprecia-
ção dos problemas municipais. Dia-
nos que • uma das. suas preocupações
de Governo no tocante.às administra-
ções dos . municípios - é a preferência
de agrônomos-para seus auxlilares na-

!queleí mister. ¦ • .
— A idéia não é'minha — assevera.

Segiií as sugestões do sr. Fernando _
Costa; atual. Interventor de São Pau-'
lo, quando ministro da Agricultura.
Nas municipalidades do Amazonas, aT-
gumas afastadas da Capital; há ne-
cessldade da ação .conjugada de três
técnicos — o agrônomo, o médico e o
•professor. Esses técnicos, uma vès
bem orientados, guiarão as popula-
ções trabalhadoras, que poderão, entre-
gar-se melhor ,a seu rude labor...

NOVAS CONSTRUÇÕES
O Chefe do Governo amazonense

termina a sua palestra afirmando que
várias construções estão sendo leva-
das a efeito pelo 'seu Governo, dentro
das possibilidades econômicas do Es-
tado. Com o auxilio do Governo da
União, está sendo construída a Ma-
ternídade de Manaus, o novo Leprosa-
rio, afora outras obras de menor vul-

5 -'íS'I
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INFORMAÇÕES COMERCIAIS O MOVIMENTO DE ONTEM NOS MEK.
CADOS NACIONAIS E. ESTRANGEIROS

Mercado Cambial

(Rio)
O mercado de câmbio funcionou,

hoje com o Banco do Brasil comprtn-
do a libra área a 789470 e o dotara
191530, no mercado livre e o 669410
e 161500, no oficial. ,__--.,

Aquele banco vendia ao bancártoa
libra área a 799570 t o dotar a 199*50.

COTAÇÕES UO BANCO DO BRAHII

O Banco do Brasil afixou; ontem
para suaa cobranças, cobranças de
outros bancos, quotas e remessas para
importação, as seguintes taxas:

to d/v A vista Cabt

Dólar
Franco suíço ..
Coroa sueca ..
Escudo
Marco .. ¦.
p. uruguaio ..
P. argentino ..
Peso chileno .
Libra área . . •

FECHAMENTO
Bueno* Aires, 7-11-941

Uajt
Londres» à vltta por £:
t/» .-. .. 1W0
t/e  W*»

Nova York à visto por 8100:
t/V  }}»«!

Aai

17.0Ü
16»

419»
419,00

Montevidéu, %11-941

Londres à vista por c:
Ur
t/o

N/cot.
N/eot.

Nova York à vista por $100:

t/v iV.it •• •• •»,-¦'•
t/O <• it •• •• •• ••

31430
314,00

9,19

215.00
914»

Telegrama financial

— 19*670 199680
41630 . -

_• 4S70O —
9900 —
8S040 -

mm 99090 —
49730 —
9655 —

799570 799650

REPASSES

Para repasses aos outroe Danço», t
Banco do Brasil aflxuu para • libre
área o preço de 789870 para vendas
e a 789570 para compras, e para o
aoiHi a vista o de 169*>60 e caoo «.
de 169580.

O Banco do Brasil para comprai
«e letras dt cobertura, afixou as se-
gulntes taxai: '

MERCADO LIVRE

90 d'v A vista Cabt
199470 199530 199540

asm»
49630 —
89850 —

789170 789570 789650

Dólar
Marco . . *
P. argentino
P. uruguaio
Ubra área .

Taxa d* Desconto do Banco da ln-
¦latem

Idem do Banco da França
Idem idem 4a Itália • ••
Idem idem da Espanha .. .. .. •• ••
Idem. Idem da Alemanha .. •• •• ••
Idem. em Londres I metes • ..

Idem. em Nova York 3 w

LONDRES, 7-11-941
toe*.
3
3

Londres, camoto soort Bruxelas A vista

Gênova, etobto tòbrè" Londres A vista
por £ .. .. *

Madrt câmbio sobre Londres A vuta

pur C .* -• •- •- •• * * •• • • • • • •
Gênova câmbio sobre Paris A visto

pm 100 Pes .. • • • •
Lisboa cambio sobre Londres A vista

it/vendst pur  ••, •• ••
Idem. Idem «t/compra) por I .... ..

4 1/9

M/19
¦¦ 

,\

1/3
T/19

N. cot

N cot

N cot

M cot

100.30
99»

Anterief
3
.3
4--1/I

M/11
1/9
T/lf
N. cot

ll òot

N Mt

M cot.

100.30
99»

Balda > .. 1949

Existência .. ., .. .. .. 
*.. 66.250

Estados
PERNAMBUCO ..

Roje Ant
' 

13.700 65.200Entradu
Desde l.° de se-

tembro
Existência

Baldas:

t - e • • t
If- •• •

1.081.100 1.047.400
578.700 548.000

Stock Exchange ie Londres

Para outros portos
do Norte .. ,. ..

Hoje Ant.

'1.000

Junho  479J00 
'•-

JUlhO'  • -r 499100
Vendes da Bolsa: 14.500 arrobas.

Preço dó disponível:

Tipo 4 
TlpO 6 •• •• •• te ee
TlpO 6 te •• t¦ •• «•

479000 a 489000
449500 a 459500
429000 a 439000

Cotações por 60 quilos:

Usinas
Cristal
Demerara
3* sorte ., .. •• ••

Hoje Ant.

809000 589000-909000 509000
399200 399200
349700 349700

MERCADO OFICIAL

Dólar . . ..
P. argentino
p. uruguaio
Libra área .

90 d/v A vista Cabt
1694» 169500 16953

"— 
79530 —

659910 669410 669490

LIVRE ESPECIAL

O Banco do Brasil sltxou tu te-
gulntes cotações no mercado livre es-
peclal: „ ^Comp. Vend

Dólar (A vista)
Dólar (cabo) ,

209100 209601.
— 309630

Taxas de cambio para a compra ite
letras em dólar sobre Buenos Aires:

A vista
30 dias
60 dias .
90 dias .

ta ••
• e ••

Livre Oficia:

199520 169500
199503 169487
199486 169474
199470 169460

Compra de ouro
O Banco do Brasil comprava, on

tem. a grama de ouro fino, em barra
ou amoedado? na base de 1000/1000, a
239400.

Câmbio estrangeiro
Londres, 7-11-941

ABERTURA OFICIAI

Boje Ant.

Londres s/Nova
York, A vista

por £ .

Berna

Lisboa

Madri livre
Madri t/v .
Estocolmo .

FECHAMENTO

4.02» a 4,02,50/4.03.51
4.03»

17» a 17»/17.4C
17.40

. 99.80 a 99.80/100.21
100»

. 46»
. 40» 40»

, 16.85/16» 16.85/1655

TÍTULOS BRASILEIROS:

Brasil «EE- UU do). 1927-57, 6 tt %
Minas Gerais 'Est de) 1928-58 6 tt%
Niterói "Cid de) I* .._
Paraná lEst. de). 1958. 7% .. .... ••
Sáo Paulo «Est de) 1921-36 8% ¦».
Idem 1926-56 7tt% 'Ina de café) ...
Idem. 1926-56 Th tWaterwks» .. ..
Idem 192841. •% .._•• •• •. •• ",•;
Idem 1930-40. 7» (8ob gar de café)
Idem 'Banco do Estado». 6%. Serie A

FEDERAIS:
Fundlng 5%
Noro Fundlng. 1914
Conversão 1910. 4% ••
ânprestlmo de 1913 5% • ••
Fundlng de 1931. 5% "B" 40 anos ..
ESTADUAIS:
Distrito Federal. $% ..
Rio de Janeiro. 1927. 7% ••
Baia. 1928. 5%
ParA 5% • - • •
City of Sáo Paulo Improvemento and

Freebuld Oo. Prei

TÍTULOS DIVERSOS:

Bank of London «le South América, Ltd.
Sáo Paulo Gás Oo. Ltd  ••
BrasUlan Warrant Agency <k Finan-
. se Co Ltd. .. .. .. •• .. -- •• ¦••" •• r
Cabies & Wireless. Ltd Ordinárias ..
Ocean Goal & Wilsons Ltd .. .. ..
Imperial Chemical industries, Ltd. ..
Leopoldina Rallway Oo. Ltda. 6 tt*.

1935 -- -• •• •- • • • • ¦• ¦•• •* *• ••¦
Lloyds Bank Ltd. CA Shares) ..
rio ae Janeiro City Imp Co. Ltd. ..
río Floiu Mills At Granartes Ltd. ...
Sáo Paulo Rallway Co. Ltd. .. .. ..
Western Telegraph Co, Ltd, 4% Deb.
Stock

TÍTULOS ESTRANGEIROS

Emp. fie Guerra Britânico, 3 tt *
1927*47 •• •• •• •• •• •• •• o* •• ••

Consola. 2tt% •• •• ••

Mercado de Café

(Rio)
O mercado de café funcionou, on-

tem, em posição calma, mantendo as
cotações anteriores. O movimento de
vendas atingiu 1.222 sacos.

COTAÇÕES

FOR DEZ QUILOS

Boje

OFICIAI

Ant

Londres s/Ndva
York, A vista

por £

Berna
Lisboa

Madri livre
Madri t/v ,
Estocolmo

4.02.50/ 4.02.50/4.03.51
4.03»
17.30/17.40 17»/17.4l

. 99.80/ 99.80/100.2C
í 00.20

. 46.55
. . 40.50 40.50

. 18,85/16.95 16.85/16.91

ROJE

35-10-0
12 10-0
12-10-0
13*0-0
19-10-0
24-18-0
18-10-0
18-0-0
74-10-0 I
28-0-0

62-10-0 i
47-0-0
13-5-0
15-5-0
45-0-0

31-0-0
11-0-0
7-0-0 .
3-0-0

34-0-0

8-15-10-1/3
4-17-6

0-7-6
. 67-10-0

0-2-4-1/2
M3.0

20-0-0
2-11-9
0-18-0
1-7-0
49-0-0

101-0-0

104-15-0
82-5-0

M&TÇO tt ee •• •• ••
AUlO 11 tt •«.«• ••
JtllhO ta »t» ¦• •• ••
Setembro .. .. •• ••

ANT.

25-10-0
12-10-0
12-0-0
130*0
19-10-0
24-15-0
18-0-0
18-0-0
73-10-0
28-0-0

62-10-0
.46-0-0
13-5-0
15-5-0
44-0-0

31-0-0
11-0-0
7-0-0
3-0-0

24-0-0

ê-15-10-1/2
4-17-6

0-7-6
67-15-0
0-2-4-1/2
M3-9

18-0-0
3-11-9
0-18-0
1-6-3
48-10-0

101-0-0

104-15-0
82-5-0

Cótaçfies por 15 quilos:

Somenos 998/10» 995/1090
Brutos secos .. .. 695/ 698 695/ 693

SAO PAULO

Preço do disponível

Hoje Anterioi

B. cristal
Somenos
Mascavo e • • •

719 /739 71$ /72i
609 /619 609 '61*
469 /479 469 /47I

(PERNAMBUCO) • •

ttejo Ant
Disponível:
Matas, Uno 5, eom.. 4310» 4010»
Sertáo, tipo 8, com. 589000 5890»
Entradas  8» 3»
Desde 1° de setembro 40.0» 39.3M

Abatimento dt consumo diário 600
tardos. >

Saidas: — Nio houve.

Mercado de Algodão em

Nova York

Nova York, 7-11-941

ABERTURA:

American "Futuras", para:

DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS DA
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

GUIAS DE TRANSMISSÃO DR PROPRIEDADE

EXPEDIENTE DE 7-XI-1941

DESPACHOS DO BR. DIRETOR

N.» ADQUIRENTE LOCAL COBItt-si
SOBRE

HeJe Ant
Dezembro 16,10 16,07
Janeiro N/cot. 16,09
Março . .. ,". .. .. 16» 16»
Maio 16» 16»
Julho .. .. 16,40 16»
Outubro .. .... .. 16,51 16,51

13,15
1257
12,40
12,51

13,18
12,27
12,40
12,51

Mercado de Âçu<íar em Novs
York

Nova York, 7-11-941

ABERTURA:s
(Contrato 4)

Açúcar para entrega em:

Hoje

Dezembro .. ..
Março
Maio .. ..* ••
Julho

Ant.

2,64 2,63
2,57 2,67
2,57 2,56-1/2
2,56-1/2 2,56-1/2

Mercado:: Estável. Estável.

FECHAMENTO

(Contrato 4) ;i

- Açúcar para entrega em:

Hoie Ant.

Mercado: Comérolo de caráter nor
mal.

Os baixistas esláo cobrindo-se.
Houve pedidos dos comerciantes.
Desde o fechamento anterior: alta

parcial de 1 a 3 pontos.

FECHAMENTO:
HeJe Ant

Ai"*riran M1 d 11 n g
Uplanda .... .. 17» -17,04

American "Futures", para:..

Dezembro 16» 16,07
Janeiro 1633 16,09
Março 16.41 16.29
Maio .... 16,48 16.36
Julho .1651 16.40
Outubro .: 16» 16,51

Mercado: afrouxou depois da aber
tura, porem recuperou novamente.

Requerimentos do comércio. *
Desde o fechamento anterior: alta*

de" 11 a 17 pontos.

Mercado de cacau

Nova York, 7-11-941

ABERTURA

Cacau para entrega:

Dezembro
Março ..
Meio .. ,
Julho ..

t toe

2,64 2.63
2,57 2,57
2,56-1/2 2,56-1/2
2,56-1/2 2,56-1/2

Mercado: Estável. Estável.

Tipo 3 ..
Tipo 4 ..
Tipo 5 ..
Tipo 6 ..
Tipo 7 ..
Tipo 8 ..

•• a «a ••

•¦ •• •• t•

•• •• !• tt ••

«• aa •• o o • e
oa •• •••'•

318500
319000
309500
309000
299500
299000

Movimento estatístico

Nova York, 7-11-941

ABERTURA VENDEDORES
Hoje Ant

Nova York, s/Londresr
telegrafica p/£ . . . 4,04 4,04

França (náo ocupa-
da)  2» 230

S/Madrld  920 &.20
Nom. Nom.

S/Berna Comercial . 23.33 23.33
S/Estocolmo .... 23.86 2386
S/Lisboa ..  4.C3 4»
S/Buenos Aires . . . 23» 23JS5

Existência em 8 ..
Kntrada, .> •• ••••

Total .. ... ..

Salda

Existência em 1 ...

304.801
3.280

808.081

: 800

S07 481

FECHAMENTO VENDEDORES

Hoje . Ant

4,04
Nova York, s/Londres,

telegrafica p/£ . . .
França, (náo ocupa-
da)

S/Madrid

S/Berna Comercial .
S/Estocolmo ....
S/Lisboa 
S/Buenos Aires . . .

Buenos Aires, 7-11-941

ABERTURA

4.04

2» 2.30
9» 9»
Nom. Nom
23» 23»
33» 23.86
4.03 4.03
23.85 23.85

Boje. Ant

Londres, A vista, por £:

t/v .. ,. .. n.OO
t/o'..*  1650
Nova York, A vista p. $100:

t/v
t/c

419»
.419,00

Montevidéu, 7-11-941

Londres, A vista, por £:

t/v  N/cot.
t/c  N/cot.

17.0X
165t

41920
419»

9.35
9.15

Comissão de prrço

Abreu & Filhos
Cia. Comercial de Café
Irm5os Barreto .

Estados
fSANTOS)

Preços do dispo-
nivel por 10 qui-
Ios mole 429000 42Í0OC

Idem. duro 399500 399500
Existência .... V. 520.620 514 180
Embarques .. ..- .. 5.210 27.220
Entradas 11.650 13.374

Unidos

Desde o fechamento anterior: inal-
terado. ;-;.*¦ /•:•.;

FECHAMENTO:

Contrato Rio:

Café para entrega:
Hoje Ant

Dezembro .. .. .. ..
Março ,. •< .. •» ..
Maio .. .. ,. i. ••
JulhO .. .. .. •• ..
Setembro .. .. .. ..

Vendas do dia .. ..

8,04
8»
8,35
9.45
8,55

8,04
8,22
8,35
8.45
8,55

nada nada

Mercado: Calmo. Calmo.

Desde o fechamento anterior: Inal*
terado.

Contrato Santos:

Café para entrega:

Dezembro • ..
Marçú....•• ., ,. «•
Maio .";'
Julho ..
Setembro • t m m a*

Hoje
11,89
12,10
12,24
12,36
12,48

Ani
11,93
12,13
12,27
12,40
12,51

Mercado: Estável. Estável.

Mercado de Algodão

(RIO)

O mercado de algodão permanece
calmo, náo havendo alterações em sua
cotação:

COTAÇÕES

POR DEZ QUILOS

TipoS
Tipo 4

•• ot ta et
eo. a* as o e

Sertão:

Tipo 3 .. ..
Tipo 5 .. ..

.Ceará:

oo oo se
•fl •• et

6290» a 639000
6190» á 629000

.839000 a 5490»
449000 a 4590»

Tipo 3* — Nominal
Tipo 5 .. .... .. .. 433000 a 449000
Mata — Nominal.

. -i
Paulista:

Jlpo 3 - Nominal.
Tipo , .. 378000 a 389000

Movimento estatístico
Entrada: Nfto houve.

Dezembro
Março ..
Maio ..
Julho ..

Mercado: Firme

ee *• oa
•* oe fl*

. t n ii

HeJe Ant
8,01 * .7»
8»
829
8»

Estável.

8.16
8,24
8,34

HeJe Ant
8,10 8»
827. 8,19
8,36 8»
8,46 8,37

150,000 10O.OO0

FECHAMENTO

Cacau para entrega:

Dezembro •• •¦ •» •#
Março .. .. •• •• ••
Mflio i. ii it • • • •
Julho .. .. .. '.. ..
Vendas do dia

Mercado: Firme. Firme.

Mercado de Trigo

Buenos Aires, 7-11,-941'

FECHAMENTO: • 
'

•HeJe:
Preço por 100 quilos

para entrega:

2538 — Ariindo Guimarães — Rua Fernandes da Cunha, lote 35
o Imposto de compra e venda e sobre
o de cetsftò.

7305 — Albina Qarflnho da Rocha - Rua Ibitlnga loto 21 ..
7571 — Sallm Salles — Rua Conde de Bonfim n.° 1.084, (pré-

dio e terreno) ....•
7647 — Leocadio Teixeira da Cunha — Trav. Hercllto Luz n.'

9, (prédio e terreno) .'.
7648— Antônio Agostinho da Costa — Est. do Octavlano n.°

333, (prédio e terreno) 
76» — Norlval Dias de Campos — Av. Suburbana n.° 3.994,

• (prédio)
o imposto de cessáo da promessa de venda e sobre ..
o de compra e venda de benfeitorias.

7714 — Uto de Andrade e Silva — Rua Jatuarana n." 53 (pré-
dio e terreno)

7743 — José Caetano Felippe — Rua Art pá, lote 43 ........
7760—Davld José Ferreira — Rua Manoel Martins n.° 15

(prédio-e terreno) 
7763 — Antônio Ignacio — Rua Purus, n.° 23, t prédio e terre-
no)

7781 — Castorina Moreira Lopes — Rua Baráo de Mesquita
n.a 448, (prédio e terreno) •'

7814 — Júlio Alves do Nascimento Junior — Rua Atiba n.° 17
(prédio e terreno)
o Imposto de cessão de promessa de venda; sobre ..
6 de venda do terreno; e sobre
o de venda da benfeitoria.

78» — José Oondim Menescal.e sim. — Est. da Gávea, (ter-
reno) . . 

7849 — Clarlnda Gomes — Rua Paraná n.° 404, (prédio e ter-
reno) . ¦.<

7851 — Serafim Ferreira Barbosa - Rua Valparaizo, n.° 60,
(prédio e terreno)

78» — Antônio Emidto de Souza Filho — Rua Visconde de
Santa Cruz n» 40, (prédio e terreno) 

78» — Ariindo Ribeiro Lima -- Rua L n.° 78, (prédio). —
Junte o contrato de promessa de venda a favor de
Onofre Jozé de Souza.

