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OS AMERICANOS, NA BATALftftHtfE COLO-
NIA, ATINGIRAM AS MARGENS DO RIO ROER

PATTON NUMA FRENTE DE 40 KMS.
DENTRO DO REICH E JA A 8 MILHAS DA CAPITAL DO SAAR

Eisenhower e Montgomery preparam, na Bélgica, me-
elidas comuns para o esmagamento total da Alemanha

ANO IV *** RIO DE JANEIRC— QUARTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1914*** N. 1.016

Mâ £#f$jp$NOTICIASDE TODO O BRASIL

LANÇADAS IM QUINZE MUNICÍPIOS AS PEDRAS FUNDA-
MENTAIS DE CENTRGS DE PUERICULTURA

(VER PAGINA 3)

CLASSIFICAÇÃO DE ASPIRANTES A OFICIAL DA' RESERVA PARA ESTAGIO DE INSTRUÇÃO
Amapá

ENCERRAMENTO DO CONGRES-
SO DE BRASILIDADE

MACAPÁ, 28 (Asnprcss) — Rw-
lizou-se no dia lí) du corrente mes,
a sessão solene dc encerramento
do Congresso de Drasilidadc do
Território do Amapá, cm conicmn-
ração do Dia da Bandeira. N.i
execução do programa tomaram
parte o.s drs. (iomes Diniz e OU-
vio Mendonça, cujas orações "Uni-
dade Sentimental do lli-asil" o"Exaltação da Bandeira", foram
multo aplaudidas. Os alunos do
grupo escolar cantaram o "Hino
Brasil Usina do Fuluro", o can'o
orfeonico "Meu Brasil" e a "Cau-
ção do Território do Amapá". Fi-
llálizàndo a cerimônia, o governa-
dor capitão Janary Gentil Nunes,
num magnífico improviso, nrrclia-
tou muitos aplausos. As doze lio-
ras leve lugar n solenidade do lias-
teamento da Bandeira, sendo ncsle
momento cantada a "Oração i
Bandeira" de Olavo Bilac, seguid-i
do "Hino da Bandeira".

da sra. Helena Cidade Araíijo,
presidente da L. B. A. neslc lis-
tado.
CONVÊNIO DE ENSINO PRIMA-

RIO ENTRE O ESTADO E MU-
NICIPIOS

MANAUS, 28 (A. N.) — O Con-
scllio Administrativo aprovou o
projeto de decreto-lei das prefei-luras municipais de Mauacapurà,
Fonte Boa, Mailicòrc c Codiija",
aproveitando e ratificando o con-
vínio do ensino primário celebra-
do entre o listado c .seus municl-
pios, cm setembro do ano passa-
do.

Pará
RECITAL DE PIANO

BELÉM, 28 (S. E.) — Encon-
tia-se nesta capital a pianista gau-
cha Obina Bpeckcl que está per-
correndo o norte do pais sol) o
patrocínio do Ministério da lidu-
cação.

Patrocinada pela inlerventoria

(VER PAGINA 6)
tos dos agentes extremistas". 0
jornal acrescenta: "Reagimos ii
altura da ofensa, opondo à bruta-
lidade do ataque, a histórica lira-
vura da nossa gente. Não podia-
mas permitir a vitória comunls-
tá nas terras de Santa Cruz, ter-
ra do Cruzeiro, terra dc Cristo,
terras livres e felizes do Brasil.
Muitos bravos caíram na. lula
.dando seu sangue pelo destino
seguro das nossas famílias, ns-
segurando com sua intrepidez o
regime constituído".

Bahia
A CAMPANHA DA "MADRINHA

DO COMBATENTE"
SALVADOR, 28 (A. N.)"^*-*-

Por iniciativa da sra. Rute Alei-
xo, presidente da Legião Brasi-
leira de Assistência, secção da
Bahia, acaba de sei* organizada
neste listado, a Compniilia da Ma-
di-inha do Combatente, outro no-

CUCrlE

federal deste Estado o notável pia- tavcl empreendimento da sra. Dar
nista patricia realizará brevemen-
té um recital no Teatro da Paz
oferecido à sociedade paraense.

NOVA YORK, 28 (A guerra em
resumo, pela A. P.) — O 9.°
Exército dos Estados Unidos repe-
lem os alemães para o rio Roer,
ao sul de jullch, ao mesmo tempo
em que a furiosa batalha que se
trava pela posse da planície do
Colônia atinge o seu clímax.

Os russos avançaram 6 milhas
a dentro do território setentrional
da Eslováquia o, no sul, atacam a
menos dé II milhas de Satoral-

noticiosa alemã, anunciando iiint.
segunda ímportunte retirada ale-
mn na metade meridional do
front anunciou hoje a noite, a "rc-
tirada planejada" ao longo lia
margem do Ilíno ao sul de Stras-
burgo."A operação,foi.levada a efeito
em face de furiosos ataques dc
leste, pelas tropas auxiliares fran-
cesas", declarou a agência acres-
contando que,-forças aliadas gran-
demente superiores haviam conse-
guldo penetrai1 íias principais li-

jaujhely, grande centro ferroviário iihas alemãs, a leste de Markircb,
do norte da Hungria. e na área de Bonhome, nos Vos-

As Super-Fortalezas Voadora. Bes- iVj-j *• jatacaram novamente ai Indústrias NOVdS lOCalldatlGS OCUP-U-S
de guerra de Tóquio e bombardea- A 90.* Divisão do 3.°. Exército si
ram os transportes ferroviários na aproximou da linha nazista cm
Tailândia. uma frente de 10 quilômetros, cm

Maranhão

Amazonas
COLÔNIA DE FÉRIAS

MANAUS, 28 (A. N.) — Prós-
seguem, com grande intensidade,
os trabalhos da construção da co-
lônia dc férias "Üarçy Vargas". _
da "Vila Amazonas'', destinadas, a
primeira, a acolher menores c a
última para pobres, por iniciativa

0 MUNDO"^£4 
HORA

ABERTURA DO "COFRE DO
COMBATENTE"

S. LUIZ, 28 (A. N.) — Com a
abertura solene, na tarde dc on-
tem, do "Cofre do Combatente",
que sc achava exposto na Praça
João Lisboa para receber a conln-
buição dos transeuntes, realizou-
so o encerramento, aqui, da Cam-
punha pró-*.'Natal Mo Expedicionã-
rio Brasileiro". lista campanha
que alcançou invulgar êxito, foi
prova evidente do espirito abnega-
do <-* cheio dc civismo da mulher
maranhense, que trabalhou incan-
savelniente para o grande sucesso

ci Vargas. O primeiro expedido-
nário baiano, contemplado pela
L. B. A., è o 3.° sargento Amé-
rico de Araújo, classificado no
sub-agrupamento do 1.° liscaláo
de Infntaria da E. E. R., na
Itália. Sua modrinba, a sra. Es-
tácio de Lima, tão logo foi desig-
nada, endereçou àquele militar a
carta da qual destacamos o se-
guinte tópico: "Seu nome, Amé-
rico, lembra esta mesma reconhe-
cida América por que você sc
bate, para honra nossa. Tantos
e tão grandes são as idéias que
nos conduziram à terra, que os
horrores Iodos quc a cercam va-
lem, incomparavelmente, menos
que eles. Quando você voltar —•
e voltará, porque nosso Deus ric
infinita misericórdia escuta as

desse movimento puramente nacio- nossas preces de todo instante —
nàllsta. A contribuição dos tran-
seuntes para o presente- dc Natal
do Expedicionário brasileiro alia -
giu, conforme se verificou com a
abertura do cofre, n importância,
de Cr$ 7.0S3.GO.

Coará
CAMPANHA PRÔ-EXPEDICIO-

NARIO
FORTALEZA, 28 (A., N.).,_—..

_„.,_, ,,.„„„ „.-, „ Prosscguindo na campanha pró-
*1 precedentes de Jachal, expedicionário, „ núcleo local da
¦ í.~ *_,.„.,,•.,„ ;,„„ -„ L- D. N. enviou telegramas e ofi-
A m Argentina, que se cios soIicitando 0 apoio dos prc.

feitos do interior do Estado, no
sentido dc serem feitas coletas dc
donativos, tendo sido recebidas,
até o momeno, as seguintes contri-
buições: Baturité, Cr-5 4.001,00;

de parte da nave central ™u .^^^^j^^:
com grande estrepido, que pro- Tauali, CrS 120.00; Maranguapc,

Informam 
"despachos

procedentes de Jachal,
71a Argentina, que se
desmoronou grande par-

té. da igreja local, horas após
ha.er-se celebrado a missa de
Santa Cecília, a qual concorre
grande número de fiéis. Gran-

focou alarme entre os mora-
dores da cidade. A igreja era
uma verdadeira relíquia, pois
r_a construção data do ano dc
1700. A idade do templo unida
à circunstância d enão haver-
se reparado sérios estragos que
apresentava a antiga arquite-
tura explicam o desmorona-
mento,

J&
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0 jornal "L'Humairi-
té" anuncia a chegada
do "leader" comunista
Maurice Thorez, proce-

dente de Moscou, acrescentan-
do que o antigo secretário do
Partido Comunista e seu rc-
presentante na Câmara dos
Deputados deverá pronunciar
um discurso amanhã à noite. O
governo De Gaulle recente-
mente lhe concedeu anistia da
acusação de deserção do Exér-
cito, que datava de 1939.

Cr? 1.000,00 e Icoh, CrS 200,00,

Alagoas
O 27 DE NOVEMBRO, EM

ALAGOAS
MACEIÓ, 28 (A. N.) — O ves-

nertino "A Noticia" tob o titulo"Vândalos Vermelhos" publicou
ontem vibrante editorial comeu-
tando a malograda intentona co-
inunista de 27 de novembro de
1935. Diz no artigo que o 27 de
novembro precisa ser elcrnamen-
te lembrado, para que não fuja
da memória do povo essa triste
efeméride dc nossa vida. " Iin-
trctaiilo, o episódio foi útil para
desmascarar as mentiras dos
arautos do credo vermelho, de-
monstrando os verdadeiros intui-

quando você voltar, achará rc
dobradas doçuras no coração de
todos nós. Escreve a sua niadri-
nha c diga o que deseja. Sua
mãezinha será minha agora. l*'i-
que tranqüilo. Prossiga na tri-
lha abençoada que o cobrirá dc
glórias! Coloquei-o sob o manto
di Maria Imaculada e confio
Ela lhe defenderá sempre".
EM HOMENAGEM AOS MORTOS

DA INTENTONA
SALVADOR. 28 (A. N.t — Foi

celebrada ontem, na Catedral I!a-
sliica, missa votiva em bonicna-
gem aos mortos de 27 de novem-
hro de 1935. O ato foi mandado
celebrar pelo comando da Região
Militar, tendo sido oficiante o ar
cebispo primaz. Estiveram pre
sentes o interventor federal inte
rino, secretários de Estado, pre-
feito municipal, comandante da
Região Militar, comandante da
Base Aérea, comandante do Co
mando Naval de Leste e repre
scnlações de classe. Pelo Exerci
to, foram mandadas celebrar mis-
sa. também, em Aracaju, Ilhéus
e Feira de Santana.

Espírito Santo
NOMEADO PROCURADOR

GERAL DO ESTADO
VITÓRIA, 28 (Asapress) — Foi

nomeado procurador geral do lis-
tado o sr. Vicente Caetano, co-
nhecido advogado capixaba e que
vinha exercendo o cargo de con-
sultor jurídico do Estado

(Conclue na 2.'
___¦_¦¦_--------

pagina)

40 quilômetros a dentro do
território alemão

COM O 3.° EXÉRCITO NORTE-
AMERICANO, 28 (U. P.) — As
tropas do general Patton efetua-
ram novos cruzamentos da fron-
teira alemã, situando-se em uma
frente de 40 quilômetros dentro
do território do Reich. ...
Patton numa frente de cem

quilômetros
PARIS, 28 (Por James Mc Clin-

cy, da U. P.) — Forças sob co-
mando do general Patton avança-
ram entre três e oito quilômetros
na direção da fronteira alemã cm
uma frente de 100 quilômetros,
no centro da qual vão demolindo
as defesas externas de Saarbrucken,
importante cidade fronteiriça. i

No flanco esquerdo, as tropas
de Potton e do 1.° Exército ame-
ricano, tendo Colônia como objeti-
vo Imediato, progrediram mais dois
quilômetros na direção do rio Roer.
Foram apoiadas por bombardeiros
om mergulho aliados, em face da
crescente resistência teuta.

Muito embora as progressões
cumpridas pelas tropas de Patton
variem entre 3 e 8 quilômetros,
rf.*> descritas como importantes
uma vez que cumpridas em frente
ampla.

Confessam a retirada
LONDRES, 28 (R.) — A agência

ponto distante 26 quilômetros ao
oeste dc Saarbruecken, depois de
cobrir u'a marcha de seis quilôme-
tros alé Vllling, a 1.200 metros
da fronteira. Nessa marcha foram
ocupadas Olzhig, Oderdorf, Bret-
tenach, Tromborn, Rcmeriiig, Ilcl-
ting e Rcniclsanz.

Ao sudeste, outros elcmenlos
avançaram 3 quilômetros através
dos bosques do Male Delahouve.
Eiitrcmentes, unidades de cavala-
ria aliada progrediam 5 quilôme-
tros ao leste de St. Avold, afim de
cortar a estrada St. Avold-Saalu-
ter.

Mais para o sul, na direção de
Forbach,' ao sul dc Saarbrucken,
outras forças de Patton progredi-
ram entre 5 e 6 quilômetros ào
leste de Stenbcrg, tendo deixado
atraz Hambourg-Haut e Seingeou-
se. Essa força agora sc encontra a
três quilômetros do limite franco-
leuto.

No flanco direito destas forças,
elementos blindados e de infanta-
ria realizaram avanços similares'/ o
que permito admitir a entrada do
flanco esquerdo das Iropas dn
Patton na Alemanha nas próximas
2-1 horas.

O 9." Exército norteamcrlcano,
por sua vez, introduziu duas
cunhas «té as margens do Roer,
ein ponto 34 quilômetros oo lesle
de Colônia, c estabeleceu um ar-
co de assalto em torno de Julicli,
cidade fortificada ainda cm mãos
nazistas. A direita dessa força, o

va dlíl|í|artt^S_èí: '4W« prossegue a luta no interior de Koshr. O
wehc, último baluarte teulo ant':s correspondente da United, Steve Roberls, informou
dc'Duron. „ue os alemães estão lutando feito desesperados para- Mais de uma centena de bom- ¦* ._--,,, ... r
bardeiros em mergulho da 9.' Fôr- salvar certas posições, bssa lula c registrada cm torna

ram Kirchberg e retomaram)
Mersenhausen, a oeste de
Julich. Luta-se ainda nas ru-
as de Koslar, tendo sido e_«
magados dois contra-ataquei
dos alemães conlra as Unhai
de vanguarda do 9" Exército*
que chegou já quasi ao rio
Roer.

Já a 8 milhas da capital
do Saar

LÒNDRES/i lia (Por AVilliam
Fr.ve, da A. 1'.) — As fòrçns norle-
americanas, em ofensiva na plani*
cie dc Colônia, atingiram as mar--.
gens do rio llner, e avançaram ale
um ponto distante apenas uma mi-
lha ri.is complicadas defesas ale-
inãs ao longo das margens iiiun'-'
daria, rio rio. liiiquinilo islo a in-,
funlarla do .'!." lixérello America-
no rio general Patlnn chegou a 8

(Cunelue na 2.* página)

Os generais Denipseg, Simpson e Ilodges, conduzindo três dos seis
exércitos aliados que realizam a tremenda ofensiva de Eisenhower,
cslão compelindo em uma autêntica carreira de velocidade, como
que disposlos a ver qual dos três mais se aprofunda no avanço
pela Renánia, Como se verifica pelo mapa que acompanha eslns
linhas, ns Ires poderosos elementos da tremenda ofensiva aliada
lutam em território alemão, avançando para as margens do Heno
c atravessando a região mais importante para a indústria bélica

germânica

LUTAM DESEPERADA-
MENTE

0 BRASIL PLEITEIA UM
POSTO PERMANENTE NOco"SKH_,^,s.pu",M»AiHS;r;s;'.r,d,m

ça Aérea Estadunidense atacou
baluartes nazistas nas zonas rie
Linnich. Julich e Durcn. Em con-
seqüência, mela dúzia de peque-
nas localidades estão convertidas

MUNDIAL
WASHINGTON, 28 (De Wil-

liam Lander, correspondente da
U. P.) — Soube-se que o Brasil
sugeriu ao "Comitê Armou-" que
faça uma revisão do plano de Dum-
barton Oaks para dar um posto
permanente a uma república sul-
americana no Conselho dé Segu-
rança. Em vista da participação do
Brasil na guerra, supõe-se que este
país aspiraria naturalmente tal
posto, sobretudo si se tiver em
conta o fato de que o Brasil pro-
curou obter um posto permanente
no Conselho da Liga das Nações.
O Brasil propoz tambem que, além
do inglês, se faça do francês idioma
oficial da Organização do Comitê
Armour, formado pelos srs. Norman
Armour, do Departamento de Es-
tado, embaixadores do México,
Brasil, Venezuela e Uruguai, sendo
isso objeto de conversações entre
os srs. Etettinius, secretário de Es-
tado, c diplomatas latino-amcri-
nos.

Tropas do 1." exército cm ação
ao sudeste de Lorn, avançaram
dois quilômetros c chegaram a In-
den, que é banhada pelo Inde. No
momento a tropa americana luta
com o inimigo nas ruas da locali-
dade que está a 5 quilômetros
do Roer, Outros elementos rio l.o
exército cm ação oo norte de
Huertgen alcançaram Jungers-

de Julich, onde os tentos tentam reconquistar peque-
nas localidades sem se importarem com as perdas. Me»
rece registro o fato de que a queda de Julich em mãos
aliadas abrirá dc par em par as portas das. planícies
que levam a Colônia. —- •**¦¦.-

No extremo sul da frente, o T exército americano
ampliou seu corredor através da planície Alsaciana ate
Strasbourg, com o que ocupou Molsheim.

O Estado Maior Aliado, fazendo referência a in»
formes extra-oficiais que falavam no cruzamento do
Reno por tropas aliadas em ponto ao norte de Stras»
bourg, indicou que tais notícias são desconhecidas no
Q. G. Aliado. Acrescentava a nota do Estado Maior que

Gigantescos incêndios no
rastro da RAF

3erlim, dentre os objetivos
atacados na ofensiva aérea

de ontem contra a
Alemanha

LONDRES, 28 (R) — C e ao*.'
guinte comunicado oficial de hoje '
do Ministério do Ar:

"Durante a noite passada, a avia-
ção do Comando de Bombardeio dá
RAF esteve na Alemanha, em for-
mações de envergadura, tendo tido
os seus principais objetivos Frei-
burg e Neuss, centros ferroviários
e bases avançadas de abastecimen-
to da frente ocidental. Pilotos da
aviação de reconhecimento, que
sobrevoaram os objetivos, informa*
ram terem observado gigantescos'
incêndios, após os ataques.

"Várias esquadrilhas de "Mos-

quitos""", muitos conduzindo bom-
bas de 4.000 libras, atacaram Ber-
lim. Foram lançadas minas em
águas inimigas. Caças noturnos e
aviões incursores, do Comando da
Bombardeio, apoiaram os bombar?
deiros e atacaram aeródromos da
adversário.

"Ontem _ tarde, poderosas fôr»
ças de "Lancasters", escoltados poi"Mustangs" e "Spitfires", do Co'-

-mando de Caça da RAF, ataearan)
es pátios ferroviários do distrito
de Kalk, em Colônia. . ,"Após essas operações, nio re*
gressaram três de nossos «açaí
bombardeiros, não faltando entre-.

I

--.

tanto nenhum
deiros".

de nossos bombarl

de^odOTias. Tambem _qüflTíii- dè conformidade com notas procedentes do Q. G. do 6°
ta violenta nas ruas.

Os combates em Huertgen prós-
seguem. Aquí os alemães se en-
trinclieiraram nos escombros oca-
sionarios pelos ataques aéreos
aliados.

As fôrç-as do 9.° exército atin-
giram o Rner ao ncupar Kircli-
berg, que fica 34 quilômetros ao
oeste de Colônia.

Merzenlioiiscn tambem ficou li-
vre rie alemães pela segunda vez,
já que havia sirio reconquistaria
no curso rie um contra-ataque
nazista.

Os alemães tambem conlra-ata-
caram ao sul rie Flossdorf, porem
a ortilharlo aliada frustrou a ope-
ração do inimigo.

grupo de exército, a travessia do Reno é altamente im'
provável e quase impraticável. '

RIMBACH E MASEVIEUX
CONQUISTADAS

Ao norte dc Estrasburgo, forças do 7." Exército ocuparam várias
aMeias na direção da estrada e via férrea Sarreguemines-Hagenau
tendo cortado ambas as vias. Uma força rie patrulha se encontra
cm Ingwillcr,

Outras forças .rio 7.° Eciércilo ocuparam Baistenau, que fica 15
quilômetros ao leste de Saales.

O l.o Exército francês cruzou o curso combinado do canal Reno- /,_nilI11._ltl Ao lílímifAoJ»ílódano e rio rio Lille, entre Mulhouse c Danneinarie. Tropas fran- LODlinUcinl SS inaniIcSlã"

HOJE;
NA '4a PAGINA, j |

% ''Mangalargas 1 |"'¦ Campolinaç", ,;""'
cie Gustavo Barroso;

"Nietzsche iazèndei-
to nó Paraguai\
.de Ernest í_e'déjj_

cesas tambem ocuparam Rilhbach e Masevieux.
A frente rio ü," Exército continua cm calma, No entanto, uma

informação chegada ria frente anunciou que os britânicos tiveram
quc recuar um pouco na frenlc dé llocriininri, por força do trans-
bordnmcnlo do Mosa.A HOMENAGEM DA ACADEMIA BRASILEI- ofensíVa massiça con-

RA DE FILOLOGIA AO CHEFE DO GOVERNO TRA ° SARBE
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Anunciam de Londres
que .os .jornais ."Daily
Express" e "Daily MatI",
em editorial, protestam

energicamente conlra o inter-
"iamento pelos franceses do sr.
P. G. Wodehottse, medida essa
que foi tomada sem préino jul-
gamento. Disseram aqueles jor-
v.ais que o nouelista inglês ou
deve ser julgado ou posto em
liberdade, e que isso não c as-
sunto qne diga respeito aos
franceses, mas, aos britânicos.
O sr. Wodehouse fez 6 palcs-
trás na rádio de Berlim em
1941, mas declarou que nao
pretendeu difundir propaganda
alemã.

A
4 

Informa um telegrama
de Lisboa: "A Embaixa-
triz da Grã Bretanha,
Lady Cambell partiu on-

tem para Londres levando con-
sigo quatrocentos quilos de
roupas feitas por senhoras
inglesas e portuguesas e des-
tinadas às crianças belgas.
Já foi recebido um total de
100.000 unidades de roupas
procedentes dos Estados Uni-
cos e que terão o mesmo des-
tino.

í*;ii \mdFlagrante tomado quando o presidente Gclulio Vargas recebia ièncitt a Academia Brasileira de Filologia

5 

0 rádio da Livre hi-
goslátia anuncia quc
dois membros do gabine-
le-thcrc da Sén-ia. che-

fiado pc!o ce-iera! Milan Ne-
dio. foram condenados à morte
pela Corte Marcial iugoslava
ce Belgrado.

Trata-se dos Ministros Dus-
han Djordjevic, das Finanças,
e Radoslav Veselino.ic da
Agricultura,

A Academia Brasileira dc Filolo.
cia prestou, lia tnule de oiihin. n >
Palácio'do Catete, expressiva lio-
menngem ao Presidente da Repú-
blica.

Recebidos os membros dessa
entidade no salão rie despachos,
o coronel AlUimiraildo Nunes i'c-
reira proferiu, saudando o sr. Gé-
túlio Vargas, o seguinte discurso:

"A extensa e admirável obra
que V. Excia„ realiza, para o for-
taleeimento de nossa Pátria, re-

vclahdoVse por constante c exein-
plar devotamcntfi á solução rios
grandes problemas nacionais, fé-
Io cedo voltar n espirito e o erf-
ração para a larefii ik* fncililai* a*
condições dc cultura rios brasi-
loiros.

Foi assim qué contrastando
com os demais Chefes de Ksln-
rio qu'e dirigiram o Brasil, leve V.
Excia., entre os magnos assuntos
dc que cuidou, o ensejo rie ata-
car, com alta sabedoria c não me-

nor desvelo, uni rios mais eonlrc-
vertidos problemas rie nosso idio-
ni.-i.

DcvomOrllie, pnr isso, c o tira-
sil deve ao seu pròclaro Presiden-
le, n limpliflcnção ria grafia rins
vocábulos do in>ss;i llnglia, não
obstante a corrente de doutrinado-
res que procuravam emperrar a
solução (le tão grave c relevante
matéria,

Admirá-lo c acompanhámo-lo
lio ingente esforço para corrigir,

Mas, nnss.i admiração a V. Excia,.
ci'1'SL'enrio caria' riia, pelo neoin-
paiiliiu* sua profícua atividade pá-
ra p hem rin lirnsil, mais notável
sé fez ao influxo de sniis eo.nslan-
les e reiteradas solicitações, aos
nossos pnlrici.is. nn senlirio tf*.-
estabelecer-se o união e a suli-
riarleriadc, do que tanto carece-
mos para crescer, para viver c pa-
ra vencer!

Agora, ainch mais, quando cn-
(Conclue na 2* pag.).

LONDRES, 28 (Por William Frye, da A. P.) — O
Supremo Q. G. Aliado, em seu comunicado de hoje,
sob o número 234, anuncia que foi virtualmente supri-
mitlo o saliente que o inimigo mantinha na Alsácia, ao
sul do canal do Ródano ao Reno, com a captura pelos
aliados dc Dannemarie e várias aldeias próximas, e
com a captura de cerca de. mil prisioneiros.

ISumerosos "tanks" inimigos foram destruídos,
numa batalha renhida que se travou enlre uma pode-
rosa força alemã e unidades aliadas, quando aquelas
tentavam destruir as linhas de suprimentos do exército
francês alravés da brecha de Belfort. A força alemã foi
literalmente esmagada.

Ao mesmo tempo, parace tomar uma forma mai3
nítida a ofensiva maciça contra o Sarre, pois o 7° Exér-
vÀlo lançou todo o seu poderio ao lado do 3o Exército,
ao norte de Saarcbourg, emquanlò forças norte-ame-
ricanas capturavam Kirchberg, no "front'" de Aachen,
e os franceses atravessavam o Reno acima de Strasbur-
go.

TERRÍVEL pressão
CONTRA OS ALEMÃES

O li." Exército, avançando cm Indo o "fronl" da Loréná, em di-
rcção à fronteira, cupüirou St. Ayolri, c o 7." Kxérrilo fez avançar
i-nia poderosa força ric "lanlis" conlra ós alemães que se retiram
para o norte, acima rie Sarrcbourg,

Em despacho mandado rio "fronl" rio 7.° Exéroilo, o corres*
jionrienle Tlinburn Winnl. ria "Associated Press'', diz qüe é lervhvl
a pressão sobre os alemães, que se retiram pura a "linha Siegfried".

A iniporláncia <ln seloi* rio Surre para o inimigo reflete-se bem
no que ainda hoje foi Irradiado ric llcrlim, ric onde uni dos comen-
t.irislns dissp qiie esse "fronl" segue-se imediatamente; quanto nó
que representa pira n segurança rio Reich, ao "fronl" ric Aachen.

Por sua vez, o comunicado dn Ministério da (Iuerra ria França;
irradiado por unia agencia francesa, anunciou'a travessia rio Reno,
ao norle rie Strasburgo; por elcmenlos rins forças francesas, ser-
vindo dc "pontas dc lança" para o avanço rio 7." F/iército alravés' 

(CIDADES FRANCESAS
CAPTURADAS

'Ánuncia-se igualmente que o progresso dos norte-
americanas wi região do passo ile Saale, entre os Vos-
:;?s Superiores e os Inferiores, foi expandido com a cap-
tura das cidades de Mulaing e Hohheim, na planicie
da Alsácia.

A nordeste de Aachen, os :irt&'norte-americanos' ípniãpõ&k rebelião.
¦*;*í;í:-'j .íí • ,-.«......... ,.*v,.'* v .

ções contra o recruta-
mento para o ultramar no

Canadá
VANCOUVER, 28 (R.)' -~ MU .

quinhentos soldados, destinados
aos serviços de ultramar, orga-;
nizaram umn manifestação ar-
mada na aldeia rie Terrace, na
Colômbia Britânica. Um porta-
voz militar declarou, no 0. G..
ria sua Brigaria eni Terraca, 450
milhas ao norte de Vancourver:"Os soldo devido aos ín.inifestan-
tes não será pago enquanto se nè-
gàrerrí a aceitai* ordens dos ofi-
ciais". Alguns dos soldados laní
armados rie metralhadoras en-:
quanto desfilaram durante horas
pela rua da cidade.

Os soldados enviaram uma
mensagem ao senhor Mackenzje
King, primeiro niinisiro canndcn-
sc, pnr intermédio dc um dc seus'
oficiais, contendo uma lista de*
suas queixas. "Tudo se reduz —:
declarou o porta-voz — o fato de
que ns homens não querem ir.a.
ullramar". Acrescentou que a,
atitude atual será tolerada con-
tanto que não hajam ataques aos
civis ou à propriedade particular.

O porta-vòz acrescentou que os
soldados, no fim rie semana, se'
apossaram rie morteiros c bonuS
bas. porém os devolveram mais
tarde declarando serem demasia-
dos peVigossôs para jogar. No en»
fniilo, ainda cslão rie posse de
munições de fusil. "Não mais
de 25% dos soldados rieslc setor
estão Implicados no assunto" --¦
declarou o porl.i-voz. acrescen-
tando: "O rèslo ria força foi iri-'
liiniilail.i". Oiilins manifesta-
ções e.m Terr.irn lerminaram sem
violências. Oficiais do Exercitei-
seguii'áni de automóvel ns mani-
feslações rios soldados. Uma .es-
cnla próxima dn lugar cm que se
reuniram ns soldados fechou por
teinei' aos danos. ¦•%[

Recrutas <le três regimentos Ü
participaram rins manifestações
pedindo n vòlla a seus lares era
Oiieliee. O O. ('.. dó comando da
Pacifico anuncia que serão feilpâ
inquéritos, sòlire as manifesta"
enes, em seis pontos da Colum».
hia Brilfinicá, Terrace, Vernoni'
Chilliwaclc. Nenniino. Courtemay.
e Priiicc Oeprg, Quinhentos sói-
dados organizaram uma novi
mnnifcslnçno em Prinnee Gcorge e
a polícia militar dispersou -mais
unia em Vcrnnii.

I,cnibrn-sc pnr lal motivo que
a secção sétima rins IteguUmeh-'
lns Regis considera a aplicação
rin prisão perpetua para ns solda*;
rios réus He delito de incltamenV

i*
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VIOIMA AGITAÇÃO SACODE A BÉLGICA FORÇAS BRITÂNICAS
PB ÈSSÍ0 SOBRE

FAZEM Espetáculo benefício
mpm Q-PaUm do Parlamento gmrneçido pçr soldados e tanques bri-'táticos, a Çamara dçs Deputados cqnçedeu pçderes extraordinários ao"premier" Pierlot — 0$ grevistas íi zeram demon$traçõè$ em Bruxelas Os chineses continuam
- • pRUXELAS. 28 iRpjjr Greene. peíjt. ruaé,. A cidade, entrelan. mas Mitigues ao gové.no, Pipr- mâtícn Aa vitiatía'.a^RSOf-IATEI- BRE$8) - Cqm to, pfrm?rieceu em c^lma ea pp. p» declaríu que 27 m|I'Ítín. Wfiim «3 SUIÇüa
í.p'Jtoj^cio do Parlamento guar- Ji.ià itiforniqu t^ue somente io- iojfí dé 4|J mli '
¦necidò, pçla primeira vez, por r^ni di

KALEWA
ççm a destruição siste-

cidade de Banio
hformpu t\\it somente io- io^f dé'4> mil fórarn. recupera. , LONDRÇS, 23 (R.) — Enquan- Ali, como em Moeauruí os ia[çtidas mm Pé-oW/en, d& "A despeito dos porcos to a. forças britÔnYcas, 'cm!i apoio poneses es°So enfriSo^ele-

de arte em
da Cm? Vermelha Brasileira

O FESTIVAL PO DIA 2 D$ DEZEMBRO
NO TEATRO WUWCIPAL

Será, 'sem dúvida, um espeta- rándo as senhoritas com trajes
culo que traduzirá o intimo sen- típicos dos povos respectivos.

Is&á»iis,is;fmssmsmmmãumãmm 
í«rw*w-*- ifSWwtS xvssssss:^ ^m?«rt.tm>

nisjro Pierlot. nela esmagadora io As atividres' púbHips, eni >-« M\$m i|.ÍÔ.Ín1orJ»Sl ?l tremule prieW da /rente nor- SS'n»il ft um mê_fest_fir£ .n-H,»-?^™™^ des Filho W Enrico a9spi»r Dutra

irírapd.s colunas de patriota., .estações populares, que come.*- deres dignos dele*, bentro de »- reduzindo aWrncflq' nípínicá mente o Irrawaddv'de 
"iánonlses §^%ahlK*^S^8kM^_.íá 

_?osta ~ Gustavo Capanema -
vtndò. «b ipterlór. foram assina- ram qu-nío foi dada a ordem de guns dia. o primeiro batalhão da? de 1% no SHlf.Ifffi ffiMSBfS&ffi-'^^ fiuffi_^ Saindo FUhô "- Applkp Sa-

M!,p.a|«i, desriu ontem, a caminho desarmamento dos grupqs di ré- novas formações desfilará úílai P cpmim pa4o'dp Comandp BUl da pIsPÉJANOO GRANADA8 _SffiM.i?K- %ÇMí a«PvíH l*s - tyçndpnça L ma - Amaral
b/WM «pilai, para sp Hilirem aos sistência. Essa ordem continua- ruas dè _n>jé|á?, ante? dè partir AsiMp& M iyáÀCcTdXs ^S-BRÈ AW Ss da G .erra fm coniunto^om ^^í •"« HénrlQM JDpftworthU !..' gemais pri Pia df< Prntí.t., Naç p- rá em vigor alé novo aviso. para a frente % pombaie. . . M]Mfn|MMÊ de Kalewa. efe- Esta divisl? tem asora novo _^§'^__^&^£_itwX'-i!S ~ Amilcar Dutra de Menezes -

SkiiBl. copyncadpparfi a'mjrihã, e O Primeiro ministro bel^a foi AMfiAÇADO 6f •WSBBMMf) O *MpM mmSíí^Mk'ml comandante *"« « maior-Xe? nM?M*$MfÁ M^IÕri^ Corlólanú G.ois - Ivo Soar.s e as
.»>, ,„,,. «'d.jti!,. a manífestaíões ovacionado pela Câmara m Dé- "LE TO|aDHpoWK» W%líBEÍmm@-ÍEi fSwM-WiMf&tsffi Ifit! ' "C éenhoras dbs representantes di-
S^VVMH-MRPfllrs? NIÍW P'»r.n|- l>«tndos. que lhe concedeu pod.r . Bg6]|BÂ£„fl (R.) ^0 fri- P deiai >pen>s g-i eiricp! milhas t)á Sun .Ll Y«, .M Rramov|dp pára Sobre a sua siünittcacão de Pl9JP*tfepM°9 Efejqdos Unidos r-

»fOFCS». „r Un .H líiWW EfflLd« emergência po. maioria de nmrp Mfft «tr!p HBbert PUrlpt W, mfálfwA Mm ^ oeste, p Dlrtanâó 
'_qMiWró 

Exército _contàlm_nt_^í_IK^_rf_rtl«í PW FP^a 7 ^ Ha
II rum de desarmar uni? .dessas co- 1Jfi votos c9n ra i_, seit^o emp clarpu na^amíra d<>5 pepqtàdos, | pgy|j í§ lrtMlÍM4'4- W.ISwCTi»Swulfi l-fãT?eÍíà» i°ma nobre iina- ??«?!» T Arg_n|'"
Sil .un»», de selscepp» man feslan. sóis piíinbrps nbstiverírR-sé de W.- \iofr, P^clnic p« ^o f o Myjtflá. M, éwfà; lidade humanitá.i.' e natrióti-a n^'-Mé_»cpr-Bélgica--Peru

I ,'t?, flup vinha fle MONS, saj^,, tár, Jns.ifieandp o Mjjirenjn !fl»' "0 «M np advertiu p jor0«l W^^MSmâm fe ap seW p^cesgpr, o go- révertéhdToWutò _p ípS 7 VFHp -f^l» ~ SSjSíí
I ,. ,do-se quc duzentos deles cnlre- ddente ocorHdo sábadp nesta ca- ep^upIsU *'Lc' Qrfpcfll. $9%»* tP"? epsle r? dp SfiM ^9PaB W« *4« ÍÍW IfflM^W ÃM-í puk^erri beneficio da Cruz Ver- â,°T ^WÍ^nTSj"

1 SR-* ¦ *.r*'T ÍS flr sem protcsto c S"t-p.íí]fl.íJ!í!.s??.•.?*_?]? '!«. n*° ^?.í?n».n«8r »_ >!?•¦ #6»&ç|«íim.j_ mmmi^mtv. mm úmml.mmmM-m mmi Brasileira . ¦ yení5V.eJa~£a_.da"J-?,1.^3
.'Pídipdo a Campr.i. qus volas- arm

se'o» "poderes Mtraprdpnários", pc'
o jK pirrlpt leve ocasião de di- sete

inrsaua . la^e.- «sp pe sua, çmfaf a.gpw oo MB í? P «Or ,BP? 9. H-1E9.P «9 aiBfta ae IÇ3r ávapca:.. e énijuantó:tu, sehtadp. Nota
n"5 Swu._lffilf2.? ftlISfiWi ÍP-9 W4ifW__flp!l.fclf! tflk #}. # ^.WB^ajjti espe, cpnvarsava Porrt éle debiixó da será ffos inanlf-sUnte-, Jnpfa i W. ».Bt?l»l SM». íe apelas em- ciei da .Reuters no Ò Çf dq Òp- sua tenda, ppdia puvir ps granr mica "e pessoas Honrar,, ferida i por prol ^a ruvpluç«o nftcrqnaj. Sc ^.andtíida Ásiai SuUOrientaF, Alflfj des panhões, aliadps S«8Pe"ando lèVsei

sPMsentàcão ftS^Í- Fin'4ndia I <5u«(temala -- Bina-
WíMW&lí AÍ wS?_,_fl? "««"^ ~ Noruega - Panamá -

__!S5aÍ_W^%WÇSs Irí - Grécia - Suiçn - Nica-
m,-- V"7-, " ,(ii »i., v..„,,,_,„, F- v_,.......,..T ,,» Ç,...,^.M? »¦«.":•"• " ¦'«'^tFiiHí»'i»h [?r a!Bqqipa,.fi -.h.hhi»v,< h««mmh«: «w»e hhp granfloa. cpptra i-Bipo. górlco simDpuranap a VUPrta aas .,-„„ .
P?" HÍBífír* P«r <!»»«» dis mnnirei- y 8 por projel» dc mp riilhadora, goyêrnp IfUMit^- P .iôr|.«l. O' ?•» f SPrtmítoa Indicaçãp de 4ue Granel? parte cfó terrl orlo kô- Mm Unidas, _ np anal ferfip ulir,lula
:\l '..t*_fift_*ip- .ii Imoi diase qu* pieiloi condenou aquelei. nPP I"- Bovéra» tfifpVm adverliHos tra- es.ía e a.primeira iridicacíp de que bre ò" qtial os aliados estão .e desempenho senhoritas da me- S9q "
í! I-"-ÍJi-Çlwí» Inibir » rtwnio sc.nr ineaiiiin «» manlfeslaçoaj e as balh^om? en? traniportra q»e,- W» » retaguarda, das l6rçSs movimentando agora'foi roooh- Ihor-ociédáds br-sUèíra e filhas E. G.
S'l Vpcaila p»rí » llPite.d» !¦»?* P«!n K''-'l*;-''. 'ífl,."'!'!. ileve.nprcseiitur recujar^e a trajjalhar pm tpmpp. japonesas que dpfendem P^letwa, quistado dos japoneses durante dos chefesidas representações di- Sottp
| m&Mp ,cP!!?un¥a. 

"1,1 Irapeov 1:7 ew.Acino oe un.íi|)i . dc gprra i cr}me 4p ohüpdaqo do. Çnncjrtl estação do rip np V^Ie a semana mm4»» plòmáticas acreditada- em nosso 9«vlo
I IpoBÍ? V f II»? í«v«r* rPnlwíMP "... manifestantes quebraram dever. $eráp lomídss My}|«ffi de Kaladan. Detrás d s apone- A __gêficia'alentf de Noticias, país. A parte"art&tiea 

'do 
espe- c*d°*

9 i^Sí-V^ff^ ^eW. ->-tTí por tpis «« mm? promessas — cqntlpuou -- elas cqntra us nesso^ ç,üe 5c dei- «?s °3 a.roropldenta.s avançaram citando ym. d?_pScho de Bon- fftüp vem sendo prcànisada coin Viüm -
;, EdlflçiB do Prbmçnto. Acr,.- .Se o fovçnw incpece pensprai . s,rem engápar»'. ; feara o sul ap longq de Pichaüng. koje. Jnfprmpu hojp W6 "e.tá grande cuidado, ach!ndo-se à sua le ~

1 ;/;;-'W'.u .f-''- M l,.í A"',""1 ":'-" Aor '"' $1<l-° de,2'?lf^ nenlB,110' P /'Prernier'' pe|gp aimnciuu tributário do rlo-Kaladan e qifa sendo espej-a^o ppfa preYe m- frente'conhecidos nomes dos nos- ?Tank
| 

- .restr ngni «uaf allviiiades pro- O pov. quiz sqhm.efer-sc a ^ess.i qp^tqijas as reppities e 4pmui)s-- corre t-ap^leio a este. arenta luta pela posse da Bstra- sos circulos artísticos. No grande k
|| j". vocadoras, serSii tomurt-n provi- pre a vo.untarlamontP. Prdc trctcoes estavam nroibidas atí «,».. Q correspondente • esoecial da Ha dó Riiri-»: qom.nrin nífenínq ím-_i -,«- _,„_.-,«!- _«_,.« "-„h«_ A

Pjerlot dpídéntias contra .'* pííprifl. çArvJo » »o mpsr.i.i t.m;.v> faz guqqa qrdciii. O çr
..',::Q di-cur»') foi !nt»!-;íi:iivi.-.V grcvts ':_- pii-iiit:. Pedoin o cas- clarpu tith.ücjn 9 l<ainar« que

ppj Ij.lrppiJB*''- .p!í?">i r. no lljfo dos t.it.-.ot-t.i, inas ao ines- vipfij e sete árn,!)s, de yjji fqjal
, teipnilji»r. iiiuilns do_ psilamcn- iri'» ls:uj'o dyjlijj: abíi.\.:'as por- de quarphta enpvc mj|-, jiav|áui
granes ir «ilffrpir) dc ]<l. ' • :"- --:---- '¦ -¦¦" :-' ¦-

\

t.-;s das íuíjô.s (jnri.-_ estão encar- sido pntregpcs ap gflVÍrhnaof nirsníp Ipinp-i, o (]»ii)'.ii..e c.rados os pi.jr.r. inimigos do 0 $y. pierlot... aimpcipu que níeio de ataques aéreqs ós japo-«lo-^iiii.t.-ii das r_6tfjp:i.;'-iíí.-'i .;•, pais Nãe tiii|bpiaiii di|ji1le do trjpta e qu'?tru mil rn'em.l}ros «q- nesesi no interior'dà cidade de"--—¦  --,,!  coisa, aipgpma, cnm o propósito Mpvlmpptft dé Rcs|s.t-ncia seriain T1l,arnn "c*a" *=»"'«' »«-«—n—
de tirar prpvcilo próprio 011 cm inpprbpraqqs ap esprcRp. ''Dçii.
f_voi' dc suas manobras políticas, tro dé poucos dids, o primeiro.tiatidp cxü-pm Iodas r.s masca- batalhão das. novi)s fprrnflfiôesras. vir-sc-i. então quAo poucos ni^rcli.ará através dc Brpxeliis, rq.

nua prqni.V.ir.cs de desprdens são dig- nio à frente dc'lialflUia", disse uis r.iilmento de ser levados em .»:•. pier(p|.
t..'iln". A Federação cjos Grêmios DEMONSTRAÇÃO (iREVISTA DOS

gçltfji. e a Confedera- ^CONDUtÓRES Q(_ BONDES

patronesses*' as senhoras
Fontes — Luc' . Propnça —

Maior — Odete _VIon,teiro —
Guinle — Drau;l Brnapi —
Quinle — Artur Bernardes- Gabriela Benzanzonl La-
Viscpnde de Carnexide —
Hime —- Theoqpr Xantha-

i — vitor Láge — Martihéz de
.--..-:- -_ __ _- _.... „„.._„ ...^-.„. ....„., ,,„. _.._,.,F.„, a_»ov ,_,,._- -ragon e outras damas da nossa

Réutfirs, na frente de phpmo, ci- militares. Infprmi-U.se que a stntadas as Nações combatentes sociedade.
W^i1 str^a eje Burma e que jT|3gnitu(^e da? ppprações ultra-¦ pqntra o E|xo, com tema musi- As localidades encontram-se àesta sendo agorE» sitiada pelos Rfss^rá todas as anteriprps bata- cal do maestro Miirtíriez Grau, venda nas jpalherias Mappin &mmm chineses, cahografpu es- lhas travadas no giierra dp A_lp decoração a cargo do artista pjn- Wéi-b p Tol|pah, Casa René e Ho-ti noite que, com artilhar a e por oriental", tor Gilberto Trompowsiki, fígii- tel Ceptral

^pngvpiii.', 'ipriprj palillcn liue a
jtrivji ila peiífiol d-v; \>.;y.,\,r, d»
capital lèpmlnpii fem quo. hoiivrs-

^ sò qualnnrr cpfjcpssijii çip «ssiin-
f'\fade s.nlilrlos, qu qualquer outra* 

pojs ejsa. greví "foi mais 11 pia
d-mgn^li^cáf» do pup pi'ó|j|'ii|inpn-

| -té; mpa grpvr, |>ai'B'.(Icfcontciilainrnlo
[ ílasse cm conseqüência ih >*)':» cii.» dos .Sindicatos Católicos pe- BRUXELAS S8 l.e Denis 'Mar-
V. -•> _'_ » . ». - ....._...  ' Jt _.• i_ _ i _ 1 ... '_¦_'_ - ...

iiiíistrar o
rein-ilie Ija On.rárlòs

Bharno, estão sendo, sistemática-
mente reduzidos mas a cidade,
proprij,n-ente ditp, perdeu piuíto
qa sua importância estratégica,
agora que outras" çolupas chine-
sas, tendo-a ultrapassado, movi-mentaram-se p9ra o sul.

TENTANDO RETARDAR O
AVANÇO CHINÊS

E evidente que a raz|o prin-

TROPAS DO VIII EXERCITO
_6_^P I _F1_\^ CERCANDO ¦ f% m- Myi m\m§\

nc--ciirvaii". !í»í.'»1I RH.. F|Bfr8Fi8.. pcigus que up, cpiTesponpc|iie eçpec|n| da 11} C1P-' PP'? flugl ps japoneses es-
M50 FIRME N.t IIEPRIvSSâO ÀS 1 ?p !.'G>))Bil!]p.,! ^0!» OPpJps iiap|i —- Cppdutpres c pòhdulqras i|_ tSo mantpndo a cida.de dé phairio
;' M^NlHiSTAÇfiE!» Pi.BI.ir.AS sreve fqilps iielp Cpmi|. da Uiiião bqi}dçíi' murcharam atr^v^s dãs e?ta em retardar, tapfb quanto¦BRpXpJ.AS. W ,0ç Willlcr »''!'pinial c negou que èiftc Iíriijui ruas ()a çi(|adc,' lipje, n/dm iiroteslo Ppssivpl, a junpÇo 1 ptre a frente n q AICronkitc. cíii-ratinniitiile ú',i UNI- ru o partido estiuerdisla liyes- contra o gpvèrnp. A murcha sa. de Sajevvatt — onde o^tr^ força n^EO %tal 8»iu-sc á ordem transmitida nr.1» chinesa está avançando da'ChinaÍ'BD'PlIf-Í^S) — í'nI..ni|o pa i'.;\r f?m !l!!'íi(!> dc app|ar para
niarrá dpj Dcjiiilailps, n Rrjípcjfi) (lelcrmjiiíigãp,
iníhistrp ifpbcrl 'j'ip|')p|, 

,'|gòra Refcrinclo-sc _p «(iincro dç jr
in<'e's|jdo de poderes ospeçjiSb
para floiniiiar « ' 

situação, teni!
,'de';ln[-|n uiiiibiilp a reali-ncà<i d
vretinjpeç cnlclivas. pitp|-.ssiit| ?iu
j-ís-ji piedina prqvayelménle cr];)'ria''ffn ¦"jicriap publico".' I.pvi>-

; l.o ii ^u« o jjpyerm) advcrljii p jor-
jií) íspuerdista "Drapfàll Rpiifje"

.dí '')Ut, je'f.pnlin|ihs'sc puliliçando'.?(eolarações lendenciosus " 
paiiu

liii.jlap.a npipiãn pública seria l>-
;feh-i'dp, pfijs 11 atiinçãp desse jor-•mal est4 provocando as grivcs
qpe se tém nssjnn|adn.•.',.Aproximadamente 3 mil empre-
fiados dc vonipanhlas de Iranspop-

.tos; dos' serviços postais . te|e-
i!ònjcps fe declararam h°Jc «rn
HFpVft'.' -fctiiando manifcsta.ii-s

¦ PARA A OfRROÍA
fINAl OA ALfMANHA

ALGUURES NA B£LGI-
CA, 28 (A. P.« — O 9-ne-
rai Eiicnhower e p marechal
dc campo Mçntgeniery se transportes, nas províncias í|e" Br a qup a empresa-lo.-atpcanticiiconrrflram oqu, Ctim dç b,,nt estava inclinados .•) declara- ?eja mu}tp fácil, mps a éuà

viip" e "abaixo Pierlotro ministro Relga).
A )}.-ve não c geral inas a ala

csdpprda dps grupos politicus c
dos movimentos dc resistência
estãp ctnPregHiido todos oi»' esfor-
çps para estender o movimento
grevista a lodo o puis. As últimas
informações hoje, ha capital, indi-
cavam que os trabalpadores de

nârece n<i iflnnnpw. ^Q *W99 do Qitf.VQ Esércjiq pr.ra a desse exercito ocuparam posições Círqndo. ftsses
ehpiArio. inflai 

lHn plantcjc, pias viplcpta luta vaj prqs. importantes cm elevações „o nor- foram rechai
ft- eornn XWlíffi ^«'".'Ip «° longo do rio !..lmu- te dc Mofligliano, cm sua iparc.lia americanas vo

plcnejor medtdcs comuns
poro o derrota final da Al.
manha.

í 
'___

I
NOMES DO DIA

PROFESSOR AVGUS-
\¦¦¦,:' TO PAULINO

DMfl do pser-tigio na me-
dicina brasileira, com pro-
jeção intprqapjonsl, o pro

GENERAL GEORGE
H.BRETT

O 
general George Howard
Bre|t, que, após fy.ve ç$'-
l:|dp entre nós, regressou

ante-outem ao seu posto dc co-
mandante d» dnfpsa das Ca-
ruibiis c da zona dp Canal cjo Pi(:numa, ,ii'i v,iriiis vezes eiivcstjdo

, ,?nop mestre de gerações de me- ,fll ^cOánd no'Kstado dc
'l'f'-|.S5r b?felu°S' leclonando na Ohio. aos 0 rie fevereiro de |_8(i;
| 

cátedra e no ]ivro. jjlho d. >vf||Urn Ijouard c de Alj;
J|- ..Cjatèdráticp de Clinica Cirúrgl- cp A||ap Rrelt, tez o ciirso de engg:
nj'.cà na Factldade de Medicina da nheiro elétrico pelo Instituto Ml-'|I.Uniyers}da_le do Srasil, p profesr Ijfar de Virginin, onde se 

'griidti?
Ii sor lAUiSUsto Paulino, como é no- em 1909. Posteriormente, em'11128.¦"''mumipenfe . c)iamadu p.jps seus frequçnta a Escola Tãtjcn dn Cor-

pp Aéreo do Exército; cm I9H1!
11 Escola dc C.oiniinrio i|e Estado
A|;iior. c por fim, em 1030, u Co-
légiii dc Exército dc Guerra. Ve-
teraho 'do 

guerra das Filipinas,
iniciou a carreira Ipllltiij- eoiiiis-
sioiíado 110 po5tn de segimijp te-
nente dos Escoteiros Filipinos,
tm irió. Epi 1911 é transferido
para h arma de cavalaria, c. em
101 fi. para a Seção dc Aviação dn
Corpo dc .Sinali-rição. Peíiji siia

r
, colegas,' fprmou-sa n' s-t mesma
iíil_scp|q, defepden^o a té.s ' Cirurr¦ \ jgia ao PulmSo". Apena: fprmpdo

passojj a preparador de Anatòriiip
IWIéçJicp-Çirúrpica e, um pouco

j |ur£j& ta(;de, a livre docente d'-' JMèdipína Operatória, naquela
!t'_cujdade. Professor de Anato-
i^iia Méd-ço-Cirúrgica, Opsraçõi-s
È Apprejhps, êm 1911, ainda, como
fpeerite livre, lecionou Anatomia
P.çsjprillvfi da Bôpa, no Curso de
ídqntplogia, e Anatomia Descri-
Siyá da Bacia, em Obstetrícia,
fèfldq SUb.tltuidp, interinamente,
|jrn'., lOla, o professor Paes Leme.
|«ÍV.cgdeira d« Clinica Cirúrgica,
oi trapsíèrido para esta cadeira.

i< ,'_irCq.]c?e of Su-.-eons, do C. T. P{;'';pt'nilp. a surviço da capsíi d.
;;\'.da Faculdade de Mcíicinu: V".')na' l'™licaine„te todos .»<
j. i.énibr.1 iionorí-ri.i da Ácaderriia ':l,,s,?s «'•'? f'-'. Icv»;'1'";'in nu pro-

B_E__-k. *__f**^__rar\^B

(•riciciijin c dedicação i promovi-do sucessivanieiite aos postos SU-
periores, até ao dc tenrnte-coro-
nel cm 19,14. Ue I93:i a 1938 excr-

ílíinltivamente, em 1910. e n:i ce as funções dc brigadeiro-gene-
ffial pontipun alé hoje, 23 anos rai cpmaiidanlc da 19> A!«. em
íii-sadòs. com grande proficiên- Albrok Ficld, 110 1'ananiA. Briga-•m)e dedicação. Mestre de cirur- dciro-gencral assistente d" chelc
ná,.abáli-ado na cátadra como iu do Corpo Aéreo; chefe da Divisão
íràtíca, o profossor Augusto Pau- de Material èm Wright Ficld, em
jftp"-¦'_! ttma figura destacada da Ohio. de 19,",8 c 1939; a partir de
medicina nacipnal. Publicou: -- 1.° de outubro deste liltinio aim
ífatólògia Cirúrgica" — "Cirur- - chamado a servir unO.C.A.C.
|jà",r- 

''Anatomia Médico-cirúi- em Washington! Nomeado major.
|||! da boca" — Anestesia Cirúr- feneral do Exército dos KE. VV.
.ica" m ,lO problema da ampu- aos _ i!e outubro de 19.0, nn
içâo imediata" — "G exame do 11141. designado para fazer paneda ipissâo aniericaiia encarreifa-

i'n de organizar o auxilio bclicii
i.ortc-ainsricaiiu á Rússia. f)esilé
então, a burilo de pm aiuircilinIornado famiisp. o "Sn-posè" tepi
per -orriilp

„íj0nte e o diagnóstico Cirúrgico
) 

'• Clínica Cirúrgica".
.^lembro do American Cpllegè•i.Súrpèon.. do International Co!-
êge qf Surgcons. c!o Internati

hénib
l^^lediclna riilit.ir. o professor
yiSig.js.o p;-iiii!"í f„7. p„r"t»; <\-,
Jàn.sàlhi'. ch. Universidari.» rio
iras!). E.v-sei:rGtárii e vicc-pr_-
ííiènte ííh .Vcscismiíi Nacioral r!»
vífedjcinii, rx--.-)rcsid(?r'p da Só-
Tedgde 1.1'asilfi'- ds Urolopi ¦:
|í-'secri.tár;ij ii. Academia K:i-

%n?.l dé Medicina o Cirurgia -V
il|íjfi d* Janeirr.
:|.;0. profe.si.!' Augusto Paulint
^/a.ire. çje Sou/_ é uni culiú: í].í.-
|p Via ciência, um nome- cii.ja
^irJênci- j? impíc- psloí spi]t

Kdtos p.o.is.ion-i. e pi.-oais".

rçrrirse em grpve c quc ps ppcrAr
nos dp múitps empresas indpsitriais haviam cessado o trabalho.

A declaração fornecida pejaUnião de Translhadore úii Trans-
portes dp Bruxplas diz: "Trabn-
lhadorcs. Desde que o governo
opsou prdengr spa força c|c ppli-cja e'atirar pontra os ipèmhrys
desarmados do Movimento do He-
bistèncís), 'ele nâo hesitará, ama-
nhã, em mandar metralljar as; dc-
monstraçpes pacificas dos traba-
lhadores, chamando pelos seps le-
a|ti|pos direitos ate agora' nega-
dos.

Os trabalhtdorçs cristão, sócia-
listas, liberais, comunistas fizp-
ra ni suas demonstrações com (.
Illovimento de Resistência por um
governo democrático. À partii
dc ^gpr;i çp-sii o trabalho".

CONTRA A firçj-Vl.
BRUXELAS, 29 (R) - A rádio

fifstu capital apunejou esta noite
filip a "Cripfçdefatiqn Gchêrale
du Travail dc Bélgipue" c a "Con-
fedoration des Ryndicals Cre-
tiens". divulgaram declarações
negando aos conuinislas e aos sin-
dicalistas o direito n apelarem pa-ra lodqs os trabalhadores,'convi-
dàiidflró- k greve. 

'
Declaram também que u grevenão tcpi finalidades profissic.naii'ou sociais, senão políticas, quandoo general Eisenhower pede ao*

ops.Briòs porte americanos queaumentepi a prdqçao, nâò e o ,momento para que os operários Trabalho, Fazenda. ' Educa.Jo
hejg.-s diminuam as atlvidadps 1 Viaçâo c Obras Pblici^s.
façam o .jogo dps demaBQgps po-Htiços" — continua a declaração
a qual faz um ppelo ao governo
dn sr. Plerlpt e aos aliados para
quefcç.lrri todos os esforços pos

mentos à Cli,iná.
A? qpè parecetão entrincheirados ....  ...

Bamo e liitij cprpo a porpo, particularmente sangrenta vai prós-soguinâo nos setófes sententrio-
nal e nieridiqnpl'.

í)entro da própria cidade exis-
teni muitps lugares p3ptanp^p."emesmo pequenos Iftgps fazem corfi

lantes nEo
guàrniçgo

japonesa está bem contida dentro
dò anel chinês que se vai es-
treita,ndp sempre.

NOTÍCIAS DE TODO 0
BRASIL

(Cqndpsàp d» !•* paç)
UiAUGURADA A FU.iDA_.ty

ANCHIÇTA
VITORIA, 28 (Asapre.sí —

Cqni a presença dp interventor foi
inaugurada a Fundação Anchictu,
obra de alln sentido social, jnslar
Iijda e mantida pela I-BA. A fun-
diiçáo facilitará a mulher pobre,
maior de 14 anos. meios quc asse-
giia, mantendo para isso cursos
gna. mantendo para iss ueprsos
práticos ii especializados,

São Nulo
CONGRESSO BRASIMSiríO

PA INDUSTRIA
SÃO PAUI.O, 38 (A. N.l - Será

iiislalaiio pp próximo din II ri-
denembro, nesla cajülal, ,1 Co.i-
gresso Brasileiro dij Indústria. A
iniciativa e a direção do certamii
cabem, à Confederação §§nfpnài fia
Iiidúsfria. estando a órwni-àçãi)¦4 cargo, da Féfjeraçâo das Indiis-
teias do Eslado i|e fjão p^újri,Coniparecerão ao ropgrc.s.j' 'iv-
presentantes dos Slinisteri is do

Apesar «f«s chuvas a batalha prossegue violenta em torno da cidade —
A travessia do rio Úamone oferece aos britânicos oportunidade para

entrar no sopé dos Apçni Ms e pçnetrar. na planície
-IADQ NO MEDITER- Oitavo Exército, cornbatontlo soh I.umqnc c a0 sul dc Facnda l_r«

(De Astjçy Hqvvkins, cbtiva tórrépçial, avançavam au miiipy.
zislas tenham po-
fensiva no flanco
ram dando com-

no ccptrp e tio
, ppr contra-

montes Cucçoli c
sses assaltos inimigos

echaijsqdos. Patrulhas
... ipar-lia amcr|cqnfls voltavam copi iiífor-

para Bolonha. mqçôcs de qpp os nazistas mclho-
O marechal dc campo Sir Ha- rqram suas' posições nos íncais

rold Alçxqnder ripclarop que toda cm qqcmeraiT, trincheiras parurcsislénciq nazista a leste d. rio a campanha de inverpu.

ISí-SW;* .Sr,í^ H;»|.s!pitid,i pela ™»P«||M»t« 3V§né9M9mMm correspondente especial d« R.) - porte e ao sul de Faenza, o grau- Embora os naluqp (lp rrqnspprtcs, para M em direção a^fronteira da %ma- As troWn do Oitavo Exército cs- e cent.-o dc comu cações a'área dido'ornar Vp|claraíoda greve ás ppzp fewV;gV^§^^tel^^ tão fechando contra FaJ.tzq. posi- !|e hqtqlha além de 
'foi. 

â§ dirpitPK&fi
Os .r.vki.. ÀiiiriLiri ¦ d Di-e-rSfto nara _?^S«31 ffo.chavç do qvançp aliado pqra o vantagens do O (ayo Mr.|fp bates dcfcps,ivos

^terinf^ig: -íí: WTfô&ti &&®À mMmmmúmmv foi,,dd^mco^avaS,çosd,,;üuin- fSasss
", .pripiei-

nc. acima e abaixo da cidade
Algumas patrulhas crusarom jã

o aiudido rio q sudoeste de Faen-
za. As tropas aliadas mantém
agora üm trecho de 12 milhas da
•margem oriental do rio, a noroes-
te ca sudoeste de Facnza — cx-
oeto alguns postos avançados ele-
mães ultrapassados durante o
avanço britânico.

