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Dizimados os novos reforços alemães env iados por via aérea para Creta, anun-
ciando-se oficialmente no Giro que têm sido enormes as perdas

infligidas ás tropas invasoras

Em comunicado espiai, o Alto Comando Alemão informa que a parte ocidental da ilha está
firmemente em poder das forças germânicas

Cairo. 24 CO. P.) — Do comu- o livro tralnslto das tropas ale
nlcado do Quartel General brita- '
nico;"Duranto o dia da ontem os
alemães fizeram novos « Intensos
¦esforços para reforçar as tropas
que Jâ têm na Ilha. Em Hera-
Jcllim (Càndla) e Rotlmo, foram
aniquilados novos destacamen-
tos de paraquédlstas. Em outros
pontos da Ilha demos boa conta
de diversas tropas que desolam
na Ilha. ,

As forças Imperiais foram efl-
cazmente ajudadas pelos gregos.

Em torno a Maleml continua
«om Intensidade a luta. Os ale-
mães lançaram seus principais
ataqueis nesta zona, com o pro-
poslto do airçpllar suas posições.

Combatendo com determinação
* enurgla a despeito dos inten-
sos bo bardelos em mergulho do
Inimigo, durante todo o dia nos-
sas tropas Infligiram enormes
baixas au, Inimigo que Jft perdeu
uma bõa percentagem ds seus
transportes aéreos.

O espirito da nossas tropas con-
Unua sendo tão elevado como
sempre."

A parte ocidental de Creta
em poder dos alemães

Jterlim, U (U. f>.) — A parte
ocluental da Ilha de Creta está
firmemente em pouer dos ate-
mues, segundo so anunciou noje,
«iu caráter oficial, Indicou-se que
a. "Luuwafíe", aiêm de exercer
o doinuuo do ar aoure essa terrl-
tono Insular beleniou, cuutraba-
lança as tentativas Ua esquadra
britânica da intervir nas opera-
ções tendo aiundado ou avariado
jnuitas de suaa unidades.

Hoje, paia- primeira - vez, soube
o povo aiamào que para quédlstas
a tropas alemãs transportados pur
vta-aerea unnam desoldo em cre-
ta, nas primeiras horaa da ma-
ahà do dia 21) « que, reforçadas
posteriormente, tinham ocupauo

, vários pontos Impor tantes onuo
combatem agora oonlra os contln-
«mie* - brlUtfUoo»placados ,.:-#a

' A noticia toj dada. ¦ conhecer
pôr melo de um comunloado espt-
ciai do alto-cumandu, divulgado
por todas as emissoras alemãs,
depois das I6$t). Momentos antes
da transmissão da novldapes, os
locutores advertiram os ouvintes
quj estivessem ate ntos para re-
ceber um importante anuncio es-
pjülal. A leitura do comunicado
íoi precedida por um toque de
clarim e foi encerrada com a
execução da principal canção de
guerra alemã "Marchamos contra
a Inglaterra".

tíoiuen tando as noticias e as de-
claruçóea britânicas sobre a si-
tuação na Ilha de Creta, nos clr-
culos autorizados alemães decla-
.rou-se o seguinte: "Permitimos
que ob ingleses falem, preterimos
agir que é o mais eficaz. Os se-
nhures poderão julgar pelos fatos,
dentro de poucos dias."

us observadores neutros da ca-
pitai alemã acreditam que o alto-
comando espera ter compietameii-
te submetida a ilha de Creta an-
tes t)o anunciar detalhadamente o
desenvolvimento das operações.

O comunicado do aitu-cuuiundo
desmentiu noje, categoricamente,
a, acusação, feita pelo primeiro-
ministro britânico de/Jue os pa-
raquédistas alemães -usavam uni-
xormee das tropas neo-zelandêsas,
para confundir o inimigo. O co-
municado especial adverte que
serão tomadas represálias, se os
prisioneiros alemães não forem
tratados de acordo com os precel-
tos estabelecidos no direito inter-
nacional. •

Apesar dos desmentidos oficiais,
tanto nos meios extra-oficiais ale-
mães como uos círculos diploma-
ticos estrangeiros da capital do
Kclch, considera-se a invasão da
Ilha de Creta como "uma experl-
encia geral" do que seria a In-
vasão das ilhas britânicas.

O diário "Webrmaçhts" diz que"não deixa de ter Importância
para as próximas operações no
Próximo Oriente e na região do
Egito, o fato da Alemanha ter
proclamado o mar Vermelho como
zona' do operações, o declarado
que todo o navio quo peneirar
nessas águas corro o risco de ser
destruído. Esta advertência é
dirigida especialmente aos Esta-
dos Unidos."

Kos círculos autorizados ger-
manicos desmentlu-se hoje cate-
gorleamente, classificando-as de
"completamente falsas", as Infor-
mações da Imprensa Italiana de
que possivelmente o Eixo envia-
râ tropas para o Iran, através
do território da Rússia Soviética,
afim de atacar as posições brita-
mios no Oriento próximo.

, Nos mesmos círculos acrescen-
tou-se:

"Não ô do estranhar que sejam
divulgadas ocasionalmente falsas
versões dessa espécie, mesmo em
órgãos alemães e Italianos."

Os correspondentes estrangeiros
perguntaram so o fato dos pro-
prios diários alemães noticiarem
ns informações, agora reveladas,
demonstrava um afastamento das
regulamentações da censura, se-
gundo as quais não se pode Infor-
mar sobre as atividades diploma-
tlcas e militares alemãs antes de
anunciadas oficialmente .obtendo,
do parte competente, a resposta
de que tais medidas continuarão
sendo observadas estritamente.

Tambem foi desautorizada, ca-
tégorlcameptè, a Informação opa-
reclda na "Gazete de Lausanne"
anunciando uma entrevista de
Hitler com o presidente da Tur-
qula, general Inonue, e que a
Alemanha entregaria aos turcos a
Tracla oriental e as Ilhas do mar
jüirêo. «m troca d* eirmlufa cara

mãs pelo território otomano.

Como o comunicado alemão
relata a Invasão

Berlim, 24 (D. P.) — O alto
comando alemão forneceu o se-
guinte comunicado especial:"Os paraquédlstas o as tropas
alemãs transportados pelo ar en-
con$ram-se desde as primeiras
horas da manhã de 20 de maio na
Ilha de Creta combatendo contra
frações do exeérclto britânico.
Por melo de um audaz ataque
pelo ar. apoiado* por formações
de bombardeiros Stukas e aviões
destroyers, aquelas forças se
apoderaram de pontos técnica-
mente Importantes da Ilha.

Depois de Juntar-se-Ihes refe-r-
cos formados por unidades do
exército alemão, as tropas germá-
nicas tomaram a ofensiva. A
parte ocidental da Ilha está Jã
em' poder de nossas tropas. A
aviação alemã fez fracassar a
tentativa da frota britânica de
lntet-vlr na decisão da batalha de
Creta, obrlgando-a a dlrlgir-se
para o norte de Creta. Os bom-
bardelros alemães avariaram
grande número de vasos de guer-
ra Inimigos e obstlveram o doml-
nio do ar em toda a zona de com-
bate. Todas as operações prose-
guem de acordo com o plano tra-
gado.

A declaração de ChurchlH de
que as tropas alemãs que desce-
ram em paraquêdas na Ilha de
Creta usavam uniformes neo-ze-
landezfs, é falsa. Si Isso fflr to-
mado como pretexto para aplicar
aos paraquédlstas alemães um
tratamento que não estejs de
acordo com o-direito Internado-
nal, o Estado Maior alemão orde-
narã re--esallas adequadas con-
tra nm número dez veses maior
de prisioneiros de guerra brita-
nlcos,"

Proseguem eom intensidade
u operaçtUê de timpeta

ii &pfetfc.?Ü (Reuters) .'«U"-.'-vü:
UlUniae InfórinaçOé* recebidas
nesta capitai J&; pela manha áe
hoje adeantam que tanto a cida-
de como o aerfldromò de Hera-
kllon, em Creta .foram reconquls-
tados aos alemães que ali se ha-
viam estabelecido desde hâ dias,
an mesmo tempo que as forças
britânicas continuara a se apode-
rar dos suprimentos e munições
atirados de paraquêdas para os
contingentes de paraquédlstas queconseguiram tomar pé nalguns
pontos da Ilha.

Na zona do Retlmo a Bltuaçâo
é plenamente satisfatória para os
defensores, uma vez que a região
estâ completamente livre dos pa-
raquédistas que ali desceram e ns
forças aliadas estão de posse da
nidade e do aerodromo local. En-
tretanto, Jâ em Maleme a situa-
ção não é tão favorável, pnls os
alemães continuam controlando o
aefidromo alf existente, tendo
conseguido descer novoR reforços,
por via aérea, durante todo o dia
do ontem. Nessa mesma ocasião,
o Inimigo conseguiu ainda fazer
descer de paraquêdas algumas pe-
ças dp artilharia, Julgando-se que
se trata de morteiros de pequeno
calibre e canhões de 76 miltme-
tros. Todavia, as forças aliadas
mant8m-se nas suas poHlções si-
tnadas a oeste daquele campo de
pouso, sabendo-se que a batalha,
em Maleme, prosegue em toda a
sua Intensidade ,

Não obstante o fato de maior
parte da Ilha continuar em poder
das fdrças aliadas, não se pode
negar quo existem pequenos nu-
cleos de tropas alemãs Isoladas
em vários pontos do terltorio de
Creta, aliás, de valor estratégico
multo duvidoso. De qualquer
forma, não se acredita, que essas"bolsas" criadas pelo inimigo se-
Jam multo numerosas e o fato ê
que prnsseguom com grande In-
tensidade as operações de limpesa
de todas as regiões da Ilha afeta-

daj pelo desembarque dos para-
quédlstas alemães. ,

No mar, as atividades da es-
quadra do almirante Cunnlngham
prosseguem tambem, satisfatória-
monte, apesar das grandes dlfi-
culdades que se apresentam, que
nâo lhes têm ocasionado nenhu-
ma Interrupção. ,

Acentua-se ainda que existem
numerosas ilhas gregas localiza-
das dentro de um ralo de 60 a TO
milhas ao largo de Creta. enquan-
tr que o Dodecaneso, controlado
pelos Italianos, encontra.se ape-
nas a BO milhas de distancia da-
qnela ilha. Assim, é pouco pro-
vnvel que as unidades da esqun-
dra britânica, mesmo com a enor-
rno atividade que desenvolvem,
sejam capazes de Impedir que
uma ou outra unidade Isolada
Inimiga consiga deaembarcar tro.
pas ou munições num ponto qual-
quer do litoral cretense. Toda-
vin. até este momento, as Infor-
mações recebidas nesta capital
são unanimes em adiantar que a
esquadra britânica conseguiu des-
tviratar completamente um pri.
meiro oombolo maritimo alemão,
dispersando uma segunda tenta-
tlva feita pelo Inimigo nesse sen-
ttdo

Acrescenta-se ainda que, sob o
ponto de vista naval, a recaptura
de Herakllon 6 de grande impor-
tancla para os aliados, uma vez
que a cidade dispõe de um dos
poucos portos de Creta onde seria
possível desembarcar considera,
veis reforços de homens e muni-
ções com uma' facilidade relatl-
vnmente pequena.

Pesados ataques desfechados
pela R.A.F.

Com as força» britânica» io ie-
serio, 24 (Edward Kennedy. da
Associated Press) — A Royal Air
Force voltou â área de Creta,
oom pesados ataques de bombar.
delo contra as tropa* e oa aviões
do aerodromo de Maleme, prlnc|-

T_i!'____m_W" '
Mm^'-.f^rm
troe severamente

Sünbóra Cretá esteja fdra' do
rale de ação dos aviões de caça
comuns operando das bases do
deserto uma esquadrilha de gran-des aviões de bombardeio, espe-
clalmente dispostos como aviões
de caca, tambem operou sobre
Creta, abatendo quatro aviões de
transporte de tropas Inimigos.

Os aviões britânicos não fize-
ram qualquer tentativa de des-
embarque em Creta, operando ln-
telramente das bases do conti.
nente.

Os ataques sobre Creta foram
seguidos polo bombardeio dos ae-
roportos na Grécia e da base da
ilha de MInos, que os alemães
estão utilizando como base para a
invasão.

Os pilotos britânicos, que par-tiram de Creta com os aviões da
Royal Air Force, quando a R. A.
F decidiu evacuar a Ilha, estão
continuando a luta, das bases do
deserto ocidental.

Entre os pilotos aqui chegados
encontra-se um que levantou võo
num avião de caça ligeiramente
danificado depois que o aerodro-
me cretense fora bombardeado e
metralhado nelos alemães e quan.
do os neo-zelandeses Jâ combatiam
os paraquédlstas alemães no ex-
tremo do campo.

Depois de largar, o piloto clr-
cundou o campo, motralhando os
alemães, varias vezes. Depois,
partiu para o Egito, de acordo
com as Instruções recebldaB. Ao
iançar um olhar, do alto, sobre o
campo, viu muitos alemães mor-
tos, em conseqüência dos seus
ataques, outros dispersados, em.
quanto os neo-zelandeseB procura-
vam dominar a situação.

—- "O avião estâ um tanto es-
buracado, como voc6 vê, por bala
e perdi multo petróleo, mas não
encontrei dificuldades", — disse o
aviador, ao descer no deserto.

«ona. e+jj*. 'jjÚS^__i?t'e^fl^^

truido* e M- i||npHe atra*
íaniíicadoa \ riSfc »'«il!ha» de dèt

OS ALEMÃES SOFRERAM ANTE-ONTEM AS MAIS
SÉRIAS PERDAS EM TANKS DESDE 0 SEU

APARECIMENTO NA LÍBIA

Cairo, 24 (De P. A. Cros, cor-
respondente da Reuters Junto fts
forças avançadas í britânicas no
deRerto ocidental): — Os alemães
pofreram ontem as mais serias
perdas em tanks, desde o seu apa-
reclmento na Libla, na ocasião
em que procuravam atravessar
em duas colunas a barragem de
ohuses no ponto estratégico prin-
clpal deste lado da fronteira egl.
pela.

A primeira coluna, movlmen-
tando-se ao longo de um rebordo
escarpado, entrou e meontacto
com as nossas forças nas proxi-
mldades de Sollum, a uma hora
da madrugada, mas foi repelida
depois de ter perdido dois tanks
que foram Inteiramente destrui-
tlOB, emquanto outros ficaram se-
rlamente danificados.

No começo da tardo foi locall-
zada uma segunda coluna que
procurava contorna ro flanco es-
quordo das mesmas forças britan-
nicas que, de madrugada, haviam
Ivtado com os primeiros oootlp-
gentes lnlmlsos.

Essa coluna, depois de violenta
luta, teve seis tanks destruídos e
vlu.se forçada a bater em retl-
rada para o outro lado da fron-
teira. As forças Imperiais não
sofreram nenhuma baixa.

Com essa ação as perdas de
tanks alemães elevam-se a onze,
em 48 horas, visto como tres ou-
tros haviam sido destruídos na
quarta-feira, nas proximidades da
fronteira. Embora o revez não
afete sensivelmente o numero de
tanks do que dispõem os alemães,
evidencia, entretanto, o malogro
da sua recente diretriz de quere.
rem abaixar 6 numero dos nossos
veículos similares.

Além das atividades dos tanks.
os alemães não deram qualquer
indicação do procurarem recupe-
rar o território perdido durante o
avanço brltanloo na ultima se-
mana, e parecem, de fato, mais
preocupados atualmente com a
construção de defesas ao redor de
Forte Capuzzo, ao longo dt, trofi-
_tt t ao nin da totouX»,

O seu avião foi um dos dois ul-
tlmos a deixar Creta.

A invasão alemã era esperada
e, em vista da vulnerabilidade
dns aeródromos de Creta, a Royal
Air Forco tinha apenas alguns
aviões ali quando os primeiros
paraquédlstas alemães desceram
na Ilha. Assim as perdas em Cre.
ti foram mínimas.

O aviador declarou: ."Os alemães estão desembar-
cando tropas. pe'o ar, sem consi-
deração pela perda de vidas. Al-
guns caíram no mar, outros so-
ore arvores. Alguns paraquedis.
ttis quebraram as pernas ao cair
sobre as ravlnas. outros ficaram
abandonados entre os gelos das
montanhns.

As tentativas de fazer descer
aviões e planadores naa praias
foram desastrosas, porque todas
as praias da Ilha estavam bem
guardadas pelas patrulhas aus-
trallanas, que lhes fizeram uma
excelente recepção. E' pouco pro-
vavel que nem mesmo a metade
doa alemães chegados fl ilha possa
voltar a combater."

O rei Jorge II. da Grécia, tem
um pequeno grupo de guarda-
costas, dedicados, que fizeram, o
Juramento do defende-lo até a
morte.

Embora Creta, no passado, te.
nha sido a praça-forte do senti-
mento republicano na Grécia, o
rei agora personifica s resolução
do todos os cretenses de que a ba-
talha termino pela liberdade da
Ilha.

Toda a população da Ilha, ho-
mens, mulheres e crianças, estâ
armada de revólveres e facas. en.
quanto os pastores estão armados
com armas do foco rústicas, her-
dadas dos turcos.

Esses pastores Jâ prenderam
um certo numero de paraquedis-
tas.

Aqui, no deserto, a tentativa
alemão de sa apoderar de Creta
4 considerada um complemento 4
esmpanha^do deserto ocidental.

BBmBBpÍ
¦ti- w eíjrt*
«rto pai* as

suas concentrações na *irçà dé
Enrdla e Capuzzo, Justamente so.
hrp a fronteira llbto-eglpcla.

Se os alemães conseguirem se
apoderar de Creta, ps seus aviões
mergulhadores do bombardeio se
Inptnlarâo de ambos o» lados de
uma passagem, no Mediterrâneo,
do 200 milhas do largura, entre
Creta e Derna, permitindo-lhes
atacar, embaraçar e encurralar a
esouadra britânica do Medlterra-
neo Oriental.
Aviões de fabricação norte-
americana estariam agindo

em Creta
Cairo, 24 (A.P.) — Hâ indfclos

técnicos mtito seguros de que a
reação aérea dos Ingleses sobre a
Ilha de Creta estâ sendo levada
a efeito por aviões de construção
norte-americana, uma vez que
não se sabe da existência de
aviões ingleses com ralo de aíão
capaz de voar de Chypre ou de
Alexandria até Creta, com carga
plena.

Trata-se, provavelmente, dos
"Douglas-OB.7", que os ingleses
adaptaram para combates notur-
nos. ou dos "Martin" médios, de
bombardeio, todos dispondo de
um ralo de ação de cerca de 2.4,00
milhas e da velocidade máxima
do 300 milhas por hora.

Quatro, cruzadores britânicos
afundados

Roma, 24 (A. P.) — Comunica
o alto comando italiano:"Mediterrâneo Oriental — A

loncha.torpede!ra comandada polo
cpttüo Francesco MlmbelU afun-
dou um segundo cruzador de
5.450 toneladas, da classe do "Dl-
do", na mesma ação da noite de
21 do maio em que atingiu um
cruzador, como Informámos no
boletim do ontem. Postoriornien-
te, uma dns nossas ianchas.tor-
pedelras. comandada pelo tenente
Giuseppe Clgala Fulgosl, encon-
trando uma formação britânica do
tres cruzadores, em pleno dia,
atacou-a de porto, atingindo, com
torpedos, um cruzador de 7.270
toneladas, do typo do "Leander".
O navio Inimigo se partiu em dois
cem a explosão, afundando.

Juntamente com as Informações
chegadas até hoje, o Inimigo, per-
dou, assim, do 20 a 23 de maio,
quntro cruzadores, dois afunda,
dos por lanchns-torpedelras o dois
por aviões.

Ademais, dois cruzadores foram
severamente danificados pelas
nossas lanchas-rupidas e lanchas-
torpcdelras o um atingido por
torpedo."

A participação Italiana nas
operações

Roma, 24 (31. T.) — Pela pri.
melra vez os Jornais desta capital
publicam hoje noticias de buta-
lha de Creta reproduzindo bre-
ven noticias oficiais procedentes
dü Berlim.

A "Gazetta dei Popolo" informa
que os italianos participam ati-
vnmente das operações referindo-
so fts forças eRtac'onndas no Do.
decaneso. sobretudo aviOes e uni-
d.ides navais ligeiras, quo apoiam
as forças germânicas.

Ha onzo mezes as forças Itália-
nas do Dodecaneso estavam iso-
iadas, sob o domínio da frota bri-
tanlca, mas hoje assumiram uma
Importante prlmordlaj.

Canal da Suez, que — provêm o"Stampa" e a "Gazetta dei Po-
polo" — "cedo estará nas mãos
do Eixo".
Destruição de aviões nazistas

de transportes
Cairo, 24 (U.P.) _ Aviões In-

glesês, novamento surgidos em
grande numero para a batalha de
Creta, destruíram peío menos
quatorze grandes aviões nazistas
de transporte de tropas que ten-
tavnm eneamlnhar-so para o ae-
rodromo de Maleml.

ininterrupta a afluência de
tropas nazistas

Cairo, 24 (P; P.) - Os últimos
cálculos sobre a quantidade detropas alemãs-desembarcadas por

TRAVOU-SE UMA BATALHA NAVAL AO LARGO DA COSTA
DA GROENLÂNDIA ENTRE UNIDADES BRITÂNICAS

E FORTE DIVISÃO ALEMÃ
¦fwsn»w)i'p»i»ii«ispii^nn i .».¦.._,ypi.qq^,,.n.ii,iW>.p.^:,^ "v;r;í ¦•.'«í'v>-:^V"'f~''"'ri' ",:"v-¥=-"».-p-ç«.*«, ¦ -rm
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O couraçado "Hood", de 42.000 toneladas, cujo armamento consistia de 8 canhões de 15 polegadas, 12 de 5 !í polegadas,outros de calibre menor e dois tubos lança-torpedos submersos. Teve a sua construção terminada em 1920, sendo con-
siderado o maior couraçado do mundo

via aérea em Creta, empregando | verlflcou-i

Londres, U (U.
primeiras horas do

c.motfr»
spâtlfern ;•

N)Uí(i«*tf.*U.
Umas hetlelu t

-so, entro forças navais
britânicas e alemãs, o primeiro
combate do Importância até então
travado entro umbus as esqun-
dras nesta guerra, o cujo resulta-
do foi a perda do cruzador do ba-
talha "Hood", o maior navio de
guerra do mundo, e ficar seria-
monte avariado o mais poderoso
dos navios alemães, n novo en-
couraçado "Blsmarck".

O "Hood" pordeu-sc totalmen-
te, tendo-so afundado em poucos
minutos, em virtude de ter sido
nlcançado por um tiro afortunado
do Inimigo o seu paiol de muni-
çõos) receando-se que seja peque-
no o numero de sobreviventes.
Ignora-se a sorte que coube ao
vlce-a,'mlrante L. S. Sochinnd, qúe
comandava a dlvlRão britânica, as-
sim como ao comandante do na-
vio, capitão R. Kerr.

O "Hood". afundou, porém, não

W**Wm'tmj «*> atingido'0'^Btéa«Mif;'*taí,-*.•. mu..^.^.. ,-i rtaãap-ty, assim teoè'- óMtà uni-
dades ãlemas, «a liltâ tfoiiilnuou

aviões de transporto, planadores
e paraquêdas, Jâ fazem ascender
a 20.000 soldado* complctamonte
equipados, Aa operações de trans-
porto de forcas nazistas pelaLuftwoffe continuam dia o noite.
Por esto motivo, verlflcam-se
quasi sem òeísár escaramuças
porque as vigilantes patrulhas
britânicas e' gregas atacam ob efe-
tivos Inimigos sobre a costa nor-
te ã medida que chegam. A
maior parte desses reforços são
mortos quando descem em para-
quedas, ou eliminados em terra.

O principal perigo continua
sendo a continua chegada de tro-
pas alemfts por via aérea. Segun-
do Informações alemã, os "Jun-
kers 62" para transporte de for-
cas que tomam parte nas .opera-
ções, são 65, e regularmente che-
gam a Maleml, onde deixam 30
soldados era cada viagem, e re-
gressam não obstante o fogo da
artilharia britânica e os ataques
da Infantaria aliada.

Por careowem de aeródromos os
demais avjõei; sl":.-iiies desoom em
qualqíifr. létjefyr m»ts .oif.- menos

 — XPJm.ífcirconí-rtua Sem interrupção a atlueiiolade tropas nazistas. '¦.» •

A Rússia wal Intervir no
conflito antro a China

a o Japão
Londret, 25 (Reuters) — Os

meios diplomáticos londrinos in-
formam que Stalin decidiu in-
tervir, como mediador, no con-
flito entre a China e o Japão.Acrescentam os mesmos círculos
que essa mediação foi pedido á
Rússia pelos japoneses.

^6*** o fllmo fllm
qu* assegura

bons resultados

30.000 ITÁLIA-
NOS CERCADOS

NA ETIÓPIA

multo tempo depol» dehor sido
posto fdra de combate ft grande
cruzador, com a perseguição fl
frota a,'omS durante todo o dia até
o cair da noite.

Segundo anunciou o AJmlranta-
do, a batalha teve Inicio quando
as unidades britânicas Intercepta-
ram ,a divisão alomã. em frente
âs costas da Groenlândia, dentre
dos limites da zona de neutrnllda-
de declarada pelos Estados Uni-
dos e, multo embora n5o se tenha
detalhos) ao que parece, verificou-
se uma ação do porsegulç.lo, ten-
tando os alemães escapar a luta.

Este encontro põs frente a fren-
te algumas das unidades mais po-
dorosas de ambas us esquadras —
o "Hood" e o "Blsnínrck" — ar-
mados Igualmente com oito ca-
nhões de 380 mm., e aproximada-
mente com a mesma velocidade
de 31 nõs, embora so acredite sor
mais forte a blindagem do vaso de
guerra alemão.

A perda do "Hood" ê considera-
do hoje menos gravo do nue se ti-
vesse sido ao iniciar a guerra, de
vez que, posteriormente, foram
terminadas e postas ein serviço
unidades da classo "King George
V" que agora constituem fatores
de grande importância na batalha

1 do Atlântico.
Apesar disso, a destruição do

A Imprensa Italiana nio esoon.! M„^.tn,:j„rim. j. w^,. ,4a aui a oWetlvo da batalha * a troxitmaaar.t tie Jtmtna.

Cairo, 24 (U. P.} — Dc-
clara-se em fontes bem in-
formadas que OS brilàlli-1 navl° <iue durante 20 anos foi co
cos cercaram 30.000 ita- nhfldo como ° nayl° ri0 E"erra
., : mais poderoso do mundo, foi o
liailOS 110 Setor de Jimma,' golpe mais violento ato agora so-
flü Eliópia. A informação ¦ £rMo pela esquadra britânica nes-
declara que os italianos,1 V™- segui., as gloriosa,
comandados pelo general j tradições da esquadra britânica.
Gazzera, se encontram cm ¦ ai,re3enlando combate ao inimigo

•• - , ! como o fizeram os tres criizadore.-lima Situação desesperada Lue combateram no Hlo da Prata
C que OS britânicos vão re-; contra o "Graf Spee", o "Jervls
duzindo gradualmente suu' Bay" ao sa,var ° combul0 'iue l,p-

... . , fendia no Atlântico e a aviaçãoresistência. Espera-se para Lavai, q«0> obedecendo tis ordens
dentro de pouco a rendi-\a°' Almirante Cunnlngham, atacou
ção de todo o contingente. a frota l,íllla"a <™ Turant0'

Cairo, 21 (Reuters) —
Os círculos militares desta
capital acentuam o brilho
da campanha dos lagos, na
Abissínia, dirigida pelô
general Cunningham, ar-
rostando um tempo honí-
vel e sob intensa chuva.
Essa campanha, acrescen-
tam, começa a mostrar
agora seus resultados com
o cerco de duas divisões
italianas comandadas pelo
general Gazzera. A captura
de Soddu é de grande im-
portancia, porquanto se
trata de um grande cen-
tro rodoviário, por onde
passam todas as estradas
disponíveis para as con-
centrações italianas, nas

P.) — Nob detalhes sobre a destruição do
dia de hoje cruzador de batalha "Hood", de-

clara:
"As forças navais britânicas ln-

tercepetar.im esta manhã, ao lar-
go da costa da Groenluntlla, um
contingente do forças navais Inl-
mlgas, entre ns qunls estava o
couraçado "Blsmurck".

O Inimigo foi atacado e, no de-
correr, do combate, o cruzador de
batalha "Hood" — comandado pe-
Io capitão R, Kerr o arvorando o
pavilhão do vlco-almlrante Hol-
land — foi atingido em cheio em
um dos depósitos de munições, o
quo provocou umn explosão. O
"Blsmarck" do sou lado, sofreu
dunos. As nossas forças contln-
nuam a perseguir o Inimigo. Acro-
dita-se que o numero do sobrevl-
ventes do "Hood" seja elevado."

O couraçado "Hood" era o
maior vaso de guerra existente
no mundo, com um deslocamento
de -41 mil toneladas.) Durante a
./pitókJ^vll^pantíelA-iseteve^em
seryjco de pairtilhamento ao largo
das costas da Espanha e auxiliou
a evacuação doa subdltos brltanl-
cot, de Barcelona, antes daquela
cidade ser capturada pelas forças
do general Franco. A sua cons-
trução custou seis milhões de es-
terllnos, e foi lançado ao mar em
101Ü, ficando pronto em 1920. A
tripulação era do 1.341 homens.
Com grande parte protegida por
espessa couraça blindada, possuin-
do uma forte estrutura e com dls-
positivos de proteção gerais, dls-
punha de 8 canhões de 16 polega-
das, 12 de 6.5 e de outros de mo-
nor calibro. Quando em exercício
atingia unia velocidade superloi
a 30 nôs horários. Foi remodelado
om 1929, e casa reconstrução
custou C00 mil esterlinos, mas so-
mente entrou novamente cm ser-
viço em março do 1931. Uma das
modificações por que então pas-
sou foi a mudança da catapulta
parn o .lançamento do aviões. Era
a unlca unidade da sua classe em
serviço, pois a construçílo do ou-
Iras tres, foi suspensa em março
de 1917. ,

O "Hood" sofreu avarias em re-
soltado do uma colisão com o
couraçado "Renotvn" ocorrida ao
largo da costa espanhola em co-
mtços do 1935.

Os termos do comunicado
alemão

Berlim, 24 (TI. T.) — Foi hoje
distribuído nesta capital o seguiu-
to comunicado do guerra:

"Uma formação alomti cm ope-
rações no Atlântico, sob o coman-
do do almirante Liiet.lcns cucou-

trou em águas da Islândia con-
sideravets forças da Marinha brl-
tanlca. O couraçado "Bis-
marck" destruiu nessa ocasião um
cruzador do batalha britânica,
provavelmente o "Hood".

Outro navio britânico do eomba-
te foi obrigado a fugir. As unida-
des germânicas não sofreram a
mínima perda e continuam nas
suas operações."

Deixaram Gibraltar todas as
unidades britânicas

Algczlras, 24 (U. P.) — Hoje
pouco depois do melo dia todos os
navios do guerra britânicos que
se encontravam em Gibraltar par-
tiram para o oeste com destino ao
Atlântico.

Embora sem confirmação cons-
ta que a noticia da presença de
uma esquadra do combate alemã
no Atlântico Norte, determinou
esta brusca párUdi,.' 

'¦'

Acredita-se ,que entre «èaea na-
vloe achavám-íe' o "BSirlótis" e
possivelmente um cruzador de
combate.

A Agencia Cifra informa que
das 11 horas da manhã até depois
do melo dlo, a base de Gibraltar
realizou provas do tiro. As bate-
rias antl-aereas fizeram fogo con-
tra um avião do nacionalidade
desconhecida, que voou sobre o
penhasco a baixa altura e des-
apareceu na direção do estreito.

Intenso júbilo em toda a
Alemanha

Berlim. 24 (U. P.) — O cou-
ruçado alemão "Blsmarck" em
sua primeira salda para alto mar
afundou o orgulho da frota brltu-
nica o o matoi- navio do guerra
do mundo, o couraçad ode bata-
lha "Hood", oni uni combate nu-
vai desonrolntlo om águas du Is-
lnndla, ho.io pela manhã.

Outro couraçado britânico que
tomou parto na mesma ação foi
alcançado c obrigado a retirar-se
enquanto outros nnvlus brltanl-
cos eram atacados em agitas da
Groenlândia, sabendo*S6 quo pelo
menos um deles foi afundado po-
los submarinos alemães.

Esto é o primeiro encontro de
Importância entro forças navais
alemus o britânicas na guerra
atual e t considerado nesta capl-
tal como o primeiro desafio lan-
<;ado pela Alemanha A suprema-
cia dos maresquo sempre a Grã
Bretanha reclamou pura si — no
sulr pnrn alto mur os navios de
guerra do lioieli.

O comunlc do oficial doclnrn
que no entrar om ação pola pri-
meira vez o "Blsmarck" era co-
mandado pelo almirante Luet-
jens que antes comandava a di-
vlsflò Integrada pelas couraçados".Sliurnhorst" o "Gnolsnau", que
varias vozes os britânicos afirma-
ram ler avariado em 13rest.

Afirma-se que o "Blsmarck"

chefiava umn forte divisão naval
no Atlântico,-

O "Hood", quo desbrava 42.11)0
toneladas, foi vitimo de um navio
com 7.000 toneladas a menos, em-
bora ambos tivessem Idêntico ur-
mamento o velocidade, u -Bis-
marck" tem 35.onu toneladas o
foi lançado em 1930 e terminado
tros unos depois com grandes ce-
flmonliis, us quais so realizaram
em Hamburgo, sasslnalando o
acnbamen i do pr.meiro couraço?
do dessa tonelagem, construído
na Alemanha.

O -Blsmarck" foi o prlmolro
da serie de quatro navios du bou
tipo, cuju construção tu lnicou
dtpola que o Kelch resolveu ro-
pudlar cj llm.tes lixados pelo
tratado do Vursulhvs, sendo os
outros o "Tlrpltz", quo be supõe
terminado, o outros dois cujos no-
mes ainda mio toruiii dados a
conhecer. Teu, o rotendo coura-
çado alemã, 8 canhões de 3bu mm.
i'i peças ile 160 nun., iranspu.ta
quatro aviões e tom unia fone
blindagem, não so conhecendo

(Continua na 6.' pagina)
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A ultima hora do hoje, todns ns
unidades disponíveis da frota brl-
tnnica estavam dedicadas D. per-
seguiçiio da frota alemã, pro-
curando intercepta-la, multo cm-
bora so acreditando que, prova-
velmenl.e, 03 navios Inimigos, por
serem mnls modernos, estejam do-
tados de maior vellcldàde. Ao
mesmo tempo, nparollios do ítran-
de ralo de ação percorriam as zo-
nas do Atlântico, tentando locoÜl-
zar o Inimigo.

Em caso de conseguir escapar fl
perseguição de quo t- alvo e en-
Irar em porto, põde-se dar como
certo que o "Blsmarck" será ob-
Joto do ataques concentrados da
R. A. F. na mesma escala que os
que Imobilizaram om Brost o
"Schnmhorst" o o "Gnclsenau",
e os do Wllhelinsliaven, onde so
estâ terminando o "Tlrpltz". Os
aviões podem retardar ns repara-
efles e causar avarias.

O inimigo está sendo perse-
guido, diz o Almtrantado
Londres, 24 (Reuters) — O co-

CLINICA DE OLHOS DR. PAULO FILHO
Tratamento, operaçíf* e cônsul tas de urgência dia e noite

Avenida Fátima, 6.1 — Tranjvcr5.1l à r. Riachuelo. Trl. 42-/97S.

O PETRÓLEO
Londres, 24 (Reuters) — O pro-

blema do abastecimonto tio pe-
troleo. pura a Alemanha continua
na ordem do dia. Em círculos
autorizados obllvemos Interessan-
tes revoluções a esse respeito.

Essas fontes opinam quo atual,
monte a Alemanha nüo possuo
grandes estoques ilo oleo, tornan-
do-se cloro quo a suu estratégia'
guerreira vem sendo ditada ex-
olusivamente polo receio do ter
quo enfrentar uma seria fcussós
do combustível. Ao mesmo tom-
po n vitoria alemã contra ;t Grè-
cia dar-lhe-la ensejo a embarcar
todo o o!eo exportável, du Ruma-
nia, através do Bostoro para
Trleste, caso o bloqueio Inglês
pudesse ser furado. Antes da ro-
tirada do exercito iugoslavo, este
havia bloqueado o Danúbio em
diversos pontos, sobretudo nn fa.
mosu "Porta" e os materiais em-
pregudos paru Interceptar a na-
vegação naquelle rio deve levar
tempo para aer removido.

Recorda-se que o sr. Dalton, ml-
nistro dn Guerra EcoWmlc-i, ro.
contemento declarou que, em-
quanto a esquadra britânica con-
tlnu.tr dominando os mares e em-
quanto a força, aérea Insistir^ nos
seus ataques fts fabricas alemãs
de oleo sintático; emquanto os
alemães lutarem • consumirem
oieo dentro de um período a ser

Waa/ifiipíon, -'4 (H. T.) — Osr. üirly, secretario do presiden-te, lnleriogaüu pe.us rcpunvrs na
Casa Branca, a respeito do dls-
curso que o sr. Kuosovelt fura po-Io radio na prüiimu terça-uira,
discurso esse que estA sendo es-
perudu com o mula vivo interesse,
declarou quo o mesmo "nào se-
r.1 agradável para os Inimigos da
democracia, lantu nos Bstadoa
Unidos como no estrangeiro".

Nuva lork, 2i tüe Kruiik ülll-
ver, du Reuters) - Enquanto o
presidento líuúseve,t so propura
paru passar o nm tia seinuuu tra-
tiiuliunuo nu seu próximo Utscur-
so, o clamor, eni certas secções
ilo Coiigresoo o nu Imprensa, pu-
ra quo si-ju revista a lei ile neu-
tralldude turna-se cudu vez mais
forte, Indicando o qin. numerosas
pessoas dosi-jum ouvir quando o
cheio Ue Estudo falai uo micro-
fone, na próximo terça-feira.

Nos círculos bem Informados,
aqui, prevalece u upinlào de quao presidento líoosuveít provável-mento martelará sobre a neceasi-
dade de uma revisão dn iloutri-
na de Monrou afim de neia Incluir
o Atlântico, o sobre a volta ã po-litlca ilu liberdade dos mares. Es-ia última, naturalmente, énvoive-
ria uma modificação nu lei do
neutraildude, u que permitiria uo-i
navios norte-americanos através-
sarem ns zonas ile combate.

A posição em que se encontram
numerosos nurto-umorlcan* inte-ressados, não poderia sor nicilinc
definida do que pelo "New torkTimes", em artigo publicado es-ta manliã sobre o pedido, cadavez maior, pura que seja revis-tu a lei de neutralidade. O jor-nal diz quo os autores da lei ori-
ginal pensavam que os E6iudosUnidos poderiam se garantir con-tra os perigos de umn nova guer-ra mundial com o simples expe-illente do notificarem antecipada-

1 mente que, na eventualidade doum conflito, abdicariam voluntà-rlamente dos seus direito
j to mar.

O Órgão qualifica essa detertn'-I nação do fracasso o pergunta: se
I acaso a lei era destlnadn u Impe-
, dir a entrada tios Estados Unidosfrentiinilo escassês coda vez I numa guerra, por que motivo foi

maior. | então nec-esaãrla uma conscr.ção,
As tres condições, a quo aludiu o numento apressado do número

o ministro, continuam a prova. Me unidades do esquadra e alécer. I transformação do pais num arèe-
Com relação n outros siiprlmen-1 'J-'1 l"lnJ a produção do aeroplá-

(-19335)
om ai-

,„.. i„*«,., . - -contado por meies • nio pormuateade 4o AininatMA toada um, sj tòala teífei aa2 ij _¦.

tos vitais pura os esforços de
guerra alemães não se acredita
que com a captura du Iugoslávia
e da Grécia tenham eles conse-
guido aumentar, ern qualquer dl-
ieç'o, ns seus suprimentos ne-
eessarfos e tios quais eles tem es.
casses definitiva.

Quanto fls minas de cubre da
Iugoslávia Babe-se, com certesa..
quo as mesmas foram danifica-
dits seriamente, ante.s quo o exer-
cito deste pafs houvesse capitula-
ilo. Mas mesmo que os alemães
possam restaura,las em curto es-
paço de tempo dali não poderão j

isola'
monte

xtrair mais de 60.000 toneladas
de cobre anualmente, o que repre- j pufssenta, npenns, -ú % das suas ne-'
cessidades desse metal

Como a Grocla, a Iugoslávia
produz cromo, em ligas do mine-
nos, cuictilnndo-se que. om con.
seqüência iia captura destes dois
pulses os alemães poderão au-
men tar seus suprimentos doa re-
feridos metais em 00 % daa suas
necessidades.

A Turquia * tambem grando
produtora de iromo e do mine-
rios mas grande parte dessa pro.
duelo J l&lUllLJa jslfc Ir-Siv

JSkW»,

nos e do armas? -Temos a leide noutra lidade o jamais estivo-mos em tão grande perigo", ob-sorva o "\t-iv Vork Times".
O Jornal considera us críticas

Kiui.x o títiinsnn, contra' Indicação de que oRoosevelt estâ enca-
isão de navios norte-
aos Ingleses para osou comércio marítimo, o a Vol-ta à doutrina da liberdade dosmares afim de auxiliar a Grã Bre-vencer a batalha do

Observa, cm seguida,
que, se o presidente declarar es-sa Intenção, na terça-feira, terá o— imediato do Congresso e do

dos si
a lei,
presidente
rando a c
americana

tan lia t
Atlântico.

6 digno de noto o fato de seacentuar aqui. quo os próprioslonístns quo mais violenta-
combatem a entrada do

| pus na guerra, declaram esponta-neamonto que so acuso os Estu-dos Unidos chegassem a tomar
i parte no contlto, so congregariam
lealmente ao lado do presidenteRoosevelt. Opinam que os Esta-dos Unidos deveriam se manterafastados, da conflagração masuma vez que so tornassem bel<-
gerantes. dariam o maior apoioaos esforços de guerra.

à »..



CORREIO DA MANHA — Domingo, 25 dc Maio de l!)4l

MAU A1
A cerimônia a realizar-se hoje

em Montevidéu, quando se lan-
cará a pedra fundamental do mo-
numento que os uruguaios vão
erguer ao barão ele Mauá, tem
tuna significação peculiar: rc-
memora os esforços bem suce-
didos e a idéia liem formada,
que o tempo se encarregou dc le-' 
vãr a completa vitória, da mais
natural e expressiva das aproxi-
inações continentais necessárias
ao Brasil, e o fato é óbvio, do
Uruguai tambem reivindicar pa-
ia as suas a glória_dèssc brasi-
loiro prova e demonstra o senti-
do superior da obra que êle em-
preendeti. Quando um homem
pertence a duas pátrias, porque
lhes uniu e cimentou os destinos,
póde-se afirmar que ultrapassou
o âmbito da própria História.

Mas o fato é que, assim dis-
tinguindo o barão de Mauá, o
Uruguai, além de reverenciar um
amigo, ainda nos presta uma
liomenagem, pois é como se can-
tasse um epinicio á nossa gran-
deza econômica.

Efetivamente, o Mauá que pa-
lecia realizar no Prata a pene-
tração brasileira « entretanto
nada mais fazia que estabelecer
os pontos essenciais duma poli-
tica sábia, mais tarde rematada
pelo gênio do segundo Rio
branco, merece veneração tanto
eio» brasileiros quanto dos uru-
guaios; mas, havendo ensinado
e.. Brasil a comunicar-se e, pois,
manter sua unidade pelo cami-
nho de ferro, como os portugue-
:¦:» a criaram pelo caminho do
:;iar, representa a nossos olhos
e' na sensibilidade de nossa inde-
pendência um valor especifico.

Instintivamente somos então
forçados a agradecer o gesto
uruguaio pela outra significa-
t.ão que o reveste, qual essa de
estimar na figura do preito o fe-
iiômcno de nossa riqueza mate-
rial nela encarnado,

Muitos varões do Primeiro e
Jo Segundo Reinado, a começar
ele José Bonifácio e terminar
nos que pregaram a abolição do
braço escravo, deram seus talen-
los e energias em favor da cons-
irução do 

"*rasil 
moderno. Eram

fautores, por assim dizer, de nos-
ia exegose. Identificavam nos-
sas origens, combatiam nossas
desgraças, interpretavam nossas
necc:::dadcs. adivinhavam nosso
futuro, encaminhavam nossos
problemas, realizando uma obra
imperecivel, como todas as obras
do pensamento. Xo meio deles
— não contra eles, antes apli-

cando-lhes os conceitos — sobre-
sairia uni Mauá, esse quasi obs-
curo Irinett Evangelista de Sou-
za, filho de Jaguarão, rapaz do
comércio aos dezenove anos,
cujo primeiro triunfo seria um
estaleiro na Peinla ela Areia, o
mais reputado, cm sua época, da
América do Sul.

Si a espada de Caxias traçou
por aquelas mesmas redondezas
o nuno de nossa fisionomia po-
litica, a niente joven de Irineti
Evangelista de Souza lá possivel-
incute concebeu seu plano dc cs-
truttira econômica, sem o qual o
sacrifício das guerras não tem
compensação e abre o campo a
desordens funestas.

Que êle se preparara dentro
dum plano cedo o mostrou, já
pelo que fez cm relação ao Uru-
guai, já pelo que projetou e con-
cluiu na execução do Código Co-
mercial, na organização do Ban-
co do Brasil e em suas empresas
ferroviárias, precursoras dum
sistema a desenvolver a despeito
c sem embargo da hostilidade
fisica do território.

Alongando pelas escarpas os
trilhos com que o Brasil conhe-
ceu a infância de seus transpor-
tes rápidos, Mauá consolidava os
fundamentos da nação e a «sta
oferecia as perspectivas, mais
que de um regime, da força dt
qualquer regime. Tanto assim
agiu que nas sucessivas muta-
ções de nossos métodos de go-
vêrno o problema essencial con-
tinúa sendo o transporte, a rede
constantemente acrescida por on-
de circule a riqueza. A cada
ensaio novo das concepções po-
líticas, o povo do Brasil tem
acudido sempre com a mesma
aspiração que iluminou a vida
de Mauá, como ilustrou a de Ma-
riano. Procopio, e seria o refrão
eterno dos dirigentes < dirigidos,
os primeiros a prometer e cons-
trttir, os segundos a reclamar
cada vez mais: estradas, estra-
das, estradas 1

Quem nos ensinou a querer es-
tradas foi Mauá. Ensinou-nos,
em outras palavras, a ser animo-
sos e realizadores. Por isso,
homenageando-o o Uruguai, pre-
zando embora como igualmente
nossos os motivos que o levam
a essa demonstração, não deve-
mos esquecer o Mauá pioneiro
das bases materiais de nossa in-
dependência. Nossa gratidão aos
uruguaios terá, cm vez de uma,
duas razões a sustentá-la.

Costa REGO

&

Honrando o nome

lie* queira ao 4° Distrito Cio-
mfiiHfifi Tahninln, dona do uma
pensão no Cutctc, de qüe teu
garçon fugira trvando-lfie a féria.

(Uo Notlclnrlo.)

So a pensão era granflna
A nutícla não revela,
Ulz que era da Clementina,
Vizinha da D. Stela...

O "garcon" tira, em surdina,
O cobre da féria dela.
(Se a patroa era sovina
A notícia não revela).

Diz, porém, que ela, danada,
Quelxou-so ao distrito, às tontos,
Com Justa exasperação,

— Sou Clementina Taboada:
Se n&o acerto nas contas,
Vai-se o nome da pensão!

Álvaro Armando
• •

Informa um telegrama do Por-
to, via A. P., ter ali falecido uma
grande capitalista, cujo filho é
chauffeur no Rio.

A esta, hora o herdelro-cnati/-
feur deve estar filosofando: basta
uma "manobra" da Morte para
mudar a "direção" da vida...

• •
A respeito de manobras, relata

o noticiário que um carro dirigi-
do por Perâclo, conduilndo Nel-
son e Leonldas, perdeu a direção,
Indo de encontro a uma arvore.

— Penalty! "apita".,, o guar-
da confuso.

• •
Enquanto Isso, em Roma, Prl-

mo Carnera, também dirigindo
um automóvel, atropelou uni cl-
ollsta.

Incontestavelmente, no Esporte
é que melhor se adapta a hltto-
ria do "the rlght man"...

• »
De Parts (A. P.) — "Um leão

entrou no quarto onde dormiam
o porteiro de um Imóvel e sua
mulher, causando-lhes grando
susto. Soube-se, depois, que a
fera pertencia a um circo proxl-
mo. Era um leão ainda novo,
que não estava ensinado."

Com o tempo .aprendera que se
não devo entrar no quarto ele um
casal sem bater ã porta,

Cyrano & Cia.
* ¦»
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OCULISTA
Clinica oftalmologica Dr. Natalicio de Farias
Tratamento das doenças dos olho* — Operações

RUA UKUÜUAYANA, 12-A-l.» ANDAR — PHONE 22-5344.
Consultas dlarlai. com hora marcada das 14 it* 18 horas.
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/VfLíANCO DO COMMERCIO
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OfPOSITOS (§?)

CLINICA Dn DR. NELSON MOURA BRAZIL DO AMARAL.
Exames, tratamento das dntnc» •

DR. MOURA BRAZIL ,3^^, OLHOS.
Ilein México, US - 11.» unit. — Fones t — 1*,'.'-S28»e 42-0205.

Reconhecido um curso
de engenharia civil

Por decreto assinado pelo pre-
eidento da República, foi concedi-
do reconhecimento ao curso de
engenharia civil da Escola de
Engenharia do Pará.

Aposentado no interesse
do serviço publico

Foi assinado pelo presidente da
República, no pasta da Guerra,
um decreto aposentando, no inte-
rêsse do serviço público, o eserl-
UirArlo José Guló de Sousa.

INSTITUTO CIRÚRGICO PAES
DE CARVALHO

Completamente remodelado oom instalações do mais alto
standard hospitalar InternaçOe» em enfermarias, quartos e
apartamentos de luxo. Administração das Religiosa» "DAMAS"
tNüI.BlZAS" Centro Cirúrgico e Maternidade cora ar condido-
nado a electro-clrurgla Anesthesla pelos gazes. Partos sem
dor. Ortlmoeidla Ralos X Physlotheranla.

AVEMW MEM UE SA». 3115 — 1'KL.l 22-0913

jgn
MATERNIDADE
ARNALDO DE MORAES

PARTOS E CIRURGIA
DE SENHORAS.

— Tel. 27-0110. -
liisialluçAcs e apparelliagem moderntsslmss. Ar condi-

clonadu nas salas d» partos e d«j operações e nos apartamentos
tnterrurr.ento e assistência an parto dot l:20n$000. lnacrlpçfio
prévia KarilotheraDia profunda. Ralos X.. diagnostico Tenda
ds oxrsenlo e EllliH-therapla

RIA CONSTANTE RAMOS. 113 — COPACABANA
t*m********M*****»*mm-mmm*»-*mmmi^-wrmmm--m__^ ¦iii.iihui — smu.ni *-

OCULISTA DR. ABREU FIALHO
RUA DOS OURIVES, T • 3."

Tel 22-110,10
and.
(xzz)

DR. LUIZ SODRÉ
UOENCAS DOS INTESTINOS . UKCTO E ANIIS

DOENÇAS INTERNAS, ESP. dr, ERNESTO CARNEIRO
hstomago—Fígado—Intestino

N 0 T U I Ç A o
Itua Araujo Porto Alegre, 70 - 6.°
andar. Diariamente de 2 ls d hs.
— Tels.: 22-8862 e 25-1101. (xxx)

Cl.I MCA 1)11. GUI II110 I, 1)15 ANDRADE 1)0

DR. CALDAS BRITO
OCULISTA LAIICO UA CARIOCA. » . «.«.

i h» 5 - Tcl.e 22-nsir..
(X 1Í212)

PROF. RENATO MACHADO
OUVIDOS. NAHI7,. UAIIMA NTA. FA«'B

I.AHIiO CAIIIOCA 5. II.¦ — ía-HlM."'
(X 1ÚJ11)

UOIÜNÇAS NJiHVOSAS — CLINICA UM REPOUSO

CASA DE SAÚDE DA GÁVEA
ESTRADA UA GAVE.l, 151 — Tel»li 27-6120 e 47-2841)

Ultiriie» em iiuurtoa acimrudo», demle IftSftOfl
Pnvllhíle-ie .«i-iiiiriulti* — Mui,grilem* — Triitmiientua uinelcrnei.— ReltglÔNUN enfürmelrmj — AaaUtencla medica permanente.

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
RUA iJKSIHMHAHIiAUOR IKIDItl). Ilil, — 1'IJtCA — 1'EL.i'£H-H'-\\\i HHnlielechnpiitu eapeclallandn para o

TRATAMENTO DAS DOENÇAS NERVOSAS
ENII'>'.'HIN ts «, DA M, MilCAO UHHAS DE REPOUSO B

DESINTOXICA CAI
As*lRt«n« ia intui, ca a uu'go de espeot ¦¦ netas Quarto» e apar-

taniriitoe em t-avilhue*? mnitiüna pura ambos oa sexos.

SANATORO IMMACULADA
P.WI, SENHORA» NKIIMIHAS l'J CONVAI.ESCENTBS |
furn» de repimnn nuírivAn ; Jnrhns nltrn-vlulctn. nmiler

no Irnlnmenlo ilnm eniinlsnlrenla. r eln n<-nri>ayphllla. «oh orl
mhiWIo i-lliilrn do Dr. Xi"»l«' ele Oliveira, (iramle chne-nrn na

OAVBA — H- »• Vlcenta. SSU — 37-243(1. MEDICO RENI
DENTE. .... « 15309>

Nomeado o diretor da

Carteira de Exportação

e Importação .-, .

Para o cargo de diretor da Car-
teira de Exportação e Importação
do Banco do Brasil (oi nomeado,
por ato do presidente da Repú-
blica, o sr. Francisco de Leonar-
do Truda.

A referida Carteira foi criada
recentemente, como noticiamos.

DR. OSCAR SILVA ARAUJO
PELE E S1FILIS

7 de Setembro. 141; 3 ha. Tel. 42-6522.
« ¦ »

Tenente-coronel Leony
de Oliveira Machado

Por decreto de ante-ontem, na
pasta da Guerra, o presidente da
República, entro muitos outros,
assinou um promovendo por me-
recimento, na arma de artilharia
ao posto de tenente-coronel, o
major Leony de Oliveira Macha-
do. O promovido é um dos mais
brilhantes oficiais do nosso ExC-r-
cito, possuidor de sólida cultura
técnica e geral. Dedicado â car-
relra que abraçou, tem sido um
colaborador eficiente da nossa
preparação militar e, pelos seus
roconhecIdoB méritos, tem desem-
penhado vftrlas comissões de relê-
vo, nelas fazendo realçar a aua
competência e o seu patriotismo,
ocupando ainda agora um dos
postos de mais responsabilidade
no gabinete do general Eurico
Dutra, para o qual foi chamado
alguns meses depois de seu re-
gresso da Alemanha, onde esteve
durante cerca de três anos em
missão de estudo. A promoejüo do
tenente-coronel Leony de Oliveira
Machado foi um ato Justo, que
encontrou no seio doa seus cama-
radas a melhor repercussão.

DR. COSTA JUNIOR
CLINICA DE TUMORES

CANCEROLOG1A - RADIUM E
RADIOTERAPIA PROFUNDA

RUA MÉXICO, 98 - 4." - TeL 22-158'.*%>•*> —- 
Nomeado diretor do Cv rso

de alto comando
Por decreto assinado pelo pre-

sldente da República na pasta da
Guerra, foi nomeado o general de
divisão Emílio Lúcio Esteves, pa-
ra diretor elo curso de alto co-
mando.

Dr. Augusto Linhares
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Líoi Hoapilaes de Paris, Berlim e Nova
Vork. llll. México, °8-8". Tel 22-0515.

(X 16146)

Prot. RENATO"SOUZA LOPES
Uoencaa do niiparelho dlfteatlvu
• nervoaaa. — HAI09 X. Roa Me*
»'«i. 08 — 2." neiv. Tel, Vt-ViXI.

ÍS-.)«—»

, Varias promoções na
Marinha

O presidente da Rept-'*- .a as-
sinou decretos, na posta da Ma-
rlnlia, promovendo: por mereci-
mento: — no corpo de oficiais, ao
posto de capitão do mar e guerra,
o capitão do fragata Leonel San-
ta Cruz Aragão e ao posto de
capitão de fragata, o capitão de
corveta Edgard dos Santos Ro-
sa; no corpo do Saudo: — ao pos-
to de capitão de mar e guerra, o
capitão de fragata João da Silva
Ferreira, ao posto do capitão dc
fragata, o capitão do corveta Ero-
nldes dos Santoa Silva, e ao pos-
to do capitão do corveta, o ca-
pltão tenente Bruno Jaime de
Argolo Silvado; o por antlgulda-
de no corpo do Saúde: ao posto
de 1° tenente, o 2° tenente Mario
Vaz Pereira o ao posto de capl-
tão tenente, o Io tenente Çaul
Pinto de Miranda-

Portaria do sr. Chefe de Policia
"O chefe de Polícia baixou

portaria determinando aos fun-
cioiiário.t da Polícia Civil no
Distrito Federal que colaborem
com a Delegacia Especial de
Segurança Política e Social na
repressão â venda e uso de fo-
go.i de artifícios proibidos e ba-
lões, sendo as pessoas detidas
por infração ás determinações
da Polícia sobre o assunto en-
caminhadas á delegacia distrital
mais próxima do local".

Para aqueles que muito so-
freram, quando o socorro che-
ga encontra-os sem coragem
de se alegrar, dé medo duma
nova decepção.

Essa Portaria do sr. Chefe
de Policia dando mão forte a
uma medida de humanidade
para a capital do Brasil e che-
gando neste momento em que
uma espécie de resistência ve-
nenosa, vinda dos pontos os
mais Inesperados, impede a
realização de uma lei no en-
tanto pela própria Cidade es-
tabeleclda — essa Portaria é
um gesto da Policia com gran-
de alcance para aqueles que
querem sentir uma Proteção
sobre uma Comunidade.

Neste momento, isto é co-
'movedor.

Quando a gente, como eu
aqui neste cantlnho de Jornal,
se bate diariamente por um
Ideal que parece corriqueiro e
que, no entanto, representa
um tão grande factor da Ci
villzaçâo para a terra em que
vivemos; quando diariamente
se tem que sacrificar assuntos
mais interessantes de uma po-
pularidade multo mais fácil
para se limitar a um moto-
continuo, numa repetição en>
fadonha, á mercê de criticas e
de sarcasmos; quando a gente
chega a este ponto, num do-
serto de solidão de amparos
de qualquer parte dos respon-
savels pelo barulho, então é
que se aprecia, comovida, o
gesto do sr. Chefe de Policia,
declarando-se solidário com a
repressão ás torturas do ba-
rulho.

— Que a Policia do Rio de
Janeiro receba através do seu
Chefe os agradecimentos da-
queles todos, anônimos, que,
sem coragem para lutarem
abertamente contra esse fia-
gelo, apelavam para nós em
cartas; e receba a Policia do
Rio de Janeiro o reconheci-
mento comovido de quem, de
tão abandonada, ainda não
tem coragem desde já de se
alegrar/*.. •

;1 Majoy
5astoti&u ri-ia"! , ema aú ss

0 representante do Bra-
sil no Congresso de

Turismo
Assinou o presidente da Repú-

blica um decreto, na pasta das
Relações Exteriores, nomeando o
sr. Max Fleluss representante do
Brasil no II Congresso Inter^ama-
ricano de Turismo, a realizar-se
em setembro dsete, no México.«.»

Dr. Jorge de Moraes Grey
Cirurgião — Cirurgia -Geral • V
Urlnarlaa. Diariamente, excepto
sábados. Av. Rio Branco, 188, IO".