7867 — Deollnda Ribeiro Fernandes — Av. 8uburbana n.»
• 2:946, (prédio) . *. --

o imposto de venda da benfeitoria, e sobre
o da cessáo da promessa de venda.

7905 — Leovlgilda Gilson — Rua Alberto • Nepomuceno lo-
te 43 ... '-- ••••

79» — Artur Correia de Sá —. Rua Fala n.° 62, (prédio e
terreno) ..

7929 — Dr. José Otacilio de Saboia Ribeiro -? Rua •Pacheco
Jordáo. lote 522 . . . . . 

7933 — Abílio Martins —- Rua Appia, lote 175 
. , o Imposto de compra e venda e o de cessão sobre ....
7938 - Moacyr Homem Martins — Rua Camarista Meyer, lo-

te 92 . . . . . . . 
7943 — Joeé Maria Azevedo —- Rua Dr Nunes lote 158 ....
7972 — Cecilla Pinto Cardoso — Rua Cárllna n.° 120, (pré-

dio e terreno) . . . ¦•.•'•••*,••.•";;«••'
7977 — Leonel Jeronymo da Silva — Rua Saçu, lote 442..
7985 — Joaquim Fernandes — Rua Domingos de Magalhães,

8015 — Abér8aube'rônn'de 
'AzèVedo' 

Mâgàlháies — Rua Gene-
ral Polidoro n.» 144, (prédio e terr«io)

8041 —Nestor de Araujo Pinho - Rua Adriano, lote 9 ....
8046 — Adelino Ferreira - Est. Monsenhor Felix, lote 19
8079—Joáo Cardoso — Rua Mundaú, lote 168
8MI — Jofto Cardoso — Rua Saracá, lote 135
8082-João Cardoso — Rua Saracá, lote 169 ••••.••••••••
8140 - Aristeu Selxas - Rua 19 de Fevereiro n.» 96, (pré-

dloe terreno) . . ----- ;'j'j*
o imposto relativo á transmissão da sua ..propriedade

, e sobre. .'. ••/ •••
o da extinção de usofruto. . ¦ ¦ ¦ .

9265 —Antônio Thomaz - Rua S. Luiz Gonzaga, n.» 213,
, (prédio e terreno) . . . . •.'•*•/"•;.' ,*
S274 - Slívuv Pinto - Rua Thereza Cavalcante, (terreno)

II ta
III •

Novembro ,
Dezembro
Janeiro ..

Mercado:

• et t * * •
i • t e e • ¦ •
... ....
Accessivel.

6»
7.13
7»

Calmo.

Ant

6,75
7,10
727

Disponível tipo Bar
letta p/ Brasil . .

Salda 
':.-;¦'.

Existência
•• *• •• •• •*

fardoi

455
18.975

Vendas do dia ,. ..

Mercado - Estável

21.000 12.000

- Estável.'

Saidas:
22.262.

para os Estados

(VITORIA)

Hoje Ant

Disponível tipo 7-8
por 10 quilos .. ..

Entradas
Saidas .. .. .. ..
Existência .. .. ..

229900
4.716
2.750 —-

177.500 175.534

229900
5.947

Mercado .de café ern? Nova
York

Nova York, 7-11-941

ABERTURA:
Contrato Rio:

Café para entrega:

Hoje Ant

Nova York A vista p. 8100:

Dezembro N/cot.
Março N/cot.
Maio N'cot
Julho N/cot.
Setembro N/cot.'

Mercado: Paralisado. Calmo.

Contrato Santos-.

Café para entrega:

8.04
8,22
8.35
8.45
8,55

t/v
t/C

2Í5.00 21950
314» ai9»{ Dezembro

Hoje

11»

Desde o fechamento anterior baixa
de 3 a 5 pontos.

Mercado de Açúcar

(Rio)
O mercado de açúcar trabalhou, on-

tem, em situação firme,.mantendo os
mesmos preços anteriores:.

COTAÇÕES

Branco cristal . . 653000 a 689001
Demerara . .. 569000 a 588001
Mascavlnho  náo houve
Mascavo  .. 449000 a 469001

Movimento Estatístico
Entrada: .

Bara*
Campos .. i, •• '.'» .. .... 1.516
MinftS *• •••••• ••-•• • V? 333

1.849

Estados
MERCADO DE S, PAULO

A1XJODAO

O mercado a termo abriu ontem
estável, cotándo-se por 15 quilos con-
trato "O":

Comprad. Vend.

Novembro ., .... .. 44$000 448100
Dezembro 44S800 45suuo
Janeiro  .... 459800 458900
Fevereiro .... .. .. 468300 468400
Março .. ..' 469900 479000
Abril  .. 478200 478700
Maio .. 479300 479800
Junho  .. ;. 478500 488000
Julho  .. 478900 488300

— O mercado a termo fechou, on-
tem, estável, cotando-se por 15 qui*
Ios, contrato "C":

Comprad. Vend

7,10 7,10

Chicago, 7-11-941 ,

Preço por bushel para entrega em:

Dezembro ". 1,16,87 1,16,00
Maio .. .. .. .. .. .133.37 1.2U7

Mercado de couros •

Nova York, 7-11-941

FECHAMENTO:
Hoje Ant.

Green Salted. Light
Natlve CowhldeS,
p/lb:

Dezembro
Março • • •• »• ••

eoutuvo
2:oon$ouo
2:OOU$UU0

740:000*1)00

9:000$iMH)

20:OM$'.ilKI

13:000$000
22:8219600

14:0001000
S:200SO00

15:0009000

5:00090011

70:OO0JÜU0

5:60090X10
5:0009000
2:0009000

80:0009000

8:0009000

100:0009000

50:0009000

15:0009000
12:0009000

7:5009000

5:0009000

ll:0009lHXI
8009000

5:0009000

12:0009000
8:6009000

15:0009000
3:5009000

6:500ÇOOO

190:0009000
16:0009000
7:8003000
2:6009000
4:0009000
3:5009000

25:0009000

50:0009000

88:50<«000
8:0009000

Movimento Marítimo
. ". 

VAPORES ESPERADOS
DOS ESTADOS UNIDOS

Nova Orleans e esc. "DelÈrasil" 12
Nova Orleans e esc.. "DelyaUe" 26
Nova York, e esc.. "West Keene" 8
8. Francisco e esc, "Mormacstar" 13

DE CABOTAGEM

Dltóla e esc.,. "Plrineus" ..... 8
Porto Alegre e ésc„ "Iguassú" ..11
Belém e esc., "S. Campos" ... 13
P. Alegre e esc.,"Jangadelro" . 13
Itajahi e.esc., 'íTutoia" . . .. 13
Porto Alegre e esc., "Tietê" .... 13
Belém e esc; "D. Pedro I" .. .. .. 15
Manaus e esc, "Afonso Penna" . 17
Belém e esc, "D. Pedro II" .. ..22
Laguna e esc. "Murtlnho" .. .. 13
Laguna e esc, "Cubatáo" . . . . 14

VAPORES A SAIR

PARA OS ESTADOS UNIDOS

N. Orleans e esc, "Delmundo." . -12
N.York e esc, "Cte. Pessoa" .. 14

N. York e esci "Cuiabá'*....... 30
N. Orleans e esc, "Caramurti" .. li
N. Orleans e esc, "DelbraaU" ..• 31

PARA .A EUROPA

Cadlz e esc, "Cabo de Hornos" . •
Leixôes e esc, "Siqueira Campos!' Jfl

PARA CABOTAGEM

Porto Alegre e esc, "Inconfidente" 8
Cabedelo e esc. ''Araranguá" . »
Manaus e esc. "Baependl" ...".¦• 8
Florianópolis e esc, "C. Hoepeck" 99

9
fl

11
U
13
14
13
13
14
14
1«
1(!
17
17

Camoclm e esc. "Arassú'
Belém e1 esc, "Itahité"
Cabedelo e esc. "Farrapo" . . .
Porto Alegre e esc, "S. Pedro'"
Porto Alegre e esc, "Itaberá" .
Laguna e esc, "Max"
Porto Alegre e esc. |'Itápé" .. .
Laguna e esc, "Oscar Pinho" . .
Porto Alegre e esc, "Chul" ....
Recife e ecc, "Tietê"
Laguna e esc, "Murtlnho" .. ..
Cabedéllo e esc, "Itatinga" . . .
Florianópolis e esc, "Ana" . . .
Porto'Alegre e esc, "Arará". . .•
Penedo e esc, "Apodi"

Bolsa ie Títulos
A Bolsa' de valores' apresentou, ontem, o movimento seguinte:

14,91
14,83

14.91
14:81

Mercado de Borracha

Nova York, 7-11-941

ABERTURA:

Disponível Látex Crepe:
HeJe Ant

Novembro .. .... .. 438900.449300
Dezembro ..  4496001 44s7tiü
Janeiro .. ......* 459400 4598»
Fevereiro .. ...* ..469000 469400
Março  468700 46S900
Abril-.. .. ., .... 479600 479100
Maio .;... .. .. .. 479100 479500

Ant

11,93
V

COMPANHIA MINERAÇÃO PICUI
CHAMADA DE CAPITAL

A Diretoria em reunião realizada no dia 30 de outubro deliberou, à
vista da necessidade de capital para a exploração industrial nos próximos
meses, fazer a segunda chamada de capital, de cinqüenta por cento (50%)
sobre o valor das ações subscritas, nos termos do artigo 74 do Decreto-
Lei 2.627, dc 2 de setembro de 1940.

Assim, pelo presente edital, com prazo de 40 dias, convoca 
' os Srs.

Acionistas a efetuarem aquele pagamento, o qual deverá ser feito no Banco
Brasileiro de Crédito, com. sede à rua da Alfândega, 49, que está encarrega-
do de receber as importâncias relativas a esta segunda chamada.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1941.
(assinados:)
Luiz Carlos da Costa Neto — Dlretoi-rPresldente.
José Gonçalves de Sá — Diretor-Comercial.
Gerson Pinto da Silva Souto — Dirêtor-Tesourelro.'
Augusto De Gregorio- — Diretor-Setretárlo.

35 35
Smoked Plantatlons Sheet»

i. .33 ¦:¦ 23
Mercado: Nominal. Nominal.

Marcado de metais

Londres, 7-11-941

Londres, 12,00' horas.

Estanho á vista, por tonelada -
Compradores:

255-10-0 255-15/256-0-0
256-0-0

Estanho — 90 dias por tonelada -
Compradores: "".

359-10-0 259-10/259-15-0
• 260-0-0

Preços máximos para entrega afi-
xados pelo governo desde 18-12-1939

Cobre electrolltlco .'. £62-0-0
Chumbo  £25-0-0
Zinco  •• £25-15-0

Nova York, 7-11-041

FECHAMENTO

Preços para entrega no Cais p/lb.:

Cobre Electrolltlco
Chumbo
Zinco .. •• •• •

Hojt
1155
4.65
7»

Ant.
11»
4.65
7»

Qt ANT. T 1 TULO S

APÓLICES DA UNIAO:

3
53
15
1

29
20
6

693
600

7
40

108
100
1»

34
35
128
191
242

1
374
10

855
128
541
121
100
333
57

234

300
153
168

Uniformizadas ...
D. Emissões nom.
Idem
Idem 2008 .... ..

I¦' D. Emissões port.
idem
Idem  .;.
Idem..
Idem Cautelas ...
Reajustamento ....
Idem ... ... ...

APÓLICES MUNICIPAIS:

) Jurai
EÇOSl Relatl-

| voi

812$ 6,18%
814$
815$ 6,13%
153$
815$ 6,13%

816$
817$
818$
800$ 6,25%
873$ | 5,73%
874$ K

Decreto 1535 . .
Idem 3264
Empréstimo .1931

ni eee eee
t eee eia ? •

APÓLICES ESTADUAIS:

E. Santo 8%, port., de 500$',
Idem  ... ... ... .
Minas 7%, port
Minas 1934. 1.» Série ... .,
Idem ;. ... .
Idem ... . . ... ... ... .
Idem, 2." Série ... ... ...
Idem ... ... ... ,',
Idem, 3." Serie ...  .

. Idem ... ..
Idem ...  .
Pernambuco,
Rodov." E. Rio ...... ...
Rodov.0 R. G. do Sul ...
S. Paulo ... ...
Idem, Uniformizadas ... ...

e a •

• • e

• • • ove'

AÇÕES DE COMPANHIAS

S. Jeronimo — Ord." . ....
C. Brahma Prei.0 ... ... .,
Idem, Ord.0 ... .,

DEBENTURES:

Cia. Mercado Municipal

191$
18985
218$

504$
505$
935$
184$
185$
183$
186S5
187$
189S5
190S
189$
98$

635$
1:050$

213$
1:095$

133$
750$
750$

205$

7,34%
7,37%

i.m%

5,41%

8,54%

7,37%

7,62%

7,31%
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0 COMBATE W PIRAM, NA LUTA DA
INDEPENDÊNCIA

ito de nocetn.ro lembro o
* _ __.:_¦ _.__. r ..__. __r_a-l-»l*

como adjunto 'de sub-secção. o capi-
tflo Hoche Pulcherto; no È. M. da v."
R. M. o major Carlos Augusto de 011-
veira Filho e, em caráter transitório,

__ _ _._. 'bara-exercer u funções de adjunto de
„„«„,„„, .... talento oíofltíe dos tropos portuguesu<to ^blMcç8o no B. M. I. o capitão

/^ ££e£.T*dcto Luto Modefro de âfelo oos brosüeiros aue organizavam AUmlrvde umoa rurtado.

'^¦?hn$^^ Afim de tratarem d. assunto, de

^.«3â2Sa-W_^^s-saws f»SVHtSí
Antônio José Corrêa, José Alves Be-
zerra e O. Waldeck Pinto; e A 1.» O.
R., devendo se entétider com o tenen-
te Assis, na 3.* Secção, os cidadãos
Vlvaldo Nascimento Pampoün e Da-

tniiTFtt. t ...
aícn de i^.artilhOrcaa!t0 

Verierllubatut. comandante da» torça, nacional» aue çunhomcerc* d
.ttinái nio cessava, porem, de empreender pecueno* assaltos ás posições por-
lítsascomo fim de animar ot-braUlekó, que ie achavam entre os si-
fSSeTt mr outro lado, perturbar os preparativos militares do adversário.f!S o tf-nSS» Madeira. impaciente com estas sortldas-brasHelro*, decidiu ata- Vlvaldc' Nasclment
.-. Vtuwnt»inoPiraji. B> o combate io Ha 8 de norembro. Começou ao' rio Trindade I^a.
iraVecerè durou 5 hòros. finiat « ouals oi portugueses voltaram ds tuas
£*côfs vrlmlüvat sem terem obtido o menor resultado.' orlfor pernambucano José ie Barros falcão, que comandava-uma da»
hrtaaàainadonali. foi o herói dessa peleja, que podia ter sido fatal & catíso
ds rtdependéncfa. onde maiores eram a» tuas dificuldades. ¦

Na Secretária Geral

.6

Comemorações de 27 de
Novembro . . . .

Apresentaram-sei' — Coronel Pe-
dro Cordolino Ferreira de Azevedo por
ter de seguir para Sâo Paulo a serviço,
e capitão Fablo de Castro, da B, M„
por ter de seguir- para Bfto Paulo a
serviço.

de todas as autoridades, o tenente eu-
ronel Emanuel Marques Foi to, que se
acha respondendo pelo expediente aa

v . _ „. Diretoria de Baude»do.Exército; co-
O gerieral Valentlm Benlcto da SU- „„„,¦, (jr.. Oliveira Vianna, Ernesto

va secretário geral do Ministério da de oliveira, Jayme Vlllaa -Bons, Eu-
Gu»rra, em conseqüência da nota do ç-y^ Goulart Bueno, Fonseca Ju-
ministro Gaspar Dutra que ontem nj0r e muitos outros oficiais» e pessoas xo: ¦,„,„.„».- -..„„. rt„ Pftreferente as homena- „BdM> presente todo o pessoal téc- Almeida, em Curitiba, B-tarlo do Pa

Na Diretoria de Artilharia
Foram concedidas permissões, para

gosarem férias nas localidades abai-
— Capitães Reynaldo Mello de

¦r. ¦ ¦' i ._______________HPR__________________________________I
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VIDA MILITAR-
Marinha de Guerra — O
rádio, como os velhos
castelos, também tem o§
seus "fantasmas" — So*

ciedades recreativas

'"_' ." vitimas do comunismo, de- „,"n ,' «rimlnUtratlvo o coronel dr. :ranâ e Sfto Lourenço, Estaao ae mi- Flaarante da inauguração da Primeira Exposição di Pintura e Fotografia da Grecta. re-__s____ ob-ct,ja a* ntra»,
.fiu miKletoTont^oic- 5^ ffS^^ vS w-•«¦•! Afonso Jorge von Trompowsiu, ™%X,ajdo Afusítt Nacional de Belas Xrieí. O ato.* qde /oi jre*U Uü |»^ jir,-U_-_r-BrtJteíS «f^S^Sr*-í___
dwouem seu ooieum ]^" 

(nUHnífrV-»*- 
™.-22í. h"S.. em Curitiba. Estado do Paranft: Do- ™% 9«Ztnll pam a vresença de figuras eípressltws dos nossos.metos soaaia e artístico». « riSrrKtó» ^a oOtafa.ftde-

ai deu a palavra ao mlclano Müller Ribeiro, -«¦
%%m£:Wbdro qulri. atado de Mlnae A
h o «eu boletim. R. A..A_Aé.; l.«s tenentes.

..V-Td., o coronelmédlco-tlr. .Santa 
grinai^tenente.Hum-Florenclo Carlos de Abreu Pereira berto Luiz Tito Parla

•Em todas as guamlçfies do pais. ntot Ao Hospital
co_ioante deUbeçaçôes pormenori?a- cpitao médlco--t_, 
das expedidas pelos comandos de «ç- <j» Luiapara lei o seu boletim. — -_-•-«..„_..-¦ a_«.-. .-_ r«mhn
S>i«m prejuuo da instruçio. nos A^ôTa-leitura,, proferiu o coronel po, * J^^^iajfP-SSStoBm^-ímmmSStS A^" " ^ ** aW-»"-»
gado o neíando atentado comunista de • -
novembro de 1935.

. 27 de novembro, em umas as
guamições do Brasil, especialmente
__ capital federal, em Recife, em Na-
tai e Belo Hori_onte, haverá exéquias
solenes, romaria cívica e outras no-

Cambu- £.",' doMMUafa no Rio de Janeiro. Entri as figuras ali presentes, assinalámos a poet-ar âOfltajS*n fttmíes. o
do 1/1.» ^CH„bert Moses, presidente da A. B.... o sr..Osvaldo Teixeira, diretor do Kttn Xactm_i_ fc Ma» j.gy oar. pren

Polycar- ^tolne Le Bon Comnera e o sr. Plerre M. franghUtas. respectivamente, presidente e me^gnsSUaSt da *«ío Cto- co
cq-Brasileira, a organizado/a da exposição

»i-.-„-i« r-_nnc n« attri*n h. reira berto Luiz Tito Faria. Portocarrero,
ffi?l« exSvo^S TO -Rio Branco. Estado de Mina.; to-

tm7rm.'*mmmmfm.m. »«_*£4**-.*
balho-teem feito a curacteríslica da I/3.8 R. A. A.: Aé., em Cambuqulra,

Marinha ie Guerra Sociedades recreativas
85^TV£_Í_»^^^ de Mhias; l.'s sargentos Al

andam, consagradas às vítimas dos pr,nclpal do Serviço de Saúde do ?"aanpá'ÍNSn__ Estado da S-
tenomlnlosos atentados que as ílze- g-ércrto é a conservaçfto eficiente em s*;Xt^°f/a'A™0 

K,™
ram tombar em defesa dos mais »- d06 efetlvos ^utares; tudo o mata, »» 

h2-S_? Pti_to^T«» sárBentos:
g^do. interesses da Famflla, d*,So- M Mnrlço ^^0, *.complemento.^gKJ^-fgfftóSTOi
íiedade e da Pátria. , -, desse objetivo: para ele; concorre ou ?"-{S™^,.oi«»h Marnrin em Marl-
ScSra^*^^ KS^plSK^^'^ffljAffS. 5B»g-j{ h KêVúbli-=elPa.^^%fed: -T^to

Buspeiídeu

18S2  O deputado José Joa*
quim Rodrigues Torres é no-
rrtendn outra Vez: ministro da
Marinha.