As forças alemãs estão ainda
aderidas no terreno na margem

UM TORPEDO HUMANO AFUNDOU

PERGUNTAS
BRASILEIRAS

-___-, N-° 1-016 _--__.
RESPOSTAS ÀS PPRQüiv-

TAS DE'ONTEM
— O p o n í o crírém o do

Brasil, ao Norte, concr-
dido a Portugal peli.
Tratado cle Torflesil/in; 1,
era o baía do Gurupi,
també m denoininnda
obra de Diogo Leite".

—Conduzia dez peças tíc
artilharia, a c-cpctüçr/o
com a qu.al Francisco
Caldeira Castelo Bran-
cç, tHtcipjx a ocupação
dp Pará.

3— Quando se comemorei-,
itp Bip àe Janeiro, u
restquraçfio' do trono
português, tornado mi-
dependente da Espanha,
era (jo-flniarior da capi-
xania Salvador Corroo
de Sá o Benevldes.

—Em maio da 1630, 0,1
portugueses que iiiiciq-' oaiu a conquista do
da Amazônia, tiveram
de enfrentar os invaso-
res ingleses e holandc-
ses, assqciados à tribu.
tndigcuã..

— Enquanto em 1871 tinho
2 . 0 P 0 -)vas?tl8tro_!, em
18!>p, a reátãp do Purtis,
mpis tprae cediiítt ao
.Brasil, em virtude pn
questão do Acre, conta-
va com 50.000 pifricio.nossos.

AS PERGUNTAS DE HOJE
— Qual foi a mais impor-

iante e estável das fei-torias fundadas poy Mar-
tim Afonso de Sousa
no litoral brasileiro?

— Em quantas léguas dc
litoral estava confinada
a existência'dp Brasil,
no século XVI?

—Fundando a/ Franca
-.quiifpcial, na Mar a-
nhão, em 1612, La Ra-
vardiere foi em que ano
dali expulso pelos por-íngtfcsçs?

— Qne ação empreendeu,
contra o território bra-
sileira, o Marques dc.Ferrollqs, governador daGuiana Francesa, eov-
maio de 1697?

—- Sem poder vencer a es-
quadra portuguesa, su-
perior em número, na'
guerra da Independeu-
cia, na Bahia, à que es*trategia recorreu o ai-
mirante Lord Cocrane.

0 CRUZADOR "B0LZAN0"
%W^S^&^fy MALCOM Ç4USER, CONDECORADO COM E>" «• Paulo a Oomiuio
RSír^tót^oK A ORPEM POR SERVIÇOS RELEVANTES, d« UNRRA
to de Faenza esti, inalterada. NASCEU NO BRASIL Pelo avião da Panair do Brasíi

«o passo que Smith está consi- _„^.°._LemT^P_arÍ SÍP IPS f?
derado desaparecido

os brltAnjcps devem forçar a tra-
vessia antes que a cidade ppsia
sc

LONDRES, 28 (R.) - Os dois
ser penetrada pelo leste, homens qu€ dirigiram um torpedo

Não foi oficialmente informado humano, sob os car"
onde as patrulhas atravessaram o
Lampne além dn fato de qui. o
contato fói rccstahelecldo com os
alemães no terreno elevado. Isto
páreçc refcrjrrse ap SPP- dos Apc-
ninas onde o rio penetra a pln-
nicie a cerca de qpalro milha3 dp

. nhões alemães,
para afpndar um navio dc guerra
110 porto dc Spezzia, forani con-
decorados — anuncia-se oficial-
mente hoje.

Qs autores d-.i façanha sãp o
sub-lenente Ma.coip Causer Ri-
chard, a qujm lhe è outorgada a

O navio donde partiram trans-
feriu-se para o fugar de encontro, du1o„'br7SosQL«qa3PF

sr. Edward John Bssh, membroamericano da comissão dà UNR-RA incumbida de adquirir pro-
previamente -stal^lecido, quan- {^^ S^Í £"do as poderosos baterias alemãs Edward Bash vai enéi-ifr.r» „¦',que defendiam a entrada do por- ®?-Wáte$tóá&to abriram fogo e os ho pfotes da UNRRA nue arUif «>L»?_?-fíg10 começaram' a íarrer a supcrfielc J.uc^fnl^d"! $0- fÊtè&Hi- do mar. O navio «sperpu em vao, rence Duacan e Carlos' hS&SB&l

Faenza. No flanco Esquerdo do » a„ 9«g 1 ."e - outorgada pois nenhum dos dois homens c srta. Margareth B ThomnsôiiOitavo Exército, ns tropas.'Índia- W*™ por Serviços Relevantes, regressou. que '.heiòFoiht-m%.rDSd2n.
iiasdo Quinto Exército avançaram fi o marinlielro Harr.v Smitb, quc \0 dia seguinte, um avião de ™tfl_afflffi^_Í
contra leve oposição através das fffSfe-9 " Medalho, do Valor. observação aére„ pode compro- SSí^^ffiíS^ffli
mpntspbas a oeSté rie Modigliana Seu ousado ataque -~ o segpn- V-V^ÀIIf Causer c Smüh tinham ção. O dr. MapupI Perez Guerre-

oposiçã
mpntsphas a oeSté rie Modigliana Seu ousado ataque -~ o segpn-
e em Pinbps ps lados da rodovia do realizado copi o lorp.do hu
de Florénza-Éac|i_a. mano nesta guerra — privou os
UTILIZANDO CARNEIROS 1'Al.A alemijes (Jo cruzador "Rolzano",

COMRATES o ultimo dos criiraflorcs munidos
Os alemães' estão patrulhando ??.'^M^MWM^W^^

... . , ... •>¦-¦ - — • Manuel Perez Gueite-.alizado sua tarefa. O navio, se- ro, consultor venezuelano da UN-gundo se via nas fotografias ob- RRA. régress''t,' óntèm, dè As-tidas, «stava profundamente es- siínçâo para'onde havia seguido-eorado com o maior parte do há uma semana,costado debaixo da água.

lifp
üivejs afim de mplhprar a situa-ção alimentar.

h

testaraip contra -,\ tciilnti\n i
\ io'r> 1.1:1 lic;iCii!oni.i dns po;cilv'l;islio liixii v •:í'ci;ti',-. Assim é ope
ariuela Kiirlnleíii Vuudiira óstcii
Ia íís ciires dos p.nilhõçs de jrijjt'l . (.'i!:is liaçôê.-, \isi1111]:»-. incln
sivt- ns ilifitnnlcs zonas uv gú.r.r.i i!.i líjiíiifJBo, () ilusirç. 'iiijji
till' c tiliildi- i|a Mçilalliii dr (iniii.
i!:i Oric-iiil ('a Uid.in Cruz.-ii.. d-i
tiill. (|Ut- r,!(. fui cuiileriii.i pcu
!'u\t':-,!,¦ do Bn:.i! cai alençòu uos
s:i-\;ç". rjiie picsloii na prepara-
çpo o.- iiíssou! 1!" I." (iriipii d.j
(''.nçn. .iliiJilmenie cm o|if;-iir-õp> nos
campos dc batiilhii da Itália,

A homenagem da Aça-
demia Brasileira de Filo-
logia ao chefe do Governo

(ConFiusão da i' na?)
frentamos nos campos europeus
os inimigos de nossa Pátria, ès-
sís apelos nos impuseram exalta-
ção dos sentimentos de ciimunhâo,
de cordialidade e de confriiterni-
zaçao, para nos determinar n
criação da entidade, que ora se
honra da recepção quc Vi lixcw..
lhe concede.

Os fi|ô!pgos do l-rasil se Ira-
çaram um prugraina de notáveis
realizações, devendo breve iiijeiar
os trabalhos qpe culminarão cnm
11 feitura rie uma Gramático Mu.liêlp, afim de q lc se feche ('»c.òio
dos _ autodidalisinos, das con-
iruvérsiris vãs e das su:is lljiieslas
conseqüências ua formação do espi-
rito de nossos homens cle amanha.

Fundada a Academia Hrasllei-
ra dc Filologia, foi V. Kscja. ac!:i.
niadi uiiitniniepiciite 5eii priüí-lr/»1'residenle dè Honra.

O perg.ini|hho quc óra lhe en-
tregamos, hein modesto é'vcrila-
de, mas cheii) rie expressão 'd? 

nus-
sa sinceridade de propósitos e i!i>
nossa lealdade ao serviço rin cul-
tura nacional, è q documento des.
sa nossa pnaninie decisão

Depoiido-o em' niãiis de V. Kv
cia., quer a Acidèmia llra-ilc ra
de Filologia,, reafirma:- que o fez

cu Presidente dí |fqf|i'„i emiitc|içf,,i aos potáveis c inestimá-
veis serviços prestados p ir V. jíx-cia, ao proyre.socullur.il do l.rus:',':r;,uiliiiiii||i-se de olpc pcs-ii iiPiili-feslidiir.-i, ciiiiuanlo lhe p..!c f;u-,
ili.irn.'.ndii-s. ac, il;i-l;i. seju dela11 5'-'ii (naipr 1'iitruno".

, Foi entregue, cm seguida, a :'.
r.::eia„ o diplomo i|n Prcsd"!-^- .-
Honra ti dr Rilronu da Aqidem ..
Ilr.isilcici, de Fi'.o|ogin. I.mlo, ('.'..;¦Nm. n sj'. (iclii|io Vcnôji. |iipv..-.
palavras dc agraflcciiiiciiius |„.;-,Iipmpnagen) nue acabava d,- !•<-.-»».
bcr. louvandú 1 impüriánçia e o
sienilicado ri.i crjaçfiíi dess. en-
tidádc culturai,

fioiaz
PONTE 30BBB O

CORUMBÁ
GOIÂNIA, 28 fAsapsressj -

Notícias dç Anápolis aqui chcüa-
das, d?o conhecimento 1I.1 qpao sr. .loaquim Medeiros acaba i|cconcluir a cqnstruçao da pontespbre o rio eorumhã e na rodo-
.•.•a ..ii., t:«,»«JL .íí i 1 ' ?i

ativamente para éxpcrini-ntiir a
forçii aliada. Nus montanha'? a
surioesle r|e lloloplia, ps a!epiãcs
lanç^rapl manadas de çjVneims
nás llnhíis aliadas antes dc d.'.sft-
rijar o ataque. Fsle ataque foi ic-
peiirii) com perda para os aler
mãe?-

APROXIMAM-SE DAS TK1N-
CHPIRAS AW-S

ROMA, 38 W. P.) - O quartel
seneral do 8." Exército inuiiciou
que o 8." Exército, avançando par
ia o assalto fjnal a Faen.a. cnir
7nu o rio Lamope. aproximan-
do-se dos alemães enlrincheirprii ¦-
nas elevações de terreno que do-
minani as estradas qpe icvutn á
cidade.

As Irndas Indps, po flapco djrri-
to dp õ.° l_;;éreitp, BV8f!Ç9rflIlÍ IW

O suib-tepente Malcom Richard
Çauser nasceu c foi educado uo
Brasil; onde sua mãe, que ê viuva,
est» agora residindo;' Dois anos
atrás, Causer foi citado cm des-

Possa na Academia de Ls<
trás da Bahia, na viga ds

J. J. Saibra
SALVADOR, 28 (A. N.) - To-

-daScàfe Planamna 
"P«aq 

na *m,te"T WlMJfl. aunderaiirp- çaram par, o interior oa Alemã- mm oe ti
te"mini^ttw.&ffl11! ,p ^ *$* MfWã^WW illl-» alrpvés nova brecha po iong-. ànl-ta dp
Pcdrolud,.'ico eíxnn Í^W5 fAl1°';fiC5te de Mnd.gliapa, 1 níii, ,|b „m;, frme Ae 7 n,i nas. Hj^ 3- ¦flore»ta

PrefTiturn uZ$M£J\rfâ ('3 'i0'".1''03 n f^cs\c í? lmm' mm 4A Pi Wlflín V vl-inlian- condições

,,,ü i: i.51HPHBjfi JtB e Cnstilio t|-p-ati)ques contra as posições rio tem: esta nova brecha abert. na i
!!51jM«M!?.ntfl mie grandes £ KxéVeito. porépi faVaip rfph„- i^.sl.il\"deu^Sos hnnlens^o I' restringiu assdas. O rpáo tempu

operações a-reas.
PEXPITBAHAM PROFUNOV-

ajBNTP ))\ nm\a pe
AÍ-BEBTO

ftOMA, ?3 (Por l.vnn H.Í!)«T.
üng, i|a A- !'•) — As tmpas bri

quc « Itália entrou 1111 guerra
Na escuridão da noite d« 21 de

Junjjo, ufn navio arrjava o tor-
pedó humano nas águas $o larr
go dé Sp.zzia, Cpuscr e Smith. ^ôsfn.?íuma'1 ^M^wu*rajando escafandros, subiram sô- ,, ao ,ongo dás ^ norueg.ie-bre o torpedo c par ram para o sas. Ha certo'tempo que está de- ...,_.,.ÍUU„, ÍO ia. - , „ ,0„j^orto tstp foi a ultima noticia saparecido, mM '%„.„.„ se 0 mará p^tiofe na Academia d*

OS AMERICANOS, NA BATALHA DE COLÔNIA, IHS
ATINGIRAM AS MARGENS DO RIO R0?R l05'ym com °fileciraent0 4o

(Conclusão d» 1.' pág.) com estrema violência os seus
millns e meia dp grande cidade dc subúrbios orientais e a infanta-
_t(iari>rupl»cii, capital do Spàr. Si- rip luta de casa em casa. S,mul-
milltaneamçnte, outras unidades taneamente outros elementos do
p'p il." Exérpitp Aniçrlcano avan- Í" Exèrçilo lutam também nas"rosshap 

ç pára a cnn-
ultima das trás cidades

qe Hurtgen. As boas
atmosféricas pcrpiiti-
dós aviões aliados que.•nnepntraram-se contra ps forma-

 ;ões blindada- d" inimlg') e posi-
gciicral fiillup pma fronte de 2C Çpés de artilharia an longo du
milhas paru 0 interior o> Bejph"c nm» frenfe tje 18 milhas de cx-
o controle rie mais (le 40 hijljins tensão diante 

'da Colônia, entre
ten

Sr. J. J. Seabra. Pronunciará »
soudaçâo em nome da Academia
o padre Manoel Barbosa.

tànicas du 8." Kxcrcito apesar das
pésshnas condições atino'icricas
rcinaptçs e das chuvas torr^iiçlnis
avançaram priifupdajpciite .in re-
fllijo de Alberto, a cerca rie ii mi-
|b,as a nonleste de Faep.ii cap-
liiraudo mais mp inonle a lest-i

síiíítner Welles ao rc.
esber a prêntlf) da Ütardati.

í»TOVA yopK, 28 (A. P ) -
Ao receber o prêmio á^ Lib.r-
qade da Casa da Libprdade, o irSfmmçr Welles. e::-sub-sGcretá-no de íisísdo, declarou que "ús
povos democráticos não consegui-ram ainda ató agora cqncenírta-
to^as suas energias e habilidades dentais di. rio.corn o suprepio objetivo de esta- ' 

A suiloesle de Faenza ond" osocicc.r, no momento mais píó- exércitos ingleses estão enfren-.uno possível, a organização la-t-rmicioriEl fundada no direito, fín
justiça e nu liberdade soberpnnas todos 03 Estadqn prevista nuCerta do Atlântico, prorpetida erriMoscou e agora esboçada omDumbarton Qaj.s". Acrescentou o-!'• welles qus os povos qua so-frerpm com esta guerra devemter f. pas Nações IJtiir1 -•=. si qui-sermos que a organisaçüo mundialt.nha c.cito.

A r;;_d_lha fsí entrejuo eo *r
Welles pslp posta Archibald Mu.-leis.;, liir.tor da Bibljotscn do
tjongrçEspj mie disca que "Wel-
(ps e o .ire.'.:' ;nt_ P.nose elt foram
115 principais arquitetos da poli-tica da respeito mútuo e coopj-
l_ç_i, entre r.s nações ds iiósgó
lie -iisferiii". r.sm a qurl nSo no-s
seria possível obter apoio vi-(Toro.o du i-paioria das nações |j-|.,no-_mcricanr.s para a causu dasifaçõas Unidas". Ao rassmo tsm-
po. foi recebida uma mensagem
do prèsidpnfè Itop_evelt dizendo
que "o mundo precisa dós es-
forços dos ..mantes da libV-dade
psva fazer do após-guerra ' 

uni
grande' p.rfoáo criador na his-
tória americana e da humanida- •
de".

-  40
quadradas de (erra aleipâ. I.inniph e Duren.

flmm ai nazistas PUr InaendladaA rádio de Herlim. admitindo _ 
"'*'. 

.",Mnm"M ;gravidade da situação, declarou I--5P- aviões atacaram também
hoje a ripiip, qpe as Iropas àlç- outros objetivos mais para o in-
mâs istê.o clçtpando pipa retira- -crlor da planície de Çolònip des-
dp geral (jps suas posições ao truindo cnmpnsi.ões ferroviárias
norte, dc .Strpsburg acrus_-iita|idii e casaniatas fortificadas. A ciria-
ouc tantiro ,1" c.ulio o 7" íijf.rcito ile r}e Píer fo( completamente in-
Amerlcaim e o 1" Kii.relto Fraii- oendiada nessas incursões.

d„ Hó líimoni e.nnkiivli. ro»- ^ c'1^n RV.Ilí.illHll' l,ar« fl '"'e- Assim, popco p pouco está sen-

tando tciiiu rcsislcnciii do inimi
go, palrpllias britânicas cruziiram
d r;ii e rcstabcle-crain ciinlpto
ciiiu as tropas inimigas nas i;|c-
viicões um pouco alépi da cidade.

Não se registraram ipodifici-
cões 110 inlerior da própria cídu-
de nepi lanipoueo po setor efes';
teim |irosseguind(i os alémàc
com seus violentos ataques çontin
a estrada n." 16.

No setor oriental ¦ da ' frentr ilo jj
õ." Iviércit" Ámericànil forpiiii-ôé? (1i'.!i','.:ii'.:|s fiviuiç.lrnm para <| nu-
roesíc (!p MudigNnno a|i.:s;n- .1.1
ies:sli'iie:n iiiiniiga e cap*'iri1 rn 11.
a ájdelji de Casalc e o iiioiite (^ir-
na. >'n;s p:'r;i oesle outros .-iviin-
çr's fcnini çfctuhtliis bo fetor
111 -nianlicíii.

','i'j ri-cii ao s-.il ric II liou1'.;'., ;is
patrulheis d ' ¦>¦" l-sóréjiii Ani!'.!-
çupò iiiuinciiiraiii qi;c rs n:iz;<liis
liielliiirnram '-.uís jiosições ilcfpn-
siviis c cm íif.tims pontos registra-
ram-sc violçnais i-ilulioiicio-i íniiiii-
fins'.

(Ir du triàPi-Hlp 1'rqncès a.i lop- jftivo ijo- general Eisenhower: a
go do Ithepo, u sudeste dc iiage- destruição das forças inimigas,
nau e au norte (|e Strasburg. obrig_)n't|p aindp no marechal von

Aflriiinu piais o rádip plcmao ítundstèdt a enviar £ luta ní«io-
que "n poderosa pressão inimiga res reservas especialmente nessas
ao sul do canal du Rhenp c dq ultimas 24 horas. Eip determina-
illiqduni) obrigou nossas' torças HP. setor ps aliados ostãó atpçan-
-vpcuarem phrà novas pusiçncs do as defesas inimigas com 10 di-
previamente preparadas". visões blindadas.'

Avançando pouco aplcs (|a ni,a- Ap spí pè Strásburp, o "1° Exér-
diugaria rie hoje, ns torças dp 1" rito Anierjcano e o 1." Exército
iix.rcilo do general ijòdgcs pene- Fiancè. estão cun.olidando spás
tiiiram em Jwijjersdúrri e atingi- posi_f.es è expnlsjpdo os últimos
rapi iis proximidades de Lamers- pleniães dos Vosges c da plaiiicies
(inrf. l.ni|janto islo as'tropas rio da A|saeia
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i.:íéreiip Americano atingiram
o rio lloer em Hirchlierg, a 2!l mi-
lhas ric Colônia e a ipeiios dè
ii|i|:i inilhii ile Julipl). Pnr spa
vez a rádio rie ÍJaris anunciou
que as forcas francesas criiiarnni
o r.licno au norte de Strasburg.
Çun.iidu esta noticlii ainda liâb
foi confirmada.

ti 5 milhas de Dur.n
Por suií vçz, as forças ilo '.',"

!i:;.rcito já atingiram Seu!iig„oiis-
se. n sudoeste de Sinii:liri)ckin m-
quunto as tropas ilo I" l.jiércilu

t) major general Tialpli lloyce,
comandante da 1' rorça A.jfèa
Tática norteamericana declarou
(pie 23 pontes ferroviárias sobre
!j Hhenn, entre Strasburg e a Sul-
ça c outros II) poiilõcs f|e emer-
gincia ainda estão cip poder rio
inimigo refutando assim is infor-
piaçõcs do serviço seçetu aincri-
c;li|u de que apenus 11 pontes es-
lávaiii sc.ndii usaria- pelos ale-
mães eíii ^trasburg e outras i) en-
tre Strasburg e Hascl.

Aliútfcja-S. tamlieni que a !!,')'
Divisão do 3" Exército Aniericanu

já coiiqulslarain os 'J¦','', ric Un. i.tingju us visinhanças rie Merlen.
Poilcrosn piitrulha iniiiiisía foi gcrwehç. o último ponto impor- capturando também as cidades i|.

expulso dns visinhanças d.- ,\|oii- taiile a oeste do rio lloer. As de- Al^ing, Oberdorff, ilo|ling, l.rel-
te r.riuiik' por tropas britânicas, fesas inimigas nesta cidade, a icnach, Pemelfang, Troipborn cAVANÇARAM PELO SÜli [i .\OK- milhas de Dpren, estãó' sendo

TE DE FAENZA conquistadas uma por uma eu-
ROMA, -3 (INS) — Forjas do quaiito a aviação aliada ataca

Remeringao longo de uma frenr
te de B milhas « que os levou até
as projimidades de Saarlauterus.

VENDA AVULSA
Uias úteis, na capi-tal e no interior Crt 0,«Domingo, em todo

o Bíasil. Çr$ 0,50

ASSINATURAS
Preço» para todo o paisAnual . . :-,-. ,'. CrS 90.00-.emestral cr| 80,00

CORRESPONDtNCIA EREME68A DE VALORES
Toda correspondência e va-

[ores devem ser endereçados
a Gerência deste /cinal, iPraça Maui 7.

SUCURSAIS
São Paulo - Praça do Pa

tnaroa 26, l.S andar¦'¦*-. Fp-
hes; 2-29S2 o 3-19'8'a.

Ele|o Horizonte - Rua Bahia
368 - Telefone 2-8S74.'

Curitiba - Rua 15 a? No-
vembro 575 _¦ 5.° andar.

Petrípolis -- Avenida 18 de
Novembro, 846 • Foot S-332 I
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Ufft panorama da arte con-
/ *-_. Ilemporanea canadense

A GRANDE EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE BELAS ARTES - A ARTE F0LCL6-
RICA E A PINTURA DO CANADÁ, ATRAVÉS DE UMA SÍNTESE EXPRES-

SIVA DO EMBAIXADOR JEAN DÉSY
. GRANDE exposição dè arte canadense, inaugurada há pouco no Museu Nacional de Delas Ar-

A tes, está causando, entre nós, o mais uivo interesse, pela alta significação arlistica dessa ad-'" 
mirável mostra, Constitue ela, sem diwida, uma visão surpreendente da arte conlcmporâ-

nen do Canadá, Haras vezes lemos vtsto aqui uma exposição tão superiormente organizada e com
número lão grande de 'autênticos valores. Devemo-la à iniciativa e ao trabalho do embaixador
jum Dêsú, que, não obslanfe as circunstâncias da guerra, conseguiu reunir no Museu dc Delas
Ailes, essa rica mostra da arte folclórica e da pin tura contemporânea canadense. Diplomata moder-'no, 

{oi éle buscar no mundo sem fronteiras da ar tc, elementos seguros de aproximação mais irtlt-
ma dos nossos dois povos. E trouxe-nos, assim, pela mensagem luminosa de scüs artistas, niais
ferio de nossos corações, a presença da longínqua terra canadense,

S'._

!®ÜÍÉSPERASE ÜMA RÁPIDA D
RIO DE JANEIRO - QUARTA-FEIRA, 2!) DE NOVEMBRO DE 1941 - A MANHA

gj^ -1 _uMl_ll_MIMMq|ffMOTCT_a*^^
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Na exposição da pintura canadense: "TVÍií/c 1'i/laflc", por F. Carmichael

O ilustro diplomata não se li-
mitou n essa tarefa. Quis ainda ser
o eicerone nosso pelos largos ca-
ninhos artístico, de seu país, ma-
gnifiec-s e tão pouco conhecidos
entre nós.

E escreveu uma síntese expres-
siva da' evolução histórica da pin-
tura canadense, e um estudo sugas-
tivo' dàròte folclórica, dc ..ua ter-
ra, nue'merecem transcirção.' É o
seguinte o trabalho do Embaixa-
dor Jean Désy;

• INTRODUÇÃO
. , ,ARTE FOLCLÓRICA
."Os tecidos, cortinas, bordados,

o cerâmica, as esculturas cm ma-
deira, os tapetes quc figuram nes-
ta Exposição são o produto da pe-
qiicnnindiistrin.de arte da'pro-
.'fncin de Quebec. Esta pequena
indústria é praticada pelos cam-

do São Lourenço c sua técnica re-
vela uma velha herança.

Assim a arte de bordar, que foi
introduzida no Canadá desde o co-
meço do século XVII por Maria
da Encnrnação e Mndame de la'
Peltrio, fundadoras das 1'rsulinns' Ber, santa reclusa do C invento
da Congregação de Nossa Senho-
ra, dc Montreal, era rendeira e
bordadclra. Dela conservamos pn-
rnmentos religiosos- com flores,
frutos e ornamentos geométricos
bordados a sêdn, praia e ouro, Na
falta de fio dc ouro ou prata, chi-
pregavnm-.sc leiitcjrjiilas, avelórios
ou missanges cujo uso se espnihnu
entre os índios, que, como, muito
justamente observou, o nosso grau-
de elnógrafo e folclorisla Marius
Bnrbcau, copiaram, introduzindo-
lhes certas variações, os bordados

ponesw e camponesas do.vale que guarnecinm as vestes, cinto»

e foucados dos nobres o fidalgos.
Não só nos conventos como tam-

bém nns famílias sc conservou c
sc desenvolveu a tradição das aiv
tes manuais. Ainda hoje io encon-
tra esta pequem indústria, quc
durante cinqüenta anos esteve
nmcnçndn de desaparecimento pela
fabricação dos produtos cm série
da industria cm grande éscjila.
Salvou-a <i inteligência elarividen-
tc e o esforço perseverante de in-
lelecluais, secundados por homens
públicos c amadores esclarecidos,
quc fundaram escolas dc artes dn-
mestiças o organizaram exposições,
Sociedades como a Canadian H..n-
dicrnft Guild nsvogurava.n a ven-
da dos produtos do artesanato,
ao passo quc os círculos paroquiais*
estimulavam o zelo das obreirns.

Os tornos dc fiar -recomeçaram
(Conclue na 9." pág.)

PARIS, 28 (R.) - O dr. Mar-
cel Petiot, o novo "Barba;Atui",
no decorrer do seu segundo inter-
rogatérfio, declarou que foi tor-
lurado pela Gestapo.

O homem que pretendeu ter as-
sassínado mais de 500 mulheres
na.sua casa da rua Ltsqueur, nesta
capital, disso ao Juiz investigador
que como membro dó Movimento
de Resistência lutava • contra1. os
membros da Gestadò e auxiliava
os patriotas que procuravam fu-
gir para a Espanha. Foi i assim
levado u matar "George, o boxea-
dor", "François, o corso",, umn
mulher chamada Oarenara, e
Adrien Estlbeguy, conhecido como
Adrien, o basco, qüe eram todos
agentes da Gestapo."Como ós matou?" — pèrgun-
tou o juiz."Com,a minha arma secreta" —
replicou calmamente Petfot, que
acrescentou que a partir daquela
época se tornou conhecido sob o
pseudônimo do dr. Eugens per-
tencente ao grup ode resistência"Fly Tox" prosseguindo em suas

1 
declarações, afirmou quc escolhera
esse nome quando o liacr dp gru-
pu decidiu destruir os "flica" (pa-
lavra da gíria parisiense ¦ para de-
signar os investigadores).

O dr. Petiot admitiu também
que matou um judeu chamado'
Vvon Ureyfus.porque tinha a coii.
vicção dc que trabalhava por cón-
ta da Gestapo. Com efeita. Ivón
Drcj-fus, que fora inicialmente
enviado para o"canipo de coflceh-
tração dc Compegne, foj posto ém
liberdade ulteriprmente sob fian-
ça arbitrada cm 2. milhões di
francos."Depois disso, cai nas mãos dá
policia germânica, em outubro dc
1912" — disse o dr.' Petiot, quc
acrescentou: — "Sui .torturado.
Limarai.i-mc os dentes o culocn-
ram-me num banno elétrico. A
corrente atravessou-me o corpo e
parecia-me que tinha a cabeça
imprensada".

Depois de assinar o seu d.poi-
mento o dr. Petiot voltou, sorri-
dente, para a sua cela. .'•

Regressou do sul o encáí*
regado de imprensa da

Agricultura
Regressou de avião a esta. Ca-¦pitai, procedente do Rio Grande

do Sul e São Paulo, o sr. José
A. Vieira, Encarregado de Ini-
prensa do Serviço de. Documen-
tação do .Ministério da Agricul-
tura, após. visitar .diversos
municípios sulinos em missão
oficial. '.';,'.'¦

Ontem, em companhia do dire-
tor do referido Sefviço, foi o sr,
José Vieira recebido pelo minis.
tro Apolónio Sales, a qupm trans-
mitiu as impressões dc sua, pro-
veitosa viagem ao estremo m.ri-
dional do pais, tendo ressaltado o
vivo interesso ali existente pelo
movimento cooperativista j no sc-
tor lanlgcro. Aproveitou tam-

bém a oportunidade para .desta-
car o trabalho do governo gau-
cho cm favor, do dcscnvolvimen-
lo econômico do Estado, como
ponde observar durante as
visitas, quc fez a diversos estabe-
lecimentos dn Secretaria do
Agricultura. .,.,' 

', 
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FIRMANDO A NOMEAÇÃO DO SR
DOSEmHADO CON-

TTETÍNSÜ
AO ÒUÊ SE ANUNCIA O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO, SEGUIRA' A POLÍTICA

' 
DO SEU EMINENTE ANTECESSOR -

**•.*."? 1 !
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WASHISGTOX - EdivardB. Stettinius Jr., recebendo congratula Ções «"^J.^^^
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DE VOLTA DOS EL DD, 0 MAJOR LANDRÍ SALES FALA A IMPRENSA -
CRIAÇÃO DE CAIXAS ECONÔMICAS POSTAIS - 0 CORREIO AMERICANO

TRANSPORTA ATÉ OYOS, PINTOS E ROUPA SUJA

BELÉM, 
28 (A N.) — Aproveitando a passagem por esta capital do major Landri Salles, di-

retor-aeral do Departamento dos Correios e Telégrafos que regressa dos Estados lnidos a

Agência Nacional colheu, cm primeira mão, interessantes informes sobre as impresso rs que o

mesmo trouxe, com referência aos serviços de, Correias e Iclcgrafos nortcamcricanos. 0 major
Landri Sales começou suas declarações com.as seguintes palavras;

"WASHINGTON, 23 (Por John
Hitower. da Associated Press) -
Espera-sè uma rápida decisão por
parlç do. Senado lihlcricano confir-
mando a nomeação de. Edtv.rdSlc-
llhius p.iva o cargo de' Secretário
dè Estaijo. **¦

Tal fato é indicado,nãn somente
pela satisfação como foi acolhida
o decisão do Presidente Rónsevelt
coroo também pela urgência nn so-
lução idos .problemas, internado-
nai_, inclusive aqueles referentea
ao plano dc Organização, Interna-
cional dc l.-a*vde.Dumbarton Orl...

,0 presidente do Comitê de l\c-
lações-Exteriores do Senado, Con-
lin|ly marcou umn reunia'' do co-
mjtc para .iniiinlvã c o Vice-Pue-
sideiíte Hcnry Wallace dcclíirou-f.c
confiante cm que "a Senado apoie
a çscolha'do Presidente floosevcit,
confirmnn.dò-a por unanimidade.".' A Assocloicd Press' prevé que' o
novo Secretário de Bsfndoi conlt-
nunrA com n mesnn 

' 
polilíca do

seu'antecessor;-nesta política iri-
cluc-se o náo .reconhecimento do
rcfcime militar dn Argcninn. Alias,
Edward Stettinius sempre foi um
ardente- seguidor desta política a
um grande advogado' de sua causa.

No Departamento de Estado, Ed-
ward Stettinius tem estado como
Secretario de Esadn em exercício
desde que Cordcll Hull se recolhe-
ra ao Hospinl. Naval de Bethesda,
cm Maryland assumindo com toda
a energia,a? tremendas responsa-
bilidades da politica exterior do3
Estados .Unidos.

Como adiamento indefinido do
. _..»^ encontro entre, o Marechal Stalin,
AdVOgadOSi Uma' SUgeStaO Roosevelt e Churchill. .devido ao

jl* -In Ualin Rui* prolongado inverno de guerra na
00 Qfi neilO nei» . Europa, o.presidente Roosevelt en-

0 Sindicato dos Advogados do tragou a Stòttiniusj a delicada ta-
Rio de Janeiro acaba de encami- réfa dè completar o plano de Dum-
nhar ao presidente do Conselho barton Ooafcs, tanto através os ca-

Defesa oral dos em-
bargos na Justiça do

Trabalho
Encaminhada ao Conselho
Nacional, pelo Sindicato dos

"Venho verdadeiramente bem
impressionado com o que vi na
América do Norte, com relação
a'o «eu desenvolvimento postal-
telegráfico, e que classifico numa
só palavra: "maravilhoso".

OBSERVAÇÕES FEITAS NOS
ESTADOS UNIDOS'

E adiantou: "Levo para o Rio
de Janeiro largo documentário
que.minha observação pessoal reu-
niu, e é meu desejo introduzir em
nosso pais tudo o que dc moderno
e prático sc realiza na Norte Ame-
rica. Não devemos copiar servil-
mente tais serviços, mas adaptá-los
dentro da conveniência prática que
o processo postal telegráfico do
Brasil esteja a indicar. É admira-
vel a rapidez e segurança com quc
transitam, naquele grande pais, as
correspondências postais, estabe-
lecendo-se, por isso, segura e for-

¦> te confiança da parte do público
como também, reciprocamente, o*
Correios e Telégrafos sabem cor-
responder, pelo zelo de seus servi-
ços, no interesse público. Por essa
gnrantia é que se verifica um fe-
ntVmeno interessante: E' tal a.con-
fiança do público no serviço poslnl,
que quasi nula se torna a corres-
p_nd_ncia registrada, pois o púhli-
co dá sua preferencia â pnslagcin
simples. Assim, enquanto que o
movimento de correspondèncin
simples no Correio de Washington
se eleva a dezoito milhões de c.ir-
tas por dia, a registrada é apcn?s
de cem mil. Enquanto isso sc ob-
serva nesse grande pais, no Brasil
nrorre justamente o contrário,
dando o público preferência à cor-
rcspdndència registrada, porque o
nosso Correio ainda nãn ponde
conquistar a plena confiança do
público.
O CORKEIO AMERICANO TRANS-

PORTA TUPO
0 correio americano trahsporta

tildo que pode ser enviado
por èsse, meio dc comunicação,
desde as correspondências ás cn-
comendas de ovos, pintos c, até
roupa suja,

Sempre falando com entusiasmo,
assim prosseguiu o major Landri
Sales:"Não se admira o amigo desse
detalhe: o custo de lavagem d*
roupa nos Estados Unidos é quasi
proibitivo, e os estudantes dar,
grandes cidades enviam, semanal-
mente, ás suns 'famílias, em mnlc-
tas ndredemente preparadas pnra
êsse fim, aroupn usada, para ser
lavada e devolvida.

Penso em introduzir diversas
inovações-, na nossa legislação pos-
tal, aotadamenlc na parte refe-

rente às encomendas'. Devemos
aumentar o peso c cobrar uma
taxa mnis elevada, que compense
o pagamento do transporto pelas
empresas de navegação, a exemplo
do quc se vem fazendo com o ser-
viço áérco. Desse modo, interessa-
remos essas empresas no transpor-
te de nossas malas, as quais dei-
sarão de fazer êsse transporte
gratuito, recebendo justa retribui-
ção pelo serviço prestado.. Devo
assinalar que o fator confiança,
conquistado pelo Correio america-
no, reside justamente na rigorca
fiscalização exercida pelo seu nu-
moroso corpo de inspetores. ,0
funcionário postal americano en-
contrado em falta é severamente

Se é apanhado em furto

Postais, que nos Estados Unidos
exercem decisiva influência na
economia da grande nação. E' meu
desejo, também, criar êsse Servi-
ço no Correio Brasileiro".

i O SERVIÇO TELEGRÁFICO
AMERICANO

Depois de tecer ou.r..s censide-.
rações sóbre o mngnifico apare?
lhameuto postal dos Estados Uni-
dos passou o major Landri Sales
a falar sôbre o Serviço Telegràfi-
co da nação amiga, que considera
de tião menor importância e choia
do largo interesso administrativo.
E assim se exprimiu:

"Os serviços telegráficos na
grande nação não são monopólio
do governo, como se dá com o pos-
tal. Por isso, é executado, por
concessão a diversas empresas, en

Nacional do Trabalho a sugestão
apresentada àquela entidade de
classe pelo advogado. Nelio. Reis,
visando modificações quanto às
normas seguidas pelas Juntas de
Conciliação e Julgamento desta
capital, no julgamento do recur-
so de "embargos" opostos às Mias
decisões. Na referida sugestão o
autor defende o reconhecimento
do direito dos odvogados de- fa-
zerem uso da palavra na respec-
tiva .audiência de julgamento,
provando que o regime que' vigora
até esta data impeditivo do uso
da defesa orai, restrjngs o conne-
cimento integral do • recurso à
pessoa do presidente da Junta,
por isto.que só ele compulsa as
razões escritas e propõe a deci-
são aos vogais que completam o
tribunal- dc primeira instância.

A solução da matéria, qupin-
teressa' vivamente aos prof isiso-
nais do foro trabalhista, está scri-
do aguardada corri'' ansiedade, es-
tando já a referida: sugestão cm
mãos do sr. Felinto Muller, pre-

nais diplomáicos.Como por inter
médio dé conferências com os mi-
nistros, do Exterior da União So-
viético, da Grã Bretanha e China.

Ai amigáveis relações entre Stel-
tinius e o Congroso durante a sua
atuação, na administração de Em-
prestimos^e Arrendamentos e tam-
bém quando Sub-Secrctário de Es*
tado representarão valiosos auxi-
lios para suas tnréfas futuras.

REORGANIZARA* O DEPAR-
. . TAMENTO .

WASHINGTON, 28 — (Por Flora
LeWIsl da Associated Press) — O
novo Secretário de Estado' Ed-
wnrd Stettinius pretende' reorga-
nüsar' o Departamento; de Estado
especialmente no quo diz respeito
aos. negócios econômicos e polili-
cos. Diversos funcionários desse
importante departamento do go-
vêrno americano, .'.acham contudo
que Edtcard Sttetinius nada fará
dé-espetacular 

"quando assumia
formalmente o seu novo cargo,
admitindo 'mesmo quo êle seguira
a progressista politica seguida até

Trabalho.

punido. _._ _ . _
não escapará a sanção da lei c o
corpo de inspetores acompanha a tre elas so destacando a an estern
sua vida através de todas as suas Union, eu_°s, serviços.,atingem a
atividades. Furtar o Correio é cri- ' ' * *"* " "* "

me que a lei pune com mujto ri-
gor, advindo disso a seleção do
corpo de funcionários.
O CORPO DE INSPETORES DOS

EE. UU,
"E' preciso notar que o corpo dc

inspetores do correio americano e
sclecicnndo de tal modo, que pari
o seu desempenho sc exige do
candidato um noviciado ric dczi-l-
to meses. Para aquilatar-se a im-
portrmeia d-ssa função, basta assi-
nalar que o Inspetor do Correio cm
Miami foi convocado para o servi-
ço inilitni'. no posto de coronel ao
Exército. , -.

VALES POSTAIS ,"O Serviço de maior relevância
executado pclo correio americano
é o de vale postal. Sun vulgariza-
ção'é notavelmente verificada no
grande pais, onde circula como
moeda fiduciiirin e i descontndo ou
cndossndo em qunlquei' estnbelr-
cimento. Desejo intensificar, cm
nosso pais. n vulgarização dêsse
serviço quc já lemos, _mas cm
proporções que ainda não corres-
pondem à finalidade que desfru-
ta nos Estados Unidos. Tenho o
mesmo objetivo quanto nn servi-
eo de Reembolso Postal, que, nos
ÉE. VV., desempenha papel pre-
ponderante no comércio. Casas de
comércio há, especializadas em
vendas oxelusivamenle por esse
meio, facilitando grandemente a
aquisição de artigos de uso do-
mésticóV. _ ,

E depois de uma lifíeira pausa,
assim continuou o Major Landri:

"Aqui formulo um grande apelo
no comércio, para n intensificação
desse serviço, com o que conror-
rerá parn n sua niaior expansão.
Esludei detidamente, também, o
Serviço das Caixas Econômicas

máxima perfeição. O "telégrafo è
usado, nos Es,tados Unidos, como
nos usamos o telefone, aqui. Não
c preciso sair-se dc casa para ex-
pedir um telegrama. Se somos as-
sinnntes daquela empresa; o ser-
viço é feito em tcletipp, de nos.o
próprio escritório para qualquer
pnrte do miir.do. De tal modo sc
acha generalizado o uso do telelipo
c são de tal valia os serviços 'pres.
tados por essa moderna aparelha-
gem, que náo tenho dúvida e\n
nfirmír que n sua generalização
no Brasil c um Imperativo, parn ç,.
desenvolvimento de. suas comum-
cações .tclegráficas".
AS COMUNICAÇÕES TELEGRA-

FICAS TOR INICIATIVA ',.

PRIVADA 
'

E acrescentou:"Vou sugerir ao governo, em
meu relatório, que a exemplo d'j
que se faz, nos Estados Unido...
se ia o serviço telegráfico confiado
à iniciativa particular, por meio
de fios ou cabos com o que havç-
remos de cm pouco tempo, levar o
telégrafo a todos os rincões.Tcnho
a lealdade de declarar — assinalou
o entrevistado — que tinha opi-
niâo contrária a êsse ponto de vis-
ta. As minhas observações nos r. •-
tados Unidos, porém, levaram-mc
a modificá-la, porque verifico quc
o fator primncial do assombroso
desenvolvimento daqueje grande
pais reside precisamente na disse-
minação Mas suas comunicações te-
lcftrâficns por iniciativa privada"

E assim terminou o major Lnn-
d ri Sales suas declarações, cheit.
de sadio entusiasmo pela grande.
za da nação amiga, que deveria
ser visitada por todos os brasilei-
ros, pois somente assim poder-se-
á comparar.o que lemos feito e o
que precisamos realizar.

mãos ao sr. rcnnio aiuncr, pre- .y,».--.,-. •t..i„«»„^,_,_»„ ,.„ v.
sidente do Conselho. Nacioual do agora-pelo Departamento de Es

Há..um,_'no.atrás, quando Stetti-
nius primeiro assumiu ós encargos
dè Sub-Secretárió de Estado, êle
dedicou-se' especialmente a tarefa
de tornar mais eficiente a ação do
Departamento!de Estado.

,0 principal objetivo'de sua poli-
tica.seria reunir numa só as varias
divisões" políticas e, secções eco-
nóitíicás quando o problema fosse
idêntico; E,.um de seus fllanos
favoritos e"que possivelmente será
ádótátío será eliminar a atual di-
visão dó Departamento de Estado

RESENHA CIEH-
TIFICA

ANAIS HOSPITALARES
jl S folhas df observação dos

A doentes hospitalizados são,
** via de regra, extraviadas,

por isso que não passam de folhas
soltas. A princípio trancafiadas
em gavetas, mais tarde são entre-
gues às chamas das fogueiras alça-
das pelos higienistas da adminis-
tração. Esses arquivos não pode-
riam durar, uma vez que são
constituídos por ¦ papéis manu-
séádds até pelo próprio enfermo..

Entretanto, necessárias cada ves
mais se tornam essas falhas de
observação. Os acertos, da clínica
costumam ser caléados em erros
anteriores. É preciso, pois, que
esses erros fiquem arquivados pa-
ra a cientificidade da própria cli-
nica, ,-' ' 

, ; 
, ...

Parajsso è que. são necessários
os anais dos hospitais; Cada hos-
pitai deve outorgar-se a obriga-

o constituir novas secções gcogra-
ficas compreendrndo técnicos eco-
nômicps c politeos. Outra reforma
será também o desenvolvimento
de um grupo de consultores espe-
ciais como seus auxiliarcs diretos,
c que lho dariam conselhos cm lo-
dos os problemas políticos c eco-
nòmicos a resolver. . ^j.

A sua técnica de ação iTqüe , o
acompanha desde os tempos cm
quo administrava nMei de Emprcs-
timos e Arrendamentos, é de fazer
cercar dc elementos técnicos e dar-
lhes completa responsabilidade nas
ações. Aliás, Slcttinius, já trouxe
ao Departamento do Estado alguns
desses peritos conselheiros, e es-
pcrâ-.se que êle nomeie novos con-
sultorcs consliuindo uma espécie
dc gabinete.

Conhecedores profundos do ca-
ráter de Stettinius dizem qi^e pos-
sivelmente o novo Secretário de
Estado seguirá estritamente a po-
lilica seguida até hoje por Cordel)
Hull especialmente no que diz res-
peito a reorganização dn Seguran-
ça Mundial e nn supressão das bai-
rclrns comerciais.

Indubitavelmente, Stettinius de-
f.empenhou papel saliente na cons-
tiluição do programa dc emprésti-
mos aos paises aliados e que scra
provavelmente posto em prática
quando terminar a'guerra e se in-
terrornper o fluxo dc material sob
a lei de Empréstimos c Arrenda-
mentos.

Também so acredita que Stetti-
nlus: desempenhará um pnpcl sa-
liente nos problemas da América
Latina e pode-se esperar que éle
continuará com o mesmo ponto dc
vista.arespeilo da Argentina, obe-
decerido estritamente o programa
traçado por Cordcll Hull, ecm
quaisquer modificações dramali-
cas.
SERÁ CANDIDATO AS ELEIÇÕES

DE 1948
WASHINGTON, 28 - (Por Jack

Bell, da Asocinted Press) — A no-
meação de Edward Stettinius para
o cargo de Secretario de Estado po-
dera representar o ponlo de parti-
da para colncâ-lo entre os candi-
datos democratas a presideute para
as eleições de 11)43.

Com a confirmação do Senado
esperada estn semana o simpático
Sub-Secretárlo se Iransformarà no
funcionário n.°'> ? do Executivo
americano.

Como tal, Stettinius, chefiará a
politica norte-americana na Orga-
nização Internacional de. Paz o
num periodo justamente de. 'gran-

do importância para o futuro de
toda a politica dos Estados Uni-
dos.

Caso vença nísse ramo de suas
atividades políticas, Edward Stet-
tinius poderá ser o escolhido para
o próximo pleilo presidencial caso
Roosevelt náo sc apresente como
candidato.

Aliás, quando o Presidente Roo-
sevelt nomeou Edward Stettinius
paraó cargo de Sub-Seeretário dc
Estado retirando-o dá Administra-
ção da Lei de Empréstimos e Ar-
rendamentos surgiram rumores de
qüe êle seria o candidato à vice-
Presidência em lugar dó Senador
Truman que afinal foi o escolhido.

Antes do-sua nomeação para.
substituto de Cordcll Hull, Ed-
ward. Stettinius encontrou alguma
oposição por parte de alguns cir-
culos do Congresso que apontavam
como mais apto para tais. funções
o atual Vice-Prcsidenté Henry

Wallaco e-que terá o aeu psrlodo
findo no próximo dia 20 de janci-
ro. Todavia Roosevelt preferiu cn-
Iregar a direção da política exte-
rior dos Estados Unidos a Stetti-
nius demonstrando assim a sua
confiança no desempenho que ato
Iiojo teve o Sub-Secrotário dc Es-
tado desde a doença de Cordcll
Hull.

Outros apontavam como suces-
sor do Cordcll Hull o atual dire-
tor dn Mobilização dc Guerra, Ja-
mes Byrnes e nno resta dúvida que
a repentina decisão de llooscvcil
nomeando Stcltinius cim.ou sur-
prêsn em diversos círculos. Toda-
vln, nada disso parece influenciar
a decisão du Senado que, segundo
Iodos os indícios, confirmará a cs*
colha do Presidente Itoosevell.

SURPRESA NOS CfUCULUS
LOCAIS

WASHINGTON, 28 (De Paul
Scott Rnnlrine, correspondente, cs-
pecinl da Hcutcrs) — A nomea-
ção do sr. Edward R. Stettinius
para secretário de Eslado em su-
cessão ao sr. Cordcll Hull tomou
dc surpresa os círculos locais.

Ern esperada quc um homem
do idade avançada com grandu
experiência no .Congresso, fosse
nomeado para substituir o sr.
Cordcll Hull. O sr. Stettinius,
presidente da delegação norte-
americana na conferência de sc-
gurnnça mundial dc Dumbarton
Oaks, demonstrou um profundo
conhecimento dos detalhes e pos-
sibilidndes de um plano adequa-
do pnra a manutenção da paz

mundial. A sua primeira tarefa.-'.-.
vai, pois, ser de levar a bom ter-
mo esto plano através das intri-'. -
gas das conferências . internaclo»'.i
nais e dos debates do Congresso.

Durante sua direção na admí-
nistrnção do sistema do Etnprés* i
Umo e Arrendamento, no dificil.'
periodp de 1941 o do 1942, Stetti-,
nius incrcccu a consideração do,,,
Congresso c alem disso adquiriu,,
popularidade entre os congressis-,.
Ias. Este resultado foi tido conio_,
dos mais remarcaveis desde que.,
havia tantas personalidades pro-,,
eminentes k testa das várias rc-.,
partições da administração. „,

Stettinius explicou ao povo
nortcameriaino qual era a im-,,
portnncin c o alcance da Lei de'
Empréstimo e Arrendamento, no
teu livro "Lcnd-lcasc. A arma
da vitória — atingiu tiragens im-''
pressionantes.

Menos conhecido é o fato' de „
que o pai dc Stettinius, na quali-
aade dc agente por conta de "J.

P. Morgan & Company", durante
a última guerra mundial, levou- a
efeito uma tarefa similar ao. de
administrador dos Empréstimos' e
Arrendamento.

REPERCUSSÃO EM MOSCOU }
MOSCOU, 23 (A. P.) - Os rus-

sos encaram a renúncia de Cor-
deli Hull do cargo dc secretário
de Estado como a perda dc nm
grande e verdadeiro amigo más*
consideram quc ganharam ura no-

(Conclue na 6.' pagina)

LIVROS DO DIA;
"O Quarteirão do Meio", de Amadeu de Queiroz

"CAMPANHA DA REDENÇÃO DA CRIANÇA"
LANÇADA, EM 16 MUNICÍPIOS, A PEDRA

.FUNDAMENTAL DOS CENTROS DE
• j, ;.; ;; . PUERICULTURA
' 'A." 

Campanha da Redenção da mento da pedra fundamental,
Criança" patrocinada em todo ressaltam o interesse das respec-
pais pela Legião Brasileira de As- tivas populações por essa obra
sistência, com a preciosa colabo- e informam que as respectivas
ração dos "Diários .Associados" solenidade? se revestiram de e.\-

Ainda não sei bem por quc êsse romance de Amadeu de
Queiroz, de fundo tão Irônico, não exige dè nó» qualquer «oli*
darledadc. Limitado na sua extensão, de movimentos que sobem
e descem, sempre cheio de cortes, a verdade é que o alnto como
nm livro posto à disposição de uma tese. Sensível, a acusação
feita a sociedade. Ainda mnis sensível a preocupação do efeito,
da construção livre acima dc qualquer finalidade literária.

Não se poderá, falar, porém, em condensação. E' uma hls*'
tória completa. E, o que a mim parece extraordinário, tácil de
ser entendida e aceita, Fosse provável o entendimento sem .acei*
tação, certamente não o discutiria. Mas, de mínimo valor Hte*
rário, contando mesmo com certo anedotário que rapidamente
o popularizará, escrito naquela linguagem quc lembra "Klti*

nha", de Léo Vaz — esse romance "O Quarteirão do Melo", qüe
pode ser entendido, não deverá ser aceito.

E' provável que Amadeu de Queiroz, sen autor, o tenha
executado com um intcrêssn apenas estético. Tenha-o coloca*
do mesmo acima do quadro em que se move esta critica. Vê-lo
assim, porém, não seria alcançar a tese bom à vista, nno seria
colher no drema da família Matos uma excelente defesa do di-
vórclo. E, essencialmente, "O Quarteirão do Meio" outra col*
sa não slanifica senão a exposição da teae em todos os detalhes.

Ao contraditor, ou mesmo ao leitor indiferente, a primeira,
observação que surgirá será do caráter psicológico: Matos não
é um homem comum, e também Florenciano não o é, Estra*
nhos, um como outro, não podem justificar uma tese —_e Isso
porque uma tese, quando associada ao trabalho de ficção, ne*.
cettsàriamente, só poderá contar com tipos normais, Não será
recrutando criaturas de exceção deformando arbitrariamente
seu mundo Interior que se conseguirá sugeilr a outros uma
Idéia razoável ou tão somente uma tese discutida.

No entanto afastado êsse plano teórico, permanecerão oa
bons recursos quo envolvem o romance. Sobretudo, permanece-
rá a vida do quarteirão, scus habitantes, a atividade de todos
os dias. Cenário batido mais de uma vez, — Jolan Foldes o
utilizando em "La Rue du Chal-quI-Pêche, e agora Elllot Paul
em "Aquela Rna cm Paris" — já não trazendo uma Impressão
de. originalidade, corresponde sem dúvida à pequena estatura
literária do livro.

Comportasse um elogio e, sóbre "O Quarteirão do Melo",
de Amadeu de Queiroz, diria: qualquer pessoa, que disponha
de certa experiência literária, poderá csçrevê-Io novamente com
mais humanidade e maior firmeza. — A. F.

e do Departamento Nacional' da cepcional
Criança, ,vai tomando Jncremen- presença
to em.toda parle, despertando os o do povo
mais, vivos aplausos de todos
aqueles que se interessam.pelos

brilhantismo, com a
de autoridades Iceais

GOIÁS

ção de publicar anualmente uma probiemas'da..infància no Brasil
súmula das suas atwidadesr ue- ç^om.. 0 fundamental objetivo
vo tornar-se essa praxe uma nor- ^ construir.em todos os Esta-
ma e um ensinamento- para os <jos centros cte puericultura, cón
pósleros.

Não é vezo entre nós a publi-
cação de anais hospitalares. Ou
por falta de tempo ou por in-
cúria dos diretores de serviços.

Assim, porém, não pensa Her-
nan Lopes, que, enfrentando mil
dificuldades tçcn.icas e financeiras,
publica sempre os Anais da Cofó-
nia Gustavo Riedel, demonstrando
cada vez melhor, que não houve
solução de continuidade entre a
sua e a administração do patrono
daquela colônia psiquiátrica.

Agradecido o recebimento des-
ses magníficos anais de 1943, dê-
les trataremos minudentemente na
resenha seguinte.  .

TULLIO CHAVES

siderados pelos estudiosos dos as-
suntós, como. chave, para a solu-
ção do magno problema de as-
sistência à infância, a direção
da ".Campanha da j Redenção da
Criança" recebeu' inúmeros telc-
gramas comunicando-lhe o lan-
çamento da pedra fundamental
dos futuros centros.

EM SAO PAULO

Os responsáveis pelos centros
municipais da L. B. A. nos mu-
nicipios de Rio Claro, Itú. San-
tos, Casa Branca, Itapolis, Avaré,
Itaquaritinga, Pinhal, Presidente
Prudente, Sorocaba, Estatais, e
Mococa, em seus despachos tele-
gráficos, comunicando o lança-

Da mesma forma tclegrafaram
à direção da Campanha o Pre-
feito da capital goiana e do mu-
nicipio dc Rio Verde, no mesmo
Estado.'

EM NATAL

Da capital do Rio Grande do
Norte, o sr. Silvano I.nmaríme
endereçou à Campanha o seguin-
te despacho: "Temos a grata sa-
tísfação de comunicar o inicio
dns obras do Centro de Puericnl-
tura de Natal".

NO ESPÍRITO SANTO

Também em Cachoeira dc Ita-
pemirim fÒran. iniciadas as obras
do Centro de Puericultura local,
tendo o sr. Aristides Campos
congratiilado-i'.c com a Compa';
nha da Redenção da Criança por
esse auspicioso fato.

A Livraria,José Olímpio Editora incluiu na sua coleção "Rú-.....
báyat" os poemas de Emily Eronte. São versos líricos que se dis- , j
tendem abaixo de sombras misteriosas. O livro, que se chama'"!:,
"O Vento da Noite", graficamente muito bem apresentado, cda-;Vj|
tem admiráveis ilustrações de Santa Rosa. ¦'¦'•¦/sM

A tradução livre de Lúcio Cardoso, na vcrd_d0 um_ trabalhorjp
feito com critério c carinho, finalmente, permitirá ao público de.i^í
língua portuguesa conhe/er a poesia, da grande romancista de...:g
"Morro dos Ventos Uivanlcs", '.,1¦ -®- -y.": 'i-M

Mário de Aiulrodc, José Geraldo Vieira, Manúçl Bandeira, Al-J.
Miro Lius, Hciiricmcta Lisboa — são altünnas das figuras estüdj; 

'

das no livro "Faces descobertas'', da Carlos Burlamatiui KopL:s
.Um lançamento da Livraria Martins Editora.

$—-.
Cláudio'dc Araújo Lima estii escrevendo a biografia de' Plàd

du de Castro.
-O- ..•¦!•;'

"Homens da América" — êsse o titulo do livro ide Ovuld.
Orico 'agora lançado pela Editora Getulio Costa.

—©_-
D-.erá sair nos primeiros dias de janeiro, em tradução feita jj

por Xavier Plnc.v, o romance "A Bem Amndn", da Tliômas liard*...
Editora Ocidente.

~_t— , •
Novell. Júnior, que estreou este ano com o romance _"Sa_nU .

Ciará*', conclue um novo romance intitulado "Cruzes da Vitoria .
—®- . '

Taul Rónni Irndtizlu para o francês o rpinance ¦•?,Umoriaá;>d<! ¦
..ni Sargento de Milícias", de Manuel Atltóuio do Almeida, um
vòlümè da .Úlànlicu Editora.

Pairn Júnior traduziu "/> Vórogcm", rúmtiftfca dc José Eu.--
lácio Rivcra, para a Editora Leitura.
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nwns m hihukis £ CIPÓ LIRAS
O Presidente da Rcnúblira a

sitiou um de.rclo-ioi abrindo, ao
Departamento de Imprensa e Pr.-
pa_aiirla, o credito suplementar d'.'
CrÇ SO.0'10,00 à verba material.

O Presidente da República n;*
sinnn 

'de.relos concedendo reu-
.'_t_.ecJ_.cnto ao curso de enjTe-
nharia industrial da Escola Poli-
técniía d. Pernambuco, aos cur-
sos da Facilidade de Filoíofia do
Inelitulo Lafiyelte, proibindo ò

•fuúciónamento da Academia de
Farmácia e Odontologia do Belo
-Hó-aionto t. casiando a aulori-'sacio, do funcionamento ao Cole-
lio Municipal de Pindamonhan*
.Àba.

ra psLtlialas"H]a zona dc Bala-
laiaí e Ribeirão.Preto. E' des...
Capitão Francisco Orlando ciue-
provém, segundo dizem, o no-
me da cidade de Orlandia na-
quela -próspera regiSo de S.
Paulo. Batizou-o como Campo-
Una e cruzou-o com as éguas
de aua criação, fundando, as-

VILA e comarca de N. 3.
da Assunção de Alter do

/.hio, no distrito de Pôr-
Integre, em Portugal, já era si-
lio conhecido ao tempo da do-
minaç£<J romana sob o no-
me, decerto lusitano, latimza-
dp de El toei. Assim figura nos
antigos itinerários da Peninsu-
ia como posto da via militar sim; » estirpe cavalar conheci-
que ligava Lisboa a Mévida. da pelo nome do seu primeiro
Destruída ria época do Impera- reprodutor,
dor Adriano, foi reedificada e Foi filho do Alter Campou-
reoovoada, após a fundação do ns, um cavalo famoso do Ca-
Reino português, por D. Afon- pitio Francisco Orlando Dini/.
so II e D. Afonso III. ü. Fedro, Junqueira, o Cana-Verde, pai
o Cruel, rodeou-a de muros de- da conhecida raça de cavalos
íensivòs e nela residiu algumas Sublime de Batatais, cujos pe-
vezes, De. longa data se toma- los eram em geral baios, nas
ram célebres as coudelarias.de suas diversas gradacões — dou-
Alter do Chio. cujos cavalos e rado, encerado, canela. Isso
mulas se distinguiram como permite supor que dos dois Al-
preciosos exemplares eqüinos ter mandados buscar em Por-
pelas suas altas qualidades de tugal pelos cuidados de nosso
força, e beleza de forma. Quan- segundo Imperador, o Manga-

slnótt Mm""dfcreio «eTüTndb 
"do 

do Filipe II de Casteli. veio to- larga do Barão de Alfenas fos-
regime de administrado a Soc.e* mar conta do trono, português se tordilho « baio o Campoynii
dade de Beneficência Santa Crus. vago por morte do Cardeal-Rei do Junqueira de Batatais.

D, Henrique, em 1581, partiu No fundo da raça dos cava-
n Presidenta da FtsnúMi.a. a'- •*« Eívas, e, depois de parar em los de Alter, que deu as nos-

m^m&SSàmmê Maior Arronche. e sas gêmeas - Mangalar^a e
Fortalegre, entrou festivamen- Campolma, esta o «angue ara-
te em Alter do ChSo, No reina- be. Primeiramente êsse «angue
do de D. Afonso VI, a vila foi veio para as coudelarias reais
tomada pelo exército castelha- portuguesas de Marrocos, logo
no invasor de D. João d'Aus- após as primeiras conquistas
tria. realizadas alem mar. em Afri-

Nenhum desses episódios Ws- ca PcIos lusitanos. Sabemos,
tóricos deu à localidade em por .exemplo, pelo testemunho
arireço a fama que lhe gran- do cronista Damião de Gois,
gêou a criação de cavalos esco- -.ue as cabilas ou tribus mar

Mais três novas
leis sociais

LEGISLAÇÃO SOCIAL á. no campo de direito, o e_u_ há de
mais moderno e avançado. Resulta do progresso da sociedade
e obedece a raiãos imperativas, a que náo é possível íucjir.