DR. C. NETTÒ GOTUZZO

A CARTEIRA DE EXPORTA-
ÇAO E IMPORTAÇÃO

Declarações do sr. Leonardo
Trada

Sobre a Carteira de Exportação
e Importação, recentemente cria-
da no Banco do Brasil, o sr. Leo-
narelo Truda fez ontem A Agen-
cia Nacional as seguintes declu-
rações:

— "Os novos rumos lmpesslos
ao nosso comercio exterior pelas
conseqüências da guerra na Eu-
ropft o a crescente extensão que
o conflito foi tomando, tornavum
Imperativa a criação do um or-
gão destinado a assistir, amparar
e estimular aa exportações brasi-
lelrns, tornando ao mesmo tempo,
menos difíceis certas importações
Indispensáveis. Perdemos muitos
mercados, fecharam-se escoadou-
ros antei habitualmente abertos
a produtos nossos, que ficaram
acumulados nas fontes de produ-
ção. Ao mesmo tempo, porem,surgiram novaa solicitações e a
nossa capacidade de recuperação
se assinalou em múltiplas Inicia-
tivas e em manifestações novas
de atividade no domínio da expor-
tação.

Aquelas e estas se fizeram Bon-
tlr, sobretudo, no campo indus-
trlal. Multo do que realizamos,
porem, nesse sentido tomou o ca-
rater de verdadeira lmprovlzação.
E se o nosso' trabalho de penetra-
ção, em mercado» novos, sobretu-
do os da Amerlea, quo são, den-
tre os que permanecem abertos,
os mais acessíveis, conseguiu exi-
tos, que dia a dia se acentuam e
que os dados estatísticos assina-
Iam, Isso não foi obtido sem gran-de esforço, tendo-se de superar
dificuldades sempre renaacentes e
contornar obstáculos não defini-
tivamento arredados. No terreno
do oredlto — sucedendo ou en-
trando em concorrência com ou-
tros fornecedores admlravelmente
aparelhados — a situação dos
nossos exportadores sobretudo dos
nossoB lndustrlalB — era de uma
Inferioridade lamentável, â falta
de uma organlza<;3o adequada âs
novas exportações de atividade
que surgiam, a reanlmar o nosso
intercâmbio, Dáf, a necessidade
da crlaçfio; desse órgão, a lndls-
outlvel vantagem de aua organi-
zação e ps -benefícios considera-
vels qué de sua ação são de es-
perar. 

'"".«;¦;>*•.¦• ¦• '
JÜ úàTVmtttb',«», sua viagem

ào nortii^ggjlleptlblica, no ano
pas>ado/1í^â»Oi «r. presidenteda Repirrfifin^-aBòni à atenção vol-
tada paflC&roohjunto de fenome-
no que^(jjmj;^íétando as nossas
aUvldaete^ÇjflfercIalB, salientava
a neceaaÜÉaíavda criação de um
órgão animaliòr.^ítt exportações
e reRiilaaJfjr jjítítBportações na-
clonals, ,jpmmdxt.ib,' a Bua cria-
«ao. EsMMaBBr^M' tomar a for-
ma de unvaVjhÒva Carteira do
Banco do Brasil. A modalidade
adotada-itairr, a{ vantagem de pflr,
desde logo, a serviço do novo or-
gão, ob ., recursoB próprios e de
oredlto.do nosso grande Instituto
Bancário, e.torna possível o Ime-
dlato funcionamento do novo
aparelho, o que 6, sem'duvida, na
matéria, fundamental, dado que a
violência dos problemas que a
presente conjuntura põe ante os
olhos dos governantes não adml-
te delongas. Não posso, pois, dei-
xar de aplaudir a resolução do
exmo. sr. presidente da Repu-
blica, criando a Carteira de Ex-
portação • Importação e do con-
fiar nos resultados que dela ad-
virão.

Evidentemente, as atividades
da Carteira.n&o se resumirão ao
que antes ficou dito.,A sua mis-
são ê ijhulto mais ampla e pode-
ra, mesmo, ser dè grande alcança,'
em refeçao a certos setores dá
produção nacional, nesta hora as-
soberbndos pelas dificuldades de-
correntes, em parte, do fecha-
mento de mercados, mas, em par-
te, tambem da Impossibilidade
passageira de acesso a mercados
ainda abertos, ou seja, dos obsta-
culos que a crise de navegação
mundial opõe ao escoamento nor*-
mal. O decreto é preciso a esse
respeito, e mostra, no artigo 4",
em suas letras o e 6 a amplitude
que as funções da nova Carteira
poderão assumir. Suprindo a fal-
ta de organização dos produtores
nacionais, sobretudo, dos peque-
nos produtores de matérias prl-
mas, Isolados e desarmados, em
face dos compradores, com largas
ramificações noB mercados Inter-
nacIonalB, e dispondo de decursos
de toda ordem, a Carteira cor-U-
tuirá, para aqueles, um seguro
ponto de apoio e lhes será de

Casada

Solteira
Quando levar uma queda, um susto ou tiver raivas, todas as

vezes que molhar os pés, sempre que se sentir nervosa, triste, eangada
e mal disposta, quando receber uma noticia má, que cause tristeza e
aborrecimento, tome uma colher (das de chá) de Regulador Geeteira
e logo em cima meio copo de água.

Faça sempre assim, que evitará muitas doenças perigosas.
Use Regulador Gesteíra

Regulador Certeira evita e ttata os padecimentos nervosos prodtui-
dos pelas moléstias do utero, a asma nervosa, peso, dores e eólicas no
ventre, as perturbações e doenças da menstruação, anemia, palidez,
amarelidão è hemorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, fra-

queza geral e desanimo, a fraqueza do utero, tristesas súbitas, palpita-
ções, opressão no peito ou no coração, sufocaçâo, falta de ar, tonturas,

peso, calor e dores de cabeça, donnenda nas pernas, enj-Jos, certas
coceiras, certas tosses, pontadas e dores no peito, dores nas costas e nas
cadeiras, falta de animo para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas
as perigosas alterações da saúde causadas pelas congestões e inflamaçCes
do utero.

Regulador Gesteíra evita e trata estas congestões e inflamações desde
o começo.

Regulador GesUira evita e trata tambem as complicações internas,

que sSo ainda mais perigosas do que as inflamações.

Comece hoje mesmo
a usar Regulador Guteira

Clr. dentista otli Uni. PcnniylT.nl.
Trat moderno e efftcru dt pyorrhít. —
Asiemblít. 104. tala 607. ToLi 22-4022. grande amparo, sempre que as- mercio exportador nacionais."

sim o ditem os Interesses da eco-
nomia nacional. Creio que a ln-
tervenção da Carteira poderá evl-
tar, muitas vezes, o aviltamento
dos preços internos, quando esteB
contrastarem com cotaçOes me-
nos desfavoráveis vlgorantes lá
fora e concorrerão, para evitar que
se desviem das mãos dos produ-
tores ou do comercio nacional be-
neflclos que, a falta de uma me-
lhor organizaçii ¦. muitas vezes se
orientam para as de Intermedia-
rios mais afortunados ou melhor
aparelhados,

Do mesmo modo, quanto ás lm-
portações; será, benéfica a ação
da Carteira. Sabo-so bem das di-
flouldades em que hoje esbarra a
compra nos mercados externos de
artigos e' materiais multas vezes
Indispensáveis ás mais variadas
manifestações da nossa atividade
econômica. Essas dificuldades
assumsm os mais diversos aspe-
tos, desde as de ordem cambial,
ate as oriundas de determinações
governamentais. O particular é
impotente para vencer esses obs-
taculos que, no entanto, multas
vozes, interessa fundamentalmen-
te á vida econômica dò pais se-
Jam 

' 
removidoj. Agindo não ¦ em

beneficio individual de um ou ou-
tro int.ressàdo, mas tendo em
mira tão somente as conventen-
cias da coletividade e as necessl-
dades nacionais, a ação centrall-
zadora e coordenadora da Cartel-
ra, nos termos das disposições do
artigo e letras citados, removerá
os óbices, podendo prestar, tam-
bem, nesse departamento de sua
ação, assinalados serviços.

O decreto tambem atribuiu á
nova Carteira a missão de coope-
rar com os poderes públicos: ei)
para que as compras do governo
se processem de modo mais con-'veniente, aos Interesses do Inter-
cambio brasileiro; o) na alabo-
íaçfio de acordos Internacionais,
financeiros ou - comerciais. As
vantagens praticas do disposto no
Item a são de facllima percepção;
as do Item 6 não são de menor
Interesse. Com os elementos pra-
ticos do que disporá, e com a so-
ma de experiência que em pou^
qulsslmo tempo acumulará, a
Carteira poderá dar, tambem nos-
se terreno, uma eficiente e uttlls-
slma cooperação aos poderes pu-
bllcos.

Estou sinceramente convencido
de que a nova organização, to-
mando a forma do Carteira de
Exportação o Importação, dentro
do Banco do Brasil, como os lm-
peratlvos urgentes do momento
exigiam, poderá prestar os mais
assinalados serviços, e que o
exmo. sr. presidente da Republl-
ca, determinando a sua criação
atendeu a aspirações legitimas da
produção, da industria e do co-
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POR QUE
caem os cabellos?

AS cabellos podem comparar-se is plantas. Como*~" estas, tém elles raizes, oujo desenvolvimento rs-
quer alimentação adequada. As raizes capillares exi-
gem limpeza, adubo a trato. A planta morre por
(alta de ar. 0 mesmo suecede aoi cabellos K erupção
da pelle oa base dos cabellos, oonhecida por «ebor-' rbeia, u o excesso de cellulas mortas, que são as
caspas, causam a obstrucção dõs poros, provocando o
enfraquecimento das raízes Dahi a queda doa cabellos.
A Loção Brilhante & um tônico biológico, que limpa
o couro cabelludo, eliminando i seborrheia * a oaspa.
Os elementos antlparasitarios da Loção Brilhante pe-
oetram ati ai raízes do cabello, nutrindo oa bulbo» ca-

pillares. O seu effeito 6 positivo os oabel-
los débeis crescera vigorosos, rutltulndo-
lhes I Loção Brilhante a lua côr primitiva.

Corra do couro cabslludo. A ca-
mada de cellulas morta* (cas-
pas)ea seborrheia (A) sm exces-
ao, obstruindo oapáros, asphy-
liam as raízes (B), impedindo
o crescimento do* cabello*.

Laboratórios

ALVIM & FREITAS
(Primeiros prêmios e medalhas de ouro
*m 'mirins exposições internacionaes).

DR. ARTHUR MOSES
Exame de urina, «anjue, eacarro», llqul
do raquiano, etc Reiim alnllna. Vacina
.utogena. R. Botaria, 134-1*». T, 23-J50S

UMA SEMANA EM SE-
GREDO 0 ATENTADO
CONTRA 0 MINISTRO

VERLACE

0 carro em que viajavam
o rei da Itália e o "pre-

mier" da Albânia foi
alvejado quatro vezes

Roma, 24 (V, P.) — O rei VI-
tor Emanuel III esteve a ponto de
ser assassinado na Albânia, ha
dias, por um grego que disparou
vários tiros contra o automóvel
em que viajavam o primeiro ml-
nistro albanês, sr. Verlaco. a o'
soberano Italiano.

0 fato ocorreu no dia 17 do
corrente mes e o autor do atenta-
do foi um joven grego. Tanto 0
rei como o primeiro ministro alba-
tiês saíram Ilesos.

A noticia do atentado foi dada
a oonhecer hoje, num comunicado,
segundo o qual um Joven grego,
chamado Mlhanloff Vasll Lacl,
dlsparlu 4 tiros contra o automo-
vel em que viajavam o rei e Ver-
lace, exatamente ha uma semana,

O soberano e o primeiro minis-
tro albanês se dirigiam para um
aerodromo, quando Vasll Lacl, que
ss tinha colocado Junto a um pos-
to de carablneiros, armado da um
pequeno revolver, disparou a
arma, quatro vezes contra o car-
ro real. Uma das balas atingiu
um dos pneumatleos traseiros do
automóvel, o qual continuou vlá/.
gem até o aerodromo, onde o rei
tomou o avlao qúe o conduziu de
regresso ã ltalla.

Vasll Lacl foi imediatamente
detido e, segundo eua própria
confissão, colocou-se Junto ao pos-
to de carablneiros para que o
prendessem Imediatamente, o que
evitaria qualquer linchamento por
parte do povo.

Tambem confessou quo estava
descontente pessoalmente com os,
membros do governo albanês, por-,
que não lhe tinham dado traba-
lho. - - ••

O comunicado que esta datado
de Tirana, diz ainda que Vasll La-
cl é "um maníaco típico". Contl-
nua a Investigação para determl-
nar se teve cúmplices."

O comunicado acrescenta que,
em sua confissão, Vasll Lacl ex-
pressou que com o atentado es-
perava fazer com que terminasse
o regozijo do povo albanês pela
visita de Vítor Emanuel.

O Interrogatório durou atê on-
tem. Vasll será Julgado em bre-
ve por um tribunal militar.

O autor do atentado, para não1
chamar a atenção, vestia roupas
do camponês albanês, com um fez
branco, Jaqueta negra com ador*
nos dela branca e calças brancas
sujas. Tinha calçadas umas san
dalias feitas com pedaços de
pneumatleos velhos. O revolver
que utlllsou, usava-o debaixo da
camisa.

Este toi o terceiro atentado
contra Vítor Emanuel, O primeiro
ocorreu em Roma no dia 14 do
maio de 1912, quando um Joven de
21 anos, chamado Antônio de
Alba, disparou vários tiros contra
o monarca, no momento em que
este se dirigia para uma igreja
afim de assistir a uma missa em
sufrágio da alma de aeu pai, que
foi assassinado em 1900. O se
gundo verlflcou-se em Mllfio, em
abril de 1928. O autor tinha colo-
cado uma bomba sob um poste de
Iluminação da praça Jullo Cesar,
a qual, ao explodir, causou a
morte de 27 pessoas.

. i.

Dr. Ferreira Filho
On II KTA U""- AaKmblea, 10.,
UlUMdl ft ttl_ 301> rt|. «.9515.
Ed. üo-nçilve» Oiu. Di trl* mente 3 ài h

Dr. Joaquim Motta
da Acad. de Medlo. Prot. da

Faculd. de Clenc. Médicas.
Doenças da Pele — Siíilis

tfialoter. — Karos X — Hàdlum
KUA KOUH1UÜ SILVA, 31-A.

Tel. 22-7166 - Da 8 a» 7 horaa

DR. MARIO KROEFF
Diretor Centro de Cancorologla.
Docente Faculdade. Câncer e
lülétro-clrurgla, Urugualana, 104.

DR. TIGRE DÊ OLIVEIRA
Ginecologia — Vtas Urinaria..

Consultório: Urugualana, 104. —
Telefone: 23-4816 - 2 às i, (xxx)

LIBERADOO EX-CORO-
NEL EUCLIDES

FIGUEIREDO
Depois de cumprir mais
de dois terços da pena
Havendo o ex-coronel Euclldes

Figueiredo sido condenado a dois
anos de prisão e, tendo Já oum-
prldo, na fortaleza de Santa Cruz,
mais de dois terços da pena quo
lhe foi imposta, requereu aquele
ox-oficlal do Exército, por Inter/
médio de' seu advogado, oUvrá-'
mento condicional. *' ¦ "¦"' '¦

O Juiz-'Pereira-Braga,-queipfo-
-cedeu - ao Julsamento w do pedido,
acaba. de conceder oi beneficio
uleltaado.' ¦ .' .' ¦ ~: •

DATA NACIONAL
ARGENTINA

A Argentina comemora na da-
ta de boje um dos maiores feitos
do seu povo: a Insurreição da po-
pulação de Buenos Aires contra o
vlce-rel Claneros, déspota que en-
carnava na perfeição a toberbta
do governo espanhol.

Essa sublevaeSo foi o ponto de
partida do belo movimento que
levou de vencida a' opressão dos
at* então dominadores e dèu a
independência á brava gente da-
quela terra.- A - luta foi i longa, : •
dolorosa, mas tornou-se decisiva,
extinguindo parn «empre a tira-
nla alienígena e permitindo, mala,
que a nova nação levasse o seu
apoio militar.aos países vizinhos,
entregues, também, á. conquista
da aua liberdade. ¦ ¦ <-

Hoje, a Argentina colhe os tru-
tos sazonados da energia e dá
decisão .çom que o seu povo fot
buscar o pleno uso' da sua sobe-
ranla. Ê' uma náçaó admirável,
onde se trabalha com denodo, or-
dem e eflolêncla plena, firmando
e aumentando ;a riqueza e tornan-
do. cada vez.mais florescente o
regime Instituído sob -a bandeira
da sã democracia..

Justificadas' portanto, 
'plena-

mente, as nossas' bem amistosas
congratulações.

0 NOVO OFICIAL DE
GABINETE DÁ PRESI-

DENCIA DAREPUBUCA
Tomou posse o sr. Oscar

de Lima Chaves
¦Tomou posse •; assumiu o «eu

novo cargo de oficial de gabinete
do presidente da República o sr.
Oscar de Lima Chaves, designa-
do para substituir o sr. Decio Al-
vim, nomeado para exercer as
funçOos de conselheiro comercial
no Uruguai.

O ar. Oscar Chaves, que vem de
receber 

'tio 
honrosa demonstração

de confiança, do chefe do governo,
ê figura de relevo no funciona-
llsmo do Tesouro tv h& muitos
anos servia no gabinete técnlòo do
ministro; da Fazenda.

CLINICA ÒCULISTICA
do Pròf. Linea Silva

Tratamento médico «. cirúrgico' da.
doença. . defeiloa do âp. rlaual. —
Avenida Atmtt. Barroso, *J - Edilido
Piauí. 3 it 6. Tela.t 224177. 27-6462.

,(x»z)

NOTAS HKTÕRICAS
o primeircTelevador

, Existe, na ..capital da Bala, o
elevador Lacerda, obra de grande
porte, que estabelece a comunl
cução entre a cidade alta e a cl-
dade baixa.

Nunca houve, no Kio de Jánel
ro, tão Imponente construção; uu<
merosas tentativas malogradas
dão á entender que os elevadores
públicos interessaram pouco aos
cariocas, talvez por não havor
aqui uma divisão topográfica pro
prlamente dita entro cidade alta
e cidade baixa.

O primeiro projeto de constru-
ção foi. o de Guilherme-Teles Ri-
beiro, em 1870. Seguem-se, três
anos depois, o de Percy John
Freyer, Wllliam Brunett e João
Pereira Larrlgue Faro. Em 1883
propunha a instalação dc um ele-
vador para o alto do Pão de Açu-
car o engenheiro MorrlR N.
Kohn, nome que se acha ligado
a multas Iniciativas de molho-
lamentos materiais na cidade do
Rio de Janeiro. Em 1889, Eduar-
do Mendes Limoeiro chegou a
obter autorização legislativa para
a construção de um elevador, da
Qlôrla a Santa Tereza e dois unos
depois Carlos Viana não conse-
gula outro tanto, para um ascen-
sor do Russell à Glória. Final
mente, cm 1896, DIOgenes Buys
de Lima c Sllva gozava de um
privilégio para montagem de as-
censor no morro do Castelo, aliai
privilégio infrutífero, invalidado
no. ano Imediato.

Mais feliz do que todos esses
foi Luiz Bandeira de Gouveia, or-
ganlzador de uma companhia com
o capital de duzentos contos, o
qual, a 14 do abril de 1883, Inau-
gurava o elevador de Paula Ma-
tos.

Mais feliz, é maneira de diner.
O elevador não deu resultado.
Durou atê 26 de outubro- de

1896, transportando cargas ou
passageiros (no máximo dezoito;
a cem rela por pessoa,

Andou de mão em mão, adqul-
rido em 1886 pela firma Arens ft
Cia. e em 1887, por Manuel Buar
que de Macodo e Raimundo de
Castro Maia; os derradeiros ces-
slonârlos — A. de Azevedo ft Cia.
— alegando prejuízos e necessl-
dade de reparos, requereiam a
parallzação.

O elevador de Paula Matos
constava dè uma' torre de trlnlu
o.oito.metros.e.de uma.ponte dc
trinta e tréa-metros,. llgaçâ'o en-
tre .a tprre e ò,.morro. ¦ -

, Era ns rua do RIachuelo nu-
mero. 161 eífndaJjòje, tinto na
Wse.cpmo no/, alto,' .«atam: avl''tptiigM ?*#!tià*.:V,,7-..:.*:.T.;',' ¦'

RoHEerb Mios»

EM AUXILIO DOS FLA-
GELADOS DO KIO
GRANDE DO SUL

Um donativo feito pelos
industriais Aziz Nadei: &
Comp., por intermédio

do "Correio da Manhã"
A iniciativa particular multo Já

tem feito para próporolonáif re-
cursos a vitimas de flagelos que
Km atingido varias tonas do
pais. F.' Isto um índice do espt-
rito humanitário dos que'vivem
em eòlo brasileiro. Ainda agora,
com o flagelo das enchentes no
Rio Grande do Sul, aos poucos
vae a iniciativa particular con-
correndo para minorar a situação
aflitiva dos flagelados, A impren-
sa está consignando diariamente
esses gestos humanitários da po-
pulação brasileira.

Mais um exemplo — vamos
agora registra.', que multo eno-
breco o zelo dos seus doadores
por tudo que dlr respeito ao Bra-
ali, Trata-se de um donativo de
2:0003000, feito pelos Industriais
Aziz Nader & Comp., em benefl-
do dos flagelados rlo-grandensos
do sul, encaminhando-o por nosso
Intermédio, na carta que damos
abaixo, em que se define a soli-
darledade da colônia llbaneza nos
sofrimentos das populaçSes do
grande Estado do sul. Ela a car-
ta:"Rio de Janeiro, 24 de maio de
1941 — limo. sr. gerente do Cor-
relo ia Manhã — Nesta capital.

Prezado senhor.
Na qualidade de velhos amigos

e admiradores desse conceituado
matutino, tomamos a liberdade de
remeter um cheque da importaii-
ola de t:000$000 — dois contos de
rela — contra o Banco Francês
e Italiano, deau praça, e a favor
do Correio da Jfanhd.

O aludido cheque representa o
ln|clo de uma coleta em beneficio
daa vitimas das inundações do
Kio Grande do Sul, que por oerto
encontrará eco no seio da colônia
libanesa desta capital.

Ooníessando-nos sumamente
gratos pela acolhida, que v, s.
dispensar â presentes subscreve-
mo-nos atenciosamente. — Atl*
Nader & Oomp."

CASA DE PORTUGAL

Reuniu-se a diretoria da Casa
de Portugal. O principal objetivo
da reunião fot tratar da subaorl-
çao «m beneficio das vitimas daa
inundações no Estado do Rio
Grande do Sul. Foram enviadas
listas a varias associações pedln»
do colaboração, rcsolvendo-se que
o produto da aubecrlçao kejaen-
vlado ao Interventor, coronel Cor-
deiro de Faria, em nome das so-
cidades que auxiliarem essa obra
humanitária e fraterna.

NOVOS DONATIVOS RECEBI-
DOS PELA CRUZ VERMELHA

BRASILEIRA

A Crua Vermelha Brasileira re-
cebeu os seguintes donativos pa-
ra os flagelados do Rio Orando
do Sul os quais serto encaminha-
doa para a sua filial naquele Es-
tado: do Laboratório P. Famel
Ltda., 1.000 vidros de Xarope
Famel; do sr. Hans A. Mollnarl
e senhora, 2001000; do sr. Zaca-
riaa de Souza Meneses, 20(000.

1 '¦• «"»>

FIXAÇÃO DAS DENTADURAS
INFERIORES

Prot. Ooelko 4* tensa '..
Edlfiolo Carlooa. Sala 62»

Tel. 42-19(1
7HÍÍ

GARGANTA -NARIZ- «TODOS
Ur. ANTÔNIO LBAO VBLLOSO

Livre docente da Unlveraldade.
Chefe da Clinica da Pollcllnlca
de Botafogo. — Rua Urugualana
n. 87 — Bala 42. — Das 14 ss 18
boras - Tel.: 23-1279. (xxx)

DR. BASTOS DE ÁVILA
CLINICA MCDICA

Consultório i — Rua Gonçalves
Dlaa n. S — 2.» andar. — Raa.:
David Camplsta n. 18. — Tele-
fone: 20-1748. (xxx),

DR. ALEXANDRE
DOS ANJOS

ADVOGADO — Causa, civeia t co.
merciai. — Queitie. trabalhistas. Rua
Mòeico, 158, 1° andar. Tel. 22-5196.

(X. 12716),
¦»»»

Correio da Manhã
Redação, Administração e Oil*

elaaa — Avenida Uomca Frei-
ra. 81/SS.

Pakllelaade e Aa.laatsraa — Raa
Goncal.e. Ulaa, tt.

Uobradurea aatorlsadoa > — José
Coelkn da Silva; Arjr Marinho
Machado a Debaeillo Lincoln.

1'ELEFONES t
nlniorg.r.iit.1

Hua Uouciil.e. ulaa, o-i.» .. 1IÍ.7JM
Av. liam», fntn, M/83.-3.. aa-eill

aumitario 42-1081
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Ulaa a 4. .... 22-21WI U-SS23i'ulillcldad. . Almanagu. — Baa
UeincalTw Dia. a. » 42-1098

noticia Central — Boa Gem-
«Ire. Dia. d. 22-21110

AUlUNTUi BM SAO PAULO —
Vicente fulano, Rou Itt de.No-
vem bro, I9tt — aobreioja. —
Teki a-el«ua.
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Paul Draper —a sensação
da cidade

0 HOMEM QUE DEU ALMA AO SAPÀTEADO

üm oficial do Exercito colocando uma palma de flores no pedestal da estatua do herol
de Tuiuti e oficiais da Marinha .em continência ao monumento

Nesta capital varias comemo-
.ações assinalaram, ontem, a
passagem da data da batalha de
Tulutt. No Exercito, foram pres-
tadas expressivas homenagens _
memória do general Osório, que
conduziu as nossas forças & vi-
torla. A's 6.30 horas, a fanfarra
dos "Dragões da Independência"
e a banda de musica do Batalhão
de Guaitlas tocavam alvorada,
junto da estatua daquele valoro-
so cabo de guerra brasileiro. A's
8 horas, delegações do Exercito
e da Marinha, do Corpo de Bom-
belros e da Policia Militar com-
pareceram á praça 16 de Novem-
bro, rendendo homenagem ao he-
rol de Tulutt, junto a sua esta-
tua. Essas delegações, bem como
comissões de vários colégios e do
Asilo do Inválidos da Pátria, de-
posltaram coroas ao pé do mo-"aumento do general Osório. ;

Chefiavam as delegações do
Exercito e da Marinha, o gene-
ral Silio Portela, diretor do Ma-
terlal Bélico do Exercito e o ai-
mirante Brito Cunha.

A ORDEM DO DIA
MANDANTE DA _¦

DO CO-
REGIÃO

Foi a seguinte a ordem do dia
fio general Silva Júnior, co-
mandante da-1* Região:

"Esta data ê das mais caras aos
corações doe - soldados brasllei-
ros! ... . ,. -.

Ela assinala o transcurso. dè
mais um aniversário da magnifi-
ça vitoria alcançada pelas armas
aliadas, ás margens da lagoa

Tututl, entre os tromedals dos
esteros Rojas e Bellaco e as ma-
tas Insidlosas do potreiro PireB e
do Sauce, na gloriosa jornada de
24 de'maio de 1866. '

No desenrolar desse feito épico,
no qiial o 1" Corpo do Exercito
Braslledro em operaçõ.s contra
o Paraguai, sob o comando de
Osório '— que então se sagrou
definitivamente • como um grande
chefe militar — encontrou ma-
gnlfica oportunidade para real-
çar as qualidades de bravura e
estolclsmo do soldado brasileiro,
não se sabe o que mais admirar:
se a firmeza heróica com que oa
quadrados brasileiros suportaram
o Ímpeto resoluto e bravio da ca-
vaiaria inimiga; se a calma, o
valor e o sangue (rio com que
os chefes superiores se deram
conta do tremendo perigo que
ameaçava as armas aliadas e sou-
beram, com medidas oportunas,
expondo-se varias vezes e condu-
zlndo pessoalmente unidades ao
fogo, salvar a situação e trans-
formar as. perspectivas sombrias
do inicio: da jornada, na mais es-,
tupenda vitoria de toda si guerra.

O exíto' de TulutI teve grande
significação na continuidade da

'campanha contra ro ditador do
Paraguai. Permitiu ao Exercito
aliado consolidar definitivamente
lima base de operações em ter-
ritorlo.Inimigo e .quebrou de vez
a capacidade ofensiva de seu
Exercito.

Tais resultados, entretanto, fo-
ram fruto do esplendido espirito

do sacrifício que animava as tro-
pas do Brasil e seus aliados.

Se atentarmos para o teatro
em que decorriam us operações e
para os parcos recursos de que
então os aliados dispunham, nos-
sos corações transbordam do
admiração o de gratidão perenes
para com os bravos que, de todos
os recantos do .Brasil, acorreram
pressurosos em defesa du Honra
Nacional e nos legaram os mais
significativos exemplos de como
pode o espirito se sobrepujar aos
maiores sofrimentos, quando tem
a Incentivá-lo tão altos motivos:
Noção de Honra, Sentimento do
Dever, Tenacidade e Espirito de
sacrifício. Ainda mais cara se
torna para nôs, soldados, a recor-
dação de 24 de maio de 1866, por-
que Tulutt serviu de túmulo a
um grande numero de chefes e
soldados brasileiros. Sampaio,
caindo mortalmento ferido no lu-
gar onde mais dura era a peleja,
ô bem o símbolo do todos ôsaes
bravos!

As homenagens que o Exerci-
to, todos os anos, rende â. me-
moria dos heróis de Tuiuti, revés-
tem não apenas o caráter de um
dever formallstlco, mas encer-
ram, na sua simplicidade, a pro-
messa de que nunca esquecere-
mos os seus sacrifícios, o amor
que os Inspirou nos transes mais
difíceis, mantendo sempre em
suas nobres almas a certeza da
vitoria, e que seremos hoje, como
eles foram ontem, fieis deposita-
rios das glorias militares do Bra»
sll e seus contlnuadores."

Desdo o dia de sua estréia, no"Oolden Room" do Caslno Copa-
ealiunn, o que foi o maior sucesso
quo jamais um numero alcançou
no Rio dc Janeiro, vem Paul Dra-
per empolgando uni publico re-
qulntado o difícil, que se faz, cada
nolto, mais numeroso o vibrante
para ovacioná-lo.

Ele pode ser considerado como
a sensação do dia, a uensaçáo dn
cida do.

Paul Draper ê o comentário de
todas as rodas o o objeto de todas
us admirações. Elo soube ferir ns
sensibilidades mais cultas, como-
vidas pela Hubtllcza de sua arte
quo vem das origens mais altas
do olásslçlsmo grego, assim como
soube entusiasmar os mais cxl-
gentes amadores das emoções fòr-
les dus excentricidades america-
nas."6 o dansnrluo quo assombra
pela sua virtuosidade, como o mais
perfeito malabarlsta — Jogando,
com os pés como o mais fantástico"Jongleur" com ns suas bolas —
o, ao mesmo tempo, Impressiona
a Inteligência pela finura do suas
interpretações, a elegância dc suas
atitudes, a graça do seus movi-
mentos.

Paul Draper conseguiu esso ml-
lagre — dar alma uo sapateado'

Esso balcr de pés, quo para os
outros bailarinos nâo tem maior
expressão do que a matraca dc
uma metralhadora, ganha em Paul
Draper tudiiH as "iiuanrcs" dns
molas tintas, a vai do*"fortíssimo"
ao "smorzando" cnmo qualquer
Instrumento muslccJ,

Seus pés tnciiiii no trtl-lado como
os dedos do um pianista no tecla-
do do marfim., K eles têm todos
os hinos du lllogrln, como todas as
inflexões do desespero e todas as
vozes da melancolia.

Esse demônio do ritmo uma a
embriaguez das dlflculdndos, E us
vence com a serenidade loura d«
sua fisionomia carnda, que pare-co impassível no esforço atlético
o ás limitações 'itimnnns do fo-
lego.

E toda essa eupneldado atlética
e todo esse fôlego surpreendente,
Paul Draper entregou u uniu ex-•traordlnurlu Interpretação do sam-
ba, o seu nltlmo namoro do emiti
noite, ovacionado por um publico
em delírio, Incansável nos nplnu-
sos como o bailarino com as silas
dansas, lembra n loucura novro-
tica dos "pais de santo", na ma-
ravilhn rítmica u alucinante que,
vinda da África, ainda «unhou to-
da a opulencln o o esplendor da
terra brasileira.
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BANCO NACIONAL DE DESCONTOS
FUNCCIQNA ATE' A'S 7 HORAS DA NOITE

DIRECTORIA
Leonardo Truda

¦ Frederico Radler de Aquino
Barlholomeu Anacleto

ALFÂNDEGA, 50 lm)

PORTUGAL ENVIARA'
UMA MISSÃO ESPE-

,; ;,CIAl_ AOBj^AS^,.'¦¦•

0 embaixador Nobre de
Melo deu conhecimento

da decisão ao Itamaratí
O mbalxador de Portugal es-

teve no Itamaratí afim de comu-
nlcar ao sr. Oswaldo Aranha que
o governo português resolveu en-
yiar Uma missão especial ao Bra-
sll, afim de agradecer'a partici-
paçuo do nosso país .nas comento-
rações doa Centenários de Portu-
gal. -.- ¦ > ' '_'< j'f

O sr. Martinho Nobre' de Melo
acentuou ainda que seu governo
o Incumbiu de fazer a referida
comunicação ante-ontem mesmo
por ter sido justamente no dia'23
de maio do ano transato que a
embaixada especial presidida pelo
general Francisco José Pinto

.apresentou as euas credenciais no
Palácio de Belém e fez entrega
solene do colar número um da Or-
dem do Cruzeiro do Sul ao gene-
ral Carmona.

O ministro das Relações Exte-
riores manifestou ao embaixador
de Portugal o especial agrado
com que o nosso governo recebia

.a referida comunicação.

NA ACADEMIA NAVAL
DOS ESTADOS UNIDOS

Um curso para 20 estu-
dantes latino-americanos

Washington, 24 (A.P.) — O
.Senado aprovou e remeteu â Ca-
mara dos Representantes o pro-
jecto de lei ar.torlzando a Aca-
dcmla Naval dos Estudos Unidos
a dar um curso do quatro anos
a vinte estudantes das Repúblicas
latino-americanas. Aa despezas
correspondentes seriam custeadas¦pelos Estados Unidos.

A única emenda proposta pelo
Senado foi de que seja estabele-
cldo o limite de três estudantes
de cada pais, com um total qre¦não ultrapasse do vinte em cada
ano.

Turismo nas ilhas Baleares
_r__ri_,c34 (H, T.) — Nos ban-

cos baleares abriu-se uma «ubs-
eriçâo, que Imediatamente foi eo-
berto, -pára a arrecadação de tres
milhões de pesetas afim de esta-
belecer llnhas..de turismo em to-
dás ag Ilhas Baleares.
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0 êxito da venda dos ti-
tulos da Siderúrgica

Bão Paulo, 24 ("Correio da Ma-
nhã") — Está despertando gran-
de Interesse a venda doa títulos
da Siderúrgica, a qual atingiu, nos
primeiros dias,' a dez mil. A Cal-
xa Econômica Federal Instalou
postos de venda nas sucursais de
Santos, Campinas e no sou pavl-
lhão na Exposição do Estado
Novo.

Os restantes bancos • correto-
res venderam seis mil.

l__v-ftl i^':].lli_flnM ¦_¦__!_¦
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Pílulas de rUJ i lI\
REUMATISMO-ÁCIDO URICO -DORES LOMBARES

se fundamentaram as readmlssfies
em causo, como a Constituição
de 1934 (art, 18, parágrafo único,
in-fine) excluem o direito ao rece-
blmento dos venclmentOB atruza-
dos ou do quaisquer indenizações.

A anistia do nrt. 19 da referida
Constituição, ampla no tocante ás
conseqüências penais, devo ser In-
terpretada em combinação com o
disposto no artigo antecedente,
que estabelece as restrições ati-
nontes ao vencimento do período
de afastamento da função ou
quaisquer outras Indenizações pe-
cuniárias."

•. »
Jazidas petrolíferas na

Croácia
Zagreb, 24 (H. T.) — Importan-

tes jazidas de petróleo foram des-
cobertas nas proximidades da loca-
lidade croata t II].

Acredita-se que.as reservas des-
au Jazidas servirão para atender

. . . ,. M neoesldade» da Croaaia. «m Com-
„ÍS> maio do ias* (art. »•), na au_i tnuUváU*-,,, „. _,

TOMARAM PARTE
NO MOVIMENTO

REVOLUCIONÁRIO
EM S. PAULO

Um despacho do presi-
dente da Republica

Por haverem tomado parte no
movimento revoluclonnrlo ocorri-
lo em São Paulo, em 19112, foram
«xonerados Hcrlstnl Salgado Gui-
maraes, Antenor Neves e Epaml-
Bondas do Albuquerque, quo ago-
ra pleiteiam o pagamento dos ven-
clmentos concernentes ao período
durante o qual estiveram afasta-
dos doa sous cargos, cm virtude
de demissão.

Encaminhados os requerimentos
ao presidente da República, este
proferiu o seguinte despac"*o:

''Arquive-se. Como Instrução,
para casos análogos, observo que
tanto o decreto n, 24.297, de J8

A Academia de Medicina
vai homenagear a memo-

ria de Miguel Couto
No próximo dia 29 a Academia

Nacional de Medicina celebrara
uma sessão especial, em homena-
gem à memória do professor Ml-
guel Couto, comemorando o 40
aniversário de seu ingresso como
catedrãtlco da faculdade do Me-
dicina; assim como Inaugurara
uma exposição sobro a obra e a
personalidade do egrégio brasi-
lelro.

A sessão será aberta pelo pre-
sidente da Academia, professor1 Alolslo de Castro e em seguida
falarão: dra. Carlota Pereira de
Queiroz, sflbre Miguel Couto, par-
lamentar; professor A. Austrege-
silo, sobre Miguel Couto, litera-
to; professor J. Moreira da Fon-
seca, sflbre Miguel Couto médico
e professor, e professor Hélion
Povoa, sflbre Miguel Couto, pa-
triota.

A exposição constara das obras
de Miguel Couto e das que fez
publicar pelos seus discípulos, as-
sim também das distinções na-
cionais e estrangeiras recebidas
pelo eminente mestre e o que 60-
bre êle se escreveu.

VIAS URINARIAS SJgjjJSk
Pniat.ta. Reilfta. Rromotlanoi
tra tn menta rnplrin peln rnlnr.

Appnrrlh-erm N Americana.
DR.PIZZOLANTE S£-|f&7i
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Aumento de salário para o pes-
soai da imprensa de Madri.
lladrld, 24 (H. T.) — Compa-

rnndo a situação do elevado custo
da vida com o salário percebldb
pelos Jornalistas e empregados da
imprensa em geral, foi cstubelecl-
d» um aumento em Madrld repre-
sentando seis milhões de pesetas
ao ano, sendo beneficiados em 20
a 30% cerca do 7 mil jornalistas e
empregados.

¦»?? •

Or. Fernando Paalino
Cirurgia e Urologia Diariamente de J
it 7. Rua México, 168 ¦ Tel. 42-5543 t
05-3597.
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Cultivo do trigo e produ-
ção de seda na Espanhr

Madrld, 24 (H. T.) — fi esti-
mado em mais de 80.000 hectares
o aumento da superfície de cultivo
do trigo no corrente ano de 1941
em relação ao ano de 1940, que
era de 3.634.339 hectares.

Jíadrid, 23 (H. T.) — Afim de
estimular a creação do bicho da
seda o Estado Iniciou a 7 do cor-
rente a aquisição dos casulos da
atual sofra, pagando o remunero-
dora quantia de dez pesetas por
quilo. « 

i»

__ 0 RELÓGIO M0VAD0 "ACVATIC", i==
Perfeitamente Impermeável a inoxidável, . «rclo-

glo Insubstituível para praias e banhos de mar. A im-
permeabilidade do MOVADO "ACVATIC". lá prova do
agua; humidade e areia, esta controlada a uma pres-
«ào de 3 atmosferas, o que eqüivale a quasi 30 metros
de profundidade abaixo do nivel da agua. lim dlfercn-
tes modelos elegantes c garantidos, para todos os gostos.

ASSINADO ÜM DECRETO DANDO AUTO-
NOMIA Á CENTRAL DO BRASIL

Por esse decreto é vedada a sindicalizarão
a todo o pessoal da estrada

O uso obrigatório do
gazogenio

Não foi atendido o Sin-
dicato dos Proprietários

de Veículos de Carga
Terminando a 15 de Junho pro-

ximo o prazo concedido pela Co-
missão Nacional do Gazogenio
para a satisfação do dispositivo
legal que obriga todo proprietário
de dez ou mais automóveis ter
de possuir um a gazogenio em
trafego, por grupo de dez, o Sln-
dicato dos Proprietários de Vei-
culos de Carga do Rio de Janeiro
sugeriu ao Ministério da Agricul-
tura aquisição por esse departa-
mento publico do gazogenio, que
o revenderia, a prestações aos
asoc!ado8 do Sindicato, por conta
d i verba destinada a aquisição
de material para revenda a agri-
cultores.

Essa proposta foi aprovada,
pela Comissão Nacional do Gozo-
genlo, mus, submetida, pelo se-
nhor Fernando Costa a aprecia-
cão do presidente da Republica, o
chefe do governo exarou o se-
guinte despacho:"Não é poslvel atender a des-
pesa por conta da dotação indl-
cada, que se destina A. aquisição
de material para revenda a agri-
cultores."

COM GRANDE ATRAZO
OS TRENS DE S. PAULO

Por haver descarrilado o
C. P-14, próximo a

Caçapava
'Qnando 

.lfà(«gava.ifltre^aa ea»
tações «lo.Caçapava e Sá e Silva,
ís primeiras horas da tarde de
ante-ontem, próximo ao quilo-
metro 363, teve o trem CP.14,
puxado pola locomotiva 7,11! e con.
decido pelo maquinista I. Fal-
cão, a maquina o três carros des-
carrllados e dois tombados.

A linha ficou danificada em
cércn de duzentos metros, obrl-
gando ao serviço de btildeação
dos passageiros dos trens U.P.l,
D.P.3 e S.P.l.

Todos , os comboios do ramal
paulista sofreram grandes atra-
pos, sendo de sete horas o retar.
damenti do rápido.

De Cachoeira seguiram os so-
corros. não havendo vítimas.

A administração da Central do
Brasil mandou abrir Inquérito.

DOR ? EUMIGRAN
ENVELOPES DB

2 COMPIIIMIDOS
(XXX)

FABRICA DE PORCELANA DA VISTA ALEGRE (Portugal)

Porcelanas para uso doméstico, das mais finas;
Porcelanas para usos Industrlaes, dos mais variados;

Porcelanas artísticas, decorativas.

ISOLADORES PARA ALTA E BAIXA TENSÃO.

Agente no Rio de Janeiro:

A. CORRÊA
Rua Gonçalves Dias, 83 - 3° andar — 22-5106
Av. Atlântica, 374 — Loja n.° 1 — 27-0992

(nu

Façam seus seguros na
CIA UNIÃO <•(>,>! *1l:lH;iAL

DOS VAHEJISTAS
Fundada ha 63 anno»
Cnpl.al c flrsrrvn* i

Ra. I 8 011(111)1111*000
RUA 130 OUVIDOR. 63. 1.»

Ed Frnprlo'1'ela.l :.'I-2SI2 e TJ-43Ú2

Mais de 140.000 libras do
povo em presentes

Joftonne«ooiírí7, 24 (H. T.) —
Por ocasião de seu 71° aniversa-
rio natallcio o general Smuts ro-
cebeu em presentes do povo do
Transval mais de 140.000 libras
esterlinas.

Esa importância sorâ entregue
ao general Smuts pela Caixa Na-
clonal de Ouerra em beneficio das
tropas de que é chefe. Numero-
sos cheques continuam a chegar
fl. Caixa Nacional de "Guerra e
acredita-se que o total dos dona-
tivos ultrapassará 150.000 libras
esterlinas.

A safra de café paulista
será de três milhões e

seiscentas mil sacas
Siío ?_u'o, 24 ("Correio da Ma-

nhã") — Na reunia, da Associa-
cão dos Lavradores de Café. o sr.
Jose Eduardo Ferreira declarou
que a safra atual sara de tres mi-
lhões e seiscentas mil sacas, cal-
culando-se a mídia do dozo arro-
bas por* mil pis, visto que exclusl-
vãmente no rale do Purana.pane-
ma, na Noroeste, houve chuva su-
ílclente.

Está em Belo Horizonte o
diretor da Central

Belo Horizonte, 23 (A. N.) —
Em viagem de inspeção a vários
serviços, chegou ontem a Belo Ho-
ri-onte o maior Alencastro Gulma-
rães, diretor da Central do Bra-
sll, que ae demorou em visita ás
_-.tala.o.s da referida ferrovia em*utu Kumsat t_JU*i.tt*«'

RADIO CRUZEIRO DO SUL
HOJE — ás 21 horas — HOJE
'Teatro Mistério"

com a peça policial
"EU NÃO MATEI! //

(61041)

Instituindo a Central do Bra-
ali com personalidade autárquica
o presidente da Republica assinou
o seguinte decreto-lei:"Art. 1° — Fica Instltuldn, com
personalidade própria do riaturo-
za autárquica, a Estrada de I'*ur-
ro Central do Brasil com sede e
foro na capital da Republica, des-
tlníidii á exploragão de transpor-
toa ferroviários e rodoviários e ao
exercício dc atividades Indus-
Irlttlfl e comerciais conexas,

Parágrafo unlco — A 13, F\
C. B. ficará sob a jurisdição do
Ministério da Viação o obras r'u-
bllciis, observadas us disposições
contidas no decreío-lel n. 11,163,
du 111 do março dn 1941.

Art. 2n — Passam ao patrlmo-
nlo da E. V. C. B. todos (íf
bens, Inclusive os Imóveis o as
obrigações de terceiros que nes-
ta dutu se Integram no seu ativo
uHslin como, ft sua rospohsablll-
dado direta, os encargos do seu
passivo,

Art. 3" — A E. F. C. B. con-
tlnunru no gozo da Isenção do
direitos do importação o demais
taxas aduaneiras, na forma da lo-
glslação cm vigor, para os mato-
riais e combustíveis estrangeiros
de quo carecer, bem como da dc
quaisquer oilros Impostos o ta-
xas do que gozam os serviços pu-
bllcos federais.

Art. 4" — A E. F. -C. B. pro-
moverá:

u) — a perfeição e eficiência
dos vários aorvlços;

b) — a coordenação dos trans-
portes ferroviários o rodoviários,
facilitando o recebimento e eu-
trega de despachos a domicilio:

c) — o equilíbrio orçamentário,
com a conduçüo econômica dos

I serviços,- o fomento racional dat
receitas e a compressão Jtistifi-
cavei das despesas de custeio;

d) — a colaboração com auto
cidades publicas, para saneamen-
to. povoamento c rcflorcstiuncn-
to das terras marginais fts linhas;

o) — u colaboração com auto-
rldades competentes para desen-
volvimento das correntes turls-
ticàa;

O — a formação do pessoal no-
ceesario aos serviços, por meio
do seleção adequada o Instrução
profissional, como também o
aperfeiçoamento técnico e funclo-
nal dos empregados.

Art. 5o — A E. F. C. B. serd
dirigida por um diretor, brasllei-
ro nato, livremente escolhido e
nomeado, em comissão, pelo pro-
sidente dn Republica.

Parágrafo unlco — O diretor
perceberá 6 contos do róis men-
sais,

Art. 6" — Compete ao diretor:
a) — superintender todos os

serviços e negócios da Estrada,
bem como representá-la em Juízo
ou tora dclo;

b) — autorizar a execução de
serviços e obras por administra-
ção direta ou a realização do con-
correncia para serem levadas a
efeito m e diante administração
contratada, tartjfa ou emprcl-
tada:

c) — autorizar a aquisição dl-
reta de materiais o artigos do
consumo no caso do excluslvlda-
de, ou as providencias para fa-
ze-Ia nos demais casos, medlan-
to concorrência ou coleta de pre-
í08- i ... ,. .

d) — assinar o» contratos' de
serviços, obras e aquisições, la-
vrados com., prévia- autorização,
apôs as providencias do quo tra-
tam as allnoaa b o' c; ' • '

e) — assinar os contratos, con-
vonlos ou fijustos de trafego mu-
tuo e direto ou de coordenação
de transportes o outros quaisquer
promovidos em beneficio da E.
F. C. B., apís o pronunciainen-
to do ministro da Viação o Obras
Publicas;

f) — autorizar o pagamomo
das despesas regularmente pro-
cassadas e movimentar as contas
de depósitos bancários da E. F.
C. B.;

g) — admitir, melhorar o sala-
rio, licenciar, designar substltu-
tos, punir e dispensar os empre-
gados da E. F. C. B., de con-
formldado com a legislação em
vigor;

h) — decidir as reclamações
quo Importem em Indenizações:

1) — apresentar anualmente ao
ministro da Viação e Obras Pu-
bllcas, para ser encaminhado uo
presidente da Republica, o relato-
rio circunstanciado da gestão
administrativa o resultados da
oxploração da E, F. C. B, no
uno anterior;

J) — designar um de teus ime-
dlatoa auxlllares para substltuf-lo
em caso de impedimento por pra-
zo menor do trinta dias.

Art. 7o —- A E. F. C. B. de-
verá apresentar ao ministro da
Viação e Obras Publicas, para ser
submetido â aprovação do pre-
sidente da Republica, o projeto
de regimento em substituição an
regulamento aprovado pelo docra-
to n. 20.61!'), de 23 dc outubro
de 1931, que continuará cm vigor,
em caráter provisório, com ns ai-
teraçoes legais, Inclusive as des-
to decreto-lnl.

Art. 8" — Os orçamentos ln-
duslriuls da Estrada, os progrn-
mas, projetos o orçamentos du
serviços e obras novas e aquisi-
ções quo importem aumento do
valor patrimonial serão, do mes-
mo modo, submetidos á aprova-
ção do presidente da Republica.

Art. 9° — Fica extinto o Qua-
dro II do Ministério da Viação
e Obras Publicas.

Parágrafo unlco — O pessoal
da E. F. C. B. será constituído
de contratados, mensallstus, dia-
rlstas e tarefelros, sem prejuízo
do exercício regular e direitos dos
atuais funcionai-los, cujos cargos
de menor vencimento, quando du
carreira, e os isolados, irão sen-
do suprimidos ft medida que va-
garem.

Art. 10 — O orçamento de des-
pesa da E. F. C. B. consignará,
separadamente, as Importâncias
destinadas ao pagamento dos con-
tratados, mensa listas, diaristas,
tarefelros, funções gratificadas e
dos funcionários ainda existentes.

Art. 11 — Haverá tabolas nu-
merleas. aprovadas pelo presiden-
te da Republica, para os mensa-
listas e diaristas. A tabela nu-
merlea de monsalistas con terft
funçBes vagas cujo preenchlmen-
to ficará condicionado «. supres-
são previa dos cargo-a dos.atuais
funcionários,

Art. 12 — Será expedido pelo
presidente da Republica o Regu-
lamento do Pessoal dn E. F.
O. B.

Art. 13 — 0 pessoal da E. F.
C. B., com exceção dos funclo-
narios, ficará .sujeito fts normas
dos decretos-lels ns. <M0, do 4 dc
fevereiro de 191IS, o 1.909, do 26
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r-o realizem os concursos para
admissílo regular.

Art. 15 — Os funcionários efe-
tivos poderão, a pedido, ser apro-
vcltndus nas sérios funcionais de
atividades correlatas, com salário
equivalente aos seus vencimentos,
perdendo, porém, definitivamente,
sua qualldado de funcionário».

Art. 10 — O regulamento da
Caixa de Aposentadoria c Pen-
soes da E. K. C, B. so se apll-
cará aos contribuintes no que se
entender com empréstimos, as-
sistencia iiiedlco-clnirglca, apo-
sentndorias o pensões.

Art. 17 — B" vedada a slndl-
caiização a todo o pessoal da E.
F. C. U.

Art, IS — Todos os atos e dos-
licsas relativos a pessoal serão
obrigatoriamente publicados no"Boletim do Pessoal".

Art. 19 — A administração da
E. F. C. B. furfi desdo logo o
tomhamonto detalhado e Indtvl-
dualizado dos elementos constitu-
tlvfcs do seu patrimônio, com per-
feltn caracterização e estudo dc
sua conservação, devendo consl-
ilerar em primeiro lugar o mate-
rial rodante, du tração o dos ai-
moxarlfadns.

Art. 2(1 — A baixa do qualquer
unidade do patrimônio que no
Inutilize uu se torne doaneces-
saria ft E, [¦'. c. B. serú prece-
dlda de autorização dn ministro
du Viação o Obras Publicas,

Art. 21 — A B. I*. C. B. fl-
cará sob fiscalização legal, técni-
ca c contábil do Ministério d.-i
Vluçiio ti Obras Publicas e, es-
pocialmento, do uma lielcgução
do Controle (U. Cl composta ile
um engenheiro do D. N, E. F.,
um contador da Contndorla Geral
da Republica e uni funcionário do
corpu Instrutivo do Tribunal dc
Contas.

Parágrafo unlco — O ministro i
da Viação designara, o on gen hei- jro do U. N. E. F. o. solicitará
du Contodorln Geral da Republi-!
ca e do Tribunal de Contas, res-!
pectlvnmenle, a designação dos \
demais componentes.

Art. 22 — A D. C. examinará
todos os documentos de despesa
solicitando os esclarecimentos
que Julgar necessários. Quando
os esclarecimentos não forem sa-
tlsfutorlos, a D. C. represcntnrft
ao ministro da Vlnção o Obras
Publicas.

Art. 23 — A D. c apresenta-
rá, mensalmente, no Ministério
da Viação o Obras Publicas, o ba-
lanceto da receita o despesa rio
mèa anterior o, em agosto du
cada. ano, o balanço geral do 1°
semestre, com seus anexos o da-
dus estatísticos. O relatório cir-
cunstanciudo de suas observações,
relativamente a gestão adminis-
trntlva em cada exercido, serft
apresentado em março do ano
seguinte, cum os balanços gerais
e anexos, alein dos dados esta-
tlstlcos justificativos das opera-
ções feitas.

Art, 24 — A' vista desse rela-
torio, o ministro da Vluçáo e

(Continua na 6" pag.)
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Mesa do ministro Francisco Campos
,i

O PACOTE PÔDE
SER PARECIDO,

_____a l

MAS A QUALIDADE II
júmcòÁ \

JSERA' A MESMA I
Os similares do Café

Paulitita, não podendo
igualai a sua qualida-
de e paladar insupera-
veis, imitam a sua em-
balagem para assim
obtei maior consumo.

Minha Senhora! Para
saboreai um bom café,
peça Café Paulista e
examine se o pacote
contém os nomes Café ,
Paulista e Soares Pi-
nheiro & Cia. Re*cuse
sempre os semelhantes,
cuja qualidade in-
ferior, decepcionará
o paladar dos seus,

ffifcjpAUlISIA
SUAVE MISTURA OE CAFÉS FINOS

Marca rt_iitrida aob n.' 55.3Í1
Pi.p.i.ío pn SOARES PINHEIRO _ CIA.
Tonilaçío i Hjijimi lu da Co-iUtol-ll, Z3-&

Direção do Caslno da Orca
realizou ontem, com notável xttu,
uni dou seus mais arrojados cm-
preendimeutos — trazer d nossa
terra, ondo o sol ,i permanente e o
Inverno um doce outono europeu
uma palzagcm dc neve, transfor-
mando o palco numa pista dc gelo
onde os grandes artistas dmse"sport" kiiiicij 1-l.ifo e praticado
pelos am: lido sairam do Brasil
ali sti exlbitHtem, trantt por tando*
nos, asKiin, num milagre tle linagl-
nação, ao " Pnlats tlu Glacc". ile
Paris, ou aos suntuosos "ler-
Blioies" do "Collsenm" tle Lon-
dres.

O carioca compreendeu bem o
qw de novo, dl/crente e raro lhe
cru oferecido a não se lis rogado
para enmpareeer s aplaudir calo-
rottamettte, quando o cenário x>;
abriu e. entre montanhas cènogru
ficas de gelo c graciosos pingüinsas "glrls" aDicrlcanas deslizaram
serenamente na pinta dn nulo, im-
ciando o "show".

A proporção qun os artistas mtr*
filam, bailando mais qun pnti-
nando, a impressão da rlegam-ia.
de harmonia e de graça crescia cm
nossa sensibilidade ale ao máximo,
quando, num leva « *ím/0 vestido
cinza, Betty Wadc, a campeã
olímpica; surglr^para atender ao
chamado dc Bllly, e. entre, seus
braços, compor uma sinfonia
vaporosa c rterea — a valsa mais
elegante que alguém Jii viu, dan-
sar.

Elegância... O "show" havia
terminado, mas nossos alhos uuar-davam ainda essa Impressão tu-
delevvl e pnr cia foram atraídos
para a própria sala do "grlll-
room" e se detiveram na Sra. Mar-
tinez de lloz.quc, num maravi-
Ihoso vestido negro, sala justa
até os joelhos, abrindo em gomos,
mangas estreitas e longas, todo
coberto da mtssangas, conversa,

com as senhorita» Regls de OU-
vrira e Perla Luccna; na sra.
Oellna Ifeck, a nuiis bela criação
que "Worlli" já imaginou, saiu
ampla ile rcilria antiga, carpete dc
veludo preto muito justo, dnas flò-
res pequenas o discretas de cada
lado ilu cabeça completam uma 11-
nha impecável; na sra. Plínio
Ue.lióa, cuja cabeça è Mm Ticiano
puro, brilhando mais sobra a har*
mania das dais azues do seu vesti*
do; na sra. fíenjaniin Vargas mui-
to serena, num belíssima vestido ile
brneado branco, onde duas /lârrs
vermelho n anil, são a nota colo-
rida do mais puro "ra/finement";
na figurinha linda de boneca nn-
liga Ioda de anil que 6 a sra.
Fernando Falada; na clegantisbi-
ma sra. Vicente (iulllcz, vestido de
renda preto, munpa justa, caria
colante; na senhora Castro Xcves,
cujo estranho e lindo vestido de
lirocado furta-câr dn azul c prata,
destaca o brilho e a alvura do seu
rosto de madnna antiga; nu .te-
?i/iom l.ui; Aranha que. num ele-
giinlissimo vestido de noite, toda
anui. com. bolsos de "pnllletC"
dourado, conversa cnm a senhora
Henrique Dodsworth, toda da pre-to: nn elegante e alva silhueta da
senhora Francisco Bosemburgo,
que. sorri, fells, no comentário da
senhorita Vlorcnclo de Abriu; mis
senhoras Jorge, l.age, Moria ilo
Castro, Raul Amaral Peixoto, Je-
suíno de Albuquerque, Geraldo
Mascarenhas o... -nio se pode de-
ter mais porque são atraídos poruma silhueta elegante, vestida da
veludo marron, ,! a senhora Xorah.
Rnosemboom que conversa com a
jovem escultora que a Argentina
nos enviou, Martha Wlnlnsky,
cuja frase, por nós ouvida, i o fe-cho qun procurávamos para estacrônica:

— Vstcdes. brasilenos, son ma-
ravlilosos; tlqnen todo, e hacen
todo lo que qttlaren.

i
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ESQUINA da SORTE vendeu
ontem
23.161 com 500 contos

«fglRA mais 300 contes
Ouvidor 50; Esq. 1.» de Março — CASA GUIMARÃES

O REGRESSO DO CO-
MANDANTE AMARAL

PEIXOTO

Declarações do interven-
tor fluminense antes de

deixar Washington
IFoslilripíon, 24 (Reuters) — O

comaniliinte Ernani do Amaral
Peixoto o suo espona sra Alzira
Vargas do Amaral Peixoto, dei-
xaram esta capital, pnr via néreu,
hoje, com destino a Jllaml e Palm
Beach, do ondo seguirão para o
Rio de Janeiro, onde deverão clic-
gar a 30 do corrente, depois de
uma excursão quo os mesmos
classificaram "como um alto su-
cesso e uma frutiiosa e agradft-
vel visita aos Estados Unidos,
deranto quase dols meses". O cn-
sal resolveu demorar-se trcH dias
em Palm Beach, famosa praia de
banhos da Flórida, antes de par-tlr de Jllaml a ÜS de maio com
destino ao Hio do Janeiro.