1837  O vice-presidente rebelde
,To5o Carneiro da Silva Rego. oficia
ao comandante do brigue "Tr.» de
Maio", ordenando-lhe que nâo mn-

Para. essa fa_6_xí_T__- a fflrttaT-> ja
está em prepunstro..

O programa das festas* novembrinas
— Com programa deveras admirável,
a comissão dos veteranos oferecerá
aos associado- e famílias, desta bene- A —al-rfa— festa #e
mérita sociedade artística e cultural, sim» — St» s__3es fio Majârfi A

Na Justiça Militar
Como deve proceder o mt-
litar que adoece — Outra»

noticias'
O marujo Juberto Augusto da 811-

veira, da Base Aérea do Oale&o, foi
mandado apresentar-se ao Instituto
Naval de Biologia, e ali só compare»
ceu 45 dias depois, pelo que foi da-
clarado desertor. Para justificar se-
melhante demora, exibiu atestado
médico, do qual consta que estlvera
r-<. olhi.o á sua residência, em quase
todo o periodo, sob os cuidados pro-
fissionais do dr. Aníbal Rodrigues.

Chamado a se pronunciar sobre o
caso, o procurador Valdomlro Oo-
mes Ferreira, opinou pela sua con-
denaç&o porque "ao militar que adoa-
ce, corre, perem, a obrigação de co-
municar o fato á autoridade compe-
tente, afim de que esta possa tomar
as providências reclamadas pelo ca-
so, fazendo-o baixar ao hospital, ou
permitindo que ele se trate na pró»»
pila casa".

Auditor licenciado
Por portaria do presidente do Su»

10 Tribunal Militar, foi licencia-
pelo período de um ano, sem

vencimentos, para tratar de seus ln»
teresses, o auditor de primeira in-
tráncia, Ademáro de. Faria Lobato,
titular da, Auditoria da 8.' Região
Multar, sediada em Belém do Pará.
O processo de Leonidas Silva

e outros
O processo dos certificados falsos

BECRUO DJ- -tOC-DADE

torl.acüo, porquanto o povo e em homenagem
va o navio de «éu comando, «enJr*jJ- importante .baile dia 15 de novembro, rea_i__r----á- -_3_stae&, íBa 9, jrux-

^Tri^^r^rJi?1^* ?l* dKmf «nham iinnnlmemrnte nroolnn» "" 
h— " nm,i_m«ra„ h_

ra _Uln!SS____?__t£_ffi ^.'TF^SiátJ?. nroCi « «M Fernandes, em Niterói, Estado do mdepend. nela dn província (B _ „„..„_..„.„ ,_».. .... „ .._.  ^l^tSfcS 
SuSStofí.?SimulméPa£fte d. fio f«. 

*%«"• 
^J^f^o- ^^*'Í*^_ÍSEi_ <=utando alguns, números do seu.vasto Essa te:s =*%>to^ que «n. do. corrente m.és, O advogado

.«_ • . i.i.i..l.l_ .„_ alam'Ha c.l.r.n Inlp.lftl. • Itaocara, •JlSíaao 00 «10 ae UHIieilU,

ORFEAO PORTUGAL __.  -- u ..de reservistas, ou mata conhecido pe-
lo nome de processo de Leonidas Sil-
Ta e outros, somente ontem foi con-
cluso e entregue ao relator, ministro
Pacheco de Oliveira. O seu julga-
mento, que está sendo aguardado

__ uC u...__ulu,  -.-...u....... __. ... .— «mi muito interesse dado o- granda
a proclamaçáo da diosaL fasta p_taa_irrt-_i j*__i movei "Ala número de pessoas nele envolvidas.

($_ Marfitote. «m Isnínensge-- algumas de relevo social bem desta-
revista t___-E___ ""O T_à.-ic-__-*\ cado, deverá se dar na segunda quln-

•As vit
de 1935'. hlglenlstá què, alem "da seleção inicial.

Durante a semana que compreenae tem a geu carg0 a tarefa de evitar a
o d!a 27 de novembro a Biblioteca doença: é a incumbência atribuída
M'litar manterá em exposição, em to- aoS no_soS colegas da tropa. O trata ,"dis 

as livrarias desta capital, o pri-. mento tém a responsabilidade de're-
m-iro volume por ela publicado sob cuperaçao dos efetivos: é o que ln-
titulo "Em Guarda — Contra o Co- c^^ aos'hospitais hlllltares. Are
munismo'

Ao receber essa ordem, suspendeu ê"_eíèt_ repertório. Serão exigidos: vem sendo esE____ã_ usam srande an- Edgar Pinto Lima, defensor daquele
Aristides Rocha Moretz-Sohs, em Juiz imedlntamente o comandante Regi» traje de bájje ^^ ^ dama^ Smn-"siedaito petos ÊaJ-fies âo ttra_idan-_ popular jogador de futebol, esteva

e. apesar do fogo que lhe faziam os. klng e branco a rigor para cavalhet- bata. «íe Catun_t_, seta ilinpnoente durante toda a tarde de ontem na
fortes do Mnr e da Gamboa, fun- ros e Qti,.^. para os orfeonistas. Das con*rf__tt_sa. ps*-, nam aâos ünternüos Secretaria do Supremo Tribunal Ml-
dela, ao- por do sol, junto ao' ".9 de 22 ^ 4 jicras do dla seguinte tocara será irra__as__ a "Manai âo CaS-nro" -utar» onde tomou as últimas provi-• -¦ •  _-..-. - .— cenclas para solução favorável do

de Fora,/ Estado de Minas e Siquel-
ra .Campos, -Estado do Esnir'tn Rs-r»»'-
Tadashl Yano, em-Macaé, Estado»do
Rio de Janeiro; Geraldo Viana Eme-
ry, em Siqueira Campos, Estado do---¦-¦  Souza

Agosto'

PETRÓPOLIS
cumoe aos nospua» -™u"°-:¦" .., Espirito Santo;' Valentlm de Souzi

' 7, : .««.ar mi^ionara em euPfraçfto. tão rápida.ijunnto gua"ei R,0 pret mado de jj,. t  „ - u - « iiUr_.. xi_j. tUu.^v, ->n__-u «__«A Biblioteca Militar 5°^l.™?f*'*S • tão .perfeita quanto necessário, dos j0Sé'Neves Netto, em Ourlnhos. preço de ocaslSo. um çafee bar. em e carteira àoclal. O diretor das esco-
. volume que s6»^™"^"! militares cujo tratamento nós for con- ^ d gâ paul Llclnl0 Vielra 6t1rno pontc( da Av.. M.. de Novem- ,as SÓUclta 0 compareclmento-de to-

editado, todos os artigos de co»b;Je fládó, será o nosso ponto de vista1 de Souza em Quizaman, Estado do bro. Tratar com
aos extíemismos s**v«sWos que to- --n^ral 

Silva TuhiOr «>¦> dt--J_neiro; João Marques Filho, ____-rem publicados na imprensa crasilel- Visitou.o general Oliva J.umor gm Salvador Estadb da Baya;. e Decl0
ra de 15 a 30 de novembro do corrente Emvlslta ae,^^8, esteve, ontem. Montenegro Cerqueira, em Caeteté,
ano". .. j no gabjertte' de trabalho» do general .fisíádo'da. Baia, todos do 1/1.° R..A.

ceneral Rego Silva Junior, comandante da lA^Re- A. Aé. .'.'.-giâo Militar, o coronel u*^-<*& .. _ Forarn promovidos a 3.» sargen-
rendo Carlos do Abreu Pereira,, ai- . no:T/3» r. a. A. Aé. os cabos:
retor do Hospital Centrado,Exército «ueI^'a lí,Va» Mata, Eduardo do
cujo elevado cargo assumiu em data Nasol£,ent0( puigênclo Marqultes
de ontem. Mala, JoSo Tostes de Freitas, Oilmar

VJa.ará o e_l Vilas-Boas Alves plnto- Oswaldo Alves de Mo-Viajara o cçi. y nas out-a rals Guarlm TeHcs 1de:Sâ. Herdllo
O tenente éorònèl dr. 'Jâyme Villá. Lelra Teixeira. Walter .Amaral de Aze

excelente "Jazz". Dias 23 e 30, a dl- a cargo (Sa PEtC-St I__-Bd Gln_i_-t__r-,
^_^iHn----_-----_----_> retorla oferecerá aos associados e suas ..

., - famílias elegantes festas das 1» às UEG1AO CATrMWEXSE— Vende-se. por 23 horas, Traje completo, recibo onae
A festa 4e saMaM — A Legüo Ca-

tumbifinsf. pangmrta de . f oiü6es Ar
sr. GuImarSes. dos-os orfeonistas ao ensaio geàral do quatro -asfci_c__ (__ -rBãirinn.1 iattTO ^ ji,a*oria de seus ministros e do

caso de seu constituinte.
A sessão de ontem do S.T.M.

Na sessão de ontem, o--Supremo
Tribunal Militar, sob a presidência do
general M.xlante, com a presença

Regressou o
Barros

Por ter regressado de uma viagem
de inspeção as unidades sob seu co-
mando, sediadas no sul go pais, aprei
sentou-se, ontem, o general Sebast-ão
do Rego Barros, inspetor de artilha-
ria de Costa.

de Guardas do Q. G» do M. O., pu»
blicada no B. I. n. 248, de .24 do, Ries
findo.— Foi retificada a classificação.'.<lo
2.°: tenente . da Reserva convocado,
Edmundo Messeder. do 28." B. O
para*a D..Infantaria,. ... .....

Na Diretoria de Remonta

dia 14 do corrente is
ponto.

21 heras em de Cafcunxbt. vai _______EçeaT o in
cansave. ]F_s____ss. oa, por outra, O
pcpc___i___B0i "'Cfi-tor;'*'» np__ !*_<%liri íe-
z& opaat_B___te süe *rert_Ma_r mais
uma vez: o, q*s__5e> é "__mijn-Sto . apre-

ApresntaçSo da soa Porta-Estan- ciaâa-
darte há festa de domingo — A dire-

TURUNAS DE MONTE ALEG-tM

procurador geral, confirmou a con-
denação de José Paulino da Silva,
pelo crime do art. 188, da Lel do
Serviço Militar; anulou o processode Gabriel Velasquez, acusado de in-
submissão; negou provimento as

Eses ____ga de fftffiSss comandados apelações de Valdemar de Souza Jor-

de sua sede social, domingo próximo, te snrcptesmeiitte fceta e engKügante.
uma bela tarde-dansante das IS àa Excelente "-Jaza*" as_i_ari _s dan-
22 horas, durante a qual será apre sas das. 22 is 4 _anr_s <âa Tmn-i*hã se-

'Jazz-

Por diversos motivos apresentaram'
se: Major veterinário Eduardo de sentada, a .nova porta-éstandarte para guinte.

Inalação .6a t_mm1toÍmWmmmWmm*. ^1^^^" lf^^^™=J. 
° SS^S.^.

mentos "Ministro Mallet" ^g^^„Sfdd_íta.14p-to gfe Diretoria 
"de-Cavalaria-

O ministro Èúrico Dutya esteve on- «Itaipé". afligi de .assumir, o-exerci- " 
^ .;„'..-,„ --,„ . - , ;_.„

tem peta mim na Eséóli de Vete- do do.referido,cargo,,substituindo as- "Foi transferido do W.SMJ» hm.
Td*^ rtrS_rclto-.íítócebido pelo sim o coronel médfcoFtorencip. Carlos o SM *>J^<M^*W»Z

de Abreu Pereira, recentemente de- nente da reserva convocado Fionvai

toria do Bloco Turunas de Monte peto *rete-ai__ Ite_n_in_, apresentarão ge dos Santos Canavazes e Heitor Si'
Alegre, oferecerá aos freqüentadores nos saiões âa> Ht___m_. A. C, mnía noi- mões, para confirmar suas condena»... —_- çges pei0 crime, de deserção; deu

provimento a apelação da promotoriada l. Auditoria da 1.* R. M., para
.ondenar Pedro Nunes de Andrade a
Olímpio. Bizarro de Melo,'como in-
cursos no crime do art. 152 (ferimen-
tos) do Código Penal; julgou em ses-
são secreta a apelação do tenente
Aníbal Barbosa, por ter sido absol-

tenente vet, Joaquim Marinho Abrilhantará a solenidade o
Pessoa por terem, concluído os tra- Gastão"-.".\' 
balhos da Comissão sobre estudos.;» .;.. *.-• 
Tabela de Dotração de Material Ve- SOCIEDADE B. DOS DOMÉSTICOS
terinârlo em-Tempo de Guerra. ...

A festa comemorativa do 1.* anfier

PAKAS-XAS DE KAMOS
"Grupo

— C
A festa

Carnaval
campeio
realiza a_B___-_» ***** mrris Jniponen-

JSK rs.o^tiffi'1^0^ *&sgm^x?^^ tm.
s_s.__sars__st .* ??*¦¦ :,.-.• ¦, .¦ .. *sí r-sa***.- •
d(_. Em seguida, o ministro da Guer-
ra se dirigiu ao Estabelecimento "Mi-
nistro Mallet'\ cuja construção foi

k _ mt» Korrn« i.irinm. i___r_i__Ji __ctj._-jí. u. ijv.i hhvi <.-_¦_'«- ^ivpii.) ««v
I„ o 3.*' sargento

NaDirelori, de Engenharia A—flaBBM___n_ «^XXXS^*?
ãos ix_a__s snburbant», "rido na instância inferior. Ocupou a

tribuna da defesa, o advogado Ar»
mando Hipólito dos Santos.

confiada ao engenheiro,- tenente co-
ronel Adalberto .Rodrigues de- Albu-
querque, tendo ali se demorado lon-
gamente percorrendo. todos, os pavl-

No Hospital ©entrai do í.» r. c. i. pára o 5." R.c i. e
:S'". '*': " " • '¦-"•'"¦• '¦'¦ deste 

para àquele o 3.° dito Otacl-
t_xercitO u0 Rodrigues de Abreu, por'troca;' e

O sr. Barros"Limi.' diretor geral de por interesse próprio, do 5.° R. C, I.
Assistência Hospitalar do Estado de para o 8« R. C "" -
Pernambuco, que se acha nesta cida-

. ^ci-ui-ex.--. .— w r-- de, visitará, hoje, pela. manhã, às 9
Ihões daquela .grandiosa» obra que horas, o Hospital Central do Exército.

Sl^ffito 4'5?ÜÍ Aprovado no concurso para
guratlas na próxima, segunda-feira, ingresso na Escola E. Maior
v- _._._»A.f_ _r__.-vr___ar.__ c_»r5n inailPU- •• '•

Nas provas eliminatórias a que se
submeteram-para efeito de.matricula
na Escola de.. Estado Maior, foram

Na Escola Veterinária- serão Inaugu
rados .is 8 hoías os pavilhões de so
res e vacinas, da tesouraria e almoxa-
rifado, anatomia, canil é lances de
baias. Nos Estabelecimentos •"Minis-
tro Mallet" serão inaugurados o De-
pesito Central de Material'de Enge-
haria e os trabalhos dè urbanização,
calçamento e ajardinamento do pá-

aprovados os majores Eduardo Peres
Campeio de Almeida, João Rosauro de
Almeida e José Slnval Monteiro Lin-
demberg e capitães Afonso Magllo, Al-
berto Soares de Meireles, Altevir Soa-

artífice, Jovellno de Almeida.
Na Diretoria de Infantaria
Fçram concedidas permissões:
Aos càp. Armando Lustosa Barroso,

2,°s tenentes Jeronymo' Alberto Mon-
tenegro, Joaquim Augusto Montene-
gro e Valeriano Dias, da 2,s R. M.,
para gosarem férias" nesta capital,
com exceção do último que vai gosa-
las em Riò Novo, no" Estado de Mi-
nas.¦— Aos cap. Tzidro Jòvlano de Me-
deiros e i,°s tenentes João Evange-
lista Mendes Rocha e Rogério. Ma»
klouf, do 5:° B. C, para gosarem par-

Foram concedidas permissões: Domésticos, viu transcorrer o seu prt-
Ao-çapUãò Haroldo d'Avilla .Pacca. meiro anivefsárlóf "nò" dfe 3 do cor-

da-SyD.-Trns.. para ir aos Estados rente mês. Para comemorar esse
de Minas Gerais (itàjubá) e São acontecimento, resolveu, a diretoria.
Paulo, dentro das férias regularhen- r-alizar um baile na noite de ama-
tares que lhe serão concedidas. nhã, na sede da S. D

Ao l.° sargento RT-2 Agostinho ü-lma, a rua do Propósito n» 20.
Mendes, do Q. R» E.. e em função As 24 horas, no nalçq daquela ,so-
na Estação Rádio do Exército, para li £edade será efetuado çi ato^cbj»

A cousa vai ssf __j_B_e_tei, Tisto que
os carna-rafescGs SSnnra, Amadeu,
Moreira^ C____é e Aiãsto mio teem
tido mães à macâr ma «ngalanaçãD oa

P. ÈShos dê s®-* srcM-
S. C. CXIAO

A teta de — O S. C.

O ministro da Aeronáutica
segue hoje para Campinas

VIAJARÃO EM SUA COMPANHIA
O INTERVENTOR NO ESTADO
DO RIO E SENHORA ATTARAL

PEIXOTO
ao município de Santa Rita, Estado n^g^todeo orate oHdtí dü*â -^ ^ mSar, m, prâsamõ *
de Sãtr Paulo, durante as férias que *??. fatos..ocorridos durante o pri- í*"^ ... ____i. Iti___ ,—.

B. D. não é única-lhe foi concedida (aprovação do ato ™^f° an°;; ,_5ih,i.s«-*_-««««, »__
do,sub-diretor de Transmissões>, ^estetütM ^2Ste*-^2?2s£ *»"¦» -^ » ******&&» <¦* »«*'

Ao 3.° sargento Nathalino Nunes de »fM8n, -f^Sf:08^^S«S Çâo, oua o d-te ds -JtasotaB- Hermes
Andi»de, transferido do.4.0 Btl. Rdv. •ffif^SSS-,-3^™^_wS ___ vê ptsssar teíe. Bata t__ta, njus * em p.1D_ pro.uiores e comerciantes m
para a 3.» Cia. Ind, Trns..,para pas- nhecimentoi de.'todóít Atótotelw Ma --omenagemi a oníistoa e_pBrtíwi e so- algodão. Em companhia do sr. Sal

O ministro da. Aeronáutica segue,
hoje, pela-manhã', para Campinas,
onde vai presidir à, cerimônia do ba-
tismo de quatro aviões, doados' à
campanha nacional de aviação civil

Bata ÜS-ta, qne * em pelos pro3utoree e comerciantes de

bado;. em saa ssfe sorâsl, nrma ícami-
davei noite <_&_______, em comemora-

sar o trânsito a que tem direito em "iH„^i~. p Sr£~ "J^giítm 
^«1 c-81»» *o* to6**8 ¦** w tsmas e s® P110" Eado p*lho viajarão sua esposa, o

<_.__ T.__.1J. CeOO, ATiraa e «e\e., iraOül-_ÍU-X SU- .___._* _tó i_ , !>-«-._ __, -rmiTll.0 +__rrT_,nfn- nr, Kcfo,... rir. TSIr, _ col»

ürficankVayrc^cMdZt^as **™* S^ctlos^AuS —obras. Nessas solenídades tocarão ban- ^S^XS te .das férias, os dois primeiros nesta
das de música que serão fornecidas Cotos Moreiira c«los Lutó Guedes effl GurUlba
ps!a 1." Região Militar. Carlos Marciano ae Meaeiros, ueno *¦ A__ ^^ ,.„.rf,„„ ,,,,„.