Foi e que compreendeu desde logo a presidenta Getulio Var-
im.. e dai o sou cuidado incessante em dotar o pais de leis que
atendam a tedas as necessidades da nossa vida de trabalho,

mjzk
NIETZSCHE. FAZEN- A mobilização
DEIRO NO PARAGUAID0 P0TE™

BRITÂNICO// . INDA que impenitente nio se chamará Terra de Pre-
y«-V europeu e anti-nntissemi-. derico ou Bosque, de Frederico,

ta quero tornar-me fa- mas Terra do Lhama. "Aludia ONDRES, novembro — Copy*
right B. N. S. — Especial
pnra A MANHA — Por Do*

Ainda agora, _ em um só dia decretou o ehofe do Estado tris -tendei.o sul-americano". com esta última' palavra ao ape
leis sociais de maior relevância, a quo se refere a sindlealizaçao Carta de Friedrich Nietzche lido carinhoso que dera h irmã,
das classes rurais, a dos acidenles do trabalho o a que garante um sua irmã Elisabeth. atribuindo-lhe as qualidades de novem Busch — O desenvolvi
salário mínimo aos trabalhadores da Imprensa. O fato de Friedrich _íiet__ehe, paciência e devotamento do fn- mento das operações militacjsBem examinado, ai estão contemplados com medidas eondueon- cujo centenário recordamoB nes- moío ruminante peruano. nesta já tão longa campanha,
Ias a maiores garantias tros setores importantíssimos da •coiipmia tqs dias, ter-se tornado, medián- O que maia lhe repugnava era visto de longo, não permite talvez
UH-Lual C* _-.___ *UiU .._ .._..! li  ___-__.____.   •__! __._._._._. _ _.- >!_.__. ._*'_> 1 I' .._. ¦ - ' ° - ...

\ (. Presidente da República as*
• iiodu rteéreto concedendo _ As*
'seciáçlo Brasileira de Rádio a
\p.e_i.-_4tlva de ór*io colabo.M*
der com o poder público.

O Presidente da República as.

nacional. Com efeito, na agricultura repousa um dos alicerces que
sustentam a riquexa do pais. Na cultura do calo, do algodão, des
gêntros alimentícios, na pecuária temos iontes preciosas d* divi-
sas, elementos' quo posam decisivamente no nosso lntercftmhio co-
merclal eom oa demais paises.

A lei do rfeidontos, pala sua latitude, compreende a gonorali-
dado dos trabalhadoras, antro os quais, pelo sau dinamismo, exer-
cem influência do primeira plana os operário, da nossa industriei,
que estos anos de guerra vêm concentrando a expandindo, da ma-
nelra quo nos permito atribuir-lhe função ainda mais relevante no
ptriodo do ap.s-gou._a. A nova lei mantém o conceito de risco
profissional am que fundamenta a indenização. Deline doença pro-
ilssional a esclareço os casos em qua se considera o acidento como
de trabalho, eomo nos casos da sabotagem, agressão por motive do
serviço, atos do terceiros privados de razão, ate. As indenizações
para Incapacidade permanente o total passam a ser baseadas na
diária do 4 anos (antos ora na base ds 900 diárias). A questão
mais importante é « do passar o segure a ser ieito pela instituição

tr; pagamento de 3Ô0 marcos, o caráter antissemita de que se que se faça uma idéia, mesmo
proprietário territorial no Para- revestiria a Nova Germânia com aproximada, do qu0 foram ou sn-
(ruai é pouco conhecido. Esse seus colonos escolhidos entre es crifícios, as renúncias, as dore* a
projeto de colonização vale correligionários do seu cunhado. a» l*Ç,rimas derramadas por de-
pena ser narrado tanto mais Rerefe-.e na mesma carta a esse ,raB do cenário,
quanto revela alguns traços cn- ambiente dé "alemães impos.i-
rarterísticos dn «ua fisionomia, veis, provavelmente cheios de

O caso esta relacionado eom amftrgdr e envenenados de an-
planos do seu cunhado, Ber- tissemitismo". E quando elunhard Foerster. Nietzache so- respondeu que poucogáe lhe da- - -_ __ _.„,...,  ,.,.,..„ ,treu profundamente quando sua va à colônia dessas ãjendêhcias. ma geral, o esforço do guerrairmã Elisabeth despoaou um dos ele retrucou com estas palavras: britânico. E' certo que o mund-ichefe antissemistas alemães. "Você di» que a Nova Germâ- intoiro admira e aplaude a ali-tanto o filosofo queria • admi- nia nada tem qúe faier com tudo da Grã Bretanha, manteiid.-rava os judeus qiíanto menos- antissemitismo. Mas sei com a», mesmo nos momentos mais on-prezava os alemães. "Encontrar certeza 

que o projeto de colcni- guatiosos, como os que sucederam

Os povoa quo, sm todo o mim-
do, soguem atentamento o dene.i-
rolar do conflito, não podem ler,
necessariamente, uma noção cxci-
ta do quo representou no panarei-

um judeu, confessa uma
,,».., . um reconforto parn quem vivde providencia social om que estivar segurado o empregado • não _ntre alemães" N*V._•-«.•*__+__¦ . . ,. . ., ., ««. „«««„ ™-—.•« li_. _. .: ,___.". r cnt.re «'emaes . piaua detestava apenas secretamente distribuída aos compromissos quo sompro

eomarea de Ita.iba a jurisdição
de Junta de ConciliacSo e Jul*
gamento de Jundial, era S. Paulo.

*
O Presidente da República ae*

alnon ura decreto-lei concedendo
isenção de direitos de importação
pelo prazo de seis meses, do pa-
Samento dos direitos rie impor

ii vez, jjaçâo tem um caráter antissemi- a retirada de Dunquerque, fiol aoseni vive ta pela "Folha de Notícias", ».fiJ» princípios do honra, e lealletestava apenas seeretamente distribuída aos compromissos quo sempre
Finalmonto, o. obrefroos Inteiactual, mobilizado, na imprensa SffilSISwfesíSSStó ' ri 

'* 
M 

'&' 
í^1*"" 'SSSTk^TJ.ÍT" 

,ntraB"
do país. "um fnd' rf opmito membros do Parido. Espero que sisr«nto da liberdade humana.

mais tm companhias do seguros privados.

um índice de naturezas «em.- 0 senh0r meu cunhado não t'a"dê^.aa«,.v a. v — f >.,......, .,-.,1^,5. "M.aMU, HV»> jt_l a..l-Ul_-I UO jgj ]nVeiOS8S 6 COVardí^ 1 1 ¦ 1 ¦_" •" "aV,Va UO — — I—'——-", ,.a.u .J, I.n«'
longa data a iaso do simples amadorisme quando sa buscava no acrescenta- "A irenta nu.'nnr * • J?lt M na cada vez Qatlam 0B -rllánlcos, em nenhu-
jornal apenas um bico, do caráter proeáfie ou transitório, destinado ticini da liitn contra n«t.,i,_i,«I mVü d««í1'«,l*vel". ma hipótese, porquo 6Ies faiem
a eompltmontar possíveis deficiências no orçamento domóstiéo do ,,mj ..«u n]Ah_i_" E suPérílu<> <••"-• <!"• » Nova parlo do seus códigos do honra,
titulares do outras profissães. ?¦ j. ehaM^àorà. * t a*rmíir'in ""*" * *m' **-*i"~~;- « "»*»«- - ...t.-i„._...r_ .,

Com o progresso do tempo, o trabalho do impronsa so vaio es- j..-.-. 0quem t° t 
* .jn!. Hí.-

paciallsando bastante, oxigindo pcrtaii.o habili.açõo. . tirocinio «i. jg^ ^ SSfeffll

gSâ^wíiS^o ap5*eSÍ_ía mg ^«gjgf*^ "oS^Vlc^c^^ pSiiôPeâi
. ¦ ,ro neloü .soberanos nnrttnrue.«ies. .P« Abda, x» Garbia, os Oledc acompanhar o anearecimento geral do custo do vida. E o que „.„ fIa ,„.nf_,„„r ,u _„i_„!„ .„pelo.1 .soberanos portugueses. .,_.,.

Portugal «ossuia duas raças Abrão de baixo e de cima, pa
' O Presidente da República re-

eobeu, ontem, para despacho, no
Pilado do Catete, os ers. Apolô-
nio Sales, ministro da A?rici_l*
tura e Pedro Leio Veloso, hií.íf-
t;ro interino das Relações Exte-
i'ióre$, Eni aiidiénci;. o theíc
do Governo recebeu uma deli-
cação da Academia P.r.3ilcira de
Filologia, tendo à frente o pro-
fêssor Álvaro F. Sou.a da Silvei*
ra, o embaixador JosíV Carlos rie
-Máeedí- Soares e. o sr. rlildèbrpu-
do de ("rói?, diretor rio Departa*
mento Nacional de Saneamento.

Esteve nri PaUfeió do Catete o
•o sr. Dulphe Pinheiro Machado,
prc.íáènle do Centro Paúljata,
pj.« convidar o Presideutj?. da Re-'VJÚblica a assistir um cpücevlo
¦que o I>epartam«iito Cultural des-
íí entidade realizará hoje no àu-
ditdirio da A. B. I, com a par-
ticipafáo do violinista polonds
l-léh!*r.j Siíring, a cantora Maria
Sá Earp e o maestro .Mi.none.

indígenas de cavalas: o Gali
zisno ouCéltico' e o Béltico-Lu-
sitano ou Celtibero. Da primei-
ra. os animais são pequenos,
sóbrios e resistentes. Da se-
gunda, são de maior estatur,?,
ríe. pescoço fino e mal confor-
macio, com o ventre volumoso.

Sfavam ordinariamente, por ano,
entre outros tributos em gene.-
ros do paí_, quatro cavalos ce-
da um. Mais tarde, vieram re-
produtores árabes e mesmo
per.sas e^turcomanos da índia.
Uma das .proveitosas conquis-
tns do grande Afonso de Aibu-

«caba de ser ieito com o desroto federal baixado pelos órgão, cem-
petentes. A aplicação destas três leis oportunissimas não será di*
flell, pois que elas vêm atender a uoceogidades reais e imperiosas
o satislater a velhas a.piraçõees do camadas importantes de
nosso povo.

Enquanto o Galiziano era na- querque foi o porto de Orfa-
tura] e abundante nas regiões ca0. «^bre «« todo o Oriente
do norte, o Bevieo-lusitano se antigo por ser aquele de onde

A Academia e a eni-
tura brasileira

N'

go de professor de colégio em
Berlim e tinha vindo, em 1882, a
Nnu.wbi.rj, para a casa da mile
d« Nielzsche. . , ,., ,

Na impossibilidade de realizar *"&??&?"". d,a ™allda„e
suas idéias antissemitns na Ale- Elisab«t*1 «'n«a -ey9 ào

tismo e o seu vegetarianismo deu alicerces, nenhum Inglês poderiaem AgUK de barrela. Foerster «Iquer, concebor a existlneia.
morreu no Paraguai. Quando t„.„„»„„..« „„..,..,._ _ , ,
Elisabeth em 1890 voltou à Ale* „„* : ? P - ° " Ingla"
manha já encontrou o desventu-

om defesa das conquistas
, , . *Iue« en,re os benefícios da civi-rado poeta-pensador naquele rei- n_açSo, censidera aB mais.va^0.no reino da escundào, donde ape- 8aB , Imprescindíveis. Fê-lo nonas de raro em raro ae come- mala trágico dos momentos, quan-do desprovida de todos os recur-ir aos bélicos deveria enfrontar

desenvolvia nas pastagens cia
Beira Baixa, do Ribatejo e do
Alentejo. Cruzando as éguas
desta procedência com gara-
nHa.es áraBes; os Beis das di-
riásliás de Borgonha e de Aviz
conseguiram os animais 7_uso-
árabes rios. tipos Aiter, Alter
Beal <p LtiaTO-andalús. D-ii a be

.se exportavam os melhores ca-
valos de raça árabe.

Foram animais luso-árabeai
tra?.idos pelos primeiros povoa-
dores do Brasil que deram ori-
gem aós nossos cavalo.*; desde
o Nordeste até às plagas suii-
linas; Seus característicos ain-
da .«« notam, sobretudo no fim

manha de então resolveu emi- n""s u,n*,vez »° ParaKua!JW* Poderio tremendo do Terceiro
Jtrar para o 'Paraguai 

e fundar )'.eT1«er 
tudo- « nessa liquidação Hoich alemão, preparado duran-

oi uma colônia chamada "Nova naj dM"Pare««i com outros te vinto anos para a guerra do
Germânia". A mãe de Nietusche sonhos, o lote de terra que Frie- extermínio, para a guerra total,

,.,_„.. ,_•„.,., e este combatiam-lhe tanto o an- rinch N,e™che ,ndqiuriva para para ° crlmo e Para a opressão.VISIIA, que a Academia Brasileira fez. incorporada, ao tissemitismô como o projeto de -o*-»-"-» fazendeiro >sul-amcn-
presiifen/e Getulio \ anjos afim de agradecer-lhe. a doação coioni.acSo ao „.,.„ Í..J zWu 

" cano".
de um terreno, pnra nele ser construída sua nova *edetipro- f*0 

««.Passo que i_hsa-
nunciou o acadêmico Miieio Leão um magnífico discurso, no qualexpende. vários conceitos e faz diversas afirmações que merecem
scr registrados.

se stigestionou até aderir
às idéias do marido.

Nietrsche dis.se: "Um hiato- O Paraguai é um país de ati-

lèzà e força cios cavalos que arqueamento da raiz da cauda.
por toda parte se vem em Por
tugal.

Contam o.= velhos fazendei-
ros cio Sul de Minas, cie acór-
cio com a tradição oral, que o
Imperador D. Pedro II no co-inéço da segunda metade do:A ira. AWa Sereno Bianchini ^^o XIX, naturalmente an-

esteve bo Palácio do Catete afim tes d3 Guerra do Paraffuai, dn
dè afradécer a? Presidente da mesmo modo que tentara acli-
íUpúbliea jua nomeacio pari pro- Mar camelo:? argelinos, vindos
Í85Í0M eatedrática, interina, da
Faculdade.'Nacional de Filorofia.

O major Napoleão ii Alíneas

pela barca francesa "Splendi
de", nos areais do Ceará, man-dou buscar dois belos reprodu-tores da raça cavalar de Alter

nos degenerados exemplares
dos nosaios pangarés do inte-
rior. Nem outro é o segredo
da maravilhosa sobriedade o
pasmosa resistência doj; pequo-ninos corceis sertanejos, espe-
cialmente. daqueles que vivem
nas regiões flageladas pelaseca.

Os reprodutores da raça de
Alter, encomendados por D.
Fedro IT e doados aos Junquei-
ra de Minas e São Faulo en-
xertaram seu nobre sangue
mesclado de árabe em animais
que, como vimos, também já o

marfim c nos castelos de nuvens "inacessineis aos atófíncilindüs,
rumores da planície". Ii diz ainda o ilustre acadêmico: "As duas
conflagrações a que a nossa gfráçãó assistiu trouxeram ao filólogo,•Iras urna consciência nova dos seus

i]iie. pertencem".
. liirio Leão* além de traçar a posi-

ção da inteligência cm face do mundo moderno,, ê. nma verdadeira
planificaçãa das obras que a Academia pretende realizar, em obc-
diência a ésse espirito renovador.

Assim
o se.u

ao sociólogo, ao homem de l
deveres pnra com os povos a

Mas a discurso do sr.

Preparar o pais para essa tare-
fa ingente, e aumentar formidável-
monte sou poderio militar «m ter-ra, nos mares e nos ares, afigu-
rou-se para todos, mlssfio positi-vamento inoxequivel.

Do fato aseim se apresentava o
problema, mas d. como foi êleescreveu n irmã com referência «"»¦ formação étnica, tao curiosa, solucionado, à custa de que sa*a Foerster: "Não sei .o que será os escritores paraguaios investi- crifício e a que resultados che-

o seu futuro. Quanto a mim gam com amor e carinho todos gou o esforço então despondido,
sou demasiado aristocrata para °s episódios que a ela se relacio- dá conta agora, meticulosamen-
colocar-me, segundo seu pregra- nam. Não seria o momento de te. o "Livro Branco" quo o Pri-
ma, jurídica e socialmente ao ni- verificarem se a tentativa de meiro Ministro acaba de apresen-
vel dç vinte famílias câmpone- Bernhnrd Foerster deixou tra- •« ao Parlamento britânico. Tra-sas. Em tais relações predomina ços na bela terra hispano-gunrn- ,£_"B0 efetivamente, de informa-

Assinala o presidente da Academia que a época em que vive- rindor de arte, um prÒfolisoJ' de VÍdade» intelectuais muito bemriços ia nao ê mais aquela am que. os lei ras desempenharam um coléjçio como colonizador me na- orientadas. Especialmente in-
l:Vu, 

"'2T? ¦ T 
''"•/ °S hr",'T ',e' >e,ms,er,wl m '.'"('< rece simplesmente ridículo» teressades nos problemas darldiios vivendo a .margem das realidades, segregados na torre, de '

quem tem a vontade mais í.irte íií?sim é. que. irá a Casa dr Machado de Assis, para consolidar e a inteliirência mnii, r..hiia.f_patrimônio, construir Ires grandes edifícios, dois nesta capi- | os sÂhinf«l^__- «3. Vtal, t. um em São Paulo, sendo que num dos que erguerá aqui, será tZ»„?Z? ? 
*°i 6SCaSSa"

instalada a sede. da instituição, com Iodos os requisitos modernos, S pl0.ua°" dessasjíuíií qua-
que a torne um centro de cultura, á altura de. sita finalidade . do 11(laües- * aiimentaça. vegetal
seu prestigio, com snlas de conferências, biblioteca, arquivo, ele. lue o doutor foerster quer, tór-

Além disso, estabelecerá a Academia, quando possível, uma "a «'S naturezas 'ainda mais
verba, para concessão de prêmios a escritores nacionais, prêmios nascíveis e intratáveis. Vejam
eon-iflnoj das obras julgadas, t qne constituam nm estímulo ao os carnívoros ingleses: é atátaltnlo e ao esforço dos escritores contemplados. agora a raça que melhor „oubeHá outro aspecto muilo interessante nesse plano da Academia, fundar colônias. Flêugnu e bi-E a concessão dc auxílio a escritores em situação dt penúria, a fe — esta foi até agora a re-tro fiulsuraes, diretor da Central n WMO. 

£•" 
um deles ao seu vmawm emtrora peque,,., ."«-.- „.« „.,/,.„„ aos „„„*„* monos, wmvem acaso na mes* reita de tais emorésas"do Brasil, dc.i.nou o% engenhei- a^-ão Gabriel Francisco -Jun- dose, ura em P^11--1* ma Htüàçáo - iniciativa essa que integrará a Casa de Machado vL isas SS 

*
ro. Pedro Les_a Spj-er, chefe do queira, 1.» Barão de Alfenas, A tradição oral -ntr. «« i^t. rfe As,is no M"'"'° toclal rffl ftor« ¥' «travessamos. „ f^SM ftf.m . 

8°U
Departamento Conerelal; e Adal- grande proprietário rural, que dores rio <ft?l ^t!.^ M Cm" E tal P^Brama tem hoje possibilidades de execução, graças às £j"UJL0^íf' .Re«olvfam '
Berto Saboia Pita Pinheiro, chefe representara a Província de va a ««,,-v j Minas conser- concessões agora feitas pelo presidente Getulio Vargas. E< o pró- _T,ar en. 18r86-Antes da pai
da Cóntadoria da Receita, «pára Minas duas vezes no Parla- J,J^X "a raça de Alter' Pt'0 »'• Mucio Lião luem ° rf/í; a' ° irmáo lhe escreve«; '
i*«tii*i>_ini.-n»-i jjmi.i5 rà«7nVi<- »•.«»*- ->- •-¦ i. . .mandada vir nara o Rrn.il ««». /  "Pnm ._n_««hM«. _..« ..... _.«»_. _.  .._. _.-.. mo se sente solitürín n t_u
lio Congresso Brasileiro da l
dústria, a rea lira r-se. «m Sâo Pau
lo, rie período de 9 a 16 de dc
-emb.o próximo.

com
«mi-
•tida
'Co-

ia «raiiu ucl negencia. UrUZan- Tl P«rl^« TT " —""" Kl"'* *;•,"¦",""!'"•'""'"- ,<"c eo"1'5 «•""",i f/yv^ma venta um am x.- "_.,1-: "" vv.. Fritz!
ii- do-o com uma etnn escolhida aí' , ° ll> como tronco dos " «<r realidade, a generosidade de v. excia. foi a condição primor- •Nos «Itímos anos perdi todos os
u- Cie aSUa fa*onrla n n.i.._ !..« ManSalargas e Campolinas dial- ¦*• Academia bem o compreende e jamais o esquecerá". amigos, sem exaeção alguma.. ..... ic.2-.ncta. o Barão, oue =?„.,. _»_. ._  0 ,.-, GttnUo Yargas lem sill0i (h fal0> „_, ben/eitor dat aHes De fato já estou viveTldo8 num  e das letras, protegendo as instituições culturais, proporcionando- país mais distante, mais alheio, Üulho, poia, é a esposa delhes meios para quc. realizem scus programas, estimulando e apro- mais inacessível do que pode- Srande cidadão da América, justa• "'" riam ser todos os Paraguaios" ""*"'" " 1"-,i,":''"" -'- '"- •iv:-

çoos e detalhes-què hão de con-tribuir do maneira positiva paratomar universalmente conhecidos
as realizações britânicas, durantens cine. anos qua já dura e.tetterrivol guerra de extermínio.

A mobilização humana o fn-dustnal levada a nível da mais
.t ivnn •_ _ 

no|*'r'*_ «'i-iância, o funciona-ALANDO numa reuniSo de monto da maquinaria indispensá-
jornalietas latino-americanos, vel à produção de ctuerra «>, f«í.a Sra. Eleanor Rooseveit de* nocimontos qua apesar Z Sfficlarou qge a simpatia do povo do. da« as »«..«.«_?..Estados Unidos para com a Amé- 

°t'.-?"_-""' 
.nac«->dades. a In-

F

Ernest Feder

_BUt»JCx.
Política de boa

vizinhança
iVNDO numa rei

.. nalietas latino-arr._ ,
«Sra. Eleanor Rooseveit de-

mmm^Êt&^mmm

ga, obteve belos produtos, ori
ginando-se desse cruzámèntd

tendo em vista as coiiclusões èa os animais que tomaram essa
pípeeifio administrativo . iast.m- designação racial, geralmenterado para apurar irregularidades cie peíò tordilho nas suas imi-era fomunicaíiSee:, cfctiiadif, sô- '"
bre a morte de rc.es na rompo-
iiçlo do hem IP-8, no dia 15 rie
maio de 1943, o diretor -da Cen-
trai suspendeu por 15 dias os
...entes Jouif Pereira Jardim e
Lúcio Gualiato. Essas suspensões
foram convertida," .ein multa,
Ainda no mesmo ato foi indefuri-
da reclamação do Frigorífico Cru-
neiro Ltda. na importância de Cri
7.580,-A, referente a 11 re.es mor-
tas no acidente com o trem acima
referido, na «taçào de Cachoei-
ra, de ver. que a morte dos alu-
tildou animais foi natural e ncor-
réu em viajem, nada tendo que
ver «cai o acidente que sofreu o
comboio.

lhe dera o nome de MangalTr! |ÍÍÍft ^>n,a tonasarquivos e cisrrespondênciasdo Segundo Reinado poderádocumentar perfeitamente ofato alegado. E' possível quenos maços de papeis imperiaisconservados no Castelo' d.'.Eu

rlcá Latina i tão grande que. no
que se refere à politica de boa vi-
zinhanca, tudo continuaria, qunl-
quer que fosse o governo de seu
grande país.

Palavras como essas, enchem o«

as suas necessidades,
glaterra foi forçada a fazer àsnações aliadas, as difíceis con-diçoes de vida pública o priva-da, a mobilização da mfio dsobra, a sub-divisão das Indústrias
que forçou, a dispersão das fa-

Alter foi oferecido
pelo soberano a um outro Jun-
queira, pai do conhecido Capi-tao Francisco Orlando DitiizJunqueira, tronco dos Junquei-

- Em prol da Cruz
Vermelha

' NICIAT1VA do Comitê

O diretor di Central acab. ds
híiatar as necessárias instruçóe;.
acerca das proposta» de admissão
e readaptação de pcsioal de es*
critério.

*
Para ,i«il|ar a. coleta de préçoa

da conítruçio do. silos de Barra
do Pirai, o major Alencastro Gui-
marres designou uma comissão
composta pelo.s engenheiros Ad.il-
berto Jaime de Lossio Leiblítr.
Aldo Marjili c do inspetor Mario
Adâeí.

*
O presidente da Cakt de Ap'i-

«entadoria e Pensões dos Ferro-
yiàrios da Central do Brasil co-
municou ao diretor dessa Estra-
òa, hiver concedido aposentado-
èis a partir d« 16 de dezembro'
próximo aos seguinte;, empresa-
dos: Doctarso Máximo dos Fa.>
sos e Jesé de Santana.

; Regressou dos Estados Unidos
ontem, de avião o major Landry
Sales, diretor do DeparUincuto
do Correios e Telégrafos.', Xo Tesouro Nacional serão pa-
gas, hoje, as folhai- de aposen-
tjidos dns Ministérios ris AcroH.iu-
l|ca, Justiça e Agritultura e p.u-s)5es dá Guarda CiviJ,

*' Solucionando unia consulta, o
Departamento de Previdência S.»
ciai do Dcuartameuto Nacifiu.il rio
Trabalho decidiu que s* Faritiü-
cias das instituições de pTevidêD-
cia náo devem estar sujeitas ò
e^iíAncia da «üquelajem de |ii'b-

.dutes farmacéulico:, uma \rr. que
cf,sas irislituiçõeç náo podem scr
tjdas eomo estabelecimentos co-
inerciai.s p.ira o púhlico.

•v.
; O Sei'\'i',o de MeL.orol.ojia prevò

timpo bom, Aeb.tilÇi.idade, tem^e-
vatura estável, ventos tle nardai-
te f, siteste., frescos.

•t-
Atendendo a um c

clas.iei. produtoras, i
Sarjla Mjirü Madalotia
ral Peixoto, iolerveiitor federá)
Eitado do Rio,

V. .¦ ,. Waaa..a COlja,üntao ficaria de vez estabele-«do o pediitree das duas raças«e cavalos nacionais.
Gustavo Barroso

sencias está a mostrar a vanta-
gem econômica que há na for-macào de florestas artificiais, des-ae que. sejam atendidas as re-

n,,-,, .i '.- "" ,--¦¦¦"'- í1"35 da ellvicultura; outrossim

Tudo o que se refere à Cruzvermelha lembra heroísmo, re-nunna e humanidade, e agora,nestes dias tumultuosos, seu pa-pel e dos mais vastos, é seu he-roismo, anônimo mas inesquecí-vel se distribuiu nos quatro can-tos do mundo. .
Cümpns-no*., portanto, auxiliara Cru. Vermelha Brasileira, que,

l-a-ll-M i-i n_n_.^l T-._ e*  - «^

veitando os talentos reais que se vão revelando e oferecendo-lhes
excelentes oportunidades para fazer valer os próprins méritos.

Os benefícios concedidos ú Academia Rrasileira não cnnsti-
luem um falo isolado, e é isso que dá relevo e. significação ri ho-
menagem onlem prestada «n primeiro magistrado da República
un Palácio do Catcte pclu diretoria e membros da "Casa de Ma-chado dc Assis".

Inovações postais
e telegráficas

visitar o jovem casal em Naum-
hurg antes da emigração. Eli-
sabeth fer, tudo para convence-
lo a acompanhá-los. Vemô-lo nu-
ma carta a Overbeck, um dos
poucos amigos que conservou."Examinei cuidadosamente, es-
creve-lhe, a idéia de uma coloni-
zação no Paraguai, não sem a

habitantes das demais repúblicas milias e a organização dos «ardo continente de justificado or- viços de Defesa Civil e territo-rial al.m de inúmeros outros in-dispensáveis, Já por si, constitui-riam aarealização de um formidá-vel esforço, mas, entretanto, nâorepresentam senão uma parte doque foi feito , no imenso con-

incute o Instituidor de tão sáhin
A afeição pola irmã levou-o a J,olí.icn.fl«em -.* PFoff.f. «-«nlfi-

OMPLETAMENTE entusiasmado com o desenvolvimento pos- Le.g_1"_!._ Í."ím„So de tnlvez »_7 VAe&nor Rooseveit certamente ca-

cando de maneira incisiva o alto
apreço em quc!as tem.

O Brasil comunga desses senti- _..__ __„..mentos de «levada solidariedade e 'un,° de realizações que culminoufiel aproximação por considerá-los com a possibilidade da vitériucomo parte integrante de um "mo- •'»'»-- -'-'- - -
du6 vivendi" que já há vários anos
vom; mantendo com os seus ir-
mãos da grande República do
Norte.

Por mso, as palavras da Sra.

desse país desarmado, *na lutacontra o mais -terrível, o maiso mais sanguinário dos

surdo. Não; ás minhas necessi
dades climáticas são contra. Fo-
rn disso, porém, a idéia é muito
razoável. E' um magnífico pe-(laço de terra para colonos ále-
mies. Sem expectativas exage
radas um Trestfaliano ou uni po

nas.

e Defesa e
restais, de São Paulo, a cotaçáodas madeiras de lei, hoje em dia,e por metros cúbicos, i a seguinte-marfim, Cr$ 850.00; peroba, CrS.00.00; cedro, CrS 1.500,00; ia-carandá. Cr,l.500,00; cabreuva.Cr$ 1.400,00; canela--., Cr? 750,00;canela, Çrl S50,00: imbuía
Cr? 1.700,00; ip>„ Crç .,850,00! faveiro, Cr$ 550.00; oíeo,

meriano bem poderiam zarpar «^¦¦^."acTdVd^r.nt™ na
para lá. Outra questão é a de '  -
saber se justamente minha irmã
e o senhor meu cunhado ali es-

e massaran-
om o general Tvo Soares à'íren- 9 SOO.OO^pinho. Cr? 600.00; con

te de seus destinos, vei.. realizan-
do um papel de civismo e de
grande acento humanitário.

Lembremo-nos de que nos cam-
pos de luta, nos momentos em queai batalhas estavam na augp. e os

E

mu ii» d.as
ia.io. para
o ii .íira.i-

uo

maia"; eficientes inventos bélicos no de rcflorestamento dtransformavam o ambiente em ai-80 intradu.ívçl, uma espécie deinferno de fogo e sangue, umabandeira branca, com uma cruzvermelha no centro, sempre flu-tüáva por perto. Assim; era, é
e assini será,

E cabe a nós. que participamosdn mundo, temos irmãos lutando
no front, e vivemos estes dias de
guerra, nSo esquecer nunca essa
bandeira, essa nobre, humanitária
e altiva flámula feita para servir
ti todos os homtns.

Essências nacionais
• XPEP.lftXCIAS realizadas pe-lo Serviço Florestal de. São

Paulo indicam que ;is essen-
cias racionai;, apresentam nola-
vel e valiosa preciosidarlf em rc-
laçâo às arvores èuíppéia., As-
sim, as nossas oSsòneias fonip-
cem madeira entre HO c 60 .mos
dc idade, enquanto hh Europa as
florestas artificiais só sán apro-vrii.nl.is para fins industriai, de-
r>¦"»i-. de 80 .-uinj. O carvalho pàulis-ta fornece macieira aos 30 anos,
eiiquasto que b europeu só aos 150
anos cosliniiíi scr cortado, nistorivalizando com a nos«a cahrctívn;
hraiins e faveiro, c|uc «ão dc crês-
ci mu li Io lento.

As referencias que citamos es-
..larecetii ainda que. o angico, «ns10 onos, atiosc a 20 metrôs dç ai-
tura; ,-, imbuia e o pau ferro, n,i
mcíma idade, tim S metros: i *
nçp-ibi ^•..i ,i 8 metrôs; o jequiii.
bá f -i cenferane. com 5 ínoí, la-
cançam 6 metros de altura,

A nrécocidade das nossas es-

ferana. Cr? 700,00;
duba, CrS 700,00.

Por tudo isso, é oportuna e me-ntoria a iniciativa do interven-tor Fernando Costa, que vai ese-cutar em São Paulo, o maior pia-
de que jásie cogitou no Brasil especi.ilmen-te porque nele .«e assegura ao agri-cultor que plantar arvòres finar,-

ciamcnlo sem juros e a longo pra-t.o, formula que deveria estender-
se, e no pais inteiro, a Iodos quequisessem plantar e criar.

Esclarecimento

Ai 
S portas de Jegginhen, um
€oldado alemão foi preso.Chegava a pé dc Altkirehcom sraudes pacotes debaixo dobraço. Era um soldado qu. volta-va da Áustria para se .imitar á suacorporação. Sentiii-st «spantadoem encontrar franceses"; levantaos bruc-i? para o céu: — '•_.• anossa blili-lirieg", diz ele.

Ao c(ue retruca um comandantetrances, esclarecendo: '
.._ní-Siin?' „im ""'-' é a no*'»nlil.kncg".

Legionários nazislas
(T* CERCA dc 200 íegipnários oa-
V^^ .Ista.s fnrarn presos em Bu-caresle e reiTietidós para cscampos de concentração aliado:!;

Cóm a libertação rl« Miimani.i «o consequerite réviravolt,. politica,cs.ses colábóracionistas tiveram o
easligò quc mereciam.

Acrescenta, porém, o despacholelcsrâfico, que a maioria come-
Suili fiicir |xira a Alemanha c:-capando h prisão.

Mais. cedo imi nni-. tarde, po-rérrii isse;- trjidorej _erâò sc;u-
ros e então, terão o castigo ati.
merecem.

r^tal-lelegráfieo da América do Norle, o major Landri Sales, quo>"vem do reç/ressar do grande pais irmão, em entrevista fc im-
prensa dix do seu desejo de introdusir entro nos grandos inovações
que naturalmente, nao serão — segundo as próprias palavras do
entrevistado — cópia3 servia, mas adaptações efetuadas dentro da
conveniência prática do serviço.

Em primeiro lugar, são expressivamente realçadas na tnlre-
vista as virtudes que fizeram dos Estados UnidoB um país oxtm-
plar no quo se refere ao serviço postal-tsolegráfico, tanto assim
que a postagem simplos _ a prelorida pelo povo, que, des. àH. tes-
temunha a confiança resultante do transito eficiente, rápido e se-
guro das correspondências.

Tendo estudado e observado eom o maior interesso o quo
sò fss nos Estados Unidos, e procurando sompro eolher as Hçõos
que pudessem ser ulein ao nosso país, o sr. Landri Sales traça um
programa a ser aplicado, dentro das conveniências posslvois, quo, „. _.uma vor efetuado, transformará completamente a nossa paisagom quistar o irmão para um imedía
postal-tolegráflea, uma ve*, quo dilatando do um modo eloqüente ta mudança para a .-.mériea, minoso"sua utilidade, se alicerçará om uma soma maior de serviços prós- l.lÍBabeth aconselhou-lhe que notados ao público.

Isso, naturalmente, só poderá ser conseguido sendo criadas
maiores facilidades para o público. Urgo nâo esquecer quo nom
sempre _ um pra.er se colocar uma carta em qualquer agência
do Correio do Brasil, tais as dificuldades e exigências que se apro-
sentam, sem falar, é claro, na clássica fila.

Sem dúvida, o ponto mais importante da entrevista do major
Landri Sales 6 aquele que se refero à exploração do serviço to-
lográlico por empresas particulares. Entretanto, este plano, a nos*
fio ver, já se situa em perspectivas mais longínquas. Muito mais
próxima nos parece a instituição do uso do teletipo, que seria roal-
mente um grande passo no desenvolvimento das comunicações te-
legráficas brasileiras. ;

Nestes dias «m que o tráfego postal do país sofro as cen*
tingências da guerra, üo bem )á esteja vivendo dias tranqüilos, som
a menor inquietud», a entrevisto do majer Landri Salss nos adverte
de que, no após-guerra, leremos um serviço postal-telegráflco ofi-
ciente « moderno, o poderemos nos comunicar com a distaaneia do
uma maneira cordial e simples.

cruel o
inimigos.

r.° 
'}}vt0 B<-«n«" quo o sr.

__,__ ,. ,. - - >....... .,„„..,_1W v._u«..ia..... .«- --nurcliill apresonlou ao Pnrl«-Srum din ali encontrar um asilo laram fundo, nos corações brasi- monto, contém, como nfi.. noS«LPara mim mesmo. Quanto a es- lelros, porque representam unia dei.-car de ser, as P°aG"«mais minucio-ta perspectiva cheguei a um ab- homenagem da mulher norte-ame- sas estatistiemi .ai,.- •¦—.¦..ricana 
para com suas irmã. lati- ção doVsSíj^ 

" °rgan'zrf
na». T aos serviços internos, as bai

"Dinheiro criminoso"

François 
Mauriae, no "Figaro"

fala do "dinheiro criminoso"
e declara textualmente;

xas sofridas pela Grã Bretanha opela Comunidades das Naçõesbritânicas o pelo Império, oudanos causados nas cidades in-
glesas pelos bombardeios do ad-
yersário, o sacrifício das popu-Iaçoes civis, a produção de ar-

tarío no seu lugar".
Malograda a tentativa de con-

menos comprasse, por SOO mar-
cos, um lote de terra na futuva
colônia. Era evidentemente a
esperança de que Friedrich iso-
lado e enjoado do ambiente eu-
ropeu, poderia um dia se resol-
ver a emigrar para o Novo Con-
tinente.

Desta ver o filósofo concor-
dou. Escreveu: "Ainda que im-
penitente europeu e antissemita

frente, os hen.fieiários da ocupa- momentos, a produção agrícola e.no alemfi acabam de pèr ao abri- industril, a exportação e a im-...seus milhões e seus bilhões", portação de gêneros o produtosA tArefa, agora, sem dúvida, é
pôr quanto antes a manopla da
Resistência em cima dos inoecn-
tes donos daquele "dinheiro cri-

vónos, o racionamento, as taxas• •"o-i.o. exigidos pola guerra,e, finalmente, sobro todo o con-junto do esforço de guerra de-«envolvido pela Grã Bretanha,desde o inicio da campanha atéos dias atuais. A construção denavios, de aviões bom como asperdas nosse setor, são expostasdetalhadamente nesse documento
que bem revela a franqueza e averdade com que o governo in-gtes se dirige ao povo, a quem opais deve o milagre dessa pre-paraçao fulminante para a guerra.

rer no Braill, ja havia sitio cons- mS^d^!!!" T-ü 
6,VgÍa áe~

tátado existir em Goiaz desde 1'923 £Â&_£?__? nessa, «errível fase, sria

Petróleo em Goiaz

GOIAZ 
tem petróleo. "Que

diabo!", dir*o certamente,"Goiaz agora tem de tudo!"
Mas A'a verdade.

Golas tem de tudo, e nâo ape-
nas agora, que se procura fazer
uma publicidade racional de suas
imensas riquezas. Goiaz sempre te-
Ve de tudo. Inclusive o petróleo,
que os prospectos diziam nâo ocor-

quero tornar-me fazendeiro sul
americano Ma«; * min,.., +Pwn wR<-° exiscir em üoiaz aesae i.ü3 .„,._„ ._ a.'""*'-"""'8f!ltamericano. Mas a minha terra ^ um eienti.tR de reconhecida ««linuodo nos dias que S9 avi.i""* em que os grandes pio-

Calçado popular
N'

Salitre para o mundo
durante séculos

u MA • comissão de técnicos
visitou recentemente dlver-
sos municípios do in-

terior de Goiaz com o intuito do
proceder a pesquisas de verifi-
cação da ocorrência do salitre
que, como se sabe, ê um mine-
rio atualmente empregado em
larga escala na indústria liélica.
Segundo informou a "Asapress",
os componentes dessa comissão

.0 SLU CONSTANTE empenho de atender a tidas as necessi-dades da população, no amplo quadro da sua economia pri-vada. objetivando, particularmente, as classes menos favo-recidas. a Cciprdenaçán estabeleceu, nâo há muilo, como já havia
procedido, anteriormente, com os tecidos, a obrigatoriedade da fu-bricaçno e da venda, no comércio varejista, de um lipo de calçado
popular, com a marcação "Tipo Coordenação"..

A providência resultará depois de. prévios entendimentos comIndas as parles interessadas, ou sejam os representantes dos cor- fizeM,.i''decÍarações revelando atnmes, dos sindicatos de. classe e. das fábricas de. calçado. Esiabe- existíncia de salitre em 23 municl-tecida a necessária concordância de. pontos dc visla, resguardados pios goianos, nos quais é encon-ns interesses dns parles interessadas, o artigo foi lançado no Irado em furnas, lugares de ca-merendo. vemas e serras. O salilre?<ãn ,'¦ preciso pormrnariznr o exilo alcançado, bastando recor-dar que logo nos primeiros dias do seu aparecimento Iodos os es-loques estavam esgotados. Era a vilórin completa do calçado "Tipo
Coordenação". Os objetivos visados eram plenamente alcançados:
facilitar ao público um artigo dc boa fabricação, eom condições dedurabilidade, e a preço módico. Entretanto, a despeito desse sn»cesso, o calçado popular desapareceu dn mercado. i Dificuldadestmpretitstas à época do Convênio se fizeram sentir, posteriormente,perturbando o rilino de. produção.

Para corrigir, então, as causas determinantes da retração doarliqn nos postos de. venda, a Coordenador acaba de baixar inte-icssantc parlaria, em nue sr estabelecem novas providências:rs dc facilitar urna melhor cooperação entre. Iodas
leressadns.

rapa-
parles in-

1 amof. asíim, ler novamente, no mercado, o cflrí^f/o popular,graças aos esforços da Coordenação e ao espirito patriótico dos ir.-
dustriais do couro, dos fabricantes do artigo e- do comércio.

que
ocorre nesta região, analisado pe-
los referidos técnicos, ofereceu
Sl.OSTo de perccnlagcm de nitra-
ti. de potássio no campo químico e
em seu estader bruto 5;7S9í de
sulfato de cálcio, sendo qiic o ni-
trato aprescnlnu 5fiCr de ácido
.-urtllco, sem quaisquer vestígios
de cloretos ou sulf.itos. Revela-'
ram airtdn que o sfatltr. dn Goíáz
é melhor rio que o rio Chile, acín-
turniilo (|iie no município dc For-
mosa esso malária prima c>lr;i-
l.giça surfe na própria terrn so-
litrosa e nas lislaljgrntics ou nas
estalactites das furnas, com de-
pôsitos que dariam para abaste-
cer o mundo por dezenas de ano:.

capacidade.
Professor da Faculdade de Medi-

ema e Cirurgia e autoridade
InconteBte em assuntos da minera-
logla- e geologia, Guilherme P. Mil-
lward, por incumbência do Servi-
ço' Geológico e Meteorológico do
Ministério da Agricultura, esteve
naquele ano de 1023 em Goiaz, per-correndo .00 léguas de sertão a ca-
valo e fazendo detidas investiga-
cóes nò mundo novo que encontrou
n* hlnterlftndia. E revelou mals
tarde coisas surpreendentes.

Segundo o testemunho do ilus-
tre cientista G; P. Mlllward, exis-
te petróleo em diversos pontos dò
sul de Goiaz, como Piracanjuba,
Morrinhos, Jatai, Caldas Novas,
Ri- Verde, Marzftgfío, tornando-se
mais acentuados os indícios na ba-
cla do Paranaíba, cuja conforma-
çâo geológica, consoante verificou,
é idêntica à dos terrenos onde
ocorre petóleo — camadas de are-
nlte. chisto niio bttumlnoso, quar-tl», etc. Pouco depois daquela
Hpooa os geólogos britânicos
Thompson Duckers 'e Harrison
Echmidt proclamavam na Inglater-
ra o descobrimento de petróleo em
Goiaz.

NJo podemos afirmar que nossas
condições econômicas permitam a
exploração da incalculável riqueza;natural representada pelas jiuidasde petróleo de Gola.. Mas que defato ísfes depósitos existem, nâonos _venham refutá-lo.

*í Mt&n os depoimentos de Mil-Iw&rd, tlurkers e Harrison ates-taürlo-p, toet.rqufvslrr.ente.

nham,
Mornas da p*a_, exigirão' do" todosos ing.oses a mesma dolèrmina-
Çao o idênticos esforços, paraque a paz seja finalmente censo-lidada o a prosperidade volte areinar entre todas as nações domundo.

nrSfto

Voltaire e o fascismo

ALBERT 
BAYF/r. nn

parisiense "Franc-Tireux",
Intitulando seu artigo"Voltaire contra o fascismo",

declara:
_"Vollajre è _ Justiça, a luiina-

nidade, a fraternidade, a demo-
cracia, a eterna revolta contra a
eterna tirania. Eis. porque, em
todos ns paises. o fascismo, isto
é, a tolice e o ódio, sc atir.-im
contra Vollhire. F.is porque, em
todos osp.iiscs. a liberdade, ísló
c. a razão c o amor, fesiclam
Vollairc".

T,niiIo o é. que os invasores
teiilôiiicos¦dcslriiiiíim-llie o jiclo
mniiuniònfo em lirqiize que se <¦¦-
Kuin majçstosníiieiile numa d;ia
margens dn Sena, naliiriiínirnit!
nens-Uido com aquela caiVçán dofijn dn século X','111, He inspira-
.An aristncrática.i que diria:— A culpa é de Votlnire!

E nâo erraram, ua verdade.
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0 Entreposto à disnosi-
ção do Serviço Metro-

itàno
ibAi O CnOllISTA FALA-NOS DE UMA PEÇA ES-

CRITA POR ALEXANDRE DE GUSMÃO RÁDIO

l'i»« oficio dirigido nrj oorrie-
nailpr, da Mobilização Econômica,
n preíeilo pós ontem, à. disposi,
ção do Serviço Metropolitano, o
Entreposto de Gêneros; cnnslnii-
do pela Prefeitura, na Avenida
Rodrigues Alves. O Entreposto
funcionara articulado com os Mer-
c^ilns Regionais e nas condições
qua forem estabelecidas pela Ca-
ordenação.

Distribuição de carne.

Coiminica-nos do gabinete do
rliefs do Serviço de Abastecimen-
to, por intermédio da Agência Na-
cional:"Em virtude do ntr.-.so verifi-
e.ido com o navio frigorífico que
trnz um carregamento de carne
para a cidade, o qual só chegará
no Ri», hoje; n distribuição desse-
produto sópojlerá ser feita à po-
pulnção na próxima quinta-feirn.
0 Serviço de Abastecimento esta
providenciando no sentido de re-
fnrçar os estoques de peixe, aves
c pequenos animais, para a venda
de hoje, bem como adotando me-
ilidas destinadas n normalizar os
fornecimentos de. carne bovina, a
p.-.rtir do mis próximo vindouro".

Construção do Grande
Auditório Getulio Vargas

Esteve, ontem, cm conferência
com o prefeüo Henrique Dods-
v.orth o sr. coronel Arnaldo
C-ainlc, cujo assunto versou sobre
a construção do Grande Auditó-
rio Getulio Vargas. Essa obra
esíá projetada em terrenos de ur-
banízaçãò ligada ao morro de
S:nio Antônio, próximo ao Lar-
go da Lapa.

Trazem artigos de Natal
Procedente de Portugal, chega-

ra, no principio do môs entrante,
o navio português 

"Anfitritc".

transportando para esta capital
grande carregamento de artigos
de Natal. Com a mesma espécie
de mercadoria, tambem é espera-
dn n "Maria Joana", igualmente
português.

Segundo, ainda, oulras infor-
ninções, entrara em nosso pni-tn,
ntd o dia 15 de dezembro próxi-
mn, um navio inglês, com um
carregamento de 8.000 volumes
de castanhas, um oulro cundu-
zindo bacalhau do Canadá.

Curso de clinica cirúrgica
para médicos e estu-

Alexandre de Gusmão, irmão de Burlolomeu de Gusmão, o des-
cnbridor do aeróstato, não foi unicamente o diplomata arguto quc
aumentou o território brasileiro, interpretando brasileiramente o
tratado de Tordcsilhus. Náo foi unicamente o homem que redigia
relatórios como ministro das Relações Ultramarinas de Portugal
Não foi unicamente o burocrata que tinha a responsabilidndc da
sua repartição, o secretário particular de. D. Joáo V, que. tinha
imensos afazeres palacianos. Foi também um homem de grande
curiosidade e pendor literários.

Gusmão escrctieit um romance, escreveu versos, critica literá-
ria, canções e também uniu peça de teatro.

O romance chamou-se "Aventuras de Diófane.s". E' uma imi-
lação da "Viagem de Tclémaco", de Fénclon. O obra não trouxe
a assinatura de Alexandre de Gusmão. Foi publicada com o psau-
ilônimo de. Dorolêa Engraiin Tiivareda Delmira c, por isso, há quem
afirme nâo ser dn autoria de Gusmão.

Canções, dizem que escreveu várias. Conhcce-se uma — "A
liberdade de Nise", cançoneta de Metastásio, que êle traduziu. Em
1749, escreveu as "Cantigas inéditas" que ninguém sabe por onde
param.

Quanto á critica literária, o que se conhece dele são as "Notas
A critica que o senhor Marquês de Valença fez à tragédia de Cid,
composta por monsieur Corneille".

E a peça de teatro? Afirma-se que êle escreveu "O amor con-
fundido", réplica à peça "Georgcs Dandin", dc Moliòre. Essa peça
devia ter ido à cena em Lisboa, no ano de 17117, e "obteve grandes
aplausos pela engenhosa disposição das situações, pelo humorismo
dos diálogos, levíssimos, c pela argúcia crítica à sociedade portu-
guesit do século XVIll. Quem isto afirma é Ronald de Carvalho.

Mas, quanto à "O amor confundido", os historiadores andam
em discórdia. Ilasílio de Magalhães diz que a peça não ê original
como assevera Ronald. E' uma tradução. Tradução livre, libérri-
ma, da peça de Molière.

ACONSELHAMOS
PARA HO«5Ej

Rádio Nacional
ACONSELHAMOS PARA HOJE

NACIONAL.
10,30 — A GRAÇA DE DEUS,

rádio-novela dc G. Ghiaroni.
PAULO

dantes
Sob os auspícios da Associação

dos Docentes dá Faculdade Nacio-
nal dc Medicina, terá inicio, ria
Santa Casa, amanhã, um curso
de extensão universitária dc cli-
nica cirúrgica para médicos e cs-
tudantes r cargo dos docentes
livres Pedro Moura. Fernando
Paulino, Augusto Paüíinó Filho c
Osvaldo de Araújo. A inscrição
para o cursn acha-se aberta na
Reitoria da Universidade dn Bra-
sil, 0 programa e hora encon-
tram-se na quarta enfermaria dn
Santa Casa.

Bolsas de estudo de
íoÂviaçãc

A prova escrita para as bolsas
d? estudos do Quarto Programa
Intor-Americano de Treino de
Aviação, será realizada nns dias
1 e 2 de dezembro, ás 9 horas,
na Faculdade Nacional dc Filoso-
fia da Universidade dn Brasil, à
Avenida Aparlcio Borges, 40, 4."
andar. Todos os candidatos que
entregaram seus requerimentos na
Embaixada Americana antes de 18
de novembro deverão comparecer
a esta prnva, de grande impor-
tànrin para a seleção dos vence-
dores.

Serviço de Obrigações de
Guerra

A Caixa dc Amortização ,'co.niUr
nica que hoje 29. serão substi-
Inícios, pelas respectivas Obriga-
cões de Guerra, os recibos dos
contribuintes do Imposto d e
Renda — pagamento relativo
às Obrigações dc Guerra: quc
liitcgralizaram suas quotas nns
dias í." a 15 de abril de 1944
(Exercício de 1914). A substitui-
ção será feita nos Guicbes do
lianco Francês c Italiano, em li-
í|itidaç5o, à rua da Alfândega, lli
térreo, do 11 c nici.-i às 15 horas.

Sementes distribuídas em
outubro

O movimento da distribuição
dc ¦ementes nela 7." Secção Téc-
nica (Sementes c Adubos! da Di-
vlsSo de Fomento dn Produção
Vpgelal, durante <> mês dc outu-
liro filtimo, foi de 328 quilos, ten-
dn sido atendidos 378 pequenos
lavradores, na maioria da zona
iin-al tio Distrito Federal e tio
Estado ,1o Rio.

A Semana da A.B.I.
O programa rie atividades sociais

e culturais na Associação Brasilei-
ra de Imprensa para esta semana
é a seguinte: Quarta-feira, dia 29,
ás 17 horas, reunião da Sociedade
Brasileira de Crimlnologia, no
Conselho: e ás 21 horas, no Audi-
vério, festa do Centro Paulista;
dia 30. ás 17 horas, audição da
Sra. Wanda de Souza', no Auclltó-
r!o e As 17,30 horas, no Conselho,
•eunlão da Sociedade Amigos de
Ouro Preto; dia 1.° de Dezembro,
ás 17 horas, no Auditório, soleni-
dade da Le~iào Brasileira rie Assis-
têncla; dia 2, ás 10 horas, no
Auditório, audição de piano das
aUmas da Sra. Lia Sampaio Via-
na e, ás 17.30 horas, no Conselho
palestras do Instituto Nacional -de
Ciências Po!itlc:is; dia 5, ;s 20.JU
horas na Diretoria, reunião do
Instituto de Cegos; ás 21 horas, no
Auditório, audição da cantora
ria Augusta Costa e da pianista ES-
f.ie. N.-.íberser; dia 6. ás 17.30 ho-
ras, sessão cinematográfica p?.ra os
rocios.

O "TEATRO DO ESTUDANTE
DO BRASIL" REPRESENTARA"PALMARES", EM BREVE

O "Teatro do Estudante do 3rn-
sil" reiniciará suas atividades a 18
('. Desembro próximo com a apre-
sentação do poema lírico de Stcla
Leonardcs da Silva Lima "Pai-
mares".

Poema em cinco tempos evoca a
vida de Castro Alves e o poema
que deixou incompleto sóbre a Re-
pública dos Falmares.

D. Ester Leão tem ensaiado cs
estudantes que surgirão como in-
térpretes dessa peça, que dará r.o
Brasil mais um autor.

O "Teatro do Estudante do Bra-
sll", conforme diz scu titulo, em
sua existência dramática para, es-
tudantes dc nossas escolas supe-
riores, secundárias, técnicas, pro-
flsslonals, cursos particulares de
belas artes, enfim ao alcance de
qualquer estudante ou estudioso de
teatro."Falmares" será apresentado
com moderna encenação.
UM DOS MAIS PITORESCOS

QUADROS DE "TOCA PRO
PAU"

Pela sua variedade de quadros,
pela montagem caprichosa c pelo
argumento que apresenta, nunca
será demais dizer que "Toca Pro
Pau" é uma revista ineguulável,
cem por cento sucesso. Em um
espaço diminuto de 120 minutos
sucedem-se os motivos de ale-
gria e de deslumbramento, uma
vez que imagens felizes, bailados,
apoteoses c críticas são bem cria-
dos e magnificarnente defendidos
pelo elenco inconfundível do JoSo
Caetano, à cuja frente se encon-
iram as figuras de Beatriz Cos-
ta e Oscarito. Um quadro porém
merece um especial destaque» pela
felicidade de interpretação e
montagem. Iteferimo-nos ao "co-
midiis de Portugal" onde s5o
apresentados, a fartura e a. origi-
nalidade da culinária lusa, qua-
dro aliás que ó defendido explen-
didamente por Beatriz, Anuindo
Nascimento e Girls, "constituiu-
do-se um dos mais deliciosos mo-
mentos da interessante revista dc
Luiz Peixoto e Freire Junior".
COLLOMB. IDEALIZOU A
MONTAGEM LA "ALVORADA

DO AMOR"
O conhecido senógrafo e artista

de fina sensibilidade H. Collomb,
convidado pela Empresa Paschoal
Segreto para dirigir a montagem
deslumbrante e maravilhosa da
famosa opcrela "Alvorada do
Amor", de Otávio Rangel, quo
brevemente irá à cena no teatro
Carlos Gomes, aceitou o convite
tendo já preparado os "croquis"
da admirável obra de cenografia
que está sendo executada por Os-
car Lopes, Lazary, Raul de Castro
e êle próprio.

Os principais papeis da delicada
opereta serão defendidos pela
aplaudidos soprano Tereza Rogia
e o tenor Pedro Celestino.
PROCOPIO EM "PALMATÓRIA

DO MUNDO"
Foi ontem exibida no Serrador

em 2 sessões, a terceira peça da
temporada dc Procópio-Norma,
"Palmatória do Mundo", de R.
Magalhães Jr. e Batista Jr. As
duas sessões realizadas estiveram
repletas, sendo a peça muilo
aplaudida e digna do elogios a
grande Interpretação de Procó-
pio e Norma Geral". . Hoje, em
2 sessões, novamente "Palmató-
ria do Mundo", será encerrada, rea
lizando-se uma Vesperal das Mo-
ças, amanha, às 16 horas a preços
reduzidos e à noite em 2 sessões.

VESPERAL NO TEATRO
RECREIO

Richiardi Junior e sua Grande
Companhia do Mágicas e Revistas
darão, amanhã, em vi ipèral, às
16 horas, a preços reduzidos, a os-
petacular revista " Cavalgada Má-
gica" cm que ò ilusionista apre-
sentará incríveis trabalhos dc
prèstidigitnção.

Na revista que. hoje. será le-
vada à cana, às 20 e 22 horas, par-
llcipam, também, a graciosa Dori-
ta Lloirt, o excêntrico Carsi, e
outros destacados elementos da
Coinoanhla.
HOJE "VILA RICA" NO GLORIA,

POR JAIME COSTA

nior, dois tcatrólngns experimen-
tados e que vão apresentar mais
um trabalho cômicí), digno da es-
colhida platéia do rlegauleajcatro
da Cinelàmlia. Procopio va\dar-
nos mais uma rie suas iíresisti-
veis criações cômicas, aproveitai!-
do as inúmeras situações ,1a peça.
qne vai à cenij em magníficos co-
nários de Oscar Lopes.

O REAPARECIMENTO DA CIA.
VALTER PINTO NO RECREIO

Afim dc tomar parte nos en-
sáios da revista do Luiz Peixoto e
Gcisa Roscou, com que estreara
no Recreio a nova Companhia
Valter Pinto, chegará sábado ao
Rio a "eílreia" cômica do con-
junto, Dercy Gonçalves, que se
acha há um mês nos ensinos Im-
pcrinl e Quisisana, de Poços dc
Caldas.

Os e-pctáculos de Valter Pin-
to estrearão di» 28 do próximo
môs, em sensacional Temporada
dc Ano Novo.

I LlttEr^M'TOSSE
^lÉ^HEND^Siè

MUSICA
ESTER NA1BEUC1ER E MARIA

AUGUSTA COSTA NA A.B.I.
No próximo dia 5 de Dezembro,

ás 21 horas, no Sulão Oscar Gua-
nãbárlno ria Associação Brasileira
de Imprensa rcalizar-se-á o con-
corto de canto c piano a cargo do
Maria Augusta .Costa o Ester Nai-
berger, respectivamente. Esse reci-
tal faz parte da série rie valores
novos promovida pelo Departamen-
to Cultural da A.B.I. e está des-
portando Interesse nos nossos
meios artísticos pelo valor das du-
as concertistas, ambas dotadas rie
íliia sensibilidade e vocação ar-
tístien. 03 convites poderito ser
obtidos na secreturia ria Casa dos
Jornalistas. ¦ ¦

11,00 — PROGRAMA
GR AGINDO.

12,00 — MÚSICAS VARIADAS,
cm gravações.

. 12,55 — REPÓRTER ESSO, o
primeiro a dar as úl tinas.

13,00 — VIDAS MARCADAS ,rá-
dio-novcla d|j Raimundo Lopes,

13,30 — A VOZ DA BELEZA,
programa dc Lia Silva.

14,30 —INTERVALO.
15,30- PROGRAMA EM CA-

DEIA COM A RADIO GUANABA-
11 A, com músicas variadas cm
gravação.

10,00 — AMIGOS DO JAZZ..
17,311 — O HOMEM PÁSSARO.
17,45— UNIVERSIDADE DO

AR.
18,10 — MÚSICAS VARIADAS,

em gravações.
18,25 — PROGRAMA VARIA-

DO, com Elizinha Pieroti e Celso
Cavalcanti;

18,55 — CORRESPONDENTE
ESTRANGEIRO.

19,10 — NILO SÉRGIO, com or-
questra.

10,25 — PENUMBRA, rãdio-no-
vela d<. Amaral Gúffiol.

10,55 — REPÓRTER ESSO, o
primeiro n dar as últimas.

20.00 — HORA DÒ HRASIL, dò
Ij: 1. P. *

21,00 — MARCHA NU PCI AL,
radiofonização de Oduvaldo Via-
"21,35 

— UM MILHÃO DE ME-
LODIAS, direção de José Mauro,
com a orquestra Brasileira de
Radamcs, solistas e coros.

22.05 — OS AMORES CÉLE-
RRES DA HISTORIA.