Ao aeroporto compareceram,
para desejar boa viagem ao ca-
sal, o embaixador do Brasil, sr.
Carlos Martins o esposa, alC-m (le
membros da embaixada acompa.
iih;ulos de suas esposa*. Inclusive
o si-, Walter Sarmanho. conse-
llielro dc embaixada, sr. Aloncas-
tio Guimarães, Io secretário da
embaixada, o Hugo Kiuitler, 2° su-
cretario,

O casal foi acompanhado a
Miami pelo st*. Jnsí Garcia Souza,
amigo particular do governador
Amaral Peixoto. -

Falando aos jornalistas o co-
mandante Peixoto declarou que
havia concluído, com sucesso, to.
das as compras qm- tinha vindo
fay.er para o seu Eslado. outro ¦¦
quais a do unia torro do tran.

i missão elétrica pnrn cm potencial Provlnclna do Entre Kloa e Cor-
do 300 H.P., além do outros lm- I «"icntfa, na Argentina.

; poTtantofl materiais pura .1 Esta-1
; Cio Hidroelétrica do Klo do Ja- \i nelro. fabrica de automóveis Ford, no

Aa caldeiras foram adquiridas | Rio do Janeiro, nenhuma decisão

Extinta a carreira de polcia
especial

Assinou o presidente da Repu-
blica um' decroto-Iei extinguindo
a carreira do pcílcla especial «
criando em substituição, 03 w>-
pulntcs cargos isoludOB, de provi-
monto em comissão: 1 de policia
especial padrão I; 10 do policia
especial, padrão H; 10 do policia
especial, padrão O o 200 de policia
especial, padrão F.

Os (.argos criados serão providos
a proporção que se vagarem e to-
rom suprimidos os da carreira ex-
tinta, aproveitadas as dotações or-
çamentarlas a ola destinadas, c
as nomeações para os mesmos se-
rão feitas mediante Indicação do
chefe de Policia c condicionados a
prestação do provas por cato do-
terminadas.

Estabeleço o decreto que a Poli-
cia Especial serft dirigida por um"comandante", com os vonclmcn-
tos do padrão U nomeado, em
comissão, por proposta do chefe
do Policia.

+¦»¦»

Subscrição* a favor das
vitimas das enchentes

do Brasil e da Ar-
gentina

lluenos Aires, 2-1 (11. T.) — A
Câmara do Comercio Argentino-
Brasileira promoveu entro seus
sócios uma subscrição a favor dns
vitimas das grandes inundações
que assolaram o nordeste argen-
llno e o sul do Brasil. As con-
trlbulçOes foram substanciais o
sei-ão empregadas para nuxllinr

1 as povoaçfle. do Estado do Itio
| Grande do Sul, no Brasil, e daa

__aX^Í3S^W^^____
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Grandes e pequenas
Em todas as loterias, a "Casa

Nazareth" (Ouvidor, 96) da, de
prêmios aos compradores de
seus bilhetes, tanto no balcão
como nos pedidos do Interior,
presentes finos paru senhoras c
bilhetes de mil c 500 contos.
Mesmo os bilhetes que saiam I
brancos podem ganhar 500 con-,

I tes. (31)21)2) 1 Isso

adquiridas
da Bethlein Steel e serão embar.
cadas em partes, aa quais serão
montadas no Estado do Rio.

Acrescentou o comandante Pei-
.coto que os planos para a insta-
laçã.0 dn. Sidnrur_.iu vão progre-dindo satisfatoriamente.

Todoa os desenhos da maqul-
narla e dos edifícios foram já
aprovados e as encomendas parn
as referidas maquinas Jft foram
objeto do contratos asai nados pelo
coronel Jlaccdo Soares, chefe da
missão brasileira encarregada do
assun to 1

O comandante Amaral Peixoto
esclareceu também que a Junta
do Prioridade da Defesa Naclo-
nal jft aprovou estas encomendas
e qne o material em questão sora
despachado para o Rio do Jnnei-
ro dentro dc jkiuco tempo.

A aprovação pola Junta d-
Prioridade da Defesa Nacional
torna-se multo Importante por

que maquinas o Instrunien-

Lista tríplice para
desembargador

,

concluídos os
acordos chileno-

bolivianos
La Pais, 2< (A. P.) — A co-

missão mixta chlleno-bollvlana
terminou _ redação doe acordos
comorciale que vinham' sendo ne-
goclados, devendo sor subscrito»

Ipor aa__fcj «_ _?.«_wflca-

de dezembro do 1030, com as mo-
Aba.lo sísmico registrado •*ltloa«3ea deala lei e posteriores.

i ate a expedição
em Mendoza

Buenos Aires, 24 (Ii. T.) —
Noticias procedentes de Mendoza
Informam que ocorreu um abalo
sísmico de pouca Intensidade na-
quela provlencla, não tendo sido
rofglttrado pelo Observatório fle

4SttU*_£__ll_K*

spedição do Regulamento
a que se refere o artigo ante-
rior.

Art. 14 — Os funcionários In-
terlnos aerao imediatamente- exo-
neradoa ou, ae possível e conve-
nlente, aproveitado» provisória-
mente nas funções iniciais das
séries funcionais correspondentes

! tivs gao agora muilto difíceis «lo
ser obtidos nos Estados Unidos
unia voz que todos ns esforces
dc produção deste pais estão con.

... centrados em prover auxílios ftO tribunal de Apelação dn Dis- Grã-Bretanhn o para aa própriassob necessidades da defesa nacional.
Planos siniilaros pnra o ostn-

beleclmento do uma fabrica de
motores no Brasil, onde serão
construi d qs motores para os
aviões Curtlss o Whirlwind, os-
tão avançando "multo bem".
Também esses contratos foram
assinados, disso o comandante
Peixoto. A missão encarregada
deste assunto é chefiada pelo co-
ronel Munlz,

trilo Federal esteve reuni.Io,
a presldencln do sr. Álvaro r,ou-
l.u-t rlc oliveira, afim de organl-
/ar n lista tríplice dos julücs de
direito e que vai ser enviada ao
presidente da Republica, para
dentre o'es ser escolhido o que
serft nomeado desembargador, na
vaga deixada com a recente apo-
senladorin do sr. Pructuoso Mu-
nlz dio Aragão.

Feita a. votação c apurados os
votos ficou a lista assim consti-
tulda: José Duarte, IS votos; Tos-
cano Bspinola, IS; Ribeiro da Cos-
ta, 15; Lafayette de Andrade, 1;
Nelson Hungria, 1; Serpa Lopes,
ti Vieira Braga _ 1. Os trea prl-

ilfl UM r.tutUj *_vl_-_»v MS .«ui melroí torm-r.o _ ilstv,

O comandante Amaral Peixoto
disse que visitara a fabrica dc
aviões Curtlss, em Bufalo. tendo
ficado multo bem Impressionado
com o que. lhe fo! dado ver no I tendo alf fo demorado" por nigmis
grande estabelecimento. dias, em visita a outros EstadosOuanto 4 construção 4* uma I brasil»**""».

havia ainda sido tomada, disse ocomandante,
A sra. Amaral Peixoto, toman-do parte na palestra, declarou queos estabelecimentos Ford seacham, no momento, extraordl-

narlamente ocupados em executaros encomendas destinadas & de.,fesa nacional e por Isso não erade esperar que a sua administra-
cao pudesse dispor de tempo su-ílclente para cuidar do estabele-cimento de uma fübrlca no Bra-sll. nas circunstancias atrais.
Além (INso, declarou a sra. Ama-ral Peixoto, altos dirigentes dafabrica Ford lhe haviam Infor-mado que a organização havia
perdido ri versos fstabelecinentos
na Europa, em virtude dn .guerra.

Rindo francamente a sra. Alzira.Peixoto declarou aos jornalistas-"Aproveitamos a viagem ao mft-ximo e estamos agora tristes pelefalo dc lermos que nos ausentardeato país",
O comandante Amaral Pelxotcexpressou sentimentos idênticos

acresceu I»ndo que. "vamos em-bora levara»» uma excelente lm-
pressão do tudo quanto vimosaqui".

Respondendo a uma perguntada Imprensa, a sra. Amaral Pcl.xoto declarou que não era portadora de qrnlquer mensagem d-
presidente Roosevelt, destinada a
presidente Vargas. Recordou qu-a mensagem de que foi portador:do presidente Vargas ao presi-(lente Roosevelt era uma resposta

.1 carta que o presidente doa K--tados Unidos havia dirigido uodo Brasil, por" intermédio do ex-diretor geral dos Correios, sr. Ja.mos Karlcy, que visitou o Rio de.lanelro em viagem do negócios,



CORREU) DA MANHÃ — Domingo, 25 dc Maio do 19ái

Neutralidade...
Dolorosamente retumbou, por

toda a erisiundaile. em lls7, n no-
tíela da quetiu d*- Jerusalém, ro-
tomada pur Saladlno,. f; que. dc-
pois au» Imensos eafor^w (ius
iluas primeiras cruzadas, só rema
vam, do Império franco do Orlen-
le. Tiro, Antloqulu e Tripoli. lll-
gord, monge de Salnt-Uenls, re-
glstou que tudas as crianças 'ias-
i idas nésso ano calamitoso, só ti-
voram 22 dentes o não 32. como
il.-veriam ter,., Conta o iwsmo
Ulgord que. no dln da tomada de
Jurusitlém por Saladlno, vlrnn. Uf)
monges de Argentcuil a lua des-
per do céu à torra... Outros pto-
ilfglos se verificaram: em várias
ii, rojas crucifixos o imagens der-
rumaram lagrimas de sangue na
presença de todos os fióis...

O papa Urbano 111 mon eu do
dor o Grogórlo VIII. que lhe .m-
cedeu, consagfou o curto período
do seu pontificado ein Incentivar
us cristãos a retomarem a cidade
manta. Proclamou a trégua tlc
Delis, ou seja a suspensão do hos-
tilldades entre cristãos, por sete

laveis desígnios dn Providência.
"1 ns expiraram — diz o cronis-
ta, monge Ànsherto, Outros, in-r-
sitadldos 'de haver Deus abíuido-
nado sua causa, .renunciaram a
fe cristã, udotando o maométis-
mo", Outro cronista — o tnonrfo
Clodofredo — comenta; "Fez Deus
o quo lhe nprouvo e de. certo o
fez com Justiça, de acOrdo com
suas Inflexíveis e Imutáveis von-
tades; não, porém, com miseri-
córdla. se é pernillldo dizê-lo. h
visla do estado da Igreja e da
Torra Santa". Os muçulmanos,
ao contrario, entoavam loas fi
Providência, considerando a mor-
te do imperador alemão Indluculí-

1 vel dom celeste. "Frederico ato-
j gou-se — escreve o historiador
! árabe Boha-Eddin — num pon-

tn em que o rio não dava água
até .1 cintura, o que prova ter

| sido Deus quem quis livrar-nos
Idéie"...

j Ao ter noticia do desmantelo
! das tropas de Frederico Harba-
I Roxa ficaram os europeus eonfu •

j sus, sem saberem u que pensir
Ida misericórdia divina. Dos cem
! mil galhardos guerreiros, pai tidos

do Ratlsbona com o Imperador,
| apenas cinco mil chegaram a An-
I tloqula, onde, além do mais, fo-

ses descobridores Inter-plnnetá-1
rios que o Ilrasil preciso. K|
assim necessário muito cuidado j
na seleção dos homens d; íora;

que nos virão instruir...

Edição tle hoje 36 pags i
_____ _-
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do I iam mal recebidos pelos crlstâoj.; nos; oa cardeais fizeram voto ..
\ iver de esmolas c não montar! Diziam estes que. até então, o
i ivalos antes da retomada do ! renome dos alemães os auxiliava;
sinto sepulcro, percorrendo a 'íu- j com a presença deles, porém, sen-

-•' com uma crua nas tiram cortadas as asas à vitória,
visto como o seu aspecto sé lhes

1 Infundia desânimo. Ta! o nú-

lupa a P'
mãos. O Marquês de Monttei'1'nt,
príncipe de Tiro e pretendente ao
nono dc Jerusalém, fez expor,
nas principais cidades da Europa,
nina representação viva o elo-
quente da cidade santa: no meio
i rgula-se um simulacro do Santo-
ScPlllcrOí tendo por cima uni sar-

mero dos que caíram em poder
dos turcos, que o historiador
Emmad-Bddln conta possuírem,
durante muito tempo, quase to-
das as famílias muçulmanas de
cortas regiões da Asiu-Menor. três

raceno, cujo cavalo cobria de ' mi quatro escravos alemães,
in. indicies o túmulo do Senhor. | Foi contra a cidade de Acro

Arcara a França, quase sozinha. |qU(!i ao chegarem A Palestina por
..•i.i o peso da primeira cruzada. I vla marítima, Felipe Augusto do
Contribuíra poderosamente a Ale- França e Ricardo Coração de
manha para a realização da se- | Leão convergiram seus esforços
tinida, enquanto a terceira de-
Vla "er principalmente popular na
Inglaterra. Sendo Imensos os dis-
pM.dlos com n empresa, foi dccl-
dido, por deliberação unânime dos
1 rinclpes e bispos, que todes os
que não tomassem a cruz prií.-a-
riam uma taxa correspondente ã
d Ce 1 ina parte de suas rendas o Uo
valor de seus bens móveis. Foi o
que se chamou dizima Saladina.
Tnl. pois. o terror Inspirado, na
K iropa, pelo grande sultão, otie
o próprio imposto, destinado a
coir.hatê-lo, concorria para ceie-
brar-lhe a glória... Pretendeu o
clero secular eximir-se do pagi-
mento da dízima, alegando ji au-
xlllar os cruzados com suas ora-
çües. Não lhe atenderam, porém,
de modo Inexplicável, às recla-
mii' -les. Felipe Augusto de Fran-
ça fez prender o» judeus em suas
sliíi^ogas, obrlgando-os a contri-
bulrem com cinco mil marcos fio
prata. Imensa foi a renda pro-
du- 'da pela dizima, apesar de rão
serem, como é fácil de ver, mil-
to escrúpulos os
rios incumbidos de arrecadá-la.
Vituperam os cronistas do tem-
pu o verconho-ío procedimento do
um lemplárlo, pilhado ao escon-
der, nas largas dobras do hábito,
os tributos dos fieis.

Cimo haviam sido multes os
camponeses, que tomaram a cruz
nas cxpediçóes anteriores, afim de
Kubtraírem á servidão da gleba,
resultando ficarem as terras sem
cultura, foi decidido que só po-
deliam fazê-lo, dal por diante,
com 6 expresso consentimento do
seus senhores. Tão grande o en-
tusiosmo despertado, na Inglater-
ra, pelas pregações de Baldulno,
arcebispo de Cantuárla, que fica-
vam despovoadas as regiões por
onde passava, muito embora ti-
vesso de dar a cruz a homens
quasi despidos, porquanto as mu-
lheres, durante a noite, escondlum
as roupas dos filhos e maridos
afim de Impedi-los de assistir as
pregações. Manifestou-se. demeis.
ruidosamente, o ardor dos Inale-
ses por tremenda perseguição
contra os judeus, muitos dos quais
só escaparam aos seus algozes,
suicidando-se. Em York, mata-
rain-se, por suas próprias mãos,
nada menos de quinhentos. O
chefe da familia tomava de um
punhal, c, depois de matar a es-
posa e os filhos, suicidava-se,
afim dc evitar os suplícios a que
o povo, exacerbado, submetia os
israelitas — narra o abade Fiou-
ry, o qual regista ainda nave-
rem os cristãos queimado 09 ar-
qulvos e papais dos judeus para
;issim se livrarem de suas dívl-
das... Renovavam-se estas cenas
do horror em cada cruzada. Como
todos precisavam de dinheiro pa-
ra a expedição, lembravam-se de

num longo silio. Tão grande e lu-
zidlo o exército, então formado
com os cristãos vindos de toda
parte, que, ao contemplá-lo, ex-
clamou um cavaleiro: "Fique

Deus neutro e a ritdría jerrf nos-
sa!" A Providência tem. porém,
caprichos inexplicáveis: não gunr-
dou a neutralidade e Jerusalém
não mais foi retomada, vencen-
do, assim, os adeptos de Mafoma,
os quais, com Saladino só cha-
mavam a Cristo, com supremo
desdém, o Deus engendrado,

Ivan Uns

DISTINGAMOS !
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Tara a formação, no Brasi!,
; de sua cultura muito contri-
buirãm os estrangeiros. Pode-se

' mesmo dizer que a sua coopera-
i ção. neste terreno, foi decisiva.

Darwin, o genial criador da
Arlos comissá-! leoria de evolução transformis-

ta, autor da Origem tias Espe-
cicx, andou pela ' América do
Su!' quando de sua viagem no
Bcaejlc. Deixou o cunho de sua
forte personalidade ein muitas
observações que fez sobre a
nossa fauna e flora. Martius, o
botânico alemão que trilhou,
com sua visão de sábio c sua

paciência dc beneditino, vastas
extenções do território nacio-
nal, foi quem levantou o seu
mapa botânico, quem traçou a

geografia das .plantas brasilei
ras, na sua semp/e citada obra,
verdadeiro repositório funda
mental, Flora de Martins. Geof-
froy Saint-Hilaire fez igual-
mente muito por descortinar as
nossas riquezas naturais, estu-
dando-as e sistematizando-as.
conforme a sua espécie e qua-
lidade. Agassiz será outro nome
a citar-se entre os que se viram
atraídos pela curiosidade de nos-
sas selvas, e muito cooperou nos
estudos da geologia e paleonto-
logia brasileiras. E iríamos longe
se quiséssemos referir quantos
enviados do exterior aqui vie
ram, viveram e trabalharam em

prol da natureza tropical brasi
leira, desvendando os seus se-

gredos.
Mais modernamente a cor

rente de estudiosos estrangeiros
se caracterizou pela vinda dc

geólogos, como Orville Dcrby,
norte-americano que entre nós
irradiou saber e simpatia, até ao
dia em que a melancolia privou
o Brasil.de sua preciosa assis-

e os judeus, em geral deposl-1 t-nci;l intelectual. Oswaldo Cruz- de grandes riquezas, ha- 0& teve _ indicaçã0 dc
„ crucificado o Deus dos crls- 

^ _^ ^ ^ ^ francèSi
o Barão de Pedro Af-
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Diretriz fiscal

Iniciadas as sessões preparató-
rins da Conferência Tributária a
19 do corrente, foi o conclave ins-
talado ontem, sob a presidência
do ministro da Fazenda. Volta-
mos a salientar a importância
d cvs a assembléia econômica* des ti-
nada a enquadrar o sistema trl-
butãrlo dos Estados e Municípios
no plano geral da economia do
pais, quo esteve a cargo do Con-
selho Técnico de Economia e Fl-
nanças do Ministério da Fazenda.

Preliminarmente foram pedidas
fts administrações estaduais e mu-
nlcipals a respectiva legislação
tributaria e a estatística das ar-
recadaçSes fiscais, a contar de
1930. Realizaram-se, em vários
Estados, conferências regionais,
ftc quais compareceram represen-
tantes daa cinco regiões geo-ecu-
nômiens em que se divide o país.
Desde 1331) o presidente da Re-
pública fizera sentir a imperiosa
necessidade de urna revisão e sis-
tematlzação dos tributos, impostos
e taxas cobrados pela União, pe-
los Estados c Municípios. E, ao
examinar o assunto, o sr. Getu-
lio Vargas proclamou quo nem
sempre a incidência de Impostos
corresponde à justiça tributária,
e em alguns casos vae mesmo atê
prejudicar as atividades produtl-
vas.

Em várias épocas, em mais de
um comentário, apresentando ca-
sos concretos e freqüentes, te-
mos demonstrado que, em verda-
de, a tributação desordenada, In-
Justa ou pelo menos iníqua, tem
constituído um dos obstáculos a.
expansão econômica do Brasil. As
Iniciativas esmorecem; os que as
promovem, cansados de reclamar
contra as Incongruências dos sis-
temas fiscais dispares, preferem
abandonar as atividades que se
dispunham a exercer permanen-
temente.

E, na fase econômica que atra-
vessa o pais, oriunda em grande
parte de causas externas, todas
as medidas serão poucas para re-
vigorar o mercado Interno, colo-
cando-o em condições de reagir
contra oa fatores maléficos. Que
seria preciso dizer mais. para de-
tinir a responsabilidade e a ee-
levanto tarefa da Conferência Na-
cional de Legislação Tributária?
As delegaçSes que a Integram
conhecem bem o alcance dessa
responsabilidade e a Importância
dessa tarefa. E terá o país, pela
primeira vez, não ê absurdo acen-
tuar, uma legislação tributária
coerente, produtiva e capaz de re-
conciliar o contribuinte com o
fisco, disciplinando as arrecada-
ções. como Já foram disciplinados
os orçamentos. ,¦"/.-¦»

considerado Ia como contribuição
ilo conforto que as estradas de-
vem proporcionar, frisemos assim,
represen Ia cerca de 2 % da re-
celta total apurada.

Não conhecemos aqui essa rc-
celta relativa ft Central nem, tão
pouco, a contribuição que a gran-
de ferrovia pretende oferecer pa-
ra o conforto de seus passagel-
ros. Quando se cogita, porém, de
estabelecer normas para um ser-
viço do utilidade pública, a cita-
ção de Tlir Modem Rallicág vem,
a propósito, lembrar que não de-
ve ser cogitado o lucro, senão o
Interesse de bem atender aqueles
que se vêem obrigados a suportar
ns longas viagens sem alimenta-
ção limpa e sadia.

Fogos e balões

As tradicionais festas de São
João, que no interior do Brasil
sempre so revestiram de aspectos
típicos e pitorescos, não podem
Infelizmente ser comemoradas da
mesma forma nesta capital, por-
quanto da sua prática decorre a
possibilidade de sérios inconve-
nientes para a cidade. Assim i
que o uso doa baldes neste perio-
do do ano tem causado sempre
Incêndios e outros prejuízos nas
habitações. E, quanto ao empre-
go de fogos pelas crianças, o que
se tem verificado com Insistência
clamorosa ê que anualmente são
elas prõprias as maiores vitimas
do tais folguedos, contando-se por
dezenas oa meninos que sofrem
acidentes multas vezes de cará-
ter grave e alarmante.

Ê portanto bem oportuna e
louvável a atitude da polícia to-
mando a iniciativa de cercear do-
ravante o emprego de fogos e
balões como modalidades de festo-
Jos que, embora tradicionais, co-
locam em risco a segurança e o
bem-estar da população.

Onde há e não há opinião

Conferência de comércio

Valeu-se da perseguição aos ju-
deus para aumentar os tesouros
de que carecia. Ricardo Coração
de Loão, qne era extremamente
dissipado em seus gastos. Além
de confiscar os bens dos Isrnell-
ias e cobrar, eom grande rigor,
a dízima saladina, alienou os do-
míntoa da coroa, pondo em leitão
todas as grandes lUjjnidncles de
reino, Declarou mesmo que ven-
deria Londres, se lhe achasse
compradur. Havendo sido um doa
erros das primeiras cnizadnn,
além da indisciplina, o grande
número do bocas Inútela ao fim
militar da empresa, foi proibido
o alistamento de mulheres, Exce-
tuando-se, porém, as lavadelros,
foram muitas as que se apresen-
taram como tais, o, sob este as-
pecto, a nova expedição não di-
feriu das anteriores...

O Imperador alemão Frederico
Barba-Roxa foi o primeiro a par-
tir. Havia, na mocidade, acmn-
panhado seu tio. o Imperador
CÓnrado .III. Observara, pola, de
perto, os inconvenientes do alls-
tamento em massa, que causara
o fracasso da cruzada anterior.
Determinou, por isto, que só po-
derla seguir, em suas tropas,
quem tivesse dinheiro bastante
para custear sua própria subslu-
têncla durante dois anos. Dispon-
do dc mais homens do que o ne-
cessario, obrigou os que deixavam
de seguir a resgatarem o seu
voto mediante certa soma. Ape-
sar, porém, de todas estas pre-
cauções, partindo de Rastlhona
em 11 de maio de USO, com um
exército de cem mil homens esco-
lhidos, estavam estes, um ano
mais tarde, ao chegarem a Icô-
hiutn, na Ásia Menor, reduzidos
a menos da metade: eram, ape-

nas, quarenta e dois mil!

Do Luodicéla (capital ila Asla
Menor no tempo dos Imperado-
res romanos) até IcOnlum, foi o
exército incessantemente persa-
guldo pelos turcos, sofrendo os
mais cruéis horrores da sede e.
da.fome. DepolB do amarísslmns
provações, ao atravessar o rio
Selef, na pequena Armênia, nele
se afogou Frederico, deixando o
Beu exército no auge do deses-
rjêro. nerplexo ante ns Imnerscru-

quando
fonso pediu que mandassem do
Instituto Pasteur de Paris um
técnico á altura de dirigir o novo
instituto soroterápico de Man-

guinh.os; Oswaldo Cruz foi dos

que mais intensa e brilhante-
mente tornaram proveitosa essa
corrente de emigrados intelç-
ctuais. Trouxe ao Brasil três
sábios alemães que eram gran-
des nomes de seu tempo: Giem-
sa, Prowazeck, Hartmann. E a
obra desses homens no desen-
volvimento da cultura médica
brasileira foi simplesmente no-
tável. Prowazeck e Hartmann
abriram aos nacionais ascorti
nas da Protozoologia, atrás das

quais se ocultavam e se ocultam
ainda tantos tesouros biológi-
COS. . .

A guerra atual, como a outra
dc 1914-1918, prejudica sem dú-
vida 

"essa corrente de valores
intelectuais. Mas, a despeito
dela, segundo notícia propalada,
vai o governo contratar profes-
sores franceses, suíços e ale-
mães, para o ensino profissio-
nal, o que vem animar de novas
esperanças aqueles que, com o
exemplo do passado, sustentam
a necessidade dc permitir-se que
homens de saber possam coope-
rar 110 desenvolvimento de nos-
sa cultura.

N'ão se trata, 110 caso, como
poderia parecer, de aproveitar os
chômciirs da velha Europa para
atuarem 110 Brasil... Mas, na
escolha desses valores, é pre-
cisa muita cautela, pois hoje os

que se inculcam sábios para ob-
ter 11111 passaporte com destino
ás Américas são cm grande
número. Ainda agora, a popu-
lação de Bclo-Horizonte, Esta-
do do ministro Capanema, anda
ás voltas com um sábio polonês,
que se diz apenas inventor de
um processo para captar a ener-
gia elétrica inter-planetária.

* * *
Ora, não è propriamente des-

A reunião, em Montevldéo, de
figuras das mais representativas
da vida comercial do continente,
tendo por objetivo o estudo de
problemas econômicos de lnterês-
se recíproco para as naçCes ame-
ricanas, está certamente destina-
da a produzir animadores resul-
tados. Isto porque a América, es-
tando atualmente circunscrita
quase unicamente aos seus pró-
prios mercados, sô na ampliação
do comércio lntra-contlnental po-
dera encontrar reforço ao desen-
volvimento de suas transações de
intercâmbio mercantil.

Vem a propósito assinalar que
a reunião da Conferência Ameri
cana de Comércio, em Montevldéo,
coincide com a Instalação da ex-
posição de artigos da produção
Industrial brasileira, ora em Inf
cio do funcionamento naquela ci
dade. O Brasil permito assim, aos
autorizados representantes do co-
merclo do continente reunidos na
capjtal uruguaia, conhecerem a
qualidade dos artigos fabricados
pela nossa Indústria, ao meamo
tempo que faculta necessarlamen-
to este conhecimento aos merca-
dos daquele país.

Informações autorizadas de Ber-
llm fizeram saber aos correspon-
dentes alí das agências telégrafi-
cas — está no noticiário dos Jor-
nais — que na Alemanha não se
dão explicações senão depois da
vitória em cada etapa da guerra.
Acrescentaram os Informantes
que Isto do falar com antecedên-
cia, perdendo-se em conjeturas,
era de uso do governo inglês.

Evidentemente, houve o prôpo-
sito de fazer Ironias, tanto mais
quanto ficou clara uma alusão ao
mnis recente discurso de Chur-
chlll, a propósito da luta na Ilha
de Creta. As Ironias, porém, le-
vam o mundo a pensar melan-
collcamento no destino do pró-
prlo Relch. Na Inglaterra, os
que têm a responsabilidade do
poder continuam a prestar con-
tas de seus atos, São mesmo
obrigados & tarefa, porque ali há
uma opinião mobilizada e esta é
juiz de seus ministros e de Beu
parlamento. Contra essa opinião,
quo se manifesta em qualquer
emergência, ninguém manda.
Não manda, porque ninguém obe-
dece. Seria absurdo, por exem-
pio, admitir-se que Churchill, ou
outro seu colega de gabinete, fos-
se ft Câmara dos'Comuns afirmar
um :tatb;.8e íque^ãò pudesse ifii-
dlatamentè exibir a prova. ¦ Es-
tarlam irremediavelmente perdi-
dos. - '•

Na Alemanha de hoje, as col-
sas são diferentes. Não se é alí
compelido a dar- explicações, por-
que ninguém as pede. Explica-
ções só quem dá é o Ftieftrer,
porque sô este tem opinião.
Quem ousaria exigi-las? Os lou-
cos. Mas como estes se encon
tram no manicômio e não se co-
municam facilmente, a conclusão
ê que enquanto Churchill se vê
na contingência de, a cada pas-
so, dizer o que fez e porque fez
Hitler, sem nenhuma obrigação de
o Imitar, faz e desfaz, sem dar
«atlsfações...

0 JOIO DO TRIGO...
Contínua a .^ansiedade pú-

blica cm torno dos remédios
falsificados. E continua por-
qne, de acordo com o que se
verificou em meios oficiais e
com o que também vão afii-
mando pessoas de respousabi-
lidade, a indústria de medica-
mentos, no Brasil, está eiva-
da de graves vicios, se não de
coisa pior.

Mas já é tempo de passar
das alegações feitas em mas-
sa para as especificações.
Não basta, na verdade, dizer
que existem drogas inócuas
ou nocivas: é indispensável
apontar-lhes os nomes e punir
os responsáveis pela fraude.
Senão, de toda essa celeuma
nada ficará, e o público irá
comprando, por preços eleva-
dos, remédios que não curam
e até fazem mal.

A individualização concre-
ta dos infratores precisa ser
feita, não só para tranquilida-
dc pública, como também para
acatitelar os justos e respei-
táveis interesses dos indus-
(riais que agem com decência,
honestidade e correção, e que
acreditamos sejam a maioria.
Mas, ante a propalada indús-
tria fraudulenta, sem deter-
minação específica, a stispei-
ção do público abrange mtiiio
naturalmente a todos. Isso é
um mal: não somente porque
afeta os honestos, mas tam-
bém porque ampara, envolvi-
dos na mesma alegação con-
fusa, os deshonestos.

Temos. ouvido ,de centenas
de pessoas5'confissão de sua
inseguraii'ç4fcfpif?L'iice de uma
necessidadèsião comum, como
é a de adâuííir riúma farmá-
cia uma fltoga qualquer para
si ou parafMoYíetlâ. Realmen-
te, de pos|fl3$^étd*a de um
médico, a?e«íferinov'vai à bo-
tica na dúVrtíà se lhe; será for-
necido ume:re|ãeQ|Q :que re:;!-

por certo uma dás mais im-
porlantes do Brasil, será íjtí-
dispensável separar com pres-
teza o joio' do trigo; citar os
bons e os maus preparados,
E' obra proveitosa e de jusli-
ça. E' também um. incentivo
para os homens de bem e até,
por conseguinte, um estimulo
que se proporciona à indús-
tria nacional. Acima porém de
tudo isso, é uma garantia que
se oferece ao povo de saber
urientar-sc 110 emaranhado das
alegações feitas em torno de
problema de tamanha relê-
vância.

Há, como se vê, numerosob
argumentos em favor da elu-
cidação definitiva do caso, da
especificação dos fraudadores,
sendo somente para admirar
que permaneçam no sentido
dúbio das alegações impreci-
sas fatos acerca de cuja gra-
vidade não se pode ter a mi-
nima vacilação.

«»»
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BANCO BOAVISTA
(MATim-AUKIMCIAS)

Rua 1* de Março, ... 47
Avenida Rio Branco, 137
Rua Siqueira Campos, 23
Avenida Passos,  40
Kua Haddock Lobo,.. 7-B

A fase nova

O vale do Camaratuba

O conforto dos passageiros

A administração da Central do
Brasil designou um dos seus au-
xlllares para estabelecer as ba-
ses da concorrência a ser aberta
proximamente para o serviço dos
carros restaurantes nos trens de
São Paulo e Minas.

A noticia nos vem quando acl-
dentalmente acabamos do folhear
The Modern Railuiay, de 1940,
editada em Nova York, e alí en-
contramos alguns índices relati-
vos a operação semelhanto nos
Estados Unidos.

Na grande nação americana, o
serviço dos restaurantes dos trens
é considerado complementar do de
passageiros. Não objetiva lucros
nem sequer pretende cobrir a
despesa que realiza com o sacri-
ficio dos clientes na alimentação
de rnã qualidade. O prejuízo re-
presonta a contribuição do oon-
fflrto que as estradas devem pro-
porcionar aos que delas se ser-
vem e é Justificado pelo ostímu-
lo a essa natureza de transpor-
te. Km 1937, por exemplo, refere
aquela obra, a receita total de
viajantes das estradas classe I
foi do 442.809.1108 dólares e os
carros restaurantes correspon-
dentes, renderam 23.C18.0J9. dó-
lares e apresentaram uma despe-
ea de operação de 32.405.403 ou-
tros. com um déficit, portanto, de
8.787.364 elólaro». Êju» déficit.

O Interventor da Paraíba apro-
vou o plano de colonização do
vale do Camaratuba, plano elabo-
rado pela Secretaria de Agricultu-
ra do Estado,

Essa lnlclaüva compreende ins-
falação de usina hidro-elétrlca
para o fornecimento de energia e
luz aos lavradores, bem como a
construção de casas para mora-
da destes.

Serão admitidos unicamente co-
mo colonos trabalhadores nacio-
nais, naturalmente escolhidos en-
tre os que revelarem as necessa-
rias aptidões para as lides ru-
rais.

Já que se cogita do aproveita-
mento agricola de um vale que
contém ainda grandes trechos de
matas virgens, é conveniente que
a Interventorla instale alí um
parque para a conservação de
madeiras preciosas que não exis
tem nos demais Estados,

As terras da futura colônia pos-
suem, por exemplo, quanUdade
apreciável de pau Brasil: urge
salvar o que ainda resta de uma
essência que Jâ não ae conhece
mais no Nordeste.

A pecuário em Minas

De 1936 a 1939 o movimento das
exportações de gado do Estado de
Minas apresentou sensível cresci-
monto, o que demonstra a exce-
lente situação da indústria pecua-
ria. Em valor, essas exportações
asHlm se expressaram:
1936 .... 197.907:80O$O0O
1937 . ..... 217.3õ0:910$000
1938 , m « . 361.552:439*000
1939 .... 248.260:909$000
embora se acentuasse uma pe-
quena diferença para menos no
último daqueles anos.

A exportação de galinhas e
frangos subiu de 38.855:3005000,
em 1937, para 43.600:384{000 em
1938. Em 1939, porém, houve um
decréscimo notável, de pouco mais
de 18.160:000$000. Cotejando-se,
todavia, as exportações de 1938 e
1.939, apura-se que a queda resul-
tou da maior exportação de outros
animais, visto,ter «Ido apenas de
potico mais dé 8.2Ò0 contos" a dl-
ferença para menos entre as ex-
portacOes srlobol" de 1938 e 10,39 _

mente cotijrênhâ W Substância
terapêutic!^^ se.^pelo con-
trário, deseltibobará seu di-
nheiro pa^J|*orlcIüir'o trata-
mento aincla.-maís:enfermo do
que se èWcõrttrava ao ini-
ciá-lo, "_'i'".!'_.'.':.. .

Os médicos; tàriibém não
podem saber exatamente onde
se encontram os remédios que
devem ser repudiados, e onde
os passíveis de circulação sem
dano nem dolo. Faltam-lhes
elementos para discernir. E,
na dúvida, a sua preferencia
se pronunciará no sentido dos
remédios estrangeiros, proce-
dentes de fábricas de reputa-
ção mundial,. .;-. -íi.."'¦''-,"• y*

Dessa iorrhà, "o'maior 
pre-i

juizo recai exatamente sobre
a indústria brasileira, aquela
que mais nos cumpre ampa-
rar. Um produto de Merck,
de Shering, de Roussel, de
Parke Davi?, da British Drug
House, do Instituto Milanese
— para incluirmos represen--
tantes dé vários paises —
inspira certamente confiança.
No entanto, a indústria na-
cional tem feito grandes pro-
gressos, invertido capitais vú!-
tosos, apurado a confecção de
medicamentos, escolhido téc-
nicos de comprovada compe-
tencia, tudo isso para levar ao
consumidor a segurança de um
artigo que preencha seus fins
com honestidade. Não é pois
justo que todo esse aparelha-
mento nacional seja envolvido
na mesma stispeição provoca-
da por alguns malfeitores que
vão, livremente, inundando o
mercado com seus venenos ou
então com seus produtos te-
rapêuticos inoperantes.

Exatamente o que se pede
às autoridades que estão
orientando a ação pública no
sentido da repressão das frau-
des medicamentosas é que
apontem os criminosos e os
punam. Que se não repita,
com esse crime contra a so-
ciedade, pois o é sem nenhuma
dúvida a fabricação de reme
dios sem substância ativa, o
mesmo que sucedeu com a
campanha contra os distribui-
dores de drogas entorpecen-
tes. Como se disse e era v^r-
dade, havia gente — que
aliás acreditamos pouco na
merosa — que, possuidora de
um título, dele se servia para
o comércio delituoso dos en-
torpecentes. Que fizeram as
autoridades no seu louvável
afã de sustar o mal, de com-
bater e aniquilar o crime de
livre circulação do ópio e ou-
tros remédios semelhantes ?
Envolveram toda a classe mé-
dica sob a mesma suspeição
de estar facilitando a distri-
buição desses venenos, ao in-
ves de apontar à Justiça os
que realmente o faziam. Ora,
com a indústria dos remédios
há visos de suceder o mesmo:
todos os industriais estão hoje
envolvidos na mesma treva de
desconfiança, e nunca se virá
talvez a—saber, com precisão,
para a devida ação da Justi-
Ça e para o repudio público,
os nomes daqueles que esta-
vam ludibriando ou até enve-
iicnando o povo.

No interesse da própria irr-
dústría medicamentosa, hoie

rer dos anos e sob a vigilância da
experiência. ¦ '

Somos um pais,de cerca dc 43
milhões de habitantes. A cifra nâo
serfi, talvez, exagerada. Entre
files, certamente, estarão arrola-
dos mulheres e crianças, que não
h3o do figurar entre marítimos,
portuários, ferroviários, militares,,
operários do campo e outras
classes de serviços quase que ex-
cluslvamente entregues aos ho-
mens adultos. A Interpretação da
fórmula profissão doméstica, co-
mo não sendo de qualquer pro-
fissão, e razoável e nisto não se
diverge do censo. Não se segue
dai, entretanto; que a carga dos
som ocupação seja agravada, Se
este fosse o critério, a Rússia e os
Estados Unidos estariam perdi-
dos.

Sem-trabalho é o que pode e
deve trabalhar, mas não acha em-
prego, nem salários. Não e bem
este o caso das crianças e da
maior parte dae mulheres que de-
clararam o ofício de doméstica...

Transmissão inter-vivos

Us primeiros telegramas rece-
bldos de Montevidéu dão as mais
llsonjerras informações sobre a
excelente Impressão causada pe-
los mostruarloa brasileiros na Ex-
posição inaugurada naquela cida-
de. Renovam-se, na capital uru-
guala, os rneamoa satisfatórios
resultados conseguidos na capitai
argentina, Não vimos hoje reaflr-
mar quanto temos dito, por ve-
zes, com relação á. importância e
ao alcance dessa propaganda prá-
tica ou paipàvet, para usarmos do
vocábulo, bem ajustado ão caso..
Essa convicção Jã dispensa pa.a-
vras que á apoiem. Tem {por ai
a eloqüência dos fatos.

Preferimos ver hoje o assunto
por outros prisma, Igualmente me-
recedor de fixação e apreço. A
América atê hã pouco — a parte
meridional do continente •— era
somente uma expressão geográ-
fica bem definida. Us paises que
a compõem, embora Be conheces-
sem, através de um intercâmbio
precário e de uma relativa: per-
muta de entônalmenios políticos e
culturais, estavam longe de. con-
correr pura que easa América dei.
xasse de eer ãpenaB uma expres-
são geográfica para. ser um con-
junto de forças econômicas, va
lendo cada qual de seu lado e
afirmando, em cooperação, uma
capacidade econômica proveitosa
a todas, pela tçpca de compensa-
ções e conjugação de esforços, nu-
ma reciprocidade de compensa-
ções.

A Missão Comercial Brasileira
que, recentemente, sob a presidên-
cia do sr. Leonardo j Truda, per-
correu "os^ 

çajses. ajnerlçanpsi^ÊfW
o objetivo de preparar terreno pa-
ra a «èmeriteíra nova, em matí-:
ria de Intercâmbio, pesquisou e
verificou coisas que a surpreen-
deram, por estarem fora de qual-
quer previsão. A lição deve ter
sido proveitosa, senão para remo-
ver, de pronto, dificuldades . ao
mesmo intercâmbio, pelo menos
como base nova' de estudos em
beneficio da mutação que se de-
verá operar, dentro em /pouco.

E para que haja mudança de
cenário bastará que os países la-
tlno-ámerlcanos entrem em, rela-
ções mais diretas, uns com oe pu-:
U'os, relações de comércio, rela-
ções de cultura, relações qué ul-
trapassem Isso a que chamamos
— uma expressão geográfica. Vê-
ja-se, por exemplo, o que nos dl-
zem de Montevidéu, alí na nossa
vizinhança: oa que visitam os
móstruârlos do Brasil so manifés-
tam admirados dos progressos da
nossa Indústria. •"'' ¦

Nem por ser nova deve ser dés-
conhecida, não apenas do Uruguai,
da Argentina ou de outro país
que se limite com o nosso, Era
jâ tempo de todas as nações do
sul do continente a conhecerem,
como não é ainda fora de tempo
trabalhar esforçadamente para
Isso. E essa será a fase nova da
vida sul-americana.

Os atos translatlvos de Imóveis
não devem estar sujeitos a lm-
postos elevados. Tudo quanto
embaraça as operações sobre bens
de raiz constltue um grave erro
econômico.

O Imposto de transmissão ln-
ter-vlvos deve ser moderado onde
a propriedade Imobiliária tem
pouco valor, afim de que esta,
pela transferência ao domínio de
donos mais diligentes ou endi-
nhelrados, possa ser melhorada e
produzir rendas.

E, onde se verifica a valoriza-
çfio crescente dos Imóveis, a mo-
deração na cobrança desse Impôs-
to ê também aconselhável, para
a atração de capitais que se em-
pregam em coisas e Indústrias
menos lucrativas,

O projeto de Código Tributa-
rio estabelece o máximo de dez
por cento na cobrança do impôs-
to de transmissão. Seria preferf-
vel que este não excedesse a 8
por cento,, em ennhum pontb do
território nacional. :¦.

¦•- '.:

Doenças do* tn-
resilnna — TJlce-

rn» «irlrrmp.1. Dr. CItI» <3«lrio
Dn* 14 ás 18: hi. Ourives. 3. 6"
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Há tres metes a Alemanha
possuía 68.000 planadores
Los. Angeles,; 2i (Ü.P.).y

Sawley Bòwlus, conhecido piloto-
desenhista e fabricante de plana-
dores, declarou, que a Alemanha
treina' 600 pilotos de planadores
por mês.i "I'•'•"•¦"¦ ¦*»

"tí& 'trèVrheses*¦— 
declarou —.

a Alemanha possuía 68.000 pilo-
tos de planadow quando há.ape-'
nas 3G pilotos instrutores nos Es-
tados Unidos, ... '.

A falta de treinamento de pilo-
ins de planadores, madlante um
programa adequado e o fracasso
para preparar um plano de em-
prego dos referidos aparelhos co-
mo os uzaram os alemães no
ataque a Creta, constituem um
dos maiores defeitos do programa
aeronáutico dos Estados Unidos."' —: .' *''*". ;—

I Instituto Carlos Osborne
5; DÍmíhjKíi*. írertpi». Ruo» ll do .
vmicilio. Pçi.üttulio Viriia»,,*, ;»Kid. jBi Ed. Odeon. T. 33Í034/J6 M3S/27.3866.

Precisamos de grandes aviõe&
; de bombardeamento

h

Major ALEXANDER P. DE SEVERSKY

O censo e os sem-trabalho

O censo geral de 1941 parece
apreensivo com os 28 miíliõcs de
desooiipodos no Brasil. Parece,
porque, em virtude de sua pró-
prla confissão, êle ainda não viu
tudo devidamente provado. Suas
atividades, que não são poucas,
estão, como 6 sabido, na fase do
recolhimento das Informações e
dos cálculos do mais ou menos
aproximado.

A desconfiança apaga-ss por
si mesma, ís como aquela man-
cha de névoa sobre o espelho, nas
manhãs úmidas do Parnaiba, de
que nos fala o poeta, comparan-
do-as âs suas Ilusões de trova-
dor. Desfazem-se ao calor do sol
nordestino, como os enganos da
mocidade se desmancham no cor

A SIDERURGIA NO
BRASIL

O iniciode construção dos
: edifícios da usina ;

-Clítieland; 24 (A. P.) — O rei
jiresentante ¦ da Comissão Brasi-
leira. do Aço, .coronel Edmundo
Macedo Soares, e os seus auxilia-
res,' estão trabalhando afanosa-
ciente nos. planos para a constru-
ção da industria do aço no-Bra.
silo

C coronel Macedo Soares decla-
rou que espera Iniciar a constru-
ção dos edificlos da usina dentro
de tres mezes, e acrescentou que
já foi completado o levantamento,
achando-se em curso as obras pa-
ra instalação de adutoras de água
e caminhos de ferro. De acordo
com as atuais expectativas, a pro.
dução do ferro e do-aço nas usl-
nas brasileiras deverá lnlclar-se
daqui a trinta mezes.

Evidentemente, ha uma- grande
abundância de detalhes a eer fi-
xados, mas, o trabalho tem pro-
gredldo animadoramaente, com a
cooperação entre o coronel Ma.
cedo Soares e os técnicos da "Ar-
tur Mokee.Co." desta cidade, a
quai mantém o contrato para o
truçado das plantas e do maqul-
nãrlo.

Os engenheiros metalúrgicos
norte-americanos opinam que a
localização da usina brasileira
apresenta condições Ideais, e que
a produção do aço e do ferro re-
presentarã um grande beneficio
para o Brasil, principalmente em
face das condições atuais do co.
merclo mundial,

O coronel Macedo Soares decla-
rou que, a instalação da usina de
aço no Brasil constltue um Índice
expressivo do progresso do seu
paiz.

« i«
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O MINISTRO GUINAZU
DEIXOU NOVA YORK

Permanecerá dois dias rto
Rio como hospede do

governo brasileiro
Nova Yorle, 24 (A.P.) — O

ministro do Exterior dá .Argentl-
na, dr. Enrique 'Rtiíz Òulnazu,
partiu Juntamente com ã~sua'fa-
mflia, ãs 16.4B, a bordo do "Uru-
gual", com destino ao Ela fl*. Ia-
nalrrt a BlltOQO Allt&t...

O sr. Rulz Guinazu, que foi
embaixador da Argentina Junto
ao Vaticano, e representante da
Argentina na Liga das Nações,
passará dois dias no Rio de Ja-
nelro como hóspede do governo
brasileiro e, em seguida, retomará
o vapor em Santos, reencetando
viagem rumo a Montevidéu e
Buenos Aires.

Declarou o titular do Exterior
da'Argentina'qué, confia ter uma
ampla , oportunidade do . troc:''i
Idéias 

"cpm "'ojjí estadistas brasllei-.
rp's,'pòr. ocasião de sua passagem
pelo ¦Rip de' Janeiro, "a. qual de;
verá' consátulr outra Importante
etapa em minha vlagenj üfi re.
Ewoo A ÀrgentlBftV

,• Nori.jtobk; m«lo. - :.: •'¦ .¦!•¦
Aqueles que compreendem o

que significa realmente o poder
aéreo vSm de hã multo afhman-
do que a única possibilidade
paro os britânicos de destroçar a
máquina de guerra nazi consiste
na obtenção da superioridade
aérea afim de que a guerra seja
levada pelo cen ao coração da
Alemanha. Cies salientam que a
fidelidade á estratégia ortodoxa
que diz ser necessário retornar
milha por milha a Europa con-
qulstada é fútll e nefasta.

O reconhecimento de que supe-
rlorldade aérea foi o principal
fator da rápida vitória de Hitler
nos Balcans parece que irá con-
trlbulr para o abandono gradual
das velhas concepções estratégl-
cas, Hoje, os próprios observado-
res de visão acentuadamente na-
vai Jâ proclamam que a frota
britânica do Mediterrâneo se acha
em perigo, a despeito de sua es-
magadora superioridade em rela-
ção â esquadra do Eixo, por can-
sa da presença da força aérea
nazi nessa região.

O presidente Roosevelt pós em
evidência a nova concepção do pa-
pei da força aérea quando orde-
nou, na corrente semana, aos de-
partamentos governamentais com-
petentes que se "aumentasse
substancialmente a produção de
grandes aviões de bombardeamen-
to". As Intenções especificas des-
sa ordem mostram que o presl-
dente se referia a bombardeado-
res capazes de carregar penadas
cargas até consideráveis dlstftn-
cias.

Em termos táticos, a concen-
tração do esforço sobre os bom-
bardeadores revela expectatlva.de
uma ação de caráter ofensivo con-
tra o inimigo em seu próprio ter-
ritórlo. Isso reflete uma aprecia-
ção do fato de que numa guerra
dominada pela arma aérea a dls-
tlnção artificial entre "ação oíeri-
slva": e "ação defensiva" ;oada
mais significa. A única defesa
efetiva da Grã Bretanha consisti-
rã na.ofensiva'aérea contra o ini-"mlgo, 

assim que dispuser do ma-
terial necessário.

O presidente tornou explicito
o seu propósito ao aflrnjiar que
"o domínio do ar pelas d»mocra*i
cias deve ser • serâaloançsdo".'
Em seu discurso pelo rádio no;
dia seguinte o secretário d» Guer-5
ra, sr, Henry L. SUmseÃ fald-i,
sobre a necessidade de proteger
a navegação no Atlfatfca- por
melo. da • esquadra nort»amerlca-
rja, afim. de ganíiarmos q tempo
necessário â "obtenção dos meios"
capazes dè""deter"á" "Alemanha;"

Visto Jâ termos a superioridade
naval é ;<claro que d sr. Stlmson
se referia à aviação como "melo"
decisivo.

Vinte e quatro horas" depois.
VVendell Wlilkle discursando no
Madlson Square Garden salientou
Igualmente a necessidade da nu-
premacla aérea anglo-americana
como fator, essencial da vitória.
O autor deste artigo foi o primei-
ro a sustentar que a (Orça aérea
da Inglaterra e de seus aliados
poderia no fim de certo tempo
cercar a Europa, desde que vles
ee a dlst>or de grandes bombar»'
doadores de longo. alcance em
quantidade 

'suficiente. 
O tato. de

haver Wendell Willlcie defendido:
a mesma concepção do cerco da
Europa Continental por uma avia-
ção inimiga e o de ter o presl-
dente Roosevelt determinado o
aumento da produção de bombar-
deadores de longo ralo de ação
marcam, sem dúvida, uma revo-
lução no pensamento estratégico,
de nossos dirigentes, suscetível,
sèm dúvida, de! vastas reper-
cussões. ... V

Uma consequincla notável des-
sa revolução é o enfraquecimento
do derrotismo daqueles qúe jul-
gam desesperada, a .posição da
Inglaterra mesmo com a ajuda
norte-americana. Enquanto- se
admitir que o destino das demo-'
craclas depende de uma invasão
da Europa por forças de terra,
a perspectiva será sombria. Dou-
de, porém, que se compreenda a
possibilidade de bater o Inimigo
e obrigá-lo â submissão por melo
da arma aérea, o pessimismo ten-
de a se ¦ dissipar. -. • i

A supremacia aérea será cer-,
tamente conquistada pelos recur-
sos combinados e pela capacldudo
produtiva da Inglaterra, dos Do-
mlnlos e dos Estados Unidos, se
forem satisfeitas duas condições.
A primeira destas é que lhes seja
dado o tempo necessário. Ê .para
garantir esse tempo que o sr.
Stlmson recomendou o uso da
fOrça naval na batalha do Atíãn-
tico.

A segunda condição, não menos
crucial, é de que o programa de
construção e o planejamento es-
tratéglco sobre o qual deverá ba-
sear-se sejam confiados a homens
que hajam compreendido ao no-
vas concepções e as novas tâtl-
cas aéreas, Conquanto devamos
nos alegrar por ter sido reconhe-
cida a necessidade de bombai.lea-
dores de grande ralo de ação, de-
vemos, entretanto, declarar mais
uma vez que se deveria ter feito
isso bem anteriormente.

Tivesse essa necessidade sido
reconhecida mais cedo, estaríamos
muito mais adiantados na tarefa
de auxiliar a Grã Bretanha e a
nós mesmos. Não e segredo que
muitos aviadores insistiram na
urgência de construir-se uma fõr-
ça aérea ofensiva de grande ralo
de ação sem nada conseguirem,
porque a isso se opuzeram ao
autoridades militares, É estra-
nhlsslmo que o planejamento e a
construção de nossa força aérea
tivessem permanecido sob a dlro-
ção de pessoas que, por não te-
rem compreendido as questões
referentes a esse assunto em tem-
po oportuno, se converteram em
obstáculos a seu progresso.

O presidente hão deve ser cen-
surado pela trágica demora em
Iniciar-se a construção de uma
frota de bombardeadores, pois não
é um. eaiperf em aviação. Tendo
contlado a realização do progra-
ma aéreo a certos especialistas
em aeronáutica, sõ percebeu o
Insucesso do trabalho deles quan-
do o mesmo se tornou manlfeBto.

Jornalistas norte-americanos Jã
têm Informado que, embors os
Ingleses tenham necessidade pre-
mente' dé' mais' aviões, conservam
em .depósito uma grande, parte de
aparelhos . procedentes àas . Esta-
des Unidos — em reserva, dizem
polidamente — poc serem eles In-
fertoros: aos- aeroplanos alemãos
de tipo equivalente. Numa guer-
ra caracterizada pelos ataques

aéreos a longa-dlstflriola, somén-
te agora começamos a produzir
bombardeadores adequados,

Tendo em vista a segurança du
América, o autor nâo pode adml- .
tir por complacência.que pernui-
neçam em postos de direção , os
responsáveis por tal retardamen-
to, que continuam fiéis à menta-
lidado neffdclos da maneira usual,
política da maneira usual.

Ainda 6 cedo para saber se a
recente ordem do presidente1 Roo-
sevelt assinala verdadeiramente o
inicio de uma nova fase na es-
tratégla norte-americana. ' Para!'
oonverter essa ordem em planos
de construção dignos desse nome, (
é Indispensável o apelo a téunt- '
cos aeronáuticos com uma.visão
e uma audácia & altura do pro-; .
blema, Felizmente -- aílrmo-o,,
baseando-me em vinte anos fie
conhecimentos pessoais — existem
em nossas forças aéreas muitos
homens com tale qualificações.
Em tempo de crise, como' agora,,,'
é Indispensável entregar a lide-
rança ativa de nossa aviação *,¦
oficiais de talento provado, saga- i
zes e eficientes, que, em sua
maioria se encontram hoje cni .
postos situados a boa distância
de Washington,

«'» -'..
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NOTAS DIÁRIAS

A decomposição soviética
Enquanto a luta pela domina- •

ção do Próximo e Médio Oriente'
se desenvolve da ilha de Creta e
doa areais da Libla até ás margens
do Eufrates, vale a pena fixar-so'
a atenção na atitude:/observada-
pela União Soviética: â medida,
que a Alemanha prossegue a exe-,'.
oução do velho planor. pangerma- •
nlsta denominado "a transversal
euráslca". pia a dia ..s» torna,
oom efeito, mais nltídárnente vi-
sivel que a poUUcaj/seguida''por
Stalin desde àgostef/de 1939 ,está
levando a Rússia sji/ima .situação
de "beco Bem satdk",,-... v r-
• ¦ Ò ditador . boljjnéylgtr»^^definiu
sua posição-"em .*fejàbj*.;ae 1939
corno' sendo a do "neWrb*' forte",
que seria, no seu entender, a mais
vantajosa para .a. .IJ.R.S.S.^en-
aava êle, proVavelmentéí que,
trama'" "güerrá-Tmperlalista^"da"
longa duração, fácil lhe seria tirar
partido -das .dificuldades.dós, hetl-
gerentes, até., chegar, ,p momento
propicio- a irmã ''intervenção do-
clslva...

O primeiro embaraço que "o
neutro forte"' encontrou foi o de-
corrente do vigoroso ânimo com-'
batlvo dos finlandeses. Forçado a-,
sustentar durante vários meses
uma campanha terrivelmente''
exaustiva contra as tropas de
Mannerheim, a União Soviéticas
embora alcançasse seus objetivos,
patenteou ao mundo as deíiulêh-
cias de sua organização militar.-•

Alarmado em face de tal reve-,
lação. Stalin destituiu o "cama-
râdá0 ¦ VorosBIIoff' dá chéíià: "dò'
exército- vermelho, entregando a'
direção , suprema do mesmo ao--
marechal Timoahenko, tido como-
profissional de grande competên-,
cia: Observadores norte-aiherlcã-
nos contam, a esse respeito, quo"
Tlmoshenko Jâ declarou mais da,
uma vez que a tarefa de reurga--
nização de que foi incumbido sxl-
glrá, para ser levada a bom tér-
mo, nada menos- de dez anos.

Compreendo-se assim, íaciliiienr
te, porque Stalin se contentou::
em ranger os dentes com muita
dlscrèção quando os tropas ale-'
mãe entraram em Bucarest e,'
posteriormente, -em Sofia-, Papoi*.'.
de ter. "repreendido" o Kpyêrna.
búlgaro, felicitou o governo itigò-"
slavo' por preferir a guerrn n;
deshonrá nacional, porém, ao mes-*
mo tempo, fez ;j*ovas conoesbdes:
econômicas ao Terceiro Relch.....

Apesar de Molotoff não, passar-
de um "martelo" nas mãos de.
Stalin, a Inquietação causada ènf
Moscou pelo progressivo "encet-"'
clement" da Rússia, pela Alemã»
nha encheu de.apreensões o cha-
mádò "homem de aço". Julgou
êle, então, convenleriie abandonar'
os bastidores e; assumir' em- pesw
soa.a chefia do governo» -; ,. .r,

Todas às' decisões, tomadas. po*L
Stalin desde esse momento 'indl-'
cam claramente um grande ner'-
voslsmo... O reconhecimento do"governo" de Rashld.AU no Ira-
que, por exemplo, ê extraordtna-..
riamehte significativo.

Se os alemães, agora mais dò':
que nunca preocupados com o
petróleo, se voltassem para o lado
do Bakú... Apavorado ante tal
perspectiva, Stalin se volta todo-:
amável para Rashid AH, o aven-
turelro que podo facilitar a mar-,
cha germânica no rumo do Gol-'
fo Pérsico, deixando de lado o
Mar Cáspio...

Mais extensa o mais profunda
do que a deficiência de ordem,
militar ê, porém, a insegurança
do (iróprlo regime bolshevlsta,':
cuja decomposição os-homens do.
Kremlin devem, perceber melhqr,
do que ninguém. A "purga," san-
grènta levada a efeito em liilill o
1937 por Stalin, verdadeira "guer- .
ra civil em que um dos partidos
não teve tempo de pegar eni ar-
mas", embora consolidasse tempo-
rarlamente a dominação de Stalin,-
assinala realmente o "começo do
fim" do comunismo soviético.

O fenômeno mais Interessante
que se verifica ultimamente na'
Rússia ê o do refloresclmento da-
fé ortodoxa, não obstante a crês-!
cento fúria das campanhas ateis-
ticas dos Yarolasvskls. Nestes
últimos anos, Helena Iswolskl,'
que é um exemplo admirável de
cristã militante, tem narrado
muitos episódios que de maneira
indubltável comprovam o surto-
dessa nova vida espiritual no selo
da população russa.