Nomeação de adido militar
O ministro das Relações Exteriores,

s:. Os*valdo Aranha, em aviso dirigi-
do ao seu .colega.da pasta da Guerra,
comunicou que o tenente coronel W.
P. Rhodes foi nomeado adido militar
junto à Embaixada da Grã Bretanha
e à Legação em Caracas, devendo o
mesmo residir nesta capital.
Homenagem ao Exército dos

EE. UU.
O general. Newton Cavalcanti, dt»

São Leopoldo
Apresentaram-se:
Por diversos motivos: — Tenentes

coronéis Amarlllo Osório, do, E. M.
E., por ter de seguir para São Paulo,
em 6-XI-1941. em serviço da E. E.
M. e José Féllnro Trajanb de Oli

Ionsarã até às 3 ãt-S__s da manhã.
Nesta a_ni-itE____iâ. a fflxeta&a do S.
C.. União' affmiaceuâ aos 3-ttmenagea-
dos.una u'i3____. "„ tran-!» lecanJaecâmen-
to ao apoies qjae *rena Éanâo às inicia-

Soirée dansante de domingo — Ini- tivas dO edite de FaSisterto Coeliio.
ciando o seu programa social deste

vãmente para o sucesso da festa.

RIACHUELO T. C.

Lobo Viana,' Fablo de Castro, Geraldo -Aos majs Enedino Virgillo de
j_ Mron.Ta. rnrtp. fínihpri de Couto carvaino-e isagara auxDaum, í. s ie-
_ snSf H^me_o _H_uelredo daf Silvei- «entes Elislo Saldanha Linhares e
?_Sh_.5. randido QoncalvM Hueo Mur1*10 Valporto de Sá, 2.«s tenentes
Í&S. S.S. Sberto de •*»« Gomes Rodrigues de Albuqner-
KaMeUo;eHÍtoH^bA?dradde! ^'J%lh'Z TrlTT ã&Joaquim Francisco de Castro Junior, ^^?-SS^*^^^S^
João Sarmento. José Codeceira Lo- ™es * .Mendonça todos pj»
pes, Mario de Barros Cavalcanti; Or- íe™ «"" "ifL^rJ, „ea 

* 
„«? ,«

lando Gomes Ramagem. Octaviano de ^lz Vieira de. Macedo, para gosa-las
Paiva e Wolmar Carneiro da Cunha.

Designação dé oficiais

êm Belo-Horizonte, Estado de Minas;
todos pertencem ao 5.u R. I.

—• Ao 1.° tenente Hugo de Andrade
Abreu, d.o Batalhão Escola, para go-

Por atos do chefe do Estado Maior -»ar férias em Juiz de Fora, Estado ae
do Exército, foram designados para Minas.

Foi tornada sèm efeito, por. ne»
gião Militar, de. Pernambuco, o ma- cessidade do serviço, a transferência
Jor Irapuan de ; Albuquerque poti- do 2." tenente da Res. Conv. Jacih-
guará; no Estado Maior do Exército, to Botlnell, do 1." B. C. para a Cia.

in-
terventor no Estado do Rio e senho-
ra Amaral Peixoto, o'sr. João Borges
e senhora, o coronel' Henrique Fon-
tenele, comandante da Escola de Ae-
ronántica, o sr; Luiz Simões Lopes,
-residente do DASP, o sr. Lourival
Fontes, diretor do DIP e exma. se-
nhora è o sr. Bernardes Neto, secre-
làrió do titular da pasta. Três bi-mo-

 .__ __. tores conduzirão 6 ministro e seus
lente jazz que dará inicio as dansas tos paira _-3___ss __-Érâ__-âi__, siiado convidados, dirigidos, respectivamen-
8-.-18 horas e prolongando-se até p____m_). cs (-Jatas FemlaC Club-, te, pelo major Wanderley, capitão
às 23. ¦ ' * " ESera Cfiata, PanaSsa RBnreBiflvo õe "Nero Moura e tenente Osvaldo pam»' .... i Oaxttiasrffl, _ín___r ê _J__an, A2a des Ca- plona, e levando como co-pllotos- o

RECREIO DAS FLORES sadOs* Rearete dfe Santa Itania, Bar.da major Clovis e tenente Fritsch..-.--- PtiEtu^-, BfiüíK- O-te, TCtema 17 de Amanhã,.o sr. Salgado Filho pas-
O balié:'r__a da»"Ala das Flores" -Itm__o. Le_So Cbí____1i____£, Centro sara o dia em São Paulo, onde lhe es-

— Em comemoração ao aniversário- de Btgrt_gti_rf_i, a___ba_ de Bonsu- tão preparadas e ao Interventor Ama-
Foram concedidas permissões: da • Proclamácão da Reoública realt- cesso «Meie. gtortti__*.fl, KBv&S) Cin- Tal Peixoto várias homenagens, re-
Para vir a está capital dentro da*zar.se.á nM |alõgs do ^y^ ,-^npeão bej» Gffima O-toe, PSâalfeEs da Praça cessando ao Rio ** J- -'"*

rifsnensa hue lhe" «r concedida.' ab 1." dM ranchos importante bailè-rosa da Earaieíita e HB____s da Gona. pela manha.
ten. med. dr. Geraldo Augusto :dè

veira. por conclusão dos trabalhos de mês. o Riachuelo T. C. dará no pro- oCTRAS FESTAS PAKA AMANHA
um Conselho de Justiça e da Comis- xta\0 domingo, dia,9, uma noite.dan-
são Encarregada das Instalaçõé. \dà f0^6',c™ „?._coj1.cJ_1's?_<r?^ *lf?aJf™r ©Br__cn___- -rn flnosons pregsH-ala-
Diretoria de Engenharia no: novo edl-
ficlo da Guerra e, ainda por ter sido
designado para a Conilssão Encarre-
pada de Reoreanlzar a Biblioteca da
Diretoria de Engenharia. •

Na Diretoria de Saúde

na segunda-feira

Abreu, do 5." G. A. C.
Para vir a esta capital, dentro da

disnensa do serviço que lhe for. con-
cedida, ao sub-tenente Hernanl Gou-
vén; da 2,""F. S. R.

Pára gosar férias nesta capital e
em São Paulo, ao 1.° ten. med. dr.
Luiz de Lacerda Werneck.

retor de Moto-Mecanização do Exér- servirem, no Estado Maior da.7.11 Re
cito. que dentro de poucos dias par-tira para os Estados Unidos da Ame-
rica do Norte, a convite do respectivo
governo, afim de assistir as grandesmanobras militares que vão ser le-
vadas.a efeito, oferecerá, em nome do
exército do Brasil, ao daquela nação
amiga, um custoso bronze, o qual, pordeterminação do general Arthur Slllo
Pcrtela. foi mandado construir nas
magníficas oficinas do Arsenal de
Guerra do Rio.
"Geografia 

Médico-Militar
do Brasil"

O corone! médico Emanuel Mar-quês Perto, que está respondendo peloexp.dlente da Diretoria de Saúde dòExército, em data de ontem designouo major médico dr. Arnaldo Nunes aeSerqueira, como presidente, e capitãesmédicos drs. José Monteiro Sampaio<¦_ Criovaldo. Benitez de Carvalho LI-ma para. em comissão, colherem eleimentes e organizarem a" "Geografia
-Me-.co-Miiit-r do Brasil" com dados
|5ea« ncsolôgicos, sanitários, hosplta-«ares, íabris e de transportes.

1 ornou posse o novo diretor
do Hospital Central do

Exército
^Realizou-se, ontem, ás 11 horas, com
mS-ro dV^wpnVf r-0^6 d_ c°r°ue» A/a.oos comemorou, festivamente, o Dia do Funcionário Público. Pela manhã foi celebrada missa solene.- Ao
Pereira _„ pt™ h h i J A°reu meio dia na "Fenix Alagoana", foi realizado um almoço, presidido pelo interventor Ismar Góis Monteiro e com o~—'"c '-'roí íi rv""- .re*or fi0 H0S' compareclmento ae diretores de serviço, chefes, éscriturànòs, contínuos, serventes e autoridades. Nessa ocasião foi' 

. c-Vm* • * ,° * assinado pelo interventor o Estatuto dos Funcionários Públicos, falando o sr. Ary Pitombo, diretor do D. A. S. P.--!-.. "**.*"oma teve "-gar no salão a noite no salão do I. B. G. E. houve sessão solene, presidida pelo interventor, falando o dr. Mota Maia pelos
stí.,»rt referido estabelecimento, funcionário» estaduais; Lauro Montenegro, petos federais e um funcionário municipal. A gravura foi colhida--¦"-c-o-se Presentes representantes ::"durante o almoço. • * ¦•
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promovido pela garbosa "Ala das Fio-•res", filiada ¦ ao ' invencível' Recreit.
das Flores.

Para maior imponência dessa noi-
tada, foi elaborado excelente progra-
ma constando do seguinte t às 19 ha-
ras — Inicio dà majestosa festa, ao-
som da eletrizante Jazz Turuna Caria-
ca e Jazz Infernal, -até às 2 horas; às
20 horas—. Em homenagem ao Re-
creio das Flores, a?"Ala das Flores"
saudará a diretoria do veterano Re-
creio, empunhando o seu rico estan-
darte; às 20,30 horas — Saudação A"Ala Quem -São Eles? Tudo- é Nos-
so?.". na pessoa de seu presidente" e
seus componentes; às 21. horas —--Se-
rá cantada marcha em homenagem &"Ala Vamos Sofrer Juntos"; às 21,30
horas —..Grande e farta distribuição
de finos doces, oferecidos pela '"Ala
das Flores"; às 22 horas — A dire-
toria do Recreio prestará sincera e
significativa homenagem à sua nove.
filiada, a "Ala das-Flores". *"

As 22,30 — Grande baile-

PENHA CLUBE
• A próxima domingueira — O ele-
gante grêmio» teatral .da estação da
Penha, realiza domingo mais uma
interessante-reunião dansante das 1T' às 23 horas;
. -Dia. 15, em continuação-ao progri-
ma traçado, a "Ala Brasil" realizará
a sua. tradicional festa em comem.-
ração ao "Dia da República". .

0 ria, mo os lelhos castelos,
taki ta r seis "fantasmas"

PARA OS CABELOS
-jO.VEN-TUD.Egg
ALEX A MD REI

Inâo TEM SUBSTITUTOfe

NOVA YORK, (Es-
pecial para "A MA-
NHA", do Rio de
Janeiro) — (C. - E. •
Butterfield, da A.P.)
— O rádio, como os:

-reltes ía_fle__s abBmfltfl-aâos, tem também os seus "fantasmas".
E os imgDesãs e átanies |â _iveram ensejo de ouvir muitas vezes
a soa tob; cpue h__j_ ê caveniosa e nem patética e se parece muito

Ob pari-las em ms feia radiofônica nâo crêem na existência
clsses •"famltasoi-BS'" e clasdficam suas vozes inesperadas como
ttt-t-s mtVm. EE-UEeSra de propaganda de guerra.

Ptara o ffái-lEHDUTimte, sem dúvida, essa interferência se as- .
iseB_d__- a TOsmSsjflâMS ""íantasmas do éter". Quando, por exem- .
pto. ma. «*iroii-yãi> iSa. -Briltóh Broadcasting Corporation", o ío-
catar lê as Èflítàmas not.ãas de um vôo da força aérea inglesa
safinre Flramça e feasi-iSmBàsáo de objetivos militares,, a voz mistério-
sa aaresceElta: Qaüse.ftoâos os aparelhos-britânicos foram abati-
dos pelo Sugo das baterias anti-aéreas".

Bj-ã. auntea. (__*cra__)-à-ida, se o locutor pronuncia a frase ri-
teal: "___íã assam tasnninado o belitm informativo", a voz fan-
tasaâa â£_: — -"lã esta. bora".

O-ona Jffi *»€. Ksa itnterferência tem por finalidade perturbar
© ct-tso B«!-____l da ãi-adiação, Intercalando frases e comentários
cci--t_rã_-3_s ao prato de visto oficial do locutor, que, invariável-
mente, ©na-te-e cs feitos d'axmas ou as atividades diplomáticas
do garanuo âe sem pais.

Apesar da güénta emopêia já durar dois anos, a obstrução
Eaâ__fô_íí-a inâo ten sida cultivada com grande intensidade. Dir-
se-fa imes-abí çps M***iii*ii*g as correntes se propuzeram usar dessa
tática era panãmòiõa, temendo talvez os efeitos de tal proceder.

CSit__j__-g5in_i__enibe, a paternidade dessa forma de oposição
pertemre ã iMão-rassa, Seu locutor, "Ivan, o terrivel", penetra-
va mas fe»'ira'-- da rãdiD-emissora alemã, marcadas po éter, inse-
__bs_b eaHnmeffltíã-riiis pouco favoráveis à causa germânica.-'

Ecm cada paiasa da irradiação, a voz de "Ivan" se fazia_ ouvir
com anãa c_iiseiTação criüca, que era escutada por milhões de
alemães, ptoMàcs par M de escutar qualquer estação estrangeira.

As aatOEàâáâes alemãs fizeram sua, a idéia dos russos, usan-

=%~**.iV
__%_^-âlí*
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doa corttra os Ingleaea. Na Ora Bretanha a novaçlp nio pro-•vocotriranda reação. A Mvo« fantasma'» foi logo batUada P«jo
povo eom o neme de "Von Donald", pola eegundo opinião de
multo» ingleses, o timbre de voa do locutor alemão «, W{« hj-
va ao do "Pato Donald" doa desenhos «animados de películas
norte-amerlcanaa. k „ ... «• ...... ¦'..

Aos leigo» poderá parecer bastante complicada e difícil.essa
atividade de Interferência. Na.realidade porem, a obstrução ra-
dlòfônleo é tecnicamente simples.  ntmrlmn.Para criar uma Interferência do tipo a que nos íff«lw»s
é preciso slncronlaar um transmissor de Igual ou maior potência
com aquele cuja transmissão visamos, empregando para Uso a
mesma longitude de onda. Uma vea conseguido isto, o locutor do
transmissor «perturbador" eacuta pacientemente, entrando com
aua» observações nas oportunldadea que ae lhe deparam.

Noa casos em que se deseje anular a emlaslo de uma esta-
çao, reduz-se os sons a uma exaspewtfe eacofonla, por melo de
òútro sistema. A estação que provoca-a interferência emite um
sinal com a mesma longitude de onda, porem, aem sincronização
exata. Dai resulta uma série de rüldos, "lamentos'!.s aona ea-

Do ponto de vista de eficácia, p primeiro procedimento è
sem dúvida mala positivo,'visto que- faermlte, .embora qdf;P«Çl-
almente, rebater os argumentos é fatos qüe o locutor «atá Inte-
reaaado em inculcar na mente de seus ouvintes. •

• Não seria prudente, sem dúvida, exagerar q valor dessas prá-
ticas de obstrução. S&o elas, na realidade, atós de propaganda,
destinados principalmente a mostrar ao, adversário que a difusão
de suas idéias não está totalmente isenta de uma ocasional re-
futação. :tt:tttt 

'¦-•:;'

O River tentará, frente ao Confiança, repetir a
façanha que tirou as esperanças do Del-Castillo 1

Vibrará a torcida suburbana ante o
espetáculo máximo da tarde de amanha

VEM AÍ A DELEGAÇÃO CEA
RENSE DE FUTEBOL

A bordo da "Siqueira Campos" viaja para esta capital, o seleclo-
nado cearense, sério concurrente ao campeonato brasileiro de futebol..

tâ&SSl o2Sw^v3tt REtNA GRANDE INTERESSE EM TORNO DA PELEJA BRASIL NOVO X

pois todos o aeua titulares fazem parto do Ceará Esporti Clube, cam- RECEPCIONADOS — OS. QUADROS E A AKBlTttAbbM
— Heitor e Bombeiro — Arubinh».
Nilo e Alcides - Valter, Paulista, Ar-naldo, Rubens e Adir.

Finalmente na tarde de amanha, a Ernesto dos Santos. Como se nota, as
anciedade que reina nos eirculos es- características que cercam o espera-
portivos suburbanos,, será satisfeita do encontro, Justificam, plenamente a
com a realliaçfto db encontro entre .anciedade dos "fans" do esporte du

pão Invicto do oamponato cearense, e que há mala dè um ano vêem
atuando Juntos. Concorreram pára a organização do selecionado, os
seguintes clubes: Ceará'Eaporte Clube, oito Jogadores; Ferroviário,
cinco; Maguary. doía; e Fortaleza, um. " , m ¦ v„...  ..„. ._....».„,....„„..»..„„_-_„. - -------

A equipe efetiva é a. seguinte: Zé Augusto — Camilo e Valdemar os esquadrões do Brasil Novo, filiado multidões pela iua realização.
— Aírton — Babáe Omár — Zombrega — Idallno — Franca — Zuza- a f. a. s. e; «amadores ttoWumi-
e Mltotonio. „ , "Segundo comunicações que recebemos, diretamente do Ceará, to*
dos oa integrantes da delegação estão entusiasmados e dispostos a fa
zer brilhante figura nos gramados cariocas.

VINTE ANOS DE LUTAS,
COMPLETA O UNIÃO

O 8. C. União abrirá, hoje, seus salões para recepcionar a crônica
esportiva e recreativa, carioca, constituindo esta Usongelra hofnena-
gem, parto do programa das comemorações da passagem do aeu 26.°

mmmmmmmmmmm -.-*__-_-— aniversário de fundação. Iniciando sua» atividades em 191,5, no tem-
. m à nnn nn tt/i to \m DiDAnD/iu/i n A r avv A po em que o amadorismo arrastava multidões aoa campos de futebol,

A TARDE DE HOJE\NO HIPÓDROMO DA GÁVEA o tradicional grêmio de Marechal Hermes, a custa de tenaz persis-
têncla, e grandes sacrifícios, conquistou, entre os que ainda, como ele,

nense. O primeiro vem ocupando a
leaderanca da.tabela da série "Bene-
dito Sarmento" onde » par de seu»
valores individuais vem demonstrando
a perfeita harmonia de seu conjun-
to, cumprindo destacadas atuações.
Por sua vez os amadores do fidalgo
tricolor das Laranjeira», tiveram no
certame oficial da 4.** divisão da F.
M. F. ensejo de evidenciarem o po-derlo do quadro sabiamente dirigido
pelo consagrado preparador técnico

OS QUADROS
Depois de meticuloso preparo técni-

co, as direções de esportes de ambo.
oe clube», apresentarão em campo, sal-
vo modificações de última hora, os
seguintes quadro»:FLUMINENSE (Amadores) — Nu-
cimento — Ezio e Manoel — Tld, He-
lio e Amaury — Orlando 1, Orlando
H, Nelson, Otávio, Plnuto ou Hilton.

BRASIL NOVO A. O. — Carneiro

PROGRAMA E MONTARIAS PROVÁVEIS-
INDICAÇÕES- VÂRtASNQTAS

INDICAÇÕESAs seis carreiras que estão progra-
madas psra a tarde de'hoje, embora
nio se apresentem com riqueza' de
inscrições, tanto em quantidade como
em qualidade, podem oferecer um re-
sultado satisfatório, se forem dispu-
tadas com empenho e lisura. Há pa-
reos equilibradas, onde os parelhelros
íortm reunidos com acerto. E, esta
circunstância, por si só, concorre pa-
ra que a reunião de hoje, marca mais
um êxito para a prestigiosa sociedade.-

O último páreo da tarde, que seiá
.corrido na milha é o que mais se des-
taci, proporcionando uma competi-
çio entre os parelhelros mais creden-
dados do programa.

Assim, considerando, pode-se espe-
rar da corrida de hoje um bom resul-
tado.

PROGRAMA E MONTARIAS PRO*
VAVEIB PARA A REUNIÃO

DE HOJE
; l.*> — -Prêmio FAUSTINA" — A's
14,30 hora» — 1.600 metros — 6:000$.
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Para a reunião desta tarde, np
Hipódromo dá Oávea, fornecemos
as seguintes Indicações:

Ascot — Pereira — Zaidinha.
Brutus — Bulandy — Belzebú.
Mandão — Gabino — Xintan.
Ohipletro — Relato — Matapan..

: Arkansas — Marabout — Uraqul-
tan.

Acaraú —' Arataú — Platão.

1—1 Ascot, L. Benitez ..
' 

(3 Yucoá, I. Souza .*.
21 . ¦•'..•< 

3 Zaidinha, Q. Costa

. ( 4 Maracá, J. Canales

( 5 Pereira, R. Freitas

• • •• • •

( 6 Itan, W.
4!