22,35-r- DARCILA BARROS, com
piano.
Guanabara
13,00 — SUPLEMENTO DO JAN-
TAR. 18,15 — NOTICIAS DE POR-
TÜGAL, (Jornal). 18,25 — RAP-
SODIA BRASILEIRA, programa
dc Saint Clair Lopes. 18.55 — SU-
PLT3MENTO DE FINANÇAS DO
DIA, com Gil Amora. 10,00 —
CRITICA ESPORTIVA, com A* to-
nio Cordeiro. ' 

10,30 — MUSICA
SELECIONADA. 20.00 — HORA
DO BRASIL, do D. I. P. 21,00 —
ELAD1R PORTO, com n regional;
21.15 — CONJUNTO TOCANTINS,
21,30 — A FILHA DOS CIGANOS,
rádio-novela de Raimundo Lopes.
22,00 — BÔA NOITE, dc G:lso
Guimarães;
Mayrink «Vesga

18,00 studio com Urbano Lócs
Òrqúpstrai Pascacio. 18,30 — Ciro
Monteiro — 18.45 — Turf — Xc-
rem e De Morais — 10,00 — Ode,-
le Amaral 0 Fernando Barreto —
19,25 — Chute musical com La-
inãrtini" Rabo — 10,30 — sports
com Oduvaldo Cozzi e Galho dc
IJrtiga com A. Conselheiro .—
20,00 — Hora dn Brasil —. 21, ás
22 studin com Suza Filho, 21,00
— Mareei c seus Cancioneiros —
21,30 — Lenila Bruno, Fernando
Barreto, Odeie Amaral o Orquos-
li-;, — 22.000 Comentário de Gil-
sou Amado — 22,05 — Teatro
Flaníour com "Luzes de amor"
dc Bcrlict Junior — 23,00 Bi-
bliotec.i do Ar.
Rádio Clwbe do Brasil

i;i,0i) _ VAMOS OUVIR ESTA
VALSA c/ Gloria d0, Lemos o
c Manoel Reis — 19,25 — HORA
QUÊ VIVEMOS — 19,30 — MAR-
GUA DA GUERRA — 19,45 — FA-
MIL1A BORGES — 20.00 — HO-
RA DO BRASIL — 21,00 — JOR-
NAI, — 21,10 — ÜILERMAXO

REIS em solos de violão — 21,25- RENITA RIOS E ORQUESTRA
21,45 — Carlos Garcia c Orquestra-22,00 - GRAZIELA DE SALER-
NO cl ORQUESTRA - 22.15 -
ORQUESTRA 1)0 RADIO CLUBE,
0/ Bob Lazy — 22,35 — COMEN-
TARIO INTERNACIONAL DE
l'RA-3 de Edgar rie Carvalho
22.40 — GRAVAÇÃO - 22.50 —
JORNAL.
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•Jornal do Brasil
18,05hs. - PROGRAMA DE

ESTÚDIO: Graziela de Salcmo,
soprano e Orquestra dc Concer-
to, sob a dir:çâo de Francisco
Chiaffitelli; às 19,00 hs. Mons.
Dr. Henrique dc Magalhães; às
19,15 hs. Segunda parte do Pro-
grama de estúdio; ás 10,40 hs.
Programa do MARIA AMELIA;
ás 20.00 hs. HORA DO BRASIL;
21,00 hs. Crônica; 21,05 hs."VAMOS APRENDER INGLftS";
ás 22,00 hs. Últimos telegramas:
às 22,10 hs. "OBRAS-PRIMAS
DA MUSICA.
Rádio Mauá

18,00 — Cantores e autor cs ce-
lebres — 18,15 — Solistas uni-
versais — 18,30 — Sambas-roman-
cos — 18,45 — Músicas francesas

10,00 — Nosas valsas — 10,15 —
RItimos de todas os terras —
19,30 — .lesse Crawforri £ seu or-
gão — 19,45 — Valsas viehenses

20,00 — Hora dn Brasil ~
21,00 — Dois minutos com Luiz
Pbixoln — 21,05 — Estúdio com
Petra de Bnrrns e Joãn Rosa —
21,30, Cmw.nlários ria RAtlin Mau',
21,35, Ossos dn oficio — "sl;etch",
21.40 — Estúdio com Débora de
Oliveira — 22,05 — Escute c
aprenda — 22,10 — Última edi-
cão do Jornal do trabalhador —
22,30 — Eói noile dn ministro
Marcondes Filho.
Ministério da Educação

19 hs. 03 ms: "CENAS DO PAS-
SADO BRASILEIRO" — síric de
palestras pêlo jornalista SÉRGIO
D. T. MACEDO — 19 hs. 15 ms:"CANÇÕES" — 19 hs. 45 ms:"LONDRES INFORMA" — re-
transmissão do 1." noticiário dn
noite em português, da RBC.
para n Brasil — 20 hs: "HORA
DO BRASIL" — 21 s: "RECITAL
DA PIANISTA" - LYSIA RO-
MANO KLAPP — 21 hs. 30 ms:"O FATO DO DIA" — comenta-
rio de Anselmo Domingos 21 hs.
35 ms: "OS GRANDES MESTRES"

«crip de Sérgio Vasconcelos
(7." programa — Complemento
do Ciclo FRANZ LISZT! - 22 hs
55 ms: "A GUERRA EM TODAS
AS FRENTES".
Difusora da Prefeitura

As 18 horas: JORNAL DOS
PROFESSORES — Noticias c en-
mehlárlos Suplemento musical,
Sinfonia n. 1 de Shumann — As
1S.45 horas: A Terra e o Homem
As 19 horas: Conversando em In-
glís — As 19,30 horas: Progra-
mn de Orquestro — As 20 horas:
HORA DO BRASIL — As 21 hn-
ras: JORNAL DA PREFEITURA

Noticiário administrativo —
Curiosidades estatísticas da Ter-
r.i Carioca.

Suplemento musical: — Grande
Programa dedicado a Giacomo
Puccihi pela passagem dn aniver-
«árin rie falecimento do grande
compositor: trechos da Bohcme,
Madame Buttérffy, Turandol.
Fanciulla dei West com ns mais
celebres cantores dir todns ns
tempos: Caruso, Farrar, Gin-i Cig-
nn, Gigli. Schcrldan o Merli.

NOTICIÁRIO
A PR-D5 Rádio Difusora da

Prefeitura do Distrito Federal Ir-
radiará hoje, ás 21 horas, um pro-
grama dedicado a Giacomo Puc-
clnl pela possacem do aniversário
de falecimento do grande composl-
tor italiano, constando de trechos
da BOHEME. MADAMI" BUT-
TERFLY, TURANDOT, PAN.
CIULLA DEL WEST com os mais
celebres cantores de todos os tem-
pes: Caruso, Farrar, Gina Clgnn,
GírII. Scherdian e Merll.

Mais um "broadeast" externo
anuncia a PRA-2 para hojp, às 21
lioras com a transmissão rio oon-
r»»rto da Ornucstra Sinfônica Bra-
sllelra que sc realizará no Muni-
cipr.l sob n regência do maestro
Eurrcn Szenkar.

A Discoteca Pública do Distrito
Federal acaba de receber dos Es-
tndos Unidos cerca de 100 discos,
rio 16 noléesdas, contendo prava-
ções: de música sinfônica, com ns
oroimstras de Clevelanrt, Filadélfia
e Chicago; de opera, com artistas
do Metropolitan Opera House: e
com as mais afamadas orquestras
do gênero. Estes discos tôm era-
vado em português, comentários
iYrtistlcos musicp.ls de grande utl-
lidade para os amantes da boa
música,

As bombas, especiais da
RAF, que destruíram o encou-
rnçado "Von Tirpitz" (diz um
telegrama dc Londres) são de
tipo especial, tão aerodinàini-
co que vencem o som na velo-
cidade que alcançam e rapl-
dez desfrutam; Prepnram-se
ns homens, .como se VÔ, pnra
disputarem A Natureza o se-
gredo das suas artes e a ra-
zão da sua força... Ninguém
ignora que o mais rápido ha-
bltüihte dos céus — a andn-
rinha — Já teve a velocidade
uPrapassada pelos modernos
aviões de caçn. A águia e o
gavião, como instrumentos dc
combate aéreo, deixaram-se,
de há muito, vencer pelos"Spitfircs*' e "Tiphoons" —
verdadeiros soberanos do es-
paço e, dentro em breve, cam-
peões indisputáveis da estra-
tosferu. Os raios cósmicos, o
vetógrafo, o visnr de bombar-
doio, o radar são outras apli-
cações, à arte bélica, das ciin-
cias fisico-naturais. O que o
sábio Arquimedcs fez, em Si-
raeusa, com os seus aparelhos
primitivos, vai-se ampliando
em escala prodigiosa, de ma-
noira que a guerra do futuro
será, mui provavelmente, a
definitiva ruinn do Mundo.
Quando os projeteis marcha-
i-er.i na razão dos relâmpagos
c os aviões iniciarem a mar-
cliá ruidosa para a conquista
dos espaços intcr-planetários,
então estará em vésperas dc
acabar-se o planeta cm que

J vivemos. Incêndios desmesu-
I rr.dos provorar-jc-ão de longe,

com o simples torcer de um
comuiador elétrico. As cida-
Jes voarão pelos ares, por
lícitos de super-bombas voa-
doras, imaginadas pelos netos
ferozes dos incuráveis e san-
cuinários alemães. 0 âmago
da terra não abrigará, sufi-
cientemente, os seres humanos
— visto que a potência das
armas bélicas terá vencido, de
muito, a capacidade de resis-
tência dos materiais comuns...
Nem nas profundezas da ter-
ra, nem na intimidade dos
mares, nem no fofo coxim das
nuvens, estará o Homem rej-
guardado dos'efeitos mortlfe-
ros dos instrumentos que éle
mesmo criou, para sua destrui-
ção e ruina. As tempestades
naturais com que hoje nos
amedrontamos e que reboam,
nos espaços sulfúrcos como
ifnúiicios do próximo fim de
tudo, serão nada em face das
catástrofes artificiais prepara-
das, mui dc propósito, pelos
engenheiros e cientistas de
amanhã. É evidente que .ó
inundo não poderá resistir .ío
abalo desses choques, nem ao
resultado dessas experiências.
Antes, muito, que ns ódios c
as fúrias humanos cheguem
ao esperado climax, ter-se-á
desfeito o arcaboiço do plane-
la e acabada a história da
Tarra...

Será, êsse, justo castigo ao
desvário cnm quo andamos
desdizendo a palavra dc Je-
sus, que mandou nos amasse-
mos a todos, como a irmãos
verdadeiros e amigos de nas-
cença... Com a velocidade do

I raio, as armas do futuro, aba-
ter-se-áo sóbre a Terra e, das

| cinzas de. tudo, talvez não es-
cape, sequer, a memória do
que fomos e a lembrança do
que deveríamos ser...

B«rilo NevtM

HOMENAGENS
SRA. JULES BLONDEL - No

próximo dia 1\ realizar-se-á, na
A. B. I., um almoço em homena-
gem a cmbnixati-iz Julcs Blonriel,
que está dc partida pnra a sua pá-
tria, promovido por senhoras çln
nossa sociedade c da colônia fran-
cosa domiciliada nesta capital.

Listns.de adesões na secretaria
daxA. B. li y

PROFESSOR JOAQUIM MOTTA
— Hoje, ás 11 horas no Pavilhão
São Miguel, da Sanla Casa da Mi-
serieórdia, sede (In Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia, será pres-
lada uma homenagem ao professor
Joaquim Mottn, antigo presidente
daquela nssociação cientifica, sen-
do inaugurado . o scu retrato na
galeria dos ex-presidentes. Em
nome dos dermatologistns, falará,
o dr. Perilo Peixoto e, em nome
dn S. B. D. o sen ntunl presidente
professor Rnmos dn Silva.

JOSCELYN SANTOS — Amigos
colegas e admiradores do jorna-
lista Juceiyn Snntns fnr-lhe-ão
hoje, ás 17 horas, no 11" andar
da A. B. I., uma demonstração
de simpatia por motivo de seu 50"
aniversário nntcllcio, vinte dos
quais no exercicio dajjrofissão.
COLAÇÃO

DE GRAU
CARLOS ARNALDO SILVA -

A 2 de dezembro, colará o gran
pela Faculdade dc Direito de Rc-
eife, o acadêmico Carlos Arnaldo
Silva, uma das inteligências jo-
vens c fecundas de Pernambuco.
JANTA RES

Hoje, às 19,30 hnras. na sede
do Rio rie Janeiro Counlr.v Clube
cm Ipanema, realiza-se o jantnr
anual dc Graças, sob os auspícios
rie destacadas senhoras da çomii-
nidade americana, as "Ladies
guild".
EM BENEFÍCIO

Hoje, no Clube Paissandú.
à rua Siqueira Campos, cm Co-
pacabana, realiza-sc. um "cock-tn-
ill" seguido do jantar dansnnte,
em benlficio das vitimas da guerra
nn França Libertada.

Rcnllza-sc, amanhã, às 21
horas, no Teatro Municipal, o fes-
tival nrtistico em quc tomarão
parte ns.srns.: Gnbricla Bcznzoni.
Leia Bach e Lubclia Brandão, em
benlficio da futura sede da Fa-
cuidado dc Filosofin, Ciências e
Letras do Instituto Santa úrsula.
COMEMORAÇÕES

MÉDICOS DE 1924 — Os medi-
cos da turma de 1924, vão come-
morar o 20° aniversário de forma-
tura, n 2 de dezembro próximo.
As listns de adesões n essa festn
de camaradagem encontram-se
com os drs. Fernando Pcdroso e
Álvaro Praguer, à .nia Senador
Alencar, 109.

EM AÇÃO DE
GRAÇAS

Os comissários de menores, efe-
tlvos e voluntários, os funciona-
rios do Juizo de Menores, ami-
gos e admiradores do dr. Saul de
Gusmão, juiz de Menores do Dis-
trito Federal, cujo aniversário
natalicio transcorre amanhã, man-
dám celebrar, nesse dia, uma mis-
são em ação de graças, às 11,30
horas, na Igreja dc S. Francisco
dc Paula (Largo de S. Francis-
co).
VIAJANTES

PASSAGEIROS DO "CRU-
ZEIRO DO SUL"

Passageiros embarcados no Rio,
em aviões da "Cruzeiro do Sull":

PARA RECIFE: — FAiclidr.s Al-
ves Diniz, Iracema Rey de Faria,
Nelson Newton de Faria, Evangc

Gludofsh, Olavo Bnrio, Haroldo Ce-
cil Poland, Osca rPereira de Brito,
Wütich Frcitag, Otilia Freitag,
Ègóii Freitz Hanlic, Clnrice Diogo
Lavrador, Álvaro Borio, José Fran-
cisco de Ibnrra Barroso, Helena
<le Ibnrra Barroso,

PARA PORT OALEGRE" — Jea-
nettc Roíenzveig, Madalena Ro-
senzveig; Adàyr Ribas, Jesus Igna-
cia da Silveira, Carlos da Cunha
Amaral, Flnsh dc Soaizn Amnral,
Maria Isabel rie Figueredo Costn,
Svlvia ria Costa Tavares, Ronald
1'vle Couto Agüirre Colina Cavai-
canti Aguirre, Aristidc.s Baneiros,
Octacilin Vasconcelos Ribas, Noé
Chagas. Dardo de Menezes, Cecília
Weege LescliUe.

PARA FLORIANÓPOLIS: —
Jayme Brlclo Guilhon, Auta Co«
lonio Melo, Onlsar Schaette, Leo-
poldo Znrling.

Viajarem ontem, pelos nviõesda
N. A. B., ns seguintes pessoas:— Pnra Petrolina, Hugo Fnrman e
Gilberto Bnllaiai. Para Terczina,
Dulcina Cavalcanti A. Souza, Ada-
hil Monteiro Santana, Maria Yvo-
ne. Santana, Raymunrio Bnrlama-
qui R. Monteiro, Salomão Plosc
c Onildo Osmar Sampaio, Pnra
Fortaleza. Maurilio Gonçalveü
Santos, Elcazar Aguiar Campos e
Frederico Maury. Desembarca-
ram, no mesmo dia, de Belém,
Bento Ayres Cnstanheira, 'Valdir
Andrade Cunha. Ezrn Auchmnn,
Hilda Miranda Franco, Laura Gn-
ma Oliveira Souza, Ulysses G.
Souza, Cnrinem Gama Oliveira
Souza. Mercedes Rios. Raimundo
Andrade Ramos, Isabel Andrade
Rnmos; José Júlio Andrade Ra-
mos, Maria Tomnzia Gonçalves,
José Teorlorico Macedo e Zalmen
Leiliv Gh.ilmcz.vk; Sulamlta Fer-
reira ria Silva, Eliana Ferreira da
Silva, Sandra Ferreira da Silva,
Augusto Ferreira dn Silva, Maria
Conceição Teles, Fernanda Braga
Magalhães, Joaquim Soares Bento
c Rnmos Said. De Terczina, Maria
Tnjra Caddah.
MISSAS

CELEBRAM-SE HOJE:
-ATHAYDE MURCE, 7' dia. à:í

10 horas, na igreja do S. S. Sá-
cramento.

AUGUSTO ALMEIDA BAS-i
TOS — as 9,30 horas, na Santa
Cruz dos Militares.

ALEXANDRE PLAMONT, -
30' dia. ás 10,30 horas na Igreja
de N. S. do Carmo.

-AURA PEREIRA MELO FER-
NANDES, as 9 horas, igreja do
S. S. Sacramento.

ERNESTO G. GREVE, 7° dia,
ás 10,30 horas, na Candelária.

JOAQUINA PIRES NICOLAS, ás
9 horas, na igreja dc N. S. do
Rosário.

JACYRA SANTOS GALVÃO.
ás 9 horas, na igreja de São
Francisco Paula.

JOANA CUMNIGHAM CUNHA
7" dia. ns 11 hnras na Candelária,

JOSÉ RODRIGUES .1. RO-\
DR1GUES, ns 8 hnras, na igreja
de Sãn Jnsé.

MARIA MEBCEDES COSTA
PEREIRA TEFÉ, 7° dia, às 11 ho-
ras na igreja dn Carmo.

OLGA SOUZA SAMPAIO, —
às 10 horas, nn igreja de S. José.

m

ALVES
Lirroa colegliil

e acadêmico» —

R. do Oarldor, 198

J

Ponto dos funcionários
/ da S. G. F.

ÓSSEG-TONÍCO Calei fleante
ioi OJIOI

rosponsabi-
padre Fer-

lhe dará mais

Ma-|je

"Vila Rica" é um trabalho rio
r.inior valor, literário e artístico,
ode R. Magalhães Junior escre-
vou espccialmeiile para Jaime
Costa e seus companheiros. Tem
emoção, eòihicidiidc, beleza, arte
(. todos ns demais requisitos para
a vitôi-ia rio um cartaz teatral,
principalmente quando tem a vi-
ver os seus papeis, artistas como
ós possuo a Cia. Jaime Cosia

Jaime Costa lem a
lidade principal — 6
reir-uüihi tipo que
um triunfo na sua carreira, ta o
reitio esplêndido que o artista Hio
soube dar. Estreiam em "Vila R -

ea'\ Alma Flora, encantadora ti-
gurà da nossa comédia, quc fará
i Emcrenciana, maior papel femi-'nino; 

Mario Salábcrry sc cucar-
regará de um trabalho dc grande
relevo; João Bôa Vista, Léo Nas-
cimento. Esses, juntamente com
os demais, como Norma de An-
rirade, Ferreira Maia, Rafael Al-
meida, Grace Mocnia, Adolar, ta
rão de "Vila
dominará a
cm diante.

.\s primeiras representações
dessa peça serão às 20 e às 22 ho-
':,S' 

HOJE. PECA NOVA NO
SERRADOR

Procnpio-Nonnn apresentam ho-
no Serrador, às 20 e 22 lioras

u seu novo cartaz ria temporada'.
!•• a cngrnçadissima peça Palma-
tórin dn Mundo", original dc I!
Magalhães Junior e Batista Ju-

Rica" o cartaz que
Cineláhdla de hoje

- it
PEDRO VARGAS ESTEVE EM QVITAXDl.\ll% ¦— Há muito tempo
a população de. Pfitrápolis vinha reclamando dos dirigentes de Qui-
landinlut, nina audição de Pedro Vargas, o'famoso cantor uzlcr.a
que ora nos visita. No último "wccl;-cnd" Pedro Vargas foi apre-
sentado <io público serrano, inaugunindo o programa de. reaberta-
ru do "grill-room" do hotel, onde sa. deverá realizar a próxima
temporada de fim dc ano, bani como ir festa da. Momo. O cantor
dc maior número dc funs, e, por isso mesmo, apelidado de "o nos-
so uhiigo", teve unia carinhosa recejiçáó, ficando o "grill" rompia-
titmeníe lotado e, ainda com pessoas da. pé, am virtude da Haver
sido excedida a sua lotação. Padro Vargas ao surgir np palco foi
saudado por uma onda de aplausos e da palmas. Iniciou o scu pro-
tirania interpretando números preferidos do auditório, o que ainda
mais aumentou a alegria e a satisfação dos presentes. Fazia tampo
que Quitandinha não vivia momentos de tanto emoção artística.
Ós quc ainda pudessem lar qualquer dúvida a respeito da populit-
lidade da Padro Vargas, teriam ficado planamente convencidos de
quanto é estimado, entre nós, o grande "broadeastcr" mexicano,
se presenciassem tão significativa e atraente reunião artística
impressão dos espectadores era de que ali estava reunida, no es-
paço do "grill" do hotel, toda a cidade das hortênsias, para ver,
ouvir e aplaudir o maior cantor do México. E, realmente, se era
impossível que um espaço como o de um "music hall" pudesse
conter tódn uma população, não o seria, todavia, pudesse encerrar
uma parcela dessa população, selecionada pelo gosto artístico, e,
por isso mesmo, capuz dc apresentar, com vantagem, o todo de que
fazia parla. A mais alia camada social da. Patrópolis, com pareceu
uo lio tel para assistir à única exibição da Pedro Vargas. E dali
saiu plenamente satisfeita, por haver o cantor das grandes tampo-
nidas cumprindo, como sempre, magnífica a impecável pe.rforiniin-
ia. Cantou cm Qiiiliindinlia, portanto, am atenção uo grande da-
sejo doi qua moram em Patrópolis ou estão hospedadas uo maior
hotel do mundo, o nosso amigo Pedro Varags, exemplo da cava-
Iheirismn a distinção pessoal. Muilo cumprimentada, ao final da.
sua apresentação, o cantor mexicano sentiu-se. comovido diante de
tanta demonstrarão dc simpatia c da admiração de una iam sido
alvo onda quer quc sc encontre nesta grande, c querido Brasil. A
história de Quitandinha guindará, em suas páginas, mais

notável acontecimento social e artístico.

Serviço de Tráfego
MULTAS

Eslncionnr cm locnl não pcrinl-
tidos: 4023, 703S, 17135, 20093,
2175S. 22G45, 21078, 31947, 35225,
O. 2324: Desobediência ao sinal:
2576Í 8118, 92221. 11902, 10074,
18412, 20270, 30298, 33704, "33922.
31358, B3327, onibiis 83. 530; In-
terrnmner o trânsito: ônibus, 87(i;
Meio.fio c bonde: CI). 79.137:
Conlra mão de direção 210.70;
Excesso de fumàçá: ônibus, 139,
.'199, 431, 440, 511, 502, 009; Vn-
sar óleo na via pública: Ç. 4018;
Falta dp transferencia rie local:
1724, 4023, 78S5, 8837, 23208, 27039,
27817, 28897, 29173, 29812, 30015,
31094, 33898. 40730; I.A.P.E.T,
E.C. C. 7355; Fila dupla: ônibus
233: Não apresentar lic.nça: 2799;
Falta de freios: C. 9225. 12(102;
Fnltn ou deficiência dc selas: (',.
12770; Diversas infrações: 21 Hi,
0179. 8741. 9221. 19049, 23392,
23000, 25797. 34390, C. 1008, 2321.
2930, 7488, 7028, 8385. 13518, 14052,
Fúnebre: 145. Bicicleta 4909,
10339, ônibus, 1G2, 300, 015„712,
795, 828.
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ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

SENHORES:
Fernando dc Souza Dantas, mi-

nistro Plcnipotenciário.
Lauro Neiva, Belizario Pena, Ar-

tur Abreu de Lima, Rcnnto Leite
do Nascimento, cel. Innde Carvn-
lho Tupcr, Rosalvo Goincs Réssur-
rcição, José Arnaldo, Rui de Al-
meida Lopes, nosso confrade,

SENIipRAS:
Iza Ferreira Chaves, esposa do

sr. Cincinalo Ferreira Chaves
Maria da Gloria Mnisonette, es-

posa do coronel Homero Máisonét-
te.

Maria de Lourdes Ccsar e Silva,
Carolina Burle Schmidt, esposa
do sr. Roberto Schmidt.

Emilia Menezes Valadão, esposa
do sr. Silvio Valadão.

SENHORITAS:
Vanuze Palmeira, Djnmirn Silva

Cravo, Mnrin Aparecida Pachec.
Maria de Jesus, filha do coronel
Arnaldo Saldanha, Maria de Aze-
vedo Sandanha, Diva de Cerquei»
ra e Silva.

Faz anos hoje o sr. Polidorio
de Souza França, funcionário da
Secretaria Geral do Ministério da
Guerra.

MARILIA BATISTA — Trans-
corre, hoje, o aniversário natal!-
cio da garota Marilia Batista, fi-
lha do casal Albino Silva Ar»-
cy Batista da Silva.

À aniversariante, destacada alu-
na do curso Santa Rosa de Lima.
serão prestadas inúmeras mani-
festações por parte dc seus genito-
res, parentes e amiguinlios.

Festeja hoje o seu natalicio a
senhoritn Maria Flor dc Jesus
Soares, filha da viuva Ccciiia Soa-
res.

A aniversariante, quc por seus
predicados tornou-se figura dc
destaque no largo círculo de suas
amizades, eslá sendo rnuilo cum-
primeiilaria.

Transcorro hoje a data natàlicla
da exma. snrn. Isa Ferreira Cha-
ves, esposa dn sr. Sisinali Ferrei-
ra Chaves, diretor do deparlarnen-
In de administração do Minisié-
rio da Justiça.
NASCIMENTOS

EDUARDO foi o nome escolhido
para o menino há dias nascido,
filho do casal Eduardo Mcirellcs
o sua esposa sra. Zilda Mcirellcs.
CLUBES E FESTAS

C. GINÁSTICO PORTUGUÊS
— Hoje, cm proseguimento ao sen
programa social, noite cinemato-
gráfica..

A Secretaria Geral de Finanças,
por intermédio de seu Serviço de

J'Vl-l-11 .iVHimi IIÇ 1 íUlil| IjlilllpV- ,, , j

lina Silva Medeiros, Helena Gostai Expediente, esta comunicando aos
encarregados de verbas daquele
órgão municipal do que deverão
apresentar, nmnnhã, improrroga-
yelmènte nté às 12 horas, os car*
tões de ponto no funcionalismo
com o freqüência do mês de no-
vembro devidamente encerrada,,
afim de que se prneesse rápida-
mcnle o pagamento de vcnchncn-
tos dc dezembro próximo.

Nndyr Soares de Avelar, Ema Maz-
zuco, Maria Honnrina Vieira Rc-
gucirn, Paulo Blanchc, Manoel de'k 

Nõcáes, Luiz Clemontiuo deSi
Olivcria. Eugênio Waldcmnr .Mar-
tinsen, Roosevelt Omena de Oli-
veira, José Inojosa ck» Andrade,
Luiz flonzaga Santos, Jafferson
Carlos dc Souza, Glcmenlino Sia-
re« Doria, Carlos Cyrillo Castcx,
Maria Amelia Pontes Vieira, Huni-
berto Mario Biangolino, Ignez de
ronlea Vieira, Aarão Rcncli
Alberto Lessa Bnstns, Albcrt
va, Armando de Oliveira Remar-
des, Jayme Fernando Marques de
Oliveira, Geraldo Samarlius de
Araújo Martins.

PARA MACEIÓ': — Antonio
Gonçalves de Oliveira, Celina Gon-
calvos de Oliveira, Luicia Gnnçal-
vc6 de Oliveira, Livia Gonçalves
do Oliveira, José do Castro Azevc-
do, Paulo Pinienlel Belo.

PARA SAO PAULO: — Rnphnel
Porto, Maria dc Lourdes Caggin-
no Jobin, Jorge Batalhn, Arnaldo

„%.': 
"A 

poesia de Rabindrath
Tagore"

No dia 4 do próximo mês de
dezembro, às 17,30, no nuditório
dn Ministério da Educação, a con-
vite da Associaçãn dos Servido-
res Civis do Brasil, por ltcrmé-
dio do sou Departamento Lilc-
rário, o professor Abgar Renault,
pronunciará uma confcrSnc-ia sô-
bre "A poesia dc Rabindranaih
Tagore".

esse

SESSÃO NO GABINETE PORTUGUÊS DE LE1TU-
RA, PARA RECEBER 0 DR. JOAQUIM LEITÃO

«*»
Amanhã, quinta-feira, pelas 21 horas, será recebido no

Gabinete Português de Leitura o acadêmico Doutor Joaquim

Leilão, cm sessão presidida pelo Senhor Embaixador Martinho

Nobre de Mato.
O Doutor Joaquim Leitão, que será cumprimentado pelo

escritor Ilcrcutano Rebordáo, saudará os portugueses do Brasil.

A entrada c franca. Traje dc passeio.

I
CL.4rDE 

AUST1N E O COPACA-
RANA — Inicialmente Claude.
Austin apenas dirigia a sua or-

qucslra. Era o regente da. uni dot
conjuntos cnpacabancnses. Sempre
foi n/it musicisla de. grande evidén-
cia naquele "music. hall". Náo havia
música nova, brasileira ou americana,
quc êle náo incluísse imediatamente
no scu repertório. Náo havia quem
não gostasse da. distrair-se ao som da
orquestra de Claude Anslin, a famosa
orquestra "colorcd" do posto dois.
Um dia aparc.ee o regente no palco,
fazendo um papel dificil. interpretou-
do músicas populares de. Tio Som.
Foi uma grande vitória dc Slttkur,
sem dúvida, lavar Claude Austin à
cena, como astro. Daí em diante cie.
cada vez mais se. vem firmando no
conceito dos quc. freqüentam aquele
balneário. E' nm excelente inlérprct--,.
um ótimo artista. Possue. todas ns
qualidades indispensáveis a um arlis-

ta de palco, a nm elemento da. "shoiv". Os seus últimos Ira-,
balhos têm revelado a sua "performance". Claude. Austin cm
mais de uma oportunidade, tomou parle em espetáculos c ra-
vistas do Copacabana, sempre como .intérprete da música po-
pular de Tio Sam. Canta com emoção, com arte, rom exprei-
são artística os mais sentimentais e românticos "blues" e os
mais inquietos e buliçosos "swings", bem como os últimos
silcessos dc llarlem. A sna voz provavelmente, não sc adapta-
ria a outro gênero de música, tal a identidade qne. apresenta
com os ritmos americanos. Isso faz de Claude Anslin um "as-
tro" ainda mais excepcional. E' um especialista dos ritmos.
Dedicou-se a vida inteira an estudo da música, de. um modo
geral, afim de ilustrar e aperfeiçoar a sua batuta de:regente.
Mas não deixou fugir, o que seria imperdoável, a sua grande
vocação para cantor, ao ponlo de atingir posições de grande
evidência quer como maestro quer como intérprete, físse o
Claude Austin do Copacabana, ante-ontem apresentado aos
freqüentadores do "golden-room" no programa musical das
segundas-feiras, ao lado de Bibi Miranda. O público qua já o
conhece da outros sucessos não teve nada a fazer senão nplnu-
dt-lo e muito, pela magnífica exibição dc filio gosto artístico-
musical qua proporcionou a quantos ali se encontravam, Rri-
lharnm, também, nesse delicado "show" musical as equipes
dc pianistas c violinistas, orgulho do "cast" Copacabana usa. 'c

a sambista Tsaurinhq Garrin, quc ali vem realizando uma lem-
porada das mais interessantes.

MARI ARTE

m a
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Aspirantes classificados para WBMÊM. hmlàiit) ao Chefe do Governo o
anle-projeto da lei que reestrutura a

. ... ...

WMammmamÊA^^
A

Estágio de Instrução
Por terem sido convoca.ios jja"r-'iestáeio de Instrução pilo Com.i.i-

,c'o da li» Região Militar; foramclassificados nas Unidades ub.ii-
, xo, os seguintes aspirantes n ofi-«âl da Reserva ce 2,'< cias-,-:•."!, R.e8i",cnl0 de Infantaria;Acáclo dc Isouza Branco - AmiriBedrnn — Almar cia Silva Pi-menta — Altnir Eiteücoürt Gul-maráçs - Amüton Miro - Anto-nio Çardo-o Neves - AntônioJosé Souto dc Lima Faria — Av-lindo Rubens Smith Frota -
Augusto Pires Filho - CarlosNewton Pinto- Chaulb ManoelJoaquim - Cláudio Caatanhei-a

Valdir de Mstos

wmo a
sr.

nomeação
li.i Carneiro
Siíjuolva.

1." neclmsntci de Cavalaria Dl-visionário: — ítubem Mostá:Jsiro
Poock - Etíslides de Sou-a -'•'uclides Velasco Rondou - Fa-listo da Cunha Oliveira - Ha-milíon Fontoura — Hor ero Vina-
gre de Almeida — João CoelrioMacieira - Kêrcbán Pernambu- „cano 3*;'.crr,-i Corrêa — Leoni di "«o lmporUintn quem esti" liEarnos Caiado - Luiz Lebre Pe- I"» tia Secretaria dé Estadoreira das Neves — Manoel Augus-Io de Godoy Bezerra — MarioGonzaga C-tla - Man,; MoreiraElitista

administração em Goiás
(Conclusão da S,l pá*.) ,

vo e grande hnilgo na pessoa rie
Edward Stetliiiius.

Todavia, para os russos a re-
eleição do presidente Ronícvclt
Jjyniricn o prosseguimento da po- ,, v, „„,,..„. „,„ ,,,.,. ,..,íiticii de amizade entre os Esta- / i0 ;„„„:.„ j„ inst *\-l t - .dos unido, - „ ijniío s.iviéiica l ??. /"¦«« de 1945 -- Oito orgaos admimstraü

riucm cstA 1 ter.- voe m-)*¦)*•/¦"#•».<? r>nm r.,.~~ „.<..._•_ .• -..

COMENTÁRIOS DOS JORNAIS
LONDRINOS

A Secretaria do Estado — do Interior, Justiçae Segurança Pública; das Finanças, da Educação
è Saúde; e da Economia Pública — serão criadas NELSON ROCKFELLEB VOL-
pelo diploma legal aludido, a entrar em vigor em TA A WASHINGTON

A renúncia de Cordell Hull
ssria o motivo^ vos mantidos com suas atuais organizações e

atribuições e diretamente subordinados à
Interventoria Federal

A paz não pode ser assegurada
sesis a contribuição do comércio -

diz Lord Halifax
CHICAOO, 28 (11) — O cnilíai- spui'1) britânico o lucro de uma

.N.-idor hrltanico nos Estados Uni- fração de centavos, Mormurou-se
dos, lord Halifax, declarou esta ciítati quc ;l América Latina agiu
noite im Convcção anual «Ia Asso- com acerto procurando nos Estu-
clação tios Haiitniciros. «me a paz dos Unidos mercadorias anterior-
não poderia ser realmente asse- mente fornecidas pela' Oní Hetíi-'jurada a mciins «|Ue a Orà Hre- nha, aconselhados fl assim agir
Innliii e os Ks 1(1 doa Unidos con- pelo falo dc que a Grã Betrtnlin,
iiiiiiom a trabalhai- jiniios e sé acha impedida peln Livro
menos que fosse ntriliuiila a «lu- Branco «Ie exportar qualquer cou-
vida consideração As forças eco- s:i quc contenha materiais inclui-

Paixão - Custódio Israel de AI
Brandão - CÍov 

" 
dPXSd Alh^dc ~ fe Kbffo de „ SS âM^IP" C«£M«Á> n°Vtmhr° ÍA) N" ~ m«**° de #"¦»¦- e Assistén-ce AtaeW- c ,h0 _ oaiíisr Freire de Kl- .enuncia dc BStóí ^ i É„?nV"^ SSB **?&*&* ci« no CooWemUvisino, Departa-AI" queira - Paulo Vítor da Costa cr ia ri a rie E^^ T £í d°n ¦,leP«ven-01: *'," lnon,° dos Scl'vií!,s 'ndtislriais c- Polidoro Srara Filho s, 

"||a 
Con n Z» '' W$. mÍÍi ° ^P-"1?™1*to rio Serviços de Administração. *

ümoníéh e Raimundo £K'" stc,°t? „," ""TiacH" íc ?*nlçn P,Vbl Cü' B°r, ln,e™é»li» Além das 4 Secretarias «le Es-Mota - He.dio Xaviéi^LonT Co- ""^ *$$> ^.TAtt™ " <"<" tr^ZAln^ct 
^ ^ ""^ a *<CM *

meida Luz — Danilo Freire IXiai ?"eir!1 ~* Pi,u1'' vi»or date — Eduardo Imbassahy Filho MorlJÍ''»,» *** Polidoro Senra
Fusd Cosac - Geraldo Rocha ,7., Rí"uI Sin"0i"Jen e;iRa.li
Mota - Heldio Xavier Lcn- Ce- Vi'a5n Pa'vn»

HAVANA, aá (A. P.) _, b sr.Nelson Rockefc-Ilcr, coordenadordos As.uiitos Intcr-Americnnos.cancelou a ultimo etapa de suaexcursão pelos paises anlilhanos,tlevcndo regressar amanhã mesmoa Washington.

sar — Hélio Quaresma tie Moura-- Henrique Nastrl - JarbasAiiacleto Porto - Jaime Mstos tíeOliveira Santo3 — Joãpr) ch OM-veira Souza — José Antônio Mar-ques.'— José Celbcclc ?Miró ' •-

Regimento Andrade Neves: —
JoSo Borges tle Freitas Filho -
Jorge dn Silva Gonçalves —
uorse Gonçalves Ramos -- JoséAdalberto Sorges dc Matos —
Josc Herey Vilela de Andrade •-

FefrPiraU-^nT/n^,^" " ^^^g>hlo dn Mota AlbuFerrpira — José Itevelles Oãstrí-nho - Lui-< Henrique Steel Fi-
Jl? ~ Man°o1 Magno Mendes daSilva — Mario Carvalho de OU-veira - Nilo Dantas Pnlhares -
Valdir Souza — Valfredo VidraLcssa - Wilson Lemos Coelho

nuerque — Carlos Fleury Loite -
Francisco Morgado Lopes Sarai-va — GerarTíb Guimarães — He-lio Campos da Silva BritoLourlval Loronzi — Milton deAlmeida - Moisés Zaltmcn -
Crestes Magdalena — PaulojH&ãK siàsiss. ffiasjSBtãis aíde Oliveira e Wilson Rohcirná.

3.» ReGirnento tle Infantaria: —
Afonso LeitSo da Carvalho Fi-lho — Américo cio Prado Rebelo— Amilcar Gomes de Azevedo —
Antônio Carlos Sigmnringa Sei-
Cf1?' 

— Arr-ldo Faria Lannes ~
Atila Barreto Baltar — Aírton
Alves Bitencourt o Câmara —'Carmelo 

Barreto de Almeida —
• Celso Bitencourt — Cid de Sá Bi-tencòui-t e Câmara — David Te-
vel Treiger — Erculès Joven La-
mego da Silva - Esio ds Figuei-
reclò Macedo — Jsmil Abido —¦Jesus tio Godoy Ferreira — João
Lopos Estoyas — Joaquim Cara

fn A,r«,..V*. f-í i -r ¦'" «misteno nas iieiaçocs Exte-
_ A\lf^^}°^tAVKXmJSeil^a 1"i0,'«. fli-sè quc a ..'enuncia do

O "Yorkchirc" dl/ que a -sao-
lha tle Stettinius "foi uma deci-
são auspiciosa" c o "Londnn Dal-
l.v" assim se expressa:' "Stettl-
nlus çnmó administrador ria Lei
(Io Empréstimos e Arrendamehtos
mostrou-se capaz cm siicsder a
Cordell Hull no cargo dé Secreta-
lio rie Estado".
"UM ACONTECIMENTO DE IM-

POUTANCIA HISTÓRICA.'' i
SANTIAGO, 2S (A. P.) — O

sr. Cláudio Liaí*ii' suh-sccrctArio
rio Ministério rias Relações Exlc

,. -....-_  Nos circulos diplomáticos admi.
-n.„h.r ao «&T»^Í ^Sfeffi| ^-^^^^ $ilcla exposição rio srmtiieâo rin -|.or„ .u nn,i.„ ...„. ,^.,J1 ...... J.S v"° rom ns «»*

iiiViliices c' liiuiiicciras
Depois -de aludir ao modo dc

pensar de algumas pessoas tanto
nos Estudos Unidos em relação á-.'ividhaYKcste t xltrri lud hrddl
Grã HòliViiha, eomo neste pa|s em
relação aos Estados Unidos, disse
o embaixador: '"Ouço 

ps nniori-
canos falarem «lo Império Uri-
tánico coniii uni conjunto «le for-
çns hriitns que vlvcnda expio-
ração, c que apenas existem pura
conduzir para a Grã lictàiiha o

., ., , " 
*"¦¦«¦¦ «¦¦•""i i.itivua uu |'iiiuiiniii IflJCinJ, rCÍJl t'-com uma completa exposição do srmlacão «lo clief,. iln nn,i-r .Un lor.,,.,-"^ ,.".¦¦«" V-"'""" T' ,a lu" L'»»<n"-ir para a ura ijeianna o

motivos, au.f-nroje.o 
"do 'decre- gggS 

ÍSff/ÃSiSdá® rS^SSgg ftdcse 
gf ffe|-| $&*$>! l»í"' '"-"'»* -¦'    .... ''M'.uinmeiuo ne [vs- ral (|e tocar. Lsa discrição naoto-lei que dispõe sóhre a nova niinistrãtiVos; iio Palácio 

"dó* 
G.iorganuatfaii tia administração pú- víriíò

Astor Lnrsen Santos — Fran-
cisco Antônio Teixeira Campos —
Mnno-1 Rihelro-dc Mornos e Vai-
dir Lnra Silva.

Artilharia de Costa: — Alberto
Ferra — Aldrovando de Aguiar
BrandSo Filho — Alvercio Mo-

sr. Cordell Hull consiítuiii "uni
.luontechneplotle importância his-
lórica, nula vc/. que foi «Mu 'o ins-
ti'Umonto ric que sc serviu o pre-
siriente Itnosevplt para a sua po-
lltica dc boa'vizinhança".

Declarou ainda o sr. Cláudio

blica estadual.
Segundo,n diploma legal a ser

baixado, crlnr-sc-Ao, diretamente
subordinados' áo ".licfe do ptxlcrexecutivo, pura o execução dos
serviços administrativos do Esta-
(|o, 4 Secretarias — „ do Interior.
Justiça c Segurança Pública; n
ria Eflzenrin: a ria Educação e
Saúde; e a ri-i Economia Pública.

A Secretaria d» Estado do In-
lerior, Justiça e Segurança Pú-
blica, conslitnir-se-á dns 10 se-
guinte* r-parliçôes c Serviços:
Gabinete rio Secr.-tário, Conselho
Penitenciário, Conselho Estadoal
ric Trânsito, Departamento dc
Justiça e Procuradoria Geral do<¦" ""' ¦'" nilttia w BI - lilHlIUM)

reira uomes — Arfio Derezovsky ¦*il,í*1 ''"e a designação do sr. Etl- Estado Chcfatura tle Polféi*— Inezil Pennn Marinlio — JoSo 'vnid Stettinius para d cargo rlcl- Imprensa Oficio], Penitenciária th,tlc Lima Acioli — José Antônio Jca»1" l',"1" ¦*'*• *•"¦• foi feita "em Estado,. Arquivo Público e S-rvi-Lopes — José Freire Machado reconhecimento ric suns grandes ço de Administração
Nèherhias Palaínilc e Rolando habilidades, as quais o distingui- \ Secretaria rio Esi.-.il.» rf„ *.•„.
Sofiary Nogi'iE'a. ram".

Ficarão mantidos, segundo o
tbcrelo-lei a ser baixado, com as
aluais organizações c atribuições,
e diretamente subordinadas ao
chefe tio poder executivo, a Pro-
curadoria Especial junto ao Go-
terno Federal a '"orço Policial do
Estado, a Diretoria Regional tlc
Defesa Civil, o Conselho Técnico
dc 
parta
Depart
prense, o De»
tiicipalidadcs e «i Departamento
Estadual tlc Estatística.

O decreto-lei a ser scccltinadò
ainda esle mès, pelo interventor
federei entrará cm vigor a 1." de
janeiro dc 1ÍH5.

tatlo, em Washington, com a rc-nuncia do sr. Cordell Hull.
l-'V""n»eoniemla o fato de que de
nenhuma parte do império ou du
t.onumirimii! britânica tira o Te-

Elseuhower e Montgomery em con-
ferência "algures na Bélgica"

1-.-.11 v.iin, ii L.<.ii&i-iiiu ici-inio t.Ui>l U afcGUNDO EXÉJl- t|o com o marechal Monlgo-Economia e Finanças, o Dc- CITO B R I T Â ÍSl I C O *'H ,„.,,» «>,.l„..^„o .. n -i • »»tamento do Serviço Público, /jv ,T-"' K ' 
S?"?' a,8l're8"« Bélgica".

artamtnto Estadual rie Im- \*,°-'" V*»"*P»ÇMi corrcgpon* Nao resta dúvida de que os
isa o Departamento «Ias Mu- "lenle especial dnR.) —O doia vahos de teiierra eslãonnliriaH-s ,. n ly-ini-lnin-nln (reiipr-l í'ic««ilw.«..... „„i' •• """'"* " I""5 v"a< c "ncuillliimeillc OC„ener..i eisenhowcr cala, tomando as medidas para a pendente do reinicio dessas exagora a noite, conferencian- derrota final da Alemanha. ' " '

A conferência eslá se rea»
lizando muna casa aliando*
nada, perto da fronteira ho*
lándcsa c já eslá durando

«los na lei de Empréstimo e ar-
rçndnmento, ou a élcs scmclhan-
tes".

FORAM REDUZIDOS AS EXPOR-
TAÇ6ES BRITÂNICAS

Em seguida, o sr. Halifax disse
quc a maneira de tratar dc tais
histórias era apurar os fatos, que
muitas vezes revelavam o erro.

Referiu-se no comércio exterior,
dizendo que a Lei de Emprésli-
mo e Arrendamento permitiu tjue
a Grã Bretanha aplicasse grande
porcentagem da força produtora
n.i fabricação de materiais de
guerra. Em consequíncia, as ex-
porlaçõcs britânicas foram redu-
zidns a cerca de 30% do volume
dc 1988. A mesma lei permitiu«pie a Inglaterra combatesse sem
se jmportar cora as süns expor-
taçoes.

Prosseguindo disse que assim
como n Lei permitira que a Grã
Rivtaiiha passasse sem as expor-
tações, sua terminação deixaria
o pais vital c imediatamente dc-

iam
. „ _ ,-•" Acrescentou o "sr. Lingi. qne n1. Reaimento de Artilharia sr. Stettinius, "mini tempo rela-Montada: — Agostinho Cardoso th-amente curto, ganhou o prestl-

lil -Sé Existo MS? f ^rl* H Ãlayr Riboldi ~ -raciona
fofetío - Joí" Toi a rnnH--i ^Mo Grandmasson Chaves -
no .Tos? Moraes E 1 i' Carl°3 Batistí' Bfá\'fi Júnior -

__y<Hi..,((_,.!_ i.e di-o Nascimento Vernes — Darc

APÓSTOLO DA POLÍTICA DE
HO A VIZINHANÇA

Magalhães - Iiüli Tnvora Frti- S™nÍ|2I.„*3!T , 
rne^_ ?aí5 SANTIACO DO CHILE. 98 (A.

ra cie Andrade - Manoel de Frei- jSSSS \\° ,d».Cos'» 
*T ítorf de j..» „ „ Joína| "M-rhírio" Vm

ias rípvaes - Manoel rie Olivaes A.„'„ t„« j~ a 
',nesi° 

Mil* editorlalsõlire a renúncia rie Cor-- Mario Dias de Oliveira - Mn- r WJ-0^0 fy ^i'11"1?, L"!1,e deli Hiill, ria Secretaria .le Eslá-
rio Martins Garcia - Milton Ra£ l'Jfn"i^XS ,da iMcít,\L,mí" ,e <io americano diz que ¦'„ ilustrePaulo Eugênio tle Andrnfie Mui- colaborador rio presidente Itoose-tos Santiago — Murilo Corrêa da
Cosia — Nabuco da Silveira Cou-
to — Newton Gáriiier t!á Silva —
Qur.risiiazil Barreto Báltár — Rá-
mo:i Alòhso Filho — Ubnldo Cn?-
Iino Gòhçalvos — Uruijn dp An-
drarie — Wilson Lira e Ziirhblrn
Eibeiro Torres.

Batalhão Escola: — Alexandre
Paea de Andrade é Silva — Ath>T
GuirnurSes — Agenor Krolu Cor-
rea dc Souza — Augusto Gabriel
Pinto Ribeiro - - Augusto Jokó
Rosas — Dirceu Macieira Belliz-
7À — Edmundo Montes Ribeiro —
Elcio Martins — Eros Correu Pi-
nheiro — Esmerino Oliveira Ar-
ruela Coelho — Fernando Barbosa

velt lera seu nome, permanente-
1/1." Regimento de Artilharia nimle, unido ao rio chefe rio go-

Anti-Aéreu: -- Cirilo dos Santos vírijò americano como apóstolo
- Geraldo Paes — Hnim dn política ric Roa Vl-.inhançn"
Hircll Puc — lldefonsO ltelerintlo-se ém seguiria a

Aqilino
Nigri 
Albano Filho — José Etrog —
Lauro Datíáillo de Araújo — LuizCoimbra Biten ml Cotrim --
Lua dos S. iitos Butistíi -- Moiséstit-it-er — Moisés Btirman — Ni-ualilii Burlariiantii Slalouft e Tetl-tiy de Moraes;

Batalhão Vllsrtjran Cabrita: —
Antônio Monteiro de Barros —
Alberto Gtrbrim — Antônio Mon-teiro Machado — Carlos de Mn-raes TJngaieli — Charles Alfretl

!

Santa Rita — Ctiy Leite Ribeiro Morrison Day — Eljèrhrd Georg— Gastão Mendonça Büehò de Antônio Dlez — Fernando Gul-Azevedo -- Herbert Feliciano llierme Martins — Jaime Ferrei-
PIftto — Hilton Pereira Novo ra da Silva Júnior — João Ta-Iier Antônio Cardoso — Jorge de queda — Lauru Baste- Birckholz
Azevedo Falcão — Jorg» Chimel- -- Osvaldo Sóávòne — Plétroli — Jorge Antônio Alves da Sil- João Guilherme Ghirardl — Ro-va — José Carretoiro Filho berto Aurellaiio Salmeron — Ró-Salomão Pochezvsky — Samuel bert Hadad -- Silvérlo Gonçalves
Garcia de Sá — Sebastião Ivan da Cunha — Tira > Micali — Vai-tio Amaral Bueno — Silvio de demar Senletfiky e Werter Krau-soma Branco e Wálricr Gomes se.
Cruz

1.° Batalhão de Caçadores: —¦
Aimberé C-aves — Aldlo Leite
Corrêa — Alolsio Portela de Fi-
gueiredo — Alolsh Ubaldo Al-
ves Leito — Antônio Monteiro
Barcelos — Carlos Alberto'Dunr-
te Gomes — Carlos Eduardo da
Rocha Viana — üalmo Freire
Barreto — Godof.-odo Ferreira da
Silva Filho — Hélio José tie
Moura -- IíiKon Eeinòii do Ama-
r:sl — JoSo Batista de Vasconce-
los Torres — Jorge Pereira Ca-
peto — Klcbcr Tte.trr.l — Luiz" Fe-
lipc Nora — Mario' Roberto d»•J:- Carvalho — Mario Amleto de
Cénzo — Moi-.ir Antoir. — Nal-

\m son Pereira dn Silva — Noé Pc-
[Li."' reira Bernnrdes - Ornar Marinho
ij .. ¦ Vieira — Orbene dos Santos Soa-
I!' roí — Orlando Meir-les tie An-•j | 

' draric Palma — Silvio Lamas de'¦ -j. Va-concelos e Valdir de Farias
;|i; Atigtisto.
;| III/3." Regimento de Infantaria:
M Ansílmo dc Abrantes Fortuna —

, Antônio Ciro Deps — Antônio (ie
IJ Sousa Freitas — Armindo. Terra

;ji: CoJmenero — Braulio LOpes —•ji- Ennés Damasco Carvalho — Gib-
son Macedo — Helenio de Sou-

,1-j ra Coelho -- Holvio Perorar.io
Tavares — Jorge Fcreira dn Mo-
ta ¦**¦ José Pereira dns Santos —
Moacir Leocádio — Pedro Paulo
Coelho Barbaso - Sátjy da Car-
valho Vasconcelos e Wanderlej*
de Almeida Serrno.'

2." Batalhão de Cr.ç,.tíores: --
Altair Luiz Pacheco — Aires
Carneiro Maciel — Boris Buhh-
ner — Dalcio t'.e Carvalho Ferrei-
ra — Fausto de Freitas e Castro
Níto — Idalberto ltabaiano dt>
Oliveira — Jefferson Mnòhado rie
Góes Saare- — Murilo CarvalhoOrlando Girando — Paulo de
Sales Guerra — Pedro Caldas dá
Çdnha -- Pedra Fo:itana Júnior—• Ronato de Faria Júnior —•
Thales Carneiro Tomaz Alves e
Valter dos, Santos Cabral.

11.' Batalhão de Caçadores: --
Alborido Lins de Araújo — Alui-
sio Belarmino de Matos — Angii-
lo Carcloni — Antônio Felipe da
Rocha — Euribiados Alves GomesGei-aldo da Silva Venancio —"Ilzo 

Del-Mughaio Viana — Je-
ronimo Penha Castro — Laercio
.Goulart de Paiva — Moacir
.Francisco üe Assis — Paulo Emi-

fóaurice Thorez regressou a
Paris

PARIS. 28 (R.l - A rádio-èmis-
.sora desta capital informa que o
ísr. Maurice Thorez, secretário
;do Partido Comunista francês,
.chegou a esta cidade juntamente
tom a sua família e em com-
panhia do sr. Arthur Ramac, de--legado parn o norte e deputado
;â Assembléia Consultiva.-

O ?r. Maurice Thorez se en-
contra va em Moscou desde 1943,
depois de ter sido condenado a
seis anos de prisão em 1939, "in
sbsentia", pois não regressara ao
regimento, do qunl se retirara
em licença. Em outubro deste
ano, quando se encontrava na
Rússia, foi nomeado delegado à
Assembléia Consultiva Francesa,
mas o general De Gaulle recusou-
lhe passaporte para viajar de
Moscou. Chega ê!e agora, gózan-do dos benefícios contidos naanistia concedida pelo governoírahces, a 29 de outubro últi-mo.

O estágio de instruçío acima
referido terá início no dia 4 do
més p. vindouro e será de 3
(três) meses, nas rindiçfies estu-
belecidas pelas portarias n°s. ..
3»02. cre 5-XI-1942 e 4,930, ds
1.°-V1T-1943.

Os aspirantes a oficial R/2 aci-
ma classificados, deverão apre-
sentar-se: ao Comando da 1.» R.
Mi no dia 2 do môs p. futuro, as
9 horas; aos Comandos da I.
D./l. A. D./l e D. A. C. no
mesmo dia, às 10 horas, sendo quea apresentação na I. D./l e A.
D./l é somente para os que vão
servir em -fiiarnições da Vila-
Militar e Santn-Cruz; nos Corpos
de Tropa no dia 4. data do ini-
cio oo estágio, pela í.ianhS.

_ O uniforme para apresentação
e o 5.9 — tipo A desarmado.

Eri-
wui-tl Stettinius, novo secretário
rie Estado, o mesmo jornnl iliz
(pie "muito se poilerá esperar ila
ação vijíorosa rio novo secretario'íjo Estudo em prol ria «riiude ciiu-
sn d» democracia e <lc soliriaric-
ilarie rie Idrios os'povos «In Hemis-
férlo".

Na página dc redação aparece
lambem um longo artigo sAbre
Hull "a quem a Amirica t a ii I o
deve." c assinado por Arthur
Smylh.

Exaltando a memória dos
heróis de 35

FLORIANÓPOLIS,- 28 (A. N.)
— O diretório regional da Liga de
Defesa Nacional mandou celebrar,
ontem, ás 9 hora», na Catedral
Metropolitana, missa em sufrágio
dn alma rios' brasileiros vitimados

zendn coinpor-sc-n rins seguintes.'••¦'•>n~- (i-.liicnic (|0 Secretário,
Conselho de Contribuintes, Cn-
I...Í-.-.0 iti-visora rie Lançamentos
t- Julgadora tle Autos dc Inrrn-
•.•fio. Prnciiiv.ijoria 1'isenl, Paga-
rioria Cerni rio Bslado, Divisão «Ia
Ilcccila, Divisão tlu Despesa, Di-
visão rie Tomada 'rie -Contas, Ser-
liço di- Administração, (".nntario-
ria Central rio Ksíado e Departa-
meiito rio Fazenda em Redro
Afonso.

A Secretaria tle Estado, e Kdu-
cação o .Saúde coiisttituir-se-a das
sigiiintes repartições: (iabinetc «lo
.Secretário, Conselho lísfatriual rie
Kriiicacâo, Conselho Regional de
Desportos, Conselho" Kslariual ric
Serviço Social. Conselho Superior
Arimiiiislralivo ri.-' (iiisas Kscola-
res, l)i'|i:irlaiiicnlo rio lídlictiçiii',
l>('|iarLinienlo rie Saúrie. Servi-
çii (In AilinioiMlnicào c liibliolce.-i
Cública.

A Secretaria rit. Estado e Eco-
Cablncle «Io Secretariou IX-iwrta-
(iabiente d.o Secretário, Departa-
nicnlo rie Agricultura, Industria c
Comércio, D.»piirtaniento rie Ter-
ras e (íeogvafia, Departamento de

EMORtòDlNA=£

VI Salão Brasileiro
de Propaganda

Rm comemoração ao Dia Pau-
americano da 1'rop'ag'intln. t|ue
transcorre a l tle dezembro pró-
xinin. será realizado ri VI Salão
Nacional tle Trabalho piiblicil;'!.
rio. ,

O certanicii visa por em cnnínctò
com o público, (lirclamcnle cs pro-
iluto.s de niciisageiis publicitária*-,
revelando tamhciii. c|irit»n* dela-
llu-s don processos técnicos (If.HSil
arte tão importante no mundo
liinriei-iio.

Já começar:'ni a elaborar os seus
iniKstuiários riiversiis firmav! «It-n-
Ire as «iiiaia a Iiiteraihericana ric
1'ropaganria, a agência Standard,
Kno, Scott íí Hrowne. Crodiitos
Nes!li. Anúncios em Rondes e n
1). I. P.

O Salão realizar-se-á no amplo
ocal du «olirelojá rio Edifício «losViaçáo e Olirus Publicas, Departa- Empregados rio Comercio

VIDA MILITAR
ÍM2S, 

?n^ERAL *« « ft Pa- os con-AMERICANO FREIRE
Api»csentou-se ao Ministro da

Guerra, por motivo de sua recen-
te promoção, o general Brasília-
no Americano Freirena defesa da legalidade durante a i!,*!,,^^1'1"'1,»,;''^1''^»

Insurreição comtinisla rie novem- LMfiVh^"hH£.*/?:V.-5. COMISSÃO
bro rie 

'11135. 
O interventor Ne-

reu Ramos compareceu, nconipa-
iihurio ric sim esposa, sra. Heatriz
Petlcrnciras Rumos, Altas «Utori-
dades estiveram tanihein presen-
tes. entre as tpiols o rir. Álvaro
Millcn ria Silveira, presidente rio
Conselho Administrativo; desein-
hargador Merieiros Kl lho, presl-
dente rio Tribunal' ile Apelação;
Secretário rie Estado, prefeito mu-
liiçlpiil, sendo oíleiante o arce-
bispo Metropolitano. Dohi Joa-

«liiim Domingnes ric Oliveira.
Viam-se presentes, ainda, nume-
roses pessoas representando to-
das as camadas sociais desU ca-
pitai. Us cantos sacros forain
executados pclo Coro ria Cntctlr.il.

DR PROMOÇÕES
Esteve reunida hontem, a Co-

missão de Prqmoções, sob a pre-sirithicia do Glieft «Io E. M. li.,
(ien. Afauiioio Cardoso.
VAI A S. PAULO O TKN. CEL.

LIMA EIHUEIREDO
Sugue amaiihã para S. Paulo,

o leu. cel. José de Lima Kiguei-
íçrio, oficial rie Gabinete' rio Mi-
nistro (In (iucrru, afim de pronun

cursos de admissão nos Cursos
rie Formação de Oficiais médicos,
e de enfermeiros de manipulado-
res «le farmácia, de radiologia e
rie laboratório do Exército parao ano rie 194ô. As condições exi-
gírias e normas para o concurso
estão reguladas pelas Insliiicílcs
aprovadas pela portaria liiihistc-
liai u. 73*3. de •i7-X-!)44. 

publica-du no D.O. de 30-X-D44, à pá-
gina 18.602. Para nielhores in-
formações, os interessados deve-
rio dirigir-se, nesta capital, à
sede da Escola, das 13 ás l(i ho-
ias, aos sábados, nas !> ás II ho-
ras, nos Estados., as respectivas,.!.,.. ,.«.„ „,.-." "". . '**• ""5 '•siaiius., as respectiva:

V- i""1'! c< nfM'l,;u','> '"» próximo chefias «los Serviços «le Saúrie Redia 1. ric rie-cmhro; sob o tema gionnl."O? Portugueses no Orin-nte", —
Essa conferência c promovida
pcla Cámarij rie Comércio rio Es-
lario dc S. Paulo.
NESTA CAPITAL O GEN. SIL-

VESTRE DE MEI.O
Apresciitoii-sc ontem ao Minis-

tro, por ler vindo a esta Capital

Stettinius discute os pro-
blemas com toda a

franqueza
WASHINGTON, 2S (A. P.) ~

O senador Wallcr George, demo-
trata, de Geórgia, membro da Cn-
missão ric llclucões 'Exteriores rio
.Sciunlo, referindo-sc á designação
do sr. Sletliniiu Júnior parn se-
i-rctiii-io de JCsindo, leve ocasião ric
dizer:

-— A caraclrlslica principal rio
sr. Stettiiljíi«,'cní seu trato conosco
(rclerc-sc á Comissão) foi scmpre
o sen modo franco c integro rie
discutir os problemas dos Depar-
iamcnlns rio Poder Executivo. Es-
prro que êle venha a niniiler essa
mesma franqueza; t|úc será ilc
{,'rahriè valia no Congresso, c|'nan-
(io abordar a discussão rios proble-
mas tia |)az iihiuriial.

Quatro milhõ£s de judeus"ttsssaerados desde que
Hitler subiu ao poder

ATLANTIC CITY. ^8 (,U. i'.) -
Jacolis Uoíiliison, Diretor diri lus-
titulo de Assuntos Judaicos, ma-
nifcslou em confcrOuciu que t'o-
ram assassinados qíiótró milliòes
dlí judeus, riesde que os nazistas
conseguiram o poder un Alèiiia-
nha. E desses, mais de ilrris ini-
lliôis eram poloneses

d presidente (l;, Federação Ame-
í-iciuia ric Judeus Polone.ic.s, Sr.
Joseph Tflieliaum, disse poi- sua
parle: "Peço viiigniiço pelo nssas.
siiinto dc meu povo. Uma Nação
ultrajaria em finda impotente, co-
mo o foi meu povo, pelos barba-
ros nazistas, não sc pode redimir
sem retribuição ariequailn. Ncnhu-
ma nação ou povo pode viver, sc
ficar sem castigo esse ultraje sei-
vagem".