Por outro lado, todo russo, cuja'
inteligência e cuja sensibilidade
não estejam irremlsslvelmente de-
formadas pelo marxismo, perceba
multo bem que uma das caracle-'
rfsticns essenciais da política na--
zlsta e. por conseguinte, da pia-
nejada "nova ordem" ê a slavo-
fobia. Considerada sob esse as-
pecto, toda á diplomacia do geor-
giano Djougachvlll-Stalln consti-
tue simplesmente uma traição ao
Ideal de fraternidade slava quo
animou sempre alguns dos gran-
des construtores da Rússia im-'
perlal,

É fatuldadc esperar qualquer,
gesto do reação por parte da
União Soviética contra a avança-'
dx germânico através da Asla.
Stalin pretero agir oomo um ciou-
leite, .a .-enfrentar q'. povo, russo,
que "o''odeio'"hoje nials "ainda do'
quo hi dez anos; quando 

"'Pie tez*
morjec-de fflme,..p!ao</!ça<f(iiiieBle{,:
milhões de camponeses.

Urbano C. Berqijó

"¦ 
- ¦-¦¦¦¦ as
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impacto colhido ho Aeroporto Santos Dumont, momentos an-
fei da partida do ministro da Aeronáutica para Uberaba
•O; batismo flo-. avilo í "Pandiá

Calogeras", doado ao Aero Club
d*' Uberaba, .darâ. lugar, ,a. unia
festa aeronáutica no. prospero
municiplo ¦ do - Triângulo Mineiro.
Essa cerimonia, 'que será presi-
dlrt* pelo ministro Salgado Filho,
reunirá, ainda, naquela cidade,
destacadas figuras do oènario na-
clpãat. -. ''.;', • !

Assim, embarcou' ontem para
TJberaba, o titular da pasta da
Aeronáutica, ,_*., Salgado Filho,
que .viajou num aparelho cons-
thilâjo nas; oficinas, da. Ponta do
Cláleilb." 8_u aviSo foi combolado
por'dois outros,-também de fa.
bricaç&o nacional.' Ao embarque
do ministro Salgado Filho cujo
•vlâ-ò;_ol 'pllòtaab. 

.tielo major-
aviador lèmar .Brasil, .assistente
técnico do seu Ministério, esteve
rnuito -concorrido, tendo compare-
«do ao Aeroporto Santos-Dumont
o brigadeiro ' do ar.'"• Armando
Trompo-vsKl, os coronéis Dulci.
dj.) Cardoso, Armando Ararigbóiá
e'ÀJálmár Mascárenhas, ai m de
Sfrande -numero de outros oficiais,
funecionario» do Ministério, jor*
nalistas e amigos do ministro.

Num outro, avião seguiram oi"
tenente Everton Fritsch, ajudante
de ordens, Alfredo Bernardes Ne*
to, oficial de gabinete e o com
mandante -Rui da Costa Gama. O
ministro Salgado ¦ Filho, demorar-
-se.â atê terça ou quartafelra em
Uberaba, aproveitando, a oportu-
nidade pára uma série de visitas
aos, principais melhoramentos
porque passou, ultimamente, a
progressista cidade mineira.

Especialmente convidado pela
comissão promotora do batismo
do "Pandla Calogeras", que se
realiza amanha em TJberaba, se-
gulu, num. avião da N. A. B.,
nova . companhia de navegação
aérea'brasileira, o sr. Lourlval
Kon.ès, director gréral .do D. I.
P., acompanhado de sua esposa,
sra Adalgisa Nerl Fontes. No
mesmo avláo seguiu, também, o
almirante. Gago Coutinho.

Informações telegraficas
: MÀÍS ÚM AVI AO PAPA, O

- AERO CLtlB DB PERNAM.
... '.;.. -v '•:-¦' BÚÇ.P..'. ."-..-..-.

Recffe, U ("Correio da Ms,-.

tilíã") — O comercio ile estiva
desta capital entregará, hoje, ao
Aero Club do Pernambuco, um
donativo para aquisição de. mals
um avião, que será bntlsado cum
o nome de "Augusto, Severo.". .

Como se vê, á campanha em fa-
vor do-desenvolvimento du aero.
náutica civil, neste E.tado, toma
um impulso cada vez maior,; pau
se verificando esse entusiasmo
somente entre bs homens, edmo
também entre: as mulheres.

Acaba de se''Inscrever, como
candidata ao "brevet" mais uma
senhorlta. E' 'Matilde Fichman,
dá sociedade pernambucana"'

NOVA LINHA AÉREA PARA A
AMERICA'DO. SUL

VashingtOp-U (H. T.) —- Q, De-
partamento de Aviação Civil au-
torizou a empresa Pan-American
Airways a estabelecer uma nova
carreira aérea, com destino a Orii.
ro, /n,a. Bolívia,. na linha de Co-
rumba via Cochabamba.

Os círculos ¦ autorizados acen.
tüam que o noyo trajeto visa fa-
zer concorrência aos serviços ae-
reos controlados por outras po.
..nelas.

_' sabido que o presidente Roo-
sevelt aprovou1 a concessão do
crédito de oito milhões de doía-
res, do fundo especial da defesa,
para desenvolvimento dos servi,
çus aéreos de ligação com a Ame-
rica do Sul e-America, Central.

O. presidente Roosevelt ordenou
igualmente a diretoria-de produ-
ção que fosse concedida priorlda-
de ás encomendas de aviões des-
tlnados aos referidos serviços,

A nova linha. fará escalas em
Sucre, Valle Grande Santa Cruz,
Concepcion, San Ignacio, San
José, Robore e Púerto Suarei na
Bolívia. .'.';'¦¦

Oa.avlOés da -Inova carreira
transportarão passageiros,': frete
e correio, ¦¦*..»¦¦_ ¦

• Os meios competentes declaram
que a linha será aberta imediata-
mente ao trafego para'o que fo-
ram eliminadas todas as formal!-
dádes que devem ser satisfeitas
geralmente nesse genero de au-
torização de funecionamento. - -A
concessão foi dada no, dia-seguin-
te ao do-pedido'formulado'pela
companhia interessada. . ¦<_. -

A linha será ligada â carreira
pan-americana da costa ocidental
ii Amerlca do Sul via Oruro com
destino a La Paz .e'-Àreqqipa.

____S^lffllTFr_P
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CORREIO MUSICAL
. O. 'FESTIVAL BACH" Di

"PRO, MÚSICA". ,"— "Regosljai.
Vo?,' ouvintes amados", que o
culto de Bach Já se estende pelas
Terras - de Santa Cruz I ; Quem
diria.?:. '."•; .-'.. ,.*? ,/'.-. •"_

,.1'X f.Pro. Musica", .quis também
4 a "Propagadora" (em boa hora)
• viú_to'reunido:. "Sociedade Pró-
l^gaddta- da Música Slnfflnica e
d.».{€á_nai»'\--.resólv_ui levai' a
«feito ¦ uma homenagem ao' deus
todo poderoso da Música, .'.ao
único. • sémpiterno Joáo Sebàs-
tlío Bach. Esse preito de devo-
çâo;-realizou-se ante-ontem, _ noi-
te, nó salão dá Escola Nacional
de Música, _ foi. confiado aos ca-
rlnhosos cuidados artísticos do
maestro Eduardo' de Guarnleri
Paufllna d'Ambroslo, a.grande
violinista patrícia, não desdenhou
de ser o violino tpala da Or.
questra, para os efeitos dessa ho-
menagem, • bem.' andou, porque
a .som. ¦ virtuosidade admirável Ia
•er - posta, em séria contribuição
no "Prelúdio"-da 3- "Partita"
dé Bach, arranjo de Francisco
Braga,. Tll.ima peiça. ,'do programa,
que foi assim tuna espécie de
apoteose vlòllnfstlca, de efeito
surpreendente, em que a artista
teve a ventura de ser acompa-
nhada . valentemente por toda a
falange das suais comandadas,
aliás, quase todas, suas discípulas
óu «--discípulas. Além da exe-
éuçáo fulgurante — verdadeiro
"moto.perpetuo", de Baoh —foi
muito de elogiar a resistência ma-
gníflca de todo ò grupo dos prl-
Oleiros violinos. '-,-•'¦¦-,-' • ¦¦-.¦*

': Oscar Bongerth, excepcional
vlrtúose, como sempre, foi o ln-
térprete vigoroso e sutil do belo
*Cóhc_rto" n. 12, em ml maior,
perfeitamente auxiliado pela Or-
questra. sob o cornando do mães-
tro Guarnleri.

• Completaram ,-o programa 
' a

"Suite" em dô maior, para ins-
trumèntos de cordas, dois oboés
•¦tira íagote e a célebre "Arla",
da "Suite" em ré, sô para1 cor-
das, tão conhecida e apreciada do
público.

. Ê ;de .admirar, erri todo o.Reci-
ta),! o, trabalho minucioso, e par
ciente' do maestro Eduardo de
G.úarhi.eíl, trabalho que sô pode-
ria- ser feito por um sólido mUBi-
clsta e ,um.devoto, de Bach. Uma
pequena restrição temos á fazer
quanto á interpretação dò bravo
regente: é no. que se refere aos
«.«â-mento., especialmente ao da
"Fúgá". da "Suite", em dô maior.

No temi» de Bach,: é sabido que
os andamentos eram senslvelmen-
te mals moderados do que os
nossos. Guarnleri, deixando-se, de
certo,' levar pelo seu tempera-
mento arrebatado'— o que, allâs,
_ uma qualidade sua — deu ex-
cesslva velocidade a certos tre-
ehos. Mas, afinal, isso que im-
porta, se, ao fim, o resultado ob-
tido foi brilhante e sugestivo.
Tròva-o o bis pedido para o "Pre-
Índio". ¦{.;¦;

Mas registremos ainda uma vez
as manifestações recentemente
prestadas a Bach: a de Mleclo
.-orszowsky, com as "Partltas";
em S. Paulo, ainda agora, a de
Alexandre Borowsky, na Cultura
Artística, exclusivamente com
obrai de Bach; e a da "Pro MÚ-
«lea", ante-ontem.

consola do estímulo que outros
conferem áo Football e ao Clne-
má. -4 JIC.

MARYLA JONAS EM B. PAV-
LO. — Já deve ter.chegado a São
Paulo a grande pianista polonesa
Maryla Jonas. Não,'hã exemplo,
entre nôs, de- uma artista ter con
qv.sUdp.o entusiasmo, p.arreba-tanjento » as. simpatias- que essa,
extraordinária vlrtüose. çpriseguiçiobter..em tão .poupo-.tempo..Tudo
sé, explica,, áfiqal, pelo valor da
sua arte. .. -., ., , ,. .,.

¦Podemos incluir Maryla Jonas
entre ás maiores virtuoses con-
temppráneas do teclado. O públl
co paulistano vai ter ocasião, de
aplaudi-la. E, de, certo, a sua.lm-
pressão não poderá ser outra que
o mesmo delírio que sé apossou
da platéia carioca diante das qua-
Hdadé* de bravura, ,!dé sensibiü-
dade e de perfeição técnica que
caracterizam a individualidade ra-
ra de .Maryla Jonasv — JIC.

RECITA.L />_• CANTORA: MÀ-
RlON.itATTBAVm. __. Em pon-cÇrtb, da' Série .Oficial da Escola
Naplònal de Música, r_aii_a.se
quinta-feira próxima, 

'29, 
fls 9 ho-

ras dá-noite, um recital-de canto
de Márion Matthaues. Ao plano
o maestro Werner Singer.' — J. .

O VIOLINISTA RICARDO
ODNOP08ÒFF NA CULTURA
ARTlBTWÁ. — Terça-feira, á
noite, realiza-se na Cultura Ar.tística o -recital do exímio vlbll-
nlsta Ricardo Odnoposoffi nome
que Jâ, não precisa de recomen-
dação. No pr<vrram_: Joachim,
Bach, Goldmark, SzymanoTÀvski,
Ysaye, Mignbne é Pa,ganini.

Fará' 'ós acompanhamentos o
pianista Fritz Jank. ,— 1.

KREIBLER FORA DB PE-
RIGO. — Nova Tork, 24. (H.T.)—• Ofamoso violinista' Fritz Kreis.
ler foi considerado pelos médicos
oomo.fora de perigo,- Já tendo re-
cobrado ó conhecimento.

Como se sabe, Krelsler fSra há
duas semanas atropelado por um
automóvel, sofrendo gravíssima
fratura do crânio.

A- ' PIANISTA . ANTONfETA
RUDGE COM Á O. S. fl. — A
grande.pianista "patrícia Antônio-
ta Rudge tocará sexta-feira pró-
xima com a Orquestra Sinfônica
BraslHense o "Corcírtó", de
Grieg, para piano e orquestra.

J.

EM BENEFICIO DAS VÍTt.
MAS .DAS . INUNDAÇÕES. DE
PORTO ALEGRE. — Está mar-
cádò.pára sábado próximo o lln-
do •'. espetáculo . ooréogrftflco em
beneficio'das v (timfls ¦ das tn.n-
dações dé Porto Alegre. • •'• '

Tomarão parte . bailarinas ., de
todos os tamanhos. ¦— J. 

'

CONCERTOS B.AUDIÇÕES DO
CONSERVATÓRIO BRASILIEN-
SE DE MÚSICA — Iniciando a
série de concqrtos e-audições pú-
blicas deste ano. realiza-se no dia
31 do corrente, ás 4 ítora_ da tar-
de,, na Escola Nacional de Mú-
slca,. uma audição dé alunos dos
cursos do canto e plano, desse
conhecido estabelecimento de en-
sino.

O Conselho Técnico Administra-
tlvo do Conservatório BraslHense
de Música resolveu realizar du-
rante o corrente ano, mensalmen-
te, duas audições públicas, em
que se apresentarão todos os alu.
nos dos diferentes cursos, vlsan-
do estabelecer o maior contato
daqueles com o grande público e
bem assim demonstrar a eficlên-
cia dos estudos, sempre conduzi-
doa sob a orientação dos mals
competentes professores do nosso
melo musical.

Está, também, a direção cul-
dando da elaboração do programa
de concertos culturais que serão
levados a efeito sob o patrocínio
do Conservatório e que, a exem-
pio doa anos anteriores, deverá
despertar o maior interessa não
só de todo o melo musical como

_. ,. flo Público em geral, ,*^J»a^ti>...«pfs_rflJjí_5M aof^ __vet\3 t^it^Ai p^fcOp. 4_.

TENENTEv-GORONEL
CYRODEÍ__ZENDE

Novamente promovido
pelo critério de mere-"cimento
Por decreto do presidente da

República fôl promovido a tenen-
te-coronel, pelo ..critério de mere-
cimento, o major Cyro Rioparden-
se de Rezende, Oficial Joven, ele-
vado ao posto de majot* também
por merecimento, o tenente-co-
ronel Cyro de Rezende tem ser-
vido èm vários- corpos, desempe-
nhando comissões de importan-
cia. Nome intimamente ligado às
coisas do esporte, um dos baluar-
tes das entidades de atletismo,
presidente e fundador da Liga de
Atletismo do Rio de Janeiro, a
sua promoção, Já esperada, consti-
tulu motivo de Júbilo, determlnan-
do manlfesta_.es de. agrado de
seus- amigos - e camaradas, v que
aproveitaram o ensejo , para -tes-
temunhár oe seus sentimentos de
estima é': admiração."ODIAMÀkrEEM"

¦ MINAS
A respeito do que publicamos

cóm o titulo acima, recebemos do
prefeito de Capetingá a seguinte
carta-: v .. * , -.

"Senhor diretor do "Correio da
Manhã". — Rio — Como assinante
que sou do conceituadíssimo Jor*
nal "Correio dá Manh_",'dá qual
sois diretor, peço-vos a retificação
de uma noticia divulgada por esse
Jornal, em o numero de 15. do cor*
rente, pag, '4, sob o titulo "O dia-
mante em Minas", com relação á
produção do diamantes em São Se*
bastião do Paraíso, município vt-
slnho a este. Trata-se do seguinte
equivoco: no município de São Se*
bastião do Paraíso não ha fexplo*
ração de diamantes p sim; no mu.
nicipio de Capetingá,' onde sou' pre-
feito, municiplo este que Já per*
tericeu àquele e que foi desihem*
brado em' 1938, pela nova divisão
administrativa do Estado. Pelo fa-
to' de Jã ter sido este municl_)!ó
distrito do de São Sebastião do
Paraíso, reside, creio eu, o equl-
voço do Departamento de Estatls-
tica do Estado, no fornecimento da
aludida estatística, errônea. Aqui
neste município existe garimpa*
gem de diamantes desde 1937, com
uma produção anual de diamantes,
equivalente àquela publicada pelo
seu jornal como sendo de São Se-
bastião do Paraíso.

Pelo exposto acima, Julguei acer-
tado fazer o presente pedido de
retificação ao seu jornal e tam-
bem fiz o mesmo ao Departamento
Estadual de Estatística. .

Sem outro motivo, antecipada-
mente agradeço-vos a vossa pro-
vertia! atenção e apresento-vos os
meus protestos de estima e distin-
ta consideração. — 'a) José do
Ndscimento Pimenta, prefeito mu-
niclpal". •

Crédito para a constru-
ção de escolas

Fortatea, 24 ("Correio da Ma-
nhã") — O Interventor abriu o
credito de quinhentos contos de
réis destinados â construção e con*
clusão dos predios para os grupos
escolares do Interior do Estado.

r. -a-»-*-
Vão combater o "Mal de

Chagas"
Fortaleza, 24 ("Correio da Ma*

nhã") — Seguirá para Grato a
comitiva de médicos da Delegacia
Federal de Saude, que vai estudar
e combater o "Mal de Chagas",
qüe ali grassa na população.

CARTAS OEDAÇÃO
Pontos de vista dos

nossos leitores
Recebeu Mnjoy esta carta:"Exma. sra. Majoy — um gru-

po ile rapazolas ante-ontem, A
noite, se divertiu em queimar
hombi-K de grosso calibre, durante
duas horas, nada menos, em fren-
te a casa do dr. Burras Barreto
presidente do Tribunal de Segu-
ran.u, onde há permanentemente
soldados de guarda. Ao que pa-
reci*. o espetáculo cm iiafla des.
(.gradou nos soldados, pois esta-
vam sumnnie ite satisfeitos..

B, como este, outros ratos tor-
ham a rua Visconde de Caravelas
cm um verdadeiro Interno. So
v. s. qulzer verificar pessoal-
mente a veracidade desta afirma-
ção, forneço-lhe os seguintes dn-
dos: -

1° .*—. 1 ás 2 da tarde — Chega-
da de um caminhão de frutas ã
esquina da rua Visconde de Ca-
revelas com Conde de Irajá. Du-
rante 15 minutos, quatro energu-
menos rram a plenos pulmões
não. anunciando a mercadoria,
como se poderia supor, mas sim
mofando dos moradores.

i 2o — 8 horas — Um vendedor
de pipoca faz ouvir Incessante-
mente o toque de uma slneta.

3o — A' tarde e á noite — Dl
versos rápazelhos tornam Impôs-
sivel a vida.dos que têm a dea-
graça de morar nessa rua, com o
barulho Infernal qué promovem.

4* — A qualquer hora — Auto-
moveis que transformam a citada
rua em pista de corridas, fazem
ouvir as suas buzlnns estrldentls-
simas.

Como vê, sra. Majoy, a rua.
Visconde de Caravelas ê pródiga,
á qualquer hora do dia ou da
noite, em ruídos que fazem a
felicidade das pessoas que têm
nervos...

Se v. s. se dignar comentar o
exposto,, outro dta voltarei. —
Observador."

i A Majoy foi dirigida mais esta
carta:"Exma. sra. Majoy — Respei-
tosas saudações — Agradeço de
antemão sua intervenção junto
ãs autoridades municipais em fa-
vor dos qde residem e trabalham
á rua Pedro Alves, — Praia For-
mosa,

Esta rua, creio, nunca foi var-
rida: A terra acumulada- durante
anos, quando ohove, transforma-
se em lamaçal e logo que cessa
a chuva, em grandes nuyens de
pó. E' verdade que, de. vez em
quando, aparece um bonde para
lrrlga-la, mas, seria melhor não
aparecesse, pois sem. se tirar a
terra,* dal a pouco o martírio do
pô continua,

A Prefeitura colocou cartazes
pelas principais ruas da cidade
aconselhando o povo a não jogar
nas vias publicas, papeis, cascas
de frutas, etc, também deve ze-
lar pela saude dos que residem e
trabalham noa bairros, pobres.

Na rua, Pedro Alves, alem
de residências, estão localizados
grandes armazéns e existem mui-
tos bars «modestos restaurantes,
onde operários fazem refeições.' A' Reportlçãj de Higiene exige
que, os que servem ao publico,
apresentem-se decentes e limpos,
está certo, deve também evitar
que os fregueses dessas casas ei -
guiam pó em demazla.'Subscrevo-me. — Seu assíduo
leitor." -

_*•'*

BANCO OE CREDITO REAL
DE NINAS GERAES

O MAIS ANTIUO UB MINAS
Capital R*. 28 MMiO-OWVU
Reservas Rs. U «SSilsnsiou

Sueoursal Klo d» Janeiro
Rua Viso. Inhaúma, ti

Acenou Ramos — Rua teo
lioldlna'R«»o. «_•*' '¦.'¦'

DEPÓSITOS - DESCONTOS
COBRANÇAS

Inaugurados vários melhora-
mentos-no Hospital São

Na mant)ã de ontem foram
Inaugurados vários melhoramen-
tos na Hospital São Sebastião.
Dentre esses se destacam o La-
borátorio .Central, de Tuberculose,
que será centro de estudos e pes-
quinas ; novas instalações de
Raios X e serviço de abasteci-
mento de água; reabertura dos
pavilhões "Miguel Couto", de do-
enças Infecciosas, e "Fernandes
Figueiras", de tuberculose Infan-
tll, que passaram por grandes
reformas. Foi reaberto, também,
o - Abrigo - Retiro Saudoso, anexo
aquele . hospital, completamente
remodelado.

O ato teve a presença do pre-
feito Henrique Dodsworth, do
coronel Jesuino de Albuquerque,
secretario da Educação e Saúde
do Distrito Federal, do sr. An-
tonio Boaventura, diretor do Hos-
pitai São Sebastião, dos profes-
sores Ugo Pinheiro Guimarães,
José Martlnho da Rocha, Irineu
Malagueta e Plínio da Costa Oa-
ma, diretor do Hospital Estado
de Sá, dos sr. Dedo Parreiras,
diretor da Saúde Pública do Dis-
trlto Federal, e grande número de
chefes de serviço e médicos do
Hospital e famílias.

A benção dos dois pavilhões
reabertos foi oficiada pelo padre
Vlramòndl, tendo sido cortada a
fita simbólica pelo prefeito Hen-
rique Dodsworth. '

No javllhão da administração,
onde se reuniram o prefeito e de-
mais autoridades, usaram da
palavra o coronel Jesuino de Al-
buquerque, secretario da Educa-
ção e Saúde, os srs. Bastos Neto,
diretor do Departamento de Tu-
berculose da mesma Secretaria,
Leão de Aquino, chefe do pavi-
Ihão "Oswaldo Cruz" do Hospl-
tal São Sebastião, que ofereceu,
ao terminar a sua oração, ao se-
cretario da Educação do Distrito,
um exemplar da "Historia e re-
minlscenclas do Hospital São Sc-
bastião", de sua autoria, e, por
fim, o professor Irineu Malague-
ta, que, como os demais oradores,
exaltou a obra do presidente Ge-
tuilo Vargas no domínio da saú-
de pública.

Terminada essa cerimonia, o
preefito e demais autoridades pre-
sentes percorreram as diversas
dependências do Hospital são Se-
bastião, manifestando-se satlsfei-
to pelo que observara.

Decretos do presidente
da República

DÓR,GRIPE,RESFRIADOS?

GUARAINA
NÃO ATACA O CODACÁO

O presidente da Republica as.
ninou os seguintes decretos:

Na pasta du tlducação

Traimierlnilo, ex-ofício, no In
teie.-ae, da administração, Leo-
piidlnu ..num-.- coral, atendem
te. clasite D. ilu quadro suple-
Alentai' d" Ministério da Kazen-
dn.. para carso Idêntico do quu*
dro I do Ministério tln l.luca.
.fio.

Na pasta -ia Fazenda

Transferindo, a pedido, blstrina
Prado de Oliveira, escrlttlrarlo,
classe B, do Quadro III. do Mlnls-
terln dn Viação. para cargo Idcn-
tler do quadro permanente do Ml-
nlsterlo da Fazenda.

Readmitindo José Kianclsco de
Albuquerque, ex.admlnlstrador
dns Capatazlás da extinta Alfan-
dega de Bello Horizonte, no car-
go de Alinoxnrile, classe G.

No pasta da Guerra

Promovendo por merecimento
Fulgenclo Ferrelr^ Sofia, artífice,
dai classo G parn a H.

Aproveitando: os atuais adjun-
tos de extintas seções do Co.legla
Militar: o tenente-coronel da re-
serva Augusto da Silva Sevilha,
como adjunto de catedrntico de
Historia Natural do mesmo co-
legto. o tenente coronel da Reser-
va Antbnio Leoncio Pereira Fer-
rã» como adjunto de catedratlco
d. Historia do Brasil, do mesmo
colégio, o tenente coronel da Re.
serva Carlos Caetano Mlragaio,
como adjunto de catedratlco de
Inglês, do me.nio colégio, o te-
nente coronel da reserva Ciro Pais
I.orrio, como adjunto de cátedra-
tico de Geografia do mesmo co-
legrlo, o tenente coronel da re.
serva José do Alencar Veloso co-
mo adjunto de catedratlco de fl-
slca do mesmo Colégio e o dr.
Júlio de Matos Iblnplnn como ad-
Junto de catedratlco de Inglês do
mesmo colégio; o atual profes.
sor excedente de Geografia do
Colégio Militar Declo Coutinho,
como professor catedratlco de
Corografla do Brasll do mesmo
colégio; ò atuai professor cate-
dratico da extinta aula de Histo-
ria e Corografla do Brasll do Co-
leglo Militar Miguel Daltro Santos
como professor catedratlco de
Historia do Brasll do mesmo co.
leglo; o atual professor cátedra-
tico de português do Colégio Ml-
iitar Alcides da Fonseca, como
iprofessor catedratlco de Portu.
gues do mesmo Colégio'; o atual
prof. catedratlco de desenho do O
Militar cel. da res. Dalmlro Rulz
de Barros, como professor cate.
dratico de desenho; nas 1' e 2*
séries do mesmo colégio; o atual
professor catedratlco de portu-
gues do Colégio Militar coronel
da reBerva João da Silva Lea, co-
mo professor catedratlco de por-
tugués. nas Ia e 2' séries do mes.
mo colégio; o atual professor ca-
tedratteo de Contabilidade Geral
da Escola do Intende nela do Exer-
cito. tenente coronel da reserva
Jonas de Morais Correia Filho, co-
mo professor catedratlco de portu..
_?u_- na 6* serie do Colégio Mi-
Iitar; e o .atuais adjuntos de
catedratleos de extintas secções
do Colégio Militar; o tenente co-
ronel da reserva Milton Gulma-
rães de Souza como adjunto de
catedratlco de francês do mesmo
Colégio, o capitão da reserva Be.
rllo da Fonseca Neves, como ad-
junto de catedratlco de português
nas 3* e »* series do mesmo co-
leglo, o. major da reserva Jarbas
Cavalcante.do Aragão, como ad-
junto de catedratlco de português,
nós 1' e 3* series do mesmo Co.
leglo e o tenente coronel da ,re-
serva Rui dá Cruz Almeida, co-
mo adjunto de catedratlco do por-
tuguês, nas 1» e 2* series, do mes.
m. colégio.

Nomeando: . chefe da 20* cir-
cunscrlção de Recrutamento (Ala-
geas) o major Djalma Balma;
chefe da 16* Clrcunscrlpão do Re-
crutamento (Florianópolis) o co.
ronel Francisco de Paula Pelxo-
to Vieira da Cunha; chefe do Ser-
viço de Engenharia da 7' Região
Militar o tenente coronel Mario
Perdigão; e 2* tenente farmacou-
tico do Exercito de 2' linha o far.
maceutlco Manuel Carneiro Xa-
vier de Almeida..

Exonerando do cargo de chefe
da 20* Clrcunscrição do Recruta-
mento (Alagoas) o coronel Euc',1-
iIbn Hermes da Fontoura e de che.
fe- do Serviço de Engenharia da
7* Região Militar o tenente coro-
ne! José Rodrigues da Silva.

Promovendo: ao posto de 1° te-
nente da 2" classe da reserva de
1" Unha os segundos tenentes da
mesma reserva, José Junqueira
Meireles e Junlo Pereira Gama;
ao posto de 2° tenente da 2* classe
da reserva de 1* linha os Beguln-
tet- aspirantes a oficial: Adalber.
to Salvador Curtú, Mario Vaiada-
res Filho, Osvaldo Morais o Mau-
rido Cordovll pinto.

Aposentando: Alfredo Ângelo
du Aquino,. oficial administrativo,
classe I, Artur José dos Santos,
servente, classe C. Esplrldlão de
Mesquita Pinto, escrevente, cias-
se F, e Manoel Pereira Lemos,
artífice, classe C.

Concedendo aposentadoria a
Fernando Loretti Werneck, Ins.
petor de alunos, classe F, e Oscar
Bandeira, oficial administrativo,
classe 22,

Reformando o soldado musico
de 2* classe, Antônio Campos.

Concedendo reforma: ao 2o sar-
gento mestre forrador Ephralm
Ubaldo Borges, aos terceiros sar-
gentos Agenor Justlno dos San-
tos. Cícero Fernandes de Barros,
Dorallclo Machado de Oliveira, aos
primeiros cabos Edgard Carvalho
da Costa e Jaime Freire de Al.
melda, aos soldados José Ferreira
dos Santos, José Marcollno Rosa,
Manoel Ferreira da Costa, Nica-
nu- Rosa Martins, Sebastião dos
Santos Nunes e Wilson Francisco
do Souza.

de !miu_u, Luiz
Raimundo For*

31 a entrada será franqueada ao
público.

AUDIÇÃO DE ALUNAS DE
J. OTAVIANO — Está marcada
para 30 do correm», * nolt», no

jalio llfi^l NiS_afi ijj jftr

slca, mals uma interessante au-
dição a dois pianos.de alunas do
egrégio professor J* Otavlano.

Oportunamente daremos o pro.
tíUUk, m i.

Transferindo: o coronel Renato
da Veiga Abreu, do quadro au-
..-Icmentar geral para o do esta-
do maior, o tenente coronel Ma.
tio Perdigão, do quadro ordinário
para o suplementar privativo, o
major João Facô do quadro ordi-
narlo para o de estado maior, o
major Antenor de Alencar Lima
do quadro ordinário para. o su-
p.ementar geral, o major José da
Costa Nogueira do quadro suple-
mentar privativo para o ordlna.
rio, por necessidade do serviço,
os majores Antônio Tlburcio de
Almeida e Sousa do quadro ordi-
narlo para o suplementar priva-
tlvo e Ivano Gomes, do quadro
suplementar geral para o ordlna-
rio.

Concedendo transferencia para
a reserva ao 2.'' sargento Eurico
Ferreira da Costa e no Io sargen.
to José Maria Borges.

Transferindo para u reserva: os
terceiros sargentos Artur Fer-
reira Barbosa, Jósê Ribeiro Amo-
rim, José Elias Guedes, Lauren-
tino Soares de Araújo, Manoel
Francisco Garcia, Nelson Fernan.
des Barbosa, Pedro Domingos Se-
dorio e F.aul Bartolomeu de Aze-
vedo. aos soldados Augusto Gal-
dino de Souza, Domingos Herme.
to Corrêa, Inácio Raimundo Fer-
vtlva, Jo». Ramos dos Santo»,

.:.»fW_!«_-«)!* ii£.Sçí£çi$oJi*jito,

Joaquim Pereira
Antônio Duarte o
reira da Silva.'rru-.Bferii.dci ex-ofiòJo, no inu--
lesa. da ulmlnlsiriicão. Alunso
Ferreira Rridrlgues escrevente
i.Ji.s!..-- K. do numln. -nip emetHát

j pi.rn _.i.rgu idt-nticu nu qu.idro
I permanente: Luiz Antônio do
| XnHoJnH-nto. vMTeveiue .'Iiíh.c F**.
! do _|.im.]ru suplementar, pari.

citrgo tdei.li.-u no quadro penna*
nér.toi Armando Magpo da Sil*
va. inicial administrativo, cuihhc
L. do gabinete do ministro parn n
Comissão «le l.ricloncla; Derme.
vai Alves de Oliveira, servente,
clnsse B, do gabinete do ministro
d-i Guerra para u Ordem do Me-
rito Militar; Dlniz Antônio de
Oliveira, carroceiro, classe E, do
Serviço Central de Transportes
paro o Supremo Tribunal Militar;
Edmundo Enéas Galvão, oficial
administrativo, classe L, do ga-
binete do ministro para o Supre,
mo Tribunal Militar, Honornto
Hlglno dos Santos, servente, cias-
se E, do gabinete do ministro pa-
ra a Diretoria do Arquivo; Hum.
berto Lopes, artífice, classe G, do
gabinete do ministro parn a Di-
retorla de Moto-Mecanlzação e
Transportes; Juracl Walkor Vas.
coiicelos. datilografo, classe G, do
gabinete do ministro para a Co-
missão de Eficiência; José Bispo
de Araújo, continuo, classe C. do
gabinete do ministro para a ad-
mlnlstração do Edifício da Guor.
ra: Jullo Fernan les do Albu-
querque, patrão, o'nsse D, da ba-
teria do 4° grupo de artilharia de
costu e Forte da Lage para o 8°
grupo de artilharia de costa e
Fortaleza de São João; Manoel
Messias do Nnsclmento, servente,
classe C, do gabinete do ministro
para a Diretoria de Moto.Mecanl-
zacão o Transportes; Mnrlo Mar-
tlnB.-servente, classe C, do quadro
suplementar para a Diretoria de
Moto-Mecanlzação e Transportes;
e Romualdo de Selxa Gama, ser-
vente, classe C, do gabinete do
Ministro da Guerra parn a Dlre.
tórla de Moto-Mecanização e
Transportes,

Na pasta da Marinha

Dispensando Carlos Cardoso de
Paiva, oficiai administrativo, cias-
se L, da função de membro da
Comissão de Eficiência.

Designando J.ull' Valença Le-
mos, oficial administrativo, classe
J. para exercer a função de mem.
bre da Comissão dc Eficiência..

Aposentando João Francisco
Barbosi*, opernrlo de armamento,
classe Cl, e José Maximlano Fa-
riu de Azevedo, escrlttlrarlo, cias-
se G.

Reformando por tnvalldez defl-
nltlva: o 2» cargento Antônio VI.
nna da Mota, o 2° sargento Se-
bUEtlão Rodrigues de Almeida, e
murlnheiro 12.772 do Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada, o
marinheiro 4.664, do mesmo Cor-
po, Heitor Marques e o ex-mari.
nheiro Walter Clemente da Silva.

Transferindo para a reserva re-
munernda, o fuzileiro naval 1.0G6
1" sargento. Mario Gaspar Pa-
dllha.

l\'a pasto da Viação

Promovendo por merecimento-• os seguintes condutores de
trem: Antônio Carlos de Araújo
Machado, da classe 1 para a J,
Ernesto Ramos Cavalcante, Au.
gusto Olímpio Coelho e Procopio
José Dias, da classel-l para a I,
Marino Celestino de Matos, Ste-
nio de Almeida Fortuna, Aníbal
Qulntanllha, Mlsael | Fonseca da
Cunha e Silva e Adornai Marques,
da classe C para a H. João Joa-
qulm .Pacheco, João ...Pa-ulo. do
Nascimento; Joaquim' Nunes Ro-
drlgues, 8amuel de Oliveira PI.
mentel, Paulo Augusto Vieira e
João Neves Filho, do classo F pa-
ra a G.

Promovendo por antlquldado —
os seguintes condutores de trem:
Ary da Rocha Montalverde, Nes-
tor de Holanda Cunha, João VI-
cente Samuel Pessoa e João Mar.
tins de Araújo, da classe H para
a I, Antônio dos Santos Maraa-
gâo, Manoel de Freitas Palmeira,
Carlos Rlspoll, Gumerclndo César
rimentel e Antônio José Soares,
da classe G para a H, Milton Car-
doso Osório, Severlno Guedes,
Paulo Menezes, João Medeiros e
Altivo Vicente Torres Homem, da
classe F para a G.

Autorizando o reconhecimento
de excesso de despesas efetuadas
pela Rede de Viação Férrea Fe-
deraldo Rio Grande do Sul, em
relação aos orçamento., aprovados
pelo decreto n. 10.916. de 24 de
abril de 1931.

Dispondo sobro o suprimento
temporário de energia elétrica
pela "Tho São Paulo Tramway,
Llght and Power Company Llmi.
ted" ã Sociedade Anolma Central
Elétrica Rio Claro.
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BANCO MINEIRO DA PRODUÇÃO
KUA VISCONDE DE INHAÚMA. I.

Capital infegralizado - Rs. 50.000:0005000
Depo-ttos garantido*, pelo

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAES
l.tl n.* 187, dc IO/B-1M.

FABRICA BAÍ16Ü

OO.NÇAS-oCORâÇÃO
E DAS ARTÉRIAS ?

I0DALB
EVITA A

ARTERIOSCLEROSE

Elevada a embaixada a
legação do Equador

no Chile
Çtdfo, 24 (II. T.) — Foi ele-

vada íl categoria de embaixada a
legação do Equador no Chile, sen-
do nomeado para primeiro embal-
Jf.tdor equatoriano em Santiago o
atual - ministro plenl|>otenciario
doate país cm Buenos Aires.
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OS CHEFES NAVAIS LA-
TINO-AMERICANOS ,

NOS EE. UU.

Partiu para Nova York o
almirante Castro Silva
TVasMii-iton, 24 (Reuters) —

Oa chefes navais latlno-amerlca-
nos, ora em visita oficial aos Es-
tados Unidos, chogaram hoje a
esta capital, por via aérea, proce.
dentes de Mlaml, tendo outros
chefes navais regressado & sua
pátria diretamente de Mlaml.

Os chefes navalB latlno-ameri-
canos que cheiraram a esta ca-
pitai foram o vlce-almlrante José
de Castro e Silva, do Brasll; ai.
mirante Jullo Allard Pinto, do
Chile; almirante José Gulsasola,
da Argentina:; almirante Carlos
Rotalde, do Peru; tenente-coronel
Francisco Tamayo, da ColOmbla;
coronel Ramon Benzan, do Para-
gual, e reepectlvos ajudantes do
ordens.

O comandante Manuel Zerma-
no, adido naval da embaixada
mexicana, que serviu como aju.
dante de ordens do comodoro Ua.
vido Coelho, também regressou
hoje a Washington, afim de re-
iniciar suas atividades Junto a
sua embaixada.

Os chefes navais latlno-amerl-
canos viajaram em aparelhos co-
merclals, escoltados por aviões
da marinha, tendo sido recebidos
no aeroporto pelos adidos navais
e representantes diplomáticos de
seus países.

O coronel Tamnyo avlstar.se-â
aqut com o coronel Btienaventura.
afim de tratarem da aquisição de
armamentos para ae torças arma
das colombianas.

O vlce-almlrante José de Castro

MENTIRINHA
GARIOOCI
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— Fiquem sabendo I Eu sou um homem serio e não brinco com
ninguém...

A falsa Irritabllldade nervosa provém da intoxicação do figado
e do organismo. Urodonal elimina todas as impurezas e evita quo
as mesmas se espalhem pelo corpo. Urodonal Iivj as Intestinos, ex-
_i__ -y_l2**.n!* • í* g_ymr.-__iBioilctB_.v- " •«,

e Silva, da -marinha brasileira,
seguiu para Nova York, minutos
apôs sua chegada a Washington
tendo declarado tenclonar perma-
necer uma semana naquela cida-
de, seguindo depois por via ma.
ritlma, para o Brasil, j

O almirante Allard Pinto, por
sua voz, tenciona demorar nesta
capital uns- 8 ou * dias. seguindo
depois pnra o Chile, via Nova
York.

O contra -almirante Carlos Ro
talde. chefe do Estado Maior da
Marinha do Peru, que recente-
mente foi substituído nêse posto
pelo capitão William Qulgly, che-
fe da missão naval americana em
Lima, Informou ao representante
da, Reuters que ainda se demora-
ria nesta capital por algum tem.
po, talvez uns dois meses, em
uma ml.fio cuja natureza não
podia revelar.

Disse o contra-almlrante Ro-
talde que não havia ficado sur-
preendido com a noticia de que
o capitão Qulsgley fflra nomeado
para substituí-lo, pois, a mesma
já ficara assentada quando dei-
xará a capital de seu pais.

O vlce-almlrante Castro o Sil-
va, o' oficial de mals alta patente
na excursão, declarou ao repre-
aentante da Reuters que todos os
oficiais estavam multo agradeci-
doa com a» atenções que lhes ha-
viam sido dispensadas, o que"tudo havia corrido perfeita-
mente bem".

CONFERÊNCIA NACIO-
NAL DE LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA

Começam amanhã os de-
bates em torno do "dos-

sier" da Secretaria do
Conselho Técnico de
Economia e Finanças

Realizou-se na manhã de ontem
a primeira sessão ordinária da
Conferência Nacional de Legisla-
ção Tributária, presidindo os tia-
balhos o ministro Souza Costa.
Lida e aprovada a ata da sessão
anterior, o sr. Valentim P. Bou-
ças procedeu â leitura dos títulos
daa teses Ja registradas, em nu-
mero de vinte e quatro, além do
oito IndicnçOes.

O presidente lembrou que a Ins-
crlção de teses se encerraria ft
tarde, afim de que aqueles que
tivessem outras a apresentar o II-
zessem em tempo oportuno.

A seguir entrou-se na discussão
sObre a matéria, tendo o preslden-
to sugerido que, uma vez exlstln-
do as sugestões da secretária do
Conselho Técnico de Economia e
Finanças, baseadas em fartas pes-
qulzas, tudo constante de um "dos-
sier", fosse em torno das mesmas
que girassem as teses e indicações
estaduais. Depois de breves de-
bates, ficou assente o método pro-
porto pelo presidente.

Ao flnallsar a sessão, o ministro
da Fazenda anunciou que, em vir-
tude dn viagem- que empreende-
ria segunda-feira próxima ao Rio
Grande do Sul, nfastar-se-ia da
Conferência durante alguns dias,
razão porque resolvera nomear,
para substitui-lo na presidência dos
trabalhos, o sr. Valentim F. Bou-
ças, sflbre cuja personalidade tra-
qou cncomlnstlcas palavras que n
casa aplaudiu demonidamente. S.
excla. nomeou, ainda, para secre-
tárlo geral da Conferência, o sr.
Benjamin Soares Cabello.

A sessão foi encerrada fts 10.I10
horas, convocando-se a segunda,
ordinária, para segunda-feira pr6-
xima, quando será feita a leitura
do "dossler" da Secretaria do
Conselho Técnico de Economia e
Finanças.

Aeíí a «¦_*._> plenária esteve

Mil
M1I1

que custam
pouco e

OFERECEM
MUITO

***** »«*

A sede dos bons carros usa-
dos. com «eu formidável es-
toaue inteiramente renovado,
está fazendo, mais uma vez,
as melhores e mala vantajo*
tas ofertas. Não espere mais
para resolver o seu problema
de transporte Visite-nos! To-
dos nossos carros usados t*m
¦ valiosa garantia da Etique*
ta Azull

AGÊNCIA

AMENDOEIRA
Av. Rui Barbosa, 57
(CURVA OA AMENDOEIRA)
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reunida, sob a presidência do srOscar Carneiro da Fontoura, aCommissão Coordenadora. Foi vo-tada a stib-dlvisão proposta pelasecretario. O sr. Oscar Fontoura
ao encerrar os trabalhos, anun-ciou que viajaria para o Ri., Gran*do rio Sul om companiTT. do ml-nistro da Fazenda, motivo por que
passou n presidência efetiva da
Comissão, durante a sua ausência,
ao vice-presidente da mesma. sr.
J. Martins Rodrigues, do Ceará,



Um novo REFRIGERADOR
LEONARD

PARA 1941
tada angulo não ha nada melhor

Motor hermelkMMfe fodurio e luMfkidc perma-
nenfemoate

EcoMmko e wiwafMnte JÜwdwo
5 mn de plena pranlia

Os refrigeradores LEONARD REPRESENTAM 0 MÁXIMO
de QUALIDADE desde 1881 • 60 anos de existência

vêm oferecendo a solução dos
PROBLEMAS;

PREÇO- ESPAÇO -QUALIDADE
DISTRIBUIDORES:

BAPTISTA FERRAZ & (IA.
Matriz: RORBKIO K ABREU, 297. Caiu 2669, S. Paulo
filial: I. ALMIRANTE BARROSO, 86 • TeL 42-3217

Rio de Janeira

ÜLTIMAS^PORTIYAS
O Madureira venceu o

Cantado Rio
, .•!* { ¦*.-¦-

Hejula^thoitte! concorrido esteve
o encontro oficial de ontem entre
o Madureira A. C. e o Canto do
Hio F. C.i pelo campeonato da. ci-
üade, realizado em Campos Sales.

Kssa partida disputada sob apa-
rente equilíbrio de forças,'termi-
nou comi vitoriai db Madureira,
mus por úm score esmagador —
4x0 — mais significativa pela
diferença antogonlca dos dois ata-
<iues etn luta,.««indo o vencedor
sempre com. superioridade nei|se
ponto, e tendo,em isalhs, o autor
Je 3 pontos no'!" tempo.' Nt>'pe-
rlodo final-ainda oa fluminenses
agiram melhor na defesa, *6 per-mltlndo un»r «Krcmate *»¦ redes,
Ue Jálr; tídeSsit'Maneira o grêmio
juburbano conseguiu registar o
sou noyo triupfo.

O Jogo tev>: açAo norraál • o
Juls se condutiü coià falliás, dlri-
t-lndo estes quadros:

Madureira — Alfredo, Benedito
o Aplo: Otal«ntó,'y6.'ir IJ e Alei-des (Enéas)j ¦'Dentlnho, Lelé,
tsalas, Jair e Osüas (Alcides).

Canto ao .Rld.r^ Evaldo, Draga
o Dcgas; Vlcentlnl, Portela e Ca-
noli; LasiUSltVQ,Bocáo, Qeraldlno,
Ueressi e Mylody, . , .

Juiz: J. Pereira Peixoto.
A luta preliminar tambem ven-cida pelo Madureira por 4x2, de-correu clicla de incldohtee, sendo

a Juiz agredido no final, por trõs
Jogadores do Canto.do Rio. A ren-da chegou,a í:52t|00O.

Gonzalez e Raito chegam
amanhi a Nova York

Nova York. 24 (U.P.) — Os dl-fluentes da Associação de qolf dos
Estados Unlíoe preparam-se parareceber, pá próxima segunda-feira
em sua Chegada & Nova Tork, os
Jogadores brasileiro» de golf Gon-zalez • Ratto, encaminhando-os
imediatamente a Riogewood, No-va Jersey, aíim de tomarem partenum torneio de classificação.

Apesar de não se conhecer a ho-ra da chegada do navio em queviajam os brasileiros, sabe-se quea hora <]a partida de umbos seráretardada caso necessário.
Os dirigentes, cm faço da dlfi-cuidado em Jogar Imediatamenteoepol» do uma longa viagem, re-laxarão a rigidez das regras doJogo afim de facilitar a atuaçãoaos brasileiros,

Campeonato de Tenii do
Rio da Prata

Buenos Aires, 24 (Heuters) —
Prosseguiu hoje S tarde, o '(Jam-
peonato dcTeills do Rio dí, Pratacom o» seguintes resultados: He-raldo Weiss venceu rtoborto Clut-terbuck por 5x5 e Sxã; Fellsa Tio-ilrola venceu Margat Reed por 6x2e Cxi,- Maria-Lulsa Teran venceu
Junim do Liiüle por 6xi e 6x2;Analla obavrlo venceu Einlíiá
Pujol por 6x2 e 7x5; Manuel Fer-nando» e Alcides Procopio (du-pia) vcncerftm Enrique Obarrio e
O. Morea por 6x4 e 6x1; AlejoDe Kuescl * Heraldo Weiss ven-ceram A. Trullenque e Renato An-chanJo por Tx5e'0x2 e Tomas Fa-condi o Kfrin Gonzalez (chilenos)venceram Ruy Slssener1 e Adel-mar Eyaecorris por 6x4, 4x5 e 7x6.- ¦- li) . ._

Militares condenados á
revelia

O Conselho Permanente dç Jus-
tiça da 1» Auditoria, procedeu ao
julgamento de Newton Davi do
Almeida e Demerval Pires Caldan,
acusados da pratlea do crima de
furto e que, por, terem se evadldo,
foram processados & revelia, ten-
do sido condenados a dois anos de
.prisão com trabalho.

*-** 'rí~
Sumários de culpa nas
Auditorias de Guerra

Eutüo marcados para amanhã,
na 1» Auditoria, o sumario de Po-
dro da Conta Soares e outros, pe-
loa crimes do Curto e comercio lll-
cito; e ni 2" Auditoria,do Guer-
ra, do sargento. Souza Lima e ou-
tros, pelo extravio de uma partida
dé banha do Estabelecimento de
Subsistência Militar.

"Pergunte á America"
Cairo. 24 (Reuters) — A resposta

A pergunta "Estamos nds em pe-
rigo hoje? 4 esta: "Pergunte A
América". Assim falou o primei-
ro ministro sul africano, ir. Smu-
ta, em discurso pronunciado por
ocasião das comemorações de seu
aniversário natalicio hoje.

"Oe Estados Unidos, continuou,
estão ocupados em armar ,a Grã-
Bretanha, a Aí rica do Sul, assim
como a st próprios para a luta
que sj esboça. Fazem-no porque
antévéèm o perigo «enquanto
houver inimigos em sdló africano
nio nos sentiremos ém segurança.
NOseos' rapazes estão partindo pa-
ra o Egito. Tenho esperança em
qne lá auxiliarão a afastar esse
perigo que ameaça o mundo. Que-
ro ver tal ameaça afastada de solo
africano".

Expressando sua completa eon-
fiança no desfecho da guerra, o
ministro advertiu o povo quanto
aoe alto* • baixos da situação dt-
zendo "Quaisquer que sejam as vt-
Clssltudes que esta" verão possa
trazer, os alemães serão por fim
novamente derrotados".

A BATALHA NAVAL
NAS ÁGUAS DA GR0EN-

LÀNPIA
(Continuação da 1» pag.)

I outro* detalhes do sou armameiir
to o proteção. Sun trlpulnção í

| composta tio mais do 1.000 ho-
. mens e sua veloeldado é de uns
I 30 nós.
I A lacônica fraao do comunica-

do oficial alemão, de que conti-
nuam us operações' gol Interpre-
tada como um indicio de quo au
forças navalfi nlomíiís se dirigem
para o Atlântico. O comunicado
diz tambem que os navios ale-
mies não sofreram nenhum da-
no digna do menção.

As Informações alemãs aflr-
mam que o combate se travou
com uma poderosa força naval
britânica e ftit procedido por ata-
quês dos submarinos alemães
contra navios britânicos perto da
Groenlândia, ao que parece con-
tra um comboio escoltado por
navios de guerra. Um dos navios
foi torpedeado e, apôs tremenda
erplosâo, afundou.

O resultado da batalha Junta-
monte com uma Informação so-
bre a tomada da zona ocidental
de Creta foi dado a conhecer em
um comunicado especial, que foi
recebido com enorme Júbilo em
toda a Alemanha, Todos oe dia-
rios e estações emissoras deram
edlçSes e tronsmlssSes especiais
anunciando ambos os êxitos.

Recordando a morte do vice-
almirante Hood

Londres, 24 (A. P.) — O cou-
raçado "Hood" íoi destruído da
meama maneira q<uo o cruzador
que moreu o vice-almirante Ho-
race Hood. O vlce-almlrante Ho-
race Hood morreu na batalha da
Jutlandla em 30 de maio de 1916,
quando uma granada de um cou-
raçado alemão, o "Derfflinger",
atingiu os palols de seu cruzador
de batalha "Invencible", fazendo
explodir o navio britânico e sa-
crlflcando mais de mil vidas.

O "Hood" * o terceiro navio
britânico que usa esse nome em
honra do almirante britânico sir
Samuel Hood, que viveu no se-
culo 18.

O vice-almirante Horace Hood
era descendente direto de sir Sa-
muel Hood.

Conjeturas em torno da pre-
sença da divisão alemã em

agitas groenlandesas

2—SH2 nA MANTU — flwnjngo. 25 de Maio de 1041
Assinado um decreto

dando autonomia á Cen-
trai do Brasil

PROTESTANDO CON.
TOA A CREAÇÃO DO
REINO DA CROÁCIA

A nota do ministro iugo-
slavo ao sr. Cordell Hull

Washington, !4 (A. F.) — O
sr. Constantine Fotltch, ministro
da Iugoslávia, entregou uma nota
ao secretario dé Eatado, sr. Cor-
deli Hull, avisando-o de que "a
Iugoslávia protestava contra a
creação, pela Italla, do chamado"Reino da Croácia", e acrescen-
tou: "O governo da Iugoslávia
protesta contra essa nova viola-
ção da Integridade do seu terrltó-
rio nacional e contra a separação
do povo croata, que, por interme-
dlo de «eus legítimos represen-
tantes no governo real, continua
a lutar pela libertação da Iugo-
slavla, da qual faz perto todo o
território croata, e reoonhece Sua
Majestade o Rei Pedro II como
seu unlco e legitimo soberano".- +-**- .

Uma declaração do sr.
Hull sobre o "Shehe-

razade"
Washington, 24 (A, P.) — Em

resposta a nma pergunta quo lhe
foi feita na confnrCincia dé impren-
sa, o secretario de Estado Cordell
Hull Indicou quo os Estados Uni-
dos nio empreenderam nenhuma
ação cm relação ao aprlslonamcn-
to do naviotanque francês "She-
htirazadc", quando este navio via-
lava dos Estados Unidos para Ca-
sablanca,

O sr. Cordell Hull acrescentou
que a Inglaterra i livre de Julgarna ?uas ações no concernente a
tiualquer ação contra navios de ou-
tran nações.
ultfmoi meses Malta foi bombar-
doada varia» vezes A noite".

Estas informações então Inolui-
da» no relatório enviado pelo go-vernador da praça de Malta ao
secretario de Estado para as Colo-
nlas.

Têm sido elevados os
danos em Malta

l.ondnw, 24 (Reuters) — "Os
danot causados pelo Inimigo 1 Ilha.
de M.-iltu, por minas e por melo de
bombas, têm atingido grande par-te da ái-ea desta posição britânica.

Valeta, cidade principal da Ilha,
fundada.Imodlatamente ero segui-
da ao grande cerco de 1565 « que
não sofrerá qualquer alteração
desde o tempo dos Cavaleiros de
Malta, íoi uma das maiores vltl-
mas desses ataques Inimigos. Es-
te fato foi dé molde a chocar os

. .Londres, 24 (U. P.) — Sio
multas e variadas, mas nâo pes-slmlstas as conjeturns feitas nos
círculos brltaniooa acerca dos mo-
tivos porque a divisão naval ale-
m& estava navegando em águas
da Groenlândia.

Não se acredita que o sou ob-
Jetlvo fosse atacar os comboios
ou as rotas marítimas britânicas,
visto que o ataquo contra a na-
vegação mercante ê sumamente
oneroso, por motivo da grande
escolta que requer. Por outro Ia-
do, para a destituição de navios
mercantes é suficiente o arma-
mento conduzido pelos destroyers
ou cruzadores.

Ouviu-se dizer a um funciona-
rio de lnformaçOes, em tom hu-
morlstlco que "os alemães decl-
dlram proteger os groenlandeses
de uma agressão dos Estados
Unldoa."

Em fontes britânica» foi aflr-
mado que a perda do "Hood"
não afeta em nada o resultado da
batalha do Atlântico e que a Ale-
manha so encontra tão longe co-
mo no primeiro dia de triunfar
nessa batalha, apesar da lntensl-
dade de seus esforços para cor-
tar as rotas vitais inglesas.

Os come.itarlstas navais aflr*
mam que aa vigorosas contra-
medidas britânicas obrigaram oe
alemães a operar multo mala pa-
ra o interior do Atlântico e den-
tro da xona de patrulhamento de
neutralidade dos Estados Unidos.
Estas medidas consistem sobre-
tudo na melhoria e aumento da
escolta dos comboios e se consi-
dera que provavelmente a Ale-
manha calcula agora que os seus
submarinos não bastam contra as
corvetas e outros navios empre-
gados como escolta 9 tenham en-
vlado o "Blsmarck" para lutar
contra navios multo menores.

Não altera materialmente a
situação no Atlântico

Washington, 24 (U. P.) — A
perda do cruzador de batalha bri-
tanlco "Hood" causou grande
surpresa e provocou comentários
os mais desencontrados possíveis.
Enquanto que em alguns círculos
se considera que o fato não alte-
ra materialmente a situação na-
vai no Atlântico norte, em outros
se acredita que os Estados Uni-
dos verão na necessidade de ado-
tar Imediatas e Importantes deci-
soes em sua política naval, uma
ve» que se desafia o domínio brl-
tanlco no oceano com unidades
de superfície.

Em uma daa fontes explica-se
que é natural que as forças que
atacam experimentem perdas,
pois sua posição i menos van-
tajosa que as dos defensores. As-
slnala-se que o comunicado ofl-
ciai sobre o combate destaca que
os navios britânicos perseguiam
os navios alemães, quando o"Hood" recebeu um "Impacto ln-
fortunado".

Os comentaristas mais salten-
tes assinalam os seguintes pon-
tos: que os alemães penetraram
livremente no Atlântico norte; a
disposição qoie demonstram de
arriscar no alto mar o seu cou-
raçado mais moderno, o "Bis-
marck"; a segurança na ponta-
Ma dos artilheiros navais ale-
mães; que os navios do guerra
do Reich penetraram na zona,
que se presume, patrulhada pelos
navios dos Estados Unidos e a
aparente predisposição da Alemã-
nha de deaaílar o domínio brita-,
nico dos mares.

O almirante Luetjens
Berlim, 24 (A. P.) — A lm-

prensa e o radio germânico* ré-
Jubilam-se com a destruição do
couraçado inglês "Hood", oha-
mando a vitoria alemã de "um
dos maiores feitos da historia da
Marinha do Reich".

O almirante Luetjens, coman-
dante do vitorioso esquadrão ger-
manico, conduziu as unidades que
afundaram em 20 do março 22
navios britânicos pertencentes a
um comboio que navegava no
Atlântico Norte.

Acredita-se que as unidades
que realizaram essas operaçSes
foram realizados pelos couraça-
dos "Gnchuiau" e "ScharnhorBt".

O almirante Luetjens foi pro-
movido e ganhou a crus de Cava-
lheiro da Cruz de Ferro, a mais
alta condecoração militar da Ale-
manha, por sua participação na
campanha da Noruega no ano
cassado.

Pertence 1 Marinha desde 1907
e serviu nas lanchas torpedeiras
alemãs ao largo da costa de Flan-
dre.y na guerra passada.

Em 1926, Luetjens foi promo-
viüo a comandante.

(Continuação da 3" pag.) .
Obras Publicas prúporã' at pre-siden(e da Republica a apiova-
t;fu> da gestão uilrnlnltaratlvá da
10. V. C íi. no nno em causa
ou a lesponeabilldade de sou di-
retor pelas Irregularidades com-
provadas.

Art. 25 — 0 diretor, depois do
examinar a sltuuç.lo econômica
Ja li. K, C. B. o do verificar
a» condições de execução de aous
vários serviços e nn do malerlnl
'Je sou aparelhnincnto, submetera
ao Mlnititerlo da Viação e Obras
1'ubiicas, para ser encaminhado
ao presidente da Republica, o
plano de serviços, obras o aquisl-
çOes que Julgar indispensáveis
para exito do novo regime de ex-
ploração Industrial- ferroviária o
conseqüente equilíbrio orçamen-
tario da E. F. C. B.

5 Io — A Justificativa desse
plano compreenderá, além da es-
tlmativa das despesas a realizar
com a sua Integral execução, a
exposição minuciosa dos recursos
materiais da E. F, C. B. o das
condiçSes do seu aproveitamento
atual e futuro.

12° — Os projetos o orçamen-
tos atlnentes ao plano aprovado
Irão sendo sucessivamente submo-
tidos ao Ministério da Viação e
Obras Publicas.