Andrade

7 Ouapé, E. Silva

X margem do
turfé

O conhecido e festejado bridio ps
tricio Justiniano Mesquita, que este-
ve afastado das suas atividades pro-
fissionais em virtude de uma queda
que sofreu do cavalo Taco, deverá re-
aparecer na reunião de hoje, mcntan-
do o animal Arkansas.

XX 'X
A primeira reunião desta tarde, se-

rá realizada às 14' horas e 30 minu-
tos.

XXX
Por estarem cumprindo penalidades,

não tomarão parte na reunião de hoje,
os profissionais -L. Leighton, R. Dr-
bina,. R. Benitez, E. Coutinho, Size-
nando Oodoy e Rubens Silva.

XXX
. Procedente de São Paulo chegou, on-

resistiram a ooncurrência do profissionalismo, um lugar de destaque
no cenário esportivo da metrópole. Hoje, esta tradição do futebol do
passado, tem os seus dirigentes e adeptos, que aliás são Incontáveis,
um dia de grande gala, e exultarão de alegria, por constatarem que
não foi em vão o trabalho dos seus. antecessores, merecedores,.por-
tanto, daa suas homenagens na grande data de hoje todo o subúrbio
comemora com'satisfação.

GABARDINHO FIRMOU UM
CONTRATO ORIGINAL

BELO HORIZONTE, (Do correspondente) — A novidade mais re-
cente nos-círculos locais foi a presença de Gabardlnho na sede da Fe-
deraçâo Mineira de Futebol e mcompanhla de diretores do Sete de
Setembro. O centro-avante do Uberaba Esporte Clube, que vem de obter
transferência da Fed. Paranaense de Desportos para a entidade mi-
nelra, teria que firmar contrato com um dos nossos clubes afim de
poder integrar o "scratch" mineiro. Após os entendimentos processa-
dos, Gabardlnho concordou em firmar contrato com o Sete de Setembro
pelo prazo de -trinta dias, mediante o ordenado de trezentos mil réis
sendo o pagamento dessa importância pago pela Federação Mineira,
de Futebol, -e mais 8003000, perfazendo assim um total de 9001000
quantia que caberá ao ótimo atacante pelos seus serviços prestados ao
selecionado montanhês. O contrato de Gabardlnho rescindira automá-
tlcamento uma vez encerrado o compromisso de Minas nó Campeo-
nato Nacional de Futebol

%12oGciae
a.» — "Prêmio 'BIEN A-CMEE" - tem a esta capital o cavalo Bacardi, 7>Dj*ç JKTERP1RFIANTEST.OTE.10S ASSINALAM A-As 15,00"horas - 1.500 metros - da coudelaria Linneo de Paula Ma- ii*»o IW i UKEiòQAlVl tUJS VUMEtdVp ABO,li\aliam A
-d:000é000. "~ ' "~*~ -•—'•"—*' ¦*¦""* «'»-««'*•»'-¦'"«

.1—1 Otário, D. Ferreira <.
"Ti 

Belzebú, O. Brito ....
ai, .

(3 Gentilissima H. Soares

(4 Brutus, I

51
Souza

5 Balaklana, W. Andrade

( 5 Sanharó, J. Morgado .
41

( " Bulandy, J. Canales ..
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chado, que vai ser submetido à uma
série de banhos de mar. ¦

PEDRO SIMÕES, SERÁ" MONW
. OFICIAL DA COUDELARIA .

, LARA CAMPOS,
Repercutiu, simpatlcamente, a noti-

cia de que Pedro Simões, o Jovem e

RODADA DE AMANHADO CAMPEONATO
JUVENIL

M . ¦ ' 
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... A PRELIMINAR ,

Antecedendo ao prélio principal m-
rá levado a efeito atrativa peleja en-
tre os quadros do juvenil do S&o cris-
tovfto e o team secundário do Bra.
sil Novo, tambem, a exemplo do ir,
Suadro, 

ponteiro da tabela do Torneio
aquela classe no certame patrocina-

do pela Entidade da Avenida Amaro
Cavalcanti.

OB ÁRBITROS

Dado a Importância que se reveste
as pelejas da tarde de amanhã no
estadinho da rua D. Clara, a diretoria
do Brasil Novo, convidou os árbitros
José Pinto Lopes (Bodú) da F. M.
F. i e Pedro Valente da F. A. S. pa-
ra dirigirem respectivamente as puj-
nos Brasil Novo x Fluminense e Ju-
venls do S. Cristóvão x Brasil Novo
(2,*- quadros).

SIGNIFICATIVA HOMENAGEM I

8.» — "Prêmio AMPEL" — A*s 15,351 horas — 1.400 metros — 6-.000$000 —
(Com descarga para aprendizes).

• • •• • •( 1 Xintan, R. Freitas
( a Oceano,. J. Ferreira ... •...

(i Gabino, W. Andrade .. ..
ai.'

(4.8eymour, J. Mesquita ...

( 6 Gálantre, A. Henriques
81. . ,

( 6 Nhá Duca, W. Lima ..
' 

(,*7 Mandão, D. Ferreira .,
,4 8 Napolitano, A. Rocha•...' ( 9 Ufal, O. Macedo
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4.» — "PréMlo RITMO" — A's 10,10
hora» — 1.400 metros — 5:0O0$0OO —'(Com descarga para aprendizes) —
"Bétting". •

is.
55i—l-Chipietrp, O. Brito .. ..

( 3 Matapan, O. Fernandes

( 3, Serodiiiá, W... Lima ....

( 4 Relato, W,. Andrade ..

( 5 B, Keaton, A. Araújo ..

( 6 Kilwa, G. Costa .. ....•I
7 Blue Boy, O. Macedo
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Amanã os concorrjsnteB á, parte
final do Campeonato* Juvenil, em
ação, proporcionando aos aftclonadon
do empolgante esporte da bola ao
cesto, momentos de vibração. A ro*

hábil brldão patrício, será contratado dada matinal de amanhã é compôs-
ta ^ ^^ encontros,' deatacando-ae
eomo o principal América, x Tijuca,
dada a situação de invicto que man-
tem desde a classificação. Outro
embate que poderá proporcionar lan-
ees de sensação e Botafogo F. C. x
Sampaio, ambos perdedores dos. In-
victos América e Riachuelo - respe-
tlvamente. . .

A rodada é completada com o con-
íronto Riachuelo x S. Cristóvão oride
o campeão de 40 está como favorl-
to.

Funcionarão no controle dos jogos,
os seguintes oficiais:

América x- Tijuca: — Quadra da
rua Campos Salles.

João Damaalo da Conceição —¦ âr-
bitro.

Fenelon da Rocha Vasconcelos —
fiscal.

Antônio Costa Braga— delegado.
Botafogo F.C. x Sampaio — Rua

Salvador Corrêa. ;
Hlldlberto A. Cavalcante.-— árbl-

tro.
Heitor Gonçalves Pereira — fla:

caí.
Ernesto Silva — delegado.
Riachuelo x São Cristóvão — Qua-

dra da rua Marechal Bittencourt.
Orestes Mohtenegro — árbitro.

Manoel Bezerra Cabral ;— fiscal.
Renon P. da Costa — delegado'.

A PRÓXIMA RODADA DO CAM-
PEONATO

solveu substituir alguns, titulares ;pe-
loi* suplentes RulH.-.Poty e Sapittho.

Mesmo perdendo um pouco dç seu
poderio, o quadro do campeão não

JUIZES EM CONFRONTO — No- estádio do Regimento de- Cavalaria da
Policia do Distrito Federal, na rua Frei Caneca, vêem. tendo, ministradas, pelosárgeAto Francisco Espíndola 'dè Mendonça; monitor' do Departamento de
Educação Física daquela brilhante corporação, dtílas' dé educando física' aos
juizes da Federação Metropolitana de Futebol. Divididos em- duas turmas,
uma da manhã, e. outra da tarde, os árbitros vêem se exercitando com gran-.

para monta oficial da importante cou-
delarla do sr. Lara Campos. O pro-
fissional em apreço é, pode-se dizer,
uma das grandes, revelações do nosso
turfe, onde, apesar de novo na árdua
profissão, se impôs vitoriosamente.

O" contrato entre o ex-jóquei do"Stud" Lundgren, ea coudelaria da
• jaqueta lilaz deverá ser firmado as-
sim que terminar a suspensão que
ele vem cumprindo.

E* sem dúvida, uma ótima aquisição
que .faz a grande coudelaria.
PROJETO DOS G. PRÊMIOS A SE-
REM REALIZADOS NO HIPÔDRO-

MO DE S. PAULO, EM 1942
Encontra-se em mãos do sr. Ar man-

do Machado, chefe da Secretaria da
Comissão de Corridas do Jockey Club
Brasileiro,'ei disposição dos interes-
sados, os impreisos'¦ do' projeto dos
grandes prêmios a serem realizados no
Hipódromo de. Sáo Paulo, no ano

delxoü-sè dominar, e, assim,* o em-. :de-entusiasmo; Tanto aísimi-que reêolveráfn, orgüHizar dois quadros.de bas-¦—*. ....• .- -,—»- qu.eteb.ol, afim de-competirem-em disputa dè untàHa'ça:'qúe rècébeu"o nopie
dé - "Sarpenío Etpindola", como uma sincera homenagem ao seu- dedicado
instrutor. A primeira partida, realizada a .semana, passada. foi vencida pela
turma da -manhã, por 16x5. Ortíem voltaram a competir, em prélio decisivo,
que foi vencido t brilhantemente' pela r'tuiiná"capíidneacfa' pelo árbitro Qui-
Iherme Gomes. Na gra.vur^ acima jVqmot: em pima..a- turma da manhã, com
Fioravantè Dangelo, Qúühermj Gomes, Drothee outros, e, em baixo, a turma

."''-,;"' •'•" '••'-.'• do tarde.'

bate foi encerrado com o seu expres
sivo triunfo 

"por"-; 
40 -;*t '23.

No bando vencedor .todos fizeram
jfts ab triunfo. Entretanto, no qua-
dro americano, apenas. Marinho,
Hermes e Spartacus, agiram, de açor-
do com suas possibilidades.

A arbitragem de Afonso Lefèver
e Cerquelra:Iiima, correspondeu pie-
namente. ã- expectativa. í Imparcial,
serena e precisa, coisa rara no'ees-
tobol cltadlno. ->

Atendendo os circunstâncias cava-
lhelresca que aufeolam o embate
amistoso de amanhã, a diretoria do
grêmio de Allplo, prestará slgnlflcstl-
va homenagem ao Fidalgo Clube da
Zona Sul, demonstrando assim a «ua
simpatia ás cores, tricolores do Flu-
minense.

A F.A.8. ESTARÁ PRESENTE
A Entidade Suburbana, atendendo

ao convite que lhe foi endereçado pe-
lo seu filiado, ali comparecerá Inte-
grada de todos os seus diretores.

AUSENTE Ò ZAGUEIRO TITULAR
DO BRASIL NOVO .

Embora contando .com üm substl-
tuto a altura, o "esquadrão faísca'*
de D. Clara pisará o gramado dei*
foiçado do seu zagueiro titular Hei-
tor. Este amador, aliás um dos pon-
tos altos 

'¦ 
da d:feza do Brasil Novo,

encontra-se recolhido ao leito, .vitima
de uma contusão seríssima no. Joelho
direito sofrida por ocasião 1o jogo
com os reservas do Madureira. Le-
vado a exame -"edico, foi submetido
ao ralo X, ficando constatado grave
distençâo muscular, o* que lmposslbl-
lita-o de jogar, pelo menos durante e
periodo de sessenta dias. Serásub.vi-
tuto, durante o impedimento. dn lo-
vem Heitor, o eficiente zagueiro Ben-
Jámln Barbosa, .mais conhecido nos
meios esportivos pelo pseudônimo de"Beija", ex-lntegrahté do Maria José'J"- 

O.
¦ CONVOCA O S. CRISTÓVÃO

Estão covnocados a. comparecer; do-
mingo, ás. 12,30 hpras, no campo da
rua Figueira de Melo, de onde segui-
rão em ônibus especial para o. campo
da rua D. Clara em Madureira, onde
farão a preliminar' dó';encoritró Bra-
sil Novo x' Fluminense•¦ (amadores),
os seguintes juvenis do S. Cristóvão:

Tâo — Armando Alaor _ Catijera
r- Raul —': EsDlnheiro — Betinho, —
Domingos — Nelson "—• 

Cotócó *- Po-
Jucá —, Mario — Finfln _ DlboJ —
Romulo '¦— Buldog —-.Jqclx.. ..

"Âzef ió Dóíèifeoí
emretianeke

Antecipa-se serísacionalo desfecho do
Campeonato Suburbano de IUH

de 1942.

O COMBINADO FILHOS DÀ LUA
VAÍ CONCEDER UMA OPORTU-

NIDADE AOS '-CARIJÔS"

e o uoyaz
ièàiifSa.um par-

tida dè sensação
O campo da rua Goiaz, em Quin-tino ser áteatro na tarde de ama-

.River ,x Confiança • Parames x
Irajã.,' sâo as Únicas pelejas a serem
realizada amanhã, em prossegui-
mento- ao; campeonato suburbano,
pole íól transferida a que o União
faria perigar a liderança do Brasil
nòvq'. E*. qilè o' cjube de D. CÍata
farft um prello amistoso com os ama-
dores do Fluminense F. C. Isso, en-
tretanto, não diminuiu o interesse-' .': 

'.-.-¦ 
ttk;'.:', 

'...¦'¦ '¦ 
pela rodada, uma vez-que as pelejasAmanha, terá lugar na quaqra que se realizarão podpm, de algum

dò Adelia Futebol Clube; situada modo, modificar completamente o
lllll das Oficinas, no Engenho panorama do campeonato,., mesmo
de Dentro, a esperada revanche de *-em decl.df-lb. Vencido que seja, por
voleibol entre as- "Slx" do', grêmio exemDlo. o Confiança pelo River,. o
local e do Combinado Filhoj da t
Lua. • A

. it i- "Prêmio MONDESIR". —¦ As
16,50 horas —.1.260 Ometros — 5:000$
— (Com descarça para aprendizes) —
"Betting".

ás.
50( 1 Marabout, A. Rocha

( 2 Forrlel, C.

• ¦ • • * •

nato Carioca, com a realização de
dois encontros referentes ao turno;
que se achavam adiados, devido ao
mau tempo.

Botafogo x América — Quadra da
rua Salvador Corrêa. •¦- ¦

Sampaio x Tijuca ;— Quadra
rua Antunes Garcia.

MARIXHO FOI SUSPENSO
'\ A Federação Metropolitano
Basketball suspendeu por um

da

Brito

( 3 Arkansas, J. Mesquita
ÍI 4 Mery, A. Gomes ...

( 5 Xaveco, C. Morgado ..

( 6 Glórista, O. Macedo ..
3 [ 7 Faustina, J. Martins*

(8 Maróim, J. Santos .. .

( 9 Uraquitan, I. Souza ..
4|10 Myathan, O. Serra .,

(11 Mac, W. Lima ..-.. ..

48
38

52
S2
52

6.' —."Prêmio BRASIL" — A'S 17.30
horas — 1.600 metros — 6:000$000 —"Betting". •

-¦- ás.
1—1 Acaraú, R. Freitas .. .. .. 53

( 2 David, O. Coutinho ...... 57
aj
(3 Indayatupa, H. Soares .... 48

( 4 Sapateador, L. Benitez .... 56
-;

5 Arataú, G. Costa .',*.. 54

( 6 Platão, O. Serra

.( " Bieavenue, J. Santos
53

il

Cumprlr-se-á na noite de terça-
nhã, de promissora peleja entre as feira mais uma rodada do Campeo-
equipes do França F. C. e do
Goiaz F. C. A. torcida' daquela
localidade suburbana terá oportu-
nidade de precènclar uma luta quese caracteriza pela rivalidade es-
portiva existente entre os adver-
sárlos, que mllltarn no mesmo se-
tor, entretanto,- convém! não esque-
cer qúe o Goiaz tem a seu favor
o fator campo, enquanto o França
fundado a pouco mais àe úm mês,
ém cínèo Jogos realizados, teve so-

, mente lima derrota frente ao Ban-
.dustria.' ¦• *

O Jogo entre os primeiros qua-dros terá início às 15,30 horas é a
preliminar, que será disputada en-
tre os segundos quadros, às 14 ho-
ras./' ,-' 

''
,'. As equipes deverão apresentar-se
assim constituídas: • *

GOIAZ' — d.0 quadro) — Doze;
Heitor'e Toninho;. Tourinho',. Nico
e Tavinho; Fausto, Chico, Gêgê,
Bedlne e Gaiola.

(2.° quadro) — Jaime; Zéca e
Marinoní; Zé Padeiro, João e Galo;
Adyr, Calil, Papo, Armando e Ra-
fael. • •

FRANÇA — d.0 quadro) — Dau-
lo; Paulista e João; Joel, Laurico
e Genésio; Vivlco, Reinaldo, Didi,
Paulista II e Vavá.

(2.° quadro) — Valter; Bereicoa e
Jucá; Darcy, Moacir e -Jorge; Ca-
valcanti, Thercio, Júlio, Minelri-
nho e Evaristo.

. Reservas: Osvaldo, Romeu, Wil-
,sòn, Mario n,. Armando, Osmar e
Lelio.

de
(¦>

jogo o amador Mârlo Saldanha Ma-
rinho, do América F. C. por infra-
Cão dó Art. 193 do Código de .Pe-
nalldadea qtie faltou com o devido
respeito ao Juis no jogo "Riachuelo
x América*' realizado em 4 do - cor-.
rente..

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO
«LTIMÓ "CTiASSICO" DO

-. "-- CESTOBOL

Com a brilhante vitoria obtida so-
bre o América, na noite de terça-fei-
ra passada, o Riachuelo conseguiu,
afinal galgar a liderança do campeo-
n»to "em curso, posto que o quadrorubro manteve até a véspera do atu-
dldo encontro, aliás, de maneira bri-
Ihantísslma. A vitória do campeão
do ano passado foi liquida, lntílscu-
tfvel, pois, em todo o transcurso da
refrega, o seu conjunto revelou me-
lhor preparo técnico e maior entu-
slasmo. Os rubros, desde o Inicio
deixaram patente o seu descontrole,
talvea pelo receio que alimentavam
de um revez. E, disso se aproveitaram
os rlachuelenses para se Impor no
marcador com uma contagem que
chegou a surpreender pela sua dt-
lataçSo. Quando o escore era ' de
84 x lf, a seu favor, o Riachuelo rs-

Embora não tenha-sido dado a
publicidade, a equipe dos "Filhos
da Lua", realizou, ha duas sema
nas atraz, um disputado Jogo com
os "cárijós", 

que terminou com a
vitória daqueles pela contagem de
2x0. Os .visitantes, . apresentando
um conjunto harmonioso, onde se
destacaram, como exímios corta-
dores, Carimbo, Mattoso e Octaci-
Ho,- não tiveram dificuldade, em
vencer dóls "sets" ,a seguir, por
15x1 e 15x3, respectivamente.

NAO SE CONFORMARAM
Findo o embate, ò' capitão do

six "carijò", Dário o Vvéllnho"
que ainda alimenta a Ilusão de ser
o "tal", não se confornando com.
a fulminante derrota sofrida pelos ;
seus comandados, dirigiu-se ao ves-
tiário para solicitar a revanche, rio
que foi atendido, e como Já dél-
xamos transparecer, a nova parti-
da está marcada para o. próximo
domingo, às D horas.

ELEMENTOS CONVOCADOS
Para este importante encontro,

as duas representações convocam,
os seguintes elementos:

ADELIA — Pequenino, Nilton,
Antônio, Miragaio, Zécal, Dário,
Zéca II, Pedro e Macilão.

"FILHOS DA LUA" —" Mattoso,
Carimbo, Ernani, Mello, Octacilio,
Tavares, Aurélio, Iremio e Guima-
râes.