O Dr. Nauliuni Golilmanu, Pre-
siiltntc do Comitê rie Arimlnislra»
cão. disse: "E um terrível fato á
margem ric toda a duvida: os ju-rieus ria Europa foram massacra-
rios cm sua grande maioria".

Cordell Hull escreve a
Stettinius

WASHINGTON, 28 (A. P.) —
Ao mesmo tempo que. sc declara-
va ao inteiro dispor do novo sc-

porlnções.
Depois dc dizer que a Grã Bre-

tanlia queria exportar afim de
poder receber as importações do
que carece c as matérias primas
para suas fábricas, acrescentou o

. . embaixador britânico: "Sc nãomais tle (luas horas, lio mo- exporlnniYqs não comeremos e
nicnlo t»m que escrevo este "',0 poderemos trabalhar. Segue-
iWrKiolm A >..^o „oi.: ~. í st" 'P|c ° liuirienlo no volume dc<H sparlio. A cisa esla ro«Iea- 110ss,,s exportações deve ser In-
(la de guanjas armados, que «ético para o comímo do resto
só iicrmiteni a pasi-aaem das úo »>",,('" porquanto podercis

í.i contar conosco pura empregar ca-
pessoas devidamente rreden- «h, dólar quc ganharmos nas ex-

por!ações, na Importação ric mer-
cudprias sem as «piais não po-
«leremos passar".

Concluindo disse lord Halifax
que o X «Io problema estava cm
ajustar as necessidades america-
uns tle encontrar mercados no ex-
terior paru seus cxcedcnlrs de
mercadorias, com ns neccsiilades
britânicas de obter com quc ail-
qilirir o indispensável à própria
«-.vistí-nria nacioiinl".

dadas.
MENSAGENS AOS EXPE*

DICIONÁRIOS
0 êxito do programa da Rá-
dio Nacional, organizado
pela Legião Brasileira de

Assistência
O programa radiofônico "Men-

sagens dos expedicionários
conseguido preencher,

tem

imi.ii-i.Ii». oobjetiv.. nW*"Kd!'s- Os autores do plano de
tina: levar nós soldados hr.ísiief-
ros na frente dc combate ria Eu-
ropa o conforto «l„ "p»lavr.i «los
seus ciiles queridos, dc esposas c
filhos, através rie breves iiienvá-
gens cheias de alVt.i ç :|c nílil-
cias gratas dos que sc acham au-
sentes, a serviço da Pátria .- ria
cIviliinÇHo,

(irgftnliíilldb o programa "Men-
sagtMis aos e.\peiliciooúi-i.i\". «
I.egino Unisileii-a ric Assjylíncin
leve, sem duvida, uma das" ik.is
inicinlivns mais inspiradas, N.i
liiídio Nacional, qu*» dispõe tlc po-derosa estação dc niulas curtas,
encontrou aquela benemérita Inv-
lilliição a melhor boa vontade •
espirito dc cooperação.

Grande número rie pessoas, espe-
cialmenle senhoras, tem lalnrín
JÜ microfone da'itádio Naèhm 

" 
fâ$*U£m^Wir.„is,„..in«.o saudações c peque* ^^-^^^0 S

urbanismo de Londres
homenageados ontem
Hcvesliu-sc dc grande solcai-

iiV.de a homenagem que teve lu-
Hi.i'. onlfin, uo Instituto ric Ar-
qiiiletos rio lirasil, pnra hòihchá-
gear os i(i-(|iii!ctos ingleses Fo-
ráliãw «¦ [fijlrirlr, autores rio novo
plano rio iii-banisiiio rie Londres,
Iraçniln ilurnutc n guerrii.

A i-criiiiònia foi realizada pe-ránl.c niiiiierosa assislíncia, com-
postíi de .-in-inlclns, engenheiros,
escritores c pessoas gradas espe-
cialnifiilc convidadas c teve a
prçsidl-ln o Embaixnrior da Grã-
llrclanhn, sir Donald Saint Clair

nas nollcias, que podem ser de i'u-
tecesse dos nossos oficiais c sol-
dados.

São numerosos c expressivos os
documentos que It-iu chegado da
Itália; manifestando gratidão e
reconhecimento p(ir essa iniciali-
vu, dc tão tléllcadu expressão cs-
piritunl. Carlns c Iclegiamas dizem

baixada H. C. Slonc. A mesa
tomaram assento, niutla, o presi-dente do Inslitiilo de Arquitetos
rio ürasil. o m\ 1'nulo Camargo
<le Alineiila; o poeta e escritor
Olcgário Mariano, o diplomata c
c-M-ritor 1'aschoal Carlos Magno csr. -Ncslor Kiguclrailo, antigo
prcsiriciitc rio Instituto dos Ar.

Brifá-

EXPOSICÕfS-CONFfRfNCIAS -ASSOCIAÇÕES TiSiMÉê
\m . í-OUVADf) 0 DIRÉTOn K AÜXI-

J LIARES DA KABBI.CA DE AN-GALERIA BERNAlíntiLLI -~ a seguinte ordem do dia:

:i

Museu N. de Belas Artes.
LUGIL10 DE ALBI"0l*EI"-

QUE — Rua Ribeiro de Almei-
ria, 22,

HUGO BENEDETTI - Pala-
cp Hotel.
J'NI'0MÇ.*0 DE LEQUES -

Em organização no Museu Nn-
cion-l rfc Belas Artes,

GILBERTO TfíOMPOWSKY
— Na A. Ii. I,

HEITOB DE PINHO - Será
inauguraria il 1." dr rie Membro,
às 17 horas, no Palace Hotel,
constando de numerosos tra-
linlhos rio artista."O RIO DE .IANEIRO ATHA-
VfiS DA PINTURA" - N» As-
sociaçãn Cristã dc Moços.

MARTA LOUTSCH - Gale-
ria Askanasy, Senador Dantas,
55 — l.\

JOSÉ' VENTURELLI - Ins-
tituto tlc Arquitetos do Bra-
sil.

HOB — ("ricos e aquarelas,
no Museu N. de Belas Artes.

PINTURA CANADENSE
CONTEMPOHANEA - Aberla
até o dia 15 de dezembro, e
consta rie 1300 obras tle pin-tores célebres canadenses. Es-
tá no Museu Ni rie Belas Ar-
tes.

CONFERÊNCIAS

PROBLEMAS DO UNIVEIt-
SO — Da sra. Marccle D'E1-
riorado, hoje, às 1"."0, na So-
ciedade Brasileira de Autores
Teati-nis, nn rua Almirante
Barroso. !l".

MADEIRA, A PÉROLA DO
ATLÂNTICO - Do ir. Fredc-
rico Hosa, dia fl rie dezembro,
lio Grêmio Literário Comendív-
dor Rainho.

A CRIANÇA; 0 LOUCO. 0
IMUMITIVO E O ARTISTA
MODERNO — Do sr. Sérgio
Milliet. sob o patrocínio con-
junlo do Instituto Brásil-És-
tados Unidos e Inst, ric Ar-
(piitetos rio Brasil, hoje, na
serie rio Inst. ric Arquitetos do
lirasil, os 17 horas. Não há
convites especiais.

ASSOCIAÇÕES

SOCIEDADE BRASILEIIIA
DE QUÍMICA - Reunião, hoje,-- ir horas, nn sua nova sodeás 17
Praça Tiraderites, 60, 3.», com

I — Expediente: II — Nor-
mas técnicas dns anáüf-í* qui-
niicas oficiais e partirulares,
tenente farmacíiilicn M, Bi-
jos; III — O valor cm vil;:ml-
na A rie alguns vegetais bra-
sileiros, (juimico-inrtintrial Os-
car Ribeiro.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DERMATOLOGIA E S1F1I.O-
GRAFIA — flcunião às II) ho-
ias dc hoje, uo Pavilhão Sâo
Miguel (S; Casa), sob y, pre-
sirlcncia rio prof. Ramo.» «
Silva, com a seguinte ordem
do dia:

Piméira parte: comunicações
— 1. Prof. J. Mota: sifllldes
verrucosas. 2. Prof. F. E, Rn-
belo o drs. H. Portugal e He-
làii Toxo: nodonidadé justa-
articular, reumatismo criSnico
e eri tema localizado. 3. Prof.
ti. Ramos e Silva: poroquera-
tose de Mibclll. Localização
exclusiva na mitcosa hiical. 4. •
Prof. F, E; Rabelo s rirs. H.
Portugal o Imbassal: doença
de Pringlc. 5. Dr.' A. Parii-•lha Gonçalves: a) pjtiriasis
icrsicolor do couro cabeludo;
li) um caso tle blastomicose
com presença rio parncnccldipi-
de brasilicnsis no sedimento
iiiinárin. fi. Prof. F, E. Ra-
belo e rir. Ag. Xavier: uma
forma clinica ainda não descri-
la rie graniiloma venéféo: for-
ma escráfulo-fungosa.

Segunda parle: inauguração
rin retrato rio prof. J; Mota,
na galeria rios ex-presirientes.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
UROLOGIA - Acaba tle ser
eleita « diretoria ria Socicrinrie
Brasileira de Urologia pnra o
periodo de 11)45, a qupl ficou
composta rios seguintes mem-
bros: Arauriy Miranda, presi-dente; Alves Pinto, viec-pre-
Mrienlc; Alvnro Cumplirio rie
Santana, secretário geral; Luiz
Snih.is; 1." secretário; Murilo
Fontes. 2.° secretário; Itolnndo
Mpiitélrti; orador; Ordivnl Go-
mes, bibliotecário., A nova di-
reloria já elaborou bem trn-
ç.ulo programa rie trabalhos,
através ric palestras, conferên-
rins, cursos c congressos nos
quais serão ostlidados e de-
h-tirios ns problemas atincnles
àquele importante sector riamedicina.

Vila Bela.
LIARES DA FABHICA

DARAf
Por determinação do Ministro

da Guerra, o general Fiúza rieCastro, Diretor do Material Bé-lico, fez publicar €m seu Bpletim
mn longo louvor no Coronel An-lonio ria Freitas Brnnrião, Diretor ...
ria Fábrica do Andara), elogio es- leio rios oficiais que deverãotç extensivo a todos os seus hu- compor o Conselho Especial de
xillarcs. Justiça que deverá processar e

Motivou este louvor a boa im- Julgar o I." ten. Intcrieiilc refor-
pressão tida pclo titular da pasta miflp Romiilo da Cosia Nogueira

APRESENTARAM-SE À DIRETO- ,.,.„..•„.;„ , „ . ,¦ , ,RIA DE ENGENHARIA r'f.»-'no do Estado em tmlo quc
n n, , ,. , »'stlvcr ao seu alcance, o sr. Cor-O Tenente-Coronel Ra.vmundo dei Hull. numa caria endereçadaAustregcSib tle Lima Bastos, tio ao sr. Eriivarris Stettinius ,7rS.E.R. ria ti.* R.M., por ter lido afirma qu» a sua nomeação paraautorização rio Ministro ria Guer- o Deparlainenlo rie Estado foira, para seguir para São Paulo "tini tributo altamente merecido

Major Clnrinnltio dc Oliveira Bus- ria parle do presidente nos nola-
tos, dn 9,* R. M., por ter rie rc- veis serviços públicos prestados
gressar a Csceres, de onde veio por v. excin".
rie construção da rodovia Caccrcs- Ao mesmo, o cx-sccrclário do

JUSTIÇA MILITAR
PROCESSO DO TEN. ROMULO

Na 2.' Auditoria da 1.» Regi-
ão Militar foi procedido o sor-

t!(i giiiSiTá, na recente visita efe-
ttiaria aquel,, Fábrica, em compa-
nhia do 'Diretor 

rio Engenharia coutras autoridades.
CONFBRENCIARAM COM O CHE-

FE DO ESTADO MAIOR
Confcrenciaram com o GenMaurício Cardoso, Chefe do F.!

M. E., os Genetals Mario Ari Pi-res e Pedro Cavalcanti, respecti-
vãmente, Comte. ria 5.° R. M. cPresidente da Comissão de Re-
quisiçôcs. *
VAI ASSUMIR A CHEFIA DO II.

MILITAR DE NATAL

e- investigadores da Policia Civil
Cícero Gomes Ribeiro e Afonso
Itnririgues du Costa, ficando as-
sim constiliiido: len.col. Celso
Pedro Rosa. 

"presidente; 
major

Valdemar Noronha Mcna Barreto,
capitão Marcos Fournicr c dr.
Moacir Ribeiro, juizes. O Com-
promisso está marcado para o
próximo dia 1 de dezembro.

FÉRIAS AOS AUDITORES
O ministro presidente do Su-

premo Tribunal Militar assinou
portarias concedendo as férias
rcgulamentarcs aos juizes Ota-
vio Stciner do Couto, da 2." AuEm avião da Panair, segu, ama- r? • , 

*' 
«T i,,'0' 

'V"' AV"
tihn mrn Yat.,1 „,„i„ -., r e dilona de S. Paulo c Pc« ro de
a direção So HosoL 

"vr!?1*" Me!° Carvalho, da Auditoria «Ie
riarnélf eldmln Sil,- 

Mll"'?r 1'orto Alegre, convocando os res-
com is f» S ilr?f 

"'í^1* Pídivos -*»hstiti.tos, bacharéis

Sin, „,!? 
C 

r 
(]1,a.,'r"-'''o, Alves, respectivamente,major medico Frederico Oscar ABSOLVIDO

OFiriYl!Bí»r°P niVvp nrrn, um' ° C"""-1110 Permanente dcon CIA L 0T.EDLV ERJ. COLHER- Justiça da 1.» Auditoria absol-..K A SUA UNIDADE vèu os soldados Manoel Rodri-JJc ordem rio Ministro ria guer- gues dn Silva, rio crime dc ihsu-ra, o lencnte-Coronel Augusto da bordinaçáo c Antônio Guerra Ro-Cunha Maggessi Pereira, do 10." drigites, arl. 1S2 rio novo Código
Regimento de Infantaria, deverá Penal.
recolher-se com brevidade à sua PROCESSOS DE MONTEPIO
MW?Í;Í- A 2.* Auditoria Regional reme-
ORDEM A 4.'_SECÇÃO DO R.M.R. teu Diretoria rie Despesa Públi-

A 4." Secção tio Estado Maior ca o processo dc montepio da
Regional deverá providenciar, «le sra. Julia Henrique Schmidt Bi-
ncórflo com ordem rieria pelo tencourt. viuva (Io coronel Fran-

Departamento de Estado agrade-
cc h cooperação leal e firme rio s.r
Stcllinuitis tliii-ante o tempo queserviu sob sua chefia naquela re-
partição oficial.

Bombardeio naval smsri-
cano sôbre Ormoe

WASHINGTON, 28 (Dc John
Leonnrri, correspondeuh dc guerraria R. com a 7.» Flolilhn rie Des-
Iroicrs uns águas rins Filipinas) —¦
Uo.ic. ns forças nipónlcns empe-
nhatlas cm luta no coivrior ric Or-
nioc, iia parle ocidental rin ilha
ric I.cyle, tiveram o primeiro sn-
bor ric um caiihoneio disparado
pelas peças gínicas rios destroiers
atacantes, quando a 7* Flotilba de-
pois tle sc ter dirigido a todo vapor
para o golfo tlc Onnoc, bombar-
rieoii ns instalnções militares c os
depósitos ric munições inimigos.
Viajo a bordo de um destes des-
Iroicrs c posso perceber os asso-
bios c as explosões dos nossos obu
ses dc marinha, disparados peloslongos canhões rie 155 inilimctros,
em direção à extremidade sclen-
(rionnl rio vale rie Orinoc. O bom-
barricio naval foi completado poruma patrulha hotürria tle aviões
navais rie bombardeio. Esla nção
conjunln tornou impossível nos tii

í-csponileiilt» rio Instituto
nico rie A •'«¦ii* te los.

Saudando seus colegas ingic-
ses ua pòsfori do Embaixador tiaGi-á-Brelanha o sr. Neslor Fi-
Suciicrio proferiu uma elotiuculc
nraçãii; seguindo-se a palestra do
diplomata ç ccrilor Pnscoal Cí.r-los Magii,, sob o titulo "Evoca-
t;oes dc Londres", a qual meie-rpu rio seleto auditório; pelas hc-
lissimns d.-»scr'ç.)es apresentadas
sobre ji vida rin heróica capitalinglesa, cnlcrosa salva tlc pai-

„,,„-n,,,,,. ..„,•.,• -—  i.iv.-micuii- oo insinuo (os Ar-
?.M,&i\TAçrinhreqr::: -,,,,lo!^"° ,{,¦i,si,-,• ^^ --
timulo lí-ni sirio refcbidas na l!;'i-
lia. graças á louvável iniciativa da
Legião Brasileira dc Assistência
c à cooperação ria-Rádio Nicim.nl.
Sessão seoreta do Parla-
mento canadense para dis-

eutir a eonserlção
obrigatória

OTTAWA, 28 (A. ]>.) _ Kbvos
distúrbios irromperam enrte tis ,,„¦„.tfnriyocailos da Guarda .Mt-lropo- ,„aslilaiia canadense, no extremo oês- n' ,. „ ,le do Canadá, e que serão envia- ri • >"'¦' " ¦'•'"''•'"¦'¦•"•'or Saiiit
dos á frente oeiilcntal, «o mes- -'aincr, sob os aplausos
mo tempo que a sessão secreia , I'1'1?»'"1''-*- proniincióii, cm
rio parlamento onric sc disculc a ¦1nl'"l'í'-'''"' ""•' nnltivçl discurio
crise provoenrin pela conscrição f^etíif?", ¦*??>£, i'""u'n:l-''1''
obrigatória se arrastava até Si- 

'¦ 
t l^° i "Sfl¦í.«5«? <k' ••''""'-

tas horas ria noite. il*0'.('° .l"'a.s:l '•<'¦'* *»»'".- P-'ilri'.'i-
0'-rcgiinento ric infantaria ricSa.sliatclic.waii — entre os lli.nnu

homens «pie 0 governo enviará pa-ra tillromnr como reforço — fi-<'"li rie prontidão em Terrace. naCohimhia Britânica, sob a amea-
Çn rie mão flrmada tlc scus cam-i-radas descontentes.

fis, através rie íí nm série dc pa-
çstxas rcjilizãdari na sede do Ins-

li.uto. sob os vários -aspectos
do Plano ric Londres, pcli.y ar-quiletos hrnsijpirós: Jósó'Ten-
diilo «In Silva, .lonnuim ric II-
íiicidii Matos. Adnibei-lo Szilni-.
Henrupie K. Mihdlln e M.-irtclo
Ilobcrto.

Grave a situação das fôrças ate-
mas ao sufi de Strasburgo

LONDRES, 28 I.R) _ A emis-
sora do Exército alemão divulgou
esta noite que a situação das for-
ças alemãs <i0 longo da margemocidental, ao sul tlc Strasgurgp é
grave. A mencionaria ètnlssorá
acrescentou, "n n,.,n 

' 
¦¦'¦icoa, «icnionstrn quc

amcr^írnelo .d3, 
"I 

.-. !^; 3S5Í? ?1?» W Wé» i

«lguns setores dcssa frenlc mo-vel alcniã, as operações tratam-
sc agora cm direção ocidental emlugar de oriental. Esse fato. uni-
do a retirada das tropas alemãsna Lorena, demonstra quc o co-

americano pelo sul ric Str.isburgo
c o avanço franet-s no norte ílcMuJbou.se, visando estabelecer con-laclo com o anterior, tornou ver-(ladeiramcntc ngurin a iRúação
na Alsacia.

pões receber reforços 
"ou'evaniar 

tè^ínhlf^i^'?0 
l'-°nSÍS" 'H ''" Ri

a ilha ric Lcy \i„a V ¦ S forías ?]cm^ 'We reforços"' a,mla cambalcm nos Vosg,-?. Em A TERCEIRA

,.,,  --. e-"" •'. mc-(lilicar seus planos. As forç.is ale-mas «me lutam nos Vos-jes con-tam ainda com ampla brècli i ni-Ire Colmar c Shelstadt, 2i) milhasao norte dc Colmar, c q-liil podeser usada pora a evacuação u.-ic.i-tal do Reno ou para levar novos

Çortit; da ).* R. M., relativàmeh-
lc as requisições de passagens e
transportes para os aspirantes á.Oficial R/2, clfissiçados nos ;t ° RI., 1." n. C, ÍII/3.* R. I. e 11°
R. C.
ASPHUXTES DA CAVALARIA
CHAMADOS AO C. P. O, R.

O Instrutor Chefe ria* Arma rie
Cavalaria, rio C.P.O.R. do Rio,
Capitão Orlando I.nge, solicita
por nosso intermédio, o compare,
cimento dos nspirantes da mesma
arma, da turma rie 1!U!, amanhã,
ns 0 horas, iinqilòle Centro
ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA
DIVERSOS CURSOS NA ESCOLA

DE SATDE
Acham-se abertas na Escola de

Saúde do Exército, k rua ".lon-
corvo Filho n. 20. de 1 de novembro a 31 de derembro p. vin- lífícação.

cisco Antônio de Barros líilcn-
roui-t e ao Estabelecimento de
Fundos os processos das sras.
Tcodorn de Almeida Sodrc, viuva
rio general «le brigaria Lauro
Sodré c Mercedes Teixeira rios
Santos Pereira" viuva rio 1." tc-
nente ref. Pedro Américo dos
Santos Pereira, estes afim dé sa-
tisfnzcrcm ns exigências da Di-
rètoria da Despesa Pública cita-
«Ia.

NA 1.» AUDITORIA
Estão chamados para a reti-

nlão de hoje ria 1." Auditoria Rc-
gion.il. os seguintes réus: Bcnr-
dito Garcia. Nei Camilo. Dorme-
cilio rio«. Santos Pinheiro. Bcni-
cio ria Costa. Nielsen de Carva-
lho Soares c Levi Lopes ri? Oli-
veira, para sumário de culpa e
Thomas rerreira Leal, para qua-

Banco do Brasil S. Â.
IMPORTAÇÃO n:.' ,•¦»'•»:¦' .»]õ siÉ^-":-i6":*iiiiii«;CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E

AVISO N. 88
IMPORTAÇÃO DE LÃ

f.à

Í)Í:BM®S 
°iE RXP(1";1:AC^ Í IMPORTAÇÃO DO BANCO

qua quer procedência, dc lã cnrdnrin, PTOtw&^VÍnrtffl?^

I se^ia-Sci^trit^T^a^i^rrfen^rr sirf

Pelo BANCO DO BRASIL S. A.
Carteira dc Exportação e Importação

a) -~ GASTÂO VIDIGÀL ~ Diretora) - HAMILCAR JOSÉ DO AMARAL BEVILÁQUA - Gerente. *>*'

IMPORTANTE
RETIRADA

.ESTOCOLMO. 38 (R) - A agen.cia alemã D. N. R., anunciou csltinoite a terceira importante retira-ua alemã na zona meridional riofi-ont num espaço tlc poucos horns."esla vez as posições germânicas
. Kl tlc Sicrc!;. lá milhas aoeste tlc Mcizig. na ficnte do Mo-sela, fqram recuadas deante de 3"J-.xercito americano. A agencia ex-plica «pie essn retirada c deviria .10curso «pie tomaram os ncor.tcei-inentos na .'...sacia. („ule o "Silicn-

te fllemnn ficou em perigo, eclassifica ric "tensa" a situação.

Padronização dos pre-
sídios municipais

PORT!) ALEGRE. Ü3 (A. N ) -I.nviário, pclo Secretário do Inte-rior, sr. Cjlon Rosa foi recebido,ontem. ,,cla Secretaria tlc Obras-iihlieas, um longo expediente,
relativo ã padronização -l-.s pré-sidiqs- municipais. i*gl liih-ÜiMVaisegundo se adianta. ra,á dÀs-,Vp:i.reçer todas as velhas cadeias mu-nicipais.
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PRESIDÊNCIA CHURCHI1L APRfSENTOU ONTEM AO PARIAMENTO DA Mac Arthur prepara^e/para o as- Panjjra^a
salto final contra o bolsão de Ormoc SZ1- ™r ™

DA REPUBLICA
O.oretos na pasta da

Aeronáutica
O presidente da República as-

sinou. ontem, na pasta da Aero-
náutica, os seguintes decretos:

Promovendo, por antigüidade, a Jíh^WnsU^íinurehiii, «presen
l.n lenenlc aviador, os segundos lo_ hoje _0 p»r„,ment0 m*\* um
t.Micnlcs aviadores pjalma Furta- «Livro Branco" no qual figuram
do Lima — Celso Rezende Neves „-._-,_. dtdo. eiUe:dativos sobre a

INGLATERRA MAIS ÜM "IIVRO BRANCO"
urídÍco.:
Tribunal de Sega-

Tribunal do Júri

Revelações inéditas sobre o notável esforço de guerra do Reino Unido
nos cinco anos desta conflagr ação ¦— A luta contra o Japão

em parte compensadas, pelos prostlmos internos, que em 1938LONDRES, 28 (B. N. S.l — O
primeiro ministro britânico, se-

Hugo de Miranda e Silva
liilo Krtz — Francisco Bachá

José Freire Parreiras Horta
Luiz Lopes Dorncles — Luiz Fe-

mobilização da mão de obra e o

4.500.000 de toneladas construí
das nos estaleiros britânicos.

A SITUAÇÃO FINANCEIRA
Outro aspecto interessante rc

velado pelo Livru Branco é quc

PEARL HARBOR, 28 (U. P.) pe desfechado pelas maquinas du
A atividade terrestre nas Filipinas porta-aviões destacado pelo co-
sofreu um alto Inesperado pnr mando da 3.» ¦frota, tendo anuncia-
efeito de grandes temporais que do que o golpe a Ilha Lu-on deter-
transformaram o terreno em um minou afundamentos e danos cm
imenso lamaçal. vinte navios.

Entrementes, um comunicado ex- CEBU* K NEGROS ATACADOS
... . , pedido em Pearl Harbor, acresecn- O- G-'-'--0 ObNEJJAL MAC AR-

terlinos, atingiram -.906 milhões jnVi, -uo ,„„*, a5 nnv*0!| 
*oriun ie„ THUR NAS FILIPINAS, 28 (A,P.I

só no ano de 1943. vndos no rói das naves Japonesas — Informa o comunicado do ge-
Estes são alguns dos dados rc- afundadas ou danificadas, o Qtie neral. Mac Arlliur que os aviões

velados no Livro Branco, que o SUcodcu durante o rildo cumprido «liados atacaram os aeródromos
senhor Winston Churchill apre- UOr aviões de uma belonnve norle- rie Ccbú e Negros, danificaram \i-

se elevaram a 130 milhões de cs-

M?«íJ*VH«0-ra.rrT eeral do Reino com o aumento do número de sentou hoje no Parlamento, sobre amoricana que atacaram Manila. rlainento a rodovia ebombardearaiutru UE B_cn„ Sn_. __ ____i„. a... _„..„¦ ,1» iVaVi,,'ll,'n n ncfn„m /lo tfin>t>rrl dn firã-Brc- t\ -.-->.! vfr- i-ii,,.,. l„l/,m,«n rnm nm nümue riu aviões.
Unido.

Um simples olhar jos

Reajusíamento das aposentadorias e reformas
Escrevi, e é oportuno reivindicar aqui como de minha lavra, o:
"Considerada a moeda brasileira cm scu valor contratual, oú-

poder aquisitivo, o rcajustamento das aposentadorias e reformas como-
o dos. vencimentos da atividade nfio constituo propriamente um;
aumento da despesa pública.

Nfio ha nessa negação nenhum paradoxo.
Só aparentemente passaria o Estado a pagar maior soma aos;

aposentados e reformados, pngando-lhes com cifras mais elevcaas, -
mas om moeda que vale menos. . , _'.„''

Com efeito, se o poder aquisitivo do cruzeiro baixou, r-ponna-se,
cinqüenta por cento; se com mil cruzeiros se compra só o que se

operados dâs horas de trabalho o esforço de guerra da Grã-Brc- <> .én.raí Mac Arlhur Informou ram um parque de aviões. cinqüenta por cen o; se com mu 
fi^jffiffiS^fâflfòfâe dos salários, a situação fini.n- tanha nos cinco «nu das.' ?on- sôbrc o ponto morto em que che- Dl», o comunicado que foram W&mjMgj^

cn — João Paulo Moreira Bur-
nier — João Oilhcrme Bezerr.i
.Menezes — José Martins Teixeira
— ismael da Mota Pais — Lúcia-
no Guimrãcs de Sousa Leão —•
Newton Neiva de Figueiredo —
Ângelo de Almeida Aguiar — Nas-
cimento Nunes Leal Júnior — Ar-

ipe Perdigão Medeiros-da Fonse* .,¦&¦ £S_Ído'síb documêãíõ • ceira britânica tambem se niodili. flagraçãò, cujo 
"desfecho 

triunfal, i„nm\íoVcra"çfl«*."emLoyfe Tm derrubados 8,jo, 80 caças inimigos X""-^
i.r. o...i~ \i___:„ «... «aos r«proau_iao. no u"**^*,- . __ __„ -,„„,„-„.,„ „ _„„,i„ _n„*.-,„„i -nmn i,A -irim-n ítopinvon o urimoi-' mn ,in« -™t. i--A-.i-n. ffnmnntnii. nue tentaram Interceptar o ataque, pio, aao onera com isso p «ano puun.u.poiiiuu *»au «.-f

Em Puerta Princesa, cm Pala- do que um valor equivalente oo que P»_-*va. _„m-n+n Ha
1038, passou para 7.703 milhões ••*• •*.n*wi-,!.i <-;m„i,. •"ú:-:Mk „„, i-*m„*„„, s„,s it„„,«. „,«„. tran - diz ainda b comunicado - IYÍimter::orr^
em 1943, e a taxa média do im
posto dc renda aumentou, no mes- lu-muiu, (inc nniua n<= miíi»»"" iiiciuurw U05 .onui-joes hiiiiijiucw- ...•••....» _-...,-.» -,**-•, -•¦—,¦¦-.- '-_-,.""«*. „-i_m n nu» valiam
mo periodo, do 50%. O tnWil de travar grandes batalhas parn nbn- cas antes do lançar o nssnlto final unidade» pesadas de bombardeio que ja não valem oque vanam

contribuintes, de quatro milhões ter o agressor nipÒüicó. Desses contra o "Bolsão" de Ormoc. lançaram 40 toneladas de bombas
cm 1938-39, elevou-se para 13 ml- embates a Grã-Bretanha partici- O almirante Nimitz, por seu tur- sobre o aerodromo de Mation

representaram um'fator dcclsivj
na mudança do maré da guerra a
partir daqueles sombrios dias de
1940, quando o Império Britâni-
co, _• coslai par» a parede, en-
freotava todo o poderio da Ale-
manha. A lula desigual, no dc-

és «a marechal Smuts, "já estai. „„ F plrias Sua» tropa,', prí.u- wan - diz ainda õ comunicado - 'i^^^^S^W^ÜmM^m^mmm
m- vl-^". Náo ,e devo osquecír, en- mivalmentc, estío esperando a M patrulhas aéreas noturnas nfun. despesa PÚbljca. mas *^}v^ i^^ü?*^^^^„^ji
»• irctnnto, que ainda se haverão de melhoria dás condições aimosféri- daram 3 barcaças e em Minrianáo dade em prol do erário à curta dos inativos pagos com umas noras.

ntiimedes Joaquim Delgado correr _a qUa) a Inglaterra era a
Olon Correia Neto — Francisco defensora dos direitos de todo o
Chaves Lamcirão — José de Oli- mirado livre, havia de durar um
-.cira Moura — Rui Barbosa de -ong0 _no> ,ntcs da agressão na-
Oliveira — Dagmnr de Mendonça _--i arrastar à guerra contra o
raiva — Geraldo Lnbartbe Lebem -jl Rejcn a Rússia. 0s Estados Uni

a receita aisim para com n plenitude de seus re- no, revizou os dado, -Abre o gol- A AGÊNCIA JAPONESA NOTICIA
80 milhões pu- cursos humanos e industriais. Só O AFUNDAMENTO DE. DEZ NA-
c esterlinos no «pós n conclusão vitoriosa da ÚHL -_¦«'_•.-, Í*.JJ_« J_ n_»«ilí „.,*.¦,.. ->ri2,, jli ,J?R? . .
ente. Tainhem ma fase ria Segunda Guerra Mun- MaiOr 0 Íl.-I8ã 06 nBt«ll- NOVA YOPK, 38 (R.) - A agín-

lhões em 1943-44, e
obtida passou dc 3;
ra 1.183 milhões dc
período correspondi  ..
aumentaram ns sobre-laxas rola- riial é que a Grã-Bretanha so de-
Uvas ao total da renda bruta. As ditará à reorganização da sua eco- dade, em São Paulo ela noticiosa ,japonc_H declarou

hoje que choques mortais, causa-
S. PAULO, 28 (A. N.) — Du* dos por "pilotos-suiddns", nipó-ü^Sra^ol™ WE*&WM^l% ^rS^s$$ÊM :igi^i^lS& -«t..*^*».!.*-*». «^

Gaggiano Mnll
S

partes
Quanto

Edivio Caldas mejra derrota nazista nesta guer
ãiítos - Osealdo Terra de Faria „, „" vitória da RAF na Batalha , ««anto ao estorço ue guerra mo
- Aurélio Vieira Sampaio d.' Inglaterra. britânico para fazer dlretaniíntc a>
Itávlo Pinto de Faria — João aMais" 

urde, groças a Lei dc Em- face às despesas dc guerra, os em- sao

nlcos, tiveram como resultado o
menlo ou avaria do dez pa-
e gucrr.a ou de transporte

Sam dúvida, juridicamente não tinham eles direito à estabilidade;
no valor da moeda; eram credores de vencimentos em cruzeiros -r* -
dinheiro c n_o em cruzeiros — camisa ou em cruzeiros — .nrinaa.v
mas a finalidade da aposentação de certo nfio é propriamente o cru-i
zelro, é a farinha, é'a camisa. „„„.?-'

E será necessário tal sacrifício? N5o entro no exame dessa ques--
tSo, observarei somente que despesa c receita públicas caminham ge,
ordinário pari pas»u, que o Estado aamenta as suas rendas elevando
as taxas dos seus serviços e com a instituição de novos tributos ou-
majoração dos antigos. .,,,,-,_ _ i .„^i„;íLógica é que nfio será, por certo, a atitude do legislador delxanaor
de reajustar as aposentadorias c reformas, porque, se tem como jus-j

esforço dc ¦¦uerrii tão ricclsiv.imeiitc contribui- para vitimai., por diversas enfermi- «liados, no golfo de Leyte, no dia to e humano amparar a invnlidez ou velhice de sf.-M^^Míl'""• ' i Áriarm e ns forcas da agres- dades.- No mesmo período houva do ontem. civis e militares, náo proporcionar as pensões d^lnativtdade ae.WjW
S mundo 763 nascimentos e 197 casamentos. "Nossos aviões de escolta da vida, quando o enuree mento se torna considercvel,-éi afinal deK

acrescentou a fonte japonesa xá-los em desamparo, ao lado de outros mais felizes, por sei terem
confirmaram que um grande navio aposentado ou reformado depois das novas tabelas do vencimentos.!
de guerra, provavelmente um cou- cm cargos da mesma categoria. _*'.
raçado, e quatro grandes transpor- Nem faltarão exemolos de perceberem mais do que seus amigos,
tes foram afundados, no mesmo superiores os inativos dn reforma ou aposentadoria mais recente,
tempo que um outro grande nnvio, Mas essa desigualdade é apenas uma quebra de simetria nlerUg
provavelmente couraçado ou gr.iu- quica entra funcionários já fora do serviço; mais séria é a que se cia
de cruzador, e um amplo transpor- entre o valor da moeda « o preço da subsistência. . ..... -\le, foram seriamente avariados Nem o caso interessa unicamente a subsistência Individual aos'
Incendiados. Num ataque poste- Inativos, que não só de pão vive o homem; há. o lado moral: o Qe-,;
rior, Ire.s aviões japoneses riespr- coro público do Brasil nfto se concilia muito com a penúria de seus-;,
daçaram-sc voluntariamente rie velhos, servidores e soldados, ainda que cftes, tornados uma espécie-,
encontro a tres grandes cruzado- de párias em sua própria Pátria, nSo percam por isso, no trato conv,
rcs, danificando-os seriamente". a opúl.hciá de outros, o sentimento rie sua dignidade.

Mas o que fica demonstrado é a inexislônciii dc um verdadeiro.

i RESTRUTURAÇÃO DOS QUADROS DE JORNALISTAS

gres- dades.- No mesmo período houva do ontem.
Otávio Pinto de Faria - João M.ii tarde. *«.-« A Lei de Em- •"- -» "«*>"«" '"*' ™™- ™ <"»- ™> -' '"í"1 " '»""""• 763 W-tóêh.tol e 197 casamentos. "Nosso,

Eduardo Magalhães Mota — Pau- préstimo e Arrendamento, os Es

Ipüfeil 3r-ÍriS'â*i INAUGURADOS OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE
Carlos dos Santos Vieira -— As- a Grã Bretanha, cm virtude do
ccndlno rie Ávila Melo Júnior — caráter reciproco dessa lei, envi-
Nestor Vassalo da Silva — Moa- dava enormes esforços na ajuda
dr dei Tcdesco — Mário Duque a antros aliados. Inclusive a Rús
Estrada — Emílio Montenegro — ?i_ e os próprios Estados Uni-
Roberto Branriini — Valdir Pau- dos.
lino Pequeno de Melo — Roberto para. melhor avaliarmos o quc
Augusto Carrão de Andrade — Mo- representa, o vasto esíorçj de
desip AntAnio Miguel Dell Agnoil «cerra do"Re"mo Unido, c preciso
— Paulo Vitor do Silva — Benite termos *m mcnlc as dificuidades
Borba dos Santos — Rodolfo Bec- do ambicute em quc trabalhava o
hei* Rcifsclnieidcr — Wilson Ari- povo inglês. Alem dc viver cm
nclli Spinola — Roberto Luiz um "blaek-out" permanente, ns
Macedo Vinhais — Carlos Fernan- britânicos tiveram ainda de pres-
dc Queiroz de Lucena — Wilson cindir de alguns confortos cie-
Rezende Nogueira — José Macedo mentares d_ vida civilizada. A vi-
ric Almeida — Bigcr da Coita da em familia foi alterada pçlas
Felipe — fiustnvo Eugênio de Oli- necessidades da própria muhilizn-
veira Borges — Álvaro Euslorgi.i çã0. Homens e mnllicrcs parti-
ric Oliveira e Silva — João Ba- ram de seus lares, quer pelas exi-
llslâ Monteiro Santos Filho — gfncias do serviço militar, quer
Valter ric Souza Veloso — Ema- pela evacuação de numerosas
ni Hilário Fitipaldi — Luiz Re- áreas. Afim de poder enfrentar a
íialo dc .Matos — Mário Seus
Qiilntaria — Guilherme Rabelo
Silva — Wilson Nunes de Men?-
zcs — Clibas Egidio da Silva e
Gilberto Lopes Perois.

Reformando o cabo escrevente

ameaça dos ataques aéreos, a in-
dústria foi dispersada. Cerca de
dois milhões'dc homens, vnlnnlà-
rios na "Home G-árd", iiacrifica-
ram espontaneamente suas horas
de lazer para participarem, dos

nliríoxnrjfe João Jorge e o solda- serviços internos qai* a defesa ter-
rio de 1.* classe José Luiz Tenõ- rilorial exigia.
rio. EFETIVO DAS FOltÇAS ARMA-

NA PASTA DA FAZENDA DAS DA GRÃ-BRETANHA
Nomeando Renato Lima Gui- A mobilização do potencial hu-

marães —Valriery Pinheiro e Ma- mono atingiu qesl^4«n«™:~:W?
rin Neuza dc Andrade Pont "
criturários, classe E.

Tornando sem efeito
to que concedeu dispensa
miniano Gaivão; dc Inspet
Alfândega ric Corumbá, Mato
so.

Destituindo (leminiano Gaivão,
de Inspetor da Alfândega, de Co-
rurnbá, Mato Grosso.

Aposentando, no interesse do — -.,.-- „.,.-.„
serviço público. Geminlano Gal- milhão de homens. Da popu.açuo
vão, oficial administrativo, elas- &<¦ ambos r.s scxt.s ds U a b-
se L.

NA PASTA DA VIAÇÍO
Nomeando Alexandre do Ama-

ral o Silva — Carlos Paixão —

0 governo de De Valera nso
peitará estar representado

na Conferência da Paz

acréscimo na despesa com o reajusíamento, como sa fez com o junr
ciónàlismo ativo'. E, se aumento houvesse, nfio seria por muito tem-,
VO, encarregando-se a natureza de reduzir em poucos anos o numero^
cie'velhos e inválidos beneficiados. ,,'¦•"•,'¦' .,'„ , .„„..„0-t„_'De exercício om exercício dar-se-ia uma diminuição progressiva-
do gasto não poupado às finanças do Estado, mas compensada com,,
exuberância por tão patentes razões de humanidade .

Desembargador Vieira Ferreira

8U?I«EM0 TRIBUNA!.
FEDERAL

05 PRÓXIMOS JULGAMENTOS

"h.ibcas-corpus" requerido pelo
advogado Lauro Fontoura a fa-.

¦vor ria vários alemães presos no.
Estado do Rio dc Janeiro em vir-,
tilde rie processo quc corre seus

LONDRES, 23 (R.) - Solici-
tado, hoje, na Câmara dos Co-
muns a dar a garantia dc que o
primeiro ministro do Eire (Ir-
landa do Sul), o rr. De Valera, nâo
possuiria qualquer representação
cm nenhuma conferência de paz
em cjuc sc discutisssm termos de
armistício, o sr. Enirys Evans,
sub-sseretário para os Domínios,
respondeu; "Ja íni r,c-i»-_pirir
quo, no que diz
no tio Reino Unido
razão alguma por
governo que nâo
contribuição positiva, como go
vêrno, ao esforço de guerra das cc-SS03"de Artonió de Araújo Gois ,-¦ .
Nações Unidas, seja representado . w Gmii* de Melo. Serão curador, unanimemente, ordenou
na Conteôncia_da_Paz. 0_mcSmu tamb*,n |il|]piÍ0t o!i rçCU1.SOs es- íáB^MS SnUSIl^

A Segunda Turma do Supremo tramiles na justiça. Relatado o
.... ,„,.........j Tribunal Federal julgará, na 'p'to »cl° ministro Miranda Ro-:

respeito ao Kovèr- gSa J& os /agravos ririgues, - o Tribunal denegou k
, esto não vô ,,,,1fiin no, processo, ric B. van ardem impclrnda em favor ric
que qualquer SSnW^o c Alfre- Aúgiist Hans líbenis e conce.ou,

tenha dado uma do Outciro Pinto, e bem assim as a em rrlnçao aos demais paclcn-
apelações interpostos nos pro- entes. O Tribunal,, depois, riefè-
•í11 '¦ . ¦ • •' . .--,.,'-.... rindo o requerimento dp dr. Pro-

--„«„-. ,-,, „„-„.„...,, .,.--- Ontem, á farde, nó gabinete do randn Oz.as Mola e Augusto Lo- clarações qu*. figuram na cartei- naturalmente sc aplicará a quais- traortliriários rie 
"Benedito 

Spacas- W-5.1) (lc responsabilidades pcln.s
C> "" 

™-^PriiS_fc,^taSS_^MundW rtirêtcír dn Serviço ric Eslatisli- pes, o sr. Ministro Marcondes ra profissional, ajustando-os aos discussões em tomo ao ar- *£TffiffitW^wmfcAfc Publicações desrespeitosas quan-
a vlmÀA^Zmtlem^- et da Previdência o Trnl.iillio, !*ill.o recentemente nomeou pa- lermos do decreto-lei n0 '.1.(7, ^istIcio... ^n 

\ chau" Companhia dc Ci- to aos seus julgados.
o decre- hn. *^« «^"rlomc 

Gua ri", realizou-se a sesão Inaugural rios ra velar pela estruturação rios ric 10 ric novembro dc 19U. l*a- sir W1W Davison deputado l™% SaVza Cruz. .Toré Benedito Gomo reprcse.üai.lc do Mini*'-
* CT 

Tn-f^ Civil .Ifita trabalhos da comissão que, cons- quadros ric jornalistas através ria lon .da Inácio, o sr. Gost^.Mi- con8emdor| qus ievantou fi0s Santos, Emiliò Cavalieri. Ja- lerio Púhlieo. funcionou o Tro,

Groí Mercan.e -4 Ó.3O0Í lu me. s ser- tituida pelos pelos srs. Cos,t,a Mi* revisão dos lançamentos ou de- ^j^^% 
questão, perguntou se o minis- ?g & àpnipanhia, Aldo Zllanlí curador sr. Ademar Vidal.

viam nas Forças Armadas da Grã-
Bretanha, a despeito de que, r.o
começo da guerra, os efetivos to-
tais das Forças Armadas brltani-
cas apenas se elcvaísem a meio

_5o e a-rnde3o\acolahoraçfio íro nSo diria paramente que o Tconorico Correia da Cosia e Ni*
sempre dispensada pelos repre* f^gimifí editava um jornalsentantes das classes interessa- - »- - - -• • •
das'Vra A seg li alemão em Dublin, não poderia

,r?" í nnB»r9fionf líM tf ver aceita a sita participação nu-os srs. Lopes üonçal\es „„,,•„„¦.-.',, ^~„,T n «•«#«.

"PARA ANÍQUSLAR AS SNIQÜ9DÂDES
DO SiSíiA | MANDATOS"

CTTiMTiTirn txr&T T ÍT"? A m/nflA À CDTACÃCí \^^^Jmmanv^^^\^tvè^t^ 
'sabFa 

que De. Valera ganhara a q Tribunal de Segurança Na* dra,'"Osvaldo de Carvalho Mae
SUMNER Vy__i__-_-ò AUVUUA A I^KIA^AU "aa'diretoria do Sindicato dos eleição flerBl com o argumento de cloDal <e,tw.e reunido,; ontem, sob tins pelo seguinte fato:_ Em abril

Orlando Lobo Fradwsky - Bea- g^Jg W diversas campanhas, os

de ambos os sexos
anos, mais de vinto e um milhõeB
registraram-se para serviços in-
dustriais ou militares.

Por outr* iMurte, não obstante
.. batais sofridas pelo Reino DE rjM£ CURADORIA

O-ea. Mota reafirmando os pto- g 
c^Td±t?do 

?onsen'a*

O ato reuniu numerosa assis- perguntou ajnda.se o minist™ não

TRIBUNAL DR SS-
ftURANÇA

DENEGADAS VARIAS .
APELAÇÕES

VARAS CRIMINAIS
DENÚNCIAS

Na Décima Segunda Vara Cri-
minai, foram denunciados Zeno-
Celcmcntc Rodrigues, Leonardo
Aguiar, Bernardino Gomes Sanve-.

tri. Guedes — José Rafael de A.e-
vedo — Joaquim Antônio Ranjel

Zorilda Frazão Muniz Barreto
Silvio da Silva Pontes e Ma-

nuel Alves de Oliveira, postalis

efetivos de suas forcas aamenta
ram de ano para ano.

O NUMERO DE MORTOS
Kit 3 dc setembro de 1941, o Summer Wclles, cs-sub-secretá- eer, sem demora, umn organiza-

núm—o de mortos das forças ar- rio de Estado, insistiu na neces- cão mundial poderosa e duradou-
tas-auxiliares, classe II, para pos- d~ britânicas elevava-se a sidariu da oriaçâo ric uma Cura- ra."
Ialistas, elasse 11; e Astrogildo Se- jig „,, 4. forças armadas das doria Internacional, destinaria a Achava entretanto que se, por
gundo, em comissão, administra- '^ . • 

n",cõcs d- Comunidade eliminar "as iiiiqüidadés rio sis- trás da fachada dessa organiza-

INTERNACIONAL Jornalistas Profissonaii do Rio scr o melhor homem para repre- a presidência do ministro Barros do corronte ano, os dois primei*.
de Janeiro, presidida pelo sr. An- sentar o Eire numa conferência Barreto. Lida o aprovada á ata ,.os denunciados, cm companhia

NOVA YORK, 28 (A. P.) — Em cm si mesmas desejáveis o ofere- fai Carrazoni. Na- gravura fia- de paz. Ouviram-se cttao risos, da sessão anterior, passaram os d» Nelson Inácio furtaram om

ur, ij-i.».» .-.. u« _•>.,,_........:..... 15„:,i_;.a e j0 Império tiveram, tema rie Manda los", assegurando SAO mundial, as nações poderosas
Nacional dc Portos, Rios e Ca- "" " dflln 

'66 
glt mortos, a autonomia c a Independência cspéslhhnrçm a liberdade o a so-

nais. „„,/}. 
'-ní-ressanfe 

observarmos rios povos coloniais. bcriinia rias nações menores, suas
Exonerando Cinira Gil Viana de f,„" „"-.'._ ,ic ,j,0rtns nas for- Em seu discurso, o sr. Wclles vizinhas, 

"terão inevitáveis no-
escriturário, elasse Ei «f arwidas do Reino' Unido tambem própugnon a proteção vos conllltos internacionais, ain-

Concedendo exoneração a Ge- ç,"„ ,r{. vcz_s SUpérior « essa dos direitos rias pcqúejins nações rin mais devastadoras e mais am-.......

cessos em pauta, cujo resultado traria de Ferro Central do Brasil
foi o seguinte: e da Administração do Porlo do

Denegaram as ordens impetra- nio de Janeiro grande quantlda-
das cm favor dos pacientes Re- de rie pegas rie bronze, avaliadas .
nalo Ferreira da Almeida, Fcll- (,m treze mil cruzeiros. Pratica-
clssirno Nunes Mendes o Manoel (|n 0 furto, foram as peças ven-
Carneiro Dias. ilidas aos demais denunciados

Deferiram os pedidos de aiqul- por preços Ínfimos. O prnriu-
vamento dos inquéritos policiais (n do furlo foi apreendido pela
instaurados contra Anjonio Mar- policia cm podei* rios inlrujfics.
tins Neto, Inácio Wallace Cochra-

nesco Ferreira Rretas. de posta
lista-auxiliar, classe F.

Aposentando: Antônio Ferreira
da Silva, éarteiro, elasse D, —
Antônio Pinto de Sampaio, ser-
vente, classe ('. — Antônio Iss-1-
lino dc Oliveira, poslalista; rlar-
sc F — Edgar Fumaz rie Aquino,
carteiro, classe F — Herich H<>f-
man. postalista-auxiliar. classe F
-•- José Barbosa Lima, guard.i-
fios. classe E — Maria Adelaide
Caldas Rocha, postalista-auxiliar.
classe E — Pedro Ivn Machydo,
servente, elasse C — Silvestre SU-
va. carteiro, classe D — Tem:,-
tocles Costa, guárda-fios, classe
V. — Aristides Diniz, poslalista-

quase
cifra. Com a eloqüência
fra-s fica. pois. desvirtuada a

as ci- c advertiu os seus ouvintes con- pios".
pro- tra a possivel criação riu ícsferns Acrescentou que

porém, um-, guerra total, cnifor-
me o enrater quc lhe deu o inimi-
go. e não só vidas dc combateu-
les" são ceifadas pela metralliai
Ate 31 dc agosto dcslc ano, 57.298

discurso que" 
"pronunciou 

íia nova com ao mundo a mais prática e a minte"YoUo"no decorrer da reu- Nfio" foi dada nenhuma outra ministros to julgamento dospro- dias diversos, nos vagões da Esj
Escola de Pesquisas Sociais, o sr. melhor possibilidade de «stabelc- n}ã0§ resposta e*i torno a matéria.

0 EXERCITO INGLÊS POSSUE TODAS AS
RESERVAS NECESSÁRIAS DE MUNIÇÕES
CHURCHILL PROMETE UM ATAQUE

MAIS VIGOROSO CONTRA O JAPÃO APÓS
A DERROTA DA ALEMANHA

LONDRES, 28 (A. P.) — O Pri- condições dc poder dizer que as
meiro Ministro Winston Churchill atuais fábricas estão mantendo o
declarou hoje na Câmara dos Co- mesmo ritmo - e poss.ivelineute . . M-
inuns que os exércitos da Grã aumentarão a sua produção - e " «^ J-'u'" "

Bretanha "possuem todas as re- portanto nao ha motivo para sc Voaram 
provimento ás apela

servas necessárias de munições supor que os exércitos britânicos .í*:.eí:íl:i": P-ovi.i.enu. r ->¦_

porá a sua batalha'' c prometíu sofrerão de falta rie munições pa-
um ataque mais vigoroso conlra ra a sua batalha". Disso mais o ,„„„„„ .„. 
o Japão depois da derrota da Ale- Primeiro Ministro que esta sua ^'""^"sVíva José Lucinno de faínJI a Darkc c
m««lia. cloclaraçaopo^aso aplicar om f^^^l^ ch^,, dente na Ilha,

De bom humor, após a sessão torta. «» f"n,M.^' *l« "j ...... Austro Ranvelli. Antonio Reine
do Parlamento - que se seguiu tnnlo foitilfdutanle n Mi-Wé* Alfredo Cá cárdp, Má* TRI8UNAI- OO JÚRI

estão sendo
Dannd^inimiãfvã qual têiíta fa- dc iiilluéncia", sob a nuva orga- empregados esforços para que os
zé-acreditar que o governo bri- nização internacional projéladiii Estados Unidos adotem uniu po-
l.nico nouna seus soldados com — "Acredito — disse--que as mica exterior que assegure rela-
«r-ificio das forças do Império propostas resultantes rias confe- ções mais satisfatórias com ns
c ti"Como:'idade. rèncias ric Dumliarlon Oaks sáo demais nações, "mesmo com

Entrcisnto, ao número de nor- ,«i ¦ •

rinha Mercante, os quais perrie-
ram a vida a bordo dc navio* rc-
gistrados no Reino Unido. í: esta,

00RP0RAQÃ0 DEFINITIVA
DO AMAPÁ1 AO BRASIL

Homenagens do governo
desse território à memória

do Barão do Hio Branco

aquelas còlll cujos governos ora
cn tamos cm guerra". Essa politi-
ci, entretanto, resultará incvlla-
veliiiente, «jinais unia vez, na in-
Icrvenção direta dos listados Uni-
rios nos assuntos internos rie o'.i-
tros povos soberanos.

Acha o sr. Summer Wclles quo
a ação a ser tomaria contra aque-
les governos deve partir dc uma
oiüaiiizaçiiu iiiteniaciona) que e* hu,n a histori(l

Péranto o Juir, ria Sclima Vara
Criminal, foram denunciados Ro-
berto Coelho, Acir de Castro Bo-
telho c Paulo Morais Gomes.
Conforme résa a denunciai os
réus quo são policiais, quando
estavam *"> serviço na Ilha ric Pa-
quela, prenderam o indivíduo
Joaquim de Oliveira, espancando*

çõès'"itérpostas nos processos rie «• P"'1 não ler o mesmo confessa-
PompUiõ Pereira Bento, Carlos do a autoria do ricsaparccnuento
Gerlin, Oscar Oyort, P.rasilln In- de um cachorro pertencente *

¦•¦• i>...i- (]c y.alos, l'C3l*

ne, Roosevelt Mélri Dqarte, Mas
Mnicr e Leoncio Borges; cvclu-
iurio do processo n.° 4.(159 os réus
Lòúrençò Mônaco e outros, c A ti-
tonio Maduro, Mariano Macha-
do e outros, estes dos proces

.iii-viiiar. ciasse r. e t.reuza i.n- - - mo-Tcram c 78.S18 torom ,, ,,,,„., ,.„ ,. ,rv-'ii , ,„ presente a opinião pública mun.- ;;_--" nr„,-"nhn"'"— riiurchill res- mn brusco rompimento das con- provimemo a apeiaç.c «j um- 1'eranie o jui*- sr. ur. iuii,i.*rio
herts de Mirauda, postaüsta-anVi- hòsBUaS^m^Abdè'dos ala, MACAPÁ, 28 (Ah.) O 44 lial Koz llbí!c,v.u. , „. uma ,lC-0 

^S^fe^^g 
".. 

dições depois da última guerra ao Jorge e outros.para ab-o ft* Medeiros, rio Iribunal do Júri,
liar, classe fi. S?èíS?5iSl«a. D„ total de aniversário da assinatura do hm- mi nuturczá o naquele sentido ! 

°" 
„ 

' 
^^a a mas W* "llcsU Ci,s0 a modifica- los, por deficiência de prçvaS, f0. ,*- errogado. ..mem o reu Hus

Sn nFPARTíiMEXTO ADMIVIS- SS™ ri?i« 21 757 eram mulhe- do suíço quc deu ganho dc cau- uCu, C*0VWY, admitir, nem ric lon- «untns cla, Ca5,,•. 
çã0 não será tão violenta porque No processo instaurado contra ho >al.Io Hailinl. rie.uii.c.ado,

TÍílw"RlfeoíPMtf res «ri m%rtaa«« sa ao Brasil iiá questão de li- ;,,"„ e qualquer rias grandes po- _A suo declaração sflbrc muni- ^,istp aim]a outra suer,,n que se- Mnr Io Camargo, confirmaram as hí dias, pelo promolpr sr. O n*
IRAino DU -,U^».*u "bli ns-e-^^gW^ 

r.UERKA mites com a República Francesa cie ias fiilu ò direito "unilaie- Coes atraiu a atenção ric tortas os á Mmi „¦ _,ais vi(.0I. nn ou condenações impostas a Munllo vm Bustos por *.-r tentado ma ar

Xomeando A.Sto Francisco ... 
^S^ém 

atada ^ 
^ 

ult| a incorporação W 
g 
*^^k 

Í s^lg ícSS^WS Ê^ÍI^2^ ÍSE* SSW! ^^£s|dt S.»Ul S«,° e?S||
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OURO
Cri Xl.OOO.PO o
jóia* de hrilha.to
OURO. Oarldor,
comprador.

194. 
"a 

Grã- Bretanha produziu: Pára isso, o governador Janery SCus'cgócios puramente internos
^^mmm^ 

l'i2 
'navios 

de guerra dc grande Gentil Nunes fez organi-.ar o se- li acrescentou ainda, nessa or
Paga-se aíí porte; 13.512 canhões pesados guinte programa: Decrcto-lci dem dc idéias:

Cr$ 27,00 a médios; 25.116 tanques e lC..fi0!l municipal denominando "Barão — ".Não

espondeu Churchill, a um inter
pelontc — abrimos novamente- as
nossas fábricas do obuzès em lar-

posso conceber, para ga escala, cm visto das operaçõesdo imenso acumulo
que

tem-
grama. Bri- aviões, dos quais 38.025 caças. Do do Rio^ Branco" K atual praça °* anos 

$ffi°W$^gW ')Cn"'n'"a,e 8Iltes ocor-,d0i'lhant-. 
.té t'tal ^ -un^es fornecidas a des Inocentes e colocação da pla- ^0^%S&$g& &^ffi_^W^*$

kH*i 
rl^Tm ST^-Side se te décimo" fSSm ca comemorativa; nnçamen o da ^uràm sua autonomia o" sua li- porArio da produção»

m n -e!W 2!__hS__^%i^EHtoV?l- Pedra t™*™™^ li0 P0^0 
^c herdade nacional forem impedi- "Desde esta época, f—

, M. O -aelhor P™"-™'_"/ios 
mercantes 

^foram 
Puericultura, pela Campanha de dos do conquistar esse objetivo." tas maiores reservas.

presidente da United Press
BELÉM, 28 (A. N.) ~- Proce-

dente dos Estados Unidos tran-
sitou por esta capital rumo ao
Pilo de .Tí-ieiro o Sr. James Irvin
Miller, vice-presidente da United
Press, o qual percorre os paises

fil- tul-americanos inspecionando as
Estou em agências daquela empr6za.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

CARTEIRA DE TÍTULOS

Serviço de Apólices Pernambucanas
A Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro avisa ao publi-

, ê, em particular, aos portadore, d.. Apólice. FWaMM
i e «rá realizar no prósimo dia JO .do corrente mi» a, 10 ho-

m, o 19 • sorteio de rcígale, com prêmios, desses títulos de qne
co,
qil(
ras,
c a distribuidora.

A extração dos números dai apólices será feita em ro-qni-

nas própria'. na pre.enca do Conselho Adm.nU.r.tivo -

fiscal do go\êrno do
ram

e do
Estado de Pernam.neo. e de quantos quei-

assistir ao ato, P*ra n qnal dfsde ja,« •«j^^^J
O sorteio será realii.do no .alio de honra d» Caixa Erono

miei do Edifício H de Maio. ã ma 13 de Maio ns. Wo. 4. an-

?.r Vnncorrendn os títolos .oi- « prêmio, «guinte., de «cor-

do com o regulamento do empréstimo

1 prêmio de
1

50

Cr?
CrS
Cri
CrS
CrS
Cr$

600.000,00
30.000.00
io.ooo.on
5.000.00
:. 000,00
1.000,00

\s apólices sorteadas «erân cons.derada. resgatada*, pelo
valor do ré peetivo-prêmio, e ao sorteio, no» termos do í S.« do

\r ti* 
°dá-*?n-««Ses 

bai-ada» pelo Govcrr.o do Estado de Ter-

nambuco! com o _to h.- T49 de 5/S/1935, concorrerão todas as

apólices emitidas. ^ 
^ ^

Diretor da Carteira de Títulos.

Redenção cia Criança; fundação
do Instituto Histórico e Géij-j
gráfico de Macapá; sessão cívica
comemorativa; inauguração do
cinema falado educativo. Por
outro decreto-lei municipal cera
denominado "Veiga Cabral" i\
rua onde se travou n fase prin-
cipal rin luta contra oficiais o
marinheiros franceses. Ainda,
ali, será lançada a pedra funda-
mental do monumento a Veiga
Cabral. Em Espírito Santo, sc-
rá dada a denominação de "Cae-

tano Silva" à principal rua e ha-
verá, tambem, sessão soknc, co-
mèmorativa. Em Mazagão, a
principal rua tln cidade receberá
o nome dc "Barão do Rio Braíi-
co".

Em aditamento a esse progra-
ma, será inaugurado no tlia 15
rie março do próximo ano em to-
dos os edifícios públicos .deste
Território, o retrato do herói
amapacnsc, patriota Francisco
Xavier Veiga Cabral, cm celebra-
ção da data da derrota das tro-
pas francesas tle desembarque,

Donald íie-lson ncHíssíio
conselheiro eeonêsm.o tia

governo e.i.rtês
CHUN.GRING, 2Í) (R.) — O sr.