Art. 26 — A partir da data do
presente decreto-lei, a E, F. C.
B. aplicara a renda que arreca-
dar na execução dos serviços o
obras observado o orçamento da
despesa.

Art. 27 — A titulo de subsidio,
no corrente ano, o Ministério da
Fazenda providenciará para que,
mensalmente, seja posta á dispo-
slção da E. F. C. B. uma im-
portancia igual & duodeclma par-
te do déficit correspondente á
própria Estrada, previsto no or-
çamento da União para 1941.

Art. 28 — A partir de 1942, o
orçamento geral da União consi-
gnarã, & E. F. C. B., uma sub-
venção da Importância correspon-
dente â despesa com o pessoal
permanente e, ãs demais repar-
tlçSes, as dotações pura paga-
mento dos ser.vlços que venham a
requisitar daquela Estrada.

Art. 29 — Este decreto-lei en-
trarã em vigor na data do sua
publicação, revogadas as dlsposi
çdes em contrario."

O MINISTRO DA VIAÇÃO FALA
SOBRE O DECRETO

0 GRANDE ORIENTE DO BRASIL AO POBLICO
O Conselho GéralV do Grande pos D. Azevedo Coutinho, D. Se-

Oriente do Brasil, torido conheci-
mento de,.umu ,rect>nto publicaçãotèiUx ,^Ü-'.Úmrtf-.áaa'tevlBtaB desta

sentimentos dos maltenses e os
danos infligidos a muitos dos maio-
res templos, Inclusive a Catedral
de São João, foram considerados
comoi uma das mais graves ofen-
aas t&ltaa _ população. Durante os

O general Mendonça Lima fez
as seguintes declarações sObre o
decreto qué acaba de ser assi-
nado:

"Saúdo com entusiasmo e con-
fiança mais èete relevante serviço
que .0 presidente Getulio Vargas
prosta ao Brasil, organizando a
administração da nossa maior e
mais Importante ferrovia nos mol-
de», a meu ver, impostos peia ex-
perlência administrativa e peloslições do problema ferroviário. O
longo passado de falhas e incon-
venlentes sentidos duramente portodos os .diretores da Central do
Brasil, entre os quais figuro, porst sô Justificaria a tentativa de
novos rumoé. O decônlo revolu-
clonárlo procurou' obviar multas
deficiências, extirpando ae lncur-
soes do, interesso eleitoral e, de-
pois, as inquietações do sindica-
ItBmo 'revolucionário; 

organizando
no mais Justo sistema ue admis-
são o promoção do quadro de ser-
ventuárlos o dando à, exploração
comercial bases mais racionais.

Cumulou esse labor com o es-
forço dtt eletrificação, em anda-
mento, e as aquisições destinadas
a melhorar o apareihamento do
material de tração, cada vez mais
solicitado pelo creecento progres-bo da região^' a que tem de acudir,
sem davidaí a mais importante,
economicamente de nosso país. ¦

• . Na'1-jntphji. qpiwerênçia-.reqBnte-
monte, prpnunsiada, .iHyJjeparta-
mento dé'- Içiprensa''e" Pròpágon-
<^.,*^r4.W3Uyldadea do,Minis-
tírlo-í» Ji/lHíS^o m$iit<i Getu-
lio Vargas, tive oportunidade de
resumir as medidas tomadas pelaadministração federal' no' propó-sito de resolver as dltlculdades
de gestão da grande ferrovia, de
que Já se disse que é uma esfln-
ge, desafiando, com as suas lncõ-
gnltas, a, sagacidade t> audácia
do» EdipoB que a defrontem.

O -fato concreto, todavia, é quetoda» essas medidas ficavam mui-
to aquém da primordial necessi-
dade, hoje universalmente . reco-
nheclda, quo ae impõe aos servi-
ços público» de natureza indus-
tria!, Isto é, a necessidade de ap-
tonomia, a necessidade de libera-
ção dos llames burocráticos lnhe-
rentes e indispensáveis noe servi-
ços estatais de natureza dlróto,
mas entravadores e fatais nas or-
ganlzaçOes daquelo outro Upo au-
pracitado.

Por circunstâncias complexas
que nio vale discutir aqui, o Es-tado vem assumindo' cada diamaiores responsabilidades dêsse
caráter, estando Já hoje multo
distante da feição neutra da Ida-de do ouro do liberalismo. Acres-
ce que a falência ou desorganiza-
são dos capitais privados que, noinundo inteiro, controlavam . a,maioria absoluta doa serviços pú-blfcoe Industriais, si por um ladoresultou no crescimento, quase no
gigantismo . do EBtado- Provi-
dencla, por outro lado. os expe-
rlmentos da nova diretriz o vãodotando de certas observações econclusões, que êle não pode dei-
xar de aceitar e aproveitar no
sentido de reformar os seus mé-
todos para atender aos novoB fa-
toa.

A experiência administrativa do
presidente Getulio Vargas, exer-
citada em três lustros do manejo
direto de nossa máquina adminls-
trativa, desde a sua passagem no
Ministério da Fazenda, em vez de
o Inclinar 6. rotina, deu-lho, ao
contrário, uma corajosa capaclda-
de de renovar e Inovar as solu-
ções políticas e administrativas.

Nossa vida ferroviária, trana-
corrida sob Influências políticas
quo multo a prejudicaram do pon-
to de vista técnico o administra-
tivo, vem passando por completa
reorganização. A Central do Bra-
sil não podia escapar a esse la-
bor reconstrutlvo.

Estou certo que tal como acon-
teceu em várias experiência» do
regime autonõmlco noutros palseo,
a Central do Braall Irã colher be-
néfíclos e prosperidade sob o no-
vo estatuto. Novas medidas de
largo alcance, necessárias ao aeu
apareihamento no nivel das res-
ponsabllldadee de bou tráfego,
acrescidas agora do transporte
correlato com 0 estabelecimento
da grande siderurgia, virão em
breve demonstrar o acerto da
nova diretriz adotada pelo presi-
dente Getulio Vargas."

Passando, então, a focalizar os
resultado» obtidos nos outros pai-ses com a adoção de medidas
idênticas, o titular da Viação, ci-
tando os exemplos do Chile, Ar-
gentina, ColOmbia e outras nações
sul-americanos, acrescentou as
seguintes declarações:

"No Chile, país pobre, onde as
estradas têm do preencher unia
função animadora de riquezas po-tendais, agravada pela nocessi-
dade do vencer condições tC-cnleos
difíceis em face da natureza oro-
grafica, tal como acontece com a.
Central do Brasil, só foi possível
lutar eficazmente contra os "dó-
ficlts" inveterados, A. base de su-
cesslvas reformas autonomistas,
que culminaram no règtme da lei

ÇapltaJ„poif lilírpaaris^esujta, coii-
tra a. Madonçil»,.Bfluirielí«, Julga
por bem dai-á6públ!cò'os'seguln-
tos esclarecimentos: v

I — O Grando Oriente do Brn-
sil 6 11 mais antiga das institui-
ções civis brasileiros. Tevo som-
pro administração prõprin e «em-
pre so Inspirou nas tradições e no
timlilonte nacionais. Não tem, nem
leve JAmais, nenhuma dependen-
cia Internacional de qualquer es-
pi5ele. nem de direção, nom do rito.

II — Sua atuução tem-se nor-
tendo de maneira uniforme, du-
rante mais de um século: na Cons-
tituição muçônlea de 1834, Fran-
cisco G6 Acayaba de Montezuma,
Visconde de Jequltinhonha, pres-creveu: "todo maçon devo neces-
sarlamento ser religioso, fiel â
suo Pátria, submetido ás suas Ins-
tltulções e obediente As suas Leis",e na Constituição de 1937 Moreira
Guimarães estabeleceu: "A Maço-
narla admite a prevalência do es-
ptrito sobre a matéria e proclamadevem os maçons amor A Família,
fidelidade e devotamento A Pátria
e obediência A Lei"

III — Nadaremos, nem temos,
de colaboração ou entendimento
com o Judaísmo. Não ha no Gran-de Oriente, lojas Judaicas. Usamos
nas cerimônias Iltdrgicas a Bt-
blla e não o Talmud.Não somos
fllo-semltas. mas condenamos oracismo ateu.

IV — Nada tivemos, nem te-
mos, com os oxtremlsmos da es-
querda ou da direita. São anti-
moçOnicos, por definição. Nos mo-
vlmentos de novembro de 1935 e
maio de 1938 não houve maçons.

— o padre faz uma afirma-
çtto totalmente lnverldica; diz que"a Rússia de Stalln é hoje o ar-
senal das Lojas", quando a ver-
dnde é que não ha uma sô loja
maçônica (nenhuma!) em toda a
Rússia, pois o Partido Comunista
aboliu a Maçonarla.

VI — O padre, perseverando no
enredo, afirma que a derrocada da
França deveu-se A Maçonarla,
mas toda a gente sabe que a Ma-
çonarla é multo mais difundida na
Grã Bretanha do que o era na
França e multo concorre para o
fortalecimento do caráter Inglês.
Ê estranho que nosso oponente
isso ignore, o que gravemente o
compronfete em suas afirmações.

VII -Sfoatnos dar uma Informa-
ção ao «Épre: em nossa PAtria,
um dos que' primeiro denunciaram
os perigos do Comunismo foi o
Grão MóstíêTdê~ent3õ7 Dr. Mário
Behrlngt,aMa,ij|tWirto instalando
a Grande Loja Regional de São
Paulo (20í»»<M|3)«i), ha quasi 20
anos. Se 4jW*oB|> tlveese me-
do de queimar' aí mãos, lendo o
Boletim da ônoco, nôs lh'o reme
terlamo£j|Sk %}

O padr#Mo sabe Igualmente
que os nossos princípios cordiais'
são a ToUsrpjicla.e.a Fraternidade,
que próíbrèvjem i' violência e a
luta de cltàtàlii. "Bustíamos 

o fim
moral, lâtoP&íà-íVeídade a a Vir-
tudo

Os prihctpalS vespertinos de l*
de outubro, de lS3le os matutinos
do dia seguinte publicaram uma
histórica ."Declaração do Grande
Oriente do Brasil á Nação", aflr-
mando, "mais unta vez, de públl-co, a sua formal repulsa ao Co-munismo". S um documento queo padre deve ler. Desde 1923 atéhoje, a nossa atitude é unívoca,
As nossas atas o comprovam e asautoridades públicas o sabem.
Ninguém hoje é admitido no
Grande Oriente "se professar Heo-logia contrária ao regime político-social brasileiro" (art. 1 J 1» daConstituição) . e «serão sumaria-
mente expulsos oé, maçons quevierem a pròfeésaf . tais doutri-
nas" (art. Si | 13).- . .; < 

'
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sempre, desde a «ua fundação,
uma escola de brasilidade. A
prestação de serviços A Ordem foisempre condição para elevação dosmaçons dentro da Instituição.
Brasileiros, dos maiores, lhes fre-
quentaram as lojas: soldados va-loroaos, como Andrade Neves, Go-mes Carneiro, osôrlo e o Invicto.Caxiie, pati-ono do nosso gloriosoExército; marinheiros audazes,;como Wandenkolk, Jacegual, Mi-dOBl e VerlBslmo da Costa; pátrio-tas impolutos, como Bento Gonçai-
Tes o.Nunos Machado, Gonçalves
Loda.e Evarlsto da. Veiga .e uals:Silva Jardim, Gaspar Martins,'Martins Júnior, Mariono Procôplo,
SH .}? R1° Branc°. Rui Barbosa,Ubaldino Amaral, Macedo Soares.Numerosos e eruditos sacerdotes
foram maçons, entre eles os bis-

bastião Pinto' dó Rogo,-o bispo
cohde de, Irajá, morisenljor ¦ Pinto
do Campou, froi Mun t'Al verno,
frei•¦.FrauclB0o.de São .CarloB e p'
podre Dlogo Antônio FéUô, todos
graus 'il, devendo citnr-se ainda
Januário da Cunha Barbosa, frei
Sampaio, fiei Caneco, padre Ro-
mo, etc. B, sobretudo, eminentes
Chefes de Estado, quo foram Ini-
ciados e freqüentaram o Grande
Oriente: Pedro I, Deodoro, Pru-
dente, Campos Sales, Hermes e
Nilo Peçanha.

Multas Iniciativas, no beneficio
do pátria, preocuparam os maçons
brasileiros: o ensino da lingua nn-
cional obrigatório para oa filhos
de maçons (1916); a fundação de
escolas, como obrigação de Lojas
e maçons, nos lugares onde não
haja escola oficial (1911); o culto
A Bandeira nas sessões magnas
(1920); o desejo, "como símbolo
do Brasil unido" de uma "sô Ban-
delra e um Hino — oa da Repú-
bllca", concorrendo assim "para
a unificação da PAtria grande, po-
derosa e forte" (1922); o Rito Bra-
sllelro; sessões cívicas públicas
nas datas, não somente nacionais
senão tambem nas de grandes
vultos da história brasileira".
(Constituição, Art. 113)

IX — O padre é tambem um
Sansâo embravectdo: Investe ao
mesmo tempo contra a Liga das
Nações, o lalclsmo, o casamento
civil, o desqulte, a coeducação, a
literatura Infantil, .. educação fl-
sica da mulhor... Enxerta ten-
denciosamente um relatório do Ge-
neral Weygand no seu artigo paraembalr os leitores menos avisa-
dos. E é mais uma vez contradl-
tôrlo, acusando oa maçons ora porpacifismo, oro por espirita inimigo
da paz. Aliás, nessa matéria de
contradições, o padre é lnsupera-
vel: a Liga das Nações, o gene-roso sonho de Wilson, diz ele quefoi "arquitetada e patrocinada
pela Maçonarla"; mas a Maçona-
ria, continua o padre, fes para ela
entrar a Rússia, e a Rússia — é
ainda o padre quem o dia — deu o"golpe de graça" na Instituição
genebrlna. Que concluir dai? Se a
Maçonarla patrocinava a Liga das
Nações e a Rússia a destruiu, co-
mo admitir que Maçonarla e Rús-
sla possam "estar de mãos da-
das", como afirma o padre ? |

— o padre diz outra lnver-
dade, quando afirma que apôs o
Estado Novo, se deu »o fecha-
mento dá Maçonarla", mediante
decreto.
; O caso» Inteiramente diferente
e ocorreu na vigência do'Estado
de, Guerra. Este íôra promulgadoa 3 .de- outubro do 19S7 e «6 vinte
dias depois, a Comissão què o su-.
perlntendlo, adotou uma provi-dencla geral contra "todas as So-
cledades de caráter secreto, ineju-
sive as loja» muçõnloas". A prtivvldêncla era provisória e duraria
apenas até a conclusão de inqufi-
rito regular, que expurgirji das
lojas elementos indesejáveis, ae
porventura existissem, •v}'••'..'>
j Desse episódio de 1937, f>'Chráá>-
de oriente exsurglu maior, ires-
taurado no tradicional conceito,
em que o tem a sociedade. brasi-
leira. .Continuamos a prestar vul-
tosa» obra» de beneficência »,fú»-cionaih as nossas escolas^ orfana-
to», asilos, dispensárioa, «aüstêri-leias «bibliotecas. As LoJAs. «Ao
centros de fraternidade, de tilün-
tropia e de ordem.

XI — o Grande Oriente do
Brasil reformou a sua Constitui-
«ão em fevereiro de 1937, meses
antes do advento do Estado No-vo. Era a nossa antecipação Arealidade brasileira e naquele ins-
trumento se contem os mais são»
princípios de; ordem e de civismo.Xíl — Aftiu^i; v« o podre'que;.!
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...Dois bons hábitos tfo vida
<%aaada ae dl» d» algaea eer

dotado de toa kaaier, ateade ••
em primeira laçar aa «ea aapéto
¦aaeAvel. Parta, nls passa dea-
apereekMa a apareaela nallaao*
pela mapa. A rsapa a ae aa veste
de elegaate eftrte, «ealada bem"
«A attma dUpealcAe.

RBNNER cam aa aaaa aaataml-
ea» mapa» eoatrihae para o bem
kumOr porqae a» roapaa Renner
tem tecida garantido, c«rle lm-
peeavel, acabamento perfeita e
preca eeaaamleo. Por eataa ra-
¦•»». KBNNEH eoaqalsta dlarla-
meata nove» cliente», qae ficam
cem o "bom hábito" de vestir pa-
ra sempre a bôa roapa,
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BstA de dia, hoje, A Chefaturade Policia, o 2» delegado auxl-liar. Tel. Í2-2304,

. DarA dia amanha, o U. Tele-fone !tCS0&-'\, '....;.;..

fAZIA-SR PASSAR POR.»..
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Ito^JI nhor .efuro e ele- AmS/fi^ __S7
fa^WJ gante de dlnhtlra Mi\Jirv ___J

, o;, VfSmaOrWmgm
nos conhece, do que foinõ«;;«id(i
que somos. Foi uma oportunidade,
que resolvemos aproveitar, porqueo azedume é a maldade do padrenão nos preocupam, nem mesmonos Interessam. Este não é o pri-meiro, nem serA o último agravoa que a secular Instituição terAde assistir. Adversários mais ar-uiloBOs Jfl, a fltacürum -~  «««.«o «aiu^mu i^njuu*

Não tenha o padre, porém, hor- 2âõ 
qua,,tlaa' »°b ameaça de pri-

ror ao' Grande Oriente. Não de-
pendemos de qualquer entidadeestrangeira, maçônica ou não.Não flescristianizamos ninguém,
porque somos crlstãosi .Servimos
A nossa Terra, nunca faltamos aoBrasil.

Nflò. temos, porfm, é certo, -o
devet. de obediência ao governodo Vaticano.

Pelo; conselho Geral da Ordem,Joaqultn Rodrigues jieve» — GrãoMestre do Grande Oriente do Bra.
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prlas rendas, á base de tarifasconsentâneas". Por esse modo é
que os "déflclts" que, segundovejo num trabalho apresentado aoCongresso Sul-Americano do Fer-rovias, orçaram, eô de 1914 a 1921,em cerco de 95 milhões de dóla-res, so converteram, depois da re-forma, em "superovlts" que. atéo ano passado, somavam mais de
í 100.000.0(10.

Na Argentina ¦— prosseguiu o
genoral Mendonça Lima — o se-tor dos "Ferrocarrlles dei Eeta-do , ao so organizar no regimede relativa, autonomia administra-tivo e quase completa autonomiaeconómlco-flnancelra, sofreu osmesmos benéficos Influxos. Ape.Bar das linhas argentinas em mãodo Eatado atravessarem as peo-res zonas econômicas, (essas nãoservem, naturalmente, para oscapitais privados), a percenta-gem entro sua receita total e osaldo apurado quase igualou ascitrus alcançados pelas compa-nhiiis concessionários.

Nu Equador, u. única critica fei-ta ao regime autonômiuo é a denao so lho haver dado a devidaamplitude, conservando-o opendi-culado ao orçamento do Estado.No Peru, a "The North Wes-torn Rallway Company", depoisdo Incorporada ao Estado sob oregime de autonomia, sempre deuealdoã.
„,? mt,!imo ee passou com osFerroearrlles dei Cuzco Machu-
plcchu, que, depois de "déflcits"
consecutivos, ao serem organiza-dos, em 1931, H«bro bases autonO-mlcas, conseguiram reduzir b. me-tade o sou "déficit? no próprioano tia reorganização o que, Já
??Â 1933 aPresentavam ealdo.Idênticas experiências encontra-

dA m?r,'' ..f.h»u-'..WÍT '«"£ "u•"" ""? na Colômbia ¦ e Venezuela,
ÍVir^-í /»!írtetocend0 .l"6',, °s poises todos; como ví, do faetosgastos Ordinários o extraordlná- econômico idêntico ao noeso-v**¦. taüaa í—th- oom a» pró-1 Depois de reíerlr-se «uclita-

mente a outros problemas queafetam a vida administrativa daCentral do Brasil, JA ao se des-
pedir do repórter, o general Men-donça Lima assim encerrou assuas declarações sObre o decreto
que concedeu autonomia admlnls-trativa à Central do Brasil:"Tenho multa fé no novo esta-tuto da Central do Brasil e rei-tero a minha convicção de que o
presidente Getulio Vargas, oomessa resolução ditada pelo seu
patriotismo esclarecido e corajo-so, vai prestar mais um relovan-
tisslmo serviço ao pais."

, ., .;':"<í:!
Tendo chegado ao «onheclnieii-

to da Sícçáo de Vigilâncias ?Ca.
pturafcjfeü» «versoB ipdlrlduoéjInve»tíiíoíid»:?WHa qualIdad»J.dS.
policiais, vinham extorqúlhdát.^U.'
nheiro d» 'Vendedores ambubtrtti»
• outrièVpessoáé' qua^dr '4&bb
quer motivo lheircalam nà» mãos,foram determinadas varias' faiedl-
das de repressão contra os cita,dos Indivíduos,' .tendo sido presomais um falso 'Investigador, denome José Mendonça Tellés o
qual possuía uma carteira de cou»
co verde, com as armas da repu-bllca e oi segulnteá dlseres: "Es-
tado» Unidos do Brasil — PoliciaCivil — Investigador Especial"
escrito em letras douradas.

O referido Indivíduo ulttmamen-
te vlrtha agindo de • preferenciana rua Marechal Floflano, onde' variaa-veses achacou Oe .«.-

te. ^JndédoíM^.«mbulaat^:mo Alv«»_d» Mifim, resldea-
*¦"»»» MaVritrldi/dãr^ndi'»!!»

n, 14, Piedade, lesado .na Impor-;tanola de sessenta mil réis; Al-bertlno Beserra da Bllvá, réslden-te A rua Senador Antônio Carlos,328, Olaria; "Antônio Nunes, resi-dente A rua Barão de Bom Retl.ro, 386; Manoel Rocha, residenteA rua Marquez de Sapucahy. 151;de todos Telles extorquiu peque.nas "- ¦
são.

Além dessas existem outras vi-tlmaa apontadas pelos negoclan-
tes acima mencionados, que da-
vam diariamente Importâncias en-tre.cinco e dez mil réis, ,'¦;.•''.José Mendonça Telles é antigo
conhecido da policia, registrando
na D, G. I. sete prisões, como
expulso do Exercito, acusado defurtos, para averiguações de an-tecedentes, -tendo, ainda uma en-trada na Casa de Detenção pormedida de ordem e segurança pú-bllca e uma colônia'A disposição
do ohefe de policia.

n. 1.343, o Investigador Gualter
conduziu ò ' 'suspeito" "ã Policia
Central, onde foi Identificado:
tratava-se de Domingos Antônio
Gonçalves, vulgo .",Espanhol", co-
nhecldo lntrujáo,..-. e proprietário
de-uma charutarLiu A rua da Can.
delarla., 97. ffl

. .••Fbiíentlò-dadaijuma busca ero•SUB,.roBldehéia A ,-lnesma rua nu
1 màlA' Hlj*tnrt_ i_ Mntlnla A*anA..*««.

Wl&—WÊ_W '«mistério da"Ma-rinblb Moiàisfve'duas espadas de
*utb.0flolais*. 29; uniformes de su-
iWçtf.-w^ftdUoí •' de caslmlra azul
thftHlÍhh'^1IA nnvtaa A*. .•.«¦.*«. C

BRONCHTIIS - TOSSES
ROUQÜIDÕES

Combatem-se, rápida e efl*caimente, oom o uso do —
XAIIOPE PEITORAL KX-
PECTORANTE MUNDIAL— E' nm produto da FAR-
MACIA B DROGARIA
MUNDIAL — Rua S. José
"• US (33480)

A questão de limites entre
o Peru' e o Equador

Lima, 24 (Ü.P.) — A chance-
larla peruana reafirmou em sua
resposta aos Ministérios das Re.
lações Exteriores do Brasil, Ai-
gentina e Estados Unidos a acel-,
tação do oferecimento de bon»
ofícios, mas rejeitou aa proposta»no sentido de se realizar conver-
soçõee entre representantes dos
polsee- Interessados e oe que pro-
pueram .jÇ:_. lijtewençãp. amistosa
pois isso •im'plíoãrtaL ná meàlaçáo
que o Pcrú não aceitou.

ALVEJOU'O DESAB,ETO A'
TIROS

O ajudante de motorista Ma-noel Fernandes entrou em umrestaurante da rua Coronel PedroAlvares para Jantar e ali encon-trou Francisco Lopes de Souza
vigia de uma garage na rua San-
to Cristo.

Houve entre os dois forte dls-
cussão e Lopes foi chamar.'o senIrmão de'criação Josê Nogueira;
que tem o vulgo de "Plrio* paraenfrentar o Manoel. ji

Este não se Intimidou e Lopescorreu A garage em que trabalha
apanhou um revolver e alvejouo desafeto por duas vezes, atln.
glndo-o com um tiro que lhe pro-duzlu ferimento transflxante na
região dorsal cora fratura de cob-
tela.

Depois de medicado na Assis-tencia, retlrou-se.
O agressor foi preso em fia-

grante e apresentado ao comls-Barlo Arnaud, do 12» distrito,sendo autuado.
POZ FIM A' VIDA PORQUE FOI

DESPEDIDO

Trabalhava o operário JonlrFrltz Fiobalchfs, de nacionalidade
allmi, casado do <3 anos, moradorno Caminho da Itaóca, 1087, numa
cerâmica da rua Josê Bonifácio.

Tendo ha dlns sido despedido,
por não querer obedecer ás or-dons que lhe oram dadaR o ontre-
gar-se a acaloradas discussões
sobre a guerra européa, desgos-
tou-se e, ontem, passando umarame ao galho do arvore do seu
quintal, enforcou-se,

Tove conhecimento do fato o
comlBsarlo de dia no 20» distri-
to, que foi ao local e fez remover
o cadáver para o necrotério do
Instituto Medico Legal, nao ten-do o suicida deixado qualquer de-
õlaração.

O ABUSO DOS ENTREGADORES
EM BICICLETAS

Ha multo que o Jardim do lar-
go do Maohado, A noite, eratransformado em pista de corri-das, por Iniciativa e abuso de en.
tregadores em bicicleta de casas
comerciais do local.

Transountea e prlnclpalmento
creanças. eram vitimas dos cor-redores, mas ontem a policia fl-
nalmentè resolveu acabar com os
provas de veloeldado clollstlca,
detendo os campeões o conduzln-
do para o distrito doze maquinas
e um triclcle.

NEGOCIAVA COM OBJETOS
ROUBADOS AO MINISTÉRIO DA

MARINHA
A atitude do homem era aus-

peita. Sobraçava -grandes volu-mes, A porta do Arsenal de Mari-nha, parecendo esperar alguémou alguma coisa.
Por Isso, ao passar por ali oInvostlgador Gnaltor Bittencourt,

da Secçilo de Roubos e Furtosda D. G. I„ teve este a. Intuição
corta da qualidade do Indivíduo,
resolvendo Interróga-lo sobre A
natureza e fim dos embrulhos.
Amedrontado, ofereoeü ao "pòtí*
olal elevadai-Boma »m=--dinheiro.
pAraqu«er deixasse llvrej ~ i m*.

Auxiliado então pelo seu eolega

deib.Mm.qa.qnl, í pares de ficSlnas,'duasAsufleJàs de prata,;"dom oemblema da Marinha, 1 aparelho
de radio, duas lanternas . Bique-
lada* e I relógios.

Toda esse material foi apreen-
dldo e. romovldo_.para a polidaCentral, afim dé figurar no In-
querlto que. Domingos Antônio
Gonçalves terá qué responder no
oartorlo da Dlretofrla Geral de In.
vestlgação,- motivo'-' porque o ln.trujflo se acha recolhido ao De*
posito de Presos daquela Dire-
toria. ••. >•;;.•.•,';. .; '

.-A BALA>Eb$pLODIU E FBBIU Ot- ¦ s^itejíOR i7j

^¦¦Ao paséar por um.caplnia! exis-
tente na» proximidades da sua re-
sldencla,..a casa sem, numero da
rua Araçatuba; nó 'Engenho do
Mato, o menor Josê, d» 16 anos,
filho' íe Alice Oorifes^.encontrou
uma bala de fuzil. Resolveu leva-
Ia para casa e lá, no quintal, quizabrir o projétil, batendo cora uma
pedra,

A bala, explodindo, arrancou-
lhe parte da mão esquerda, sendo
socorrido no posto do Meyer e
¦Internado no Hospital de-pronto
Socorro.

" 
^VITIMAS POS AUTO*

O operário Luis Paullnô da Sil-
vo. foi vitima de um autoina rua
Bento Lisboa, sofrendo -.fratura
exposta do terço Inferior, UA per-na esquerda. *'/:•

¦. ApaS ser medicado na Assisten-
cia foi Internado no Pró&to So-
corro. '.;'¦;;. ' |',;—Na,praça Onze de Junho o
operário José Corrêa Morais se
viu vitimado por um Auto que lhe
fraturou o craneo e o terço su--
porlor da perna euquerda.

Está no Pronto Socorro.
Ò 'êilheTb 

estava premia- í
DO, MAS O NEGOCIANTE.' FICOU

SEM VINTE CONTOS
Foi preso, ontem, o larapio Oro-

zlmbo Borges,' 'acusado de haver
furtado, lia dias, o comerciante
Efralm FlsChôr. Wecholer^ valen-
do-so jde. 

"üm bilhete dé* loteria
apresentado A vítima como estan-
do premiado."-Tratando-se? de um

BI

gasparlne de 80 eontos pelo qualos Vigaristas diziam satlsfazer-se
oom 20 contos.

Aceito o negocio, dali a poucoo negociante punha as mãos A
cabeça, verificando haver caldo
num bruto conto do vigário.

Levado A D. G. 1. ali reconhe-
ceu a vitima, na galeria dos fal-
tosos, como sendo Orozimbo Bor.
ges .0 autor do conto.

O Inquérito prossegue, tendo
sido parto do dinheiro capturado.

EM NITERÓI
Está de dia, hoje, o 1» delegado

auxiliar, cr. Ari Sucena. A's 12 ho*ras;-entrará de serviço o 2» dele-
gado auxiliar, sr. Xavier Car-
doso. •

NAO TERIA SIDO MORTE ¦
NATURAL

Quinta-feira ultimo, foi encon-trado em estado de coma, na ruaMarechal Deodoro, Edetvlno Frei-re Braga, pardo, de 39 anos de
Idade, sapateiro, o qual foi remo-vido para o Pronto Socorro, ande
faleceu no dia Imedioto. • -

Removido o cadáver para o ne-ero terlo, af foi feita a necessária
autópsia, a qual revelou que ha-via fratura da base do craneo. "
~ Deante do resultado da, períciamedica; o delegado da capital de.-terminou ao comissário Flavlo fl-zesse diligencias em torno do
caso, tendo aquele policial vindo
a saber por Intermédio de Anlce-
to Menezes que a vitima tivera
uma briga com o Indivíduo Ju-tüanl Gomes Crespo, residente A
rua Visconde de Sepetiba n. 184,.casa 29.

O comissário Flavlo deteve o
Indivíduo sobre o qual recaem as
suspeitas de haver sido o agres,
sor de Edelvlno, mas o mesmo
nega que haja praticado o delito.
AGREDIRA A AMASIA A FACA

Ha poucos dias, na travessa
Santa Maria, em Santa Rosa,
Mauro Rodrigues de Souza, resi-
dente.A rua, São DlogO numero
165, agredira a faca sua ex-amo-
sia Elvlra Carolina de Aguiar, de22 anos de Idade, a qual continua
Internada no Hospital São João
Batista, em estado grave.

Ontem, A tarde, os comissários
Dlnls e Guarani efetuaram a pri-são do criminoso que conseguira
cvadjr.se apôs o delito,

VITIMAS DB ACIDENTES DB
AUTOMÓVEL

No Pronto Socorro foram me-
dlcados, ontem, Ivo Jacinto, de
18 anos, residente no Forto do
Imbuf, e Luclano Teixeira Pinto,
da 82 anos, residente no mesmo
local, os quais apresentavam es*
córlaçõeB e ferimentos contusos
em conseqüência de um acidente
de automóvel na estrada Frôes.

EXCURSÃO AS SETE QUEDAS (GUAYRA)
E AS

CATARATAS DO IGUASSU
Partida» do RIO a 8 e a 38 de cada mes — 21 dia» de viagem

ORGANISADA PELA S. A. V. I.
(AMERICAN EXPRESS)

AV. RIO BRANCO, 141 KSOy. T SETEMBROInformações e proapeto» A dl»po»lçgo

(X 16238)

Alvará de soltura para
militars

A 2« Auditoria expediu,, ontem,
alvará de soltura em favor de To-
mãs Teglas Ferreira, do Io Corpo
do Base Aérea; e Ademar da Sil-
veira Crespo, do B. S. M., queconcluem, respectivamente, ama-
nhã o hoje. as penus de um ano,
sete mfises o quinze dias o seis
meses a que foram condenados pe-Io crimo de deserção.

Decisões do Conselho Na-
cional do Petróleo

Sob a presidência do generalHorta Barbosa, reuniu-se o Con-
selho Nacional do Petróleo, to-
mando as seguintes deliberações:

a) — Companhia Docas de Son-
tos solicitou autorização poráconstruir 17 tanques para o ar.
mazenamento do gasolina, quero-sene, óleo dlesel e óleo combus-
tfvel na Ilha do Barnabí e no lu-
gar denominado Alomôo, no por-to-de Santos.

O plenirlo deferiu o pedido, sem
prejuízo das exigência» legais da
competência dos demais órgãos
da admnlstraçõo pública.• b) — Siqueira Werneck & Cia.
I.tda., Cia. Ford Industrial do
Brasil. S. A. Magalhães, A. Ave-
lino, Embaixada Americana, Pi-
relll S. A., Telles & Cia.., The
Texas Company (Soith Ahiorlca)
Ltda.,, Departamento Federal de
Coftprás',' Importadora do 

'Forro
requererem autorização para lm-
portar derivados de petróleo.¦ Nos termos dos respectivos re-'
.querimentoa_-e_Batlsfeitas as exl-
gênclas -legaie,'V Coliséibo', conce-'
dpu as autorizações' pedidas.

0 processo do capitão
Herodoto e tenente

Menezes
Entre os processos que estão em

pouto para julgamento no Supre-
mo Tribunal Ml.ltar, figura o em
grau de embargos referente ao ca-
pltão Herodoto Batista Cavalcanti
o- Io tenente Gilberto Aurélio do
Menezes, aquele absolvido e esto
condenado, que em suu defesa ale-
ga "as injurias proferidas poste-
rlormente por ele, fornm uma re-
torsão e tiveram por causa a pro-
vocação insólita do capitão He-
redoto, uselro e vesereiro em de-
primlr superior e Inferiores".

O chefe do Ministério Publico
Militar pediu a confirmação da
condenação do tenente Gilberto,
porque "relutou em cumprir uma
ordem que lhe transmitira o sou
superior. Acresce quo, no Foco
Militar, não 6 excesso o de eom-
pensaçõo de Injurias, porque co-
mete o crime tanto o que Injuria,
como o que usa da retorsão".

O procurador Valdemiro Gomes
embargou a absolvição do capitão
Herodoto, por entender que "a
ofensa por paiavras esta perfeita-mente carnetorisada, tendo havido
excesso na faculdade que lhe atri-
bula a lei, de castigar o Inferior
que o estava desacatando no mo-
mento. .Tinha o embarcado outros
«(elos para tomar efetiva a sua
autoridade, e não precisava, por
isso, de maltratar o seu subordl-
ri^dó, concorrendo pira que o ria."
mentavel Incidente tomasse maio»
res proporções", --•
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CORRETO DA MANHA --Domingo, 25 de Maio de 1941

Sobieo"Manasór
O Ministério da Fazenda, depois de mandar submeier este

produto a meticuloso estudo pelo Laboratório Nacional de
Análises e por várloB técnicos, emitiu O seguinte parecer,' pu
bllcado no "Diário Oficial'" de 14 do mnlo deste ano á pagina
9458 — Processo 14.239 '-*- tP—, JLiUli'"Fialho de ..Mello f- Em:-.
soluçftb i consulta'forinutaâa.'hestt pfoceeso pqr Luís. Fialho-
do Mollo, responde-se quo: Para efeito de pagamento do Impôs-'
to do consumo. "Especialidade farmacêutica" é .todo .o^droduti'
que, trazendo nos seus rótulos, etiquetas ou bula», IndlcaçBot
terapêuticas, dose e modo de usar, etc, 6 vendido sob denotnlna
çáo especial, em onibalagom destinada ao consumidor. .6' que
ao contrario dou produtos oficiais, carece de licença especial•da Saude Publica, para ser pnBto á venda. Assim, desde '.quo o
produto representado pela amostra junta, denominado "MA
NASúL", náo contenha as Indleaçõoa aludidas,' ôtNDBRfáN;
DENTE DB LICENÇA ESPECIAL DA .SAÚDE PUBLICA, 'ès-
capa á tributação do Imposto d» consumo, como especialidade
farmacêutica, POR NAO SE ACHAR INCLUÍDO entre os pro-
dutos classificados no nrt. 4» * 8" e esclarecido na nota !• dò'
mesmo parágrafo, do regulamento anexo ao dècreto-lel nume-
ro 739, de 24—9—1938. 5 (X.H236)

No Ministério da Guerra
Vae pnrtlrlpnr de experiência»

para «MencAn de cnbre — Seguiu
para São Paulo, afim de assistir
ás experiências de um novo pro-
ceei-lo para obtenção do cobre, o
major do Q. T. A., José dos San-
tos Cnlhelros.

O uniforme dn» comemora _o>«
ao patrono rin Serviço de Snude
— O uniforme previsto para to-
das as comemorações em honra
do patrono dos Serviços de Sau-
de, depois de amanhfl. será o rln-
za, túnica o calça, desarmado, e
não os que foram publicados.

Comnndnnte do Pelotão de Gna-
Jara-Mirim — O ministro apro-
vou- o ato do comandante da 8**
Região, no Pari, designando o 2*
tenente, convocado. Benedito Go-
mes de Cristo Corrêa para co-
mandar o Pelotão Independente
de Guajará-Mlrim, atendendo a
deficiência de oficiais subalternos
naquela região.

Caixa Beneficente do» Anunn-
enaes do Exercito — O presidente
da Caixa Beneficente dos Ama.
nuenses do Exercito, sr. José
Aragão Nunes, resolveu convocar
uma assembléia extraordinária
para amanhã, 26, afim de tratar
da eleição dos membros do con-
selho deliberativo, da reforma dos
«statutos e outros assuntos. A 1*
convocação será ás 5 1|2 da tar-
de, a 2* no dia 27 As mesmas ho-
ras e a ultima no dia 28,

Des lema*, fio de engenheiro* ¦-—
O major Arlol Leite Barreto foi
designado para fazer parte como
representante da Diretoria de En-
genharla, da comissão que vae
examinar as propostas apresen.
ladas na tomada de preços reali-
zada para execução dos serviços
de construção de uma nova bar-
ragem na Rede Elétrica Piquete-
Itajubá.

Concluída* aa obra* de abai te-
cimento dágua ao quartel do 28*
B. C. — O chefe do Serviço de
Engenharia da 6' Região partlcl-
pou ao diretor de Engenharia a
conclusão dos trabalhos de abas-
teclmento dágua para o quartel
do 28° B. C. eni Aracaju'.

Um operário. chamado à Secre*
teria Geral — Esti convidado 'a
comparecer a 3» secção da Secre-
tarla Geral do Ministério da Guer.
ra, afim de tratar de assunto de
seu Interesse, o ex-operarlo de 6*
classe, do Arsenal do Guerra do
Rio, Mario Conceição:. Brito, ti

Diretoria de. Infantaria — O
diretor de Infantaria assinou os
eéguintes atos: transferindo os
los. tenentes Silvio Barbosa Coe-
lho e João Perbojrre de Vaacon*
celos Ferreira, do Q. O. (10" R.
X e 26° B. C, respectivamente),
para o Q. S. P., por terem sido
designados instrutor auxiliar do
Curso de Infantaria do C. P. O.
R. da' 4* R. M. e Instrutor auxi-
liar do C. P. O, R. da 7- R. M, e
tornando sem efeito a transferen-
ela do 1° tenente Mareio 'de Me-
nezes, do Q„ O. (Regimento Sam-
paio) para o Q. S. G.

Vae â Bala com permia-Io —
Teve permissão para gozar o res.
to do transito em S. Salvador, o
capitão Raymundo Ferreira de
Bouza.

Transferencia de ¦ararentoa —
Foram transferidos, por necessi-
dade do serviço: do Grupamento
Escola de Defesa Contra Aérona-
ves para o I|l" Regimento de Ar*
tllharla Antl-Aérea (Deodoro), os
seguintes sargentos: 1° sargento
Sllvlno Veiga da Silva, 2a», sar-
Bentos Manoel Felipe Nery, Ze
ferino Venanclo, Levl Alves dos
Santos, Waldomlro Godol de Vas
concellos, e 3os. ditos Geraldo
Viana Emery, Genes. Otávio Lei-
tão, Arthur Mendes, Osmar Cor.
rêa, Autacyr Andrade Queiroz,
Valentim de Souza Lima, Orzl de
Morais Pupo, Liclnlo Vieira de
Souza, Oswaldo .Pessoa, Alcides
Ferreira: da Costa, 'Ademar Sam-
paio, Francisco Cavalcanti de OU-
velra, Llndner Reis, José Neves
Neto, Maurlllo Gomes de Souza,
.Alclr Wanderley, Nedy Saldanha,
Oslris de Souza.Paulo, Nero Nlzo,
Paulo Esnaty Bizarra, Arllndo
Ribeiro, Belmlro Nascimento Do-
mlngues, Henrique de Brito Melo,
Nelson' Chagas e Follneslo Porei-
ra Santiago.

Apreaentaçflo de engenheiro» —
Apresentaram-se 6. Diretoria de
Engenharia: ¦

Por diversos motivos: — maio-
res lrinade do Carvalho Tupper,
do Q. T. A., por ter vindo a esta
capital em objeto de serviço e
Homero do Abreu, da I. E., por
ter passado a disposição da D, E.
para execução-de obras sem pre-
julso de suus funções naquela
Inspetorln; capitão Luiz Neves,
por ter de regressar & Bicas do
Melo de ondo velu a serviço da
C. E. O. P. R. B.j 1° tenente
Antônio de Cadno Bompet, do S.
G. H. E., por ter sido nomeado
1° tenente tec. da reserva, por
conclusão do curso da extinta
Escola de Geógrafos do Exercito
e 2o tenonte Archlmedes Barbosa
Jacques, da 1" Cia. do 6° B. E.,
por conclusão de férias e entrar
om goso de 15 dias de dispensa
do serviço concedida pelo gene-
ral comandante da S* R. M.

0 ÂBAIXÂMENTO DA
PRESSÃO ARTERIAL
ALIVIA 0 CORAÇÃO

APRESENTAMOS AOS NOS-
SOS LEITORES ÜM MODO

SIMPLES E EFICAZ
DE CONSEGUI-LO

Prezado leitor, sabemos o
quanto é desagradável possuli
ou ter um dos seus com a pres-
são arterial elevada, tornando-o
um desanimado para o bem VI
VER. Aconselha-se nestes casos
um tratamento simples e como-
do, fi base de lodo que se acbe
ligado ao murrevio e ao potas-
sio, elementos de eficiente indi-
cação nas afecções cardio-vas
culares; nos Indivíduos hlper-
tensos e na arterloescleroae
produzlndo-se o abalxamento da
pressão arterial, alivia o cora
ção. Como estimulante glandu-
lar, provoca a ativação do meta
bollsmo e atende a nutrição das
próprias paredes arteriais e se
gundo "Emery e Chatln" ê a
melhor Indicação atualmente co-
nheclda. Experimente YANTOL
o tônico depuratlvo cientifico
que limpa o sangue e pelos ele-
mentos que o compõem ê o re
medlo naturalmente Indicadc
para este tratamonto.

(xxjc)
¦»*> *» —

Baga de mamona para os
Estados Unidos

A Agência do Serviço de Eco-
nomla Rural em Pernambuco, in-
forma que os Estados Unidos- ad-
qulrlram ali, no mês de nbril ulti-
mo, 3.209.208 quilos de baga de
mamona, no valor de 
l.B39:675$088.

Nesse mês, Pernambuco ainda
exportou para' portos nacionais
Í81.990 quilos de cocos descasca-
dos, no valor de l«8:T19$on*c, ...

Regressa a Buenos Aires
a Missão Médica

Argentina
Pelo avião "Araoy", da. Condor,

viaja hoje para Buenos Aires a
missão médica argentina, que re-
centemente velu a São Paulo pa*
ra tomar parte no Congresso Na-
cional de Tuberculose.•', 'realizado
naquela capital. Essa, missão se
compõe de Ilustres cientistas ar-
gentlnos, como sejam, o dr. Raii-
lo Francisco Vaccareza,. dr. Os-
car Andres Vaccarozza,- or, Gul-
do Pollltzer e dr. Fernando Al*
berto Mediei. O 'embarque da'mts-
são médica argentina terá lugar
âs 6,30, no Aeroporto Santos Du-
mont.

*>« i» —

MALES DO FIGADO
Drageas

HEPOFILINA
Effelto

- logo
comprovado

Licença para a caça
.De acordo com a recente reso-

liição do Conselho Nacional de Ca-
ça, ao Interpretar o artigo 64 do
respectivo Cõdlgo, a Divisão com-
petente do Ministério da Agrlcul-
tura Informa, por nosso Intermédio
que a licença, especial para a caça
de animais nocivos ft criação ou â
lavoura «erâ concedida aos pro-.
prletárlos rurais; ou, a juízo deste,
a um seu préposto ou empregado.

Resolveu ainda o aludido Oon-
selho qüe todas as pessoas que ee
entregarem ao esporte da caça
de borboletas estio obrigadas ao
pagamento de'licença de caçador-
amador, na lmportánola';de'201000
em estarnpilhas federal» e um silo
de educação e saude. ...;-. 

"¦

A venda do pescado já
ultrapassou de 11.000

contos
1A Divisão de Caça o Pesca do

Ministério da Agricultura Informa
que a venda do pescado, pelo En-
treposto Federal do Rio de Janeiro
atingiu a 284,710 quilos, no valor
de 477 contos, na semana de 11 a
17 de maio corrente.

.Dentre as espécies que tiveram
maior procura, destacam-se as se-
guintes: . batata, 8.479 quilos, a
21650,. no valor de 22:473$500; ca-
niarão .verdadeiro grande,. 4.704
quilos, a R$311, no valor de ....
39:0931000; cherne. 7.593 quilos, a
3)506, no valor de 26:610^900; ga-
roupa de 2-, 14.340 quilos, a 1(901,
no valor de 27:2661000; namorado,
10.057 quilos, a 31782, no valor de
38:0391000; pescadlnha de alto
mar, 10.300 quilos, a 21946, no va-
lor de 30:3-101000; sardinha ver-
dadelra 'grande, 143,764 quilos, a
1499,,no. valor de 71:6961200; ta-
Inhà congelada (Rio O, Sul),
10.460 quilos, a 2(861, no valor de
.0:9301000. '• ,

Esse movimento de 1 de Janeiro
a 17 de maio alcançou 7.466.082
quilos, no valor de 11.084 contos
de réis,

CUIDEMOS DÍ)'CORAÇÃO!
Quando os anos aluda não pe-

sam, pouco se cuida do coração.
Mesmo quando se sente ou! se ea-
be que a circulação jft se ressen-
te, que um vaso se vai dilatando,
que ama artéria se Intumece
pouco ligamos, i '

Basta que se atalhe qualquer
pressão do coração com o uso
das gotas IODASTENIL. ft base
de iodo e peptona. IODASTE-
NIL dft vida ao coração e a to-
do o aparelho circulatório. Mes-
mo que a idade tenha permitido
que o mal se agravasse ou que
èm tempo não tivesse sido euf-
dado, as gotas IODASTENIL
sempre são o remédio para o co-
ração. (39289)

. »«» ti_-

0 progresso da pecuária
na Baía

Recife, 24,("Correio da Manhã")
—. Fájapdo a reportagem,. o sr.
Renato Farias, diretor da Produ-
cio,Animal do. governo deste Es-
tado, que i acaba de j regressar da
Bafa, i onde representou Pernam-
buco na Sétima Exposição de Ani-
mais eRrodutos Derivados, disse
qtie o certame obteve pleno exlto,
revelando um acentuado progres-
So por parte dos criadores baianos
que concorreram com os seus es-
peclmens. '

veja porque
SE RECOMENDA

LEUCOFORM
PARA HIGIENE

íntima:..

^'Ké ~*

• afecções em atrai
quando é (-•ce.sr.rio um
antinépllco d* confiança

MlÇn%ã
1.*, -Mtqii» lewceterm Km mo
eficácia teatemunhads ser uma
»4rle d» ateattrse» ale n*Mlcea.
_.*, eerqw» leucefsrm, poro
hlglena Intima, nSe sfnece perigo
do, antUaéprlCo» còuitlten, toxina
eu lrrltanl»a. 3.', petejue ¦ pod».
reao acle bactericWs d» Uucaferm
•lld a.i»|.reda pela •»« fermulo
de cei-iseal-le »ap»clsl, lm tedoa
at farmdclet e dr»jario>.

Os chineses sofrem gran-
des perdas

Tor-ulo, 24 (H. T.) — A Agín-
cia Domei annuncla oficialmente
que as tropas dó governo chinês
de Cungking sofreram pesadissl-
mas perdas durante a ofensiva Ja-
ponesa desfechada simultânea-
hicnte ao sul de Chansl e ao norte
do Honan, bem como em conse-
quência dos ataques desfechados
nos ;setores de Slnvang e Julchang
ao norte do Rio Amarelo.

A agência oficiosa nlponlca adi-
anta' que a luta prossegue encar-
nlçnda ao sul de Chansl e ao nor-
te de Honan.

hydroceTe
1 Tratamento àer» ep-rt-l». ceie' Dr. ¦.-«¦
ifdln fHMre. Al»»»e' AlTlm. SI. IT* and
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Esquina da Sorte
cujo monumental plano é o seguintes

Ide 2.000rO(M)|
Ide... 1.000*000$
1 de 500:000»
Ide 200-.000»

de lOOrOOO»
de 50-000! (aproximação) para

os números anterior e pos-
-terior ao 1.° prêmio  100:000$

Ide  50*000»
S de aOiOOO»  60:000»
5 de lOrOOO» 50*000»' 

.' 14 de StOOO» ;.  70*000»
80 de JiOOO». ;..  lOOrOOO»

506 de IrOOO»....  506-000»
960 de 500» para bs bilhetes ter-

minados eom os dois ulti-
mos 'algarismo* do t.* ao
4.*; prêmio.  480:000»

S.200 de 400» per* oe bilhetes ter-
v. minado* com. o algarismo

 final do li» prêmio  1,180.000»
4.746 6.496*000»

*
¦HHIT1 INTIMO SM» • MIlO IIIHITI17Í*
QUARTO Dl IIIHITI «7»» - VIOHIMO 17»5

NOTA. Para p*dldM, ba*Urá •¦chw • eoapon «baixo- fa-
s«ncl*-o acompanhar da nape*3tÍTa •* Importância, «tn tal»
p-aatal ou ch»<_*a». pagarett no Rio, o Ra. lf 200 para o porta.

Á Gerando da
CASA OUIMARÂIS LTDA.
C. «Ie Ouvi***», M - l»a|. d* 1.' de Merco
Caixa Peitai 1273 - lio , , ,

Junto encontrarão W. SS. a importância de Rs

(vale postal, cheque ou dinheiro), para pagamento de... 

..........do sorteio de S. Joio da Loteria Federal do Brasil, a
realizar-ie no dia 21 de Junho, p. futuro e que W, SS. ae
servirão remeter-me na volts do correio, devidamente registrado.

atenciosamente de VV. SS.
Amo. Atto, e Obdo.

Nome  
Endereço

I^W^". 

iHÉÍrfe NA RUA ^

HORA FRANCEZA
Hoje, domingo das 19 horas e trinta ás 20 horas a

RADIO TUPY irradiará a HORA FRAMCEZA.
(X 16272)

PROGRESSO
PRAÇA TIRADENTES, 2 e 4

(J.T.X)

Compressão de despesas
em Pernambuco

Recife, 24 ("Correio dn Manhã")
— O secretario du Segurança do
governo do Estado, sr. Etelvlno
Lins, em longo artigo publicado,
hoje, na Imprensa, sob o titulo:
"Compressão de despesas" — dli
que, nu assumir o governo, o nr.
Airnmenon Magalfiaes, numa fase
de (verdadeira penúria, i-emmen-
dou aos seus auxiliares a mais ri-
gornsa compressão de despesas.
.Na Secretaria de Segurança, essa
IKilItica deu expressivos resulta-
dos, cum a diminuição somente
em desriesns materiais de mais de
mil contos, estando os serviços
cm ordem.

o ¦ »
0 sal está sendo eniado

por via-ferrea
Porlo Alegre, 24 ("Correio da

da Manhã") — Na reunião de xar-
queadores fleou deliberado encer-
rar-se as matanças em JO de ju-
nhb. visto ns chuvas e as enchen-
tes terem prejudlpndo os serviços
de saladerls. Foi- constatado que
até o dia 15 do mes erri curso Jft

foram abatidos 173,387 rezes. Aos
presente» foi Informado que as
xarqueada» da região de Serrana,
estão recebendo sal por via fer-
rea, em virtude doe navios não
irem a Porto Alegre, descarre-
gando cm Santos e dali vem pela
via São Taiilo-Rlo Grande do Sul
oara a região de Serrana. O mes-
mo trajeto ê feito quanto a expor-
lação do xarque.

PARA 0 ESTÔMAGO
CARBOSTMTE

(«m comprimido»)

Um
remédio
aeguro

Nomeação de prefeitos ¦

mineiros '
Belo Horizonte, 24 ("Correio da ,

Manhã") — Por ato do governa- .
dor'do Estado, foi transferido para i
a Prefeitura de Espanha o prefel- .
to de Abre Campo, dr. Orlando
Rodrigues Sete; foram também
nomeados prefeitos dos municípios
de Abre Campo, Formiga e Águas .
Belas, respectivamente, srs. Ser- ,'
torio Amorlm e Silva, Carlos Ca-
marão e dr, Josino Abranches.

DOENÇAS QUE MATAM
A fniquezu Intima e o et.gotamt.-i.to, tal como a «ptiepsla, a

lopia e tuberculoso constituem um flagelo eoclal. Múltiplas
sá.» as suas causa» e muitos suo ot irecnnceiio» qu» Impedem o
»,iu tratamento Entre aa causas di debilidade nervo»a -cumpre

'»a.Ientar.se as mais rotnuna.' que -ao, doença» iMqolca" e ner
voias. oriunda» de traumatismo» n -irais ou d«»«o«tOB profun
djk esgotamento gera' por exi-e-rr» de trabalho físico e men-
ta" deficiências metabollras e finalmente o fenômeno d* In-
r.uitlllsmti. Todas estas causa» provocam violento» dlsturblor
no olstema glandular endocrlno, «dvlndo dal a debilidade e a
niurastenla. Para debelar essa terrível moléstia cumpro, por-
tarto, atarala na sua fonte Imediata As Gota» Mendellnas.
aJ-ladas no» hospitais e receitaria» diariamente por rsntena»/:
ij médicos Ilustres, são energl-aa « sem contra-lndlcaçlo, res
tauram como por encanto toda» a,- manifestações nervosas, fa-
¦vido desaparecer a Inronla, -anssço lrrltabllldade "cacoetes,
trls'eza. frlcua Intima e fraqueza genltal em suas rllversas for-
mas Vidro 12J000 no Ulo. Pelo CorrAlo, mais 11500. . Pedidos-
Araújo Freitas, Ourives. 88, Rio. (60510)

ACTOS RELIGIOSOS
APRIGIO ALVES BARREI-

; RA CRAVO
• V ••.!>. t! t ' • -i^ <80.* DIA)

Maria Margarida Cabral Barreira Cravo: Julla Ca-

tbral 

Barreira Cravo; Antonieta Cabral Barreira Cravo
(Ntjre Margherlta de Blon); Leono-r Cabral Barreira Cra*
vo; Arnaldo Cravo; senhora • filho; Archlmlmo Pinto
Amando, senhora e filho»; Roberto Barreira de Alencar
Mattos, a «enhora; Irmãos, cunhados • «obrlnhos de

APRIdlO ALVES BARREIRA CRAVO, convidam oa parentes e
amigos para a missa de 30.» dia que pelo descanso de aua alma,
mandam celebrar amanhã, 26, 2.*-felra, na Igreja de S. Francisco
de Paula, áa 10 horaa. (X 12686)

K0S1NA AMÉLIA XAVIER
Sill^Ji ABREl ,

i'*-» Pèlò:*de«ánso eterno da alma de ROSDJA
AJÍELIA XAVIER DE ABREU, amigos de Ovl-
dio Xavier de Abreu fazem re-sr,' ás 9 Vi horas
do dia 26 (2.--(elra), no altar-mór da Igreja

Santa Rita, missa de 30.°dla. ____ (X 14558)

Francisco ie M edi na Cceli
Ribeirof Sua família agradece de iodo coraçSo «os tmlgoi que a

acompanharam na aua profunda dor, assim como • todos aque-
les que le manifestaram, enviando coroas, cartas e telegramas.

(X 14604)

ESTER MATTIY
(1- ANIVERSÁRIO)

A. 

Arthur Mattly. Yolanda. Heitor, senhora e fl-
lho», Joanninha, Emllia e seu esposo, Dr. Raymundo
Lopes de Faria e filhos o Gabriela Polverlnl, convidam
seua amigos para assistir a missa do primeiro anlver-
aarlo da morte de sua muito querida e lnesquocivel
esposa, m&e, sogra, avô e Irmã, ESTER MATTIY, que,

por sua alma, mandam reaar no altar-môr do Convento do
Santo Antônio (Largo da Carioca), terça-feira, 27 do corrente,
ás 9,30 horaa. Antecipam os seitB agradecimentos aos quo com*
parecerem a esse. ato religioso. (X 17311)

DR. EL ADIO LIMA
*W O Interventor Federal

K_l__lh6 Estado do Pará e se-
Ir-^irNnhora José Carneiro dã

II Gama Malcher convidam
J^ a . colônia paraense, os

amigos e admiradores do
saudoso Jurlsconsulto e Ilustrado
PROFESSOR DR. ELADIO LIMA,
ex-socretarlo geral do Estado,
cujo falecimento ocorreu em Be-
lem, para a missa que fardo ce-
lebrar em Intenção de sua alma
amanhíl, segunda-feira, dia 26, tia
10 1|2 horas, no altar do Santlssl-
mo Sncramento da Igreja da Can-
delaria. (X 17304)

ZELIA A. LIVRAMENTO
Cândido Afonso Morei-

tra 

e família convidam os
parentes e amigos para
assistirem a missa de 7°
dia, que mandam ceie-
brar por alma de ZELIA

A. LIVRAMENTO, terca-felra, dia
27, ás 8 horas, na egreja de San-
ta Terezlnha.

Desde Já agradecem aos que
comparecerem. (X 14616)

VIVALDO DE NIEMEYER
A família de VIVALDO

+ 

DE NIEMEYER, profun-
damente reconhecida ás
manifestações de pezar
recebidas por ocasião do
fallecimento, enterro e

missa do seu saudoso e querido
VIVALDO, por este melo agra-
dece e hypotheca a todos os pa-
rentes e amigos, a sua eterna
grattd&o. (X 14636)

MAJOR LUIZ DA ROCHA
CORDEIRO
Sua família participa

tseu 

falecimento ontem, ás
S horas, saindo o feretro
hoje, dia 25, ás 9 horas,
da sua residência, á rua
Miguel Rangel, 66, para

o aemlt-rlo d» Sáo Joáo Baptlsta.
•(-•: iX 15TPP).

JOAQUIM CARLOS
VIEIRA DE MELLO

tMnrlu 

Rosa Vieira do
Mello, filhos, netos o
genros convidam as pes-
soas amigas para a missa
de 7o dia que mandam
celebrar no próximo dlu

27 un corrente, terca-felra, fts 10
horas, na Igreja de N. S. do Car*
mo n. rua 1° do Margo

(X 1628S)

ANTA0 DE MELLO
BERNARDES

tSua 

família, VIcento
Qulrlno da Rocha e fl-
lha, convidam os parei)*
tes e amigos de seu sau-

do.su chefe e amigo, ANTAO DE
MELLO BERNARDES, para as-
slst.rem a missa de sétimo dia,
quo serA'rezada em Intenção de
suu alma, na Capela de N. S. das
Vitorias, na Igreja de S Fran-
cisco de Paula, terça-feira, 27, ás
9 hu;as e meia. Antecipadamente
agradecem. (X 16286)

MARIA PIEDADE PENNA
(7- DIA)

tjoão 

Martins Penna,
Joáo Martins Penna fi-
lho e senhora, Saul Pen-
na e senhora, convidam
as pessOas de nuas rela-
ções para assistirem a

mll.sa do 7» dia quo, em sufrágio
de faLa alma, fazem celebrar *.•¦
feita. 28, ás 11 horas no altar,
mór da Igreja do S. Francisco de
Paula.