As equipes deverão ser escaladas
na hora "H", para não haver eis
•'clássicos" controles, pois os olhei-
ros do lado do "velinho" estão em
guarda anciosos pela forra...

I Áa órgão oficial da
Liga Comercial

* Da secretaria dá Liga Cónièr-
ciai e-Industrial de Futebol, ré-
cebemós gentil e atencioso oflcto
cothunicando-nos ter . sido a A
MANHA, aclatnada orgüo oficial
de' suas atividades,

Aproveitamos a oportunidade'pata agradecer ás referências fio-
glosas feitas a esta secção pela'
.novel- entidade controladora do
esporte, comerdal desta capital.

Na liga Comercial
e Industrial de Fth

Em prosseguimento ao seu - cam-
peonato oficial,, será. levado à efel-
to na tarde de hoje, os seguintes
jogos: •"•.-.:'"-•

CAMPO DO S. A.: R, g. A.
At. 14,30 horas.
S. A. R. S. A. "A" x Sindicato

L: ít. '— Juiz e representante' do
Moinhp Fluminense. '*

As 16,30 horas.
S-. .A. R,. S. A. '*B'' x Leopoldl-

na — Juiz e representante, do L.
C. I. F. '

VENCEI* O 5ÍOINHO
No prélio realizado domingo pas-

sado entie as equipes do Sindicato
L.. R'. x Slolnho Fluminense "A",
tiagrou-se vencedor este último pelo
•xqueslto escore de T a 4.

Manufatura terft assegurado o títu-
Io de campeão da série "Mario Cal-
derarp", Se, entretanto, o jogo ter-

emirtar'.com a vitdrla* do Confiança,
ou mesmo empatado, sd no domingo.,
seguinte poderá .ser decidido o cam-'
peonato dessa série...' '.

Pára conseguir tâo almejado ti-
tulo, o Confiança terft que sobrepu-
jap o River e o Manufatura, ou en-'-
tâo, ¦ empatando côm o River, ven-
cer o Manufatura, únicas hipóteses
que favorecerão o clube de Vila Isa-
bel.-.-
•Na série "Benedito Sarmento",
com o encontro Parames x Iraja, em-
bora esteja em jogo a liderança do
Irajft, o resultado, nâo esclarécerft
multo sobre o possível campeão, uma
vez que, ainda que seja vencida e
equipe do-líder, o que ê'difícil e'nâo
Impossível, continuarão na ponta da
.tabela, .p'.. Rrasll. Novo e o Estrela,
que por coincidência disputarão * nodomingo seguinte uma- cartada que'
poderá ser. decisiva. Isso na hipótese'
de perder o Irajâ, pois se o resultado
da peleja for favorável ao líder, o¦que- ê mais provável, os seus "fans",
no domingo seguinte, enquanto torce-râo pela vitória d.o seu clube-'frente
ao Par/s, terão pg seus pensamen-tps voltados para o.Jogo Brasil Novo'x Estrela, torcendo, é lógico, por um'empatesiriho, que daria ao . Irajft otítulo de: feámpéâo da série.. Vamos esperar os. resultados- deamanhã e voltaremos para fazer no*vas considerações sobre o campeona-
to'da F. -A. 8., que este ano, como
jamais aconteceu, ao faltarem apt-nas quatro rodadas,' cinco clubes ain-•dá teem possibilidades de levantar otitulo máximo.

Â situação dos /a-
venis suburbanos

Oi campeonato juvenil da R A. Svem despertando grande interesse
pelo seu desenrolar estando no pre-sente momento og candidatos ao tf-tulo máximo com as sep-uintes colo-caçoes, por pontos perdidos:
1o—-Confiança A. C, l¦2o—S. C. Cadetes ..
?°—Metropolitano F.
3o—E. de . Dentro A .
48—Silva (tomes p. C
4°—TTntão F .C. (daô8—Traja. A. 
G°—Santo9 A; C. . .
T°—-Aristocrata A. C.
8°—Rio Negro F. C.
9°—Fortaleza F. C.

nvlctò .. 3
...... 4

4
6
8

Penha,. 8
9

10
13
14

MtnVii 18

Recordar é viver.
Continuamos a apresentar no»-

sas -perguntas, ¦ alusivas ao. passa-
do do esporte-menort tendo o lei-
tor.novas oportunidades para evi-
denciar o estado de sua memó-

ria, num passatempo agradável. ¦

RECORDA-SE:. *'. 
'' :. .

1— De quai» ot clubes que no fi-
nal do campeonato de 40 na

.*. F.A.S, tolicitaram os serviços¦. da Câmara de Recurso» em
protesto às deliberações do D.
Técnico daquela Entidade 7

— De qual. o clube da. esporte-' menor que erá mais conheci-do por "Trem Azul"?
— De quais os clubes 'que ati

o presente momento ainda n&o¦ se defrontaram apezar de «•
torent radicado» na mesma
jurisdição?

— De qual o clube suburbano It-
.::., .liado a F.Â.S. que lem em

• «tia*, .equipe principal um jo-
gador cujo apelido é o nome

: de um animal,
6 — Dás razões apresentadas para

que se processasse à fundação
da Associação Suburbana H
Desportos...7

RESPOSTAS AS, PERGUNTAS
DE QNTEM

i
1-.— Francisco Alves, o popular"Rei da voz>' era.asslduo Ire-

quentador do Mangueira F. Ç.e atendia pela alcunha de
. "Chico da Burra",

i — Foi o Modesto F. C. hoje ex-
tinto que há 20 anos mais ou

, menos iniciou o suborno, dan-
do'a Zezé, arqúeir.o do João
do' Rio, a importância de

,'..'¦, 200$000,.poro. facilitar a con-' 
íisrnaçao ãe tentos de seus ar-
tilheiros na partida decisiva
da Liga Esportiva Suburbana
entre os dois clubes acima.
Zezé, ora falecido, foi todavia

- a maior ¦ figura em campo,
tendo por isso que andar "de-
iapàrecido" por muito tem-

. tempo.i.
— Pé de Ouro, o popular zaguel-

.ro •icolored" do Oposição, dê-
tentor de numerosos títulos
de campeão, foi há 15 anos
passados o maior consignador
de tentos de "bicicleta" de-
fendendo o Mangueira T. "•
posteriormente Riò-Petròpolis-
Portanto... Leonidas teve um
professor.

— Foi na Estrada da Branca Ve-
lha, hoje- rua Edgard Wer-
neck, que em 1009, surgiu o
primeiro clube em Jacarcpa-
guá e denomiitou-se Zeníth
F. C.

_ O E. C. Parames foi o cluot
suburbano que contou em sitas
fileiras no ano passado com o
concurso do zagueiro 

'Paulo dt
' Rivera, neto do nobre espa

nhol Primo de Rivera,
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E BANGU PRELIARÁO HOJE
0 Madureira não

concorda!
O- Cant" <lo RI» havl» propoaio

, tranurtrincli- do mu J«»go extra,
,..11»: i'-. 0 Murtiii»lr«. |' i'»iru, o rnili* siiliurbano vtm de
.••-munlcur * *"• *t. *"< "Io ooncur-•31 eom «quela trani*fer*ncia. '

ParaqueoMadurei-
ra se defenda...

' 
.Vo iirotentr.» enviado a *"",- M. F.

-»->--* silo Crlitovfto, apontando irre-
ciilsfidaíe havIilR na dlaputa do jogo",, Torneio H-ttrn "B80 (-rlitovflo. **:
Át.idiirulra", raallnado aoa 4 do our-
i-flije " prexidenle il« -¦•«. exarou

11 (ículnte dwpacho:
••.Abro vim* ao Madureira A. ,C.

r.or f|uari>nla • oito (4*) horaa, con-
r-.ru»- preceito» o artigo 114 doe
r,-t*»tiit»-«".." .

hca e Pereira Pei-
xoto para amanha
jút-.s, será ei* o dirigente do Vaacu- Fluminense, de «manhS. enquan-
tu ou-» a Pereiro Peixoto caber*
jttiar Madureira x Botafogo.

•

A nova diretoria da
A. A. Portuguesa
O Conselho Deliberativo d$ A.

A. Fivtuguesa; cm sessão realiza-
da no dia 31 de outubro do cor»
rente ano, resolveu eleger para
presidente da Associarão Atlêtl-
ca Portuguesa p dr. Alberto Lator-
re de Parla,, que. de acordo cuca
o aitiç-o artigo 101° dos Estatutos
em vigor, designou para compor a
Diretoria, os seguintes associados:

. Ant-ônlo da Costa Pimenta —
r vice-presidente.

Armando Augusto Saraiva 2o vi-
presidente;

. Roberto Luiz de Ortcgal Bar-
bosa — secretário geral;

Nntanael Biato — Io secretário;
Ruy Paredes — 2o secretário;
Joaquim Salvador — tesoureiro

geral;
Ermtnlo Pereira do Vale — Io

tesoureiro;'.
. Antônio Marques Felipe — 2° te-
soureiro;

Alcides Gomes da Silva — dl-
retor do patrimônio;
Altamiro Figueira — diretor geral
de esportes; '

Fniaclsco Gonçalves Duarte —
diretor social;

Dr. Aldo Jannuzzi — diretor do
departamento médico;

Dr. Joaquim. Moreira de. Souza
diretor do departamento educa-

cional nacionalista;
Tenente Sebastião da Silva Crua

.«.ub-diretdr dé escotismo.

Para enfrentar os
reservas do Madu-

reira
ELEMENTOS CONVOCADOS PEIO

OPOSIÇÃO
Afim de enfrentar o quadro de re-

«erra,»! rio Madureira, na preliminar dó
Jogo Madureira x Botafogo, o Opo-
sIcSo preparou-se com entusiasmo res--ultando-se no apronto, a classe do go-kiro Delamar, que e uma das gran-deu esperanças dca rubros. Logo após
o treino foram convocado» os seguiu-tes: Mamar. Belmiro, Aroldo, Bahia»no, Tlde, Arnaldo, Charuto, Ozorlo,Dsrcy, 64, Wilton. Amaro e Rato. Ea-
.'ii! amadores, dever&o estar na sedei
(ii Opnalt-So, às IS horas.

inuun BÍXU LAJtlZiA OS
intestinos

PUGILISMO
Us \ .\iJti\j an, v A CONCENTRADO
-V\ ILHA JL>U UUVJ2RNADUU —
1KE1XA CUJA lilÊS "HeAHK5niS,'

ni.UUAMKNTK O PtPljA) OB
,*.Nl'OMO .UESgiÜTA

A vttúriii de Osvaldo saliva' nobre
Prior, eolui/ou o "buxeur" revelarãoem situiigfiço dc destaque diante da
toriolda; caroicu. E Osvaldo Silva
quer 'corrMptiodeittr a cuníianua ilu*
os aiCçados depositam em aeu pu-ato.

I-ara íh~u Osvaldo Silvu vtsin'«e Ue¦ücandu a.o» treinos com grande en-tuslíissrno.
(.'ONt.l3.\'ntAl)0

Cotibuii' dn nái-onsi-biUiUile do•eu iiuiAimu 'combine, 
Osvaldo Silvatoriuitiuvuu-aB ua ilha do Uoverna-ior. vnUe diariamente realiza cincoh bete "ruuntla" de luvas.''aru. ".apift-i-uiga"' ue usvaldu SU-'¦'*..- AntOnio Alenquita, xou u-eliíaüoi-,¦itcuiueu uês "liuxows" de calego-rias üiifiiíiitts. ferreira bhiia, nitsio

PeBM.au: Walter Araújo, pesu leve-.e'"ntiMininu, 
peso pesado. Oom es'v>- ruíuens,-., ¦- sub a «liregâo Uo An-

jomo Mesquita, Osvaldo Silva, ía»ires, c;nco t-ütite ••¦•uuncl.s'' u-s tu»«>i.1 Osvaldo Silva esta pegando uom•wma- .iBguranya, trabalhando bem'¦'".' •üiiviis. «s umn», e com o Jogo deMriVae nue s(a vem ubservandu em«ins treinos, pode-se dizer com **-i-Mi-ani-i», que Viriato terá em Osval-ou auva, Um adversário difícil e pe-
Alem desseii progressos que Os-

?•••" »,!tl»-H vutii ileinonstiando ago-1 -.-!¦ a dlreçôp de AntAntu Menqui-»«. 1» jovem e futuroso "puncher"
;n~";'!'» 1'bssye ainda uma Kraude•»¦-- te. entuaiaamo e multa fibra,
^lanoailes ossns que Viriato nào po-¦a superar, nem mesmo i-onside--.,-•. n gra,,,)^ experiência de
gula 

<,ue tem " campeão de An-

P.UAI',"f1"uer nu,lIo. porem, o que¦Tiifclpa futn vramle precisão^ é
t ;'¦¦',;' público iia assistir, na noite
tra ài,í»Líon'e"te' um c°mbat» en-

UOJK, \ PAKTE PIKAL UO
f \>lPKO.\ATO rOLKUIAL

IIK ATLKTIJÜMO
Reallza-se, hoje, ás 14 horas, 110 Estádio das Laranjeiras, a partefinal do Campeonato Colegial de Atletismo de 1941.
A F. M. A. convidou e designou as seguintes autoridades para o

aludido certame:'-..- ».,...
Arbitro de honra, ministro Oustavo Capanema; árbitro geral, ma-

jor Inácio R, Rollm; diretor-geral. Alfredo Colombo; diretor de campo,
Osvaldo Gonçalves; médico, dr. Paulo .Araújo, comissário, Armando
Ferreira da Rocha; anunclatlor, dr. Breno Mascarenhaa; anotador,
Atila Duarte; Nadir Belém.

CORRIDAS
Verificador, Ciro Feljó Ribeiro; apontador, Iara Jardim; juiz de

partida, Vítor Macedo Soares; diretor de chegada, dr. Gastão Hugo
Lobào; juizes de chegada: 1.° colocado, Horácio Werner; 2.°, Etizébio
de Queiroz Filho;.3.°, Aníbal R. d'Almelda; 4.°, André Sérgio da SUva;
5.°, José Aldo P. Almeida; S.°, Artur Tolini; Cronometrlsta: 1.° colo»
cado, Maria Lenk, Selda Souza, Rubens Espozel; 2.°, Otilla Machado,
Milton Macedo, Zoé Dornelas; Inspetor, José Sampaio Nabuco; auxi-
Uares, Nabor da Silva Júnior, Itálo Dacorso, Tomaz B. C. Filho.

SALTOS - 1.» TURMA
Juiz chefe, Dinarte Carvalho Costa; auxiliares, SIdnei Mendes

Quinta e Du Clere R. Carvalho. O
«.• TURMA

Juiz chefe, Adaü P. Valença; aunlliares, Augusto Lopes Romeiro
e Belmiro Cabra]..; .. ^t-¦¦¦¦. • ' '•,

LANÇAMENTOS — 1.» TURMA
Juiz chefe, Sebastião Cruz; auxiliares, Celso Viana, Manoel F.

Corrêa, e Hélio Fonseca.
í I.» TURMA

Juiz chefe, Enlo Manh&es; auxiliares, Silio P. Lima, Francisco de
Oliveira e Edilson Duarte.

8.» TURMA
Juiz chefe, Ellslo Aguiar; auxiliares, Vítor Assis Brasil, Newton

Frossard, Joaquim T. Junqueira.' Encarregado do material, José Porfirio. ¦

AMANHA, A AXTE-PEMiTl-
, TIUIA RODADA DO

€AM PEOM ATO
Depois de realizados .os jogos, marcados para a noite de hoje e

à tarde de amanhã, mais duas rodadas e estará concluído o campeo-
nato carioca de futebol de 1941. Dois sào os concorrentes que se
apresentam com maiores possibilidades de conquistar o titulo má-
ximo Fluminense c Flamengo, ambos em 'igualdade de condições,
avantajados quatro pontos do segundo colocado, que é ¦ o - Botafogo,
e sete do Vasco da Gama, que se encontra logo a seguir na táboa
de Massificações. A não ser que surja um imprevisto no. embate • no-
turno de hoje entre o Fluminense e o Bangú, o Botafogo e o Vasco
apenas poderão figurar como fiei da situação. A série de jogos, quedecidirão o titulo máximo, ou melhor, a sorte dos candidatos —. o
Botafogo multo'remotamente — é a seguinte:

.. HOJE: Fluminense x Bangú; AMANHA: Vasco x Flamengo e
Madureira x Botafogo. Dia 16 do corrente: Fluminense x Botafogo,
Flamengo x Bangú e Vasco x Madureira. — Dia 23 do corrente: Fia-
mengo x Fluminense, Botafogo x -Vasco e Madureira x Bangú.

Como se vê, apenas o Bangú,. poderá influir para satisfazer as
pretensões do Botafogo.

A IMPORTANTE REUNIÃO
DO CONSELHO SUPREMO .

.,Reuniu-se, ontem, à tarde, o C. Supremo da F. M. F., tomando a»
seguintes resoluções:

a) manter o despacho do presidente da entidade que concedeu re-
gisto ao jogador Vicente, como amador do Flamengo;

b) dar provimento ao recurso do jogador Orlando Santos (Carola),
da multa de 500$000, atendendo ser ele um padrão de disciplina du-
rante 10 anos; ,

c) multar em ,50$000 ò Canto do Rlò ppr haver apresentado no jo-
go contra o Fluminense, 1.» Divisão, um jogador em substituição a
José.Paes; • ¦ ¦¦>; . '"'

d) multar em 501000 o mesmo clube pela me»ma infração com o
Jogador Adelerme Vieira Benevldes, jogo da 3." Divisão;

e) multar em 100*000 o Bonsucesso por ter chegado ao seu própriocampo, com 20 minutos de atrazo no jogo contra o Botafogo;
f) multar em 125$000 o Bonsucesso por t-er chegado com 25 minutos

de atrazo no jogo contra o Fluminense;
g) dar provimento ao recurso do jogador Durval. da multa de ..

200$000, de vez que o jogador Nino apressou-se a declarar que o caio'
lhe dizia respeito;

h) mandar abrir Inquérito para apurar as acusações apresentadas
pelo Botafogo contra o Juiz Rubem Pereira Leite (Carurú) no jogo con-trá o Bonsucesso, com testemunhas de grande projeção, por 5 votos
contra 1; . -. ¦

t) indicar osr. Alexandre Barbosa da Fonseca para acompanhar
o inquérito; . .

jj sustar o recurso dò Jogador Pascoal, d,a multa que lhe foi im-
posta, até decisão do inquérito acima.

PEBACIO StJRGIR.%' COMO
1 K\TKO-AV\\TK. VO IN.

TERESTADIJAI. RE \>lAMIÃ
No estádio "Calo Martins" será levado a efeito, na tarde de ama-nhã, o encontro.interestadual Canto do Rio x S. P. R. •
A. exibição do esquadrão bandeirante,' em Niterói, vem sendo

aguardada com grande ansiedade, o "onze" bandeirante não conta
com jogadores de grande "cartaz" pessoal, mas o .seu conjunto im-
pressiona pela homogeneidade, surgindo como capaz de lograr umabri'hahte vitória sobre a equipe de Perácio.

PERACIO SURGIRA1 COMO "CENTRO-AVANTE"

fim virtude.do empréstimo dê Geraldino à seleção fluminense, oCanto do Rio vai escalar Perácio no centro do seu ataque para <?
choque interestadual de amanhã. O seu posto, em virtude disso, sérâocupado por Beressi. cabendo a meia "direita a Ed,ison, um elemento
novo.de Niterói, recem-contratàdo e de grande futuro. Álvaro e Va-dihho serão ós extremas.

As linhas defeifisivas serão as .dé sempre, integradas por Silvio
Gerson, Dégas, Vicentlni, Portela e Canali.

. Em virtude do interesse que vem despertando o jogo entre ml-neiros e fluminenses, o Canto, do Rio providenciou à instalação de po-derosos altò-fa'àntes no Estádio Caio Martins, de modo a que todos
os què ali comparecerem, na tarde de amanhã, possam acompanhar,
através da irradiação, todo o desenrolar da pugna a ser travada em
Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Essa msdlda do grêmio alvl-celeste certamente.contribuirá paraaumentar o número de assistentes ao interessante amistoso com o
S. P. R.