Donald Nelson, representante
pessoal do presidente Roosevelt
em Chungking. aceitou o posto
de conselheiro do Governo Nacio-
nal da China.

fY"Tt^'^y^"^"tf^' •XÇ?*>*>Í

nECLARÁCÃÒ DE ASPIRANTES — Teve lugar., ontem,-no estádio Caio Martins, em Silewi, a ee-
^af:'le'LSÒilc ^1^» dò X; V. O. li. lia capital fluminense. O ate teve?-presença

_ ,wierüi Pinico'Gaspar ütttrá, ministro da Guerra, comandante Ernant dn Mnarat rei.xma, ,n-

federalhmLido do Rio, üeneral Valcntim Behieio da Silva, comandante da Primeira he-

ai"., ilihta.r ncnernl Renato Paquel, representantes de párias autoridades cwis 'yni'lares o

Bispo de Niterói, numerosas outras figuras da administração e da sociedade, alem defonsdtsável

massa popular, que assistiu ao desenrolar do programa cívico organizado para a¦ solemdaae. A

nossa gravura- é um flagrante tomado durante o belo espetáculo de civismo

«_.Jfi_._I__ Am_,mSl "Z\i

em liquidação # •¦"
O Hquldante da firma Sociedade Anônima Nebiolo, em Hrml-

dado, devidamente autorlr.ado pela Agencia Eapecial de Defesa
Econômica, convida o* interessado* a apresentar propostas para
a compra das mercadorias abaho discriminadas, diariamente, na
sede da firma a rua Buenos Aires n,u 263.

Lote numero 1 — Papel Encadernação -- Capas -~ B, Fino —
Cartão Ghiné-- Papirolin; « n„nnn

Baso  Cri 85.000,00.

Lote número 2 -r Tipos: — T-íto e Fantaíia
5.600 Quiloa ¦ 

Bn-e  Cr? 104,000,00

Lote número 3 — Ace!6Ório6 de tipos:
Tipos de madeira, espátulas, arames, nnnetas,
anurés, ângulos, linüões, material Branco,.
Chavep para cunhos etc.

Base  Cr» 60.000,00

Lote número 4 -~ Maceaa para rolos de impressão: ~- "Tropi-

cal" e "Surjío" — Extra-forte, forte, mcdyi,
mole, e cstra-mole; e tintas de riiverfias côrcs.

Base  Crí IS.000,00

Lote número 5 — Moveis e Utensílio, e. fcrr.ijrens — Carteiras,
cadeira., mesas, cofre, maquina de escrever,
eomar. livros, etc.

Ba«o  Gr» 30.000,00

Lote número S — Estantes, Pnteknra-i divisões, lialcõ.e., etc.

Lote número 7 — Máquina — Litocrafica "Lccds"; Peças para
máquina» Nebiolo.

Base  Cr» ...OdíUlfl

As propostas deverão mencionar os números das I.oteí a que
se referem e a oferta para cada lote, e serão recebidas nlc às 10
horas do dia l," de Dejembrn deste hnõ, procericnrin-se a aberUi-
ra das mesmas" na Âgènciá Especial de. llefcaá Ecoiio.nuca — Ldj-
ficio do Banco Francês e It.iliano - ,i IVuíi ria .Mfántleia n.° 11
— 2." andar — no dia t de Dezembro <i« 16 horas.

Rio de Janeiro, 2!) de Novembro rie 101-1.

CEZA1! PINTO SIMõ'E3-
Liquidante.

-l.-.,,ll,.,.„.l-..li. ... II- - .. - -—- ¦¦» '¦¦ ,l»l*J.JML-IUI.-ll--l---lt--»BBI
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SEMPRE UM BOM ESPETÁCULO NO MAIOR CONFORTO
BEM CARIOCA / JJMBSIMM

UMA COMEDIA ELCGANTE
SOBRE PIRATARIAS DE AMOR...

*J:«:C STBWTT.«M£E*UJISTÍTO •
^TCHcmu.icp.-jwtiiMfOKTrs -.
-EritfTAIUaUKOÇT.-C.SUDfAltNCAl

.PllOTO?

UMPQMAKCEOCAMpR B£$?W
HUMA APOTEOS.! WéMCT

*tfí7^"!wt ^

ttTUBVNCQAVCON
GENE l_EUV

MAttVASTOO
JOHN GOLES ,MIC«V_00«EY

-UDV-__.Ci.AND .
KDSI.Cl.ON

ItaNO-POWRL
ANNSOTUEPN
lUCILlEBAlL ,VIRGÍNIA aoCICN

.B&NI_MOBGttN
LENt.UC_.NE ,-U-MUETC-ÍIEN

MVKEBÍOCCW
•Oi-_0.iY.0QQ.
J0SE'ITUB8I

um in

fmk^mã
ctn_.-iei.nDt bwjiuim m*ii i.o..1...»

i diri „,_^„..¦WíOEHll
iMflfl-XO;

l«moa0.(,i,iiP0 í.f.Wcint-iornim irdsi
SUS ilj-«5«..SItt0atB|0fl_íllflUIIf0S:ClllfiMB-p0 DISIÍIIO' ."fÜ.lM ANIES DE 60 om. «POS PASSAREM NOS CINÍS " MfIRO

W7WiTfú

ÍXJZ TITO E' UM RODIN CARIO-
CA. -VAS BEM-HUMORADAS CE-

_VAS PE "CORAÇÕES SEM
PILOTO" ..>

Lu!* T_.<t, ajto pública ouvin-
.£ d* râ3so conhece muiio bem e

-Ta*, no .«a. rs. mormente cm "Ce-
s=r * Glsôpatra', quc Dulcina en-¦
«aca noi Municipal, tanto ís der.-
taxa eo Apolcdorus,'é uma das
í_Swa- capitais de "Coraçues sem
Piloto". * .crnédia elegante, mui-

"JANE EYRE"
Toda á cidade comenta a fran*
de produção que a 20th Cen-
tury-Fox está apresentando
no Palácio. O pnblico quevem. enchendo a rasa de ei-
petáculo* da Rua do Passeio
sai de lá encantado, eloglan-
do Jean Fontalne, admirando
Oraon .Veltes, adorando Mar-
garet 0'Brlen. O» três f.ran-
des artistas dão vida à linda
htitória, cheia de sentWnento e
beleza, que Charlotte Bronte
celebrizou no sen imortal ro-

mance.
lo divertida', que o Metro-Passeio'
dará já amanhã. « que a. Ciriédia
produziu. Luiz Tito encarna a fi-
.curai de um Rodin carioca, espe-
cialista cm complicações amoro-
.aê, à* voltas com Aimée. Anto-
nieta Mates e Nelma Coóta. Em
rutres papeis, aparecem Afonso
Stuart, César dé Alencar c outros,
inclusive Marion- r,ne inter-jret.i
vm samba cm interessante "de-
cor".

PAN FILME
INDUSTRIA BRASILEIRA DE CINEMAGRAFIA.

5 LABORATÓRIOS MODERNOS.
A MAIS PERFEITA TÉCNICA NA EXECUÇÃO
DE FILMAGENS. — EDITORA DOS MELHO-

RES CINE-JORNAIS BRASILEIROS.
A DAS LARANJEIRAS 29 1

Fone — 25-6820.

Ílr"g±g- 
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•¦O ETERXO Pr.ETEXDE.NTE" - Um,, cstraiilía mistura diiroHiedsa. dc conto ric fadas c de romance dn nmor — ei. o
une nos oferece "O Eterno Pretendente", filme. «Ia Colum-Ma, cujas primeiras eiibiçõcs terão lugar .esla-feira, noPiais, com absoluta eíclusividade. Cary Crant jamais este**-« tão c-pirituoío quanto nesse filme. Janct Blnir obtém umtriunfo que é a seqüência da eua sensacional estreia cm "Sol-
l««s ãi Soltas" e atinge definitivamente ao "stardnm".
Ainda no elenco, veremos Ted Donaldson, um Raroto d« inMca qae ia ê. uma celebridade no rádio « tio palco, JamesG_-_____\ Mitkcy McGuirc, Ho-vard Frcem..n, Taul Stanton

c muitos outros.

AStôrtlA — "Amor de Per-
diçào". , .

ALPHA - "Vida contrn a Vi*
da".

BENTO RIBEIRO - "Tudo porti".
COLONIAL - "A Tentadora".

CINFAC TRIANON _- "D._.e-
plios, .tornai» . Com.dias".

CATÜMBI! - "Noite «cm
Lua".

COLISEU - "O Beijo da Trai-
ção".

I.. PEDRO - "Lua de Mel, Lua
de F.l".

ESTAGIO DE SA' - "Trilha So-
litària".

FLORESTA - "Olhe* Acusado-
res".

FLUMINENSE — "Cairo".
GUARANI' __ "Ciúme não é

Pecado','.;
1IAI.D0CK LOBO - "E o Es-

pctáculo Continua".

H
;i

PAN-FILME
APRESENTA

NO''imagens 
d'A MÂNHÁ

SOLENIDADE:
R.O; -— Dedcroçco de aspirantes a oficial na Eicola Militer.

-^ — 4.
HORTICULTURA :

R*Oí — Crianças aprendem a cultivar legume»,
• -_

AVIAÇÃO:
RIO: — A evolução do invento de Santos Dumont.

PATHE1

N.85 //

/

JARDIM D A CIDADE:
RIO: — Aspectos do Parque da Gávea.

¦*¦

SALTO DE GUAIRÁ:
PARANÁ: — Aspectos dos famosas "Sete Quedas"

NA PRÓXIMA SEMANÂt

fmaçens d'A MANHA N 86
OS MELHORES CINE-JORNAIS BRASILEIROS

NOS MAIS CONFORTÁVEIS CINEMAS
DISTRIBUÍDOS NO BRASIL PBLA D. F. B.

IR...1A' — "Teimosa e bonita".' LAPA — "Katlcn".
M E T R 0 - 1- A S S E 1 O -"A. Filha do Comandante".
M E T'R O - T 1 J U C A —"Herança MAgica",
M f. T n O - COPACABANA -"Herança MA?ica".
MASCOTE — "Casablanca".
MEIER - "0 Diabo disse

nãoV. ...
NACIONAL - "Sacrifício de

Pai".
NATAL -' "Adorável Impõe-
tora". •

OLINDA — "Amor de Per-
diçãn".

OLÍMPIA—- "0«'irmãos Marx
no Circo".

PARA TODOS - "Irmãos einarma«".
PARISIENSE - "Fantas-ma Ca-

marada". .
POPULAR •— "Condenado ao

Càiamcnto".
PARAIZO _- "Sepultura Va-

ria". ' • •
PENHA - "Chetnicks".

.PRIMOR — " Mulher . Satâni-
ca".

PALÁCIO — "Jane E.rrc".
PLAZA — "Amor dé Per-

diçào".
RITZ — "Amor do Perdi-
EEP..BLICA - "Amor de

Perdição".
RAMOS — "Nas garras do Des-

tino".
"Tempestade de

"O Segredo

ROSÁRIO
Ritmi-v.".

RIO BRANCO
do Dr. Kildare".
;STAR — " Amor de P.rdi-

SÃO JOSÉ'-"A Ponle de São
Lui* Rei*'.

SANTA CECÍLIA - "Minha
smig.i Fliclia".

TEATROS
CARLOS GOMES — "Princeza

doí Dólares".
GINÁSTICO - Fechado.
•10..0 CAETANO - "Toca

pro Pau".
PHOENIX - "Pedacinho deGente".
RECREIO - "Mágicas e RH-mn.. .
RIVAL - "Simpático Jere .mias".

SERRADOR - "Palmatória doMundo"."A FILHA DO COMANDANTE"
0 filme das 30" estréias ", o

romance de
iimor numa apn-
teose, "A Filha
do Comandan -
tc", enfim, dará
Il0,jc 61I..Í. úl ti —
iná» exibições
nn Metro- Pus-
sein, passando a
nciipar, amanhã,
ns tcl.iji (los Mo-
Irns Tijiiea o
Cnpacfibàiia, Ka-

liir.vn Gra.vspii e Cenc Kelly fi_
carani muito queridos com. cíec
filme irresistível. •¦¦'¦¦'¦ ¦ • ¦

¦rffl-rMÍMÁivMlw

0 GOVERNO DA CIDADE aniversário da adminis*
VAI SER ENTREGUE 0 NOVO Francihco dos Santos — Airton TDAáf AA DIUTA Al S-S¥A

ENTREPOSTO GERAL Estrela - EloA Vasques Vilares I nffVAV lllllV ALCIAV
Em oficio de ontem do prefeito — Maria Angela Duarte Moreira •*•

Henrique Dodsworth, dirigido «o e Elvio Bama de Almeida - de- £$ COMEMORAÇÕES NA CAPITAL BAIA-
Coordenador da'Mobilização Eco- ferido; Mineti & Companhia Li- 3
nômlca, foi colocado A disposição mitada do Brasil — proceda-»* Jif^ £ jtfQ INTERIOR DO ESTADO
do Serviço Metropolitano de Abas- na conformidade do parecer des-
leeimento, o novo Entreposto Ge- tn data, ao diretor do D.R.I., SALVADOR, 28 (A. N.) — administração atual foram inau-
ral de Gêneros Alimentícios. adotando-se as medidas necessá- Transcorro hoje o 2.* anivcrsA- gurndas, hoje, no interior do
novo estabelecimento construído rins para que o imposto teritorlal rio do governo do gen. Pinto Alei- Estado, cm comemoração ao se-
pela Prefeitura como já tivemos seja pago amanhã em tempo ha- xo, na Bahia. Todos os jornais guhdo aniversário do governo
r.portunl-iade de noticiar, terA hll que facilite o pagamento do desta capital registram o fato, do gen. Renato Pinto Aleixo,
seu funcionamento articulado com imposto dc transmissão; A Sou- com palavras de simpatia, pon- destacando-se as seguintes: ins-
os mercados de emergência, nas (za & Cia. Ltda. — restituaiso do' em realce as realizações da talação do matadouro do Estado
condições que forem determinadas importância de Cr| 3.817.'0, apli- »ua gestão à frente dos destinos em S. Roque, com" capacidade
pela Coordenação. cando-se o disposto no decreto do Estado. Para comemorar o para abater 150 rôscs cm 4 horas
rnvTár,™ ni. Ttr\:pr. nr <_i.n 6972/41. data, expressivas solenidades es- horas c dispondo dc requisitos

v rn nv^clxrlknri tão -endo realizadas nesta capi- modernos e hlsiònicos. O gado
.'/_, ,, _ í .,._,. patya nr/-tTT ínniii ntr t,.. tál e no Interior do Estado, des- a ser ali abatido, será transpor-
Será divulgado, hoje, no "Dia- -AI.XA REGULADORA DE EM- tacando-se a inauguração dc vá- tado do sudoeste do Estado pelario Oficial", parte II, a lista do PRESTIMOS rias obras páb.lcas, concluídas E. F. Nazaré e. dali, a carne se-classificação, por ordem de anti- na administração atual, bem guirá para a capital em embarca-

guidade, apurada a partir de 1.» ,_-"-* "lto hoje, a partir das como o inicio de muitas outras, cações apropriadas da Navegação
do Janeiro de 1042, a 31 de do- 12 horas, o pagamento das se- que astetam o esforço constru- Baiana, com que estará, em par-zenvbro de 1943, na carreira de guintes propostas de empresti- t0r do governo do gal. Renato tc, solucionado o problema docontador. mos: 75431 — 75800 — 75809 pjn.o Aleixo; abasteci mento de carne verde àPROVA ANULADA 1M}~ r°m ~ ™M ~ 75999 população desta capital; Em Ala-

Em ato de ontem, o secretário — '6000 — 76001 — 76008 — O PROGRAMA DAS FESTIVI- goinha, foram inaugurados a Co-
Geral de Administração resolveu 76009 — 76010 — 76018 — 76020 DADES lõnia Avlcoln n.: 1, o Hospital
anular a prova escrita da cadeira 7ti02* — '6024. "Dantas Blão", e o posto de Aná-
de Corte e Costura, estando con- AVISO — Serão pagas também SALVADOR, 28 (A. N.) — lises de Leite; a ponte 

"Enge-
vldados todos os candidatos ins- as propostas já anunciadas neste F0' ° seguinte o programa das nheiro Lacerda", sôbre o rio Ca-
critos e haliilltados. na respeeli- mês e não recebidas. festividades realizadas na manhã cl e! em it.1t,lln-. , _„-.. _.
va época, a comparecer amanhã, de hoje, em comemoração ao se- f"° „ lu He ConM. „f íòi
t^dffeduclcão 

h0,'aS' n° InS'ÍlU- SECRETARIA GERAL DE SAÜDE ffi# fffhS?.0«ImSÍJK ¦2« *«ft Tesouras-Ph5*to de Educação. E ASSISTÊNCIA Vír"°'P„' ,,„ [iS;,i" ,,8J M? as rodovias Brümada-CàÜeté, _CONSTITUÍDA A BANCA EXAMI- , '*« RW"£ ,a_ '^«t 
eelehrn? n*«*«o da Guia-Esplanada. esta

NADORA DO CONCURSO DE Atos d dr. Ari de Oliveira Li- t°J.MS^|TrSihista ' 
o™- ,'lUin,a **»™vess.ndo o rico vale

EXTRANUMERARIO mu, secretário Geral - Foram dc AôlX^pÀ^ul^n do,.rio Inhambnpc. onde está lo-
Para a Banca Examinadora da -'gnados os auxiliarcs acadêml- soienidadc contou com a presen- «tlizada uma progressista zona

prova de habilitação parn escri- cos --'"los Artur Cabral de Me- ça d„ c|lefc ,|0 governo estadual, Pe_cu*rj_ "° Estado, a, qual fi-
turário extranumerário, foram de- "Qíes ~ Ha.vdn Almeida de Atai- i0d„ 0 secretariado, prefeito mil- ca ,' "esse mo"°> ''gana ao li-
cignados, cm ato ne ontem, pclo dc Pacheco c Yeda deAraujo Me- niclpal, comandantes da Região *orn**
SecrctArlo Geral de Adiniiiislra- ""Çs pura o Departamento de Militar, Naval de Leste e Base p0r Iniciativa dos respectivos
çãn. os seguintes funcionários: Assistência Hospitalar. Aérea, presidente dn sessão es- nrefeitos várias obras e melhi.César Dacorso Nelo. pnrn prçsl- (fe ft« -. AnIAn o Batista tadnal da L. ¦ B. A., figuras des- 'TmS 

íòrlni.inaugurado,'dente e examinador dc matemáli- {;"?. - inderendo; Ar tir dc: Oli- tacadas na adnunistrnção, cusi- também em vários outro_ muni-ca; Silvio Edmundo Eii.i. parn ](,|la « Companhia e Manuel Vn- uo, magistral ura, indústria, co- cipios baianos. Em Irará a data
português; Valter Santos para le. 'cn '' de Oliveira — mantenho a mércio e finanças; rcpVescntnçõcs f0i assinalada com o enceramen-
gislação e Omérico Martins Coc- multa. (jas associações culturais e de t0 solene da 3.° Exposição Agro-lho da Silva parn datilografia. üln-Sc, dclcgi.jõcs dc Iodos os Pecuária, organizada pela Coòpe-
PODEM SER EDÍFICADÁS AS - . ,, sindicatos operários desta capi- ,ativa Mista dc Agricultores e
ÁREAS DO ANTIGO PROJETO DE EXaiUO 08 SaiiOe Dára OS tí*V ., , „ . Criadores, com distribuição de
ALINHAMENTO DA AVENIDA am___-_i_.9.l___. _!.«£.*:... As 11'horas, realizou-se a inau- valiosos prêmios aos expositores.

GLóRIÀ-I-AGOA flniprOgatlOS OOniSStlCOS guraçao do -Laboratório de Pes-
Em f^ce da-Srecente dclilicr.i- S. PAULO, 28 (A. N.) - A I"1?!? Qu-mlcas e Tecnológicas,

ção que revogou o projeto de, ali- exemplo do que se observa em ^m„ 
""l!ÍCm:S,?(,''a ,e_: fel1^»!- ValÍ0$O d0liatÍV0 Í A.B.I.nhamento dn Avenida Glória-L-i- onlro. países, o. registro dos em- ° AVBe,n,3™eS !^tf&&?, flSS*"- *""" ¦¦¦¦¦«¦ ¦ »¦¦*•¦

goa o prefeito; Henrique Dods- pregados domésticos criaçlo ha ™£-n\^ím\w^ 
Jcai itai em A Associação BrasUeira de Im*worth resolveu liberar as áreas da P™»» menos, por iniciativa da t*r«„„ „dlilo nelV UnHo Ò fu- Weas» recebeu' P°r Intermédio deterrenos atingidas por aquele ali- Secretaria de Segurança Pública, fl®*$$&Tlc0\\rL capacidade ¦«- w1"^» Dr. Octavlo Ayrcs, -

nhamento, as quais, dessa mimei- vem desenvolvendo nesta capital 1)ara movimentar dlarlninenle comurücaçfio de qua a vlura dora picam inteiramente livres para «alutar atividade, submetendo as íétonia e cliico toneladaVtSe nro! saudoso professor Francisco Pajar*
qualquer iniciativa de carat.r domesticas a rigorosos exames '-*utos 

diversos e para fabricar ú0 resolvera doar, por sua morte,
particular, podendo delas dispo- médicos. No último trim.stre de ,jcz toneladas de gelo dispondo P0-"* ° Deiiartamento de Asststên-rem seus respectivos proprietá- agosto a outubro registrou-se na- de cúmara para carnes e ante- cla Botíal, dea apólices da Divida
rios. sem nenhuma restrição para quela repartição um compareci- câmaras para frutas, legumes P-bllca" de ns. 208.779 a 208.768,
os fins quo entenderem. ,-, mento de 1,525 empregados. Essa ovos, lacticlnios e peixes As re- I118 M- m_rldo lhe lesara em tes-
AUDITÓRIO GETl-iLIO V..|GAS Iniciativa, d., Secretaria de Segu- referidas solenidades contaram lamento. O presidente da Casa dos'O prefeito da cidade niajtçve» rança constitui uma garantia pa- eom a presença do interventor fe- Jornalistas agradeceu este ato dsontem, com o sr. Arnaldo Guin- ra os lares -bandeirantes, pois evi- deral e altas autoridades civis e generosidade, relembrando que ole, longa conferência sobre o prn- ta que empregadas portadoras dc militares. Dr. Francisco Fajardo sempre cul-jeto do Auditório Getulio Vargas, mnlcslMis contagiosas se coloquem NO. INTERIOR DO ESTADO tlvara a amizade des Jornalistas,quo será construído em área li- constituindo assim uma ameaça SALVADOR, 28 (A. N.) — entre os quais somente tinha sim-garta a urbiinizn.fi? do Morro da aos patrões. Virias obras e realizações da patins.Santo Antônio, junlii no Lnrgn /*+

S»iSSiIHF0RMAÇ0ES COMERCIAISvulto, principiilincntc dc conjun- -J ¦*'
tos sinfônicos. Mi.n_.ir.r_ »>r. _._._'___W.'

PAGAMENTO DE DEZEMBRO Sl^SSffi U.in.  ^SS"
Em aviso baixado ontem, o Ser- .n™^„„, Londres 28-11-1944 Cristais  85.00 85.00

viço de Expediente da Secretaria' ABERTURA 
' HOJE ANTERIOR Demerara  75,00 75.00

Geral de Finanças, eslá parlici- .. Londres, s/ Oficial I- sorta  72.00 72.00
pando os enraregados de nilcloos Jova lork i/v., p/í | 4,02,50/03,50 | 4,02,5O/0S,M Cotaçiu p.r II quüoi — Cr|:
daquela secretaria, dc que deve- Pfr.*-e -*' 17.30/17.440 F 17i30._7,4<* Somenos  18,00 18,00
rção enviar, até a manhã dia 29, tv**?0,*1, E •9.80/100,20 E 99,80/100.2» Bratos secos  15.00 15,00
As 12..10 horas, os cartões de pon- Jf-,.dr-c,_ *W 40.5T MERCADO DE SAO PAULO
to, com, a freqüência de funcin- Estocolmo .... . Kr 16,85/16,95 Kr 1*85/16,95 O mercado a termo não funcionou ontem.
iiArios devidamente encerrada no R' de Jane>r° • . • Cr? 82,84-9/16 Cr$ 82,84-9/18 Preço do disponível cm Cr|:
niés de novembro, afim dc quo rtr,,,,..„._ Movimento do Mercado
possa ser processada, com a devi- HjCHAMENTO ¦ Hoje Anterior ABERTURA Hoje Anterior
da antecedência, o pagamento dns Londre6, s/ Oficial B. Cristal  Nominal Nominal
vencimentos do mês de dezem- ,. , „- H, ,.,. Mascavo  Nominal Nominal
bro. v v , ., L?"dr.es ?5;1.1:1944. 1 MERCADO DE ALGODÃO NOS ESTADOS_»»».»™», ™ ad,„- is^mm'. &mf s s «««fo»«<^^ c..tf.i.i»a_âSair;3_ i £_&:::.:: f *""». mg£ ° »""d- '•*"• ""^"H£r '*
Fre.fos; secretário Geral — Zul- Kstocolmo . ... , Kr Ü85/16.95 Kr 1185/16.1» OnVem "Ánfirin»
mira Marques Nunes Filha — João -¦• de Janeiro . . . Cr5 82,84-9/lfi Crf 82,84-9/16 O-S ,>-;Jeronimo da Silva — José .loa- Nova York, 28-11-1944 Dezembro ãAn «ri»
quim dos Santos - Daré Batista ABERTURA VENDEDORES Janeiro  

_ ..',!ftFranco — Júlio Jacinto Inácio — Hoje Anterior Fevereiro" 
" "* ** "* 

. 
"

Carlos Pereira — Deferido; Hilá- i/Londres, telegr.. por t . f 4.02/04 I 4,02/04 Marco  
S.ilft ni rnrin Marques Coelho -_ João Car- s/Montreal telegr. por $ . 89.87 «80,87 Maio  
-—- q*>**^ndoso Pimentel e Maria Helena Ln- -/Madrid, telegr., por P . . e 9.J0 e 9,30 Julho 

" "" *" "" "' " 
 ò.onrá — Indeferido; Hélio Almeida /Estocolmo, telegr., por Kr. c 2.1,86 c 2,186 Outubro   -ulfí'Caldas — Faça-se o expediente tle -/Berne, Comm., por F . . c 23,3» e 33,3» MÒv.MFVTn no"\.FRr_.nnapresentação .. Secretaria Geral de s/Berae Livre, por F . . .¦ c 2.1,40 c 23,40 '&^\w^-*S^ytiSSk^^íi?^ -«.ri!Finanças, onde vai ter exercício; «/Lisboa, t.legr., por Esc. . c 4,07 c 4.07 ... &_£___«*. r«nf°fB nJosé Gonçalves Penha e Jorge Go- s/B. Aires, Livre, por Peso . c 24,94 c 24.94 .f> r„mr.,_,rt„mes Jnbim — Nada liA que de- s/Rio de .'aneiro por Cr| . c 5,15 c 5,1- ¦ r\ni«Z I • :„,ferir; Sabaslião de Figueiredo Ar- 

Dezembro W#'i;M

giieira - Mantenho o despacho; Nova York, 28-11-1944 Jancrn  
s-nn ..'."oJrsé Inácio de Freitas - Conce- i£_,£_,i^_ Fevereiro 'dlda a licença e Ernestina Belo FECHAMENTO - VENDEDORES M-reo  «^í o"^- Abonem-se as faltas. Hoje Anterior Mair!.'." .".  -___ n-.ijo

DEPARTAMENTO DO MATERIAL '/Londres, /elegr., por t . f 4,02/04 | 4,02/04 Julhn .. 
'.'. '!.'.". '.'.' '.' 

9040 <U*-o
.S.rcífo Legal — Exigências do -/'Y0"'"-! telegr. por | , •• 8 89.08 189.75 Outubro  _1_ ÒjT.q

chefe — Jmlito PassosyGarcia — '.í.**,1**rld,- 'elegr., por P . c 9,20 e 9.20 Vcndns nn Bolsa, 204.500 arrobas
Luiz Ribeiro Filho — LlnoVici- . Estocolmo telegr., por Kr. c 23.86 «23,86 Disponível:
rn — Antônio Rodrigues Lnbo — *7'erne. Çcmni., por F . . c 23.33 e 33.5.1 rrl
Paulina da Silva Araújo Maclia- */J?Fi& -'-Yrc> Pnr F . . . c 23,40 e 23,40 Tipo n.°  <l«vi
dó — Silvia Isaura Cantãn e Ata- •/•-"-oa,. telegr. por Esc . c 4.07 e 4,07 Tipo n." ,.  -- " c-'"^
lita Alves — Compareçam; Ma- *¦{£: Aires. Livre, por Peso . c 24,96 c 24,94 Tipo n.°  

*" 
s^.Omiei Afonso Ramalliciro e Juiio ,/R1° de --neiro. por Cr| . . e 5.15 c 5,15 MERCADO DE PERNAMBUCO

Monsores Neto — Declarem ex- ánrnTfID. Bucnos Aires, 23-11-1944 ., MOVIMENTO DO MERCADO
pressamente a fim a quc se desti- K};Ln\ URA, , Hoje Anterior Ontem Ap'er.o_nam as certidões. i/Londrei. à rl.ta, por l, Entradas An.cnor

Serviço de Contrate — Nelson „ cjnpra,.  p 16,90 P 16,90 Desde 1.. de setembro .. .'. 
'.*. 

35 nnn as nm)da Silva Pereira — Alfredo de «/Londres, à vista, por l, t/ Existência 55300 .5000
Araújo Gonçalves — José Novais VTf"d" ¦• • ¦ •• ••  P 17,00 P 17,M Exportação: — Não houve.
Montana — Compadeçam; Ciro rie .'"• A°rk' . v-st*> P-H00, t/ Consumo diário: 700 saco»
Oliveira Beltrão —.-Benedito de ,„ co_mpi'a .. .. . .. P 402,00 P 402.00 Preço por 15 quilos:Arruda Lins - Delia Cavalcant ,/N' Y', ¦ vl,la- P- #.-*. t/.i Un, Aníeri.r
de Alvarenga e oulros cuja rela- venda..  p 4n2,50 P 403,00 Sertão, tipo snnn Rnnr
çãn virA publicada no "DiArlo .. . • . Montevidéu, 28-11-1914 Matar, tipn ," 72ii0 7-i'iinOficial". Parte II, de hoje - »/L'"'d',e*. * vista, por C, t/ MERCADO DE ALGODÃO EM NOVA YORK.Compareçam para receber docu- „ At,,n<*a v ••*-. • P N/cot. P 9,!5 Nova Yorl., 2S-11-1'114mentos. «/Londres, à vista por £, t/ ABERTURA Hoje Ant
SECRETARIA GERAL DF, EDU- ,/v\ y 4 \..,.n"n" riísi' t/ P N/COt• P 9,i5 Amc,I',iwn "Putures" para:

.CAÇÃO E CULTURA comura P' *' 
P iu'.n t» 10, _n "™™n™  21.S0 21.74

Departamento de Educação e s/N^Tã Vtóta P. 0Í*i; ii 
' ' $&  N^ 

VA
; . nCn,1"r" 

venda  p 185,00 P 185,00 Mnif,./-.:'.?%_-V 
" V %£ l\'$Atos do Diretor — Foram de- .T . - Julho " .1^7 .I--'"-,slgnados - Ilnah Lnbo Cavalcan- ___„.., PVTnNov» ^ork' 27-11-941 Outubro \" 4"^ •«»

ti para a Escola General Trom- FECHAMENTO Mercado K.tavei F.fa.-lpowsky;:'? .cda M. G. Gomes ,r ,„„,. .... _ ., HoJ« Anterior Desde o fechamento anterior* alta .'- *> .S htspara .1 E.cola Azevedo Sodré; wl-ondrcs, à vista por F. t/ FECHAMENTO ",S'\ ~ a ",', *
Edgar do nego Barros para a Es- .. .om'"'a." 

';• 
,•/ ••••• • P 102.20 P 102.20 Airièricnn "Futures", para-cola Bernardo de Vasconcelos; Ed- sAuiça p 100 f. t/venda .. P 102.70 P 102,70 ' Dezembro 01« «,,-,

son dc Carvalho Euzéhin para a s/PwUga p 100 esc. t/comp. P lfijOO P lfi.1,0 Janeiro .. 
" 

o 'oS 
_ 'I_

Escola Baia; José de Freitas Car- "fej. P.IW esc t/venda P 16,50 P 16,b0 M<irço  . c, .,"-.
valho para a Escola Duque de s/ N. \. „ vista p Ç100, 1/ .Mai„  -}*« 21.73
Caxias; Nair de Oliveira para o , ^P'™ , •• ...... .. P 401,75 P 402,00 Julhn .. ,. .'.*.."..  -1 *S .IS
Colégio Grluliii Vargas; Vercsiana s/-N.,:) .avista p flOO, t/ 0't'iiubrn  í,lv> Ú'<òPaulct dn Rocha para o Colégio vc»d» •• "•••••; •• .f,,.4.02^ P 402,50 American MiddlingUpL.nds 

" 
22.21 ãllãLvangelma Duarte. c Montevidéu, 2/-11-944 Mercado p>—1 r-,— 

"
Departamento de Educação Na- ?£S&* f\ 

^ £ " 
P VV f p oi_ i W* ° ^»™«o an.erioV: a^U par^M d_rinnalisla - Ato do diretor s/LnrriZ \h\-iVi-' \'_/è Vi N'COt' P 9'15 4 a 12 -».««•«»-'*

Foi transferida Adonicin de Fa- yCth vor t t/ MKRCADO DF. TRIGO
rias Silva para o.Ç. C. Beija- s/ N y• A-visVa o 

'«'.nti "l/ P 9,;í5 1}ucnns Airrs' 28-11-1014
min dn Instituto de Educação. cnnipra P 1 «1 -n n 1.. -i , ^'ft>\.'--« 

"J«nla Reguladora de U Prodaccíó»Departamento de Saúde Escalar ,/v v i A .la"r," tinn"' li '¦ 18<'°° A-'ricn-a P"» os exportadores: — Safra 1943/44 —-. Atos dn diretor - Foram de- \.c^ 
'lSla P ílüü' l/ 

:¦£¦% (Ex-Docas p/100 quilo,), cm sacos:
signarios — Virgínia de Morais  P 185'00 P 185,00 Buenos Aires | 1.150dc Floramhel Pinto Peixoto para MERCADO DE CAFF' Noç wsTAnna 2an.i'i,"Blãhca '..*.*. !! * l!V.,.0n 8.* Distrito Médico Pedagógico; h»_r nn n. íl»r„JAD05 Ncçochca « pònDulce Maria Fontenele Boreí. pa- MOVPtfENTO dS ^Fnrfnn n°snri" •• •• •• 

"•" 
.'. • 2TOra o Serviço dc Corresponde,,- ji.^ado dhpÒnffi 

° l™™?° „ 
f 

V^° 
ft~ P»™ - *****& • ^nèl/hà o*reem-clfl- r.1,1»™ i_.» '° de 0'*7-1/a> P<T saco devolvido.

SECRETARIA GERAL DE FINAN- _..„.' t, _., Chlcaeo - Fechamento
. . ÇAS -• Disponível, tipo 4. por 10 <*_- FPnUMFvrn"18 P^aca• amanhS*'Atos do dr.-Mário Melo, secre- los, mole  ,, Nominal Nomtn.i n«.Ii. HnJe Anterior

tário Geral - Foram transferi- Idem. Idem, idem .. .. .. KmS 5*2 SI \iZ  Ufi*12 ••65*75
dos - Edson Martins Garcia para Embarques  fj « 9? 04 Íà£,Vil  1*6-.**5 L6Ü.87
o Departamento de Rendas Diver- Embarques 1V70S .' MERCADO DE CACAU
sas: Abel de Morais Beln para Existência '. 8.660.'S73 S 602 2W ABERTim* *NoVi» York, 2S-11-1944
Departamento de Renda Imaliiliá- a.bü^.aaj ABERTURA Hoje Anterior
rias. MERCADO DK VITÓRIA ntíSSK Pm enlrCga em

Despachos — Herondin? da .. MOVIMENTO DO MERCADO «..ríT  8*SB 8*86
Silva Aqulpo — Itacv de Arauio _ . .Prpco disponível, 7-S '— 

29,50 — Calmo. ir. „ 
" " "  8*8<* SM

Ilka dc Faria Borges - Silvo E:tlstênc1:' Í-.1-10-944  .. ,155.33,, lulhn  8*S8 i,*M
MERCADO DE PERNAMBUCO W. iA "p-a'',  8*M «•"

n . . .' ... MOVIMENTO DO MERCADO FECTlS^- d"
Dr Jose do Albuquorque ^^ Onte^ Anterlo, E('<Spâ' entrega em: 

' ^ 
^Hím,,r;-SL^S,de dí ?g«a^ -i^d.. v.:: 1222,606, msi SS3 ia «9

existência  G10 7.n i;.n .on .1 •  "•_'' 8.06DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM Exportação: --.Não hóuvè. 620./Dj Mrln  SSi; 
*SSÍ-

R. do Rosário, 172 — de 13 is 19 Consumo: 1.000 sacos ,„•,. 
.! 

,'• ,•.  5.S6 S.S5
P'«<01 "" " «»- ~ Ç* : vS-d^Nada - N=d,



1 PANORAMA DA ARTE CONTEMPORÂNEA CANADENSE
(Conclusão da 3." pág )

,1 rodar, multiplicaram-se os Ica-
res. A tecelagem mnnual, que ti-
nha sido quase completamente es-.,
quecida, foi retomada e as velhas
camponesas que dela ainda se lem-
bravam, ensinaram-na às moças.
Assim reapareceu o cinto "h flé-
che»" ou "à flammes", óutrora
muito populares-, ás.vezes reeá-
mndo de pérolas, Seu desenho e

LEGIÃO BRASILEIRA DE
ASSISTÊNCIA

, , As Inscrições e ràdib-nunsa-
ornamentam a» igrejas, fazem es- que ainda uno tem qtiarçnla gcns destinadas ao programll^r»-boços, rccollicm temas anedólieos. <mos, Ciso excepcional. Um dc ,t(of(\nlco do expedicionário, At?
Diversos deles ,fazcni retratos, e nossos, melhores críticos dc arte. Vfrg0 ser. feitas e encaminhadas
ns amiiieios por eles -publicados " arquiteto Mareei Pariscau, de
nos jornais:Insistem em afirmar: quem expomos aqui diversas"Semelhança 

garantida, ou dl- aquarelas,; disse, referindo-se a
nluiro reembolsado"'.-

na sede da L. B. A. Corporação
de Voluntárias, 7.* andar, sala
71, no horário já publicado pela

Alguns, nome* passam á poste- llos °s «speçlos dn pintlura ca
ridade: o Irmão Luc, que apren- naácn%e de hoje Nenhuma difi
deu sua profissâo com.. Nfcola*
Poussin; François Beaticourt, cuja

Pcllan, que êle reúne em si lo- imprensa."A MULHER E 'A GUERRA"
Está marcada p(irq a próxima

sr*fi.5=r«s.s5r- <mÊmêãmm 2ssm&ta&
mesmos: iima lnixa èenlrnl ver-
melha, "lc coeur", e. de cada la-
do, cercaduras estreitas de iilgiiç-
zagues ou páralelogramos, ns cha-
madas "fléchesnettes", ou fiam-
mesh azues, amarelos, pardas e
verdes, . tA tessitura A mão do cinto — aó
contrário do que «cima dissemos
com relação no bordado que os In-
dio» tomaram de empréstimo aos
brancos — é um processo,que ôs-
tes aprenderam com os hurões o
iroqueses. Observava em 1749 o
sábio norueguês PeterD. Kalm:"Coisa ^uriosal enquanto muitas
naçfies Imitam os costumes fran*
ceses, rtoto que aqui são os fran-
ceses que, sob vários aspectos, se-
guem os costumes dos Índios com
o» quais tim relações diárias. Fu-
mam em cachimbos indígenas ura
tabaco preparado a moda indla,
calçam-se à indígena e usam jar-
retelras e cintos como o$ Índios".

- Tccedeiras e fiandeiras fazem
no tear cortinas e tecidos. Uma do
suas especialidades é a colcha ou
cortina què tem o nome original
de ¦ "paresse boutonnée". Sôbre
um fundo liso de 15, Ps desenhos
são formados por pequenas bolas
ou botes em relevo.

0 tapete ou tapeçaria de crochí
é um exemplo muito comum de
arte doméstica, do mesmo modo
que um», carpêta denominada "ea-
talognc". A "catalogue" è feita
ein crochê, com. retalho» de nl-
godSo e de lã, ou tecida no tear.
Òhscrvera-se ainda <is colchas ou
"édrodonsà, feitos derctsllios do
tecidos reunidos cm desenhos fan-
Insistas em combinações .'onde as
Unhas ô as cores se misturam. Ê
o chamado "crnzy" ou "patch-
vork quilt" ou ainda "plqué".

A lã c o linho de que se servi-
am outrora os artesãos criun tln-
tos com cores provenientes de
substâncias vegetais: plantas, cas-
cas de árvore ou raízes pique eram
praticamente inalteráveis.

O camponês canadense gosta de
entalhar imagenst na madeira, a
canivete ou com Jinzéis rudimen-
tares. Vários niodcladores e escul-
lores nossos deixaram uma obra
inipoftànte, decoraram igrejas o
capelas. São célebres os nomes do
vários deles: João Batista C.ôté,
Luís .Tobin, Francisco Baillargc,
Qucvíllion. Outros, artesãos mais
niodestos, seguem a própria ins-
piraeão c, eom talento inato, in-
terpíetam a natureza canadense.
Cenas familiares de fazendas ou do
florestas, «nininis e flores, revê-
Iam neles um sentimento natu-
ral e espontâneo.

Estou justamente pensando na
família dos Bourgault. O mais ve-
lho, Mêdard, é filho de marecnei-
ro. A principio foi,marinheiro. Du-

cuidado.'técnica o detém. .Nele, sexta-feira,'na sede da A. B. I.
encontramos o Instinto dos pinlo- à« 7,30 horas,- a interessante con-

a mais feráncla sob o titulo "A mulher
consumada. Sua poderosa persn- o a guerra", a ser realizai!» em

Corporação das
Montreal; Kricghoff o PJul Knne,
especialistas cm topografia, costü-
"'N^SoSteSS'™! 

nról. ç5o., Conserva Sempre a suaindi- rência mie será,!
iÇ^3SS£ 

"Tornai dualidade própria, simples, 1^^^
em escolas européias, que'pro-
ciirani realizar trabalho' próprio; i°e..
Artistas Isolados, que trabalham 'f ™„MqÍ0
sob condições penosas. Poíicos ,a ex'"1M'->o
süó os amadqres . e raros os mecc-
nas esclarecido»; Nossa primeira
galeria nacional foi. instalada em
ttma espécie dç estrebaria, e acon-
teceu mesmo, certo dia, que. a co-
loção foi posta de\lado.para cér
der o lugar a uma exposição de
peixes empalhados. Sucedeu Isto
aproximadamente em 1880.

¦I"* V" ¦•¦*V«MWW v..»u..v^H _..-,™----

sofram menos os rigores do In-
verno nã Europa" -Assina come-
çóu o apelo" feito, pila ComlMão
Estadual d» ,L. B. A., no Par«-
ná, á mulher do Estado , numa
demon>tr?iSo amais no que vem
fazendo a mulher brasileira pe-
los ejtpedhsionário* que se> en-

&'%' fi3. '¦ fi:mfimfifi'A --m.- :-''rm. ^mmm-fifi-m^fi-1 i""'' " -.-•• 
. < ¦ .¦..-,' ...--' ¦ i\

¦ 

'• ¦ 

• 

'¦•'¦"¦

'h- 
y 

' rio de JAXEIBO - QUARTA-FEIRA, 29 DE N0V™^^^^,,^|,^S1i^IW»1m

WXmw'W'''i'!ÈS^£w)' «frescoss.a. ^-Aníuni-i \ !• :'W§'Jf^^Sy^ APRESENTA %(T}1 fl TU J\ C ) > \

fi^jgmp "w.MlLnftyw m jr»h ; .: :
' ¦ ll^^^^^fcÉR'. Um programa que se consagrou entre /'fm »b»rdada da> V""-^-"^-';;-

W^WMmlÊÊK^\ y'. os ouvintes brasileiros! Hoje e todas mIjÊÈ^ ^'í10' ,n ' 
y

^A 
"' as quartas-feiras, às 21.35 na Radio Na- g48fal L-~. tm. 

'-í
,rl$$S:*$Èi*lJ/ \ ' '"' cional - com a Orquestra Brasileira ex- i.^*^ ^~~\J ;i ;'W 

/ \^ >*A. clusiva,de COCA-COLA Rcfrescos S.A. llilfer/^"^ -
¦ 

^.;. OJlS jÓJ 
^~7 c arranjos especiais de Radamés Gnatalli. t^^^'/" j.lV TÔr

<.v ' '.„>,» -•  :,....:....-«..w. ¦--.¦••-¦•¦¦—••• •••••: '•'•¦ J ¦
¦.,;.:. , • . ...... '¦¦  _ • ¦" 'Wr

o romântico Bartlctt. James D<tn- ,., , , ...... 17-. ,.„„«« a„cnn,o estudioso historiógrnfo ds jabdod*- ogc. ás «orrrlas, pots homenagem i Corporaçío das
Montr^l-s Kvinffhnff „ p.*,i Knn, Pellnn sente-se A-voniade em «A- Voluntárias da L..B. A.,, pelo

da a parte, com suas réserivis de escritor ,e diplomata Pasenoal
vida"e -seus recursos dc imagina- Carlos Magno. Para essa conte-

mie será-jpuhllcíidaiésfao
..-.idas todas as compopén-

vrc « fortq. tes <ia Corporação de Yoluntári-
Seria ininossivel citar aqui to- as da L. B. A.- '-.„_.„.

pintores que flgunün nes- Aa«Aüko^ptóKVER^^WM
... posição, mas os vlsitahjçs OS EXPEDICIONÁRIOS, NO PA-
logo saberãp designar-lhes uni lu- . „ «ANA.
gár no movimento atual das "A, mulher paranaense, <<u«
idéias o das formas. Uns tém vm t«ntás provas temvdado de cm»-
cai-ater tipicamente canadense, «;° ba de ,apolar decididamente a
outros procuram ajustar a raíno campanha .'ora encetada, para
A sensibilidade, fora dè qualquer «l«« os nsossos heróicos soldados

ao.para cer ionn|jsm^ ...-.-.-..-.._. .1™..
:xposiçao de J-c, L , - . , ... .- Entre todos estes artistas, e*ii-

tem laços, evidentes que são a
Já em principio» do século espontaneidade, a franqueza, a

XIX, Ahtolne' Plamondon faz-se Juventude do coração, o entusias-
discípulo do "atelier" Guérln, em M^ » sinceridade d0 expresaSq.
Paris, onde aprende a» fórmulas Esta exposição permite desio- ,.,......,
dos alunos de David. Dclxou-noí brir »» nuahd.Rtles e as hMMWí contram no "front" italiano.
diversas telas religiosas e reira- «» «al za«0.e,so'.", 

.p3',bJ,,l,*1líí? ¦ 
"

+«« h» ««uin .roíiftmicn «• itma pintura cheia de vitalida- ., — •— ¦-¦"- ^»— ..« >-jíC

Tiíoph ffCdrfim-coioruu ííí^íSSSSfe^SffiS Trfl<«l«rio-jfll rM« ürj. 0 pú0GRAMADO iMPORTANTECONCLA' A influencia do clima alterando a fase doperiod^

S> SEMANA M> ENGENHEIRO OS ESCOLARES DO GUAPORÉ
I 00 ARQUITETO FESTEJARÃO 0 DIA DO

M

:i

Charlei Huot deixa-se Influen-. JJ™ ^ífF^id^SSM !•» ¦ MB* HOítt à ÍUl
ciar por Cabanel, enquanto Henri 'evopluç5o 

constantes, sua pro- De acérdo com os entendimen- Horizonte," di 10'a 17 de deíç"!Beaalança-se no impressionismo. !„;aed°lubsc, Kõrfnas que sè tos havidds entre o Dcpnrtamcn o
° 
^i^^iíSffá^SS «ÍSvim, iüâ'vontade d, Vn,an- d. Concessões da .Prefeitura do

conquista de paciência e medita- , . ,u do cr|staiizar.se Distrito Federal c
ção - •- - -

Terá lugar, iía .cidade dc Belo de. 
'Fór.i.' 

Partida desta cidade

o Serviço dí
„• . 4 v„,rt- j„. ^..»«w« <™ um conformismo estertlizân- Tráfego do Departamento Federal
O mais talentoso dos desenhis- Uma -,„,„,._, morta jlufl!lls de Segurança Publica, os ônibus

tas dessa época foi Henri Jullen. d & rC5SUscitado, e o artis- n's. 11, U e 15 que J.gam a zona
Seu traço é mordaz. incisivo o seu r ...i.j-' .. j. . .i „,.a ™*.t« i mm, «u . <¦ nnr r dc hoje,
espirito". Era exímio na cariça- l'£"™'Í\xm:.na"lolTâ 

sunNnsáõ Vrafegâi-So^pclaTnií {iruguaiana, no
tura, no retrato, na sátira poli- |,ai cúh^ que 4|c ilumina com percurso entre aquelas partes ria ^,;no

bro próximo, a; 5.*-Semana.Oficial
do Engenheiro e do Arquiteto,
levada a «feito sob os • auspícios
do Conselho Pedtriil tie.lSnfienha-
ria é- Arquitetura e..'organizada
pelo Conselho Regional de En- A? Infocn: .
genharln e.Arquitetura dn-4.* Be- .derão, sei%respectivamente, ohti-

1(1, do Rio !• partida a 10 para en-
conirar b oulro trem, em Juiz de
Fói-n. ,1'arada em Congonhas, dur
rante duas horas. _j
ONDEOBTKR INFORMAÇÕES

SABRE O CO.NP.AVE
A? infoenações e inscrições po-

Professores e Estudantes
Escola Nacional
de Engenharia

PROVAS PARCIAIS: A partir
do dia 1° dc dezembro próximo.
terão início -.as provas parciais
dc todas as cadeiras dos diversos

tlca Um de seus quadros -cujo sua luz interior
maior valor reside na sua compor
sição — tornou-se clássico: "I.a
Chasse-Galcrie", . Ilustração de
uma lenda canadense.

Em fins do século XIX, William
Rryniner, que durante longo tem-
po havia estudado cm Paris, foi
encarregado (lc dirigir os cursos
de desenho e pintura na "Art
Assoclation" de Montreal. Mais
erudito que criador, mnis profes-
sor que pintou, formou numero-
sos artistas, entre os quais Cia-
rence dagnon e F.dwln Holgate.

Em Montreal e cm Toronto,
fundam-se grupos dc artistas c de
amadores, que organizam -exposi-
ções.c difundem o gosto pelas
obras de arte. Inlcin-se assim a
loimação de coleções pnrtieuliircs
u públicas.

Os pintores já não são mais nó-
iwdcs, que pintam cm qualquer
lugar, ao Deus dará,' à-mercê das
encomendas. Têm "..tteliers". Kx-
põem.nn "Salon du Printemps" e
nas galerias de comarciantes do
ramo.' É ai que sc "Impõem ii
atenção pública Suzor Cêté, Man-
rice Cullcn, James Wilson Slorri-
ce, discípulos dos impressionistas;
Homer Watson, fiel a Constablc. o Jean-

cidade.
¦¦ i r mi i i, i \i j in i. r

FRACASSOU A PRIMEIRA
TENTATIVA DE nEORGAHl-

ZAÇAO DO GABINETE
P0L0H8S

Mlkolajoryk seria anc^rre-
gado dss novas demarchos

LONDKES, 29 (U. P,.) — Cir-
culos autorizados informaram hoje

fliãb, rom ri apoio oficial dó Go
vêrno ¦ do Eát'H'dq .de Minas Gç.-
rais.

das. e feitas no Conselho Regio-
nal d« F.int««hario_.e Ar.qiiitel.urfl

Com. a realização das Semanas !
dn 5.» Região, edifício do Minis- dezembro, na moioria das ci(
lérlo rio Trabíilhn, sala, n.# S37, brasileiras os escolares esta

Oficiais' dn .Engenheimi è do ^v-
quiíé.lo, visou o Conselho Federal
de Engenharia, e Arquitetura co-
r,-emorfli', annnl e (ligní'.men'.e. a
prortiul;»iição di) cíccrelo n. ?.1.S(!!t,
de„ 1,1 de dezembro de lí!3;i. san-
einnado pelo Presidenle Getulii»
Vargas, rjgulanicntando as pro-
fissões de'engenheiro e arqulté|n,'

. Pài-a tornar essi foniemoruçãõ
verllnrieir.-híèlile' pi-tiveiinV.a, os
elvcenheiriis e arqnilelos da Br.i-
sil lem. dnrnnit àl-ums 

'diss, ii

5." andar,: da's 12 ás lé hqrns, dia-
riamçnú-,, menos sábado, 

'quando

estará o mesrçio aberto dns !) aS
12 horas.

Industriais do lã do S. Paulo
vim confçrenciár eom o
mínimo '0- Agricultura
Afhii de conferénciaY com o

ministro Apolônio Saltes devcrii
ehííar sexla-feira próxima, ns

encerromento do ano letivo se
avizinhe do Dia de Natal, fcstAr
universal e cristã, festa tradjclp,*-
nnlmcnte infantil e de imenso'
conteúdo educativo.

NATAL NAS ESCOLAS .'Surgiu, deste modo, para os cs*
colares guaporenses-a oportunidâ»'
do de comemorarem em siins es»'
colas o Dia de Natal, í ;";

A' tarde dc Uó dc (tczeinbro/dèí».
tc (ino, após as comcmiiraçòesTa"
millni-cs da noite de 24, tel-emôsv;
pois, reunidos hs ' cscolnres "éhiv

fuclr nos rigores da estação mnis suns escolas. Haverá em coda om*.
¦¦•'- dela»; um Presépio c unia Arvore

d

No Brasil, a festa dc Natal —
cm'todo o mundo uma festa das
crionças — »ó rarnmcnle é come-
morada nas escolas. A razãoli
que o dia 25 do dezembro vtin
maior parte do pais, esta encra-
vado na estação do estlo, ecstoé
a época em que a população dns
cidades procura as praias o ns
montanhas para fugir áns rismvs
da canlcula. Assim, no dia 25 de

cidades

férias; suas famílias
i,-io ne

procuram

I11
1

v,,.,.,., ,.v.v.. ........... ut .......... KwíininsW fracassou na oportunidade dc^^ melhor c.onhecçr, 1II horas, pejíi "Cruzeiro «'" Su
com o horário scguinle, aprovado JfMW| | ^hòvu Oab nele M& trauspoi-findo-se. de um m-.il.» a êsta/.ciji.ilal, uma comi?WUÍ
pe o C. T. A.: ,«. . ; SK^lftWáo* provavelincnte ii oi)lro do terriló.ri,. nacional, a» indiistriais (lc la de Sao. P.nulo.
,'Dia 1" - fa 8 horns - W*«TO'&S^^tói^ttWlKw grandiosas o vnri.-.das plira? leva- liflSgri a-cimillvi. o senhor Se-
(2» ano); Dia 2 - às 14 horas ;*MlfflASW-S«W?r ml efeito prio Governo do Pre- »|\M Filepj.o Lctc ínue.^M a
-IluráulicaiDmr-isHhonis 

J™?ÍaoffiW Rteia. MiU.,- sldenlc Vargus pura'6 .deseiivol- «U YH»MWff«S ,^nft ^fDescri iva; I ia 2 as 14 horas - V¦ «fc 
contclcni.tOI, L„ tarde vimento industrial, cnm.m.ico, iW<\Çnoi#WaRW'^M",^

Acçaiiica Aplicada; Dia 2 -,« ->V 
^ 

l,/mi;il,, 
,-,ini„\ro Cliur- fe.-roviâ.-i.i e social dn Hrasil. # *"1 %85SS?Í^lÍ/S dc

ni 
°/"S 

^&&% Wàmí »1 » ffl» ll» Úh minisle- A próxima Semana .Oficial ct.n- ^XZt FsPs i . r 
?ap -

Sft--á:^;.-Ã?-'í , 
* ST-, 

±" 
": rlal polonesa. K.Ien Umbcn, pre- gregnrá. como' aennleeei, com rs SSSSlfc

Dia 4 — às 8 horas — Topogra-
fia; Dia 4-—às'14 horas — Ma-
terlais dc Construção; Dia'5 — às
14' horas — Geodcsia; Di
D horas— Zoologia c Bota

TECNOLÓGICAS EXAMES — Do

sento' á Conferência, sendo essa
su.i segunda reunião, com o lidei'

anteriores, algumas centenas dc
engenheiros c de :arquitetos n<<

• r _ u P°lonês om 2* boras, O plano do capital de Minas Gerais. A Pre-
ItAnip-i partido socialista, chamado a scr- sidêncin, de Honra cal^à. an Go-
¦ Se i» vir como possivel solução da cri- vernsdor Benedito Valadares e a

e es-

ro. A principio íoimarinneiro. uu- { y ,fc 6mulü d
rante suas escalas em portos «- "^ » 

„ M11,et' \
ropeüs vai ele admirar as escul- ÊstM nrtistHS inspiraram . -.
turas das Igrejas e dosJ™»- tlmnUram aos moços, como Cia-
De volta à aldeia nata, retoma o -^ Gagnonj A> y. Jackson.
oficio paterno o se distrai, à noi- pertenccm ao torrão natal, fa-
te, em esculpir na madeira esta- J,um _ucst5o d6 buscac dentro do.
ções da Vla-Sncra e crucifixos, hem ó rio pats 0 assunto- de «eus
educação técnica ou artística, Me- c.uajros> a mesma preocupação
dard se fez por si, com uma Icnn- ,{ota.,e em j, e. H. MacDonald,
cidade e ambição que nada conse- Al,tur. Lismer, F. II. , Varley, .
gue desanimar. Abre um atelier pran]C Carmiehael, Tom Thomp- ses, as inscrições para os concur-
de escultura com seus dois Irmãos son Lawrcn Hãrrisi Vão todos êlcs sos de catèdráticos dc "Química
André e João Jullano. Um mostruá- ,„' r -inspiraçã0 na mesma fon- Tecnológica" c "Eletrotécnica Ge- -^ , Aleraanba' oriental c do
rio ou sala de vendas contíguo é , 0 Canad&> com suaiIlesgotá- ral». 

ps 
interessados deverão ler 

g|» 
«,^e™»|g 

um. govè™logo após alugado, e centenas do vel varicdade de contornos e de os editais fixados na Portaria. (.sunci_eumenio »l ura go %

estátuas se oferecem à curlosida- luzcs jé tipos humanos,-de'sua- CHAMADOS COM URGÊNCIA:
de dos amadores. Deixa André o V(J vegCtação, das neves arroxea-, Ao Protocolo: Hcraldo Guimarães

das azuladas, róseas, de céus Rcif dq Paula, Armando Lopes
tormentados pela tempestade; de Filho, Luiz Alberto Nastari, Aonio DECLARAÇÕES DO LEADER DO
florestas onde o outono resplan- de Abreu. Travassos c Dalmo de GOVERNO DE LUBLIN ,
desce, de lagosVcluzentes,, de lll- Ciista e Abrt-ii LONDRES, 29 (R) - Um rádio
deias àdormccidivs pelo inverno À HIBLlülECA: José Moreira { rccehM() informa que o - sr.
ou de rios que sc libertam do. gê- M.ncicl, Horino dos Santos Lima Moravsky, presidente da Comis
lo, aos primeiros raios do sol pn- Jorge Greenhnlgh, Abraão, Isaac ,.-,„ Governamental golo

sidente do! Conselho Federal de
Engenhijrlà e Arquitetura._ Por

1 .¦in,!, ,i„,„i„ ;„,„...,.„„„„ se polonesa, fracassou por não ter presidência efetiva competirá ao
^í^ií^^JÍffi^iS^ si(1» «Pr^"'1" Pelos Wí ímrti- Pt-óf. \M0rales de los Rios. Prevelinenle, serão abertas ns inseri- , N« r^tlÀiüint entretanto, líAtóii ,i. r„„«
SteíiSSãí^! 

CpÍ«Í?"^d°- d^lh» dessVplano.diversos cursos desta Escola.
RESISTÊNCIA — dia 29 às 13 SI MikolajcZyk aceitar a tarefa

hbras( 2'cliamada) — Exame vago de formar o novo governo, acre-
—? 2» época pnra Adelaide Maria dita-se qt^e o fará somente de
Vaccani Paixão.

Concurso para cate-
drátlco

Acham-se abertas por seis mê-

.-entara há tempds áo go
federal um estudo, completo *"-
hre o comércio e industrializa1
ção dê 18/o .qual tem merecido
as melhores referências dai auto-
ridade» c dos técnicos. .

Visitas à A.B.l.

violcnla.
Nada móis jiísto. Com efeito, o

período escolar deve coincidir
com a eslação mais propicia ao
trabalho.

Tais circunstâncias, porém, nao
são cs mesmas cm todas as rc-
giôes do pois. O caso da Ama*')-
nia é espeeialissimo. 'As grandes
chuvas desabam -justamente quan-
do cm outras regiões brasileiras
domino o tempo seco. Durante os
meses dc janeiro, fevereiro e nnr-
ço sobem os rios. «ílngnndo cam-
pn» c caminhos, ç os iigunrciros
transformam as estradas cm la-
miiçals. Torit<i-sc penoso e mui-
Ias vezes diricil o transporte foi-
to ein sua maior parte l'c'os eur-
sos (Páguo, então eatidalosos_ e
mesmo ameaçadores. As povoaço. s
que, cm geral, sc sititaiii numa
d;is margens dns rins, lórnnm-se
muitas vezes dc dificil acesso na-
ra os habitantes da outra mar-
gem.
Resultado de tudo isto:desorga-
nizn-se. o trabalho e, conscqiien-

¦ida escolar. Baixam

acordo com
esteja investido para-negociar
com a Rússia.'