Antecipadamente agradecem.
(X 145S9)

MARIA J0SE'CASTELLO
BRANCO
(30- DIA)

tSeua 

irmíios e sobrl-
nhos convidam aos de-
mais parentes e amigos
para assistir a missa que
mandam celebrar em bu-
fragio da alma de MA*

RIA JOSÉ' CASTELLO BRANCO,
amanha, negunda-felra, dia 26, ás
D horas, na Cathedral Metropoll-
tana confessando seus antecipa-
do. agradecimentos.

« 1..08).

Olga Doía-
bella Massa

t 

ANTÔNIO
MASSA FILHO
e filhos, José de

Castro Dolabella e fami-
lia, Carlos Dolabella e
familia (ausentes), Ma-
ria de Castro Dolabella e
filhos, Inácio Wallace
Cockrane e senhora (au-
sentes), Roberto Copello
e familia, Ito Dolabella e
familia, Roberto Dòla-
bella e familia, Oswaldo
Dolabella e familia e
Paulo e Álvaro Dolabel-
la comunicam ás pessoas
de suas relações o faleci-1
mento de sua idolatra-
da esposa, mãe, irmã»
cunhada e tia OLGA
DOLABELLA MASSA
ocorrido ontem, ao meio
dia, — convidando-as a
acompanhar o seu enter-
ro hoje, domingo, ás 11
horas, da rua Bulhões de
Carvalho n.° 169, para ó
cemitério de São João
Batista.

(X 16308)

RACHEL MOTTA PINTO
GUEDES

+ 

Sua família, ainda sob
o peso da grande dor com
o seu prematuro desapa-
roclmento, mandará ro-
zar, amanhfl, Io anlver-

sárli. do seu falecimento, uma
mlfltm em lntencüo á sua alma.
na Igreja dos Sagrados Corações.

(X 16196)

DR. J0SE'FERREIRA
CARDOSO
Sua família fará ceie-

tbrar 

missa de 7» dia, por
alma do extinto torça-
feira, 27 do corrente, ás
10 horas, no altar-môr da
Igreja do Nossa Senhora

da Conceiçüo e Bôa Morte.
(X 15651)

MARIA AMÉLIA DE SA'
FRANÇA DE SOUSA DA

SILVEIRA
(MARIETA)

(30" DIA)

xmp Fernando França de
__J|__ Sousa da Silveira, Mario
ISÍlEf França de Sousa da Sil-
^ 1F^ voira, Maria Lul-a Fran' U ça de Sousa da Silveira.¦•-¦t- Álvaro França do Sousa

da Silveira e senhora, Pedro Fran-
ça de Sousa da Silveira Tenente
Hart.!do França de Sousa da SU-
vel-a e filha partlclpnín aos de-
mais parentes e nmlgos, que fa.
rSn celebrar missa, no dln 26,
amanha, segunda-feira, &? 10 ho-
ras, por alma de sim Inesoticclvel
máe, sogra o avó, MARIETA, no
altar-môr da Ir-rcja de Nossa Se-
nhora da Coiiceiçíio o líôs Morte.

(X 12671)

Os avisos e corantes publicados nesta tecção
serão inadiadosrgratuitaTnente,

— pela PRD-2 ***¦ Radio Cruzeiro do Sul —

Leonel José Rodri-

gues de Carvalho
(FALECIMENTO)

Caaemlra de Carralko, Marleta, Carmen, U-ollndn,

t 

Antônio Duráre de Caatro, MBfcora • filho», Joaquim
lionçnlve» Serroa, lllho» c neto», .¦artlclaaai a »en» pa.

. rente» a amigo» o falecimento 4* nra •ranta-ado tapo*
¦o, pae, bobto, aTO • blaavA. LEONEL JOSÉ' RODRI-
GES DB CARVALHO, onter», ea» ma rmldeneh-, í raã

8. Frnnclaco Xavier au MO, ia lf «ora», «alnao o feretr» koje,
á» Ir) hora», para o cenjlter|o de gflo FrancUeo Xavier. ,

Antecipadamente a-rradeee»,. , (X 16369)

YV0NE ALVES DE
MACEDO

(7" DIA)
' •'¦ ¦ Zlalnha Maeedo"e Irmi,

6 Professor José Lourorr-

fço, 

esposa e filho», Joáo
Inácio de Oliveira, Jefer-
aon Macedo de Oliveira e
esposa, agradecem pe-

nhuradamente a todaa aa pessoas
amigas quo bondosamente acom-
pa.iharam os restos mortais de
sua nunca esquecida filha e pa-
renta, IVONE ALVES DH MA-
CEDO, ao Cemitério de S Fran-
cisco Xavier, e, convidam ao mes-
mo tempo para assistirem a mis-
sa que, por sua alma, mandam
celebrar ás 10 113 horas da ma-
nh*i do dia 26 do corrente (se-
gunda-feira). na Igreja de Sáo
Francisco de Paula, (X 16291)

AGRÍCOLA HENRIQUES
VIEIRA

( Ji 0 n o )

tA 

família de ACHUCO-
LA, mui sensibllisatla
agradeço a todos que
acompanharam o enterro,
enviaram cartas, telegra-
mas, nu de qualquer for.

ma, participaram de sua grande
dOr; oa convida, como aoa paren-
tea e amigos a apsiatir a missa
de 7tt dia na Igreja do S. S. Sa-
cramento, As -0,30, 27 do corrente,
desde Ja ficando penhorada por
mais esse acto do pledado crista,

(X 16384)

J0SE' PIRES DE
ALMEIDA

(FUNCIONÁRIO MUNICIPAL
APOSKNTADO)

fA 

família Pires de Al-
melda agradece a todos
tue a confortarnro no do*
loroso transo por que
passou oom o falecimento
do sou pranteado chefe —

JObl. PIRES DE ALMEIDA pe«-
soai iionte. por enrta, cartão ou
telegrnma o convida para a mia*
sa dé 7o dia que nianin reasar em
inte.ii*íio d sua alma, no altar
mCr da Igrpjn df» Silo n*r-.ncli»co
de Paula, nnianhá. segunda-feira,,
26 do corrente. As í) ItS horas, An*
teclpam os seus agrndeclmen-
tos aos que comparecerem a esse
ato religioso. (X 17303)

DR. ELADIOUMA

tLucInda 

Cruas Lima
(ausente). Eladlo Cru**.
Lima e senhora (ausen-
tes), Gel mirei Gomes e
senhora (ausentes), Car-
los Cruz Limn, senhora e

flln .... Jullo Cru- Lima e sonho-
ra Maria Cruz Lima (ausente)
pan*ripam aos parentes e aml-
g*)* o falleclmanto em Belém do
Par- de seu esposo, pàe, sogro
e a«0 DR ELADTO LIMA e con.
vldnm para a m'ssn que por eus
alm*. farão rezar no nltar-mrtt
da egreja da Candelária, amanhã,
segunda-feira, 26 do corrente. As
10 113 horas.

(X 12023)

VICENTE PERROTTA
Ex-Alfalate da Fazenda Preta. Tallleui pour Dames.
Rxccuta os últimos modelos-de vestidos e costumes. —

Exclusividade para Senhoras.
Accelta encommendas do Interior.

Horacio da Costa

(L* ANIVERSÁRIO)

tA 

Tin-rm, filhos, no-
ra, tenros e netos, do
Inesquecível e saudoso
HORACIO, convidam

a todos os parentes e amigos
para a missa de primeiro ani-
versa-lo, que mandam celebrar
para o descanso de soa alma,
no dia 27 (terca-felra), ás 10
horas, na Igreja de Sio José.

Penhorados, agradecem.
(X 16227)

VIUVA ALBINO DA
SILVA PINHEIRO

(MARIA AMBTJA)

(1* ANIVERSÁRIO)

A. J. GONÇALVES D'OLI-

t 

VEIRA _ CIA. e família
PINHEIRO, convidam
nou» amltros e parentes
pnra as-latlr a mlt-sa quo
mandam celebrar pela

alnm bem formada de IÍLAR1A
AMF^IA, no Altar-MOr da Egro-
Ia Bom Jesus do Calvário (Rua
UruRtiayana, esquina de General
Câmara) depois de amanhfl, ter-
ça-frira dia 27, as 8 horaa da
marbâ, pelo que, desde JA se con-
festuin sumamente agradecidos,
por esso acto de santa RellgISo e
Caridade, IX 15GSÜ)

FREI FABIAN0~
DE CRISTO

Agradeço ¦ graça tlcançada — G. F«

Irmã Zelia, Sta. Terezi-
nha, São Sebastião, N. S.
de Lourdes, Sta. Rita e

N. S. da Penha
De joelhos Agradeço a graça alcança-

da. — ERNA.N1. (X 15697)

Á minha boa mãe N. S.
de Fátima

Agradeço de todo o coração meu ma-
rido ter recuperado a saude. — OLGA
DK OLIVEIRA TEIXEIRA DE CAS-
TRO.  (X ]____

SANTA JOANA
D'ARC

Agradece a graça alcançada. — Jl/. Z,,
(X US9U)

» ¦ » 

Existem no Rio Grande
do Sul mais de 1.500

mf-dicos
/'nrío Alegre. 24 ("Correio ila

J-lrinhà") — Segundo estatística
r^lta. existem no Rio Grande do
Stll 1.S19 médicos, 1.056 farma.
cetitlcos, 1.404 dentistas. S7 par-
lelras. 21 veterinários, 210 enfer-
meiros, 530 /artnaAlM « f* labora-
torlos.
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MAULENR, A BE
IiEZA DOS TROF1
OOS... LXJTAXDO
AMAÍíDO OEM H<
MENS KM 1X1

LOUCA PE li A
CONQUISTA DE
UMA MULHER!
BROD CRAW-
FOSD, O GUAR-
DA COSTAS DE
BIJOU, A SE-' 
DUTORA PECA-
DORA! MARLE-
NE DIETRICH
A MULHER FA-
TAL, A LUTAR.

A JOGAR, A .
RIR.. e AAmar ! mar-

LENE UMA
MULHER EX-

TRAORDINA.
RIA QUE NAO
SE DEIXA CON-

QUISTAR A
FORÇA. VOLU-
VEIj... COMO
UMA FOLHA

AO VENTO.

Que Aa, além da vida e da morte ?
Pode am espirito voltar ao lugar onde

habitava, na incarnação ? '¦

Como se passa o fenômeno da intuição?
Eite film, Vos dará a resposta.
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DIVIRTA SEUS FILHOS

DIVERTINDO-SB TAMBEM I
NO PALCO I AS 4 — 8 — 10.SO

aSACARROH,
' bailarina eitlllsta • «Iplea

TROUPE DE ANÕES, ;
30 anllci qn* caataia, dançam .

« faaem acrobaelaa •-.,¦•¦

; HfilClPf itoÜICOrv :; f
tOSMÃWO$,u m -: |

. prrchliln» lio «TnrblIMo da Hforte"

BEnYBOOPePAIOOOHAlD,
aa Imltaclo dc Lldla Campoa

HENRICÂO e CARtftN C0STAr
Bambu kamorUtleo* — Pu-MIaa, «ic

NA .TELA l A Partir dai 14 boraa"tóEURAÇrt''
-, «nm Bartéa Mae Laa* i

GUANABARA JORNAL 46
; í í NACIONAL ._-
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A BIJOU DE
SHANGHAI, BA-
LI, SUMATRA.

CONHECIDA
COMO MU-
LHER SER-

PENTE

JOHNWXTNE
ALBERT DEKKER

BR0DERKK CRAWF0R0
MISCHAAUER

BniYGiiBERT-ANNAlS
SAMUEL S. HINOS

OSCAR HOMOLKA

AfUNHA HO

P€MS/ÍO
DONASTflA-
JAYME COSTA

BATE TOnOÍ OS RECORDS
DO ANNO
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JAZZ OLINDA

MAYERÜNG,
I)i<mii nos \sas

BEATRIZ
COSTA

JdlK.F MIR M).

ííAfA r IIATINIKI

« llndaa «OlrU».
c am bailarina.

famoao I

TEATROS
NOTAS & NOTICIAS I

A 'FEKSAO DK D. ESTEI.A" XO
RIVAL ~ As * famílias caríucas terio
Inje, ermo acontc:e em todos os domin-
5Tost a Tíípcral á^ 3 horaa, no Rival,
fiue Jaime Costa e seus companheiros
lhes dedicam, c que tem sido setnprí
assistida com a platéia repleta. A "Pen-
slo de D. Esteia", comedia cheia de hi*
Ia ridade que Gastão Barroso escreveu «
está alcançando o maior sucesso teatral
do kno, completará' amanhã o prato de
i.-j'-Ui com yie fará jún ao premio iri»«
tituido peiu Serviço Nacional dc Tea*
Uo.

"ESCOLA DE MARIDOS", KO
SERRADOR — Desde 1061 <|iie se re-
presunta, no mundo, "Escola de mari-
¦ los", de Molière, Ha quasi trezentos
anos, portanto, está no cartaz universal
a ewtraçadissima cfflucdia que Procopio
r* Bihi lioje representam trêa vezes, üs
3 ás 8 e ás 10 horas, no Teatro Ser*
i lor, em admirável tradução do escri-
i (Jastão Pereira da Silva. Amanhã,
i 8 e 10 horas, mais duas vezes,. "Ks»
t i de maridos".

"MOURARIA* — Uni espetáculo I».
«ito está a Companhia dos irmãos Ce*
Icitín» apresentando no Teatro Carlos
Go'ii 5. Trata-se <la "Mouraria", > ope-
reta portuguesa dc sucesso em que Ma*
jiii Amorim, a cantora festejada fat
"Cesarh", a protagonista, cantando com
.ii.sohit.i agrado sentimentais' fados,
"Motn- ia" irá á cena hoje, em vespe*
rai: ás ; Imras e á noite em duas ses-
aíca as 3 e ás 10 horas.

NO COLONIAL — Amanli5, seri
estreiado no Cine-Teatro Colonial, Man
um grandi iso espetáculo de palco. As-
sim, a ci.! !e assistirá a mais um gran-
dioso "show" constituído por^ artistas dos
teatros bra ileiros e argentinso, dentre
oi quali se destacam: Joel, e Gaúcho,
« qtt?rii'a -! 1*'1';t tio nV*o radio, e.xclü-
vims dá luivK H='i;" Manloilal, cria

dorss de "E«tSo baltndo", "Pierrot
apiixonado ", " Cai... cai", " Bolimuola-
cho", e outros sucessos da musica po*
pular brasileira; Isa Rodrigues, a "ga-
rota de ouro" a seu irmão Paulo o "«a-
roto prodígio1'} "flfület Swing Star",
«omposto d* sete lindai bailarinas e
um famoso bailarino; Los Fustef^-, os
mais elefantes bailarinos da tualidade, e
Remo, htfmorisU excêntrico, o homem
das mil gargalhadjis.. *.»
Encontrou a morte quan-

do chamava os fieis á
oração

Lisboa, 24 (TJ. V.) — Na povoa-
ç&o üo Pena. registrou-se a mor-
te dramática ão slnelro Francisco
Costa, quis, quando rnaqobrava o
bndalo chamando ob fieis * ora-
ção, pei-deu o eciulllbrio, caindo da
torre da Igreja, morrendo instan-
taneartiente ao "estatelar-se no
solo,

O aom plansente do Btiio, esmo-
recendo repentinamente, chamou
a atenção das pessoa» que esta-
vam próximas, veiiflcando.se, en-
tâo, quo o pobre slnelro »o£rera
um fatal acidente.

«-»? .—;—

0 movimento dq Instituto
de Puericultura

No ano passado, o Instituto de
Puericultura da Universidade do
Brasil atendeu, entre gestantes o
crálicas, 50.294"conBUlentes. tendo
distribuído alimento» a .quinze
mil latnntes.

Até «brll deat* «no fotam ajpn-
ilidaa lli.720 pessoa»

Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados

O caso das renuncias de |
conselheiros da Secção do

Distrito Federal

110 — 111 — IU Hepre.en- >SfZ& D/kSL

GnalBo Bnrroao o «ator #/v5v'^ ^^>^A
do Ajin»! f.^At. „ \0\IV5 'VfMff MO l

Hojf, vr.pernl *> 15 liom. I , '"y1?™ I
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Oa mala elcitan
?ea bailarino*
dn atualidade I
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{"Garoto endlabrado" I
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Na tela a partir ie 9 ka.
OS * MALUCOS OB LONDRES •¦

I COMPLÉMENrO NACIONAL

Rcunlu-se o Conselho Federal
da Ordem dos Advogados, sob
preKldência do dr. Melo Viana,
secretariado pelo dr. Atílio Viva.
qua.

Efltava na ordem do dia o cano
daa renúncias de conselheiros da
.Sucção do Distrito Federal. Ten-
do a palavra, o dr. Marcondes
Ferreira, delegado do São Paulo,
pura fazer o relatório do ineíden-
te de que se trata, lou o mesmo
relator várias peças, inclusive o
oficio do dr. Rodrigues das Ne-
ves, presidente do Conselho Sec-
cional. ao dr. Melo Viana. Esto
protestou contra os termos do
meimo relatório. Fe?, considera,
ções sObre o mesmo oficio em lin-
guaçem veemente. O dr. Rodri-
gues das Neves usou da palavra
para declarar que o seu relatório
não contem injúrias nem seria ca-
paz do ir rogá-las ao presidente do
Conselho Federal, Como se ea-
tava num sodallclo de jurlBtas, a
questão — disse o orador — devia
ler resolvida pacificamente o não
por melo de aangue. Autorizava
assim o presidente a riscar an
frases qne conslderasBe ofensivas

O dr. Mete Viana Satisfez-se
com as expilcaçOes do dr. Rodri
gues dns Noves, prnsegulndo o
dr. Marcondes B'errelra no «eu ro-
latúrlo.

O relator levantou uma prellml-
nar, a qual tem por fira saber bo
o caso das renúncias é regido pe-

I Io- Regulamento da Ordem úo»

Advogado» ou se 6Bte é omisso.
Não teve tempo, porém, de dar

o seu voto, pelo adiantado da
hora.

Foi encerrada a iesBÜo » desl-
gnada. outra para ás 8 horas da
noite. Mas a nova sessão não
se realizou por n&o aer possivel a
abertura, A nolt«, do Palfilclo da
Justiça, para tal tini. »

»»»

Um barco argentino fará
um cruzeiro comercial
Safa Branca, U (H. T.) — Eel-

xou o porto desta cidade o barco
argentino "Rio Grande" de pro*
priedade da empresa Mlhanovicli
que sob o comando do capitão
Juan Alcântara reallsarâ. um cru-
zelro de caracter comercial.

A viagem do barco devera du-
rar cerca de oito müses. O "Rio
Grande" fará escalas em portos do
Brasil, Portugal, índia e da Chi-
na.

*> i »

Pio XII vai suspender as
suas audiências

Cidade do Vaticano, 24 (U. P.)
— O secretário de Estado comunl-
cou que o Papa Pio XII suspen-
dera todas as audiências, tanto
públicos como privadas, a partir
de 1.° de Julho.

Personalidade» bem informadas
declarard 'qué. provavelmente o
Papa n5o Irlpara sua vila de ve-
ranelo de Castel Gondolfo, duran-
te os mesefl quentes do verão,
maa sim permanecerá no Vatlca.
no para nfio. perder o contato cora
a situação criada, pai* guerjra s ot
oraMínula tal» iUitsAQU^-

TEATRO
SERRADOR

HOJE, ÁS 15 HORAS E ÁS 20
E ÁS 22 HORAS

VESPERAL E SESSÕES
Um sucesso sem precedentes t Uma peoa que se representa ha

quasl 300 anos, em todo o mundo I

ESCOLA DE MARIDOS
DE MOLIÈRE (Trad. de Gast&o Pereira da Silvn)
PPnPAPin num trabalho
rnUtUriU __ atflr) mollerésco !
D Tpr numa creaqão galante,° x •D t Inteligentíssima!

RI |k

jík^C_f

WOsV
HKHL

i IA* wtmimf>mTOMiicA i/fA emno.

_\^mo't*^
HOJE — ás 15 horas — HOJE

1.» MATIMSE CHIO
A' NOITE — Duas aessSes Aa ZO e 32 horns
Continuação do grando êxito.da mais llndi?
peça dos.últimos tempos I Uma Historia dt-

Amor, de sentimento e de ternura I
Uma Musica encantadora!

— Duas horas do emoçllo e alegria'
MONTAGEM VISTOSA I

UMA FEIHA DE GAIIGAJLRADAS I
Um brilhante desempenho de todo o

o esplendido Elenco !
AmanhS • todas ás noite i A» 20 e 23 hora»

TEATRO
CARLOS GOMES

FONE —' 33-T081
Empresa Paschoal Secreto

Companhia Brasileira de
Operefas Irmãos Celestino

da qual faz parte a
cantora Maria Amorim
.__ — ill fcoras —
lff",;-".TB8P»RAI,

ás 8 a âs 10 horas
..- Opas sessOes-,._

CÒtfTiNUAÇXÒ DÓ
GRANDE BUCBSSO11

MOUf ÁRIA
sentimental onereta, portu-
guesa eni 8 atos, de Llno Fer-
reira s Lopo Lauer com ver-

so? de Silva Tavares.

íÇesarla", MARIA. AMORIM^"Mota da Gultarfa", Arman-
dó Nasoimentoi "íMaosiro Jo.
sé Manuel", Pedro Celestino.
"Artur Estufadof",' Manu«l
Rocha; "Morgada de Fama-
llctto", Isabel Ferreira; "F«r-

nanda", Noemla Soares.
Acompanhamentos A guitarra

por Antônio Russo •""
José Reis.

GRANDE ORQUESTRA RE*
GIDA PELO MAESTRO BER-

NARDINO VIVAS

POLTRONA.:
GALERIA:

4$400
2$7Ò0

Amanha — âs 8 e As 10 horas
" M O V R A H I A <>

GRANDE SUCESSO I 11

II FEBRA LIVRE a

NO

AMANHA : 20 e 22 horas: ^^^
ESCOLA DE MARIDOS 1* 1

Aguardem: A (WAHA ME ENGANOU VÊSÊí
de Paulo Magalhães __wSL _M

THEATRO RECREIO

Diminue a produção de
petróleo na Rumania

Bucarest, 23 (H. T.) — A pro-
ducüo de petróleo da Rumania es-
tu diminuindo gradualmente desde
1836. A produoSo nesse ano atin-
Sia n 6.503.054 toneladas; em
em 1319 desceu a 8.240.000 tonela-
dae e em 1940 & 5.815.000 tonela-
das.

A« «portatOes de astMlao. dlml»

nutram Igualmente passando de
823,000 toneladas para o primeiro
trimestre de 1940 para 816,9?8 to-
neladas para os primeiros três me-
ses de" 1941, ou soja acusando unia
dlmlnulcSo do 28 %. ,

Pelo contrárloi oconçomo Inter-'
no aumentou consideravelmente,
absorvendo 35 % d» producSo, -,

Eopera-oe què as novas obras èih
cursft pvtítfUiAò ,.' •. aiuiJWto 4*.
crodua&õ em 1B24 eObi'9 ft d« ISÜ.

A moderna legislação so-
ciai portuguesa .

Lisboa, 24 (A. P.) — Acaba de
ser publicado umdeoreto estabele-
cendo penalidades rigorosas con-
tra os empregadores que dispensa-
rem empregados" sem Justa .cau-
sa" o.u que, de qualquer modo,
violarem os princípios da legisla-
Cão trabalhista em Portugal.

De conformidade com o decreto,
as infragOes dos contratos cole-
tres meios fraudulentos, serão pü-
das de coereão sdbre o empregado,
falsificação de documentos ou qu-
tn.s mela fraudulentos, serão pu-
níveis com multa de 1 a 60 con-
tos. Os emprogadores quedlspen-
sarem empregados por estes se-
rem membros da LeglSp Portu;
guesa ou da Organisação da Ju-
yentude, ou que. se recusarem a
readmiti-los apOs. a prestação do
serviço militar, serão ..sujoitos 1
pena de Prisão, de 1 ano. As fir»
nias qtia ;•«¦ ".opuserí» 4- propor
ganda da ordem social estabeleci-
lia", ou aslraso. dliorlmlnadamea-

te, contra os empregados, por mo-
tivo de propaganda politlca ativa
dos mesmos em favor do regime
serão multadas de 1 a 20 contos,
conforme ou casos, e seus compo-
n entes sofrerão, além das multas a
firma, de multas pessoais de 500 a
10.000 escudos.

O decreto determina tambem a
obrigação de IndenlsacOes aos em-
pregados demitidos ilegalmente.

APOIO A AJUDA TO-
TAL DOS EE. UU. A'

GRÃ-BRETANHA

Essa a ;esoluçao da con-
.yenção.geral da F. C. F.

Atfantío Clti/, Estados tinidos,
24 (U. E.),.-r-.A,Convenc&p Ge.
ral da Véderácio de tllübs" Feml-
nlnos que.conta com mais: da-dols
milhões da Aliadas-..apoiou a aju-
da total ft Grã Bretanha.¦ .A-tosi» respeito. 

•> ur», joim yr,

Supt, presidente, dá CoiivehçSo,
disse;

"Aprovamos toda a ajuda- ne-
cessaria, seja em- comboios oü oom
o envio de nossos homens através
do oceano."

A Oonvencjlo aprovou, uma re-
solução de ajuda As naçBes cuja
defesa se torne vital para a' defe*
sa dos'Estados Unidos,' porque de.
fendem sua Independência contra
a ameaça do totalitarismo e, dês»
te modo, detém seu avanço".

Tambem falou na Convenção e)
subsecretário de Estado, ' 

er'.
Adolf Berle, dizendo que o pais
deve fazer frente a uma "tenta-
tlva de domínio militar e naval do
mundo por parte de uma potência
européia", o que se chegou a'um
ponto em que os Estados Unidos"terão que defender-se coni suas
prSprlas forças e meios si quize.
rom considerar-se seguros".

?»» —

Acusados de extorsão
Nova York, 3 (A- P.) —.0 gran-

de Júri federal fez tres aounacOe»
do extoi-são contra William Bioff
e George Brown, leaders da União
dos Empregados Teatrais — nome
oficial do sindicato dos trabalhado-
res mecânicos da Industria' do cl-
nenia.

As acusaçdes diziam, especlfl-;
cadamente, que Bloff e Brown ex-
torqulram 550.000 dólares de qua-
tro destacados produtores, de pe-
llculas, sob a ameaça de que, caso
nlo obtivessem o dinheiro, nromo-
veriam umá, greve, çm todos qá es-
tábelecimentps' da' lridustila clnu-
mátagràflca."'" ".V--, -

.As acu^ocSesK segulrama uma
longa lnvesygaaflo-ècibíe as atlvi-
dades Ilícitas daque'"-.doU.leiulors
t^ahaiiiistai ""'¦'" .'(..

mmmmmãmÈxm^amm
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TEATRO MUNI Cl PAU
TEMPORADA' OFICIAL DA PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

. ! : ORGANIZADOR -GÈRALi: MAESTRO SILVIO PIERQIL1

GKANPf TEMPORADA LJRICA
¦•¦'¦ ¦'•-'¦ AMANHA, À'S 10 HORAS

ABRÉ^St A ASSINATURA PARA

A REAUZAR-SE EM DOMINGOS E DIAS FERIADOS
CGM OS CELEBRES ARTISTAS E REPERTÓRIO

ANUNCIADOS PARÁ A ASSINATURA NOTURNA
OS SRS. ASSINANTES DO ANO PASSADO TERÃO ,

PREFERENCIA ÂS SUAS LOCALIDADES • ATE' f
AS 17 HORAS DE SEXTA-FEIRA, 30
PREÇOS: . rizas e Camarotes, 2:600$ • Poltronas, 520$ • Balcões nobres A,

B e C, 52Ó$CÓ0 • idem, outras filas, 440$ • Balcões A, Be C, 380$000 - idem,
outras filas, 300$000 - Galerias A è B, 220$000 - outras filas, 180$000
Se'o aparte.

0 pagamento será feito: 50% no ato da inscrição e os restantes 50% até
\? de agosto.

A inscrição de novos assinantes para estas Vesperais será feita na Secre-
faria do Teatro a partir de depois dé'amanhã, terça-feira, de 10 às 12 e das 14
às 17 horas.~ 

CONTINUA ABERTA A ASSINATURA DAS

14 RECITAS NOTURNAS 14
PARA AS POUCAS LOCALIDADES QUE FICARAM

: LIVRES

Navios japoneses inclui*
dos na "lista negra
marítima" da Ingla-

. terra,
Londres, 24 (U. P.) — O MI-

nlstérlo da Guerra Econômico
conf.lrmou esta noite as notlclns
procedentes dos Estados Unidos
de que 11' baleeiros o petroleiros
Japoneses, com um deslocamento
total de 130.615 toneladas' foram
Incluídos na "lista negra mar'ti-
ma" britânica, por terem comer-
ciado com o Inimigo.

As Informações norte-américa-
nas Indloavam que os navios Ja.
poneses tinham abastecido os cor-
sarlos dd superfície alemães no
Oceano Pacifico, mas Isto não po-
de ser confirmado aqui.

Os clroulos oficiais declinaram
de fornecer detalhes a respeito.

O embaixador Japonês, sr. Na-
mora Shlgemlteu, que hoje re-
cebeu ordem • de regressar. a To.
qulo, tambem se negou a comen-
tar o assunto. Os observadores
noutros consideram . o ;acontecl-
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para uma possível rutura das re-
làgóes entre a Grã-Bretanha e o
Japão,- em oonséquencla da co.
laboracão deste pais. com a Alo-
manha.

Os meios marítimos britânicos
fizeram riotar que a medida toma-
da contra os navios japoneses e
a comunicação de regresso a To-
qulo do embaixador Shlgemlteu
ersm uma simples coincidência.

O efeito prático da medida brl-

ACADEMIAS & ESCOLAS
ESCOLA NACIONAL DB

ENGENHARIA
Eina» de S* *po«a — (eipeclal)

Amanha, segunda-feira, dia 26,'
As 9 horas— Topografia — Pro-
va oral, para os alunos Mario
Loureiro de Morais e Zogort Jho-
mines de Roolj.

Cieodesla — Prova oral para os
alunos Álvaro Paulo de Canta-
nheda, César Ferreira Alves, Or-
lando de Parla Carvalho e Ollvler
Bangel Barata.

A's 16 horas — Tecnologia me.
taii nica — Pfova oral para os alu-
nos que fizeram prova escrita.

A's 14 horas — Hidráulica —
Exame oral para o aluno Sleg-
íried Carlos Wahlo.

A's 14 horas — Idem — Prova
oral de exame vago para ob alu-
jnos que fizeram prova escrita.' Terça-feira, dia 27, ás 9 horas
•— Estradas — Prova escrita.

A.vlso — Os alunos que nao es-
tiverem quites, nio poderão fazer
exame.

Chamados â secç&o de expedi-
«nte — Dalmyr da Costa Muller,
Frederico Oscar Carneiro Mon-
telro. Murlllo Lopes dc Souza,
.Tluy da Costa Mala, Wilson Na-
tal e Silva Helena Mayerhofer,
Alcindo da Costa Moura, Marcos
Francisco Jardim de Azevedo,
Alulzlo da Faria, Antônio Augus-
to da Silva, DUra Sodré Viveiros
de Castro, Hello Junqueira Mel-
relles, Jorge de Souza Coutinho,
José Eduardo Pimentel, Jorge PI-
xes da Veiga, Cláudio Lourenço
Gomes.

Chamados a biblioteca da Ksoo-
Ia — Oswaldo Bitar e José Lins.
ESCOLA TÉCNICA DB SERVIÇO

SOCIAL
Continuando o seu programa do

¦\ialtaa do instrução, e a convite
do professor de Higiene Geral,
dr. Carlos Sa, a Escola Técnica
<ie' Servlgo Social promoveu ter-
ça-felra ultima, dia 20, uma vlsl-
ta ao S, A.- P. S.. percorrendo as
alunas os seus vários departa-
montou.

Ali foram gentllmento recebi-
tias pela direçilo do S. A. P. S.
quo lhos prestou todos os escla-
•roetnientOB referentes ao trabalho
benemérito daquela modelar Ins-
tituli;ao de Previdência Social

Serão realizadas amanha, ns
nulas dos seguintes professores:
dan 9 as 10 — Dr. Miranda Netto
_ Estatística; das 10 âs 11 — Dr.
faul do Gusmáo — Legislação de
Menores; das 11 As 12 — Dr. NU-
ton Campos — Psicologia Expe-
rimental

FACULDADB NACIONAL DB
MEDICINA

Exames de amanha, Begunda-
íelra;

5° ano medico — Clinica meai-

ca, ás 9 horas, no serviço do pro-
fessor Clementlno Fraga. — Ru-
bens Jacomo e Jorge Rodrigues
Coutinho .

6o ano medico — Clinica obste-
trlca  as 8 horas, na Maternl-
dade Escola. — Enlo Montoro,
Ayrton Gonçalves da Silva e Syl-
vio Arnaldo Piva.

PROVAS PARCIAIS

Histologla — no laboratório da
cadeira,

S» ano medico — Patologia ge-
ral — no laboratório de Parasl-
tologla — ás 13 horas, os alunos
de ns .1 a 60; ás 14 horas, os alu-
nos de ns. Bl a 100 e ás 15 horas,
os alunos de ns. 101 a 148.

Deverão comparecer ás 18 ho-
ras. os seguintes alunos — Ge-
raldo de França Aranha, Dedo
Fernandes de Almeida o José do
Paula Castro,

5° ano medico — Medicina tro*
picai — no Hospital S. Francisco
de Assis — ás 9 horas, os alunos
de ns, 101 a 125 e ás 10 horas,
os alunos de ns. 126 a 144.

6» ano medico — Clinica pedia-
trlca-medica — no laboratório de
Parasltologla — ás 9 horas, os
alunos de ns. 1 a 60 e Ab 10 ho-
ras os alunos de ns. 61 a 120.

Cnrio farmacêutico
— Parasltologla — ás

matri*

tânlca é prlv-ar. aos navios Japo.
ur-aes /todos oaj portos dominados

mento como outro passo concreto1-pela Grã-Bretanha.

1* ano
10 horas, todos os alunos
oulàdos.

2» ano  Farmácia Galenlca —
As 9 horas, Maria Geny Cysne.

Exame: ás 9 horas, Benedito
Orestes C. da Costa.

Terça-feira, dia 27:

PROVAS PARCIAIS

4» ano medico — Anatomia pa-
tologU-a — no laboratório de Mi-
crobiologla — As 9 horas, os alu-
nos de ns. 1 a 65 e ás 10 horas
os alunos dc ns, tlfi a 120.

6° ano medico — Clinica pedia,
trlca medica — no laboratório de
Parasltologla — As 9 horas, os
alunos do ns. 121 a 133.

Curxo fiiminccutlci»

3» ano — Química toxli-.ologlca
— As 13 horas, todos os alunos
matriculados.

Aviso — A prova parcial de
hlstoluglH, fica transferida para
o dia 27,- ás mesmas horas.

COLÉGIO UNIVERSITÁRIO
Horário dn primeira prova

parcial
Terlo Inicio amanha, .26,. as pri-

riiolras "provas parciais no Cole
kIo Universitário que obedecerão

ao seguinte horário:
A's 8 horas — SecçSo de enge-

nharla — 1* série (turno da ma-
nha>' „ « .A's 9,30 horas — Sccçáo de en-
genharla — 2' sério — turno da
manha,

Secção de direito _ 1" e 2' sé-
rles — turno da manha.

A's 10,45 horas — Secçllo dc
medicina — 1" série — turno da
manhfi.

A's 12 horas — SecçAo de me-
diclna — 2' série — turno da
manhã.

A's 13,30 horas — Secção de
engenharia — 1» e 2' sérios —
turno da tarde.

A's 14,50 horas — SecçSo de
direito — 1» e 2" séries — turno
da tarde.

Secç&o de medicina — 2" sério
 turno da tarde.
A's 16,30 horas — Secção de

medicina — 1* série — turno da
tarde.

FACULDADE NACIONAL DE
ODONTOLOGIA

O professor Guilherme Blzzoze-
ro fará nos dias 27, 29 e 31, As
10 horas da manhil, na sede da
Faculdade, conferências com de-
monstrações em pacientes sobre
dentaduras completas. Nilo obs-
tante o período do provas par.
ciais, pede-se aos alunos que com-
pareçam.

a »«
CANDIDATOS

Ã Escola de Medicina
Batfto ahertaa •* Inaeiipcnes dii

enran de rJvl»*o P"r» o Concor
•n de IlahnttncKn de 1U42. nn PA
CUI.DADE DB CIÊNCIAS MEDI-
CAS. á rna Cndrle UIjmm Veiga
«5. » « »

NOTICIAS DO D.A.S.P.
assistente de Selecüo — A li's*

crlção A prova de habilitação para
admissão de extranumerario con-
tratado, dn Divisão de Seleção e
Aporfelçoamento — Assistente de
Holeção e Aperfeiçoamento — fl*
enrd aberta durante 15 dias, a par
tir de 28 do corrente, e se encer-
rara is 17 horaa do dia 11 de Ju-
nho próximo.

Poderão Inscrever-se candidatos
de ambos op sexos, maiores de IS
e menores de 38.

No ato da inscrição, o cândida-
to devera apresentar: prova do na-
clonalldnde brasileira; prova de
Identidade; atestado de vacinação
ou revnclnaçilo o.ntl-var'jllca; pro-
va do quitação com o serviço ml-
Utar. ' '

Não haverl segunda chamada,

(]*ÉÍ0f WK9IOK

TREMORES DE TERRA
Valencla, 24 (H. T.) — Dois

abalos sísmicos com a duração de
trás segundos onda um foram
registrados hoje pela manhã, ern
Jatlva na província do Valenola.

O fenômeno causou danos sem
Importância em toda a cidade. Ao
meio-dia ,uma onda de calor ex-
traordlnArlu para a estação, pas-
sou sMire a cidade. A temperatu-
ra subiu cm duas horas do' 19
para 30 graus centígrados.

Roma, 24 (H. T.) — O obser-
vatorio do Iena nnuncla que um
abalo sísmico cujo. epicentro ^se
encontra provavelmente . nft.Aála
Menor Tol reglstradp onj^m Relo
alsrnografo do Instltulííjteí Iepi|;
tendo durado mela '.hork^Joeííno-
ineno. *.' $_W

Pouco depois foi 
'reglstÍMo no-

vo nbnlo, ¦porto' mais Xraco..
Bomn, irai! T.)1—"Anuncia-

se quo foi registrado forte abalo
sísmico na região de Stromboll.
Algumas ca.sas foram danificadas.
Ficaram feridas trè3 pessoas.

; ¦' ! V/—:—?<*• ¦

Nova lei francesa de indeni-
zações de guerra

Braunnla, 24 (H. T.) — O fir.
Berthelot, secretario' de Estado
das ComunlcaçOes esteve em vlsl-
ta ft. cidade do Beauvnls que teve
2.300 daa suas -4.000 casas des-
truldas durante a campanha de
França. ,,<:..'¦ ;'..;

O sr. Berthelot anunciou que
estava sendo redigido uni texto
legal novo sobro as indenizações
de* guerra. A nova base de ava-
ilação adotada será fornecida pe-
los apólices de seguro.

No tocante aos danos mobilia-
rios a repartição • sem feita na
proporção de 40 % do montante

dos apólices para oe cellbatArios
e de 60 % para os casais sem
filhos.

A Indenlração será majorada de
5 % por filho .

De outro lado o Estado assegu-
rara a indenização do 80 a 90 %
dos prejuízo» sofridos pelas pro-
prledades imobiliárias.

A lei prevê tambem a concessão
de indenizaçSe» pelos prejuízos
causados aos industriais e comer-
dantes.

TRIBUNAL DE SEGURANÇA

Julgamentos de amanhã e no-
tos inquéritoardUtribuidos

O procurador fio "Tribunal de
Berurança, ' Kruél' de Morais
apresentou, ontem'denuncia con-,
tra'Nlcomédès'Araújo Lima, Levl
dé ' 

Almeida. Qulntéla e outros,
dandb-os como "'Infratores da lei
de economia popular e na quall-
dade de diretores da companhia
"Lar Sociedade Anônima". O in-
flúerlto foi instaurado no Espirito
Santo-e finalizou odm á prova do
que a escrita1 «deficiente e slmu-
lada.O' procürádórpedlu a conde-
nação dos acusados no art. 2„ In-
cisp ,1X, do decreto-lei 8Ç9. O pro-
cesso tomou-on. 1."<>$,¦« íoi ;dJ»f-,
tribuldoV.ao. Jlu.ls .Pereira- Braga,.
q.úe, o Julgara em primeira lps-
tajiqlai , í i -:¦ y.:''* „. ¦ s--,' 

O mesmo proctirácíér apresen;
toqjánibera,denunciaí.contra Jo-
.seph, Berllner, proprietário da
"Casai Llperal"'desta' cidade, por
ter feito empréstimos a juros Ile-
gala. Será Juiz Julgador o sr.
Pereira. Braga. ...

Juloameiilos — O Juls.Maynard
GomeB Julgam amanhã, o proces-
so etn qúe ê rftu Eduardo Morei-
ra da Silva, dado como Incurso na
lei de economia- popular. Fará a
acusação o si-.' Eduardo Jan»..,e
a defesa estava com o -si*. Medra-
do Dias.

O sr.' Pedro Borges Julgara o
processo de São Paulo, cm que é
reu Gualberto Alves do» Santos,
conhecido agiota daquela cidade.

HOMENS ESGOTADOS
A vida Intensa, os prazeres em

excesso, o esforço mental, as
convalescenças, são causa mui-
tas vozes do esgotamento sexual
do homem.

Impotente, esgota-se-lhe tam-
bím o sistema nervoso e. ei nâo
prooura reanlmar energias <üea-
aparecidas, em pouco conside-
rar-se-â um Indivíduo Inútil pav
ra si, para a família, para a ao-
ciedade.

Tão faci! I no entanto reviver,
por assim dizer. Revigore o eea
organismo em conjunto, vitallse
órgãos depauperados, rejuvèneu-
ça forçai que afinal somente es-
tão adormccldns, o um novo ho-
mem surglrtl, com toda a pujan-
ça da mocidade que julgava por-
dlda.

E' o que fazem os comprimi-
dos VIRILASE, medicamento
perfeito, racional, do resultados
gradativos, porque não é um ex-
cltnnto para Ilusões o sim um re-
novador du forças fisleaa,

(30289);

A acusação ser.", sustentada pelo
procurador Leite e Oiticica e a,
defesa pelo sr.. Medrado Dias.

ülslrioulçõo de inquéritos — O
ministro Barros Barreto' por des-
.pachp* do onterfi-distribuiu os ee-
gulntes Inquéritos: n. 1.714,'do
Distrito, contra Mansour Habey-
che e outros, ao procurador Lei-
te e Oiticica; n. 1.713, do Dlstri-
to, contra Benedito Lourenço.Fe-
res. ao procurador .Inrn; n. 1.716,
de São Paulo, contra Pedro Ama-
duoei, ao procurador Kruel; n.
1.717. de Minas, contra Fellclano
Augusto de Sousa, no procurador
Mac. Dowell; n. 1.718, de São
Paulo, contra Sebastião Ramos'd»
Oliveira, ao procurador Azevedo;
n. 1.719, de Süo Pnulo, contra At*
frodo Alce e outros, ao piTicurtidnr
ICi-ucí; n. l.C20.''iio Sito Pajilo
contra Guim-relndo de ,Oliveira; e
outros no procurador ,T;ira e l.Õ-l»
do Ccar.i, contra Florenclo Bati---
ta Fiintcncle, ao procurado'
Kruel.

M . grandes volumes
formam esta interessantíssima biblioteca:

Uma biblioteca
que se impoz pelos
seus méritos.

TEL. 23-5199
¦Av.RIO BRANC0-/5
RIO DE JANEIRO

END.TELEGR. RADIORUL

• «*— irrí- bucb1
A.nestesi» ^ mD

QUANDO 
apresentamos, pela

primeira vez esta notável co-
leção aos profissionais estudiosos,
era lógico que antes de a adqui-
rir, estes compradores qnjzessem
certificar-se quanto ás nossas afir-
mações sobre o valor das Obras. E,
desse modo, sempre facilitamos
aos dentistas o exame desta bi-
blioteca, para que pudessem jul-
gá-la por si mesmos, antes dc
adquiri-la.
Atualmente, os possuidores da
Biblioteca Estomatológica são os

primeiros a recomendá-la ; já nem

precisamos mais descreve-la.

No entretanto, V. S. está convi-
dado a vir hoje mesmo examiná-la.

^mientos Modernos

i corona» y „'0XfiTW 00$
lior mes

BIBLIOTECA ESTOmOTOLOGIC
3.200 páginas — 1.S00 ilustrações

Importando a ausência do candi-
dato em aua desistência total da
prova.

O? candidatos que obtiverem
classificação final serão submeti-
dos ,1 prova dc sanidade e capacl-
dado fslca.

Ha duas vagas de 1:000$ mensal
cada uma.

A situação dos candidatos ha-
bllltadoa e admitidos será regula-
da pelo decreto lei n. 2-10, do 4 de
fevereiro de UKiS, combinado conj,
o decreto lei n. 1.901), dc 26 de de-
aembro de 1939.

Tecnologlsta XVIll — Foi de-
slgnada r seguinte banca examl-
nndorn da prova para Tecnologia
ta JCVIII: Mario Saraiva (presi-
dentei, João Baptista PecegtiHro
do Amaral, João Chtstovão Cardu
so e Mado Pinto-

Distúrbios na índia
ílc-iiiíialiit, 24 (Eeutere) — Dlan-

to dos disttirblos que se vêm re-
glstranilo desde ha alguns dias em
Alimêdnbad, as autoridades lngle-
sas datjuiíla localidade decidiram
Impor o regime do "Toque de re-
colher", quo passuu a vigorar das
19.31) atê ás tí horas do dia ee-
guinte.

Segundo aa ultimas noticias anui
rorebliluf, a situação em Ahméâa-
bnd mantliilin-iio perfeitamente
calma, hoje peln manhã, não ee
tendo registrado nenhuma nova
perturbação dn ordem ¦

Sabe-se que se eleva a nove o
numero de mortos e a 75 o de fe-
ridos registrados durante os ret-en-
tea distúrbios naquela cidade.

EDITORES I VENDEDORES EXCLUSIVOSi _^_m*^--m^

' Av. Ris Branco, 114 jfâ&l' andar - Rio i
.,,, . . . • H ol»ra(.ditorn, entre outras ohras notuvci!*, p|
ilnn seguintes |j|
''VrRencias de Cirugin'*, dc KouÍp H
Dnmbrin. **Tccuicn 

Qulrúrgica en f;j
Ias Operaclones Abdoininules", dc ¦
Jullo L. Spivack. f 1

h
EDITORIAL GONZALEZ PORTO

Av. Rio Branco, 111 - 1,° — Kio

Desejo receber grátis e sem compromisso
cie compra, amplos detalhes sõl-re a notável

"Biblioteca Estornatolójiica UTE1IA".

MO.ME

1'HOFISSÃO

E.NDERECO

 C. M. - 4E

mm^_t_f_tl_tÊ_^_m_m,



10 CORRETO T)A MANlrô — Bominfro, 25 de Maio de 1941

DE NITERÓI
MANIFESTO PARA EMISSAD DE UM EMPRÉSTIMO EM

OBRIGAÇÕES AO PORTADOR (DEBENTURES).
DE RS. 25.000:0002000

Manifesto para. subscrlgüo ele
um empréstimo de Rs. 25.000:OOOj
I •'into e cíiko mi! contos de róis),
liiedlnnto a emissão ii 125.000
(cento ¦ vinte e cinco mil) obri-
•çíi-çCie-t *l'' valor nominal de Rs.
'JeiOSOiio (duzentos mil réis) eaela
nma, Juroie de 10r; (dc/ por cen-
tu) a. a. e restrate anual por sor-
tt-lo ou rompra, em "" ívinte)
unos, sendo, porém, o primeiro
?orteio procedido ao fim de 3
(três) ano?, da dau da t-missâo.

-- A "Ccmpanhla Melhora-
Mentos de Niterói'* com sede
.'¦esta capital, à rua Vlsronde do
Rio Branco n.° BOI, sobrado, (oi
constituída aos 2 de janeiro de
1941. com o capital realizado, em
bens e direitos, de Rs Có.OOOiOOO?
('vinte e cinco mil contes d« réis),
para dar execução ao contrato de
obrai de melhoramento e remo-
delato da cidade de Niterói, fir-
mado pela Prefeitura Municipal
âe Niterói « o Estado do Rio de
Janeiro, com os srs. Frederico Bo-
bel e Gabriel M. Fernandes.

II — Os seus estatutos foram
publicados no Diário Oficial drst.e
Estndo, de 10 de janeiro de 1541
e arquivados no Registro do Co-
i-nêrcio da Segunda Clrcunscrlção
de Niterói. Em 26 de abril ulti-
mo procedeu-se a alteração dos
mesmos estatutos, e a ata de as-
sembléia geral que a aprovou foi
publicada no Diário Oficial de 10
do corrente e já está arquivada na-
quele Registro.

III — O objtto da sociedade, co-
mo acima dito. é a execução das
abras de melhoramento e remode-
Iação da cidade de Niterói e expio-
_-ação da concessão respetiva.

IV — O presente empréstimo fc!
autorizado pela assembléia gera!
extraordinária da mesma Com-
•panhla, convocada e autorizaela,
noa termos da lc-1. fixando-se as
condições por que será contraído,
tendo sido publicada a ata respe-
tiva no Diário Oficiai do Estado
do Rio de Janeiro, ds 11 de maio
corrente e no jorna! "O Estado",
am 20 tambem do mesmo mSs.

— Nenhuma emissão de de-
bentures foi feita anteriormente à
presente.

VI — A sociedade, recentemen-
ta constituída, não procedeu ain-
da a balanço social, pois que não
foi encerrado o seu primeiro ano
de exercicio financeiro. Todavia,
não tem nenhum passivo, além do
aeu passivo capital a das obri-
gaçóes contraídas com os emprel-
telroe, para realização daquelas
obras, a que se destina a presente
emissão. Seu ativo é constituído
pelo contrato dí concessão acima
mencionado, outorgado pelo Esta-
do do Rio de Janeiro e Município
de Niterói, lavrado em notas do
8." Oficio desta cidade de Niterói,
nos 21 de dezembro de 1940.

VII — O empréstimo ora lan-
rjado é de Rs. 25.000:000$000 (vin-
te e cinco mil contos de réis), re-
presentado por 125 000 (cento e
Tinte e cinco ml!) obrigações ao
portador (debentures), tipo 84
(oitenta e quatro), do valor de
Rs. 2005000 (duzentos mil réis)
cada uma. O empréstimo vencerá
Juros de 10% (dez por cento) ao
ano. pagáveis 6% (cinco por cen-
to) em cada semestre vencido, nos
dias 30 de Junho e 81 de dezem-
bro de cada ano. sendo que o prl-
meiro semestre se vencerá em 31
de dezembro de 1941. Os Juros cor-
respondentes aos dois primeiros se-
mestres serão pagos em 30 de ju-
nho de 1942.

VIU — Proceder-se-a a nmortl-1
znção do empréstimo no prazo tle:
20 (vinte) anos, por sorteio ou
compra, a panir de W do Junho i
Ue 1044. na base> do llll, (tres por!
emito) durante os cinco primeiros
anos; d<? 5^0 (cinco por cento)
ao ri no nos dois finofl imediata-;
nipnte seçufntr^s e na de 7,5% I
(sete e meio por cento) durante
os restantes dez anes, podendo an-
tecipar-so o resgate, no todo ou'
om parte, mediante sorteio ou j
compra.

IX — O produto do empréstl-1
mo destina-se a piover re empresa!
dos recursos necessários para le-1
var a efeito as obras de melhora- j
monto de Niterói, de que ê con-j
cessionária.

— O empréstimo tem por fra-
rantla todo o ativo e bens da Com-
panhla de acordo com o art. l,°
§ 1." e respectivos números, do
Dec. n." 177-A, de 15 de setem-
bro do 1S93.

j XI — Além da garantia cons-
I tante do Item anterior, obriga-se
| a Companhia a não contrair em-
! préstlmo hipotecário, sujeitando
i a este ônus os bens Imóveis da
[ empresa, salvo se o fizer para res-
gate n\i presente emissão. A viola-
ção deste preceito contratual im-
porta no vencimento antecipado de
toda a emissão e sua exigibilidade

I pelos respetivos portadores, inde-' 
pendentemente de prévia declara-

j ção Judicial.
XII — Assume a Companhia,

i Igualmente, a obrigação de consti-
{tuir um Fundo de Resgate, tendo

por limite o valor total do mesmo
empréstimo e seus juros. Dito
Fundo será constituído pelo reco-
Ihimento de 75% (sc-tenta e cinco
por cento) no mínimo, do produto
líquido e juros respectivos ela ven-
da dos terrenos compreendidos no
objeto da concessão. O referido
Fundo de Resgate não poderá ser
desviado dos seus fins. No caso de
excesso sobre a Importância ne-
cessaria ao valor anual da amor-
tlzação e Juros, poderá esse exces-
so ser aplicado nas Indenizações
de desapropriação e flnanclamen-
to das obras contratadas.

XIII — Dado que os concesslo-
nãrios ou seus sucessores se en-
contrem materialmente lmposslbl-
Utados de continuarem a explora-
ção. o qus será objeto de decisão
arbitrai, poderão os debenturis.tas
substitui-los, nos encargos e van-
tagens fixados no referido con-
trato, cumprindo aa exigências
constantes da cláusula vigésima
terceira do meBtno contrato de
concessão, entre as quais a da
maioria deles se constituir em so-
cledade para a mesma exploração.

XIV — A subscrição deste em-
préstlmo acha-se aberta desde a
presente data, das 14 às 17 horas,
no escritório da Companhia, & rua
Visconde do Rio Branco n.** BOI,
sobrado, nesta cidade de Niterói,
e no Rio de Janeiro, à rua da
Candelária n." 40'. escritório do
Corretor José Wlllemsens Junior,
e á Praça 15 de Novembro n." 20,
6.° andar, escritório do Corretor
Ary de Almeida e Sllva devendo
encerrar-se ás 17 horas do dia 28
do corrente. O pagamento será
feito no ato da subscrição,

Niterói, 23 de Maio de 1941.
Frederico Bokel. Dlretor-presl

dente — Oyllo Gama Cruz, Dire-
tor-tesourelro — Ademar de Faria.
dlretor-secretárto — José Willem-
sens Junior, Corretor — Ary de
Almeida e Btlva, Corretor.

Remodelação de Niterói
A CTDADE DB NITERÓI

Niterói, a formosa capital do
Estado do Rio de Janeiro, & mar-
gem da Bala de Guanabara e
fronteiriça à. Capital Federal, cujo
esplendido conjunto, natural e de
construçBes pôde ser admirado de
todos os recantos da sua vlslnha
(fluminense — impBe-se ao obser-
rador pelas suas montanhas de
imponente aspecto, de encostas
óra escarpadas, em rocha viva,
fira cobertas de densa vegetação
íropical. Rlvalisando com as do
Rio de Janeiro, as suas praias,
limpas e extensas, pela beleza e se-
gurança que aa caracterisam com-
Pletam o sugestivo e Impresslo-
«ante panorama quo a cidade
apresenta.

A vida social, o comércio, a atl-
vidade no campo das industrias
têm provocado o aumento da sua
população que al.nge & cerca de
Í40 00 habitantes vivendo em
5.5 000 prédios e está destinada a
eer um grande centro de habita-
tão e industrial, iá pela sua pro-

.Himlelade do Rio pelas condições
excepcionais que oferecrá -s. uma
çrandfi população; abundância de
6rea habltavel, salulrrldade, ôti-
mas condições do saneamenlo,
fiUsto módico de terrenos e pro-
priedade, vida barata e conforta-
vel

Distando, atualmente, do Rio
apenas vinte minutos, em tráfe-
KO de barcas que oferecem toda
íí segurança, seríi reduzielo esse
tempo corn ¦-- utilização de bar-
cas mais modernas e rápidas, si-
tuação a que forçosamente se che-
f.earíi, ante o desenvolvimento atual
tia cidade e o que se anuncia para
um próximo futuro.

EETOR DA CIDADE QUE SERÁ'
RE.\HjDELADÜ

Os trabalhos a serem realisados
bela. COMPANHIA MELHORA-
MENTOS DE NITERÓI c nue de-
verão contribuir, decisivamente,
para o aforrnoseamçnio da cidade
constam de um plano de remode-
Iação urbana, estudado e aprova-
do, em decretos suchss.vos pela
Prefeitura e pólos Governos Esta-
riual •>. Federal e ce.mpreend<-m :

1." ¦— A enseada, onde se en-
contra a tua! ponte dus barcas,
que será a tonada numa faixa de;
cerca de 300 metros de largura
média, a contar das ""ua 1.° de
Março. Marechal Deodoro e Vis-
conde do Río Craneo, at*?1 a nova
muralha elo cais ¦¦ 'í 00u metros de
extensão, da ponta da Armação
até o Forte de Gragoatâ devendo
eir oi conquistada uma área apro-

ÍVeHavoi de cerca do ,(0ü 000 ms.2.
. ¦ 2.° — Os rríhrru« limitados pelas

ruas Coronel Taroarindn Passo da
Pátria. Presidente Domicíano, An-
tonio Parreiras, Presidente Pedret-' ra e Dr, Xiio Peçanha) com fren-
te para as praias Vermelha. Bôa
yingem e FJexás. Esses morros
Çofrerâo uni movimente de ter-
raf* neee.ssárip para n aproveita-
piento iias suas áreas para habita-
p5ea o serão servidos por urna
rêc'" de- ei!radas"? ruas que tor-

jjarão facll o acesso 'iof -pontos
jriíiif* elevados.. Como donsèqüeií*
cia hawra urnfí^iova área de coi*.
ca de 10(10 "00 rua "2. 

máirhlflca.;
monte situada em frenlr- á barra
da Haia de Guanabara recebendo
ventilação direta do Oceano e pro-
porcionnndo, dessa forma tompo-
ratura rímena, agradável aos seus
habitamos.

A Praia Vermelha, pouco apro-
veltada pelos banhistas devido á
profundidade das águas a poucos
metros da sua orla, será aterrada
e no avanço de cerca de 300 me-
tros, para dentro da baía. formar-
se-á uma nova área, que será lo-
teada, de cerca de 60 000 metros
quadrados.

As praias da Bôa Viagem e das
Flexas, hoje Já largamente fre-
quentadas serão ainda melhoradas,
completando as suas condições de
beleza e de segurança

Os terrenos que avançarão so-
bre o mar, da Ponta da Armação
até a Prala das Flexas serão de-
tendidos por uma muralha de cáls,
construída de mndo a resistir ao
efeito das ressacas, as vezes de
grande violência na Bala de Gua-
nabara.

3." — O morro de S Sebastião,
ocupando, atualmente uma grande
parte do centro da cidade e difl-
cul tando a ligação 1a parte co-
merclal com as praias de Icaraf
e Saco de S Francisco, sofrerá
considerável desmonte tornando-
se^ a eúa grande área aproveitável
para hahltações. favorecendo-se,
ainda, o tráfego da cidade.

Essa área atingirá a cerca de
300 000 ms. 2 e o material do des-
monte Berá empregado no aterro
das áreas conquistadas ao mar.

As áreas acima descritas, que
serão divididas «m lotes urbanos,
e postas à venda pela COMPA-
NITIA MELHORAMENTOS DE
NITERÓI, a quem ficam perton-
condo de conformidade cnm o oon-
trato que assinou com o Estado do
Rio do Janeiro e a Prefeitura de
Niterói, serão servidas pela nova
n;de dc esgotos e água da cidade,
por ruas pavimentadas a asfalto
ou concreto, e terão um perfeito
sistema de drenagem pnra as
águas pluviais.