O cotejo noturno de hoje
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NESTA PAGINA:

0 cotejo de hoje--
A disputa da "Taça lu»
ventude Brasileira —"Só pode ser Ade: m.- Pi-
menta" — Campeonato
colegial de atlethnw —
Perácio de "centre ava,>
te" — Escalado o çuacyt

rubro-negro

O esquadrão do Fluminense que voltará a se. exibir na noite de hoje, no estádio ias Laranjeiras
No estádio das Laranjeiras, prelia-

rão hoje, à noite, em prosseguimen-
to ao • campeonato carioca de futebol
as equipes profissionais do Fluminen-
se e do Bangú.

Antecipado da rodada de amanhã,
o cotejo em apreço promete . um
transcurso Interessante, pois o Ban-
SÚ, desejqso de vingar os 10x2 do úl-

timo encontro com'os tricolores, pre-
parou-se cuidadosamente, e pisará o
gramado disposto a levar avante os
seus in ten tos.

Os quadros, provavelmente, surgi-
rão em campo assim constituídos:

FLUMINENSE: Batatais, Norival a
Renganeschi; Malazo, Splnelli e

Afonsinho; Pedro Amorim, Romeu,
Russo. Xim e Carreiro.

BANGU' — Atlante, Enéas e Ro-
drlgues; Mineiro, Muni e Antônio;
Lula, Madureira, Anito, Nadlnho e
Odlr.

O encontro principal, que será pre-cedido de um encontro amistoso, te-
rá Inicio às 21 hora»

Carnet esportivo -
social do Olímpico

Como acontece todos <¦ meses, a
diretoria do Olímpico orienta, pu»
conhecimento de seu seleto e numera»
ao quadro -oclal. um programa dela»
lhado sobre suas atividades esportivo
sociais constando, do "cansei" do
mes em curso o seguinte:

Soelab

Dias: — Hoje — Tarde dan»
sante. das 17.30 às 30 horas, na -.Je
do clube. — 18 — Terça-feira. .~-a:ar
dansante no "Qrill-Roon" do C. :mo
da Urctv às 30 horas. — 33 — Sabai. v
Tarde dansante. das 17 30 às 30 hon. i.
na sede do clube. — 30 — Domlnso.
Chá dansante no -OriU-Rocn" da
Cassino da Urca. às 11 bens».

Esperttvae

Basquetebol — Retumo do Torneio
Complementar de 1M1.

Dias: 13 — Olímpico Clube z C. R.
Flamenga — 20 — Sfto Chrlstovto x
Olímpico Clube. — 33 — Gnjaú Ta-
nts Clube z Olímpico Clube. — 28 —
Olímpico Clube x Clube dos Aliados.

Brilhante vitória do
Pela segunda vez será disputada QompF.c.
a "Taça 

Juventude Brasi eira
'.'í^^iv.
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a Sim, ittçrto da Escola Nacional de Engenttaría, primeira lawcáAa na disputada "Taça Juventude Brasileira",

A proporção que se aproxima a
a data de amanhã, cresce o in-
teresse dos apreciadores das cum-»
petições náuticas pela graíide pro-va universitária, em disputa da

"Taça Juventude Brasileira", na
qual serão compeL doras as guar»
nições das Escolas de Engenharia
e Belas Artes.

Alem dessa prova, que surge co-

mo principal, haverá tuna outra
secundária — "yole-tranche" a 4
remos — onde já se acham inseri-
tos as Escolas de Engenharia e Dl-
reito e Colégio Universitário.

Para essa prova, patrocinado
pelos concorrentes do cotejo "cias-
sico", ac* seus melhores classifica-
dos ,serão distribuídas medalhas
de -prata e bronze.

Dado ao interesse invulgar que
se -vem observando nos meios
universitário-, procurou-nos, em
nossa redação, o acadêmico Ru-
bens de Souza, diretor de Remo da
Faculdade de Direito, que nos dis-
se o seguinte: .......

Para a prova de "yole-franche'
a 4 remos, que será levada a efeito
na enseada, de Botafogo,, iremos
concorrer com 2 güarnições, po-
rem, sem-nenhum espirito absoluto
de vitória, como noticiou, ha
dias, um vespertino da cidade, mas
tão somente, por assim dizer, num
espirito de colaboração com a F.
A. E.

Tenho a impressão, continuou o
acadêmico Rubens, que a Enge-
nharla e o Colégio Universitário,
ostentam a maior possibilidade de
vitória, contudo, o fator "chance"
muitas das vezes, pode modificar
o panorama final de um cotejo...
e, assim sendo, se surgir uma ou-
tra guarnlção com a vitória, não
é de se estranhar.

Esperam fazer brilhante fl-
gura?Para essa prova nada possoadlantarj porem, para o ano vin-
douro por ocasião da "disputa
clásica do remo universitário", es-
peramos. obter uma classificação
hcmrasa.

Aproveito o ensejo, para porintermédio do seu Jornal, lan-
çar um agradecimento à Liga do
Remo, entidade essa que muito
nos tem facilitado, quanto à partematerial.

Terminando, o nosso amável vi-
sltante despediu-se do cronista,
rumando, segundo nos declarou,
para a F, A. E., afim de ultimar
os preparativos para a regata.

Realizou te-, sábado último, no
Campo do Ju ven tus F. C. em 8.
Paulo, o esperado encontro entoe
as equipes da matriz e filial da
firma Giossop & Cia.

A embaixada foi chefiada pelo
sr. Júlio de Menezes, tendo a de-
legação se hospedado no-hotel
Bandeirante, à rua Mauã.

O jogo teve inicio às 16 horas,
tendo a turma do Rio aberto o es
core às 18.15 minutos por* Inter-
médio do ponta Walter.

Aos trinta e dois minutos foi
aumentado o escore por intermé-
dio de Beltrão, aproventando um
centro de Walter. e. ao faltar 10
minutos para o termino da lut**.
Laguna, aproveitando um centro
de Brasiiino, conquistou, de forma
espetacular o 3° tento da matrla.

O quadro vencedor estava ae-
sim constituído:

Pedro — Augusto — Jorge -•
Brasiiino — Mendes — Soares —
walter _ Laguna — Beltrão'—.
Silvio e Octacilio. -

O quadro todo jogou bem apesar
da viagem estafante que fez, ten-
do se destacada Brasiiino — Men-
des — walter e Laguna.

Mais um clube, em
Botafogl

"Só 
pôde ser Ademar Pimenta1'

.4 OPINIÃO DO SPEAKER CHRISTOVÃO DE ALENCAR, O POPULAR"AMIGO VELHO" DA RADIO GUANABARA

Acaba de ser organizado por nm
grupo de rapazes aficcrènsdos do fu-
tebol da rua Sorocaba: em Botafogo,
um clube que recebeu o nome da
Conceição F. C. e tem a mia «ed*
pruvfsoria situada, à rua Sâo Jo&o
Batista n.1" Si. Sobrailo.

A' sua frente enc«>ntra£n-S9 as ti-
guras dos veteranos desportistas An-
tflnlo Fernandes, Sylviit JosfGj-»-
mes Arthur. Sousa Te-urinho e a sua
primeira diretoria «stâ assim coiis-
tltuWa:

Presidente de bonra — AntOnlo
Fernandes Jdnlor.

Presidente — SyMo Jos« Gomes.
Vicè-presltieute — Henri4us..i?e-

reira dos Santos.
Io secretário — Jorge -K-ulmer.
V secretario — Walter Machado.
1o tesoureiro — Avelino Moutinfeo

Rodrigues.
2* tesoureiro — Arslsur Souza

Tourinho.
Diretor dé Esporte — Ademar

Jcão de Sâ.
Zelador — Manuel frenclaco Mae

ra.

TÊNIS
A oportunidade da nossa enquêtetem agitado todos os meios onde héfervorosos amantes do esporte.
E é, realmente, no meio dos artls-tas de rádio que se vêem os maiores"torcedores". A maioria dos canto-res e' speackers ,e composta de ele-mentos que brilharam no futebol e.neste púmero está o conhecido "ami-

go.velho" que já disputou muitos jo-eos pela. equipe do América.
Cristóvão^ de Alencar dirigia-se pa-ra os estúdios da Rádio Guanabara

quanáo o abordámos sobre o motivoda nossa enquête.— Gostei,.»— disse-nos ele, — gos-tei da Idéia da enquíte. Só assimpoderá A MANHA divulgar a opinião

I luminenses

PRATICAMENTE ESCALADO Será irradiado o
O QUADRO RIRRO-NEiiRO préU0 mínciros xO Flamengo deveria realizar ontem, pela manha, o seu "apronto"

para o choque de amanhã, com o Vasco. Entretanto, o màu tempo im-
pediu que Plávio Costa levasse. avante o seu intento. Assim, foi ape-nas realizado um rigoroso individual ficando adiada para hoje a
prática em conjunto, que será apenas de vinte, minutos, para um li-
geiro ajuste. Isto porque, praticamente, o quadro para o importantecompromisso de amanhã ja está praticamente escalado. Apenas umaalteração apresentará o conjunto lider, e que é a substituição deArtigas por Jaime.

Artigas não apresenta perfeitas condições físicas daí ter FlávioCosta recorrrido mais uma vez a Jayme o eficiente profissional mi-neiro que vem cooperando discipllnadamente rom a direção técnicarubro-negra.

BELO HORIZONTE — (Do cor-
respondente).

O encontro interestadual de do-
mingo próximo, nesta capital, en-
tre as seleções de Minas e do Es-
tado do Rio, será irradiada pelaSociedade Rádio Fluminense de
Niterói, na palavra dos locutores
Daniel Martins Borges e Pr.che-
quinho.

do . povo sobre a difícil questão da bú. com e eouln* mi» » »»».•»«escolha do técnico. E já que todo MraTtsamMBMtA^ «JX?-*,!?-mundo vote dar oplrtfW Jo tenho &v°el 1Z adlnlra^o™^^"
proficiência e o cuidado carinhosocom que Pimenta preparava os nossoscraques, Naquela concentração tivea cerfcejia de que faríamos bonito pa-pel, pela. primeira vez, no campeonatomundial. E, foi o que sucedeu. Só podeser Adhemar Pimenta, pela sua com-petêncla, pelo seu senso e pelo tra-quejo que Já adquiriu, para as dispu-tas internacionais". ¦

E o amigo velho que é também umdos nossos mais inspirados compoal-tores passou a conversar sobre mú-sica, onde nos revelou que espera umgrande sucesso para a sua marchac]«ca boa", de parceria com Be-«edito Lacerda, e .14 gravada para oCarnaval por Orlando 8il**«-.

Jogarão contra a
representação de

seu Estado
Dois jogadores mineiros desmais dstacados formação no se-lecionado do Estado do Rio contra

o de Minas.
Trata-se de "Geraldino, 

ex-cen-
ter foi-ward do Siderúrgica, e Quimex-zagueiro do Atlético.

,1

Cristóvão de Alencar, o "amigo velho''
receio de entrar no cordão. Sou fran-camente favorável à indicação de
Adhemar pimenta, Estiva em Caxam-

Foram os seguintes os resulta-
dos dos últimos jogos promovidos
pela Federação Metropolitana dt
Tênis:

CAMPEONATO KOTEBXO

Tijuea x Coun.tr**, — quadras do
Country, vencedor Co*iUtry Club*
por 3x0.

Augusto e Ruy Ribeiro do Tiju-
ca perderam para Eurico de Frei-
tas e Álvaro Osório do Country por
3.6-7.5-6.3. José Brant Ribeiro do
Tijuea perdeu para Adhemar de
Faria do Country por 6.3-8.2. Dul-
ce de Almeida Rego do Tijuea 6
Mário Pires perderam para San-
dra Slerca e Haroldo Buarque de
Macedo do Country por 6.0-6,1.

CAMPEONATO NOTURNO

Caiçaras x Grupo Trirolor —
quadras do Fluminense, vencendo
o Grupo Tricolor por 3x0.

Karim Zi-mmennan e Armando
Pedüto do Caiçaras perderam para
Laura Fonseca e Antônio Leite do
Grupo Trictóor.por 6,1-6.0. AntA-
nio Rutíge do Caiçaras perdeu pa-
ra Hélio Amorim da Rocha do
Grupo Tricolor por 6.1-6.2. Rui
Ribeiro e João Ramos Mutinho do
Caiçaras perderam para Lute
Murgel e José Carlos Guimarãei
do Grupo Tricolor por 8,6-6.»!.
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No setor de Volokolamsk as tropas
russas contra-atacam impetuosamente
PARTE DO DONETZ EM PODER DOS ALEMÃES

y .V

KU1BVSHEV, 7 (A. P.í - Anun-
cla-se, em boletim da râllo-cmlssora
local, que as forças russas, em vlgo-
roso contra-ataquo na ala direita das
defesas de Moscou, em dlreçfto a Vo-
lokolomsk, conseguiram avançar tres
milhas, em corto ponto, forçando a
retirada de grandes unidades alemã..

Na» colinas do Donetz
BUDAPEST, 7 lH. T.) - Anun-

cla-se nesta capital que as ope-
rações no sulesle da Ucrânia orosse-

f:uem 
atualmente na regl&o das oo-

inu do Donetz.
. Ao norte dessa regl&o, todo o curso
superior e médio do Donetz está em
mãos dos alem&es, que chegaram
mesmo a estabelecer cabeças de pon-
ta'na margem esquerda do rio. As
tropas húngaras prosseguem na nm-
peta do seu campo de operações, nfto
tendo os bolchevistas desenvolvido
por «sslm dizer, nenhuma aç&o aérea.

Num único dia
MOSCOU, 7 (H. T.) - Num único

dia as unidades comandadas pelos
atnerals Vassilcnko e.Kuzmlne, em
operações na frente sul, destruíram
ou danificaram sessenta tanques ale-
mães e aniquilaram efetivos dc In-
Jantaria equivalentes a dois bata-
lhôÉSi Outra unidade de intentaria
russa íoi cercada na frente sul por
sessenta carros de assalto e tanques
germânicos. Após 24 horas de comba-
te ininterrupto 12 carros inimigos fo-
rsm destruídos a granadas de mao e
a garrafas de essência, e a unidade
russa quebrou o cerco Inimigo.

No setor de Maio Yaroslavetz uma
unidade lança-mlnas dispersou e anl-
qullou um batalh&o inimigo e as ba-
terlas lança-minàs adversárias.

Aa perdas russas ém Kiev

BERLIM, 7 (H.T.) - OrtcUo ale-
mio faz o resumo das perdas Jnfll' 

•
das As forças soviéticas, no decurao
de duros combates, que se efetuaram
em torno de Kiev. nos quais foram
feitos mais de 650.000 prisioneiro»
russos. . ,.

Segundo esse resumo, cinco exércitos
russos foram completamente «üqui-
lados. Foram derrotadac 37 divisões"de infantaria adversária bem como
seis divisões motorizadas, três divisões
blindadas e a 28.** brigado de mon-
tanha soviética, ou seja. um total de
47 grandes unidades russas completa-
mente equipadas.

A 32.*, 37.» e 47.' brigadas de ca-
vaiaria, notadamenta a ií.', a.35.'j
41.' divisões blindadas e a 147.* bri-
gada encouraçada. assim como a 237.*
brigada de infantaria do ar foram di-
zlmadas.

Todas essas formações combatiam a
pé, em conseqüência da falta de ma-
terlal ou carburante, que foram inu-
tlllzados em conseqüência da interven-
ç&o antecipada da aviaç&o ou artilha-
ria germ&nlcas.

Réplica as informações russas

LONDRES, 7 (A.P.) - A emissora
de Berlim irradiou uma nota, segundo
a qual os exércitos russos teriam per-
dido cinco milhões e quinhentos nül
homens, nós primeiros três meses da
guerra russo-aleiha. Aparentemente,
essa alegação destina-se a servir de
réplica ás alegações russas de ontem.
de que' as perdas alemãs em quatro
meses de guerra ascenderam a qua-
tro milhões e quinhentos mil homens.

PARA 0 ESTADO TODOS OS RENDIMENTOS
EXCEDENTES DE 10 MIL MARCOS

ESTOCOLMO, 7 (R.) — Os trabalhadores profissionais, na Alemã-
nha, tal como advogados, artistas e outros deverão entregar ao Esta-
do todos os rendimentos que excederem a importância deteaL
marcos, equivalente a mil esterlinos, segundo informa o correram-
dente em Berlim do "Sven-ka Dagbladet". O decreto tem efeito retroa-
tivo até a declaração de guerra. .

De outra parte, o correspondente do "Dagens Nyheter" na mesma
capital comunica que os comerciantes não poderão anunciar durante
as festas do Natal, acrescentando que o objetivo dessa medida é o de
desanimar as compras desnecessárias naquele período.

REJEITADO 0 AUMENTO PROPOSTO PARA OS
SALÁRIOS NAS ESTRADAS DE FERRO

CHICAGO, 7 (A. P.) — Òs representantes de todos os sindicatos impor-
# tantes de trabalhadores ferroviários rejeitaram categoricamente o aumento

de seta e meio por cento nos salários dos empregados de estradas de ferro,
nrooosto pelo Comitê de Investigações designado pelo presidente. Esses re-
oresentantes concltaram os seus chefes a fazerem executar a ordem de gre-
ve decidida em votação em 5 de setembro último. Os leaders, por sua vez.
representando 350.000 trabalhadores, declararam ter esperanças de fazer
uma importante comunicaç&o dentro em breve. Conjetura-se, nos círculos
interessados, se essa declaração significará que a ordem., de greve será dada
em poucos dias. .

As companhois ferroviárias conoordaram em pagar o acréscimo proposto
pelo comitê criado pelo sr. Roosevelt.

0 SENADO AMERICANO EM SESSÃO NOTURNA
PARA REVISÃO DA "LEI DE NEUTRALIDADE"

WASHINGTON, 7 (A. P.) — O Senado acordou em limitar o debate so-
bre a revts&o da Lei de Neutralidade a 10 minutos para cada senador, a par-
tlr das cinco horas da tarde.

Logo após, o leader democrático, e, portanto, da maioria da casa, sr
BarWey, anunciou que o Senado ficará em sess&o durante a noite até que se
consiga realizar a votação.

CONFISCADO PELOS ESTADOS UNIDOS 0"CONTE BIANCAMANO"
BALBOA, Canal do Panamá, 7 (A. P.) — Foram afixados a bordo do

fraade transatlântico italiano "Conte Blancamano" os editoriais pelos quais
o mesmo é'confiscado pelos Estados Unidos.

O luxuoso transatlântico havia sido teatro de atos de sabotagem de sua
própria tripulação, que dele foi retirada pelas autoridades norte-americanas
em princípios deste ano.

APERFEIÇOAMENTO DOS "HURRICANE" DE
COMBATE PARA ATAQUES A POUCA ALTURA

LONDRES, 7 (A. P.) — O Ministério do Ar informou que oa aviões de
combata Hurric&ne estão sendo equipados com bombas para aumentar a
força dos ataques de pouca altura contra a navegação e objetivos em terra.

Acrescentou o Ministério qüe com isso os aparelhos Hurricane tornaram-
se os Sucessores dos aparelhos usados para esses ataques na Grande Guer-
ra. Os Hurricane providos das novas bombas teem demonstrado sua eficién-
cia em ataques da aviaç&o de combate na França Sèptentrtonal. Terminou' a
nota do Ministério dizendo que as bombas dos Hurricane levam fusos para
fazerem com que os petardos só cheguem à explosão depois de algum tempo",
afim de habilitar o aparelho, que atira de multo baixo, a afastar-se antes de
se verificar a deflagração."

Há mais de um mês, o ataque
is defesas externas de

Moscou
MOSCOU, 7 (Ri — Há mais de

um mé». as forças alemls martelam
as defesa* externas deata capital, sem
que oconesse um resultado decisivo
para qualquer du partes.

A rádio desta cidade continua
anunciando que a luta prossegue com
a mesma violência no setor central.
Durante cs preparativos da defesa,
hoje. centenas de tanques desfilaram
pelas ruas.