Acredita-se que Mokòlajezyk
aceitaria com certas' modificações
a linha fronteiriça que tem »ido
objeto do tantas discussões em
paga de certa extensão de tcrrl

temente, a .v.—.
nos escolas os Índices de assidui

A conhecida >rtista do cinem» - ja(iCi...
suSTVez,'a Presidência da Comii- argentino sra. Libertad L^mar- AULAS ATE'DEZEMBRO
sio Orgácizadora será exercida que esteve ontem em visit* a Atendendo c estn \ Importante
pelo dr.-ítanuçl.Pires dç-Carvn- Assdeiaçüo Brasileita' de Im- circunstância, o governo do Ter-*¦ -•¦--¦- J- ._>-,- 1..J-. -. .... . J decidiu que aso°nod« especial que M «Albuquerque, Presidente, do \rmisLi tendo 'percorrido >do o rjtóvio do, Quaporé

ido pfrLnegoclaVTm' C^sélhoÉM: Engenharia jg^ m con)pRnhÍa'do presi- férias dos eseolan

TftíílCO E

atelier primitivo para «e estahc-
lerer com uma dos irmãs e dois
sobrinhos, ao 'passo que Médartl
se associa ao próprio filho, Ral-
mundo, e a um sobrinho, Afon-
so Toussalnt,

Assini se funda na encantadora
aldeia de S. Jean-Port-Joli uma máveril.

provisório composto. do alguns
membros do Gabine.tc de Londres
e outros do Comitê dc Dublin.

o Arquitetura d.v4.'Reglí?> (jjj^j ds A.B J
Atendendo ao pedido do Conse- r?

lho': Federal, o Presidente da Re-
público CQjicfidpu dispensa d«
ponto ãôs ,ehgenheiro» • arquiter
tó»,' fuhcionárlos públicos; muni-
clpni.s e federais, que forem e Be-
lo Horizonte.

PROGRAMA DAS COMEMORA-
. • COES

público concedeu dispensa dq'kl

éÍSr DdípSSS Desacatou e agrediu o
^íl&i^S £ Si:,, policial, sendo prçso
dral, Visita ào Governador, ?1- Cerca das 12 horas de ontem, o
mftçn oferecido pela Prefeitura, « investigador 011, Holivar Pereira

ares coincidissem
com a época das chuvas, e,-»s-
sim procedendo, prorrogou o pc-
rlodo letivo deste ano até dezein-

SANA-IONICO1^^» 

bV 
Província, por uma;fe-

DO SANGUE Hz .coincidência, faz com tque o

Avenida Presidente Vargas, fican-
do em conseqüência com ferimcii-
tos gencralisadiis c Isolina Itosn (Va
Conceição, de 23 anos sólleira.mn-
radora á rua Araújo Leilão 111,
eom escoriações pelo .corpo, qur

verdadeira pequena Indústria ar-
tlstica que, ao mesmo tempo, é
uina indústria familiar.

Mas Médnrd Bourgault não é

Para lutar contra o tradiciona
lismo estéril, forma-se o Grupo

Seheitcinchnnaid, Renato de Al-
meida, José Cândido dn Cunha
Pereira e Hcli Nathonson Ferrei-

dns 7 em Toronto, impulsionado rn da Silvn.

Lublin, falando;'na primeira Con-
ferência Cooperaliva na Polónfa,
declarou:

Polonesa dc sessão de instalação no Salãp de Tomaz, residente á rua Agenor Mo- tentou, o suiçidio por 2 vezes,'jo-

Adelaide Maria Vaccani Paixão
Frederico Oscar Carneiro Montei

Isaac Roscmblat.
NO: Túlio Celio Bragga Studart

Faculdade de Odon-
tologia

EXAMES: serão chamados a
exame dc Anatomia no dia 30 do

apenas um artista, cinzclador de atmosfera de nossos qnadrosé
ostaiiiítns Sua escultura se ele- límpida c viva; nossas cores sao
vfíoueo a Poueo até a «rande hriíiante.s - cruas. M«« H^S^*ftSe0^Kíí}IS
arte) De simples artesão, tornou- — e,'acima do tudo, levamos cm
se um artista, um criador. consideração as quatro modifica-

Os Cristos, as Santas Teresi- ções de cenário, desconhecida» na
nhas dn Menino Jesus, os São EtiVopa". .Wwmii
Josés as Nossas Senhoras que Êstc grupo dos 7 foi substitui-
êlo 

¦executotí, em tamanho natu- do, eni 1933, pelo dçsyP^torej
pnra igrejas c mosteiros, são Canadenses, menos nacionalistas

lissn testemunhos ™ suas teorias e em suas mam-(" 
á ,!u roCsUèsnc,,Uores cm madel- ^^^gif1 °

clnzeladqres, .ourives, ccramlstas, ™S ,cntcsb.c individualistas,
harqueiros-ininiatnrislas..- i__. Um ^os mais velhos deste grupo

festas da Feira- dé Amostras; Dia reirá 605, apresentou ao 18° Dislti-
52 — Visitas ao Prefeito. Obras to, o Indivíduo Alcipido Martins,

„„„„ da Prefeitura, Cidade Industrial, de 24 anos, brasileiro, solteiro, do-' 
, , ,/' - , ¦ /, Iostituln de Tecnologia Industrial, mlciliado á Avenida Maracanã, 644.

Mikolajczck e Kyrspmski (do -pjjra 
^e Amostras. e Exposição O acusado agrediu aquele policial

governo polonês no exílio, cm dn Escola Industrial de Belo Ho- no interior da Fabrica de Tecidos:"" 
rizonte e Recepção no Automóvel toizçiroà rua Barão de Mesquita,
Clube; Dia 13 — Sessão do Con- 8.18. Motivou a agressão ter o m-
gresso. Visita às oficinas do Hórt6 vsstiiador se recusado a intervir
Fl ' 

' '¦'- ¦'•'"

Londres) são apenas uma corlina
atrás da qual os inimigos da Po-

CURSO NOTUR- lonia se escondem. "E a seguir,
referindo-se as propostas para di-
visão de pasta», declarou: — "O
povo polonês só se levanta para
uma tnrefn: a de expulsar os ale-
mães c construir uma nova Polê-
nia. A questão, tantas veses le-
vantàdas, dc se perguntar si rios

Florestal, coquetel oferecido pçlo num fato. em que era p vol o ir-
Minai Tcnis Clube e "Hora da niao rie Ale.pido. A agressor foi
central"; Dia 14 - Excursão a aluado_por desacato eagi-essao.

ha-
sr a
com

corrente, às 9 horas, os seguinte» nos queremos unir com Mikolajalunés: dc ns. 4, 6,"8, 10, 16, 21. - '
22, 24 25, 27, 29, 33, 34, 36, 37
38, 40, 41, 44, 45, 49, 51, 53 c.54..
EXAME escrito, prático e oral

Queixa de furto
;-,-. ,, • j„ rif.nimiA- Mario Abula Sampaio, brasileiro,Viação • a -U ina M.» c»sado, estivador, residente à Es-
9É!2^M^^E trada 

'Jequiá, 
104, apartamento

Divinópolis, onde seráo yttjt^ás
as Oficinas da Rode Mineira de

nos queremos unir eom aiikoibj- " , . - \'.'/-.i.. Àr.k iTnnínliotrn» iraaa. «sm1" ll
Jciylí sô temuma resposta: A uni- Colação de É»»»! 101, comunicou ao
flençlo é posivcl, ma, unicamente 2g»ftMM 2& *9 W^MM. ?1
na base da nossa plataforma".

rável consciência artcsanal e
um gosto muitas vezes surpre-

Aluno dc n" 22; prova parcial da P»n0SÍe5a itt arifl anlioaiil.mesma cadeira o aluno do n*31. CÃpOSIÇBf H5 arif apilVHVR?-
Serão chamado» a exame de Pa- (J9 IrBígard Burok«rdtologia ,e Terapêutica aplicadas. -¦ • •"

amanhã, às 9'horas; os seguintes Na Galeria Askanasky. à rua Se-
alunos: Exame escrito, prático nador Dantas, inaugurou-sç oh-
oral: Alunos dc n" 38 e Newton tem uma exposição de arte apli-Todos êlcs dão provas dc admi-, ZW$èifâftiè Fortin,¦ artista" rude

,1 e "rcchcrché . Suas anuaroias o siqu;ira da nocha Exame ^^ti^ cn(la d(J Irmg(,rd Burchard, pin- chek dç Fitftleifeáo. r Sessão 4«

versidade de Mina» Gerai», e ses-
são do Congresso;-Dirt 16 — VI-
sita a Ouro Preto (regresso «
noile); iy* 17 — Visita á Morro
Velho, sessio do Congresso, sei-
são de encerramento dà Semana
na S.M.E., Inauguração do."-
trato (do èx-presid*nlç do GRE*
da 4.» Região En*. Joio Kubits-

,, • «eus quadros a óleo, se bem que
endente. Tênvamor ao seu oficio .'van(i0 traços do impressio-
aquilo a que Pcguy'chamava •» ¦• -.-.!— •
honra" do trabalho bem feito.

Há entre eles herança
dição. Há mais. Há este sentmien

nisino, têm um cunho rústico e
e tra- singelo. *"•

John Lyman, que voltou no Ca-
-"-.-'¦¦- ¦'" - • -.--- ... ,,„ n.idá apôs longa ausência, fundou
to dc fervor, dc sinceridade, oo pm ^^ em j^ntrea], a Socicda-
fé, que também sc encontra nos rf(> rfe Aflg Contemporânea, para
artosSns e nos arlistas brasileiros W^ contra o' academlsmo, em" "'prol 

da pintura livre. Possuidor
d« sólida cultura, Lyman. com

C oral: Alunos dc ns 5 e 11.
Prova parcial da mesn\a cadei-

ra nn mesmo dia o aluntr dé ns,
51.

Diplomas registados
no D. Ni E.

mente equilibrada, dentro de uma Francisco Notare; do engenheiro ra'.no B
lógica e uma harmonia eminente- civil c eletricista Cairo da Silva; d?\arti?t

qne decoraram ns catedrais, as
igrejas, os conventos que enla-
Ihnram essas imagens dc santos
e de v..„ , -
Ouro Preto, cm Olinda, cm Con-
gonbns, ,

Há, entre os arlc»ãos canaden- ^es e os artesãos hrasileiros, um iXoberts aproxima-se dc. Lyman (modalidade, metalúrgico) Anto-
estreito parentesco espiritual". pC]0 equilíbrio c pela sobrleda- nio Montcfusco de Assis; dos enge

. dc. nheiros civis Aldo Ccrva Júnior,
A PINTURA CANADENSE CON- Borduas, representado aqui por Geraldo Gomes dc Ahneidn, Wal-

TEMPORÂNEA duas abstrações, desviou-se da na- doMarlo da Costa Araújo; do en-
"Entre o artesanato e a pintura <nreza- parn buscar refúgio nas fermeiro Noé Gomes e dos bacha

tora austríaca que ee encontra
nesta capital; como inü»néros ou-
tro» artistas que a guerra exilou
para o Brasil. '.<

Nesta exposição, figuram ob-
jetos de uso cotidiano transfigu-
vado» expressivamente pela pin-

O Diretor Geral do NDcparta- lora em verdadeiras obras de arte,
mento Nacional dc Educarão auto- do mais puro gosto artístico.
..•  fnsüPTri mi~L '- ¦" Tnmffir/1 Riirnhnrn nití» nríl

30." Diktrito que
embarcação de su,<

reapónsabilldáde, de home "Fi-
guèirénse" e que »e encontrava
ao largo ria Praia de Engenhoca,
na Ilha do Governador, foram o-i-
tem furtado» vario» objetos. O
queixoso.'estimou o prejuízo em
CrS 1,100,00.
0 bonde abalroou vio»

i lentamente o ônibus
Na rua São Clemente, esquina

da rua í>. Mariarin, o. motorneiro
Congresso; Dia 18 —.Excursão
a Mon|evaflc; Dia 19 —. EícnrjSo
á Montes Claros,- I .

Gentilmente cedido ao Conse- Luiz Augusto Rràz e Silva; regn-
lho Federal de EngenhMa, p*la» lameAtò n. 745, guiando \imimi-
Estradas dé Ferro Central do dentémente o bondo linha-"Hu-
Brasil, Soroêabaná^ Lfcnpoldò e maitá'-n. 18.77, abalroou violenU-

gando-sc cm Ircnle dc um bondo
na rua Cãbuçú, cm frente an ar-
mazem Oriente, ali situado no n.'
142.

/ Agressões
Euíidlco M.irinho, de 23 ano»,

casada, residente á rua Henrique
Chaves, 17 queixou-se ao 10." Dis-
trilo, dectarnndo-se agredida por
Esmeralda dn Silva, de 25 anos,
moradora á rin São Luiz Gonzngn,
432, fundos. A agressora praticou
o delilo com nm pedaço dc ferro,
o que c.iiisou ferimentos cm Euri-
dice na cnhòçir.

A agressora foi atuada, tendo a
vitima os socorros da Assistência.

Lconòr Ferreira Vitória do
42 anos, lia residência a rua Vis-
conde de Niterói 304, fundos, foi
agredida a ponta pés e socos pclo
fnpradfír da casa, Manoel Jeremias
de Barros, cozinheira, dc 27 anos.
A vitima que queixou-sc ao 10.*
distrito foi socorrida, pois ficou
ferida, tendo o agressor .sido preso.

Gilberto Caldas, de 29 anos,
solteiro, »cm residência e profis-
são, agrediu na Avenida Presi-
dente Vargas, defronte à Praça
Onze, a Tiago Joaquim. O agres-
sor foi autuado em flagranle.

 Alaidc Corrêa, dc 26 anos,
brasileira casada, residente á rua
Aristides Lobo, 152, queixou-se

rio-Natal carregada'dc presentes.
Coda professora falará aós S*fiS;.
ohmos sobre a significação hlslij^:
rica do grande dia cm que o' Fi^íSói¦'
de Deus desceu ít Terra para 

"a'.W%í '
denção da humanidade. Cada p{'0^
fessora procurará Cf»])licar-.nn h)i<
giingcm mais singelii possível, fo'
qiioiitõ êslc falo influiu nocuríòí
dos tenipós, determinando, coiijb
detei-miiiou, uma mudança i-iidicil
na maneira (los bonieiis chçararcnjij
o oxlslènohi. ';:,;

Sòbi-c a grande diversidade doi
impérios qué existiam cliferchcia^
dos por antagonismos profundou'

. difundiu-se a concepção unitána
do cristianismo, graças íi- qiKll,
por um largo período da tllsl4|'|!(
os homens, em paz, puderam co.riff' .
ti-üii- o. edifício' porlcnlnso, da. êí* '
viíização moderna. Esta coristiú^
ção magnífico embora em »uapü|H
te .material, não quis .. porma.iÍef. ;
cer cspirltunlnicnie fiel n hiotlèç^
ta edificação — uma çpclieira.,.TTi-.'¦
cm que nasceu o Salvador. O jP4,,<'?
sépio,. deixou de ser, para r. idfes«. .
gi-aça do homem, nquela.' fotite í^i.
lírios dc humildade, de pureza*.'
do simplicidade, .iluminada uni:
dia pehi misteriosa estrela de Bç»;
lepi. E, então, à Vaidade o i> or«f
gulbo, o renascimento'de .ve.lhaft.
pnixõeá Ipconiidfls, puseram à et*
vjlizaçúo.a.se debflter.na, imeníf:
crise contemporânea.

Ressurgiu- « guerra como uma-
conseqüência da ausência daqui*.
Ia "boa vontade"'" qu» o Crl>t<)|
veio pregar. A guerra é um frút^j
dn Arvore do mal. O Cristo regòt^i
cata árvore com o seu sangue maj|
o mal conlinua q florescer aind/t
na Arvore maldita, «té qnenmlLil
sangues, segundo o exehijilp... dtfj.
Cristo, sejam derramados no sold|
agreste em que esta árvore nas^i i
ccu. •' .¦,.-'-. |"AMAI-VOS UNS AOS; OUTROS'^

Que esta seja, cnlão; substituída;
por outra árvore. Arvore do Beirij
da Boa-vontndc. dn Fratet-nidí|dé
Cristã. Daquela fraternidade'qiie
o Cristo nos ensinou quando.no% .
disse: "Amiu-vos uns aos outròs','<
Estaéa-At\pi-C do Natal, verdá
ainda quando im mundo çúropejj
todas as outras árvores levantai*,
tam, desfolhadas, para o céu,' d<i
cinza, bs scus braços aflitos ê. s^ .;
plicnnlcs. A neve qüe desce sôbrtí '.
elas escorre como,' lágríihas.:.jW
Deus.. Mas sóbre V Arvoro Verdi
ek é translúcidiv eli se espalha é ,
sc irradia em fios de prata e en-
che dc alegria' os olhos dcslum-
brados c puros das crianças. Que .
a: irradiante beleza. desta Arvore
inunde os olhos das crianças e
elas não possam ver as árVorss
desgraçadas, as árvores crestada» .,
pelo inverno. Que a sud alegria',
seja imensa e es suas vozes cia-
ras, clara» e leves, se levantem
no ar como asas brancas e posiara
encher também o nosso triste
olhar. ,,"

O Notai nás escolas deve Bér 'aJt
melhor de todas as lições que nm
escolares tenham recebido nestoí
ano. ano de 1044, torvo e, triste,;;
mas iluminado já pelos primeiros»
clorões dc úinn era nova. *:

Porto Velho. 27 de outubro de.l
1944 _ OLDF.GAR VIEIRA. x

I

, <.,..., „--- seus artigosc scus quadros, pre- plónias d„  ,... „.. . •-.,,-,
irgens qse sc admiram em ordem plástica rigorosa- veira Maia; do engenheiro Ângelo 'u« primeira exposição de pmiu"' = --•- -" <"nn- "' •••• ¦- .¦ —¦— j- - - ..<..- -. ¦ ---.-.- --¦— Brasil,. pertenCc ao grupo

as moderno» que fofám
industrial obrigados a fugir da Àleitaanha

devido às perseguições hazistós.
>gica

mente intelectuais. Goodridge (i0 engenheiro civil c'c. Lyman
sobrleda-

Viação Férrea do Rio Grande' do mente o ônibus n- 200 da linha ontenvao comissa-io Remaldo. doyjççao lenea 
gratuito "JóckèyClubc-^astelo", perten- 14." DistHto-Polic.aj dizendo-se

nuc »')] Agredida a.^oeos e ponta pês pelo
seu marido, Manoel Luiz Corrêa,

«íSiínIS 
"certame pussageiro». Km conseqüência do comerciante, branco, de 35 anos. A

P 
ffito 1»io «tá conven. choque íicaram ferido,, Francisco vllima fo. socorrida,

cionário o seguinte: Paftidá dê S. Monteiro Tome» e Marina Lebre, Atingido OOr UftM pÇ'pàitiíi ¦ tin dia 1 à» 7 ho- n«e acusaram o» socorro» da A»- ai r

ras dà WM) peVnoite em juiz »i»t*ncia, pois sofreram ferlmen-ras «n mninm, p« -^ 
to» leves. O motorneiro culpado

icional mmm m- %™™r^ZA S» para ^|ÍnÍéffi arquiteto» cente à Viaçào Excelsiorl que ali

proprlamenle dita, os Primitivos ,.ca]ilikdcs interiores
representam uma fase de transi- da5 coisas"......¦:..!,..„. » 0 jovcm Jncques

no 'além

ção. São artistas instintivo» e
espontâneos que. apesar dc ja-
mnis haverem estudado ,a Protis-
>sn, possuem um senso inato aos

de Tonnan-
cour, que tão bem sabe pintar,
sabe também escrever. Procura
ainda, cheio do promessas;: cn-

-..rnres essencial e criadores. As.. entrar'o seu verdadeiro caminho.r • - Maria- ^v nrlCt a\7. êle. pão deve tentar
imitar a natureza nem usurpar os

reis Abelardo José de Frnriça e
Maria Lugcm Moúlin.

Homenageados na U. N.
E. dois combatentes ,

franceses

m ÜÜil
sim e" qne ns riu-is irmãs
Cécile e S. Mary Boiicbard, dai ai-
dein dc n.iic Saint-Pnul, na bro-
vlncia de Quebec, nos contam
com umn frescura infantil e P! "-

i-esca ns cenas dc sua vida quoii-
diana 0 ns seus sonhos m^nuos.
Pintam instinlivnmcntc. trnnscrc-
vem suns emoções com cores aic-

gres e frnncàsi comunicnni^os
.-om humilde é suave confiança

Realizou-se segunda-feira, na
U. N. E., uma reunião especial
dcsla entidade para recepcionar
os dois jovens combatentes france-
ses Robert Godct e Robert Poni-

Tni no sossêç.0o sou amor fl vid...
p no encnntnmenlo do velho moi-
nho César que chis evesceram
viveram; À força de
rem o v:\m\w e » céu.
sc impelidas a exprimir, por m?»

itiíiícnto.s qnej'
t-hé naon pincel; os sen

¦'¦illia de h«r,h.r m. o n*^

expomos fazem-
;,rle f:imi,,!ir e

ni-iislíis ilamiii.nl0-
de orações dl.irjn*-

oo Hrasil- a
- ;.. ¦!:¦ iv--i PÍ»'Vrl' C:""^u

viajantes ou

lhes pcrniilin
ribras que a.fjui
ims pensai' tia
inventiva ú1"- il
res dos 1 i> r.o

So Canadá como

selis aspectos. Deve antes ele-
vár-se acima dela, no plano da
síntese do espirito.

Enfim, cni plena curva ascen-
,!„ e Vlfi-ed Pcllan. um mestre mereu, que se encontram ncsla

'Ll -¦ciipjtiil
A sessão foi presidida pclo sr.

Augusto Remiu, chefe da Fraiiça
Combat ente no Brasil.

P.irlicipnram da mesa, alem dos
dois jovens "maquis", o ácndêmi-
co Paulo Silveira, presidente da
U. N. E. eo superior da Or»
dem Dominicana no Brasil, frei
Pedro Segundo.

Estiveram presentes represen-
tantes dns Estados Unidos, d;i
Áustria livre c dc outros paises.

Iniciando n sessão; falou o pre-
sidrnto Ah l'. N. Fy. O acadí-mi-
co Ncjvtoji Rodrigues; com a pa-
lavrai fez uma saudação nos .jo-

^mmmm/Êimmmmmmmr.

Dissolvidas todas as fôrçás
de resistência na Grécia
ATENAS. 28 (R.) — Todas as

forcas gregas dc resisAência fo-
,, rani dissolvidas — conforme de-
conlcnipla- crcto oficial, ora baixado.

seniirani- A decisão foi tomada de pleno' 
acordo com todos os Partidos re-
nroscntndos ho governo nacional.'dc 

VOLTA A GRÉCIA O "LEA-

DER" DA REVOLUÇÃO DE
1922

ATENAS. 23 (R.) —• Acaba de
cer anunciado oficialmente:

Está em caminho para

Utóft!
com os estrangeiros,
cmia.radós', que percorrem

«F-á cm caminho para Nice lavra, le* uma sannaçao nos ,n-
,,!rW o-pe!o encarregado vens franceses. Em seguida. Talou

um destróier |iego, | p x , Godet; respóridcndo em
SfJFd? H^luiCdo"Toâ «salda, a uma série de 

pergunta»

a jevistíj bra. leira para todos os
tares do Brasil, qüe apresenta em
cada semana um novo conjunto dô
^sauntob ifuais e palpitantes,

pais.
'leader

sencral Plastires formuladas pela U. N. E.

íoi pre«o e conduzido ao 3." Dis-
trilo. O» veiculo» ficaram bastan-
te avariado» tendo o transito fica-
do interrompido.

Vítimas de queda
Na riia da Assembléia, próximo

á Avenida EiO Branco, Manoel
Garcia, defití anos, viuvo,, residen-

¦Ü á rua Sínàdor Vergueiro, ítl.
caiu ferinrib-sè no globo ociilni
estpierdò, sindo soenrrido por üma
ambulância. A pniicia do 7.° dislri-
tò tomou conhecimento do fato.'—~ ,I(i»é Antônio Soares, pnrlu-
gues, de 29 anos, casado, condutor
da Light, quando ontem procedia
a:eobrançn num bonde que trafe-
üava pela Avenida Presidente Var-
ítas, foi vitima de uma queda de-
frontr á Ponte rios Marinheiros.
AaSSislínéia «Ocorreu-o tendo a

•policia do 13.» Otslriio registrado
o.fato. ¦'.">,' . , .
Socorridos no Pôsio de

Assistência do Meier
No Posto dc Assistência d»

Me.vcr foram onlum socorridos: —
José Cirliuiii Magalhães, de 28
ano», solleiro, residente á Avcni-
da Presidente Vargas 1.13», com
escoriações » conlusòes, vitima dc
umn agre.ssão na gsre du Kslação
do Me.vcr:'Waller'rie Oliveira, ri-
Sfl anos. rissrlo, residente á ru.i
Çersçâ.n da rtaria, s/n. que foi
.-.tropclado por uma motocicleta aa

AVISOS f UNEBRCSi
- . |Adhemar da Rochc |Carmo

7» DIA •
Castcllar dc Souza Cármoí

e família Rocha Carmo,;;
agradecem a todos que com»'+drada, sofreu fratura

OO CramO pareceram aos funerais de »eui,
Quando, brincava, juntamente, gaüdbsÒ ADHEMAR DA ROCHA^

com outra criança sua vizinha, o CARMO e convidam para a mlísa;
menino Paulo de 3 anos, filho de j6 70 t]jni (jne farão cclçbrar no.::
Júlio Gomes da Silva, íoi atin- a]tar-mor da igreja de Nossa Se-v
jfido por uma pedrada que lhe „i10ra da Conceição da Boa Mor-i
produziu fratura do crânio. Pau- te> ]tojC) ^jj, 29, ii» .10 horas..-, '",:¦
lo, que reside à rua Sara, 53, fora
alcançado por uma pedra joga-
da pelo seu companheiro de
brincadeira, segundo informa o
genitor da vítima. Medicado que
foi no Posto Central de Assistén- i

ATHAYDE MURCE
Abílio Murcç e senhoraJ

Dyla Mui.ce. .c esposo, I)r.;-i
Álvaro M-ircc.' Renato Mur-:j

cia, cm seguida deu entrada no ce, Dario' Miircc, Celso Murc.c eV
H. P. S., tendo-ss em vista a i.ucia Murec Cecilio e esposo, fa-H ¦

zcm celebrar hoje, qu/irla-felra ¦
dia 2!), iis Ul horas, no .illir-mor-V-
da igreja do 'Santíssimo -Sacra- J..
mento. à Avenida Passos, missa;:
ds 7" dia, pelo.demo repouso da"j
(lima dc seu saudoso irmão,!,-'
cunhado, pai, sogro c lio, ATUAY-t
Í)K MURCE, antecipando sens-J
agradecimentos a1 Iodos qne »«:>
ríignarem assislir a esse piedoso--;
ató dc caridade o religião. 'y

gravidade db seu estado.

Brigou com um compa=
nheiro de prisão

e saiu ferido
Jo5o-Batista Pires Ferreira, dc

39 anos, detento, foi, ontem, pon-
sado na Assistência, por apre-
sentar ferimento penetrante. 110
tórax, produzido por faca. Ao ser
medicado declarou ]iie íôra íc-
rido por um companheiro de pri-
são, após forte alteração que com
óste mantivera na casa de Com>
çflo. onde ambos estão recolhidos.
Depois dos curativos inclispensá-
veis foi o ferido internr.do no H.
P. S., onde se acha om trata-
monto. No aluJHo presidio foi
aberto inquérito a respeita- do
íátói

A. TEIXEIRA PiNTO
(.()." MfiS)

l:!l
Os filb-is. nora e genroV.

dc A. TEIXEIRA ..1'INTQg,
Convidam os amigos e'.;:

paj-cnU-s para n missa do 6;°i;,,
r.iès, qne será realizada lin al *$&
lar-mi-r d-i igreja i!c Saiita l\il.l,|'
hòj dia ás Ô',30 horas.

'M.

¦;-íC.,hy

-1
?*ÊÊÈi
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CRUZ SOBRINHO
(Falecido em Tijucas - Santa Catarina)

tOs 

seus amigos, residentes nesta
Capital, convidam para a missa que
por alma do boníssimo e dedicado

MANOEL CRUZ, mandam celebrar no altar»
mor da igreja da Candelária, amanhã,
dia 30 dé novembro^ quinta-feira, às 8.
horas, antecipando,'a todos que compa-

¦recerem, os seus agradecimentos. ,

fiuaracy Ricoy
(MISSA DE 7.° DIA)

Miguel 

S. Ricoy/Elvira Gomes Moreira, Ma-
ria B. Ricoy, Dr. José Comes da Silva, Inimá Go-
mes Moreira, agradecem penhoradaments a iodos

que es confortaram por ocasião do falecimento de sua
inesquecível esposa, filha, nora e irmã e convidam no-
vãmente a todos os seus parentes e amigos para assis -
tir à missa de sétimo dia, que, em sufrágio de sua bo-
nissima alma, mandam celebrar no altar de Nossa Se-
nhora das Dores, na igreja da Candelária, amanhã, quin-
tá-feira, dia 30, às 10 .horas, e antecipam sua gratidão
a todos que comparecerem á êsse ato de religião e soli-
dariedade.

VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DO SENHOR BOM JE-
SUS DO CALVÁRIO DA VIA SACRA

D. JOAQUINA PIRES NICOLAS

tlrmã 

Mestra de Noviças em exercício
De ordem do. Caríssimo Irmão Corretor, convido os
os nossos Irmãos em geral, parentes e pessoas da

amizade da finada irmã Mestra de Noviças em exercício
Exma. Sga. D. JOAQUINA PIRES NICOLAS, para es-
sistir a missa que a. Mesa Administrativa da Venerarei
Ordem manda celebrar na Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito, à rua Uruguaiana, hoje, dia 29,
quarta - feira, às 9 horas, em sufrágio da alma da-
quela distinta e saudosa irmã.
,'¦-... Secretaria da Ordem, 27 de novembro de 1944.

O Secretário, a) Joaquim Ferreira de Souza

ERNESTO HENRIQUE GREVE
.ífjuncionár.o Municipal Aposentado) .(Missa de 7.° dia)

+ 

Eurydice Greve, Ernesto Luiz Greve, senhora e
filhos, Henrique Ernesto Greve, senhora e filhos e
Raul dos Santos Caneco, senhora e filhos, e demais

parentes, profundamente gratos pelas demonstrações de
pesar recebidas por ocasião do inesperado falecimento de
seu amantíssimo esposo, pei, sogro, evô e parente ERNES-
TO HENRIQUE GREVE, convidam aos seus' parentes e
amigos para assistir à missa de sétimo dia que, em in-
venção de sua. alma, será rezada hoje, dia 29, às
10,30 horas no altar-mor da Igreja da Candelária, con-
fessando-se desde já agradecidos a todos que compare-
cerem a êsse ato de religião.

i.í

MARIA MERCEDES DA COSTA
PEREIRA DETEFFÉ

(Embaixatriz de Teffé)
Sua família convida aos parentes e ami-

gos para a missa de 7.° dia que, em sufrágio
de sua alma, mandará celebrar, hoje, 29 do cor-
rente, às 11 horas, no altar-mor dá igreja do Carmo,
à Rua 1.° de Março, agradecendo antecipadamente
a todos que comparecerem a esse ato religioso.

. ___»£_

vê <*

Aura Ferreira de Mello Fernandes
i'_ :'•.- (i.« ANIVEI.SAR10)
¦fa ¦ Dr. Octavio Ferreira de Mello, senhora e filhos, Yuribia
jae Mello Golzi e filhos (ausentes),' convidam os parentes t• ;.'¦.• amigos, de.sua irmã e tia, viuva AURA FERREIRA PE MEL-LO FERNANDES, para a missa do ..-. aniversário de. seu faleclmen.to hoje, dia 29, às 9 horas, na matriz do Santíssimo Sacramento,

ua Avenida Passos. E agradecem (desde Já.. ,

I

DR. LUIZ VARGAS
(MISSA DE 7* DIA)

f 

Viuva Angela Moss, Branca Maria Vargas Mar-
tins e seu marido Ibsen D. Martins, Honório Vergas,.
senhora e filhos, Raul Vergas, senhora e filhos, An-

gela Vargas, Ros.otti e filhos, Gabriel Moss, senhora e
filhos, Matilde Moss Ferrier, Laura LaVnenha Lins, agra-
dècerri a todos os que se manifestaram por ocasião dó pas-
samento de seu querido filho, pai, sogro, irmão, tio o
genro LUIZ e convidem para a missa de 7.° dia, que
será rezada, hoje, dia 29, no altar - mor da Igreja
da Crus dos Militares, às 10,30 horas. An.eeipac.amen-
té, agradecem a todos que comparecerem a êssé ato.de
piedade cristã.

r

Horacio Faria, Lucia Faria Lauande, esposo e filha. Lida
Faria de Souza Costa e e esposo, sensibilizados, agradecem às
provas de conforto, recíbidnt. por ocasião do falecimento de

sua cxtreinosa raposa, mãe, sogra.e avó, IZAUItA. e convidamseus amigos para _ miss.i, n realizar-se em sufrágio de sua alma,
'j Jír. dla 29, *s ll nora*< no altar-mor da igreja de.Sao Franciscode Paula, Anlccipadamcnte, agradecem.

EMILIA DIAS VIEIRA
ti 

MISSA DE 7° DIA)
Octqcilio Dias Vieira, senhora e filho, e Zulmira

Vieira Feria e filhos, agradecem penhoradamente
a iodos que os confortaram na dar por que passaram
com a perda de sua querida e inesquecível mãe, sogra e
avó, e convidam seus parentes.e amigos para a missa de
sétimo dia, que, em sufrágio de sua cima, faxrem ce -
lebrar, hoie, dia 29, às 11 horas, no altar-mor da igreja
do Santíssimo Sacramento, ò Avenida Passos, esquina da
rua Buenos Aires. Antecipadamente, agradecem a todos
que comparecerem a êsse ato de religião.

William lüregory
A Cia. Lux Stearica (Moinho da Lux), sin-

ceramente pesarosa com o falecimento de. seu
pranteado Amigo, COMENDADOR WILLIAM1 ... GREGORY, convida os parentes e amigos do ex-

tinto para à missa que fará celebrar em intenção de tua
alma, no Altar de São Manoel, da Igreja da Candelária,
às 11 horas do dia 30 de novembro do 1944.

Antecipadamente agradece a iodos os. que compa-
recerem a êsse ato de piedade.

William Gregory
O Moinho Fluminense S. A., consterna -

do com o passamento de seu Amigo, COMENDA-
DOR WILLIAM GREGORY, convida os parentes
e amigos do extinto, para a missa que, em inten-

ção de sua alma, fará celebrar no Altar-dc Nossa Senho-
ra da Cc_._e.cao, na Igreja da Candelária, às 11 horas
do dia 30 de novembro de 1944.

Antecipadamente agradece a tods os que compare-
cerem a êsse ato dé solidariedade cristã.,

William Gregory
tO 

Sindicato da Indústria do Trigo, do Rio
de Janeiro,' compungido com o falecimento de
seu saudoso.ex-Presidente, COMENDADOR WIL-
LIAM GRE0ORY, convida os parentes c amigos

do extinto para à missa que fará celebrar em intenção de
süa alma, no Altar de Nossa Senhora dos Navegantes, na
Igreja da Sandelária, às 11 horas do dia 30 de novem-
bro de 1944.

Antecipadamente agradece a todos os que compare
cerem a êsse ato de caridade cristã.

WILLIAM GREGORY
(7,° DIA)

t 

The Rio de Janeiro Flour Mills and Granaries,
Limited (Moinho Inglez) convida os amigos
de seu saudoso Gerente Geral, Comendador

WILLIAM GREGORY, para assistir à missa de 7." dia que,
em sufrágio de sua alma, fará celebrar amanhã, às .11
horas, no altar do S. Sacramento da Igreja da Candelária.

WILLIAM GREGORY
: ' - ' ' Kl- '

(7.° DIA)

JL Sociedade Anônima Moinho da Bahia convida
*w* os amigos de seu saudoso Presidente, Cometi-

' dador WILLIAM GREGORY, para assistir à mis-
sa de'7.° dia que, em sufrágio de sua alma, fará ceie-
brar amanhã, dia dÇ, às 11 horas, no altar do S. Sa-
cramento da Igreja da Candelária.

WILLIAM GREGORY
(7.° DIA)

tOs 

funcionários dos escritórios do Moinho In-
glês e empresas subsidiárias convidam os ami-
gos de seu boníssimo e inesquecível Chefe, Co-

mendador WILLIAM GREGORY, para assistir à missa de
7.° dia que, em sufrágio de sua alma, farão celebrijr ama-
nhã, dia 30, às 11 horas, no altar de São Miguel, da
Igreja da Candelária.

ILLIAM GREGORY
.51 (7.° DIA)

Os operários do Moinho Inglês e Empresas sub-
sidiárias convidam os amigos de seu querido e
inolvidável Chefe, Comendador WILLIAM GRE-

GORY, para assistir à missa de 7.° dia que, em sufrágio
de sua alma, farão celebrar amanhã, dia 30, às 11 horas,
no altar da Sagrada Família da Igreja da Candelária.

ILLI AM GREGORY
(7.° DIA)

+ 

Moinho Paulista Limitada, Moinho Paranaense
Limitada, Biscoitos Aymoré Limitada è Massas
Alimentícias Aymoré Limitada convidam os ami-

gos de seu saudoso Sócio-Gereníe, Comendador WIL-
LIAM GREGORY, para assistir à missa de 7." dia que, em
sufrágio de sua alma, farão celebrar amanhã, dia 30,
às 11 horas, no altar tíe N. S. das Dores, dà Igreja da
Candelária.

Reestruturação dos quadros jornalísticos
Comunicação do Sindicato dos Jornalistas aos
seus associados .— Declaração do sr. Augusto
de Freitas Lopes Gonçalves,'representante desse

. órgão junto à comissão especial constituída
. <pelo ministro dò Trabalho .'!-..

ARTISTASDE HOLLYWOOD EDÂ 6R0ABWAY-_.
!t g VISITARAM OUIT^DWlÂ -« ;;

0^<:AST'ÍDEA$TROSAM^
BÉriWY BAl«RJURPRÉENDÉÍtéE'w

.0-ministro do-Trabalho', coqfòr-
me já foi publicado," assinou uma
portaria, designando os «rs. üs-
valdo Gomes Miranda, dirclcr "do
Serviço dc Estatística' da Previ-
dência e Trabalho, Oiéas Meta,
presidente dó Sindicato - das •¦Eni-

{iresas* 
Proprietárias de Jornais -e

.evi_l_s do Rio , de Janeiro, c
Augusto de Freitas.Lopes (ionçal-
ves, tesoureiro ' do Sindicato dos
Jornalistas. Profissionais, I parn
constituírem, sob a presidência
do primeiro, a comissão especial,
criada pelo decreto, le, n*. 7^03',
de 10 do corrente, de caraicr pro*.
vlsôrlo, incumbida dev Veíar pela
reestruturação dos ' quadros jór-
nalisticos através da revisão dos
lançamento* ou declaraçSes quc
figurem na Carteira Prpfissio-
nal, ajustando-os ao referido dc-
crelo-Ici. i

A diretoria'-, do'Sin'dica'.to'... dos
Jornalistc? Profissionais desta ca*
pitai fea a propósito a. «áuinta
comunicação, endereçada aos seu.
associados:- • ". • -"A diretoria do Sihdicálo dr s
Jornalistas Profissionais cumpre o
grato dever: dc:comunicar- aos co-
legas sindicalizados aue resolveu
indicar o dr. Augusto de Freitas
Lopes Gonçalves pafa:,seu' repre-
sentanle na comissão que o titu-
lar da pasta do>Tcabalhó-acaba de
designar ç .cnj»- função .'-fiscnii-
zar o tarefa de reestruturação' rios
quadros jornalísticos, nos .lünins
do recente decreto-lei relativo ""ais
níveis mínimos de, salários, -,En-
cerra essa escolha lima ratificação
da- confiança a quc faz jus aque-
le distinto-companheiro, belo ile-
sempcrího que deu ao .mandatoanterior, no seio/da comissão que
elaborou o projeto da lei". de: me-
Ihor remnnei-ação dos trabalhSi;!.?"-
res da imprensa. Sua ação lúcida,
vigilante c moderada, ao mctni»
fempo, tornou-o ' merecedor da
distinção de qne ora é alvo, coin-
cidindo a decisão desta .dirct.m
com o critério de recondução du
todos os demais membros da an-
tiga para a nova comissfto espe-
ciai. A diretoria do Sindicato dos
Jornalistas profissionais' esta cor.
ta*de que' os- prezados consóõiot,
na conformidade dos motivos aqui
expostos, nio deixarão de aplau-
dir a Justa e natural escolha"...

DECLARAÇÃO TJO REPRESEN-
TANTE nc SINDICATO DOS.

JORNALISTAS PBOFI..-
SIONAIS

Por ocasião da instalação da'.
Comissão incurilbida de. velar pelo
reestruturação "da classe dos jor-
naüstns, -criada pelo decreto, qae
estabeleceu niveis mínimos d. sa-
làrio, ontem, no Ministério do
Trabalho,'d sr. Augusto de Frei-
tas Lopes Gonçalves, representai!-
te do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Rio. de Janeiro,
fez a seguinte declaração:"A ação do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais. dò Rio de
Janeiro — e posso dizer de todos
os Sindicatos, de Jornalistas Pro-
fissionais .do pais -^ so caraete-
riza por absoluto empenho ua de-
fesa dos interesses da classe' que

rio de, opor .intransigentemente
uma ciasse e e o n.ó m 1 c 4 a
outra, A \íua. norbia dé: conduta
retira-a dós, sentimentos' cristão«.

Age o\ Sindicato, destarte,;;seni•',
pro !c'om': niodèraçãp,' G.uja-jé. po-
los 'propósitos de harmonia- e, de
ehtcndimcSito. E 'seiçpre se empe.
nhará.'pelas soluções justas, oqui-
libradas,, calmas, coiifoniiB a rea-
ll^atje.do,sentir, brasileiro,,piecl-
.ah.*n,te' comó; »_•¦ ádotadp^- ?.•!.)
presidente Getulio V_rgas'i do^if
éfxéinplo a lei que acaba de n^
dar'"¦ é'. é causa da existência' ila
Comissão ora. instalada..' Este proceder, dp nosso ' Sindi-:
cato .corresponde de todo ao. pen-'
samento 'superior' 

que Inspira t.
nossa-legislação social, pensamen-
to que.vcm a'ser, como há diav.o
definiu/o ministro'Marcondes 'H-
lho: ".. .uma ;atmosfera dè cn-'
tendimenlo,; qiie h'á--i do fazer . o
Brasil cada. .vez' mais féli/.1 niais
disciplinado.e/mals'.próspero''. " .
; E esta maneira' de agir 'do -Sin-
dicato traduz a sua. convicção'dç',
seséntir a. serviçol de nobre cau-.
ss — -a;de.zelar pelo bem dos pro-
letáriosdn imprensa—o exprime a
tt~a.nquilidage i da sua consciêncln,
uo respeito e no cumprimciito das,-
leis do país. ' :: •' ¦ ¦ '•

' Eis porque o Sindicato procede'
com, serenidade mais com firme-,
za: porque, conserva 'a moderação
nté ' o.' esti-cinó possível, porém,
fica ..irredutível qunhdo;rcfiistiM
vibljiçãó da lei.¦¦E'eis 

por que o Sindicalo.cola-
bora lealmerjtc coni o góvériij.

Nestas' declarações 'encoutMa.e
traçada a caracicrisfica' (Jo • que^
se'rá à "conduta "do'repres.-nliaiUa
do Sindicato dos "Jornalistas .Pro-
fissionais nesta comissão* .ondula
quc repetirá » qiicteve ria Coinis-
são. elaboradora .'do. ahte-projeto
da lei dc salário mínimo 'dá cussa
classe. ..• • ¦ '

São declarações de todo opor-
tunas.e que trazem de envolta a
reafirmação -por todos nós jorns-
listas da nossa, gratidão ao presi-
dente Getulio Vargas pela: lei que
ora nos deu, do - nosso reconheci-
monto' ao ministro- Marcondes Fi-
lho pela direção brilhante cjuc im-
primiu à elaboração da lei, ¦" .do
nosso a. riço pelo;sr. Çòsfh Mi-
randa, a quem muito coube 110
preparo, do ante-prójetoe da ecr-
téza'.nòssa de iguàlmeüte serem
tomadas pelo,Chefe'!da Nação as
providências quo se im puserem
para o fortalecimento do.amparo
do Estado aos jorhalistas..
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. . Chefiado pelo grande astro Benny Baker, que vimos recen-
.leniente em "Sonhando cora 'olhos abertos", uma Ata gran-

i : de prbduçõea^de. Roll.vwoqd, enepntra-se, atualmente, no Bra-
. ai), onde - tem" oferecido uma térie'.de. "ahows' aoa aoldadoa'.' ianques das bases brasllelraa, o. ,"ça«,t":da V'.'S. O.Unlt-

391,. o' qual 6 .composto pelos malbreg nomes de Hollywood
- • e da Broadway. Na su» passagem pelo Rio de Janeiro, h fa-
. .' mosa equipa comandada por Benny Baker teve oportunidade

, de visitar, em Petrópolis, o Hotel Quitandinha. onde páuou
. .; um delicioso •'weckaend". Surpreendido'qui f9!. p«l«..gran-

dlosidade, luxo, conforto e multiplicidade de ambientei ao*
cias, artísticos • esportivos do grande centro de turismo «ul-
americano, a equipe da U. O. S. Unlt-39i; manifestou atra--... ycs dn .palavra dé Benny Baker, o seu entusiasmo pela Qui-
tándinha, uma obra que fez com que aqueles artistas pensas-

, í) sem de novo, na grandiosidade do. empreendimentos.ame-
ricanos. A foto acima foi-colhida.durante a permanência da,'
Benny Baker e seus .companheiros de Hollywood e da Broa-

..."..,'". : ..,''.',.... 
'dsvay 

eni. Quitandinha.'.'.'¦

0 CAMPO DO
GENTINO" ESTA
DOMIrUr.58 Kl
• - . .!•-. . ..'*: í.i

IICLÁSSICO JOCKEY CLUB AR.
POR FUMO, 51 KL.

. AIMORE',53 KL. E GRILO 56KL.
A Comlssãu dè Corridas, na

tarde''de ontem, , prganisou dois
Bons ' 

programas , pára as.próxl-
mas tardes de sábado e domingo,

representa, por incansável esforço no.hipódromo da,Gávea;-.."¦- !>
na consecução dos ideais quc os Na domlngueira, será disputado
seus estatutos mencionam e por o ;"Clnssico Jocktíy Club Argentl-
um trabalho de ordem geral cons- tiòíViia distancio'.de 2.400 meilòs.
trutivo em prol da grandeza da Esta; prova reuniu cm seu campo,
nossa pátria. O Sindicato, por- Fumo, Dominó, Ayrhoré e GrlIò.
tanto, labnta cra seu sector sem Uni' campo': reduzido scin dúvida.
nunca perder de vista o conjunto mas, interessante pelo equilíbrio
dos problemas'.nacionais. com quc se apresenta. ">' '

Essa «cão se inspira, assim, no Mais duas prometedoras tardes,
espirito de concórdia,' do com* para os nossos carreiristas.' V
preensão plena e de prática sin-
cera do que é a solidariedade hu-
mana, esta a base de toda orga-
nizácão social..

Nãò segue o. Sindicato o crltê-

"AÜ.R.S.S. DO pEAO"
Lirr. Francisco Alves • em

todas os Livrarias.

Instituto dc Direito, Mediei-
na • Seguro Social

Realiza-se boje, ás 17 e 15, no
oudüório do IAPETC, à av. Gra-
ça Aranha, n." 35, 11 andçr, a
primeira t-essão mensal do Ins-
tituto de Direito, Medicina e Sc-
guro Social." ',' - _

Inicialmente uma série de con- 50,'Ponta Grossa 48, Gurjahú 48,
Minuano 52 e' Buriti 48.

; 5.1 'Páreo — 1.500 metros —
Cr| 10.000,00 — Larpróprio 48

PROGRAMAS PARA AS PRÓXI-'.;¦;. 
MAS REUNIÕES/

CORRIDA DE DOIS DE •
DEZEMBRO¦ 1.*-Páreo — 1.600 metros —

CrS 15.000,00 — Saltarela 54 qui-
los, Dlabra ¦ 54, Strambóllco - 56,
Rubro Negro. 56 i El Bolero 56;

2.- Páreo — 1.200 metros —
Cr? 20:000,00 — Negra 53 quilos,
Fanal 55, Fala 53, Amélia 53, Ita-
guará. 53, Motocolómbó 53 e Con-
sorte 53.

3.-, Páreo — 1.400 metros —
Cri 12.000,00 — Promissão : 54
quilos, Mickey 56, Argenita 54,
Ancora .54, Anina 54, Taipa 50,
Alvará. 50 e Dcmosthcnes 56.

4." Páreo — 1.400' metros —¦
Cr? 12.000,00 —Cylgadin 48 qui-
los, Robusto 48, Cayrú. 48, Caeté

ferências sôbre assuntos com-
preendidos no plano de estútu-
tos do Instituto, o dr. L. do Re-
go Monteiro, membro efetivo, ex-
diretor do. Departamento Nació-
nal do Trcbalhc e chefe da dele-
gação brasileira ao conclave de
Filadélfia, falará sobre os resul-
tados da XXVI sessão da.Confe-
rência Internacional do Trabalho
celebrada em abril desse ano, na
referida cidade americana.

Para a sessão, que será públi-ca, são convidados os membros
do Instntuto, os presidentes e
funcionários das Instituições ds
Previdência Social, membros .da
Justiça do Trabalho, funcionári-
os do Ministério do Trabalho, dt-
rigentes dos sindicatos e Federa-
ções, advogados, médicos e jor-
nalistcs.

lABLELAXO REGULARIZA
OS INTESTINOS

WS LUA GREGORY
(7.° DIA) .

0 Conselho.Fiscal da Sociedade Anônima Moi-
nho da Bahia, convida os amigos do saudoso
Comendador WILLIAM GREGORY, para assistir à

missa de 7." dia que, em sufrágio de sua alma, fará ce-
lebrar amanhã, dia 30, às 11 horas, no altar de N. S.
da Piedade, da Igreja da Candelária.

4&

J0SE' DA SILVA DIAS
Carlos Soares Dias e se-

nhora agradeòcm a todos,
os parentes e amigos qupdemonstraram seii senlimenlo de

pesar pelo falecimento de seu es-limado filhn c convida para as-sistir à mj.ã.ãa que «e rezará emintenção cie 6Ua alma, hoje, quar-ta-feirã: dia 2!), _6 7 hoias. naíwja de Santo Cristo.

DJALMA AZEVEDO

t A viuva do SR. DJAL-
MA AZEVEDO, filhes, e
demais parentes agrade-

cem p.nhoradamcnle a tudós queos confortaram pelo dolorn.o
transe pôr que passaram _ avi-lpn. ni>i!os. 9i.17l.riVi6,im que a missa de s«jtimo dia. 195.661.560;
será na matriz de Cabo Frio, aslj2.ini .970;

8 horas do dia 30 dè.te. 131.519.270.

Produção Brasileira de
carvão mineral

A produção brasileira' de car-
vio mineral no primeiro' semes-
tre do corrente ano, segundo da-
dos colhidos pelo Serviço de Es-
tatistica da Produção do Minis-
tério da Agricultura, foi a seguin-
ie em quilos. Janeiro, 
137.725,611; fevereiro,:
136.151.025: março, 158.176.842;
abril, 134.724,453; maio, ......
148.406.748 e junho 138.816.529.
Produzem carvão os Estados de
São Paulo, Paraná, Santa Cata-
fina e Rio Grande <jo. Sul. São
Paulo possue uma
ploradora; Paraná.
Catarina, quinze e Rio Grande do
Sul, seis. Há, portan!o, no Brasil,
24 emprezas que-exploram o car-
vão mineral. A produção de São
Paulo fo\ em janeiro, de ......
213.403 quilos; em fevereiro, "de
276.823: ém março, de 375.362;
em abril, de 219.243; em maio,
de 355.313 e em junho, de ......
de 405.769. A do Paraná, na
mesma ordem de • metes corres-
pendente, igualmente, ao pri-meiro semestre* deste ano. foi de
l-IJ.v.0/1; 118.500; 170.000; ....
155.000; 274.000. A de Santa Ca-
tarina; no^mesmo período e na
mesma seqüência de me'ses ,foi,
tamém em çyilns; 46.221.808;
40.091.142; '.n 522.880: 
42.15S.240; 48.984.605 e 
46.617.490. A do Riu Grande do
Súl, na mesma ordem e período
(janeiro a junho) foi também

"Estádio Artur
;: Friendreich"

GOIÂNIA, 28 (Asapress) — A
prefeitura municipal concedeu,
por j decreto do prefeito Yeneran-
do de Freitas Borges, um auxilio
de 150 mil cruzeiros ao Atlético
Clube Goianehse, campeão da tem-
porada dé 1944, destinado à cons-
trução do Estádio "..rtur' Frien-
dereich", no bairro de Campinas.

laxixa nio quer voltar
ao América

SAO PAULO, 28 (A. N.) —
Informa um jornal que o.Améri-
cá ofereceu 60 mil- cruzeiros pa-
r'à Laxixa, mas o .'conhecido mé-,
dio' não dsseja se' ausentar.de.
São Paulo. .

A preliminar
 ... A, partida ^preliminar do jogo

empresa ex- entre cariocas x paulistas será
duas; Santa travada entre as turmas do An-

daraí e do Cachoeira, de São
Fíiulo.

Os amadores do Flumi-
nense em Barra Mansa

A equip. de amadores do Flu-
minense^foi autorizada ontem,
pala P.M.F., a jogar domingo,
uma partida amistosa em Bar-
ra Mansa.

quilos,: Criqúi, 56,'. Furpâ 45, Ura-
nio '58: Egàl 48,eotocò 54, Brevét'
50,- Cliágii' 48, "Anira '48, ¦ St*ar
Bright 50 eA.agÍ!l''5,'). ' ' •

4 fi." 'Páreo—1.400 nietros —'
Gr§15.000i00 — Muturil 5 quilos,'Cruzador' 5:6,- H.A-.S. • 50, Vulcão:
56;Emp(reza 54,,- Flólilha '54, Big'
Den 56 -e Donatária 54'.17.° Páreo —-1:600 .metros- — ¦
Cr* 10.000;00—'Gran Goleiro 55
quilos, rCabestro: 64, Sardoal 58,'
ValIpor'53i While Hors'. 48,'Sá-
rüá 48, iRouen 48, Mllongon 48,
e Floripoii 48. ¦ ¦

Páreos- do' bettlng ¦— Quinto —
Sexto e Sétimo'. • •

GÒRRIDA DE 3. DE DEZEMBRO' .1."' Páreo — 1.500 metros—-
Cr? 15:000,00'— Már3rla'n'd.'53'q'ul-
los; Finisterra 53, Ini 63, Morena'
Clara 53- e Frenesi 55. :'

2,o Páreo — 1.200' metros —
Cri 15.000,00 — Telegrama. 56
quilos, Frajòla"56, Piíapora 54
Butuhy 56, Espoleta-54j Rangers
56, Crjsoliá 54,' Golconda 54, Jun-'
co 56, Gê-56-eTêhran 56.'á." -'Páreo.-.— 1.200 metros —
Gr. 20.000,00 —^Rubi. 55 ..quilos,
Editor 55, Pan 55; FunnyFace 55,
Dúrian 55, Berengue- 55, Diamánt
55 ¦_;.Flriari;55; ¦ ' '

• 4.0- Páreo .—" Prêmio ' Clássico
Jockey ClúbvArgentino — •2;400
metros- —'CrÇ 40.000,00 — Fumo
51 quilos. Dominó 58, Aymoré 53
é. Grllb 56.'. • ¦ '-' ¦ " ¦ ¦ '¦¦ '-

:.;5.* Páreo1— 1.800 metros'.—
Gr$'25.000,00 '— Areado 55 qui-
ltís, Dictinha,.53,Grex Lady 53,
Piccadilly 55,. ¦ Três' Pontas 55 ©
Bozó 55. ¦;-. . - -. , :. .
.6.» Páreo — 1.200 metros —¦

Gr$'20;800.00 .—Fanfúla 55' qui-
los, Rocaiióra 55, Folia .55, Dieta
55, Fab-55, Diplomada 55, -Fraga*
ta "'55, .Berlinda. 55 e Frota 55. .7.o Páreo — 1.600 metros —
CrS.15.000,00 — Gaudilho.54 qui-los, Sagres 54, Espadim 54, Sim-,
bóllco 50, Cheque 54,. Rataplan
58, Vontade 56, Péreiquito 50i e
Esquadra- 48.-.' ¦¦.}¦¦ .f.,j ¦ f : ,

.¦8:°.. Páreo. —.1.600 metros — í
12.000,00'. — Baccarat, 43 -quilos,
Tân Tan 48; Relâmpago 52, Meto-.
dico .56, /Hecliizó'.53, Gómarin 48.
Gardel 50,, Charo. 49, Brasil 50,
Expedidos 58, Fártout 48 e Pepet
48:.'. t

Páreõsádo betting:.— Sexto, Sé-
timo-, e Oitavo..- !.'j . . * :
ESTEVE; REUNIDA A COMISSÃO
;•.'•.¦.-\,;Í>E. CORRIDAS :,, ¦..-.¦

Resoluções..' da" ..Comissão de,
Corridas ièin. 28, de novembro de
1944:n 

"¦¦ V" ,;¦
, a) — registrar, ò;compromisso,

de montaria bara- o animal Fumo,
no clássico Jockey Club.Argenti-
no,, feito'pelo propriatário Gastão
de . .Miranda. Valle -Júnior '.oni o
joqúci José,Portilho;"'.'• ,;;.:',

b) — -suspender^porduascor-
ridas,, a'pedido do starter, o jo-

queí • Euclydosi Sllya,| penalidadeesta .agravada .pela.Comissão, ,pã-
ra. mais duas corridas,por ler, dl-
flcultado :a partida, na' reunião, do
dia' :26, montando ¦ o animal Êxi-
gente; . ; . . - '¦

. c)'.— suspender, por quálrò cor-
ridas 0 joguei jJosé;Portilhp,1 porter'prejudicado os.' seus';competi-
dores, ha; reúniãódo i dala, 26,' ínòn-';
tando ..o .animal' Marajá;. . 

' 
,

. d) — .chamar a. atenção jdos.tra-
tadores dos-ajhibiais Ojo» KégrOí
c Edro, sôbre -,a indocilidáde dos
mesmos;./'"( .',,'; 

';'¦ ' '.".
o)' —' ordonàr o' pagamento: .'os

prêmios'das reuniões: de'.'18'i. .19
do;corrente.. '' ; -V

O ÉSPlifiNDIDO SUCESSO'DOS
LEILÕES DO JOGI-EY CLUB
BRASILEIRO--161 POTROS^NUM'TOTAÜ DE CRI 7.365.000,00

Terminaram ante-òntem os lei*
lõéído'' Jockey. Club-Brasileiro. -O
sucesso alcançado ultrapassou as
mais' otimistas "' 

preVlspes, regii-
trando ¦ o maior \ sucesso até" aqui
alcançado. O;total dás \endasatingiu n expressiva cifra<de-.Cr|
7.356.000,00, \iara 161; produtos.
Com este resultado,. a":média,ápu-
rflda'.ê"'dé"45,68 pòr. priodutó,iln-
diçè da' valorisação da criação do
puro-sangüe' iiidigeha;: ¦>, ?»'V. ¦

Para .nielhor^ãfe.irníqs.dç % êxi-
to do.s leilões deste'anobastai fa-
zsrmos unia. .comp'aração:..cqm\ o
r.súltadò .do. ano .passado, .qiián-
do- a' venda:,de 165' produtos.'rén-
deu ,Cr5'6.51.4'.000,00.; ;«' . \ :.

O ÊXITO,SOCIAL • DO-i GERTAME
Quem., acompanhou.o desenro-

lar; dos leilões,., durante ;ás,'quatro
noites,em; qué elès'.fòrain :r>ãli_a-
dos, pôde presenciar -o êxíto' so-
ciál ^dêsse'."certame".. -Embora ''-o
tempo chuvoso se íliess. "'sentir
durante as três. primeiras .noites,
a assistência, .'.que compareceu ào
Tattcrall foi.' das .inais. seletas'e
niime.dsas,.* .Figuras' ;de prestigio
em no^.â;melhõrsociedade",dãsfl-
nanças, do comércio e indústrias
do.pais, ali compareceram. E pa-
ra maior encanto desses espeta-
culps,ta;assistência feminina;pre-
dominou.; 'sempre entre 'a "pande
ássisfêsciav;.' .'¦'"- '•'•¦ "."-H '•¦¦"•' "'¦
':Es'tâo'"'de'parabéns"'os»dítigen-

tés do Jockey Clúb Bràsiléüfô. í
PREMIADO UMvNQSSO. COMPA-
KUEIRO NÒ CONÍüRSO. ALTO

! JVATCH, ORGANÍSÂD.0 PELA'.' -':.;: VIDA TURFISTA; .-:•'';-'

. Nosso, companheiro da seção. de
turfè,' sr.'/Thèoçbilb;' Befjiencoürt

. Pereira, acaba -de-,recebe."dós.Tè-
• pre.èria.iites'•-, dà:'' Vida- 'Tui-fista,

srs. Wáldyr >F Silva e Roberto
^Cháih,' üin• »r-lógi.;Alto, W-atç-h,
prêmio .que .•;lhe - coube,: ^pêla ,_e-

. gÜnSáí-eçilcicásão , que •-obteve no
¦ cbnpurso/niebsál ¦ de i palpites 

'•; orga-
•nisado'.pelaVmagnífica revista cs-
.pecialisada. ¦ -, ¦¦ ' ,-."¦',. '¦•¦¦¦''.'

107.103.609:
99.7 li.830

0 São Cristóvão quer
Cabeção

SAO PAULO, 28 (A. N.) - Ade-
anta-se nos meios esportivos lo-
cais, que. o São Cristóvão diriRiu
um oficio ao Palmeiras solicitar!-
do aleselarlo liheratório para 

' 
o

centro avanle Cabeçâq que vem
atuando no quadro dc aspirantes
do clube do Parque Antártica.