De acordo com os cálculos acl-
ma e na conformidade da conces-
são que lhe foi outorgada, a Cia.
poderá dispor de eierca ele 2.500 lo-
teís do 12 x 30 metreis. nara venda
ao pfiblloo, mediante condições do
pagamento cômodas « vantajosas
para os adqulrentea dos terreno.--.

OBRAR QÜE SERÃO
EXECUTADAS

As obras de engenharia de maior
vulto que serão executadas são as
seguintes :

Desmonte dos morros, num
volume aproximado de 1.000.000
ms.11;

Aterros hidráulicos da bala,
num volume tle 3000 000 ms. .3.;

Cerca de 3.000 metros de mu-
| rallm de ciVia afim do defender as

Áreas aterradas.
Construção do canais e rê-

j des de esgotos pluvial;
Abertura o pavimentação de

! ruas e estradas, inclusive obras'
| de arte, num extensão de cerca' 

ele 30 km.;
Rido de água, esgotos, lluml-

naçãei;
Praças e Jardins.

, Essas obras estão orçadns em
flg.OOO, contos de réis, aproximada-
msnte.

VAN^GENS CONCEDIDAS PE-
LOS' aOVERNÓS.. FEDERAL,
ESTADUAL E 

"MUNICIPAL" 
A

COMPANHIA MELHORAMEN-
TOS DE NITERÓI

Terrenos, para loteamento e
venda a oarticulares, conforme

loi publicado tio Diário Oficial
Municipal dr Niterói de 14 dr.
Aposto de 1040, — A Prefeitura
garante á Cia. as seguintes van-
tagens ;

"Domínio útil dos terrenos de
marinha o acrescidos de qual-
quar grau, resultantes do aterro,
desmonte è remanescentes de des-
aproprlaçúes, exclusive os desti-
nados à logradouros, pragas e edi-
ficios públicos,"

Essa vantagem está garantida
pelo Decreto Federal n.° 2.441, de
llll do Julho de 1940.

A área que a Cia. ral conquis-
tar para o seu acervo, de confor-
midade com as vantagens, garan-
tidas pelos Governos acima citados,
atinge, conforme Já foi demons-
trado antes a 500.000 ms.2 ou cer-
ca de 2.500 lotes urbanos, ds
360 ms.2 cada um.

Além dos terrenos que vai pos-
suir, em conseqüência da execução
das novas obras, o Estado do Rio
do Janeiro e a Prefeitura de Ni-
terói garantem, ainda, à Cia., as
seguintes vantagens na parte re-
ferente a Impostos (Diário Oficial
Municipal de Niterói de 14 do
agosto de 1040. P. 2) :

isenção de Imposto territorial
para os terrenos de proprieda-
do da empresa, por 15 anos, fi-
cando, porém, estabelecido que,
uma vez transferidos a tercei-
ros, ficarão, desde logo, sujeitos
ao pagamento desse imposto,
até que recebam construção;
Isenção do Imposto predial, por

7 anos, para os prédios cons-
truldos diretamente pela em-
presa ou por terceiros adqul-
rentes de terrenos de proprle-
dade desta, sendo que os pré-
dlos de mais de três pavimen-
tos depois de decorridos os 7
primeiros anos, gozarão, pelo
prazo de mais 5 anos, de uma
redução de 20% sobre o valor
do Imposto lançado As cons-
truçóes que se realizarem de-
pois de decorridos 15 anos, não
mais gozarão de Isenção, • fl-
cando estabelecido, que, em
qualquer caso, a Isenção ces-
sara no prazo de 20 anos;
isenção completa de Imposto de
transmissão para as primeiras
transações de compra e venda
realizadas nos 10 primeiros
anos; redução de 76% sobre o
valor do impsto para as prl-
melras vendas que se efetuem
entre 10 e 12 anos; redução de
35% sobre o valor do Imposto
para as primeiras vendas que
se realizarem entre 12 e 15
anos. Depois de decorridos 15
anos não mais gozarão as
transferencias, do Qualquer
Isenção;
Isenção de emolumentos de
obras, nas primeiras constru-
çfles, pelo prazo do 10 anos,
quando Be tratar de prédios re-
sidenclals, sendo essa Isenção
apenas de 50% para os demais
prédios;
isenção de laudêmio para as
primeiras tranferênclaa que se
realizarem, dentro do prazo de
15 anos, ficando sujeitas ao pa-
gamento respectivo das vendas
que se realizarem dai por
diante.

Gozarão das IsençUes acima
mencionadas, cujos prazos come'
çarâo a correr das aceitação dae
obras, os terrenos, referidos no nú,
mero um e as construçSes que ne-
les se venham a verificar.

_Os compradores de terrenos goza-
rão pois das isenções de impostos
acima Indicadas.

O. financiamento das obras deve-
râ ser feito, inicialmente, com o
produto de unia emissão de debèn-
tures, no valor de 25 000 (vinte
e cinco mil) contos de réis.

Os debentures, exclusivamente
destinados ao pagamento das
obras e encargos com as desapro-
prlações, terão como garantia os
valores dos terrenos que a Com-
panhla vai conquistar com as
obras acima mencionadas. Assim
é que o produto da venda dos ter-
renos, conforme determinam os
contratos, será recolhido, na sua
quasi totalidade, para constituir o
fundo de resgate dos debentures.

O uso e aplicação dos dbêntu-
res serão fiscalizados pela Pre-
feitura de Niterói, Cia Melhora-
mentos de Niterói, Empreiteiros
das obras e pelo Banco que os lan-
çar em praça.

(60631)••' *w~ m

Prosseguem os trabalhos
do Conselho Nacional de

Educação
Continrando os seus trabalhos,

o Conselho Nacional de Educação
realizou a 3' sessão da 2' reunião
ordinária do corrente ano, presl-alda pelo sr. Cesário de Andrade.

No expediente, foram lidos pa-receres e um telegrama do inter-
ventor no Rio Grande do Sul,
agradecendo a manifestação de
solidariedade do Conselho no mo-
monto difícil que o Estatlo atra.
vossa, om conseqüência das inun-
da çfies.

Na ordem do dia. foram una-
nlmemente aprovados os parece-res 112, da Comissão de Ensino
Srperlor, referente ao relatório
de 193S da Faculdade de Farmlí-
cia e Odontologia do Estado do
Rio. concluindo pola volta do pro-cesso ao D.N.E.; 116, da Comis-
sao de Ensino Secundário, refe-
ronto á designação de bancas exa-
minadoras paro, concursos nos
Institutos de Educação elo Estado
do Rio, concluindo por aprovar a
lista recebida, com pequenas ai-
terações; 117, da Comissão de En.
sino Superior, referente ao reco-
nhecimento para a Faculdade de
Direito de Alagoas, concluindo
por converter o Julgamento em
diligência.

Foi aprovado, contra o voto do
conselheiro Ary de Abreu Lima,
o parecer n. 82, da Comissão de
Legislação, referente ao registro
elo diploma de Mario Alcoforado
Gesteira, concluindo por não ser
necessário o registro no Mlniste-
rio da Educação, em face da pro-
posta do conselheiro Leitão da
Cunha, aprovada cm 13-3.1U41.

¦*-•-»-

Medidas de precaução
contra as epidemias

na Austrália
Syãnei), 24 (Reuters) — Segun-

do anunciou o ministro da Guer-
ra Spender, estão sendo tomadas
as mate severas precauções para
evitar tt introdução de possíveis
epidemias om território austrália-
no, trazidas pelos prisioneiros ou
pelas forças que regressam do
exterior.. . .„...'..

Assim, aa autoridades austra-
lianas estabeleceram diversas es-
taçOes de quarentena em vários
pontos do pais afim de tnspeclo.
nar e dar o convenienU destino
aos casos suspeite»

VIDA CATÓLICA
1'ltIMBIRO' DOMINGO DI5NTUO DA

OITAVA DA ASOE.NSAO

(Jo. 16, 20-27; 10, 14)
Knaiieln teimpo, dliue) Jurai a tens dia-clinilin: Qunmlo vlor o Consolador nilcmi vi,» enviarei ita imrto do l'al, o Eiipl-rito dn Vpnlnele, IIU_ prociili, do l"a|, ousoi.nril toitoraiinlio eln mini. K lambem riuilnri'1» lp«l,,miinbo ilc mim, purimc eitnlicomigo ilenle o principio. Ttnho voa ditopslna coluna pnru que nilo voa twiiniln-llzi;l«. KimilinrvoB-ilo dns slniicouini cUri, a horu em i|iie todo aquele ijuc voa•r.Hiir, Juljíarfi |»rt'atiir uni serviço a Deur*.Ileittn fnnnn roa liilo do tratar, porquemi" eoiiticcem nom n mou l»tii num n mim.Om. (lisBcvos estiiH eòlsns, pnrn que,qiiiinil,, elioíar e>«»a nora, vot lembrei» il»i|ui! — pu vo-las iIIshl*.
VM i-iir cscploncloi o Cristo preparafflfplHto ti*,* BQiu ApoBtoloa paru tudo

qtitmto hân de wifrer por «lc.
E' Inevitável o nofrlmonto, pnra a ron-iiuImIii do uma eternidade do ulorln». Mna,6 nocfinarlo ner luvuUn em conta *i írtt-

queza tln untiirera litimnna. Jesili não po-dia e«i|iierer um ponto da máxima Inujor-
tancla. Antes din embates, fortaleceu-ou,
a toilos, conformo prometera mandando*
ibes o Espirito l'nrnelito. Este como quons dlvinlzou. tnbloa, corajosos e deste-mldoe que flcnram, demonstrando-o, dtBobejo, na nua atuaçSo durante todo odorst-unpenlio do «eu sublime mandato.

Venceram os apostoloH e tSo vencendo
sen» sucessores, com a marcha do Tempo.
B rsali Tcncera quanto mal» sofrem, etnali ainda quando perdem a vida porAmor do Cristo. Morrer voluntariamente
pelo Cristo é estar repleto do Baplrlto
Santo. Em esta faltando, nSo ha estro-
tura qne ae asmento de pc, on resista
aoa embates do qualquer procela.Dlr & Ijjreja que todo homem 4 nm
templo do Espirito Santo. Para qne, noontnnto, (-«te templo esteia sempre habl-
tado, mister ae faz um preparo condigno,
o que sõ obtém com a cooperação da
graça.

Santl fira dor dai almai, descei sobre
nó«, num 1'etcncostea Ininterrupto 1
V. ORDEM TEItCEIItA DO SENHOB

BOM JESUS DO CALVÁRIO DA VIA-
SACRA

Dole ls 10 horaa, con assistência da
Administrado da Venerarei Ordem Ter-
celra do Senhor Bom Jesus do Calvário
da VJa-Saera, uerA celebrada pelo conejto
Bpamlnonlaa Rolllm, pro -comi usa rio, mia*
sa festiva em louvor ao eicelao Oraeo.

O ato terá acompanhamento de can-
tico» sacros.

DEVOÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS

A Devoclo it Noiaa Senhora daa Ora-
?as fai realizar diariamente na Igreja
do Terço, ena slide, áa ia horas, o pie-d'.so exercício do mia de Maria,

B' oficiante dease ato bem tocante, o
roneio dr. Francisco Freire, eapelSo da
Iievoçüo, qne alem da pratica di a ben-
cão do Santíssimo Sacramento.

O encerramento daa solenidade, uri »
31 do corrente com a missa de comunhflo
cersl. aa 7,80 horaa. e no dia 1 de JunhoAa 20 tiorae com a coroaçfio de Nossa Se>
nhora.

CONORBGACXO MARIANA DA MATRIZ
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Hoje, ante» da missa daa 8 horaa, aeri
solenemente empossada t nova diretoria
ela Coimrecacâo Marlana da Imaculada
Conceição e S. Lula Goniaga da matrii
do SS. Sacramento da Antiga Sé, que fi-
cou asalm constituída:

Presidente, 1. Luis Anes!; 1° assistente,
Orlando Chemltareae; 2° assistente, Cri-
mllde Leite de Aguiar; X« secretario, Apa-
rielo Melo; 2» secretario, Antônio José
Dias; 1° tesoureiro, Davld Teixeira Frias;
2» tesoureiro, Carlos Fndda; conselheiros:
Vnldcr Moreira, Leonclo de Deua Barroco,
Álvaro Teixeira Avelar, Salvador Ohteni-
tarese, Antônio Jose da CoaU Barro» e
Antônio Duarte.

IRMANDADE DO PATRIARCA.
SAO JOSE'

Na Igreja d* Venerarei Irmandade do
Patriarca Suo Jose reaUaar-se-lo hoje em
louvor a sen excclso patdroelro, aa se-
gulnte*1 solenldndeii

A's 1(1,30.,horaa, solene Missa Ponti-
flrnl, oficiada por D. Bento Aloisl Ua-
sela, Núncio Apostólico no Braall.

Ao Evangelho scrmiío por monsenhor dr.
Benedito Marinho, vigário da Paroquia.

A's 10 horaa, sorteio de esmolas lega-
daa pulos bentcltores,

A'e 20 horas, leitura da nominata da
nova administração, Hegulndo-ae. solene*"Te Deum" pontificai, oficiado por D.
Joaquim Mamedc, bispo titular de Se-
bnste, ocupando ¦ tribuna aagrnda monse-
nhor dr. Antônio Jotté Gonçalves de lie-
w.*nde. .y"!' Ertei.'fltot terminarfio com a benção do
Santíssimo [ Sacramento.

AilvfffilíSTRACAO
liWUNlCIPAL

Ato» <• prefeito

Pelo prefeito foi assinado um decreto
provendo em comissão o cargo de chefe
do Serviço de Propaganda Sanitária (pa-
drão 04) com o médico do D. N. S.
do Ministério da Educação e Snude dr.
Manuel José Ferreira.

O» plantSea dns farmaelaa ,

O prefeito, tendo conhecimento que ai-
gumaa farmácias não estavam obedecendo
a escala de plantões dominicais, reco-
mendou ao Departamento de Fiscalização
da Prefeitura o maior rigor na verifica-
ção do cumprimento dessa obrigação.

SECRETARIA UU EDUCAÇÃO
E CULTURA

Despachos-'do sr. secretário geral —
Dulce Muniz da Costa Moura. — inde-
ferido, em face das informações.

Almerinda de Carvaiho Moura. — Au-
torizo o pagamento da gratificação rela-
tiva ao corrente ano.

Jorge Ananias. — Levante-se a perem*
pç5o.

João Alves Bayma — Felipe Rosa —
^Vicente Soares da Rocha — Benedito
Bernardes da Costa — Euzebio Fran-
Cisco dos Sa..tos —¦ José Agripino dos
Santos — José dos Santos Loureiro —
Vicente de Paulo Umbclino de Souza —
¦Edmundo Duarte Felix — Manoel de
Souza' — Sebastião Lins de Melo — Ai-
da Luz Bastos — Rodrigues Moreira Tor-
res — Benjamin Machado Linhares —-
Amín Rei Olga Pereira de Barros —
Adelino de Almeida — Antônio Correia
de Cerqucira — Edite Soares Alves —-
Maria Figueiredo — Antônio Vieira —
Amaro Barbosa — Rcstituam-se.

Melhor «men toi técnicos,

O coronel Pio Borges, secretario geral
de Educação e Cultura, determinou ao"Serviço de Divulgação" providenciasse
no sentido ue introduzir na sucção de rá-
dio (PRD-S) as modificações aconselha-
veis, já estudadas, com o intuito de me-
lhorar os respectivos serviços. Obedecen-
do ás ordens dadas o "Serviço de Di-
vulgação" está realizando trabalhos ur-
gentes na sua estação transmissora, afim
di que, no dia 11 de junho próximo, co-
memorativo da Batalha Naval de Ria-
chueio, sejam inaugurados os melhora-
mentos aludidos.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Ato do diretor — Designação — Da
professora de curso primário, Nancy Na-
buco de Almeida, para a escola 4*4" Francisco Mendes Viana"; e do ser-
vente Elisio Novais, para a escola"Evangeliua Batis'»"' núcleo n. 623 lo-
tc 9.

Transferencia da professora de curso
primário, readaptada em função admi-
nistratíva, Ema Munir Alvares de Aze-
vedo, do colégio 6-13 "Paraguai", e por
proposta da chefe do 11° Distrito Educa-
cional, da extranumerário mensaÜsta, Ja-
cira de Moura Reis, 4413, do colégio 18-
11 "Ceará", 0, para o colégio 1-11 "Con-
de dc Agrolongo".

SECRETARIA DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA

Atos do secretario geral — Transfe-
rindo do Departamento de Puericultura,
para o Departamento de Assistência Hos-
pitalar, o dr. Fernando Rodrigues.

Transferindo do Departamento dc Tu-
berculose, para o Departamento de As-
KÍstcncia Hospitalar, o trabalhador Vo-
sino de Souza Nogueira.

Transferindo do Departamento dc As-
siitencia Hospitalar, para o Departa-
mento de Tuberculose, o servente Al*
fredo Nascimento. -

SECRETARIA GERAL DE
VIACAO E OBRAS

Atos do secretário -geral ,'-— Desígnan-
do para ter exercício po Serviço de Ad-
ministração, o oficial administrativo Ma-
ria Eugenia Barbosa de Oliveira.' Deslgharido' para terem exercício no
Departamento de Obras, os chefes de Dis-
trito Luiz Onofre Pinheiro Guedes e Sil-
vio de Carvalho Leão Teixeira. .

_ Designando para servir junto ao ga-
binete o oficial admin***«**• **tiyt José Ru-
iino.

Proibida a entrada de
subníarínosbèligerantes

em portos e águas terri-
torrçisíar^tinas

Buenos 4'*i«ife,25'; lil.T.. — O
eovôrno acábs ãe baixar decreto
assinaclrj :pelo ministro Interino
elas RelaerOès Exteriores e pelo ti-
tular da Marinha, proibindo a en-
trada de submarinos beligerantes
em portos ou fundear em âuuas
territoriais argentinas.

Serão excetuados dessa proibi-
cão os submarinos que se acha-
rem nos segulntos casos de força
maior: a necessidade de refúgio
pelo estado do mar; necessidade
urgente de reparar avarias e ne.
ceesldade de caráter humanitário.
Nesses três casoa os submarinos
deverão navegar à superfície oom
a super-estrutura claramente vi-
stvel, arvorar a bandeira de na-
clonalldade e ostentar o sinal de
convenção Internacional Indlcan-
do as causas que os obrigam a
ancorar ou navegar em ftguas
territoriais.

O decreto estabelece que a vio.
Iação destas dlsposlçSes acarre-
tara a Internação do submarino
bem como dos oficiais e trlpulan-
tes do mesmo até o ílm da
guerra.

* ¦ »

As marcas foram usadas
sem fazer confusão

Ao ministro do Trabalho, 3.
Torres pediu avòcação de pro-
cesso referente à marca "Sa-
nurol", afim de que seja refor-
mada a decisão do Conselho de
Recursos da Propriedade Indus.
trlal que negando provimento ao
seu recurso, confirmou o despa-
cho que indeferiu o registro da
referida marca.

O titular do Trabalho deu pro-
vlmento ao recurso, reformada
assim a decisão do Conselho de
Recursos da Propriedade Indus-
tríal, de acOrdo com o parecer do
consultor jurídico que esclarece,
entre outros aspectos, o da não
existência de confusão, duarnte
15 anos em que a aludida marca
foi usada, em virtude da'existén-
cia de outras.

Visando o aumento da
população -para cem

milhÇes
Tóquio, 24 (Reuters) — jujm

de conseguir o atnjlento da sva.
população para MO milhões de
habitantes, no docejtrer do ano de
1946, o Japão acaHk de adotar o
sistema alemão dei «ubsidlar os
casamentos, vlsandft aumentar a
média dl natalidad».

Assim; cogitam as autoridades
nlpOnlcas em oferecer prêmios de
600 e 1.000 yens aos homens que
se queiram casar, abaixo da ida-
de de 30 anos e ás mulheres de
menos de 25, desde* que se apre-
sentem em perfeitas condições fí-
Bicas. f

¦»">!Um jornal advertido
peloDIP

Comunica-nos a 
' 
Agência Na-

cional:
"O Conselho Nacional de Im-

prensa, em sua Ultima reunião,
realizada sob a presidência do sr.
Lourival Fontes, diretor geral do
DIF, tomou conhecimento de uma
notícia inserta no Correto de
Uberlândia, que se edita na cida-
de deste nome, em Minas Gerais,
fazendo conslderaçSes desabona,
doras dos serviços dos Corretos e
Telégrafos.

Verificando-se a lmprocedlncla
das acusaçSes formuladas, que
traduziam o intuito de despres-
tlglar aquela repartição publica,
pois qualquer queixa poderia ser
encaminhada ao órgão competente,
que tomaria, como ordinariamente
ocorre, as devidas providências,
resolveu o Conselho Nacional de
Imprensa aplicar ao aludido jor-
nal a penalidade prevista nos ar-
tlgos 131, letra 6) e 133, letra o),
do decreto-lei n. 1.945, de 30 de
dezembro de 1939.

Ao periódico em apreço foi ex,
pedida a devida comunicação, da
qual se deu também conheclmen'
to ao diretor.dos Correios e Te
légrafos".

Sindicato do Comercio
Atacadista de Gêneros

Alimentícios
Rua da Alfândega, n.° 107 — 2o andar. Tel. 23-3287

AVISO AOS SNRS. ASSOCIADOS
Tabelamento dos gêneros alimentícios

Na falta de um meio mais rápido para a ciên-
cia desta comunicação aos Senhores Associados, vi-
mos pelo presente aviso convidá-los para uma re-
união a realizar-se amanhã, segunda-feira, dia 26
do corrente, ás três horas da tarde, na sede do Sin-
dlcato, á rua da Alfândega, n.° 107, segundo andar,
afim de estudar-se o meio prático de uma ampla
colaboração deste Sindicato, com a Sub-Comlssão
do Tabelamento de preços dos Gêneros Alimenti-
cios, instituída pela Comissão da Defesa da Eco-
nomia Nacional, e tudo no superior Intuito de po-der mais rapidamente atingir-se a própria finallda-
de da Sub-Comlssão, que é, em última análise, o
barateamento da vida, por todos desejado. '

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 1941.
A DIRETORIA:

José Cândido Francisco Moreira.
Luiz Pinto de Oliveira
Antônio Bessa Torres'Antônio Celestino da Costa
Arthur Mattos.

(X 15698)

INTERNACIONAL
FILMSS A.

ABSJDMBLtIA GERAL EXTRA.
ORDINÁRIA

Mo convidados os Srs. aclonls-
tas a se reuniram em assembléia
g-«Ml extraordinária, na sede da
«oclsdade, A Praça Getulio Vargas
n» I — 9° andar, no dia 11 do
corrente. As 14 horas, afim de de-
Ilbeiarem sobre a reférma dos es-
tatutos, conforme proposta da Dl.
retorta e de acordo cora a Lei
de Sociedades por AçSss. Rio de
Janeiro, 20 de Maio de 1941 —
Lnl» André Gnlomsrd — Diretor-
Presidente. (51347)

rioclarncões
DECLARAÇÃO

SINDICATO DAS INDUSTIUA3
MECÂNICAS B DB MATERIAL

ELETIUCO DO RIO DB
JANEIRO

(Sindicato dos Industrieis Meta-
lurglcos do Rto de Janeiro)

AVISO

Definitivamente integrado nas
diretrizes da nova lei sindical
(decreto-lei n. 1.402, de E—7—39)
por efeito do seu reconhecimento
pelo Ministério do Trabalho, con-
forme carta sindical expedida em
8 de Maio do corrente ano, o SIN-
DICATO DAS INDUSTRIAS MB-
CANICAS E DB MATERIAL ELE-
TRICÔ DO RIO DE JANEIRO co-
munlça achar-se habilitado A co-
branca do Imposto sindical esta-
belecido pelo decreto-let n. 2.377,
de 8—7—40 dos estabelecimentos
Industriais adiante enumerados:

Industria de artefatos de ferro
e metais em geral;

Industria da serralherla;
Industria da mecânica;
Industíla da g-alvanoplastlca e

de nlquelação;
Industria de maquinas;
Industria da cutelaria e armas;
Industria de balanças, pesos •

medidas;
Industria da fundaria;
Industria da estamparia de me-

tais;
Industria de moveis de metal:
Industria da construção e mon-

tauem de veículos;
Industria da reparação de vel-

culos o accessorlos;
Industria da construção naval;
Industria do lâmpadas e apa-

relhos elétricos de Iluminação;
Industria do condutores eletrl-

cos e de trefllaçtto;
Industria de aparelhos elétricos

e similares e
Industria de aparelhos de ra-

dlntransmlssao.
De acordo com o { 1» do art 14

desse decreto-lei, as repartlçüea
federais, estaduais e municipais
não concederão registro ou Ucen-
ça para funcionamento de esta-
beleclmentos que não exibam a
quitação do Imposto sindical, íâ
havendo esto sindicato, de acordo
com o'§ 2° do mesmo artigo, foi-
to pura esse fim ás. repartições
arrecadadoras a comunicação do
recebimento da respectiva carta
sindical.

Este Sindicato esti expedindo
circulares acompanhadas das
competontes guias, com as quais
será feito o recolhimento do lm-
posto.

Os Snrs. Industriais, cuias atl-
vldades estejam Incluídas nas ca-
tegorlas econômicas acima enu-
moradas o que, findo o praso de
trinta (30) dias a contar de 8 do
corrente mÔH não tiverem rece*
bido as guias de recolhimento,
deverão se dirigir ao Sindicato á
rua Sete de Setembro, 65 — Io
andnr ou pelo aparelho telefônico
43-5135, que serão prontamente
atendidos,

Kio do Janeiro, de Maio de
1941.

Alberto de Cnatro Neve» —
Presldento.

Mnrlo Affhlnn — 1» Secretario.
(X 15717)

RI7.ZI HOTEL '. A.
(cm orKnnlnnçfio)
Con v oca ç fio

Sio convidados os senhores
subscritores do capital desta so-
cledrile a.se reunirem em assem*
bléi geral A.Avenida Dr. Oliveira
Ilotelno, 328, nesta cidade no dia
2 ái Junho do 1941, áa 14 horas,
afim de dellborarem sobre os atos
preparatórios da constituição da
sociedade,

Toresopolls 22 de Maio de 1941.
A. RlMl Llppl A Ola. —. inoór-

soradorea. , CS MBltt

USINA PADiEIRASSjA.
ASSEMBLÉA GERAL EXTRAOR-

DINARIA

Priatelra ceavecact*
"Picam eonvidados os Snrs. Aolo-

nistas da Usina Palnelras S. A.
para, em Assembléa Geral Extra-
ordinária, que se reallrarâ As 14
horas do dia 4 de Junho de 1941,
na Sede da Sociedade, 4 rua Ge-
neral Câmara n. 8, deliberarem
sobre a proposta da Diretoria de
elevação do capital social e re-
forma dos estatutos adaptando-os
ls dlsposlçSes do Decreto Lei nu-
mero 2.627 de 26 de Setembro de
1940.

Rio de Janeiro, 24 de Maio de
1941.

A. de Carvalho Brltto
Director Presidente

X 16306)

$. A. GUANABARA
ASãBMBLÍIA GERAL EXTRA

ORDINÁRIA

Sio eonvidados os Srs. aclonis-
tas u ss reunirem em assembléia
gerai extraordinária, na sede da
Sonedade, 4 Prala de Botafogo
n. 5jfc, no dia II do corrente, ás
16 horas, afim de deliberarem so-
br* a reforma dos estatutos, con-
forme proposta da Diretoria e de
ace.rdo com a Lei de Sociedades
por AçBes. Rio de Janeiro, 20 de
Mal» de 1941. — Lnli André Gale.
ssard — Dlretor-Superlntendente.

(51346)

CLUB NAVAL
Assembléia Geral Ordinária

J* • sitiam Convocação

Dr ordem do Senhor Presiden-
te, convido oa Srs. Sficlos deste
Cluoe a se reunirem em Assem-
bléa Geral Ordinária, no dia 27
do "i.rrente, terça-feira, ás 17 ho-
ras para eleição da Diretoria do
Clube, doa Representantes doClu-
be no Conselho Diretor Suplen-
tes do Conselho Diretor, Conselho
Fltcal e Suplentes do Conselho
Fincai.

Secretaria do Clube Naval, 22
de Mnio de 1941.

Luclano Alvares de Asevedo
2" Secretário.

(51024)

Companhia Brasileira de
Artefactos de Borracha

Assembléa Geral Ordinária

São oonvldados os senhores ac-
clonistas da Companhia Brasilei.
ra de Artefactos de Borracha a
se reunirem em assembléia geral
ordinária no dia 9 de Junho de
194», ás 9 horas, na seMo social,
4 Avenida Suburbana, nos. 316 a
323, antigo 95 a 101, adir de to-
marem conhecimento do relatório
da Diretoria, balanço e contas do
exeirlclo de 1940, parecer do Con-
selht» Fiscal, eleição doe membros
efotivos e suplenteB do referido
Consolho para o exercício de 1941,
e deliberarem sobre a reforma
dos estatutos adaptando-os ás
dlspnMçíies do Decreto-Let nume-
ro 2 627 de 26 de Setembro de
11)111

Rio de Janeiro, 22 de Maio de
1941.

G.iatdo de Carvalho Brltto
Presidente em exercício.

(X 14622)

AVISO
ASSEMBLE'A GERAL ORDI-

NARIA
*** Convocação

De ordem do Snr. Presidente,
convido os Snrs. Sócios do Club
e do I. T. N. a se reunirem em
Assembléa Geral Ordinária no dia
27 de Maio do corrente anno, ás
MiOO hora.«i pura ílelçlo da Dire-
etoria do 

'Instituto, 
dos Membros

e Supplentes das CommlssSes
Permanentes e dos Representan-
tes Junto ao Conselho Director.

Bnco Bnasmeyer Caminha —
1» Secretario. (51078)

ANÚNCIOS
SEU FOGÃO E AQÜE
CEDOR TÊM DEFEITO?
TlR.3ri17 E**»P» t»»' O ts-

¦ *° *¥*•• sísta Csrlo. eoncer-
ta, limpa e fraeaa con seriedade, gsrin
ts economia au costas. T. 48-3612.

(X 14552)

PARA
ASMA K BKONQll 1K

USE"Xarope Alotti"

DANSAR
Emhu-K em 10 licSei. Método infa-

Ilvel de longs experiência. Aulas Indi-
viduaii. Sua do Ouvidor, 81, 2° andar.

. ¦:..'¦ ' ¦¦ (X 16350)

COLCHÕES
Encarrega-se do fabrico e reformas de

colchões para o mesmo dia. Solteiro
desde 15(000; casal desde 20|000. Man-
damos mostruarios a domicilio. Telefone
43-0603. Fábrica: Eua Santana, 100.

(X 14633)

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DE MINAS GERAES. NO

RIO DB JANEIRO
PAGAMENTO DE JUROS
Apólice» ao portador de 7%

SerSo pagas, heste Departa-
mento, amanha, das 13,30 ás 15
horas, correspondentes aos Juros
de 7% das apólices ao portador,
de todos os decretos, vencidos em
31 de Março p, findo, as relaçOes
seguintes:

De "coupons", atê o n. 899.
De cautelas, atõ o n. 117.
Rio, 25 de Maio de 1941.

(X 15664)

Associação Comercial do
Rio de Janeiro

A6SEMBI,E'A GERAL OR-
DINARIA

São convidados todos os srs. so-
cios grandes beneméritos, boné-
méritos, remidos e contribuintes
quilos da Associação Comercial
do Rio de Janeiro a se reunir, na
fôrma dos artigos 19, 20 e 36 dos
estatutos vigentes, em assembléa
geral ordinária, no próximo dia
30 do corrente, sexta-fe'ra, ás
quatorze horas, na sede social,
Edifício Associação Comercial, 4
rua da Candelária n. 9, pavimen-

•o 13'.
Oroem do dia:' a) dlscussüo e

dellberaçáo acerca do relatório,
contas da Diretoria, e parecer da
Coir'ssfio Fiscal; b> elelç&o para
preerchlmento de cargos vagos
na Diretoria e para a Comlssüo
Fiscal; c) Interesses sociais, ln-
clusive de caráter financeiro e
patrimonial. R16 de Janeiro, 21
de Maio de 1941. Pela Diretoria,
Kexliigro Octavio Filhe, Presiden-ta aa warelsir., , ¦_ mmi

Ws
A PRAZO

1 ' 
FIXO

< is meses;
• JUROS DB

fe-*  _

____J__w
AO ANO

Pagos mensalmente

CASA BANCARIA
ABELARDO DE UMARE

Rua dc S. Bento, 10
• Tel. 23-4744

§>¦¦<

£&
CHAPAS E PROTETORES
Vendem-se em 20 tipos dl- _

retamente para casas de cou- v\
ros e fábricas de calçados. K
Casa' llnisll, Al. Lorena, _\
1.218. Tel.: 7-7450, S. Paulo.-"

WW^IWWWW VV-v^WV^^VWN^afVVWW-Wk

Hypothecas
HIPOTECA

Naa melhores condições, juros simples
ou tabela "Price". Taxa 9%. Rubens
Gomes. Assembléa n. 104. 5. — Tel
22-36541 (X 12343) 92

HIPOTECAS
Empresta-se qualquer quantia sobre

prédios ou edifícios bem localizados.
Serve até o Mcicr. Adianta-se dinheiro
para preparar papeis. Largo da Cario.
es, Jj, Saia** 104. Coses e Faria.

COLÉGIOS

AESCOLANARIARAYTHE. fiscalizada pelo go-verno (Tederal Dl-
rlRlda oeins Irmlli-
da- ' Inna-iTRaçnn ;d»

H. S. do Amparo, a situada A rus Haddock-Lobo _<¦ 13«., nesta
Capital, '•

A ESCOLA MARIA P.AYTHE a>nnten os rnraosi Primário.
Gliaslal e Comercial e ee encontra modernamente Instalada
oom internato feminino Seml-lnter<,ato e Bxternato mixto.
._ Hatrlralaa ds admissão para ns Cariou Glnaslal e Propa.

doutlco da Escola Maria Raythe.
PROKE8SOKE8 DB NOMEADA, 80B MENSALIDADES MI-

N1MAB DOS ALUNOS, SOMENTE NA ESCOLA MAK1A KAYTHB.
71

APRENDAM DATILOGRAFIA j
com rítimo, ao som de musica

BO assim eonses-uirao escrever oom rapines • rerfelcfio.
Visitam sem compromisso os

CUKSOn DB A*r*BKTUiC<>AMRNTO -KOYAL*
Com aulas diurnas a noturnas, mantidos pela- CASA BlMfliiN —

Rua t ds Setembro to - f.o and — < com elevador
Pca da Republica. 41 - 1.» and — ( Cum elevador

Cnrso completo ds Datilografia: Quadros — Tabulador deelmal tt— Corrsspondsnola — Dltsdos K
Mensalidade t

auiss diárias ...,^_.__,.m.....^_  lojuou mI Vs— por ssmána
****m**m*ym*e***i+.

16*000

ESCOLA MATERNAL AIMÊE RAMALHO
ESSE fggpS-MS 

üf?l£0!MEaI,,(aSmaDsAS,on%aVnVDeAs,
^eL0J1.?1E«5»RAMENTE INFELIZ. TAMBEM COKRIÜE CREAJN
SAS TÍMIDAS. TURBULENTAS, TEIMOSAS, VADIAS, ETC. IN
£E£NAJ°.Jl WTEBNATO DEf/üE 14 MfcZES DE EDADE. |ABDIM DE INFÂNCIA PRIMÁRIO. FAI.A SE INlil.EZ.
RUA SOUZA LIMA, 47 — Telephone 27-9217
,««m^»  W 120S»)

Modas e boriaàos
ENSItíA-BE tricot a crocbet eon par-

telcüo e rapldea. Tel. 47-3138.
(X 1B73S) 81

PROFESSORA 
de corte e coitora a do-

mlcllio. Ensina por método facll e
ligeiro. Corta, alinhara • prora, dosde
18S. Executa qualquer modelo desde 4SÍ.
Srta. Portella, 26-23211. (xxx) 81******* **"** "i'"i'*Y'Y'sni,*Y*sraj^^

Mmicures

MANIOTJBH 
— Atende s domldll» od

em na residência. A' raa' André
CaralcanU, 112. lei. 22-M«». OBCILIA.

(X 188TT) 98

MANIOURB 
OEOf — Atendo em' minha

«aldeada. TeL «2-7828. í
(X 1TS08) M

smmt-mmmsmssssm^

UirSO lUflCierOS Exército, pro-
fessor registrado, auxiliado porbons mestres, dirige os seguintes
cursos: — Bxpllcador (10* o IS»),
Escola Militar (2001), Artigo 100
(S0|), Datilografia (J0»), Admls-
são (80$), Línguas (15* e 601),
Trabalhos manuais (16$ e 60f) e
Primado (Infantil e adultos) (50)
o 30*). Toneleros, 143. Copaca-
bana. (X 15682) 71

VENDEDOR \
Casa relações ao atacado •

na Industria, procnra.se pa.
ra artigo da primeira arcas-
¦idade. Respostas para rev
aaclo deste Jornal._(X~Ít«73T

PULLOVERS PA'RA
PATINAÇÃO

'A •CLAUrTORNlA* tem o Imenso prassr ds' avisa» fjue
acaba ds receber ds HOLLYWOOD, pelo vapor "BRASIL',
ama pequena remessa ds lindos PULLOVERS COM CAPUzl
exclusiva para o ¦ÍOB-SHOW" da URCA —Sendo a quantidade
multo limitada, aoonselha 4 soa distinta . freguesia visita-la
amanha mesmo, afim a* poder melhor selecionar a sen rosto.•CALirORNIA" — RÜA OONCALVBS DIAS, 80 A — »•
ANDAR — SALA 141 (AO LADO DA CONFEITARIA 'COLOU.
BO*. BU FRENTE DA "TECELAGEM MODERNA").••.-'.*¦-• .:'¦ - . -.'' (X 14MÍ)

CAIXAS DE PINHO DO PARANÁ'
ARMADAS

Pregadas — Costuradas — Machetadas
Para todos os fins" Entregas rápidas

TELEFONAR PARA 43-5459
¦ ! (X «674)

ANDAR NO CENTRO
Praça Joio Pessoa, 5,3.° and., esq. Av. Gomes Freire -
aluga-se ótimo andar -com 1 sala, 3 quartos, banheiro, cosi-
nha e terraço. Aluguel 500$. Tralan F. R. de Aqulno & Cia.

Ltda. - Av. Rio Bramo, 91,6.°. Tel. 23-1830.
 

' ' ' 
(X IJ670)

PRAÇA DA BANDEIRA
MATOSO

IMPORTANTE LEKAO
12.000 metros quadrados de terreno com frsnts para 4 ruas.

Grande avenida com 20 casas para renda — Predio para fabrica
deposito, etc, 4 apartamentos em predio ds 2 pavimentos. .

O leiloeiro Palladlo vendera em leilão no dia 8 de Junho de
1941, As 16 horas, começando o leilão pelo grande terreno A rlia
JoSo Francisco n.« 24, onde os srs. interessados, poderão obter
esclarecimentos. (x 13880)

PAPEL "LÍRIO"
0 mais resistente entre os melhores papeis para em*

prumos e embalagens; para armazéns de comestíveis, açou*
gues, commercio e industrias em geral.

Bm folhas s noblnna dr divertiu, formato*, larauras
s arassmataras

FABRICA PARANAENSE DE PAPEL
Deposito dlstrlbaltfnr ao Rio ds Janeira

CASA FRANÇA GOMES, LTDA.
»PA HAVRINK VEIGA tt.* M — THI.HPHONK 4S-2SOST <x«)

PYORRHON
£& ¥Eu,!i'*i.MEN1'0 UUrJ VE1L «ESOLVER OS SEUS CA
SOS DE UENCIVITES, PlORRtA, DENTES ABALADOS,
OENblVAS IRRITADAS. ÜENÜIVITfcS IARIARILAS E IO
J?})? .VS £AS0S UUE EXIJAM UM MEDICAMENTO F.NER

.,.~.,'Í'!.("AMENTE DEFENSIVO A INVASÃO MICROBIANA.
ACONSELHÁVEL COMO O ME- CONSUME A BULA
LHOR DENTIFR1CIO PREVEN- QUE ACOMPANHA CA-TIVO DA VIDRO

£ nSí'?í. .£*?«.CAS*8 DE ARTIGOS DENTÁRIOS - DROGARIAS
E rnAKMAÇlAS.___. («»)

Terreno Centro ¦- 2.400 ms 2. - Vende-se
a 500J000 o mt.2 próximo á Praça da Republica, existindo
no mesmo 2 prédios quo rondm mais de 10 contos mensais,
liais Informações no escritório dn proprietário et RUA LA-
VRADIO, 137, 1,1, das 16 as 18 h. ..-. todos os dias uteis. DífiVi
se informa por telefono. (X 16364)

QUE PRECISA DO
RIO DE JANEIRO?

Informações, orçamentos, catálogos? Quer comprar ou vender qualquerartigo? Despachar ou ,redespachar mercadorias? Reservar aposentos? Assi-nar jornais e revistas? Encaminhar requerimentos ou documentos âs re-
partições publicas? SI precisa algo no Rio, SEJA O QUE FOR escrevaa J. Leal — Praia Flamengo, 116 Rio — que lhe atenderá com presteme seriedade. Para qualquer informação, preços c catálogos, remeta 10$
(vale postal) para resposta aérea e demais despesas.

EXPERIMENTE QUE FICARA* SATISFEITO. (X 1S696)

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
INDUSTRIAS QUÍMICAS

ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL
— Projetos, Cálculos e Consultas

VICTOR CARLOS FILLINGER
Engenheiro Industrial •¦-- Cart. Prof. 4294/40
Rua das laranjeiras, 318— Telefone 25-9555

— (X lo317)

SjtflÇtME^jixnV «TÍ*****W*f ¦*» -"'" "r"" 'tiif^Mistfev^joimf^A^it^i



CORRETO DA MANTI.. - ¦ Domingo. 2,> de Maio dc 1941 lí

DANDO INPO A UM
SEN-ACIOHAL DESFILE
DEHLMESESPEClA'lS,0

I_*;.^£_>

À^eÇuír.
^*_*<_J._a

^y

m

•rWmfí

wMimimm
_ matava por

&ã§

CIH ÍACE

?sw (APAT_UHTH DESTINy

KV^

V ^SiLRATÍ1B0Hf-EU[HDD_ÜJ
JUflN nUWARU-ÜALHn

, MOMAN-EARBARAAtLEN-ETC.

ZORINA

SedJo

IMPRÓPRIO ATE 18ANOS
fodos
filmes terão
complemenios
nacíoii9ís=

^-:\i;

IMPROPRIOA7E18AMOS

lf

Odramadeuma mulher
ijquc conhecia tudo da
'-... 

ui/ÍQ m_»nnc n Qmnp /
mm vida.menosoamop/

RICHARD GREENE
íi:"!":S'..v .. :"v;V. 'i:'?..:.:'. ¦¦''.í;|;?j

ERICH VON STROHEIM i PHER LORRE
SIG RUMANN • FMIZ FELD

¦Ví>*r»W

':¦:¦:- ""'';¦.¦«< t.

M£.-'J

SRa,.*!».'

_VT7A'r> ._.. •_•'•,.
Üí :*;}}'[

ímsiSeimÊ

¦_

.**

IM

«n*
SP*•** 

- 

¦**, q moroiio

im drama dc açfo
intensa evcrtlçínosa /

FM
À-KM

IMPRÓPRIO ATE 10AN0S
.TAU.DARKANDHANDSOMe)

'faca ROMERO • finpm GILMORE
MwBtRLt-gM^OMEHOJQOP

ll_.ii..  l // . i ' r>>
um ydiiy. cr praiyuc yraii-iiiiu,-. que cm mQtcpía de so"

_. çpoliccia a seta dc cupiclcx.,.



12 CORREIO O A MANTTS -> Domincfo, 25 dc Maio do 1941

Commercio - Cambio - Finanças - Movimento da Bolsa
S ESTADOS.

Aviso Prévio 6% - Com retl S
radas de juros mensais a mulo do renda

D-SCONTÜS - CAUCOHS — APÓLICES Compra Venda
(, Admlnistraç.10 de Imóveis i-KAVh.tiSA DO OUVIDOR 28

UEFuSITtJS Crazi (imi

iW íl Ri
p'k£ BNSTALAÇAO! —
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/rf <
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JnstcUlOÇÕ€S
rlàuriãl êiectrieo ltldUStcàZ€S

NESTA SECÇÃO ENCONTRAM-SE AS MELHORES CASAS DO RAMO PAULO MAYER — Tel. 22-2190 — Organiiador desta secção

Mi'
IíaIiií.;'<..'_Afjll,|

Ao escolher seu equipamento dc
refrigeração romercial, não esco-
!ha apenas aparência. Escolha

íambem serviço, escolhendo um Frigidaire.
Porque Frigidairt lhe oferece, a um tempo,
belos gabinetes, desenhado» especialmente para
õcu estabelrcim-ínto, e o famoso compressor
Fneidaire, 1U0% eficiente e 25% mais econômico.

:r^

Produto da
GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
CONCESSIONÁRIOS EXCLUSIVOS NO RIO DE JANEIRO

CHADLER S/A • R. Figueira de Melo, 283

As LIMAS Marca "CUSTODIO"
são usadas em todas as industrias

DOZE
LIMAS
TODAS
PERFEITAS
EM CADA
CAIXA DE
DÚZIA

fabriu Nacional de LIMAS Lida. — Rio de Janeiro
Knt.df.dn em !__..-

RUA AIV(ir_l_0 t!ITT|-\( OI !*.'l ti." 27 — TEL. SS-lOtS
_ND. l_l,___..i "Ult.Sll.IMA" — Coda. "Mn.cotte" - ••Uenllej*

(xix)

PRECISA-SE DE UM VEN-
DEDOR TÉCNICO

de motores de explosão e
qne
entenda inglês
Curtas & Caixa Postal 1000
— Rio de Janeiro.

(48631)

CASA LEMGRUBER _"
Mnrhlnn- Mi,turra • A ocea-

aorlna para Induatrlna
rm errai

Compra _ Vrnda
Rna dn tlfiin.i.cn 108

r.l 4.1-II..II4
RIO UU JAM-IHO

(xxx)_¦

YC*__?z£_^*^^5^*T9m_t>f4_y

I
l' *
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¦¦:;:_!K-.--,{I ___t*

ÚNICA WSA ESPECIALISADA NO RAMO DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL
PINHEIRO BRAGA. LTDA. — IMPORTADORES

Telephones: 22-4817 * 42*9535 * Av. Salvador
de Sá, 6 - Telegr. METHYLA - Rio

li A __*^_*__*#_*- ____#é£_é*i ___•_ ___IGAZES REFRIGERANTES

Variado sortimento

accessorios

para Installações

^-_S0fí-Ia__iai__5H?í?> ^__t&* SHW*^^^^^^^^^__

FunDit.no lUPORini
'llll.URiNI & VU.I

274. Rua Santo Christo ¦ Avenida ReptiMica do Peru • Tel. 43-0027

# Fundição da Ferro

# Fundição «n SarU

• FnndiçSes Especiais

# Ofldna de Con_tr_r.çòea Mecânicas

0 Proletos e eons_m«aes de Maquinas

Cadeiras • Polias - Luvas * Caixas • Mancai» - Eixos.ato. .para transmlssSes • Pelias de gomes

CAMBIO
O Baocc áo Ilrufill aflxoa ontem, para

¦na» fohrnncan. cotirancaa do outros hao*
cos, quota, t* re-ne.sas para Importacà**
üs :iE'í,"-:atc_ taxas:

_• V18TA

Ka *ibt>r No fecha

t/Hirt ÁREA.,
Dólar. . . .
Uru '(¦• fj.. B.
Franco sni«;o.
Marco . .
Eanirtc . , .
Coroa _u«a.
¦Pmo arçentlno
Peso Drt_j*HflÍo.
Cliiia . . .

Dólar . . -,
_lbra -REA.

B.)

cabo

tura
70$1>70
ti'..7r.i)

I JfMlIU
4 $500
6_(>«.

ílli.*,
¦ISTVKI
•ístou
5$22_
..mu

ln»?so
S0.0SO

m**nT.
7I1SÜ70
.'.'ST.O

I.I.Ml.
4.500
ejtirtti

$7H5
1,7 SO
4,700
.$220

SBllc

) I1?7S0
S08050

Para repasse aos outro* Bancos e Bau*
w) do BrukH afixou pura a libra Arca
b preco de 7_$_70 pura vendas e ii 78Ç070
para comnrnh e pnra o <!o!nr á ríalu, o
do 10*500 cabo. o d» ICfSSO.

O Bunco do Braall, pura comprar as
letras do cobertura, afixou ns seguintes!

-H-KCAUII I.IVKB
Mowta» líOfl'. A viMtn <*nt.r)
Dolnr ...... l.S."70 l'.»$020 li)$ij.0
Marco  — _$»10 —
Franco sulco. . •
Eartifio
Peno arpontlno
Peso uruguaio
Pf*iO f-íitli-m.
r.ihr_ AI! EA .

.7X11 —
.'ISl-lO —
6$S00 —
íh_o —

7.5570 75Í97U 79J050

SlBItC-iBO (H flCIAL

Moed-i 00 d/T a fli« Cobo
üolor ..... li;$4.. Ki.VdÜ KÍ.V..U
Suíça ..*••— —
Ko-niio  — .uno —
Peso uruçualo . ¦ — flSSBÒ -—
Peso oniBunlo . . — HÇ88Õ —¦
-.:Ijr3 Atro . . aStUlCI «11.11(1 >lll_._l

MIVlUvAllO MVnR ESI-KCIAI.
O Banco do Braall comprara o dólar

_ 20.200 e 20S100 e ..'tull- á vl.ta a
2057(1(1 o 2U.000 c col» a 20$73O c
20S030.

Taxa» dn cambio parn compra de letra»
em dólar bobre Buenoa Alrea.

Produto* Comeatí*
velai

Llrr» Oficial
A' i-lota .... 1U.340 1-S2ã0

.10 dlai. ,
00 dlaa. .

Oo t ru
rlax

A* Tlsta ,
.'IO dia». ,
OU dias. .

19*240
191140

19*440
11IF840
10$140

19.1.0
íatoso

ios-r.no
10Í250
18$060

COMPRA DO OURO
Ontem, o Banco do Braall tfliea ptn

i compra de ouro fino 1.0110 por 1.000
< oreco da 23.000 dot trama.

Gramas
Ontom t.9S7,881
Dc 1 a 23  477.292,332

Ate o dia 24. 479.220,918

CÂMARA SINDICAL DA
BOLSA DO RIO DE

JANEIRO
(Dia 23-5-941)

Libra eaterlina. * .
Libra ÁREA. . . .
Nova York ....
AIrn-nnlia (Verrech-

nunBHraark. . . ¦
Ariíentlua ..._•• a
•Suíça. . * x B n nPortiiüal. „ o „ . „
Jnp-O. , », B • a „
Supriu _, _ . n , n
Italia . . . „ . _

_' Tt
Oficial

10Í578

Um
80S002
19$770

0$08_
4»7J0
4Í610
$.90

4$9«0
4S730
1$000

COIJ-TITÜBA DO BANCO OO BEAS11
AOB BANCXIB

— m»o

Cambio Livre Especial
(MOEDA9 — OAHTAS DB CREDITO —

OBKQDE DB VIAJANTE)

(Dia 23-5041)

Dólar. ._,...,
Kficudo • i o • i 6
u xifiiait.

nu-ssinark ._,,_,
I'«>so argentino ¦ » *
I.lhra AUKA ... a
I.lra ....'.,, n
Pcko uruguaio . • «

2OH08
ísor

..$600
4.00,3

S0$010
$801

0$130

DR. FLORIANO DE AZEVEDO
Terças, quintas, e sábados, das 4 as 6, Edifício Porto Alesi*©,

sala 614 — TELF.FONE i 12-1-11
CLINICA GERAL — DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS — In-
dutotermla. Tratamento da Sifilis cerebral, Paralisia geral. Ta-

bes, Cor6la do Sydenham, etc. pela Febro artificial
(Blectroplr.xia). (49355)

Câmbios estrangeiros

MOTORES
a oleo e grazollna, marlttmot

a cstaclonárloe.

- NOVOS E USADOS -
ANDERSEN & Ga. Ltda.

SSo Pedro 41 - Fone 43*6600
(48632)

CASA SILVA
— UB __.

AOOLHHO V. SILVA
MOTORES

D-NAMOS
ALIERNADORES
TRANSFORMADORES

e todo o material de baixa
e alta tensão, mancaes de
espheras e bronze Eixos
de transmissão. Folias de
madeira e ferro Moinhos
e torradores para café e
Material electrlco em ge-
ral. Correias de couro e
lona.

EUA SAO PEDRO, SOS
TEL. 43-3746.

faeí0*a{/

(48633)

.X .BOMBAS--.•BEPNET
". ./.BRICA . •

¦S.HATTOW.òO-.í

CAFÉ
Kntradas, embarques e existência de

caf~, na praga do Rio de Janeiro, em
21 dc maio de 1941 (em aucaa de 60
i.ulloa),

ENTEADAS
De Slo Paulo:

Pela O. do B.null...
De Mlnaa Gerali:

Pela O. do Brasil...
Pela Leopoldina ....

Até o dia 28:
De Sfio Paulo ...
De Mlnaa Geral»
Do Eatado do Rio
Do Espirito Santo

Ate eita data:
De São Paulo ...
De Mlnaa Gerais
Do Eatado do Rio
Do Espirito Santo

333

6.872

Exlatencla anterior — dia 23.
Entradaa de boje 
Entregue peto D_íC, doado....

..039
500

7.746
40.091
11.023
20.284

8.079
45.030
11.928
20.281 85.910

241.882
5.872

140

LONDRES, 21.
Anertur- o furna mento (t)fflclal) ..r_-0.>_,íí.. _ 8/ Nova -ork 6 rlsta por ...

B-rna t rfita por 
Llntwa _ vista por I U)..
Eapanbai

A Tlsta por 1 UlTrel
A' '(¦'a oot t t/v ...

Ketomlmo é vtata por {...
H. H. — Paria, Gênova. Berlim, A

w JíHfl cot_/.o
NOVA TOnK, 24.

< Abertura

tf. YuUB «/ l-onilrt.» te) por $......•»
Gcnora tsl por L>. *•.*•• •'Madrld 

tel. Dor 
Bnrna. tel. por £......._
Beroa ..¦•••
Ehn>coifíiO, tel. por Sr....
I,.>.hna. tel oor Esr ..o
Bm-no» Alrcti tpt oo» P._
Tranca Infio ncupntial. tel*

por W .rompradnret) ••
Pí. a. — Paris B-rr-iim. Amaterdao

çotndn
NOVA TOIIÍv, 24.
fechamento

TT. Yof.K rt* i-íiiHiret tel por $....,.«•
Gênova tel por L.••**•••
Ma-irn: tel. por P.
H»*nin trl. por t .....«•
Iií*rtib . .,. .*
Catncolmo, IpI pot Kr... •
MiNia tf! (mr K>f .. •
Hilptins Air»fi til po* P..
Frcnc** tnân oruparlnt. tel.

rv>- ir (comprodoreal ..
a - i-r.-u n.riim. Amaterdao

Bo). Anterlot ,
4 02.50 «.O3-0

a 4.OS.60 4.OS.50
11 30 a 11.40 11.80 a 11.40
09.80 a 100.20 09.80 a 100.JO

40.05 48.80
411.50 40.60
10.85 a 10 96 18.85 a 18.M

ma tardara, Bruzellti. Oalo • Oopanhaien

HoM -__rv»
VHndedorts

$ 4.03 1/2 $ 4.08 1/2
5 -.05 1/1
o 0 20
iv 23.22
o 23.21
. 28.M
f 4.(11
o 23.17

e S 05 1/.
. 0.20
c 23.32
e 28.21
. 38.85

« 4.01
c 23.n

-. 2.31 f 3.81
Qruiollas. Otlo a Copenbagtt — Nte

Holf
-5 4.03 1/2
o ó 0.', l/l
f VI ?ll

<¦ 23.23
<• 23.21
. 23 br,

_ 4 01

5
etítstií»

BUENOS AII1BH. vv).
A'b il I- da tarde.
-J.V(3lÍO «ITt

ÍUK.MI*. AII1KS
Sot.rc Umdrft, ô rlatAI

ri.»» a. fotififl ...,.,,,,*)
Tais 1p furppra

!obtr v-t» yo,t s »lít. oor 1
dólares!

l'_*a -it* »<*iiiia . . ..
ratn li •f.t.mi-a

AVISO - Feriado no iim 22 .."fta prn>
MONTKVIDKU. 2-1.

MONII.Hl.Ki
A'e 8.1ÍS rt» tariít;
6o!ir# l.a..-lr.*a t.ta i »lsta t

S luro
Tat» ile »r i<ja
Taxa íp : m\,rr 

üobr»- Vnva Vora /)»_•( oor 1
«to In res ¦

taxa d^ cpiitl ¦ 
X»to -1. --

2_t.

Bo)i

P. 1 fl. 4f,
P. 16.20

P. 121.
P. 120.

>!._•

1-. .nr.»

Anterior
. 4.03 1/2

o 6 U0 1/4
a II 20
c 23.22 LIm
<* 83,21 comercial
o 23.83
• 4 (lt
c 23.77

c 2.31
Ualo a Ooixnbage» — Kilo

P. 10.40 Nom.
P. 16.20 Som.

P. -121 75
P, 421.00

9. Kit
9.70

242.2.1
211 .,-,0

_B______í___MiS8_9BKf:^^___i___-_D

SERPENTINAS CONSTRUÍDAS EU
TUBO DB ACO

FABRICA ESPECIALIZADA EM AH
TIGOS DE REFRIGERAÇÃO

SOCIEDADE INDUSTRIAI DE
REFRIGERAÇÃO, LTDA.'

RUA CATUMBY, 48/Gp - TEL. 4S-0-..Ü
MRMI'

-.

CORREIAS
SAO MARTINN0

AI.UODAO NtANÇAUO
TXPO SOANblNAVO

llnuclaa Uaplu
Metro M.tra

I" .... • 81000— 4IU00
l'_.
I" .
I"H
I* .
t"*
<• .
4"**i
5* .
«• .
»• .

10* .
II- .
II' .
II

4}600— 6IUU0
61000— 8IU0O
71600—10)000
9IU00—I1IU00
101600—141000
1.1000—161000
131600—18«0l<0
161000—10.000
181000—141000
311000—.81000
.41000—1-1000
S7I00O— 861000
801000—401000
I8$000—«41000
86tO0O—48|O00
891000—611000

14" 42|000—66|000
16' 461000—«0)000
16" ... . «8|l<00—«4|000
16'H .... «98600—66)000
Oi 16"H ati JO' aob enco-me-da
Do typo "eitrapnado* accelta-
moa pedldoa a partir de 13" ati
30*. ao preço ae bfOOO pot met

pollegada.
COMPANHIA

VIAÇÃO B TECELAGEM
"TUIOBT"

FUIal t Klo 41* Jan.lt* - Raa
,. t-edr». tll . fl. Pnaial _SN.

TeL 4S-IM1

_5Ví_rrSIr. pelo sistema crediário
consultem
ARAÚJO BARBOSA & CIA. LTDA.
Raa Bneaoa Alrea u." 313 - Ma ém Janalro • TaL 48-AM4

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS
dos produtos BINKS da GENERAL MOTORS

Compressores, pistolas e demais accessorios |;

(x«)

VALIILA "SAIADEUS»

______r____r___l _H__Hr

(PATENTEADA)

Accessibilidade Insubstituível para:
Uniformidade . Agua e ar comprimido

- Durabilidade Líquidos pastosos
Economia Substancias abrasivas

Resistência
Segurança

Licores e xaropes
Ácidos e gazes

Fornecida em tamanhos até 12", com rosca ou flange,
Comando de roda de alavanca para fechamento rápido

vlGENIKS E U E V O S 1 I A K lOSt

PARSON, CROSLAND & CIA. LTDA
_ V. GltíU A H A N H A, 62 • _,• — fei. 32 5155.

Embarques:
Não houve.

At» o dia 28. 165.808

Ate eiu data. 105.808
Consumo local diário . fiOO 900

Existência áe 6 horas da tarde 247.SM

O mercado do disponível de cnffi fun*
ctonou ontem, -uetentado. com aa eotacõea
lnnltcraiIaB o não houve, negócios sobre
o produto.