O tempo persista desfavorável •
toma a sttuaçáo dos soldados, na»
frentes de luta. multo diíicil. As tro-
paa turistas, segundo- oi últimos des-
padhóe de guerra, estão fazendo de-
.esperados esforços para capturar Ca-
llnln, a noroeste de Moscou, e tam-
bem a cidade de Tula no outro ex-
tremo do arco da sua ofensiva, ao sul
da capital.

A emissora russa tambem divulgou
Informações procedentes do extremo
sul. admitindo que a aviação nazista
está desfechando pesados golpes con-
tra a área de Sebastopol. O locutor
observou que as defesas daquela base
se estendem por cinqüenta milhas e
possuem várias milhas de profundlda-
de.

Na frente meridional
O boletim suplementar russo faz

referência á frente meridional, (no
Donetz). onde ocorreram severas per-
das, inimigas, decorrentes de furto-
sos combates. Entre essas perdas, in-
cluem-se a destruição de 60 tanques
alemães e o aniqullamento de mais
de dois batalhões de infantaria na-
zista.-*. por duas unidades russas.

Referindo-se à luta no centro, o
boletim declara: "Numa operação no
setor da Maloyarolavetz, as forças
russas dispersaram e aniquilaram,
com minas, um batalhão inimigo e
uma bateria de lança-mlnas .

A rádio tombem se reporta às ati-
vidades dos guerrilheiros na região de
Orei. As noticias procedentes de Le-
ningrado. adiantam que a cidade con-
tinua submetida aos ataques da avia-
ção alemã.

Encerrando o seu noticiário de
guerra, a emissora soviética reporta-
se aos despachos em torno da situa-
ção na ilha de Hangoe, que prossegue
resistindo aos assaltos das tropas ale-
mia:

Um dos despachos citados, da agin-
cia "Tass", diz: "As defesas de Han-
goe inflingem ao inimigo baixas re-
petidas. Apesar das dificuldades rei-
nantes. as forças russas manteem as
suas posições na Ilha, que sofre as-
saltos C-nsecutivos".

A emissora diz. por fim, que a avia-
ç&o russa tem atuado na frente de
Moscou e que no dia 4 do corrente,
bombardeou formações «de uma divi-
sio mecanizada inimiga. Foram pos-
tos fora de açio. em conseqüência.
48 tanques e muitos carros. A infan-
taria alemã sofreu severas perdas.

A agência "Tass" anuncia que os
alemães «fontinuam a enviar para a
frente de Moscou novos reforços, es-
peclalmente de tanques, e artilharia.
Descrevendo a encarniçada luta tra-
vada nessa frente, adianta que há
três dias a infantaria alemã sofreu
graves baixas, no decorrer de um as-
salto às posições soviéticas.

Afora atuar contra as forças me-
canizadas alemãs, os aviões russos es-
t&o atacando os campos de aviaç&o
inimigos e a retaguarda das suas tro-
pas.
Berlim reconhece que a of en-

siva foi contida
LONDRES, T (De Wesley (Jalla-

gher. da Assodateí Press) — CIr-
eulos Informados desta, capital anun-
ciaram boje a realização de contra
ataques generalizados «Io exército so-
vlêtlco acima de Moscou, que pare-
eem estar alcançando as proporç.es
de uma contra ofensiva, destinada a
reabrir as comunlcaçBes entre Lenin-
grado e Moscou. As poslçSes a van-
çadas alemãs, numa zona de trinta
milhas de profundidade, estendendo-
te da área de Volokolamsk, a noroes-
te da capital, até Kallnln, mais ao
norte, foram violentamente atacadas
por violentos assaltos das forças nn-
veis soviéticas qne, em algumas Áreas,
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O gráfico apresenta a extensa linha
da batalha que partindo do oceano
Glacial Ártico vai ter ao,Mar Negro.
O desenrolar da luta nestes últimos
dias assinala o avanço teuto na Cri-
ihéia e a resistência russa nos demais

 jefores 
parecem haver forçado o Invasor a
recuar varias milhas-.

Nas cercanias de Kallnln, diz-se
que uma estrada de ferro secunda'-
ria foi colocada novamente sob o
controle dos russos, o que lhes ser-
ylrA grandemente para o transporte
de aprovlslonarnentos para. o setor
de noroeste. Fontes autorizadas de-
clararam que a transferência do gros-
so da força aérea aleniü para o" front" sul, afim de tomar parte
nas operaçfles atuais e em perspectt-
va, deu * aviação russa nos demais
setores, uma sltuaç&o de autêntica
superlnri«lade aei-ea. Essa clrctln*.-
tAncla, juntamente com as Inlolatl-
vas de ataque tomadas nelas forças
terrestres, esta. contribuindo para
melhqírar a posição soviética em Ator-
no d.qMoscou. Isso se aplica taijfbem.
atê'uni certo ponto, .1 situação dé'sLè-
nlntrrado. T»s próprios alem&es. em
suas comunlcacBes de hoje, reco-
nhecem que a ofensiva sobre Moscou
foi contida*.

N&o s&o multo otimistas as nott-
cias sobre o pê em que pairam as
operacl.es em Sebastopol, na Crlmêa,
mas nSo hS. nada que Indique um
avanço alem&o substancial alf e os
observadores militares começaram á
alvltrar hipótese de um sitio prolon-
srado. .. f'

A viagem do enviado especial
de Tóquio a Washington
TÓQUIO, 7 {A. P.) — Um por-ta-voz do governo deela rou que o

envio do sr. Saburo Kurusu, em
missão especial. Junto ao governo
de "Washington, representava "Q
vivo desejo do Japão de concluir
as suas conversações com os Es-
tadas Unidos, tão cedo quanto
possível".

O sr. Koh Ishli, do Gabinete
de Informações, declarou entre-
tanto, que, possivelmente, não fftra*
estabeleeido mtalquer prazo para
as conversações. .

Aprovada pelo Senado americano
a revisão da lei de neutralidade

WASHINGTON, 8 — Urgente — (R) — Por 49
votos contra 38, o Senado acaba de votar a revisão da
lei de neutralidade, afim de permitir que os -navios mer-
cantes norte-americanos penetrem nos portos de nações
beligerantes e em zonas de combate.

iurmur.
CAStílANO KlUAltUü
Oeiunle. At.VA.tW CAI_ua_
KEIMUUl AVENIUA m,
BHANCU, nm - -fcihrt.k.
AHMlMMItA-.Au K UHl iNASl HUA KVAUISIO daVKIQA, M

EMPRESA "A NOITE" —— IUPERI N I KN DEN I I: LOIZ O. OA 0081A Nt-.'1'lc

ANO RIO DE JANEIRO - SÁBADO, B DE NOVEMBRO DE 1041 NUM. 70

m -flA-iM!
Disposta a Rússia a nego-
ciar a paz com a Finlândia
ENCETADAS AS CONVERSAÇÕES EM WASHINGTON, ENTRE 0 SR.

SUMNER WELLES E 0 MINISTRO FINLANDÊS
WASHINGTON, 1 (A.P.) - O De-

Sartamento 
de Estado deu à publicl-

ade o seguinte memorandum acerca
das conversações entre o sr. Sumncr
WcIím. sub-secretârlo de Estado, e o
sr. H. J. Procope, ministro da Pin-
lftndin:

"O ministro da Finlândia, a pedido
meu, me procurou esta tarde.

. "Eu declarei ao ministro que dese-
java informá-lo, da maneira mais
confidencial, que este governo recebe-
ra informações no sentido de que, se
a isso estivesse disposto, o governo da
Finlftndta, o governo soviético estava
pronto a negociar-um novo tratado
de paz com a Finlândia, que envol-
veria concessões territoriais, por par-
te da Uniftó Soviética, k Finlândia.' "Eu disse que estava comunicando
essa Informação como agente Inter-
mediârlo e que, no momento, nâo es-
tava exprimindo opinião oficial a res-
peito. Eu disse que desejava, entre-
tanto, tornar completamente claro que
a informação que eu estava dando ao
ministro nâo implicava .de maneira
alguma, numa fraqueza de parte do
governo soviético. Eu disse que. pe-
Ias declarações oficiais a nós feitas
pela Unlâo Soviética, assim como por
todos os outros indícios do conheci-
mento deste governo, o governo so-
vlétlco nâo somente estava resistindo
magnlficamente à agressão alemã con-
tra a Rússia, como tambem estava
preparado para lutar indefinidamente
contra a Alemanha, e que, pelo que
sabíamos da situação militar, parecia
haver todo motivo para supor que a
Rússia o pudesse realizar com êxito
e por um prolongado período. Eu dis-
se que essa informação se referia ape-
nas à Finlândia e. consequentemente,
só deveria ser considerada, a essa luz.

As questões levantadas pelo
ministro finlandês

"O ministro imediatamente levan-
tou certas questões obvias. (1) Em
vista da experiência da Finlândia com
a Unlâo Soviética, em 1939, quais as
garantias que a Grã-Bretanha e os
Estados Unidos ofereceriam â Flnian-
dia, de que qualquer tratado de pai
que a Unlâo Soviética estivesse dis-
posta a negociar seria respeitado? <Z)
Quais as garantias que se dariam a
Finlândia de que, no caso de a Ale-
manha ser derrotada • a Unlâo So-
vlética se tornar uma. potência mlll-
tar predominante, a Rússia ref-pclta-
ria quaisquer promessas que a Ora-
Bretanha ou os Estados Unidos pu-
dessem haver feito e nâo tentaria,
novamente, ocupar a Finlândia e pri-
var o povo finlandês da sua mae-
pendência?
Muito cedo para as respostas

"Eu respondi nfto estar preparado
para discutir essas questões. Eu aisse
que me parecia, antes de tudo. que
era necessário determinar qual pode-
ria ser a atitude da Finlândia em re-
lação âs possibilidades que eu comu-
nlcara ao ministro e que, consequen-
temente, as questões por ele levanta-
das eram questões que só necessita-
vam de vir à discussão no caso Be o
governo da Finlândia desejar explorar
essas possibilidades.

O futuro da Finlândia
"Eu disse, mais, que a questão me

parecia de Importância para a deci-
sâo do govqrno finlandês. Eu acres-
centel que, em vista das considera-
ções que o ministro antecipara, eu
Imaginava quais as garantias que a
Finlândia supunha que pudesse ter
de conservar a sua independência e
autonomia, se a Alemanha fosse vi-
tortosa e, assim, se fizesse a senhora
de toda a Europa. Eu'disse que, nesse
caso, a Finlândia nâo poderia se oi-
tar para ninguém em busca de nuxi-
Uo, ao passo que, se a -Alemanha tos-
se derrotada, a Finlândia teria muitos
amigos extremamente poderosos ao
seu lado".

Logo que seja assegurada a
fronteira

HELSINKI, 7 (A.P.) — Nos clr-
culos oficiosos explica-se que a deela-
ração Irradiada ontem à noite pela
Emissora Finlandesa dizendo que "es-
lá para breve o fim da guerra, no que
toca à Finlândia" veiu para acentuar
a tese finlandesa de que as operações
militares em que se envolveu eram e
sfto puramente de natureza defensiva
e seriam suspensas logo que a Finlân-
dia considerasse assegurada sua fron-
telra.

Na irradiação, feita ontem â noite,
sobre a guerra, figuraram trechos de
um boletim publicado pela União Cen-
trai das Organizações Trabalhistas
Finlandesas, tendo, entre outras pala-vras, as seguintes: "A guerra da Fln-
làndla foi iniciada com caráter abso-
lutamente defensivo e terminará lo-
go que a ameaça da renovação de
qualquer ataque tenha sido afastada
da fronteira e esta fique garantida,
de qualquer maneira, nossa fronteira
nfto poderá ficar definitivamente de-
terminada enquanto nâo se reunir a

"Conferência de Paz". Mnls ndtnnte
declara o boletim que essa expressão"Conferência de Paz" refere-se a
um futuro Indefinido, não querendo
significar negociações no momento

Os "leaders" trabalhistns linbntle.
ses, assim como os mnlornl:* do ;o-
verno, sustentam que n Finlândia
nfto tom objetivos Imperiálistás n.
sua campanha com a Rússia e qu. i
ocupação da Carélln Orientnl íunr],..
menta-se cm motivos puramente mlll.
tares.

Segundo fontes autorizadas, n alui.
dade militar da Finlândia compreend»•um duplo objetivo:

1) Afastar ns hoslilldades tanto
quanto possível do solo finlnndi...;

2) Destruir as bases russas ro lon-
go da fronteira orientai da Finlândia,
que tem servido de temoos a tempo.
como trampolim para ataques n este
pais.•Por outro lado, assevero-so nos rir.
culos autorizados que as rt-fet.-ii.in'
que tem sido feitas sobre a futura
conferência de pnz são destinadas a
assinalar que a Finlândia cstnrln ri!*.
posta a "ensarllhar as armas, caso sua
segurança não Justifique unia fron.
tflra defensiva mais ampla que a an-
tiga".

Paz em,separado
WASHINGTON, 7 (H.T.. - Os

Estados Unidos Informaram ft Fin-
lândia que a U.R.S.S. estava pronta
a discutir a paz em separado vu:so>
finlandesa.

Nenhuma informação oficial
WASHINGTON, 7 (H.T.) - O,

presidente Roosevelt declarou ft im-
prensa que o governo dos Estados Uni-
dos não havia sido oficialmente in-
formado a respeito da propalada In-
tenção da Finlândia de abandonar a
guerra em que está empenhada na
hora presente.

82 MIL POLONESES EXECUTADOS DESDE A
OCUPAÇÃO DA POLÔNIA

LONDRES, 7 (A. P.) — O sr. Stanislau MickolaJczyk, ministro do
Interior e representante do Primeiro Ministro do governo polaco emexílio, declarou que 82 mil poloneses foram executados e trinta milmorreram em campos de concentração, desde que a Alemanha ocupou
a Polônia, em setembro de 1939, e acrescentou que milhões dos melho.rs trabalhadores do pais foram transferidos para o Reich, ailin deexecutar, trabalhos forçados.

PRESOS OS RESPONSÁVEIS PELA MORTE DO
CORONEL HOLTZ, EM NANTES

VICHl, 7 (A.P.) — Foi preso um grupo de conspiradores tèrrorls-tas, responsáveis — segundo declarou a policia — pelo recente assa.si-
nio do tennte-cprohel Holtz, comandante alemão da praça de Nantes.

Declarou mais a policia que "está rio encalço de um outro grupo,o qual planejou o assassinio do doutor Gottfried Reimers, consultor
juridlco-militar alemão de Bordéos".

— Esses dois. crimes, como se sabe, foram os mais sensacionais
ocorridos na França ocupada, em face das represálias que provocaramde parte das autoridades alemãs, que fizeram morrer, por eles, cem re-
íens, cinqüenta por cada fato.

Os EE. UU. concederam à União
Soviética um bilião de dólares

WASHINGTON, 7 (R.) - Anun-
ciando que o presidente Roosevelt ti-
nha autorizado o empréstimo dt
l.OOO.OOO.OOO de dólares à Rússia, o
Departamento de Estado divulgou que
o sr. Stalin o havia aceitado "com
sincera gratidão".

Essas noticias foram reveladas. na
troca de cartas entre o presidente
Roosevelt e o sr. Joseph Stalin.

Na sua oferta, o presidente especiíl-
cou que o débito levantado pelo gover-
no soviético nâo estaria sujeito a lu-
ros e que o reembolso não teria inl-
cio senão depois de cinco anos após
terminada a guerra.

Na sua carta para o «r. Stalin,
Rcosevelt expressou a esperança de

3ue 
a Rússia Soviética empreenderia

emarches afim de vender aos Esta-
dos Unidos, mercadorias utels e ma-
térias primas, em tanta quantidade
quantas fossem as necessidades ur-
gentes dos Estados e que as operações
de tais vendas seriam creditadas na
conta do governo soviético.

A carta de Roosevelt ofere-
cendo o empréstimo

WASHINGTON, 6 (R.) — A car-
ta do presidente Roosevelt ao sr. sta-
lin oferecendo o empréstimo, de um
bilhão de dólares â Rússia é datada
de 10 de outubro e ai ele confirma

que todos os itens sobre equipamentos
militares e munições, decidido,, im
conferência ânglo—amertcana com
Stalin, realizada em Moscou, roram
aprovados.

"Ordenei, — acrescenta o presiden-
te Roosevelt — que as entregas cie
matérias primas fossem feitas o mnls
rapidamente possivel. Essas entregas
devem começar imediatamente e che-
gorão nas maiores quantidades possl-
veis".

O presidente- concluiu asscRiirnntl"
ao sr. Stalin que "cumpriremos 4
risca todos os Itens contidos rn ,n'''
ferência sobre fornecimentos realiza-
da em Moscou".,
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O mau tempo reinante roubou, em parte, o brilho da competição pois reduzidíssima foi a assistência presente O Fluminense aue terminara a primeira parte com grande vantagem ée pontos sobre
triunfos, tornando-se veiicedor ^do concurso .jpor_ esmagadora vantagem sobre os demais concorrentes. As diversas provas do programa forarh vencidas pelos seguintes nadadores: 400 metros, novissi

ü r-LUMINENSE VENCEU FACILMENTE, O. SEXTO CONCU \ O OFICIAL DE NATAÇÃO — Na piscina do Clube de Reeatas Botafogo foi levada a efeito ontem, â noite, a parte final do Sexto Concurso Oficial, promovido pela Liga d*- Natação do Rio de Janeiro.n mun r.pimv» r-airmmi**. rnnhhii iam nnfío _¦» V\filt*.f\ A» (.nt_.t_ofji.Af_ t_i-.fi- *•__*_*_<_-i*h_»-_<4___._í #**s «. __..___4.«-_k«._.i__: A_ —» _*_"*'¦ ;¦-¦'•"¦ _i__._t ». «-,*»*,_-.;«__ nni.t. _._**«. ncat-trla rontorrom fl_a ru_t__¦/.«¦ >«_Kt-___ q C R. BotafflffO -.ao-imrln i'f.livarin ?±. 
Vi -• . tlAvc.S

mos, nado livre: Geraído Mota (Tijuea) — 5-44 _ íoo metros, mo-
re: Armando Froia fFluminense) — 1'07". — 100 metros, novíssi-
ças, novíssimas, nado de.costas: Beatriz Macedo (Botafogo) -
tro«. juniors, nado de costas: Walter Ferreira (Vera Cm?' -
seniors, tres nados: não se realizou por falta de cói-correntes-de flagrantes que nos mostram os concorrentes às provas de tCO

ças, juniors, nado livre: Dalva Velasco (C. R. Botafogo) — 1'20'
mos, sem vitória, nado de cos*as; Rocir Silveira (Fluminense)

210 200 metros, moças, novíssimas nado de peito- Rosalind C-* cil (C. R. Botafogo) — 3'40" 8!10 — 100 metros, juniors, nado liv...... vieira iFluminense) — 1'22" 6|I0 — 100 metros, mo 1
e- Cleide de Almeida (Botafogo) — 1'37" — 100 me 1

juniors nario de i.?ito: Lúcio Cardoso iTijucai — 1'19" — 3x100. moças,

mos, sem vitoria, nado de cos.as; Rocir Silveira (Fluminense) — 1'24" 2 10 — 100 metros, novíssimos, sem vitoria nado de neito- Carlos Alberto A
1'34" 5!10 — 800 metros, seniors; nado livre: Armando Bandeira (Fluminense) — 1117" i 10 — 100 metros, moças novíssimas sem vi tória, nado livre
1.18/ 810. — 100 metros, novíssimos, sem vitória, nado livre; Raimundo Papcdato «nnmraense) — rio*' 2 10 — 100 metros' juniors nado de peito:A contagem final de pontos íoi a seguinte; Fluminense. 334: C. R. Botafogo. 149: Tijuea, 93: Vera Cruz, 45; Guanabara 31- e Icarai' 27 pontos. Essas brilhantes competições se refletem neste conn.iunto

^metros, nado livre; 100 metros, moças, juniors, nado livre; 100 me tros, moças, juniors, nado livre; e 200 metros, moças, novíssimas, nado de peito.

___:,^__

-«4.. yj*-.m .
____ra.H-llWi3i_R^*3iÉÍB,_í-í: X¦\y..:.':^\: ¦" '.*— ¦.¦:..-.. _. .. ¦ *