'VI

.: UAilA -B» «AsttéÉ^ié^
PROCLAMAÚOSm CAMPEõESTfAsàoà-
PETIÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS fDÈ 1944
iomllí iSb^fe R.T.. VeS0lveu a Comiss5o Esportiva do Àu-
in? não áÍ>*ni^»W- 47 P°r e?terraií;'a temporada deste" v» cc*fiMd?^?_^ri,r'-"prova da'QuSnta km m

. ÚS CAMPEÕES DO GASOGÊNIO ,'-¦''" -V '. v
mar « rn°taU.-e_rrplnen'.-' d° an° «'í^çbiiistico resolveurproodi-mar a Comissão Esportiva os campeões-deste" ano .U,V-UÜ*1

(S pS0nvl°n.nlpPti0fÍ^ÍbnaÍ^^'G_mi,eâ6- tòfâ-m Landita. tauio), \encedor da laça "Fernando-Costa" .; ' 'da ;"-s„?s:, m^ÊSW0^Ê
daih^eCmt:.'An,c:ioB •'"rnan"cs -da si,vii W^$&

O- voi,nÍNIA0 ^•^f!LaEí[.l DE AUTOMOBILISMO V'-^
J--ão I, Ln;l»i!'S 

'Çnvwran. aq-presidente dó-C. N. D. Sr.
.', illio, lele.íi-ami dc congratú ações pela criação nor

jWtte daquele ór_ao. oficial da União Brasileira dCP AutomobiíisníJ!
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CHEGAM HOJE OS PAULISTAS
JM©Pll DA DELEGAÇÃO O Sn.ANÍQNIQ CAMQS GUIMARÃES - JOÃO ET?EL COTADO PAU

ATUAk O PRIIMEIRO JOGO DQS FINALISTAS DO CAMPEONATO
entidade fluniincose dc doipor-
tos.
A MESMA EQUIPE QUE VENCEU

a splecio gaúcha
SSff PAULO, (A*anre"°) Se*

gunflo nolicjas desta çapjiaj, q téc-
nfiib fcola teria adiantado ciue
a(úará. n/q' Rip 

'¦¦ 
mesma equipe

que venceu brilhan|eméntç a, so-
leçio gquchá, fgfgng&H IsSMÍÒ
«o extrema Lpjzinhs que sofreu
forte dislcnçãò muscular. Aajanr
tOU ainda rjiajs aue i» c'ca|acãu
do ruíadro está sendo discutida.
O PROVÁVEL ARBITRO DO
JOGO CARIOCAS X'PAULISTAS

SAO PAULO. 28 (Asíprçssl Acre?
dlia-sp hèsta Capital que o árbitro
Jpio Etzel seja ò apltador dá pri-
meira partida entre os tradicio-
nais rivais paulistas X cariocas.

Regatas a Vela na

.', .A-^:\:"v*i-.;v:':r/i:;.- ,-..¦¦ ''.•'

ofensiva pamisio, fia primeira peleja cunlra os guúçfios. pardal, o ponteiro esquerdo, foi barrado

que sejam, aprpvcitados juizes na
ciopais para os próxlrnqs empa»
tes do certame pitrío. 0U si'*-
Mario Viária, José Pereira PeisqtQ.
Guilherme pomes do Quadro de
Árbitros da F. Ml F., ç João
Etzel, e Arthur .]ariejrp uíq com*
petqnlo", çonselçnclosqs, verdndef-
rarrjenlé capazes'de agradar '?

gregos'e troianos".
Como a chefiada do snr. Antônio

Carlos Guimarães, presidente da
eptidade dà pauIicfSÍa, boje, pe]a
manh?; é bem pôsíjiyel que ainda
esta tarde, a questão dos juizes
seja resolvido.
CHEGAM HOJE OS BANDEIRAN-

TES
A delegaão paulista, oue vir^

chefiada pelo presidente da F. P.
F„ snr. Anlonio Carlos Guima-
rfies, Reverá chegar hoje. pe|a ma-
nhã, à melropoje. Dò R|o. a ein-
baixada da "terra do café1' segui-
rá para Niterói, nndp, no llulci
Icaral, ficarão os seus coniponen-
tos concentrados ale o innnien!"' da peleja' dc domingo, contra os
car|oç9«, os sptis maiores rivais
de Iodos os tempos.
TREINARÃO NO ESTÁDIO "CAIO

MARTINS''
A seleção paulista, segundo es-

tamos informados, realizará to-
dos os seus trcinps individuais de
conjunto, nu Estádio "Caio Mar-
Uns", ppslo à disposição dn Fr-
deracão Paulista dc Futebol peln

OS CAR IO ÇA S j

;ls RELO HORIZONTE, 3jj (AJJ;
press) — O Iate Golfe Clube pro-
moverá a 12 cie derembro vin-
douro a 1,1 prova dc Reitalas a
Vela em Minas Gerais, onde s».-rá
dispulnclo o trqfeii í}qyerna,d.qr
Valadares. Consta quc aniialmep-
Ic naquela data o certame voltará
a sc repetir na majestosa lago»
da Pnmpnllia:

OUTRO QUE QUER CR$ 100.000,00 DE LUVAS
RAtièRQPNQUES RECUSOUrCR$ 80.000,00 DO FLUMINENSE

epntjr.ua confusa a situa- de Cr8 100.000,00, por um ratório a0> Uruguai, pois fi-

çãq âo" jogarjòr' urugugiQ compromisso de dqis anos, cara combinado que, no caso
Rodrigues. 

°ÁgÍt*dfi 
cpm í «81 ° tricolp?: ficou nos Çr§ de não ficar no tricolor, se-

presteza neceséária, o Fiu- 80,000,00. Acontece que o ria o mes.rnq# ímpedidq dç
minense vèrri cU obter oseu Palmeiras candidatou-se ao jogar no Brasil. .

passe definitivo, pela im- seu concurso, oferecendo a O impasse permanece, nao

porilncii deÇrí! 150.000,00, importância pedida pelo jo- se sabendo quem levara a
mas o médio''oriental está gador. Mas o Fluminense melhor,
fazendo exigências para a não está disposto a negociar Ate ontem, a tarde, o as-
reforma do contrato. Assim o passe, E adiantou que de- sunto nao havia sido resol-
é que exigiu a importância volverá o seu atestado libe- vido.

EM DESFILE OS ASES DO PEDAL
DOMINGO A REALIZAÇÃO DO XII CIRCUITO CICLÍS-

TICO DA CIDADE —

ma

¦

- vísB' '¦''«¦'

'fim

I

M

Com a retumbante vitória do "CELEIRQS DE CRACl>S"
selecionado bandeirante sòbrc os Uma verdade nn entanto deve
ebreseritanles dá federação suli- ser dita: sfio as turmas cariocas
J Ls.-».: í v n - a' v n nn.n»Mi,..,. e paulistas, sem dúvida, qs maio-na por 5 X 0 e !)' X 0 .respectiva

iiicnie np'jogo normal c na pror-
rògijçáo,' dónlliigo último, no Pa-
caeiiibú, colpearam-sc os paulis-
lis para as finais do Campeonato
Krasifeíro de' Futebol. O mesmo
vem de acontecer com o ''scratch"
j;uanabarino, depois dc derrotar os
mineiros, pqr 2 XI. i
MAIS ÜHA VEZ CARIOCAS X' PAULISTAS

Passam-se os anos, novos certa-
mes rpáxjiPOS .d/o "asspcjatiqn"
nacional são reali-ados, mas ns
seleções da F. M. F. c da F. P.
F,, conlininim sendo as concor-
rentes vl>s finalissimas do campeo-
nato.

res expressões do futçl»ol pá-
trio. Em vários pop|os do pais,
como no Rio Grande do Sul. Per-
nambiicn, Mjpas Gerais. Estado (1j
Rip c Rnliia, o fú|cbol melhorou
muito sobre q ponto dc vis|a téc-
nico, cntrclanto, no Rio c chi S«o
Faulo, é npdc a classe fiitrholis-
tica eonstitpé uip fato. Tojlos cs-
sus pontos são como qpc um "cc-
leiro dc "cracks' para o futebol
ínctropplitano c bandeirante.

O CASO pp JUIZ
A questão *|p juiz para ns fir

nais, no Campeonato Brasileiro do
Fulebpl do qno passqtfp, çopsti-
tuju iim verdadeiro di|cma. Afinal,

vieram qs árbitros uruguaios Ciri-
lo e Tcjadss.

Este ano, parece qiie, felj-inen-
lo, não vai acontecer a mesma
coisa i Na verdade, achamos que
um erro não c]evc ser repetido,
pois. entre- nós, cncontrain-sp bons
juizes, capazes dc se dçsiiicumhi-
rem às mil maravilbas nas suas
atuações.

Pelo que vemos, vni bnver um
acordo entre os finalistas para

Jogam os amadores do
Botafogo e o Americano

Está marcado para sábado, â
tarde, no campo do Botafogo, à
4Yei)ida. Yencesdai.1 Braz, um in-
tçressáhto cotejo amistoso. 3$c«
dirão fçrças' as repycspntações
amadpristas do Bqtaíqgq de'Fu-

NINGUÉM POIHilt.V M*
SISTIIt AO TIIEINO m

HOJE

Anlccipn-se (iesde já scnsaçio-
nal o "Circuitq çla Cidade do Riu
de .fqnelrp", organizado pelo Çir
elo Suburbano Clube a ser dispo-
Indo dia 3 de dezembro próximo.' í; iiivHlgnr o interesse dos nns-
so? ciclistas pela realização dp in-
terpssnntc "c|àssicq", quc HA vn-
rios ifiios rcunc 1190 só corre-
dores cariocas como dos Estudos
visinhos'.

O RECORD OA PIIOVA
O record da prova c dp 2 ho-

ras, d minutos e 50 segundos c
foi cstnhclccido cm 1043 pelo po-
pular corredor Joaquim Peixoto
que cm luta com .losé Marques dc
Azevedo conseguiu superá-lo.

A "CAMISA AMARELA"
Em lodns ns compctiôps os vcn-

cedores do uno anterior, afim dc
qup o piililico qs distiugiin. vos-
tem camisa uninrcla símbolo (bis
campeões. Este ai'u calipra a Pci-
xolo vesti-lo.

A PARTIDA E CHEGADA
A partida c chegada dn prova sc-

rá respectivamente ás 14 c '.o hqr„
ras aproximadamente, tendo conip
inicio e final á Praça Mauá. Afilltí
dc quo nfio haja trnso, a Dircçãq,,
Técnica pede o compareriinetitjv-v
,1c Iodos os concorrentes ás \'i,itu"
horas. n*

AS INSCRIÇÕES ,?'

As inscrições acham-se abertas
nn sede dc Iodos os Clubes filia- ,
dos a . M. C, e serão enccrradlsV
imprclcrivelmcnlc amanhã.

I

II

MARIO VIANA APITARA'
EM S. PAULO

O ir. Antônio Carioi Qnlrnwtân, prt»ld«nta do F»dtração Pau-
lista dt Puttl-9Í'é ••poredo, hoje, n««ta Capital, cheliando a dei»-
íjacao paulista. -,• Enlti a« iubi inaumbênclai, ligura a ejuMtfi? de juiiei, Eita-
mes legutasnonte interraadoi de que os pa^Us«q8 resolveram Indl*
cot o Juls carioca l^árjo Viana, para limdonar naB duas partidas no
Pacaem><T» 

",ei"'-9 
.?W? auxiliares Oscar Pereira Gomes o Josó Pe-

reira Peixoto.
Naturalmenl», b Federação Metropolitana concordara cpm a

indicação, «çando para ser resqjvido unicamsnlp a q«es»qp de ar?
bitragens rio Rio. Os paulistas doseiam que os jogos aqui sejam
dififfjdos Ror jújíes pquli'taó.

NÃO HAVERÁ' SUSPEN-
SOES

O Conselho Técnico da Confederarão Brasileira do Desportos
úli convuma reupião. marcada para esta tarde, afim dc apreciar
13 súmulas dos jogos Paulistas \ Cauplios e Cariocas s Mineiros,
disputados domingo Último.' Cqntormç é do conhecimento P» '¦¦-
,-6,?stáo ciiados nos relatórios dos juizes qs jogadores /ezé lio-
.-ópio e Danilo. E a citação poderia importar ,em suspensão pnra
»-i demais jogos finais. Mas, conforme adiantamos, nem Mano
Viária nem Francisco de Assis Freitas, juizes dos retendos en?
¦ ontrqs, consideraram "agressivas" as ações dos conhecidos 30-
sídorès; niás apenas "jogo violento". Dc Jprma que nao haverá
MisperisÕÉ-s.Zezc Procopio e Danilo deverão eiitrnr cm ntividatle
domingo, no pri-neirq jogo entro Pau)islas x Cariocas.

ESPORTES NAM«HT
MAGNÍFICO O TRANSCURSO DO TOR*

NEIQ INfCJO DO TELEFÔNICA A. C.
Realizou-se 110 campo, da "Adeca", perapte regular assistên-

.ia, o Torneio Inicio de Futebol do Telefônica A Clube. As pe e-
lis que foram disputadas dentro do melhor ambiento de dispiplitu
pelos seis quadros 

' concorrentes, terminaram com os se-
iuintes resultados:^ 1.° jogo: Construção k Gr^po^^ Rio «Mtoas.
»c-nccu o Gonstruçãq por 1 goal c 1 ooroer a 0: 3'?n»1080n,df'^¦L11'. FcnnrteS M PaUllCeiaMis k ConMoria de Renda, venceu o Contadoria da Renda ppr - COpUUCd UO I OUHWW
líral* « fl- tei-ceiro iogo: Conservação x Estudos da planta,

n l'e« 
'lfi °daS9Planta 

por 1 «oal contra 
dois ppr-

lers-fluarto iogo: vencedor do 1.°; Construção s_ Ven-
,edÕr 2" Cóntaffin, venceu Contadoria. na '-•.• prorrqgaçap. por
l goal o 1 comer contra 1 cornei-; 6." jogo, final.

Jk^lls^pjJJL filai

m wíêí^m^M m 1.

A direção técnica dq selçcipnéido çaripca
resolveu não pçrir|}tir a entrado do público
hoje, no campo <3q EPtafpgo, onde ser^ rea-
lizado o ensaio de cpnjuntp do selecipn§ÇíO
caripea- E' qne Flavio Cqsta e Luiz Vinjiais
pretendem fazer algumas experiências, e nio
podem ficar sujeitos às censuras dos apai^Q-
nados.

Ó exercício será secreto, só podendo ás-
sistí-lp os representantes da Imprensa acre-
ditados junto à C. B. P.

As alterações a serem processadas np se-
lecionado, ao que conseguimos saber, são as
seguintes: Murtd}nhÜ, Augusto, no lugaj: de
Newton — Noriva.1 e isaias, no de Heleno.

EM GEN. SEVERIANO 0 TREINO DOS CAMPEÕES
ÍNICIAM-SE HOJE OS PREPARATIVOS PARA O Io CHOQUE^

Os cariocas campeões brasilei- Tal entretanto, não acontece- achamos que o seu ponto dc vh¥;
ros, iniciam hoje, os preparati- rá, Flavio'Costa ncha que a pro- ta devo sor respeitado, afim.dc
vos para a primeira peleja cen- dução fraca de domingo, teve ra- evitar prejuízo para o seu trA»;;
ira os'paulistas, seus rivais tra- r.So de, ser no jogo bruto dos balho junto nqs jpgadorcs. >.> j
dicionais. montanhesca, e por este motivo O APROIílO _«,«:¦.

Iniciam os preparativos conven- colocará om ação contra os vi- O treino de hoje, nao será Oj.
cidos de que, repetirão domingo, ce-campeões, os ipcsmos jogado- último da semana. Mais uM3|
as proeias de 43, vencendo os rçs quc vêm derendendo as co- exercício dc conjunto sora reaR-,
bandeirantes, c sagrando-se con- res cariocas. za'io antes cie domingo. E estap.
sequentemente ,bi-campeões do Í3em dúvida, Flavio Costa vai tal» cr. t-eja efetuaclo em Sap im
Br^sj]< arriscar o prestígio dc seu nome, nuario sexta-feira pela manha,

í O treino de hoje dos ccmánda- colopando cm campo o mesmo Neste dia, realizarão os dçfon-
dos de Piá vio Costa, será rea- quadrp. Porem, como no caso dç sores da í oderaçno Mctropolita-
lizado no estádio do Çotafogo, derrota quem vai agüentar com na dc Futebol o apronto para-
pois, p Vasco onde será realiza- as conseqüências 6 ele próprio, n grande peleja de çipmmso.«o ,.,,,„.«,*., s|GN|jp|CATIVA ahkí II».

CADEIRAS PARA O JOGO
ENTRE PAULISTAS E

4 AHKM AS
A Gonlsderqçõo Brasileira d* Desportos loróa público <»uai, a

partir de arhanhô. quinta-léira, serão postas i yendfl. das 10 às 16
horas, em sua sede social, à Avenida Rio Branco, 181 — 14.' anaãr.
as cadeiras numerais para os jogos entre caijocas e paulistas, «os
seguintes preços:
CADEIRAS JTOMEHADAS. NA PARTE SOCIAL (assinatura para os
dois jogos) ,,«A«

Preço  CrS 110.QP
íiga da pc|«sa Ifaçjonal  Crí IQ.0P

tá ainda em cqndisõés de se po-
der treinar nele.

NENHUMA MOD1FI- ,.
CAÇAP

Depois da fraca exibição d»
selecionado dp, F.M.F. frentã
ào onze de Minas, tivemos a im-
pressão de que Flavio Costa, iria
fazer substituições para a pele-
ja contra os paulistas.

DO E. i. JOA*
LHEIRO

'e/D," 
m<fd(o botafoguense

Total .,
CADEJBAS HA P?STA (lado da pari* social)

Preço
Liga da Defesa Nacional

CrS 120,00
para cada jogt

CrS 
'55,00

CrS 5,00

A recepção que o E. C. Joalheiro prestou ontem, à Impren-"^'
sa e altas autoridades esportivas desta capital inaugurando a sunp
nova e magnífica sede social instaladas no segundo andar do prú- -
dio n. 167 da Avenjda Rip Branco, foi das mais significativas. U-;
expressivo acontecimento contou com a presença do dr. Y-irga3f

MaffalhãpÇ iil|-prP««ll NlíttÔ", presidente (]ii F.M.F., representado pelo sr. Pom^gps;
ITldi^aUldGO lUUClcasd D!Aiigeío, e de piitres figuras de relevo do desporto carioca, ele-

Em ofício dirigido, ontem, à vado número de cronistas, sócios e convidados da vetsrana agra-»
Federação Metropolitana de Fu- miação joalhpira. n. »:
teból, o S. Cristóvão comunicou Ao ''champagne" iez uso da palavTas o sr. Antônio oa Filho,.
que está interessado na renova- fècretário do Clube que expôs os motivos da enpantadqra festn,
cão do contrato do seu pontei- saudando as autoridade:) presentes o tenwnnndn por agraejecer .
ro esquerdo Magalhães. a cooperaçã da Imprensa cm prol da organização cspoi;t|va que,

Esse iogador está sendo cubi- tom rara compstôncia secretona. Qutros ovadom fizei-anuse
çado pelo1 Bangú, tendo Picada ouvir destacando-se as breves palavras proferidas pelo sr. Var-,
sugerido a Jíica'a sua troca por *™ Netto (I"E í,3ra'-' delirantemente aplaudidas pelos pre-
Baleiro'. se"tes-

RENOVOU C0NTÈUT0
tebol e Regatas, tri-campeã ua-
riôca é do Americano, de Cam-
pos.

O jogo deverá atrair g.-ande
número de espetadores, pois fi-
guram nos quadros disputantt,^
elementos de reconhecido valoí"
coino Tovar, Otávio, Rui, Gid e
cutroE.

¦ <rtl III H "llàaMaaaa-laàaaaíaíTTiTa^Maâaaaâaaaàaaai^ '^Ü

¦^aaaa^W' t J^aaffiv S<Nk V^Èl^BBBirV1' ^^il^^V ^ ¦" ^^ BKWaaaaaBa3^v^aaaaaaaaaaaK

O interventor Fernando Cosia
prometeu ao Ipiranga a cessão do
terrepo do Sacòman por mais
meio século. Poderá, pois, ao
"vovô" dos clubes paulistas, rea-
lirar obras dc vulto naquela lo-
ca lidade.

Sexta-feira num prelio noturno
n Santos enfrentará o Madurelra
do Rio. Logo a seguir, isto é,
domingo à tarde, os suburbanos
cariocas enfrentarão o Jabaquara.

¦Nos primeiros momentos da
partida de domingo no Pacaeinbú,
Luizinho o estrema direita du
seleção paulista contundiu-se na
coxa direita, tornando desse mo-
do bastante problemática a sua
presença ho próximo compromis-
so com os cariocas.

Se persistir o mau estado físico
de Lulsiiiho, o técnico Fcola lan-
cará mão de Cláudio para ocupar
a posição de estrema direita con-
tra os cariocas.

Total  CrS 6u,Ó0
CADEIRAS NA PISTA (lodo da arquibancada popular) — pars
cada Jogo—- ....

Preço '•» •• CrS 44,00
Liga da Deíesa Nacional  CrS O.PP

Total  CrS 47.00
As cadeiras avulsas da parte social, qu? não (or#ro vindidà*

co-no assinaturas, serôo posta à. venda, para cada jogo, no *4Mdo(
dia 2 de dezembro, às rrwma» horas o no mesmo loeaj, ao preço
de CrS 60,00 (sessenta cru-eiros ,

KEGRINHAO BISPEM-
SAOO

Atendendo às solicitações do Botqlogo • do jogador Negrlnhãoi
a direção técnica do selecionado carioca resolveu dUpensa-Io dos
compromissos relativos à representação carioca.

O jogador campista, conierrne noticiamos, ioi chamado pela
sua (amlliq, devendo viajar hoje, para Cqmpos, alim de resolver
importante questão particular. , , . -

A nossa reportagem ioi informada de que Negrinhão nao pre-
tende lejormor o seu compromissos com o Botafogo, estando dis-
posto q abandonar o futebol para assumir a direção dqs negados
dc seu pai. Ao mesmo tempo, um grande clube continua mxísttado
no sua aquisição.

BASQUETEBOL EM
REVISTA

PROCLAMADOS OS CAMPEÕES BRASI-
LEIRQS DE 1944 — OUTRAS NOTAS

BATATAIS
COM 0 FLUMiHEN

RECEBERA' CM S0.000,00 POR UM COMPROMISSO DE 1 ANO^
de CrS 40.000,00, por uma assinado ontem o coritrato.-
temporada. í- o jogador foi Assim, para a temporadai
inteligente, pois voltou ao de 1946, poderá o. Flumir,
Fluminense e propôs CrS nensc contar com o conçür-.
50.000,00, por ano. Concor- so do seu experimentado jo-
dando imediatamente, foi gador.

Ao contrário do que foi
noticiado, o arqueiro Pata-
tais não deixará o Flumi"
nense. Está o mesmo ''se-

guro" para a temporada de
1945. F que o popular jo-
gador vem de renovar o rec-
pectivo contrato, contrari-
ando a expectativa geral.
Efetivamente Batatais pen-
sou em abandonar Q grêmio
das três cores. E' que ficara
em CrS 100.000,00 a impor-
tância que deveria receber
a título de luvas, por um
compromisso de dois anos,
proposta considerada exa-»
gerada pelp clube. Ante a
recusa, pensou o jogador
em conseguir aquela impor-
tância em outro clube. Mas
o Vasco e o América, os
dois primeiros candidatos à
sua aquisição não cobriram
a proposta do Fluminense,

O sr. Antonio Carlos Guipia?
lâes, chefiará a delegação paqlista
que embarcará hoje para o Rio,
pela litorina das 11 hs. Sabò-se
que seguirão 10, jogadores, além
rio sr. Arnaldo de Paula, Pascoal
Jtiliano, alguns convidados c cro-
nitsus desportivos.

^a gravura, apaç^no plnrio_ WÊMM^^^S-lo", campeã do Torneio WWrffâSóWJàni A, C, quc regis-
icrior, a representação principal do F6r^.'£m p \-\

Irou expressiva vitória sóbre o Saltebondc .

,. , ,. flnnstrücão, venceu Estudos d.i
lisludos da Planta s Vcnc. do 4° (j-0"5l,"aSn(lo.5C campeão o 1^3-
PiorVá, por 1 üon\ c 2 corners a 0. í>aDiaiuio
tüdos (la Planta o vice o WK™??^ awWbM 88, clctuou-.^, Na praça rie ^l"' n° snl'-.1!' orfinr.i?.ulo pela "Alo (Ia
Rtraenie programa 

' 
^f-01'11 ,^1™^ NImIf ^'a,)»t'°

Vitória" da I-orea e Lu?, em 1 omtn^gc<Lúvoi Inrai.to-luve-.iis
Araújo. A 1.' mm trava.U enUe M. flü»?iBP- *U de , ?
l.-nçào n Jardim Holamco, ter nu no u com r,otáiiÍc»; no sc.
Uni,, dc- Sérgio pelo 1 ração c Tlori.mo, 1 «, ^ Q Sa-

üiulii i-iicontro d quadro o|,c.ai no ,o... ^ar hl.j,h.lnli;iSj.
i.ll.anric F. C Essa pugn:} flue |e-g .u"^v^rave, ao fitffá e uz,
MO, terminou com a cpnta-ícm a-- ';.]", .H1I.. paulo ('?), Çcsar,ns tentos para o vencedor ''''"„. 'U 

ns0 conquistou deis boiii-
»l«}r, Um, Túlio p Manuel coptia. m ?¦ vo)e,b „, „áo foi m-
tos tentos para o Satc bande. O fO^W-á? p31te dançante, a dir
liçedi* devido ás condições flRv^W^ me(ialhas aos seus; joga-
vioria do Fòn.-a e Luz., fez 9$?®,*% Basquetebol to rdctô-

':-»rcs heróis, do Torneio Pciitasonai i
ni':á A. Clube.

(S^O PAULO, 2S — Noticiário
da "Asapress").

0 Vasco resgatou o
último título

Conforme c rio conhecimento
público, para construir o está-
dio de São Januário, contraiu o
Vasco da Gama, grande dívida.

Ano após ano, têm sido res-
gatados os títulos desse eiiiprés-
limo. Nos últimos períodos ad-
ministrativos ihte>isifJcou-se ji
umortikaçâo, e finalmente, on-
tem o Clube Regatas Vasco da
Gama. resgatou, no Banco jMevr
cantil do Rio de Janeiro, o últi-
mo titulo de Cr$ 120.000.00 c
respectivos juros. ¦_ Uj.

ff

A Federação Metropolitana de Basquetebol tornou público a
resolução da' C. B. B. em proclamar, campeões brasileiros de
basquetebol, no XVII Campeonato Nacional, os seguintes ama-
dores: _ . , _ ..

Alfredo Rodrigues Mota — Celso Meyer — Rui de Freitas
— Raimundo Santos — Ni]ton Pacheco — Adilio Soares de Oli-
veira — Mario Tovar •- Mai-vio Ludòlf — Francisco de Morais
Lemos e Guilherme Rodrigues.

VICE-CAM PEÕES DE 1944
Foram tambem proclamadas vice-cámpe^es do II Campeo-

nato Brasileiro Feminino de Basquetebol .as amadoras que se
seguem:

Irary Pereira Costa — Ivete Mariz — Inah Bustamante —
Diciola Deveza Barbosa — EHce Paula Barbosa -~ Lourdes Lo-
pes — Oíga Nassar — Uma Valdetaro — Romancjlda Maria
Roma — Lúcia Gonçalves Vinhaes e Otilia Machado; e vice-
tampeães brasileiras de Lance Livre; Ivette Mariz — Lúcia Vi-
nhaés — Inah Bustamante — Otilia Machado e Irary Pereira
Cotas.

CONCEDIDA LICENÇA AO MACKENZIE
A entidade especializada concedeu licença ao L. C. MacKen-

zie para o jogo que o chiDe do Meyer-realizará amanhã h noite
cm sua quaijra, contra o Clube Maxwell.

Permitindo tambem que o Jequiá realize ura amistoso, ao-
mtnéo, com o Centro Colegial de Desportos do. Cclegio Piedade.

AUTORIDADES ESCALADAS
Para o jogo decisivo entre as representações do Riachuelo

o dó' Tijuca, a realizar-se sábado, à noite, na. quadra do Grajui»
feram escaladas as seguintes autoridades: ... ,'Arbitro — Aladino Astuto; delegado — Jacy P.osa; meai
~ Floriovaldo Bandeira; apontador — José Ií. Pinho Iilho;
cronomètrista — Armando da Silva Carvalho.

Vem uma caravana de
cronistas

S$0 PAULO, 28 (â. .) - Está
definitivamente. resolvido qus o
embarque dos paulistas pára o Rio
de Janeiro será feito na quarta-
feira, á noite. Os bandeirantes fi-
carão hospedados no Grande Ho-
tel. A convite da C. B. D., segui-
rá sexta-feira á noite para o Rio,
uma caravana de cronistas**; lo-
culorcs esportivos. (

0 novo presidente da
Federação Mineira de

Remo
BELO HORIZONTE, 28 (Asa-

prêssj — Teve grande repercus-
são nesta cidade i escolha do nor
me fio prefêjlb .luscelino Kubifr
schk para dirigir coino presidchte
à 

" 
Federação Minejrí de fymP,

pois «sabido que o desportibta
iem prestado grandes serviços a
viril modalidade daquele esporte.
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O S. C. DO RECIFE GRATO A DOIS DESPORTISTAS - Uma «ffe
móis prestigiosas agremiações desportivas do Norle do Pais, quit-á
do Brasil, ê, sem dúvida alguma, o S. C. do Recife, clube pernan£¦;
bucano qne tem prestado uma série dc relevantes serviços aos des-
portos pátrios. Ainda agora, o Conselho Nacional de Desportos re- :
conhecendo os serviços que o S. C. do Recife tem prestado ao pnis,
resofveu elevar a sua subvenção anual dc 50.000 paro- 10p.000 cru-
zeiros. Pleiteou a elevação da subvenção do clube nortista junto ali
C.N.D., o seu sócio fundador e. benemérito, cnt. José Santos Arqujoi
que leve a apoiá-lo o sr. Vargas Nettn, membro daquela órgão. ,y
S. C. do Recife reconhecendo o serviço prestado pelos dois dcspói-
tistas, resolveu homenageá-los, cnviando-lhcs pór um scu lepm-
sanlàntf, pequenas 

"lembranças 
que foram entregues solena)na]il$

na redação de" A Noite.". No "clichê", vèrnqs os srs. Vargas Ne-tf"
ccoroncl Santos Aruujo. logo após terem recebido ns lembranças,

do grêmio nortista.
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Uma poderosa ali-
anca enlre a Franca

e a Rússia

A exposição de pin-
tura do Brasil na
capital britânica

. I LONDRES, 28 (A. P.) — A duquesa de âent, acompanhada de
-' Lady Herbert, visitou hoje a Exposição dos Artistas Bracileiros, na

Academia Real ds Artes, desta capital, tendo sido recebida, ao che-
¦ Sfar. pelo sr. Souza Leão, encarregado de Negócios da Embaixada ma estada em Moscou aprovei

ATUALIDADES
DA GUERRA

De Gaulle fará o máxi-
mo pára trazer de Mos-
cou as bases de um

pacto permanente
PARIS, 23 (Por Joseph W.

Grieo, da U. P.) — O general
De Gaulle durante sua próxi-

tara a oportunidade para assi-
nar uma completa aliança po-
lítica e militar com a União
Soviética, idêntica ao que ficou
acordado entre a Grã Bretanha
e a Rússia,* completando-se
assim um rígido anel de segu-
rança que será estabelecido em
torno da Alemanha — indicam
fontes. francesas altamente li-
gadas ao governo.

O passo seguinte — de con-
formidade com aquelas mes-
mas fontes — seria a nota da-
da pela Bélgica e Paises Bai-
xos, e, possivelmente, pela No-
ruega — paises esses que sem-
pre se mostraram favoráveis a
uma neutralidade absoluta —
anunciando sua adesão ao blo-
co anglo-franco-soviético. Tal
atitude significaria o total iso-
lamento da Alemanha e garan-

Wt: LONDRES, 28 (R.) — O governo britânico espera iniciar as tiriaos mencionados paises em
discussões com "outras partes interessadas", sôbre a questão de *ace d- uma futura agressão.
Tanger, dentro cm breve. O sr. George Hall, sub-secretário dos Ne- A conclusão de uma aliança
gócios Exteriores, revelou isto hoje na Câmara dos Comuns, em franco-soviética e a criação deresposta a uma interpelação do comandante King Hall, membro um blocn an_flo-franpn--:oviiHindependente, sôbre a questão de saber se o governo sc propunha 

"„ 
Jn 

° 
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á* tomar quaisquer providências parn restaurar a. constituição do c° .sao P-wayelmenle os pn-
governo cm Tanger, tal como existia em 1943. meiros objetivos da política
|p O sr. George Hall declarou: "Conforme o secretário do Exte- externa que a França procura-
rior já tornou claro em declarações anteriores na Câmara, o go- ra seguir.

• vârno britânico vem mantendo a situação sob constante revista e, Durante a visita de Winstoncontinua a ser a sua intenção apresentar propostas sôbre a futura Churchill ao general De Gaulzona, para discussões com outras partes interessadas, cm onortuni- ]e .- franc(JL pctabrlpcpramdade adequada. Esta complexa questão acha-se atualmente sob Je' 0S uancescs estabelecei am
ativa consideração aqui c, espero que seja possivel, antes de muito
tempo, iniciar estas discussões com outras partes interessadas".

do Brasil; — Sir Malcolm Robortson, presidente do Conselho Brita-
nico; — major Longden, diretor do Departamento de Belas Artes do

I Conselho Britânico; — sr. Church. do Departamento latino Americano
ido mesmo Conselho; — e Sir Walter Lqnd, secretário da Academia.', 

A duquesa examinou domoradamente o "Grupo" de Cândido
Portinari, e depois prosseguiu vagarosamente em visita ao restante
da Exposição, enquanto o sr. Souza Leão lhe dava informações dota-
lhadas sobro cada trabalho e o respectivo autor.'¦»'. Comentando animadamente cada uma das obras, a duquesa

.pareceu excepcionalmente alraida para duas paisagens de Alberto
da Veiga Guignard, para o "Carnaval Brasileiro" de Dos Santos, e
outros trabalhos pitorescos e folclóricos, de mais notória cór tropical.
Entre os desenhos e aquarelas, a duquesa pareceu destacar "Ale-
gria", "Circo" o "Duusa Brasileira", e seu interesse foi visível na
secção do fotografias, demorando-se ela em admirar e examinar as
fotografias dos edifícios brasileiros, monumentos e paisagens.•í'•' Ao se retirar, a duquesa manifestou cordealmente ao sr. Souza
Leão a sua magnífica impressão e seus agradecimentos, com suas
felicitações aos "excelentes" artistas brasileiros.

A RESTAURAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO
GOVERNO EM TANGER
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Em nova ofensiva, visando
Budapest pela retaguarda,
os russos capturam Mohacs

AQUELA IGREJA ERA UM POSTO DE OBSERVAÇÃO — Ali
estavam os nazistas, em Chambrey, na área de Metz, que Patton
finalmente ultrapassou com as suas forças. Transpondo esta ei-
dade, o Exército de Patton distriLiuiu-sc por vários quilôme-
tros de frente, atravessando a fronteira e penetrando na bacia

do Sarre.

PRIORIDADE PARA A DESMOBILIZAÇÃO DOS
ANGL0-SUL-AMERICAN0S

com clareza que jamais esta-
riam ligados ao bloco da Eu-
ropa Ocidental, futuramente,
sem que a Rússia estivesse in-
cluida nesse organismo.

Como resultado dessa politi-
ca, o general De Gaulle está•/,'..- LONDRES, 28 (R. —Sir Patrick Hannon, sugeriu hoje, na Cama- jogando com todo seu crês-ra dos Comuns quo. om vista da urgência da restauração do comór- cente prestígio diplomático pa-cio britânico de exportação para a América do Sul e Central, podiam ra obter a participação da Rús-ser feitos arranjos para a prioridade da desmobilização do exército sja na nova Grande Aliança 

"a
britânico dos voluntários anglo-sul-americanos, que se empregavam qUaj os francese acreditam terna indústria e no comércio na América Latina e cujo regresso osti- ligação com a repartição damularia os pedidos de artigos britânicos Alemanha e com a conquista

... O ministro do Trabalho, sr. Ernest Bevin respondeu que "seria 
das zonas industriais do 

-Ruhr
contrário aos princípios dos planos governamentais para a desmobi-
lização de forças depois da derrota da Alemanha, dar qualquer prio-
ridado geral a voluntários de ultrajar, sejam da América do Sul,
Central ou de qualquer outra parte. Contudo, se num caso parti-
cular, fôr considerado que serviços individuais são essenciais para
a urgência do trabalho de reconstrução, será aberto para os seus
empregadores ou para aquele que negocia por conta própria ou
mesmo para o próprio indivduo solicitar através dos departamen-
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OS "TANKS" AMERICANOS ABREM CAMINHO — Os"tanks" pesados norte-americanos abrem caminho dentro de
Loverich, na frente ocupada' pelo 7.° Exército, em sua marcha

para o interior da Alemanha.

LONDRES, 28 (A. P.) - O
rádio de Berlim anuncia que os
Soviéticos capturaram Mohacs,
na sua investida para Budapest.

Mohacs íica ao lado do Danú-
bio, 157 quilômetros ao sul da
capital.

A Transocean anuncia, que porsua vez, que a "cabeça de pon-te" soviética sôbre o Danúbio
tem agora 10 quilômetros de lar-
gura.

Mohacs fica perto de Batina,
Iugoslávia, onde se fez a travessia
inicial.

A estratégia sovié :a pareceser um avanço para o norte, ao
longo do rio, afim de colher as
defesas de Budapest pela reta-
guarda.

A capital já está sitiada de per-
to pelo lado oriental do rio.

O COMUNICADO RUSSO
MOSCOU, 28 O..) — Segue-se,

na integra, o comunicado sovié-
tico desta noite: "Durante o dia
28 de novembro, nossas tropas, cm
território tchecoslovaco, captura-
ram mais de 60 localidades e 3
estações ferroviárias.

"Em território húngaro, ao
norte de Nyiregyhaza, nossas tro-
pas cruzaram o rio Tisza e ocupa-
ram várias localidades."Em outros setores da frente
houve atividade de patrulha e
alguns pontos."Ontem, em todas as frentes,
nossas tropas inutilizaram 32"tanques" alemãs".

SÔBRE AS MINAS DE CARVÃO
DE PECS

LONDRES, 28 (De W. W. Her-
chef, da A. P.) — Os soviéticos
iniciaram uma nova ofensiva na
Hungria, com a tomada de Mo-
hacs, 157. quilômetros ao sul de
Budapest, e um avanço sôbre as
minas de carvüo de Pecs, de acôr-
do com o rádio de Berlim.

A noticia foi dada pelo coronel
von Hammer, comentarista da
DNB.

Os russos partiram da sua "ca-
beca de ponte" de Batina, na lu-
goslávia, e tentaram tomar Pecs
de surpresa, mas, a cerca de 2
quilômetros da cidade, que fica a
35 quilômetros a noroeste de Mo-
hacs, as colunas soviéticas esta-
beleceram contacto com a artilha-
ria móvel alemã.

Outro relato alemão da batalha
diz que os alemães se viram força
dos a usar metralhadoras para
proteger a cidade, por falta de
artilharia.

O coronel von Hammer diz que
18 tanques soviéticos foram pos-
tos fora de combate durante o
assalto tríplice sôbre Pecs.

Pouco antes, o rádio de Berlim
havia anunciado a captura, pelos
russos, Mohacs, dando início a
uma marcha sóbre Budapest pe-
la retaguarda. Mohacs fica do la-
do oeste do Danúbio, - pequena
distância da fronteira iugoslava.

A Transocean, citando um por-
ta-voz militar, anunciou que, com
a incorporação de Mohacs, a "ca-
beca de ponte" soviética sôbtu. o
Danúbio tinha agora 10 quilo-

metros de largura. O coronel von
Hammer admitiu, por sua vez,
que essa "cabeça de ponte" íôra
alargada ao norte e a noroeste da
cidade.

Mohacs fica a 19 quilômetros
a noroeste de Batina, Iugoslávia,
onde se fez a travessia inicial.

Parece que os russos preten-
dem, não somente avançar para o
norte, ao longo do rio, para co-
lher os defensores de Budapest
pela retaguarda, como também
abrir caminho para noroeste, em
direção à froí teira austríaca.

Os relatos alemãs dos violentos
combates travados nessa área não
especificaram nem Identificaram
as forças russas envolvidas na
luta, mas é provável que so tra-
te de elementos do 3.° Exército
da Ucraina, sob o comando do
marechal Tolbukhin, que acaba
de conquistar a Bulgária e de re-
nlizar bem-sucedidas operações
contra Belgrado.

Houve comparativa calma nos
demais setores da frente, com os
alemães à espera da prometida
ofensiva soviética de inverno.
NAS POSIÇÕES "DE MERGU-
LHO" PARA UMA OFENSIVA

FINAL
MOSCOU, 28 (U. P.) — O por-

ta-voz do exército soviético, ma-
jor-general Zamiatin, afirmou
que tanto os exércitos russo como
os aliados do ocidente chegaram
a suas posições "de mergulho"
para uma ofensiva em profundi-
dade ue, por certo, eliminará a
Alemanha desta guerra.

e da Silesia pela França, no
após-guerra, pois isto impedi-
ria de uma vez por todas qual-
quer tentativa de agressão da
Alemanha nazista. Por estes
motivos acredita-se que o ge-
neral De Gaulle fará o máxi-

tos apropriados do governo, sua desmobilização como especialista mo para tFazer <*e Moscou pelo -¦¦ menos as bases de uma aliança
permanente franco-soviética.

¦ Uma poderosa aliança fran-
co-russa foi um dos alicerces
da política francesa a partir de

individual na classe B"'.'•¦ "Classe B", nos planos de desmobilização abrange'aqueles que
têm qualificações para os urgentes trabalhos de reconstrução.

LAVAL RISCADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS

A "V-2" EXPLODIU NO PONTO DE PARTIDA

PARIS, 88*01.) - O nome de Pierre Lavai foi riscado da lista gg? ^S^^&ÍS^dos advogados do Foro desta capital, ontem, por ocasião do Conse* ",° ae 
„S_espera 

reTnT°Yar
lho dos Advogados. «-.._- os jaços amistosos com a União

Ü Pierre Lavai era' membro da Ordem dos Advogados de Paris Sovié*--- mediante o simples
3_e$de 1909. reatamento da tradicional poli-tica do "Quai d'Orsay" com

relação à União Soviética.
LONDRES, 28 (R.) — Uma bomba-foguete alomã, lançada de A chave dé toda a politica

um ponto a nordeste de Arohem, explodiu no ar e caiu de novo francesa foi apontada em uma
sobre o ponto de partida, para findar-se com uma violenta explosão, exposição feita pelo sr. Bidault,

A conduta extravagante dessa V-2 lembra o ocorrido com algu- ministro do Exterior da Fran-
mas V-l que fizeram viagens de volta ao seu sitio de lançamento, Ç-i o qual indicou que a Fran-

,:'e foi testemunhada por dois oficiais aviadores, durante as primeiras Ça em circunstância nenhuma
Horas de uma patrulha noturna. Estes viram duas bombas-foguetes entrará em uma aliança euro-
alnçadas da mesma área, no espaço de meia-hora. péia da qual a União Soviética

Um dos oficiais declarou; "A 
primeira decolou a cerca de quinze não tome parte,milhas adiante de nós, e vim-la subindo numa terrível velocidade,

com uma chama esbranquiçada em sua cauda. Continuou subindo .
até ao que ou julguei ser uns trinta mil péB, então' a luz vermelha lr6_1H._-.da 6XDlO.R(_ PF.1desapareceu, e surgiu um grande trilho de vapor branco ao longo vaj.iv_.uu mui
do curso que o petardo havia tomado. Vi a seguinte deixando o solo um fipiuki.n fio mnn.nnaoe ganhando velocidade com muita rapidez. O sou curso era reto, UC|lWOllU UC UIUIU^UCO
O' cerca de dez milhas adiante de nós, mas, quando chegou a pou-cos milhares de pés da nossa altitude, explodiu com uma enorme
chama vermelha. Parecia a explosão do uma granada pom-pom,mas, muito mais intensa".

H 
"Poucos segundos mais tarde houve outra explosão no solo,

diretamente abaixo do ponto em que havia explodido no ar. Pro-
Ivavelmente exterminou a guarnição lançadora".
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da RAF

ACORDO FINANCEIRO AMERICANO-FRANCÊS
PAUIS, 28 (R.) — A emissora local divulgou ontem, à noite,

0 desastre não foi ocasic*
nado pela ação aérea ini*
mlga •— Inúmeras vítimas
e grandes danos materiais

LONDRES, 28 (U. P.) — Uma,que foi concluído um acordo entre os Estados Unidos e a França, \wh, „«Í!«i '.„™(. Vi ' ~~ 
,mnia concessão de um crédito, por parte do governo norteamerica- [^tSX^rJS.* ^

ÍmpírtfíSia1"".'" 
*' dÓ'arCS ^^ a<IUÍSÍ5S° de mM™ PrÍmaS d6 -SSãíS^

1 O acordo entrará cm vigor no dia 1.» de julho de 1945. fi^daí*£! ÍZ^aJLT^
| As mais importantes a serem importadas são: matérias para S fm BuS-on & TnJíhstalaçocs portuárias, material para transportes, trilhos, locomoti- Midlands on-Trent, no
.'.Tas, material rodante, caminhões, borracha para manufaturas de w ,, 

' 
.• í-neumáticos e todas as matérias dc que há escassos na França — .... em--ora as pnmciras es-

,íãinda, sulfur para fábricas de tecidos de algodão, e lã da França. t*ral-t|va. apontassem 250 mortos,
•.'Também uma provisão foi prevista para a compra de alimentos. as aut.or,-dades indicaram que ape-

O sr. Jean Monnet, comissário dos Abastecimentos, no anterior 5as vlnte c0.rP°j f?r**,m encontra-
^Comitê Nacional Francês de Libertação de Argel, encontra-se atual- ,- na_, manha ?.e hoje* 22 corPos'.inente em Washington. e..,ta° desaparecidos, mas se acre-

I QUESTÃO DO COMÉRCIO ANGL0-S0VIÉTICO ^MÊmm M
LONDRES, 28 (R.) — Foi formulada nos Comuns hoje, por Sir

Patrick Hannon, uma questão sobre o comércio anglo-soviético-
americano. O interpelante, membro conservador, desejava saber de

,;iSir Hugh Dalton, se o presidente do "Board of Trade" fora informado
da publicação de longos catálogos, destinados as casas comerciais
da América do Sul e Central, e apresentados como listas de merca

,-dorias".'fco
. .vista
•^, reinicio
•'•''... Em resposta o sr. Dalton declarou que não estava ao par destes
¦tetos, mas, as restrições impostas peld guerra ao comércio britânico
•"_e?m a América do Sul, seriam airouxadas, tão cedo as circunstân-

cias o permitissem.

1 CLUBES DE TIRO PARA A "HOME GUARD"
LONDRES, 28 (R.) — Após que seja decretada a desmobilização de Parte snhterrâneo, foi pelos:jfda "Home Guard" britânica, esta organização estabelecera clubes ares Por efeito de duas e*tplosões,•^de tiro ao alvo. O ministro britânico da Guerra, Sir James Grigg, í]Ue levantaram edifícios, ervores,

;.declarou hoje na Câmara dos Comuns, em resposta a uma pergun-Kg; que a formação de Clubes de Tiro para a "Home Guard" ia ser
confiada às "County Territorial Army Association", as quais esta-'.-boleccriam 

programas convenientes para scus setores c controla-•riam os empréstimos de armas e munições. JA foram enviadas à

li.inos quc a escolha do condo
Carlos Sforza para Ministro dos
Negócios Estrangeiros, no novo
jjovòrno italiano, não seria bem
recebida pela Grã-Brvtnnlui. Sa-
lie-se quc o conde Sforza declarou
que nfio •.•crmancccri.1 como obs-
túculo à constituição do novo
Bovârno.

Entretanto, a crise entrou nu-
ma nova fase. Os socialistas e
membros da Ação, que se haviam
comprometido a colaborar com o
novo governo Bonomi com o
condie Sforza nn pasta dc Estran-
gclros, retomaram agorn a sua li-
herdade dc ação. As discussões
prosseguem. A delegação, qu© sc
avistou com Sir Noel Charles, era
constituída dos Srs. Sarag.it, so-
cialista: de Gnspcr católico; e
Cianca, membro da Ação.

_, A atitude dos aliados cm rela-
OS "TANKS" QUE QUEBRAM A SIEGFRIED — Os "tanks" ção íi candidatura de Sforza pnrado Segundo Exército britânico, dentro de Geilenkirchen, na Ministro de Estrangeiros foi ho-
Alemanha, no acesso da marcha contra as fortificacões germú- & desafiada abertamente pelo

niçns. Radiotelejolo de 20 do corrente. J,orn,a* 
"«alia Libero", do Parti*

p?í5«j»(S!*(_«;?j*^ do da Ação. Em editorial intilu-'¦-'-¦ • lado "Haverá uni veto?" o referi-
do jornal declara "Não ter.1 a
Itália o direito dc confiar nestn
direção nobre e italiana dc sua
politica exlcrnn? A calunia c a
hostilidade contra Sforza são
unanimemente desaprovadas por
toda n democracia italiana, desdo
os liberais aos comunistas".

SFORZA RENUNCIOU
ROMA, 28 (U. P.) — URGEN-

TE — O Conde Sforza renunciou
ao seu posto dc presidente do
Comitê dos Seis Partidos, que se
reuniu no Palácio dos Mari-Cnals
com o propósito de facilitar a
solução da crise ministerial.
PROTESTO DOS SOCIALISTAS

ROMA, 28 (U. P.) — Seis li-
dres de partido, compreendendo
os principais ministros sem pas-
ta, reuniram-se esta tarde no Pa-
lácio dei Marcialli, afim de dis-
cutir a ordem do dia socialista
que exige uma redução no contro-
le aliado sôbre os assuntos ita-
Ihnos e contem um velado pro-
testo contra lidcnes a alegada
oblltoração do nome de Sforza
pelas autoridades aliadas.
AGRAVA-SE A CRISE GOVER-

NAMENTAL
ROMA, 28 (Por George Bria, da

VETADO PELA INGLATERRA 0 NOME DE SFORZA
O Conde renunciou ao posto de pre sidente do Comitê dos Seis Partidos
— Torna-se subitamente_ ainda mais grave a crise política italiana —-

ROMA, 28 (De Cccil Sprlgge, Sabe-se que Sir Noel Charles, rcslgnatório. O sr. Nenni, porem
correpondente especial da 11.) Embaixador britânico, recebeu as cm sua qualidade de farrenho an-
O embaixador britânico, Sir Noel visitas dos senhores Cianca do tl-inonArquista declarou paremp-
Charles, confirmou hoje, peranto Guspail u Sarugat, ocupantes In*
uma delegação de Ministros ita- terinos de pastas do governo rc-

signatário, os quais propuseram
formalmente o nome de Sforza
para formar o novo governo, ing-
norando-se entretanto os rcsul-
tados imediatos dessas conver-
snções.

O Príncipe Umberto, como Lu-

to-inmcntc quo não atenderá ao
convite quc recebeu naquele sen-
tido.

Falando aos jornalistas num dos
corredores do Palácio dos maré*
chais, onde conferenciaram entre
si os chefes de partidos, Nenni
disse que talvez o sr.Saragat —
outro socialista, como ele — tal-
vez fosse ao Quirinal, mas quegar-Tcnente do Reino, prossegui cle ô lo n5o f ,_.
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cm suns conversações com os di-
versos chefes do partido, os quais
se sucedem uns nos outros nas cou
sultas do Quirinal, enquanto os
representantes do Comitê Naclo-
nal doji seis partidos continuam
suas discurssões cm outro local.

Hoje a tarde, o Príncipe Um-
lierto deverá receber cm Palácio
os senhores Sforza, Crocs, Ruini,
dc Ravcl c outros.

O órgão comunista "L*Unita",
tornou a publicar hoje a declara-
ção Tríplice de jMoscou, na parte
relativa á Itália, o dn qual consta
quc os postos governamentais
da Itália deverão ser inteiramente
depurados dc todos os elementos
fascistas c pro-fascistas, acres-
.editando o jornal quc a ocasião
agora é muito oportuna para sc
reler c sc recordar esse documen-
to.

Foram tainbem chamados a con-

O sr. Nenni, que é Secretário
do Partido Socialista, não ocupa-
va nenhum cargo no governo Bo-
noi, estando assim à vontade para
prosseguir cm sua atitude anti-
monárquica.
EM ROMA O CHEFE DOS

GUERRILHEIROS ITALIANOS
ROMA, 29 (U.P.) — O jornal in-

dependente "II Tempo", anuncia
que chegou a Roma, depois de cru-
zar as linhas dc combate, o chefe
dos guerrilheiros italianos, o qual
oculta sua verdadeira identidade
sob o nome suposto dc Franco
Franchi.

Franchi declarou que é impôs-
slvcl para os guerrilheiros cessar
a luta durante o inverno, de açor-
do com instruções emitidas pe-
lo general Alexander, pois si as
cumprissem n risca, correriam o
perigo de morte certa. Acrescen-
tou quc os alemães se mostram

ferenciar com o Logar-Tcncnlc do muito preocupados com n situa-
Reino os senhores Togliatti e Ne- ção dentro da cidde dc Turim
nl, o primeiro dos quais Mi- onde têm uma guarnição dc 6 mil
ilistro sem Pasta do Gabinete homens.

FORTES CRITICAS DO EX-EMBAIXADOR GU-
TIERREZ AO ATUAL GOVERNO DA BOLÍVIA

vis, 4 soldados e seis prisioneiros'de guerra italianos, não foram
computados.

A causa da explosão não será
SdarlS-W.-^^* ™s. " AfALEMANHA MILITARIZA O SEU POVO - Uma triste pa- A. PO - A solução da crise Ko«mui mau es aizcm Que nao teve vnrJn Ã _•» _-_*._-. ,_._*_*__— * t __  _ _m*n.___.es dizem que nao
origem em ação inimiga.

disponíveis para exportação dos Estados Unidos, desde selem- . E.m declarações um funcionário C-nphhp,* .j,,_ ...,.._.,..,„,j .
de 1944. livres de todas as restrições e. se o governo thiha em lnd'cou qUe a exP-,0S**° fo* "«-ti- Gocí*be*s* cu]a propaganda apela agora para os
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mais.
Uma área de várias milhas em

torno do depósito dá a impressão
de um campo de batalha.

Algumas testemunhas ocularcs
afirmam que o depósito, em gran-

postes
lhas.

telefônicos, vacas e ove-

O tremendo deslocamento de ar
também destribuiu bombas de ação

-  „ retardada sobre uma ampla área,
jreíerida associação instruções sôbre os princípios pelos quais se- estando empenhados em sua loca-

lização vários grupos de militares
que procuram ncuttraliza-las antes
que estourem.

A maior cratera ocasionada pe-Ia explosão tem 250 jardas de diâ-
metro.

.Jiam organizados os mencionados clubes de tiro ao alvo

| NÃO FALTARA' MUNIÇÕES AOS BRITÂNICOS
Pa. I'-,NI--._~' 28 (R.) — Em resposta a uma interpelação na CS-•finara dos Comuns, hoje, sobre a produção de granadas, o primeiroministro Churchill declarou:
;A-_.. "O municiamento está sendo constantemente revisto. Há coisa n .,* j .

ÍO nove meses reabrimos nossas fábricas de enchimento de grana- fOniI-l (IHÜHSO CüDtUlfãdO

_:_!

-das e de feitura de projetís, em larga escala, em virtude de iminen'Ates operações e de imenso acúmulo de reservas, qu havia provocado
;\üma crise temporária de espaço para depósito. Isso foi há nove me-
jsçs. Desde então fizeram-se novas e importantes ampliações. Estou
Sem condições de dizer que, desde que os trabalhos das fábrica»'^mantenham — e podem até mesmo melhorar a atual produção, não'¦¦há razão para supor que os exércitos britânicos sentirão falta das
Bjfnunições necessárias para travar suas batalhas. Temos também
jíeservas muito consideráveis, cujo emprego depende das várias
^estimativas da duração da resistência alemã".

Quando convidado a dar garantias de que a sua declaração so'(referia, não só à Europa ocidental, mas a todos os teatros da guerra,
o sr. Churchill respondeu:.— "Sim. Fui interpelado sôbre a Europa^ocidental, mas, o gasto na Birmânia não é na escala dos grandes-bombardeios aqui. O transporte, de preferência ús quantidades de
munição, ó o fator determinante pa Ásia Bul-oriental", ..

EL*.. -__ I

rada é a que vemos aqui, quando os novos recrutas 
"marcham 

\-rnamental_ aberta com a renun-
.sob a ponte.de Brandenburgo, em Berlim, saudando o. dr. g^iSSSStàSmmaquis ao a reVclação de quc os ingleses so

opõem ã escolha do Condo Sforza,
?;|| quer como Priin.iro Ministro' quer como Ministro dos Ncgó-
m cio Estrangeiros.

Como é sabido, o Conde já
H ocupou a pasta do Exterior antes

• ii do advento do govôrno Mussoli-
.1 nl

Não foi posivscl ainda obter-se,
í no tcreiio aliado, nenhuma con-

firni.ição ou desmentido da exis-
| tência desse "veto" contra Sfor-

; za, quc vem presidindo nté agora
| as conferências entre os diversos
| 

"Icadrs" partidários, e cujo no-
I nic, ao que sc sal»., havia sido

lembrado para ocupar o cargo de
Primeiro .Ministro c a pasta do
Exterior.

Ura editorial do jornal "Itália
Libera" — órgão do Partido da
Ação — elogia :iin|ilanii.ntc a fi-
gura do Conde e indaga si real-
incute cxislp aquele veto contra
o mesmo. Nos círculos aliados
iidi-jitc.se que Sforza está "con-
gelado", mas ninguém pode in-
formar si ha realiiíciitc essa opo-
siçãó da parte dos ingleses nem,
muito menos, qual as razões da
mesma. Os elementos de mais
destaque, entre os norte-ameri-
canos, dizem que estão mantendo
a atitude dç, completo allieiamen-
to na questão.

Uma dns versões extra-oficiais
diz r|iip Sforza, quando voltou à
llíilia o ano passado, linli,, o
compromisso dc apoiar o govêr-
lio do iMareclial Badoglio, mas,
ao cliogar a Nápoles, começou a
fazer oposição ao mesmo, o quc
deu lugar ao advento do gover-
no Bonomi , com a queda dc
Roma. ,
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SANTIAGO DO CHILE, 28 (A.
P.) — O sr. Alberto Ostrla Gutler-
rez, ex-embalxador da Bolívia no
Chile, publicou um livro intitula-
do "Una Revolucion trás los An-
des", que faz uma breve referên-
cia ao recente levante militar con-
tra o governo boliviano e à depu-
ração sangrenta que então se se-
gulu.

O sr. Ostrla, como Ministro das
Relações Exteriores, expulsou o
Ministro nazista de La Paz, depois
de descobrir que se preparava um
plano para derrubar o governo, o
que revela, pela primeira vez, os
esforços dos nazistas durante o re-
glme Busch para obter o controle
econômico da Bolívia.

O livro também reproduz uma
noticia do Embaixador Cubano no
Chile, sr. Enrique Plzzl Porras, que
foi & Bollvlo pouco antes dos pai-
ses americanos terem reconhecido
o governo, dizendo das torturas dos
prisioneiros políticos, ocultas por
rigorosa censura de imprensa.

O autor conclue pedindo aos
americanos que não permitam o
desenvolvimento de tal sistema na
Bolívia e dizendo que mesmo com
a morte de Hitler haverá aqueles
que tentarão perpetuar seu sistema
no mundo.

Acusa os elementos nazistas da
Argentina e Bolívia que coopera-
ram na deposição do regime Pe-
naranda e declara que o Embal-
xador dos Estados Unidos Avra
Warren, que investigou a situação
da Bolívia, foi enganado.
DECLARAÇÕES DE UM TENEE-

TE-CORONEL REBELDE
ARICA, 28 — Chile — A.P.) —

Regressaram ao território chileno
dois oficiais do Exército Boliviano
e um comerciante e eles devem
suas vidas ao fato de ter o govêr-no do Chile protestado enérgica-

levados a um automóvel oficial e
conduzidos à fronteira, livres.

Disse o tenente-coronel que de
íato o coronel Brito praticou o
suicídio cm Caquena, Chile, ao
chegar ali uma patrulha boliviana.

Declarou ainda que a revolução
fracassou devido à falta de coope-
ração de outras guarnições do paise que se a revolução triunfasse o
govôrno seria entregue a uma jun-ta civil,
DECLARAÇÕES DE UM TENEN-
MENTE SOLUCIONADO O INCI-

DENTE FRONTEIRIÇO
SANTIAGO DO CHILE, 28 (A.

P.) — O Ministério das Relações
Exteriores do Chile anunciou querecebeu a nota do governo da Bo-
llvla fornecendo "amplas explica-
ções" sôbre a invasão do territó-
rio chileno por forças do exército
boliviano, quando em perseguiçãode elementos revolucionários.

Um perta-voz do Ministério do
Exterior Chileno indicou que o in-
cldente ainda não está definitiva-
mente solucionado declarando que"alguns pontos ainda permanecemobscuros".

Contudo, a Impressão geral é
que a resposta boliviano é inteira-
mente satisfatória em todos seus
pontos essenciais.

não se sabe quando ou si essa
nota será publicada.

Presos por serem suspeitos
de atividades terroristas
JERUSALÉM, 28 (R) - Trinta

c dois homens suspeitos de exer-
ecrem atividades terroristas fo-
ram presos cm várias partes da
Palestina, ontem a noite, c duran-
te o dia de hoje, — segundo in-

pelos guerrilheiros de
Tito

LONDRES, 28 (R.) — No setor
de Ibar, na Sérvia, a cerca de 10
quilômetros sul de Belgrado, íoicapturado ontem ,j íortim alemão
instalado no antigo Mosteiro de
Raska, e os patriotas estão, jáagora, em pleno controle das li-
at* sÍuemmUparaaÇT_Salke0von0rt- ™ HANDOVER O APELO PARA O "VOLKSTURM" - Mais
anuncia o comunicado do maré- '"e-™í-s para a defesa da Alemanha dentro das fronteiras quc
Çhal Tito, irradiado pela emissora os aliados transpõem. E' o apelo que estes homens ouvem, quan--Iugoslávia Livre".. ,j. .. _ do a Wehrmacht está se esfacelando,

mente contra suas detenções por formou uma declaração dada à pu-militares da Bolívia no solo chi- blicidade pela Policia localleno.
O tenente-coronel Luís Olmos,

um dos que regressaram, ontem,
disse que êle e seus companheiros
foram avisados pelo coronel Fran-
cisco Barrero, que cs deteve, de
que seriam executados ao chegar fi
Bolívia por fuzilamento.

O tenente-coronel Olmos disso
que do território chileno ôles fo-ram levados a Charana, de onderumaram para La Paz, incomuni-
caveis.

Nova campanha dos
patriotas noruegueses
LONDRES. 28 (A. I>.) - A

ügênçia tclcgráfica norueguesa
anuncia que ns patriotas nnriic-
gueses, iniciando nova campanha
de sabotagem, afundaram dois
navios no porto de Oslo, no f.áha-
do passado, e danificaram tr.-i

.v,.i.,„ ... • • outros, além de danificar os es-
_?5.u_&:.lri_ Pr>lor,eir<.s do go- taleiros Akers & Nylands.

Um dos navios danificados foi
o "Schlcsseig", de 16.000 tonela-
das.

vêrno boliviano desconheceram' o
protesto do governo chileno até amanhã de domingo, quando foram
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