O tipo 7, foi cotado na pedra ao preco
anterior de 21 $500 por 10 quilos e o
mercado fechou destituído do Impor*
tancla.

Cotações

•npo a
Tipo 4

Por 10 quilo»
-V.SV.00

.. 23.000

22.500
22$000
21(900
21.000

1.00U e .Inos,
caf-ü comuna.

Tipo 5 
Tipo e 
Tipo 7 
Tipo 8 

Pauta: cafCs comuns.
21400; Eatado do Uio,
1.600.

_A1^_• EM SANT03

PoalçSo do mercado: ontem, estável;
anterior, estável; mesmo dia no ano pae*
sado, nominal.

Preco n 4 dlsp-ui.ei. pur 10 qulloa
ontem, mole, 20(800; duro, 25.000; an-
terlor: mole, 26$HO0; duro, 21.500; mel-
mo dia do ano passudo: duro, nominal;
mole, nominal.

Embnrques: ontem, _:t.002 sacas'; ta*
terior, 27.S28 snens; mesmo dia no ano
passado, 6.601 snciiB.

Entraram: ontem, 20.972; anterior,
nflo houve; menino dia i\o ano passado.
30.443 sacas.

Existência: ontem, 001.899 sacas; an*

terlor, 996.919 sacas; mesmo dia no ano
passado, 1.572.142 sacas.
Baidüs: Bocas

Parn os Estudos Unido,  ...346

NOVA TOItK, 24.
Boje Fecha men*

to anteriorAbertura
Contratos da Santoa
Café para entreja:

Em Julho .... 10.25 10.28
Em aetembro. . 10.43 10.811
Em dezembro. . 10.48 10.80
Era maio, 1012. . —
Em marco .... 10.51 10.40
Estado do mercado: hoje. estável; nn*

terlor, estável.
Desde o fechamento anterior, alta de

4 a 0 pontoa « baixa de 1 ponto.

MOTA TORK, 21.

Fechamento
Contratos de Santoa
Café para ontrega i

Hoje Fecbamen-
to anterior

Os serviços de conservação de rodovias, pistas de
aeródromos, acabamento de leitos de estradas, etc,, tor-
nam-se rápidos e econômicos com o emprego da nova
Auto-Niveladora INTERNATIONAL - TRO JAN.

Peçam folhetos decrff/vos

International harvester Export Company

Bomba Botei.
Mofo-D...-/.34 H.P.)

Transmissão do 5 vo.oc.datfos
Poso 43-0 Kilo*

RIO DE JANEIRO
Av. Ojw. Crui, 87

SÃO PAULO PORTO ALEGRE
Rua Orlsnte, 57 Rua Vol. Pátria, 6.0

y^ _______UÍ_L, ____V_____SS ___r /.__%____ ______ V^_2 _B___5 __K_-__T Im*__Pj________> J._H__I

(IN Sn \ _C mwlw^ __W___-__ nSm ___Hr*t *^*^18l_J_i nf'_í

*^**a^BBBW^*»WB^^--/*"^^^B EBp**

HUMBERTO DE OUVEIRA & Cia.
INDUSTRIA & COMERCIO

ESCRITÓRIO - RUA MIGUEL COUTO, 1011? - TEL. 23-2982
FABRICAS: - PAVUNA AVENIDA DO CANAL-TEL. W21

RUA ENEAS GALVÃO, 20 - TEL. 43-9838
RUA TEIXEIRA JÚNIOR, (3 - TEL. 48-0944

COMÉRCIO DE — Cristal de Rocha, Colombifa, Tantalita, Rutilo, Berilo, Kieselgur, óleos e
matérias primas para indústrias.
MINÉRIOS — Calcinaçáo, moagem e beneflciamento de minérios por conta própria e de
terceiros.
ISOLAMENTOS DE CALOR E FRIO — com placas, calhas, tijolos e peças especiais fabricadas
com KIESELGUR NACIONAL.
CERÂMICA REf RATARIA — com KIESELGUR NACIONAL - Tijolos, placas e toda peça espe*
ciai retrataria para fornos de alfas temperaturas. Silicoso, aluminoso e magnesite.
Fornecimentos e serviços executados para: Barbará & Cia. • Cia. Brasileira de Ar.efac.os de
Borracha • Cia. ArcoCalefaçáo-Cia. Metalúrgica Barbará • Cia. Usinas Nacionais • Empresa
Brasileira de Engenharia • Ramiro & Cia. (Açúcar Brasil) • Servix Elétrica Ltda., etc.
MATERIAL PARA FILTRAÇAO - KKSE16UR NACIONAL - Tipos especialJi pari filtrações de
açúcares, xaropes medicinais, óleos, álcool, etc. Como abrasivo para pastas de polimento.
Como terra infusória para fósforos, ,-. • (fSSf
Consumidores que atestam a excelência de nossos Npos de Kieselgur Nacional para filfrações:
Cia. Carioca Industrial • Cia. Phymatosan • Cia. Usinas Nacionais -Industrias Reunidas Minas
Gerais S/A. -Irmãos Escada ¦ Nunes Vilhena |Cia. - Pinto Irmãos - Ramiro & Cia. (Açúcar
Brasil) - Usina Oufeiro • Usina Santa Cruz S/Ã., etc.
TODOS OS NOSSOS PRODUTOS SAO FABRICADOS EXCLUSIVAMENTE

COM MATÉRIAS PRIMAS NACIONAIS.

Bm Julho .... 10.28 10.28
Em «Membro. . 10.8. 10.8»
Bm deiembro. . 10.89 10.89
Em marco .... 10.40 10.48
Em maio, 1942. 10.56 —

Vendai 14.000 28.000
terlor, estável.

Desde o fecbamento anterior, lnalte*
rado..

NOVA YORK, 24.
Hoje Fecbamen-

to anteriorAbertura
Contratos _o Rio

Cnfí* pnr» ontreca:
Km Julho .... 7.07
Em Betembro. . • 7.X3
Rm dezembro. * • 7.18
Era marco , . ¦ • —
Em maio, 1949 . . —
Eatado do mercado: boje, paralisado;

anterior, estável.
Desde o fechamento anterior, nSo co-

tado.

NOVA TOBK, 24.
Hojo Fecbamen*

to anterior

T.1S
7.10
7.23

^_-Aan_nfo
Oonirat-a do Ris

CafC pnra entrega;
Em Julho . '. .
Em aetembro. .
Em deiembro. .
Em marco ....
Em maio, 16.2, , —

Venda 1,000
Estado do mercado: boje, estável

terlor, estável.
Dendo o fechamento anterior, alta de5 a S pontos.

7.07
7.13
7.18

8.000
nn-

AÇÚCAR
(RIO)

Funcionou ainda ontem, esse mercado
firme. As cotações foram mantidas na
liriPí» anterior e os negócios verificados
apreciáveis.

Entraram S.61Q secos de Sergipe o
3.1114 de Campou, no total de 7.2.10 dl-
tog< Saíram 8.3Q1 e ficaram um jcpo.ito
77.771 sacos.

Preco por 00 quilos: branco cristal,
nominal; demernra do tiu.000 a siçonri;
mascftvlnbos, nominal e maticnvo do 37$
a 30.000.

A.COAB E_ PERNAMBUCO

PosIcSo do mercado; ontem, estável:
anterior, cstavc-l.

Preco por «O qulloa:
Dalna de 1 • n.ltOOO e de ..«, ontem,

nüo cotado, anterior, do 1.* 53S000; de
2.**, niio cotado.

Cristais: ontem. 45$. anterior, 4S$.
Demcraras: ontem, fl752(H) j unterlor.

371200.
Terceira Sorte: ontem, 32$700; ante-

rior, 82.700.
Preco por 16 qiitlot;
Brnioo Secos: ou tom. C$500 a 0*000;

anterior. 6.500 a 6.000.

Soraenoa: ontem, 0)000
terlor. 11.000 a 9.200.

BntradmtB:
Em sarou de 60 qui-

los. .....
Desde 1* da setem-

bro p. passado,
sacos da 60 qui-
loi. . . .
Exportação:

Para o Rio da
Prata ....

Para Santos , • •
Para o Rio , . »
Para o Sul do Bra*
tu.

Para o Norte do
Braall

Existência em aa-
cos de 00 quilos

t 9|200;. ao* Desde o fechamento anterior, bafxa da" 
1 - ponto pardal.

Ontem Anterlot

B.400 0.800

4.430.900 4.484.SOO
Bacoa d, m gniloa

40.200
23.100 21.000

500 10.C00

807.000

2,100

921.400

NOVA TORK, 84.

Alertara
Acucar para entrega:

Em Julho ....
Era setembro. , •
Em Janeiro, , , .
Km marco. . * .
Estado do mercado:

terlor, estável.

EoJ.

2.42
2.45
2.49

.51

Fecbamen-
to unterlor

a.42
2.46
2.49
2.51

jíioje, estável; an*

KOVA IORE, 24.

Fe>caomento
Acucar para entrega:

Em Julho ....
Bro setembro. . ,
Em Janeiro, . , .
Em marco ....
Estado do merendo:

terlor, estável.
Desde o fecbamento

rado.

Boj. Fechiraen-*
to anterior

2.48
2.48
2.40
2.51

2.48
2.48
2.49
2.51

boje, ei

anterior, Innlto*

ALGODÃO
(RIO)

O mercado desta produto funcionou en*>
_tem.-.calmo, com as cotnç.es Inalteradas
. entrogaa re_iil»res.

Nio houve entradaa o aalram 465 (ar*
dos. Ficando em deposito 11.2.88 fardos.

Preco por 10 quilos: fibras toniras.
ripo Serldò. tipo 8. 8U85II0: a tO.IMO;
tipo 4, de 87.000 a .18(1100; fibra tnG-

PRODUTOS DE VALOR DA

FLORA MEDICINAL
CHA MINEIRO

Iiidiriifln Cüiitra reunia
tlsmo -.otiiso c ui-ti-it I.-iiio
niolesllnr- <lii pple e, por **i*i
muito (ilHu-tico, nas doca
.ns dos rins

DIRAJAIA
Ezpcctorantc Indicado nao

brominltcs e .OHSes, por
mais rebeldes que -sejam.

CHÂ ROMANO
..nxntlvo brando, útil nn»

prisões de ventre Pode ser
nsado diariamente sem no*
niiurn inronvenlenle

V-NDGM-SE EM TODAS AS UROO.HIAH E FAll-
MACIAS DO BRASIL — CUIDADO COM AS IMITA-

ÇÕES E FALSIFICAÇÕES.

J. MONTEIRO DA SILVA & CIA.
RÜA SSO PEDRO, 38 -

JURUPITAN
Combate as eulleno c ron-

(tcslões de ri^nilo. os eal-
culos ht-putl.ns e a leterleiu

RIO DE JANEIRO
(50717)
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Negócios em titulos, café e outros produetos
TELL?.BIER

Cerveja própria para as refeições

/^^ÊÒl AÇO
PARA TODOS 0$ FINS, EM QUALQUER PARTEI

Uhited States Steel Export Compaky
NEW YORK - U.S.A.

REPRESENTANTES NO BRASIL

EJRAZAÇO S. 21.
Av. Rio Branco, 311 - 7.* and. RIO DE JANEIRO

£ UM PPODUCTO

J-.NTJ-.RCTICA
•dli, HtrtoM, tipo 8, nomlnnl, tipo C,
89».V)0 a H0S5OO; Ceari. tit» n - r. tio-
ninai; sln!*,. nominal: Paulista, tipo S,
nominal; tipo 0, nominal.

ALGODÃO EM PERNAMBUCO

Efettdo do mercado: ontem, estarei;
tm terior, estável.

Preco por IS quilo»:
Baae fi, Motas. Com-

pradores ....
Base 6, Sertão. * .

Sntrama:
Em fardo» d» 180
quilos

Sctd» I' o» aetembro
p D em faniot dt
da 80 quilo. . . .
Exportação t
Kio houve. tExlstenrlii em sacos
de 80 quilo, . . ,
Abatimento de consumo

tO quilo,.

841000
86S000
Ontem

S4J000
80(000

Antanor

9.000 —

344.000 234.T00

101.700 02.SOO
600 sacos de

ALGODXO EM 8. FADXO

(Contrato O)

Vnioa chamais é§
ontem:

•AlgodAo para entrega:
Em maio » • • •
Em Junho . • . ,
Em Julho * i • •
Em agosto. • • .
Em setembro. * .
Em outubro. • * •

- Em novembro, . ,
Em dezembro, ¦ •

Compr. Tona.

42-600
4.Í.100
42$000
42S600
4,1*1.100
43S7O0
44S200
44-000

4S$50O
42(500
42(700
42(1100
48(400
4.1SS0II
415.1011
44(700

Em janeiro. . . . 4S(000 49(100
Tendaa: S5.000 arroba,.
Mercado, estável.

ALGODÃO EM 8. PAULO

OotaçlM io íU-onltiíl, ontem i

Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6

43WOO • 44(3111)
42(900 « 43(900
41(000 « 42(000

18.27
13.48
13.50
13.48

. . . 13.50
. . . 18.51
Comercio de caráter nor-
do estrangeiro. Comprar.

18.18
13.34
13 34
13.88
13.41
13.40

NOVA IOBK, 24.
ae-rlur- Boi» Anurloi

American Fulure,, pa-
ra Julho . . .
para outubro • •
para dezembro .
para janeiro • •
para marco. . •
para maio .
Merendo —

mal. Compras
especulativas.

Desde o fechamento anterior, alta de
9 a 14 pontos.

NOVA IOBK, 24.
Fechamento Hoje Anterior

American Cplanda. . 13.01 18.00
American Futures, pa- t.

ra Julbo .... 18.20 13.18
par» outubro . . . 18.32 13.84
para dezembro . . 13.40 1.1.18
par» Jauolto . . . 13.30 13.38
para marco. . • • 13.42 13.-íl
par» maio .... 18.42 13.40

tura, mus, afrouxou novamente. Liquida-
çõpi de contratos.

Desde o fechamento anterior, alta de
1 a S o baixa de 2 pontos.

•BB WÍP

vflj __VW,4*l,r,-,TwV'Vrfl ^y
^9_______________m________W________WPZ''

O uso da maquina d* calcular Faclt 4 facir
e simples. Com 10 teclai sornsn.t, «Ia au*-
gura precisfio • multa rapidez not cálculos e
economisa as energias mentais do calculista.

¦jf MODELOS MANUAES E ELÉTRICOS

SERVIÇO MECHANICO PERFEITO
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSO DE COMPRA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

ALBERTO AMARAL Sc CIA. LTDA.
Avenida Rio Branco, 9 » Tel. 43-0760

RIO DE JANEIRO

A BOLSA
O mercado dt valores funcionou, ontem,

bastante ativo e acusou vendas aprecia*
«ela. Aa atwllres da Dl-Mu Publica fl-
varam estáveis e as da Municipalidade
firmes, com aa de sorteio em boa posi-
Cfio. Também as Obrigações do Tesouro
Nacional continuaram em boa posição,
mantendo-se firmes ns açOes de i»nm*0B v
companhias em ovldoncla, com na deben*
turca calmas, conforme so vô cm sug-ilrla,

VENDAB

Divida Bxtcrna'.
gíiOOO Emp. Federal, 1022,

1% n. $!000,  4:030$000

Divida Internai

Apólices da ürMo:
4 Unlformizndas, a ....

83 D. {.missões, oom, a.
120 lit-m, a  ....

4 Idem, 2IKIS, o 
SI D RmlsBÕes, port., a.

fi Idem, a 
•40 Idem, a 
1.5 Rea jtiH tu men to, a ,.,,

199 tdrai, a 
4 Idem c/ todos os Ju-

ros. 
1 Idcim d» Í00(. c/ todo»

os itirot), a 
BI* mirl-a-9-R. 11132. a..
130 Idem. 10.10. o 

eoOSWIU
M10S0O0
1-02(1100
144SHOO
S-Sillull
K2SS00II
H2.1SIIIIII
BT.iSOlIO
8724000

550SH00
11002*000
1 ;01IIS'iOli

tíunieipai.f.

HO Emp. 1014, port.,
5 Idem, 1017, a ..

100 Idem, 1820, « .......
75 Decreto 1.022, » ....
70 Idem, 8.204, a 

8 Empréstimo 1031, • ..
25 Prefeitura B. Hotlzon-

te, 7 %, • 
42 Idem P. Alegre, 8%% a

. f-,loduou:
120 Mhina de 1:000(, 7 %,

port,, a 
12 Mlnaa 1084, l.a .Criou

2 Idem, a 
200 dem, a 

2 Idem, 2.» sCrle, a...»
80 Idem, a 
27 Idem, a 
10 Idem, 3." "Crie, a....

3"0 Ifii-ni, a 
35 IVniiinihiifO, a 

SAo Paulo, 2()(lf, 6% a
.19 Idem, a 

084 Idem, a 
Idem, a 

2U7 Idem, Uniformiradas, a
311 Idem, a 

330 Idem, a 

Ações: Bancos « Com-
panhia» i

Í10 Banco do Brasil, a...
100 S. Jeronlmo, pref., a,.
100 Idem, ord., a 

P. C. Jardim Botnnlco.
lnteff,, a 

3 D. Santos, port a....
to Idem, a 
30 B. Mineira, port., a..

181(000
100(900
102(000
214(000

022CKIO
313000

007(000
178(000
17HS5IIU
177*0011
184(000
180(000
184(900
184(1100
183(00(1
02(500

207(000
208(300
200(000
208(11011

1 lOOBJOOO
1:0fl7$0(IO
1 lutitljullu

473(000
1205000
133(0110

0(1(1101!
2411(1100
248(000
490(000

OFERTAS NA BOLSA
J82(ll!llll üit.iílo Inlgrna:
181S000 Te.iouro 1921, 1:000*

Vand, Qompt,

1 1:020*
Fer rovtit rim dp rt>ls

1:000$, 1 %. . . —
Tratitirti 1113(1, 1:0011$

7  —
Tesoure 1032, 1:000$

ft 1:003$
Tesoure 1987. I :0II0$.

ft 010(000
Apatlaes da Uniãoi
Bmpt Externos'.

ttmurcstlmo de 1029,
.«'.»' 

¦.".'¦;¦'. 
—

Empréstimo de 11121.
8 ft  —

RmprcRtlmo de 1022.
7 ft . . . -
üropr Internos :

Unlfornilsodas de ri,
1:000$, 0 ft . . 802(000

UWít KniiHKtícs. de
1:000$, 9 %, nom. 801(000

Dir. Emissões, port. 820(000
Dltn» em cautela. . 803(000
Emp. 1003. port. . . 810(000
.(¦¦nJiiKtiimen.n de rs.

1:000$. 9 ft, port. 873(000
Apólices Estaduais:

Minai Gerala, 1:000(
ft, port. . . . 007(000

Ultaa de I :(100(. 5%
nom 790(000

Ultni 200(000, 6 ft,
1.* «iria .... 177(500

Ditas, 8 ft, 2.' sf-rle 185(1100
Dltaa, 7 ft, 3.* «"riu 185(000
(5 de Pernamburo do

100$, B.ft, port. . 92(300
Sio Paulo de I ooo$,

(Gnlflca-an), 8 ft 1:008$
Dltaa de 200$. lt **,.
port 2005000

B. K.tilrltc Santo de
1:0O0(, 8 ft . . —

Dltaa de 6 ft —
Est do Paraná, do

200$, 6 %, port. . 155(000
Est. Itio de l:000(,

ft. port. ... —
Blo, 5(I0(. 8- ft . <—
lindo vln ri ii» do E. do

Blo de 600$, 8 % 619(000
Dltaa de Porto Ale-

Bre, 90*, 8 "4 
% . 32(000

Utinlrlpala de B. do-
rlaontc, de 1:000$,
7 ft, port. . . . 924(000

Pref de Porto Ale-
ire, da 000(, 8 ft 450(000
Apólices Municipais
io Dlitr. Federal:

Uunlrlp. C 20, 0 **,.
port. ...... $55(000

DltnB, nom  —•
Dllas de 1014, 8 ft,
port 183(000

Dltaa de 1900. 8 ft.
port  —

Ditas do 1017, 8 ft.
port 183(000

Dltaa de 1920, 8 ft,
port 183(000

Dltaa de 1031, 200$,
5 ft, port. . . . 215(000

Dltaa decreto 1.585.
7 ft .... 193(000

Decreto 1.009, 7 ft. 194(000
Decreto 1.530, 7 %. -
Dllas '..880, 7 ft . 195(000
Decreto 2.007., 7 ft . 1113(500
Decreto S.204, 7 ft . 103(000
Decreto 1.636, 7 ft . 104$000

Ranços:
Brasil 480(000
Comercio 3Uii$0líO
Funrlonarlos Publicou í.í)$3oo
1'ortiiL-ii'i do Brasil,
oom. .... 180(000

Dltaa. port .... 180(000
Mercantil do Blo 4o
Janeiro 700(000
Com» do Tecido.:

Síln Pedro da Alcan*
tara  —

Nova America . . . 280(000
PnmrcBHo Industrial.
Brasil Industrial . , 373(000
America Fabril. . ,
Coreorado 180(000
Manuf Plumlnenso . innsiHiu
Petropoll tann. - . . 210$000

fíomji. do Seguros i
Prfvtdpnte .... 8:0005
U. dos Varejistas, • —
Garantia 210(000

Comp. de Estradas
de Ferro;

Minas Sâo Jeronlmo. 135(500
Dltaa preferenciais . 130(000

Comp diversas:
D. de Santos, port. 250(000
D d, Santos, nom.. 280(000
Belgo Mineira . . , 450(000
Docas da Bala , . — _
Mesbla, tref. . . . 215$000
Brabma (Pref.). . . —
Sul Mineira do Ele-

trlcldnde, ord. . 800$000
Sul Mineira de Ele-

trlcldade, pref. . . 208(000
Adrlatlca Ipref.l, n. 610$000

Debentures .
Lor Brasileiro , . , 200SO0O
Oncaa da Bola ... —
Twidot Corcovado. . —
Docas do Santos . , _
Cnrris Portoalesrense —
forcado  208(000

1:015(

1:007»

1:007$

1:0II0(

900(000

3:540$

4:350$

4:000$

703(000

B00CHIO
823*000
802(000
805(000

872(000

905(000

1775000
1845000
184(500

02(000

1:0(I3(

208(900

720(000
470(1100

190(000

1 lOHIIJ
400S0OO

018(000

80(000

022(000

950(0011
510(000

182(000

180(000

181(000

181(000

314(000

102(11011
190(000
194(1100

193(000
102(000
192(1100

,100(000
60(01111

1755000

800(000

620(000
1:505000
4211(01111
330(000
2325000
149(000

100(000

1:790$

135(000
128(000

2275000
440(000

15(liiill
210J0U0
900(000

500(000

oodioo
100(000
200(0110
203(000

EX'1'INC.'AO COMPLETA EM.
PRÉDIOS, PIANOS El MO- |VEIS EXAMES E OKCA.

MENTOS GHATI8
RUA DO LIVRAMENTO. 149 i

Telephone. 43-2414

Informações Diversas

CONCORRÊNCIAS
ANUNCIADAS

Dia 28 — àdmlnlstracBo do Porto do
IÍIo dc Janeiro, pnrn o fornecimento de
tlurmontfui de ninileíru de lei para llnh.is
fcrrcds.

Dia 28 — AdminiBtracfto do Porto do
Blo do Janeiro, para aqulslcflo de trl-
lho* de estrada do ferro o respectivos
aceRHurlns.

I»la 2G — ComlsaBo Especlnl de Com*

pras dn Prefeitura Municipal, par» o for-
bcülmcnto du urtlgos dei paprlarla,

nin 28 - Serviço du Atlmlnlatnilo
ila L*rcf..lturn Municipal, pnrn o forneci-
oicnto df tinti.M e vomlxes.

Din ^!( — Comlssílo I.npfolnl do f-om-
pras dn Prefeitura Municipal* pura «•
furtif'»*liti.«utu do tmpreBKus o nititcíiul de
xiicdle

Dia -U — S"rvli;n iltí A'liniiii-*t ri(»**íí*» (Ia
Prefelturii Munlclpnl, paru o fornuclmcnlu
íif itiuvols*

MOTORES INDUSTRIAES
INTERNATIONAL

Gasolina • Kerozene
ou Oleo Diesel

22 H. P. até 100 H. P.

INTERNATIONAL HARVESTEB
EXPORT COMPANY

At. Oswaldo Crui, 87 • RIO
tta>-»T»a__-_»_^__a__^_^____M________BM______M

FALÊNCIAS
E CONCORDATAS

BURICH PURER

O jul» tia 4» vara cível mandou
o lltiuklatarlo da massa faleda da
firma rnipra e o dr. curador das
massas dizer, sobre o requerido.

FRANCISCO SILBERT

O juiz da 7» vara cível mandou
ouvir o dr. curador da» masaas,
sobre o credito de Ambroalna Ca-
valcantl Rocha (D. N. do T.), na
falência da firma supra.

R. H. SCHROETER

O Juiz da 7» vara cível mandou
ao dr, curador dns massas, a ha-
billtaçüo do credito do I. A. P.
doi Industrlarlos, na falência da
firma supra, ,

WAKIM & UKEDI

O Juiz da 10« vara cível man-
dou p(ir em prova a reivindicação
de Cosarlo Plumo *c Cia,

PINA VINHAL & CIA. LTDA.

O juiz da 8* vara eivei Julgou
as contas do» ex-slndlcoe o arbl.
trou a comlsstto em 1|SJ*>%.

Asaembléln» de credore*

Estão designadas para amanha,
& 1 hora da tarde as seguintes:

8" vara civol — Matos & Du-
quo.

ü* vara civol — P. Dinlz &
Cia.

Vigoraram os rn-t-iilntrs pri-ço*! — im*-.
KüõO; Tltt-lu», 2(110111 «iiliió», «í-oo.

MAIA lll llllto nu, MKNIiKS

Al-iitliio-i — Boi*-, ;i.(; rlleins, 41,
Rntrarum nnn frlurirlfli-oB tU> súo Fran*

cisco Xavier — Uola, 104 l/l; vitelo».
00.

Viuorarani ok «ctfiilntes precoa — Doin,
1*0*0; vituius. 2-1000.

MATAIIIIÜIIII US NOVA ICDACn

1'srlo ilu liiutuina llctliniilii ao run-
sumo do Distrito Frrternl — Hol*., os 4'8:
vitelo-,, f, :i/i.

Vigoraram oi scmiliit-js pregos •— Bois,
l|ll."0; Titt-loB, 2ÍOO0.

MATAIH)UI(l) OA PENHA

Abatido* — Buli., 172; vltrlos, 24;
siunoft, 17.

HõJellÃdoH — Fnrclnls, Ml! quilos.
Vigoramm ou spciitnto*. preços — Bois,

HMOi Tltelo,, 2JO0O| riiimis, ,1*800.

MERCADO DE TRIGO
IlUBNOS A1R1.S, 24.

PiíWiQmenfo Uoje Antsrl
Preço por 1Ü0 quilo*

Para eiitr.-jia;
Km Junho ....
Km julho ....
Km agosto. , . .
Estado du merendo

rlor, calmo.

GRRRnTIfl inDUSTRJflL PflULISTfi ,;
,_.'__.. ..-..' .r-unoÔDO Em 1924, -\-

; SEGUROS COnTRfl
RCCIDEnTES DOTRRBfllHO'

.,. ,-vS.J05E: 83-e5--*.<,fED.CRnDELBBin)'•" '{¦¦ T6L. 21-I05ÍÍ - RIO DE jnnÉIHO • '¦'

aA ASMA E O SE
TAMENTO MODE

Como pode o asmático obter melhoras duradou-
ras senão curas completas ?

fle Asma *1o
jtill-nnilo

:-sa repor-
i" H iiii.it*.
qua ohe-

MERCADO DE BORRACHA
SOVA VOIIK, 21.

Mnttuia lloji. Ani-rlor
|l|s|Killlvèl — Ulov
Orei» -I 's

8 in n k c i PliMitatlou
^,-hnrlB. i't«.. . . '.'.'I '.'!!
Kitiidn il<> Tiii-ii.*inl(i: b»Jt'* Rccsstrcl; iu-

torlor, flpiitlco.
Khtinli' tio uíercmloi lioje, apnltcoi an*

mríur, tnliiio.

martíTmas
..truitca KapmtADOB

Flòrlfliiòpolls '¦ fi"*. "tlç/l"  -*"¦
Suu hi!* •*t)i'.rlinl|,'i*" ..,  '¦.-)
Uuctios Aires ** esc, "Cabo dc Buena

Krt|)i'ran)*M" Üfl
ÜUínnB Aires e esc. Tellpo Cnnia-

rfiii" ., 2í
1'orlo» do sul "Max" '.''»
Nova Vork "Cuiabá" '-'li
Vntnl e php. "Inrntifldf-iitp" 2h
FlorJaii(i|M)Us e esc. "Asplrunte Nas-

cimento"
Jnpilo o esc. "Sela Mnru"
Portos do «ul "Ann" 
Portou di- Norte Tliuf"
Delem .* •••-',. "Comte, Hlper"
Itui-tM,**. Alma e w. "Sntiif-**""
Novu Úrlenus u csc, "Ulo Uraiieu" .

VAl'IIItBS A 8AIR

Areia Uni uru o w. "Hutia',
Hfttttlu ü «sc, •'Miirimicma" 
líllhâu c une. "iinif, üg Iluenu Ksiio*

ene fAnthnl -lor»-*
rnn/.a , , ,

Porlo Ali-grc
vulo" 

Porlu Alt-grn i- t*-. "riill" 

Illlltllliiiro n ou', "llwrliii!.!.'" 
Itajnl o csc. "AuBtíla" 
CilHtivieiras c ene. "Ara|iuá* 
l.íiCiiiin e ckl' "Max" 

Bitunos Alrea c esi», "Bela Muni"...
Sim tou "ArnranKuA" 
Burra, do Uiipemlrlm "Arulm" 
Buenoa Aires u esc. Telipu Clima"

ruo** 
Bt-K-in e esc, "U, Pedro I"

n.s*-1.88
6.1»
6.04
0.80

hoje, caltnot ntita

Parn infnrnmvOr. retira »e ¦
nOVAI. MAIL AliBNCIKS

(nnA7.ll,) LIMITED
Af-cntc» da RotiiI Nnll Llne»,

l.lmlfcd

Av. Rln llrnnrn SI. 53 D SS
Rio de Janeiro

ALFÂNDEGA
Benda arrecadada ou-

lera (papel) 000:600*100
Renda arrecadada ds 1

» 24 do corrente... 44.878:0201100
Era Igual período da
1040  20.620:8061400

Diferença para mala em
1041 18.048 :00.1»700

MANTEIGA EQUEUOS
Br», fabricantes, enviem amos-

tra» e precoa da produção mensal
aos grandes compradores e expor-
tadores ha 40 anos. J H. Carrel*
ro & Cia. Ltda. Rua Rosário, 7,
Rio de Janeiro. (X 16312)

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS OE ONTEM

D0 Suo Francisco e escala. Mate nado-
nal "Dova".

De Belím e escalas, vapor nacional"Porto Alegre".
D'j Itnjaí o escala, hiato nacional "An*

gclu".
Do Buenos Aim o escalas, vapor ame*

ricnnu "Mormacsea".

saídas db ontem
Para Florianópolis a escalas, Daquele

nacional "Carl Hoepeko"..
Para Laguna e escalas, hiato nacional"Buarquo de Mncedo".
Para Heic-m o escalas, paquete nacional"Itnlmbé".
Para Uepublica Argentina e escala, va-

por argentino "Oeste".
Para Aracaju e escala, rapor nacional''ApodI"
Para Porto Alegre o eacalaa, vapor na*

cional "Piauí".
Pura It/ijaí o escalas, Tapor nacional"SAo rnillo",
Pnra Uiiltimore, -apor americano "Flr-

more".
Para Buenoa Alrea , eicalas, Tapor

americano "Lammot du Pont".

RECEBEDORIA DO DIS*
TRITO FEDERAL **

COMPARAOXO DA HENDA

Renda arrecadada de 2
a 23 ilo corrente  34.270:440J0OO

Idem cru 24 do corrente 2.207:8301300

Tutnl  30.378 :200$000
Em Iguul periodo de
1010'  «2.007:80(15100

Diferença para menos
cm 1041  8.00.1:430f.l00

Remia arrecadada de 3
dn Janeiro .a 24 de
maio de 1041  260.681:270*300

Cm Igual período da
1040  238.308:7881000

cm 1011 .......... 22.147:5415*00

CARNES VERDES
¦lATAUliDItO DE SANTA CRUZ

Abnllilos — Bois, 247; Tttelos, 88;
suínos, 14,

Vendido* era Santa Oruu — Bois,
140 1/4 o 1/8; vitelo,, 7; «nlnoe, 2 1/2.

Vendidos *¦*!. Silo DIoíío —- Bafa.
07 2/4 o 1/8; vitelus. 31: suínos. 11 1/2.

DISPONÍVEL - 1».
1 po Barletta, para o

Rrssll . .
rilICAUO —

para hushol:
Km Junho . • ,
Em seteaibro. .

Preço
0.79

07.73
0B.00

«.73

07.37
tis.ri!

MERCADO DE COURO
NOTA TORK, 24.

Fechamento Hojs
tires» S«ll,a LUht

, Natlte Covbldes —
por Ih •
Em Julho .... 13.00
Em setembro. . . 13,19

intirlor

14.00
13.11

Evite estes
inales].

"ANTECNA INDÍGENA"
Privilegiei de InvrnçKn n.e 20777

ürnmle Dlplomn de llunni dn Iniitltiitii
Tcrhnlcn IndUNtrlal do Hto dr Jauvlro

Pre-n — .tO-MMHI — Brnsll
Recuar na ItnltaçAe»

Nflo prrclMA mnatrna no telhndo. Evita
n mUlnrii, nnmentn n nlcnnre mrlliorn
o nom e protece o receptor cnntrn oa
rnloa. Venrirdoreai MlKttel U AJnr. —

Oiirlv-., 72 — Hnillii ronllnentnl
ündrlRi, Mllvn, 3(1. Inventor llrmmlhr-

ne» Tnvare» Dln», 1." de Mnrco, 84
— Phtwe -Í3-UI.-MI —

AVENIDA TIJUCA
Alti-cam-iie confiirlnvrls rnaaa, e»tlto npnrlnnienlii. cnm

samuje. a IS mlntitn» da Avenltln Centrnl. Cllmn iKiinl nn tle
Tereanpolla. Rnntle A porta. Infortnaenc» Avenida Tl]ut-n 5NÍ1.
NSn ae nttentle pnr telefone. (X 12iiSti)

Babodoros que os leaulíatlos obtidos na "Clii
Or, Cumurgo Franco" aüo os mais rthtinndorcs ponslv^ia *
init.ir-so do uni assunto que íníoresan íl coletlvitladc, a ru
tagoni resolveu ouvi-lo v\u min clinica, i\ ruu do Ouvidor, 18''
ondo fomos oncontrA-lo atendendo uoa Inúmeros clientea
savum a cadn momenlo,

— ''Para o nosno üorviço — disse*noa o Dr. Camargo Franco —
afluem, diarlumonto, nunierotíos clientes de todo n paín, nuasl Hotn-
))i*o desanima do s .: canaadoa doa mais diversos pi-octísaos a nossa
clfn'ca ostft upllcimdo uni método une rlá flurproendenteã ropiilinfinH
desde om primeiros dias de tratamento, tanto noa asmas recente»
comi' nas mais antigas c crônicas,

El eé absolutamente inofensivo, sem reacCos, poctendo o paciente
continuar porfoltnnionte imp i-'-us iifazuie- habituais.

Com este mfttodo,**qiicJ ' foliu excltiBlvamente pci esta cllnlra,
hn em Beial desapareolnjanto Imediato ria f.-ilt.-t de ar cansaço, chiado
o tosse, e sobrevêm noitf*- di: iono profundo e reparador, desde o Inicio
do tratamento

So existo' anslni uni melo d« aliviar rapldamflnte c^to-- grandes
.sofredores, é necessário, entretanto, que pie não <(* torne privilegio
apenas dns pessoas abastadas. Por Isso fa?. parlo do nosso progran.tt
acolher a todos os quo nos procuram, Existe poi- -ti nina icclâo In-
calcnlavel de sofredores, atacados de asma grave, tncapan-s de um
osforço físico, subir unia inciuln ou andnr, nprcssailameii'^ o que A
noite, principalmente, são atacados do opressão "chiado" ou tosse, c,
assim, esperam o amanhecer sentados no leito uu »ecostndo a tra*
vossulros altoa; muitos ddos peornm considei'avelm'irite na» miidan-
i;as bruscas do tempo o quasi som pre as crises ião acompanhadas
oti precedidas dc numerosos espiros, coni dlstllacao nasal abundnnte
que da paru molhar dois ou mnls lanços. Muitos nsmntlcof peornm
tliiando se resfriam ou flonm Kiipados; ha os que nãr podem incerlr
certos alimentos, álcool, laranjas, etc. ou aspirar pn"ira. fumaça, ndo-
res fortes, como (razoUno. cora de assoalho, "flit", perfumes a maio-
ria o muito sujeltn n renfrtados e muitos deles costumam usar uma
ou mais camisas de flaneln, quasi todos penram, ue liimnni sorvetes,
prelados, ou se apanham um vento nas costas, humldade nos p.:s, etc ;
muitos não podem nem mesmo tomar banho... As mulheres, qunslsempre sentem a*rravar-se a falta de ar nas vésperas dos -eus iierio-
dos, menatualsj ha usmatleos que peoram se têm um susto, uma emo-
ção, uma contrarlednde: e ha os que nem podem rir, A vontade,

Outros silo atacados do asma mnls benlRiia, com acesso- mais fra-
cos ou mais espaçados, mas, com o tempo, caminham geralmente
pnra as formas graves, crônicas, com ns suns terríveis complicações
pulmonares ou cardíacas, caso não se tratem conveni(nli;inenie.

Pois bem, a nossa clinica trata de todos os usmatleos une a pro-
curam, cobrando-lhes de acordo com os seus recursos, nem exigir-lhes
grandes sacrifícios financeiros, e fornece por sua tonta todos os me-
dlcamentos necessários para o tratamento; assim come est;> aparelha-
da para debelar qualquer acosso do asmn em sua «'de ou <¦ dnmlllclo.

A "Clinica de Asma Dr. Camargo Franco", aciri-se instalada .1
rua Ouvidor, 183, 1." andar (Edifício Ronçalves Araújo], saias 15 e 17.
funcionando dlarlamcnto, das 15 as 18 horas. Telefone: 42-0527
e 22-3642. (334S2)

RÁDIOS - REFRIGERADORES
Ai rm-lUrtíN murei-, A' v- ,la o ,t ,,r-un Válvula, RCA Os mclliorcs dcscmn,,-. Concertos garànlidc-sCÃSfl MARTIHHO fl v. Rio Branco, 5  Tel 4 3-0732.

>V;

DlMHi r\u> DOMC-S

PPRR IMPERMEHB1LIZRR RRGflMRÇRS :
CONCRETOS-PQHEDES HUMIDPS-CRIXPS OflCUfi

SUBSOLOS. ETC. IfffpfÇr
-PÍ<E5FNTRl.:r.S PflOP US Di-OES DO BRfiSlL

l" 0E MJRC0 UO i°-
FONE 43 0B00

FICA NOVOçr mm
iíUWJ _.-_?.„ ÍL'l.íi •
CONSFRVAnOHF.S OK TAPFTliS

COPACABANA
Lava, rotípcrta. oint.i ou tinac

qunlqurr qualidadt* de
tapetes, com i máxima

perfeição

R. Octaviano Hudson, 14
TEL. 277193

(X 12594)

MODELOS AMERICANOS
Pessoa recém-chegada dos Estados Unido» vende lindíssima coleção de MODELOS AII.

TENTICOS em: MANTEAUX, TA1U.EURS, VESTIDOS. NEGMCÊES, CASACOS e BOLSAS de
CAMURÇA e ANTÍLOPE, PULLOVERS, SAIAS e JOGOS do IU, COLCHAS de "CHEN1LLE", «
multo» outros artigo», de qualidade superior a PItECOS SEM CONCURRENCIA FACILITA.*!.
DO OS PAGAMENTOS SEM ALTERAR OS PREÇOS.

 RUA GONÇALVES DIAS, 80 A — SALA 517 _ 6* ANDAR (AO LADO DA CONFEITARIA-.COLOMBO". EM FRENTE DA "TECELAGEM MODERNA"). (X H608)

CORTINAS-STGRES
TAPETES PASSADEIRAS

Tecido» de todoa os tipo»

i^__jf_UH_________________f
^__]l HH

HI *«9B__l^.___i _L__L

TOLDOS
de

LONA
Movei» para varandas • Jardim.

||Í|

URGENTE
VENDE-SE COM GRANDE URGEN-

CIA POR MOTIVO DE VIAGEM,

UMA TORREFAÇAO E MOAGEM

DE CAFÉ' INSTALADA NUM DOS

PONTOS DO CENTRO. RESPOSTAS

A' CAIXA POSTAL 3411.

(X 17313) [

CASA FERNANDES
VENDAS EM

10
PRESTAÇÕES

Rua 7 de Setembro, 186
22-6578
22-4064Fones

(X H5«>

CERÂMICA
ARTÍSTICA

As.uh.Jo8, fontes, vasos, otc,
tambom cimento armado.

S. PEDRO, 181
BUENOS AIRES, 88

(X 15625)

O PÃO E A MOSCA
Combata as moscas de sua casa, ela» ante» de pousar no

püo, carne, doces e nos pratos de restaurantes, ji pousaram
nos escarros, feridas, etc. Instale um aparelho elétrico REX,
quo ntritl ns moscas o fui min", as aos milhões em poucas lio-
ras. Distribuidora pnra todo Brasil — A SONORA — Av. Dr.
Nilo lJe_iii...a, 9 — Telefone 234 — Nova Iguassu'.

(X 15705)

Mutro-Phospnan
-RITACAO NERVOSA 

-6_RftíS
NUTRE- FORTIFICA• RIC0NST1TUE

MIC0(OI<TEM..AU00U*'timCSaiANDQiK _

TÔNICO CTH
RECOHSTITUINTE d I D

Ê4tt iodeis Idade j4
APARTAMENTOS LEBLON - ALUGAM-Sp

Com »ala, quarto, coslnha, banheiro, qnlntnl e tanque. 4
Av. Bartolomeu Mltre 448, transversal a Alaulfo Paiva, Hon-
de e ônibus Leblon.

Aluguel» 300|, 320f e 850|, Inclusive taxas. (X 10Ç6S)j

*ll*n fiouufufitko £hu cie mãe-.
at*t# vtUe « fltna /wowui* <_

<5AL€RIA H€UB€R«StsR
RUA ÍUINOJ AlR<«r TtO |;^SjL-Ut/t m amttnuftío ciaACC na/Ivtnicto . \\

(CHPRC «OVIDâP-JI INTCRCffANTCJ
PARA D<CORA4-A0.-,CAtA«PR(SCNT€) jjfâ
&&a/em/-* 'auto,- ca»d « 3»nr*ãim-4 mais ¦¦
lenda loja du rua barão .« itapétininôa '

...

ê

B-nix

Carteiras de identidade
PARA NACIONAIS 25». ESTRANGEIROS 60$.
Folhas corridas. Atestados de bons antecedentes.
Titulos declaratorios de cidadania brasileira paraestrangeiros proprietários no Brasil. Cancelamento de

notas de prisão. Matrículas na Inspetoria do Trafego
para toda classe de veículos Petições para as juntas
de alistamento militar Passaportes brasileiros Casa-
mentos Certidões Revalidações de carteiras dr estrnn-
geiros 5SO0O. Petições. Carteiras profissionais. E toda
classe de documentos em geral. Consultas grátis.

Solicitador* GONÇALVES
Rua dos Inválidos, 100 — Posto de Esta.npillias.

EM FRENTE A' POLICIA CENTRAL. Das 9 ás 18 boras.
Este anuncio só sae aos Domingos. Recorte e guarde

(X 14656)

CASAS EM MADUREIRA — ALUGAM-SE
A 2 minutos da ulaçio t a 25 da cidade, casa, - apartam-Mos

com 2 e 3 quartos, sala, cozinha, w. c. com ch«v.°. quintal r tanque,
í RUA DOMINGOS LOPES, 500 — ALUGUEIS J20S - 1001 -
INCLUSIVE TAXAS. (.\ 16366)

DIVIDAS-COMPRAM-SE
Escritório -«pet-lnllsndo com r-p-eientnnte em toda» a» lo.

calldatlea do Brmlt.
COMPRA ou effecta» raplila cobrança de qnnlqaer titulo

de dlvltln.
ADVOCACIA EJ1 GERAL, INVENTÁRIOS, DESUHTIOS.

CONTRATOS, adiantando custa» em determinado» ca»n». Con-
NiiltniH nem romprnmfHio, Ron do Onrldor J8S, «nln» S(M e•JOS, i!n- 11 As 1. r dn» 1-1 A» 18.Tel. ______ (X 145S4)

HAIHO SVOTT
U tiTKAIJIVAKlfJS DOS KAOIOS

Aparelhos de 14 • 20 e 33 válvulas
KEPHKfarJNTANTB HAHA O BKAtllL

RIO BRASn REPRESENTAÇÕES LTDA. '
RUA BA AI.FANUEUA 91 — SOBRADO — IEL. tS-lOOT _

Venda direta ao publico 5

PROCESSOS DE CHAMADAS
DE ESTRANGEIROS, QUE SE

ENCONTRAM NO EXTERIOR
De acôtác com a nova lei. Atcnde-M som-nte aos interessado, das

15 4- 17 hora.". Fala-se qualquer idio_a, — SECUR1TAS — TRAVES-
SA DO OUVIDOR, 36. 3» andar. (X 16316)

RESTAURANTE-BAR
NO COPACABANA — VENDE-SE

Informações: Tel. 47-1134 das 11 ás 18 horas
(X 1372

ENGENHEIRO CIVIL
Firma construtora desta Praça, precisa de um para

cargo efetivo, que apresente referencias e pretínçôes
em carta dirigida para a portaria desto jornal

(X 15723)

Emprezas de Publicidade
Arrenda-se pelo prazo de quinze mezes, a con'-

tar desta data, para entrega imediata, uma frente
dc doze metros e sessenta, á Praia do Flamengo,
no melhor ponto. Tratar com J. Marques Pereira
— Edifício Porto Alegre 3.", sala 304. Tel. 42-S215.

•ffly.
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Burroughs
A maquina <]<.• -omar c t-alciilai- BlJKKOUGHS
c econômica por<|tir fornere resultado» exn-
tos durante longos mios de trabalho com o

mínimo df atenção mecânica.

A BURROUGHS de HOJE
executa o trabalho

em tempo menor,
com esforço

menor,
a custo
menor.

i Sjf5^'|m!',ii,

^^Êi^t_w_3
_Wk$3$Si _Ws_-+*!2?
Vfflfyffiffi^&f&M ^^m— ^^t-mW^rtífffàb. ^m__ \_*W'l\y^_—1!w,vâw^_\

\-m\^t^t_-\^^^^m\
CIA. BURROUGHS DO BRASIL INC.

Rio de Janeiro São Paulo
ALFÂNDEGA, 81=A, 1° BOA VISTA, 116-7'

¦ i " i ¦'¦ Vi ini ¦ '" "' ' mee—wmttmm——mmevastmm~ .

mam- -m_m_w9Ê^EiX—J_-W»m- SÍ^M1^ '
uDHfflr M ') vida x^SÍ '

li SANATÓRIO BA"BACEU
'• alnmrnlii ile doente» ntTTUlo» ei mentne». Sltundo » 1.3041

istroM, cm cllnm i-uperiulmente Indicado pnra o tratamento
(t iloenlri. iiii-nini-n. Bnrhrlíf na. Mlnn* Gera». Illreotiire»! Or».
i. Si-nnn Plsnelredu. Tyiulnro F. Aunlnr e Odeelo S Flmiel-

 reiln. IMione 1110. ———-— <I5I>

WP

AOS MÉDICOS
0 Dr. José Munii de Mello, especialista no tratamen-

íc das HÉRNIAS sem dôr, sem operação e sem repouso por
injeções locais (formula de sua descoberta), com consultórios
instalados em BUENOS AIRES - MONTEVIDÉO - RH) DE
JANEIRO - SÀO PAULO e PORTO ALEGRE entra em nego-
iiações com médicos que disponham de capital e queiram

i escutar a referida especialidade nos estados de PARANÁ'

| 
-- MINAS GERAIS - BAÍA - PERNAMBUCO - CEARA' e

Í* 

HRA' ou em oufro estado e cidade de sua livre escolha,

fitar à RUA URÚGUAYANA N.° 54, 1,° ANDAR - Das 9
fo II horas e das 14 às 16 horas.

IX 1281IS)

n

MANAGER
An important rejail firm in Rio has a vacancy for an

I Suergetic man, age 25 to 35, with good commercial, ex-
I
I psrience, capable of becoming later a branch manager.

Wrife box N.° 13872 this paper.
J* (X 1ÜST2)

97 FINANCIAMENTO
CONSTRUCÇÕES
HYPOTHECAS

PELA
TABELLA
PRICE

Umureato HU a 711% do vBlur do Immovel (predio e (erre-
I ii) nu D(atricto Federal, qaalquei Importância pnra con»- uir, «obre prcdlo em conitnir*;àu já ponutruldo oa parn
tCHsntar hviHithrctis mt trona» pelo» prazo» de I a 15 annoai
atleuntmmvs dinheiro para cerrldfte» e Impoatoa alraudna. Ua-
rimo» aolnçflo Immedintn nu aprencntaçfio de neRorlo. Infor•>iiiç«c» i-oiii HIII Kl rt o. i rua llnrno» Alrea. 87. I* <en«r»
Avenida e Iriiirunynnnl. (43349)

TÊint i:\os
|M PRESTAÇÕES MENSAES, MÓDICAS

Posse tmmediata ao pagamento da l* prestação' IJ U C A
MARIA Da GUA CA

UEALENGO
Informações cum o Sr. Marto, 4 Rua Domingos Magalhães

081, rm frente fi eatacúo - Plione 'í'J-4H~,õ, e no escritório
central da
COMPANHIA IMMOBILIARIA

NACIONAL
ROA DA QUITANDA 143 «-*i PHONB 23-210)

¦ - -" (47596)

GERENTE
Importante casa varejista desta praça procura moço de

25 a 35 anos de idade, com experiência comercial, para

exercer futuramente a gerencia de filiais.

Escrever para a caixa n,° 13871, neste jornal.
iX 1SS71)

VIAJANTE
Precisa-se de um viajante para a zona Sul de Minas.

£' necessário fer conhecimento do ramo de fazenda e arma-
rinho, preferindo-se o pretendente que conheça a zona.
Ofertas somente por escrito, com indicações sobre atividades
anteriores e cópias de atestados, acompanhadas de uma foto-
grafia do pretendente, à MATTHEIS & CIA. LTDA , Caixa
Postal AQ? Pín Ho Janeiro

CONCESSÃO ÚNICA DO GOVERNO DA REPUBLICA

LOTERIA FEDERAL DO BRASIL
Cnfln.to celebiulo cem o O.ver.. dt Unlâo em 24 dr Dezembro de 1937. i villl <U Lei. N. 21,143. dt 10 dt Marco dt 1932

PRBMIO MAIORi
350.' EXTRAÇÃO 500:000$000 PLANO T

Lista da extração de SÁBADO, 2 4 de MAIO de 19 41

3.826 PRÊMIOS
Nesta lista nio figuram por extenso os números premiados pela terminação do ultimo algarismo, mas figuram os premiados pelos finaes duplos do 2.' ao 4." prêmios

fls kilkelts sgo litpfrin em papel branco, tinia verde claro, fundo rente escuro e numeração preta na frente, com t inscncio: EXTRAÇÃO EM 24 OI Mi OE 1841
ATENÇÃO: VERIFIQUEM A TERMINAÇÃO SIMPLES DE SEUS BILHETES
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1939 _ 100$
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1972. 100$
1977 _• 100$
1092 . 100»

2508. 100$ I
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100»
100»
100»
80»
100»
100$
80$
80$
100$
80$

. 80$
100$

. 100$
. 100$

80$
100$
100$

... 80$
100$

... 80$
. 100»
¦ 80$

100$
.. 100$
.. 100$
.. 100$
.. 80$
.. 80$
.. 80$
.. 100$
.. 80»
.. 80$
.. 100$
.. 100$
.. 80$
.. 100»
.. 100»

6900
6924
6941
6952
6967
6971
6983
6997

...200»
... 100»
... 80»
... 100$
... 80»
... 1001
... 1001
... 80»
... 80$
... 100»
... 100$
... 500$

T000. 80»
7044- 100$
7052.. 80$
7067- 80$
7100 . 80$
7129... 100$
7152. 80»
7107 _ 80»
7182.- 100»
7189- 100»
7200. 80»
7231 _ 100»
7252.. 80»
7255... 100»
7207.. 80»
7291_ 100»
7300.. 80»
7352 _ 80»
7357. 100»
7307... 80»
7376... 100»
7385.. 100»
7392.. 100»
7400... 80»
7411... 10Q»
7452... 80»
7458.. 100»

7467...
7498...
750(1...
7352 ...
7567 .
76M>...
7639...
7641
76Ó2
7667 ..
7690...
7700...
7720...
7729...
7752...
7767 ...
7780.,
7796...
7800...
7802...
7852...
7856...
7866...
7867...
7875...
7882...
7886...
7892..
7897...
7900...
7952...
7953 ..
7967 ..
7ÍI75 ..
7931..

801
1001eo»
80»
80»
80$

. 100$

. 200»

. 80$
80$
100$
80$
100$
100}
80$

.. 80$
100$
200$
80$
100$
80$
100$
100$
80$

200$
100$
100$
100$
100$
81»
804
100$
80»
100$
100$

9115
1:0008000

013» - 100»

10382.... 100»
10400... 80$
10402... 100$
10116... 100$
10444... 100$
10452... 80$
10167.. 80$
10500... 80$
10506... 100$

8
8U00.,
MHII
8052.
8067.
8100 ..
8106 .
8136..
8152 .,
8167.
8177..
8200.
8252 .
8267..
8291

3
1004
80$
804
80$
100$
100$
8!
80$
100$
80$
80$
80$
100$

9161.
0167.
9181..
9200..
0204..
¦9233..
9252..
9200..
9261 .
9267.
9300.
9302.
9342.

100$
80$
100$
80$
100$
100$
80$
100$
100$
80$
80$
1004
100$

11750 i., 100$
11707...: 804
11800... 80$
11803... 500$
11806... 1004
11818.
11352.
11867.
11900.

1004
80$
804
80$

11915.. 1004
11919... 1004

3152
30:0008000 ....
i PADLO 10542 jiSn

2:0003000 |A
9152... 80$ .... I •/
orno... ioo$ BAIA **

13552... 80$
13555... 100$
13.563... 600$
13567... 80$
13600... 80$
13629... 100$
13652... 80$
13667. 80$
13670... 300$
13674... 100$
13691... 100$

2°f ! 13692... 100$
13700... 80$
13752... 80$
13767... 80$

9352... 80$
9360... 100$
9á»7... 

"804

9372... 1004
'9387 -.100»
9400... 80$
9452.
!M67.
9500
95J7
9527..
9552.
9567.1 9.172.

80$
80$

-' 80$
¦.200$
100$
80$
804
100$

00$,°?!Í
sor1

8300... 80$
8352.. 8Ú$
8367
81(10
8400
8401
8426.

80$
100$
80$
100$
100$

8452... 80$
8167... 80$
8171... 100$
8500... 80$
8504.. 100$
8512... 200$
8532... 100$
8552... 80$
8567... 80$
8600... 80$
8616... 200$
8626... 100$
8652.. 80}
8654.. 1004
8666... 100$
8667.. 80$
8693... 100$
8700... 80$
8715.. 100$
8736... 100$
8751 .. 100$
8752... 80$
8756... 100$
8767. 80$
8772... 100$
8776... 200$
8797... 100$
8800... 80$
8852... 80$
8867- 80$
8900... 80$

8905

8952. 80$
8961 _ 100$
8967. 80$
8979... 200$

12000
10552.. 80$ 12012
10567... 80$. 12652
10600... 80$ ! 12058
10(110. 100$ I 12067
10623... 100$ I 1208"
10652... 80$

100$
100$
80$.
100$
80$
80$
,80$
100$
100$
80$
100$
100$
100$
100$
80$
80$
100$

10657
10661
10667
10685
10700
10752
10767
10778
10796
10800
III8I7
10828
10832
10848
10852
10S67
10900

9589... 200$ ,":j«M,.. 100» I
;.\8G0o'.,.. go$

9620. 100$ '
.9026... 100}
.9046... 200$

. 9652... 80$
9667... 80$
9700.. 80$
0711... 100}

10900... 80$
10920... 100$
10923 .. 100$
10952 ... 80$
10967... 80$

9713.,
9744.
9717..

100$
100$
100$

II

. 80$

. 100$

. 80}

. 100}

. 80}
200}

12100... 80}
121111 . 100}
12137.. 100}
12152... 80$
12167... 80}
12173.. 100}
I2I8II. 100}
12200... 80}
12252.. 80$
12267. 80$
12300... 80$
12304 .
12313
12352.
I23VI.
12307

100$
100}
80»
100$
80$

12395.. 100$
1210(1... 80$
12435 . 100$
12119. 100$
12152... 80$
121113... 100$
12407... 80$
I2.VI9.. 80$
12514. 100$
12552... 80$
12567... 80$

I 12589... 100$
1W00... 80$ I 12600... 80$
11052... 80$ ! 12052... 80$
11005... 100$ I 12067.. 80$
11067... 80$ I 12684 . 100$
11100- 80$ I 12700 .. 80$
11101... 100$ 12734 .. 100$

15
15000... 80$
15007... 100$
15030... 100$
15034. 100$
15002... 80$
15055 .. 100$
15007... 80$
15100... 80$
15152- 80$
15167... 80$
15170... 100$

• 10567... 80}
10375... 200}
16586... 100}
16600... 80}
16620... 1004
16652... 80}
16667... 80}
16700... 100}
16700... 80$
16720... 100$
16752
16767

!?™: 100} i 
15192- 100$

13772... 100}
13792... 100}
13800... 89}
13801... 100}
13827... 100}
13818... 100}
13849... 100}
13852... 80)
13863... 100)
13867... 80)
13873... 100)
13877... 100)
13900
13904... 100)
13927- 100)
13950... 200$
13952.. 80$
13INÍ5
13967
13981
13997.
13999

14

15200... 40)
15252... 80)
15267... 80}
15284... 100)
15300- 80$
15307... 100$
15317... 100}
15352- 80}
15367- 80)
15370... 100}
15373... 100)
1540O... 80)

... 15130- 100)*°* 15452.. 80)
16467-. 80$
15484- 100)
15500... 80}
15517... 100)
15529. 100$
15550... 1004
15552
15562
15567
15600
15(107

80$
80$

100$
80$
100$
100)
100»

14000.
14038.,
14052 .
14067.

30$
100»
80$
80$

JiÒ2... flOS i mui... iuui . '•-'¦" ¦• >""#
9757... 100$ I 11152... 80» 12739... 100$
9702... 100$ ' 11165., 100$ I 12752.. 80$
9767... 80$
9798... 100$
9800.. 80$
9815... .100$
9831... 200$
9852... 80$
9867... 80$
9899... 100$
9000... 80)
9952... 80},
9987... 801
9908... 1004
9989- 100)

11167... 80$ 12761... 100$
11200- 80$ 12767. 80$
11216... 100$ 12800... 80$
11252... 80$ '2843.. 100$
11261... 100$ ™"'"

10
10000... 80}
10008... 100}
10031... 100)
10052... 80)'
10067... 80}
10094... 100)
10100- 80)
10140. 100)
10152... 80)
10167- 80}
10180. 100)
10183... 200)
10190... 100)
10200... 80$
10252 100$
10252- 80)
10254.-100$
10207... 80$
10281 .. 100$
1O300... 80$
10301 - 100$
10350... 200$
10352... 80$

11287... 80$
11239... 100$
11300... 80$
11302... 100$
11310... 100$
11310... 100)
11352.. 80)
11367 - 80)
11386... 2004
11400... 80}
11402. 100)
11444... 100)
11452... 80$
11454- 100$
11467... 80$
11500- 80$
11501... 100}
11528... 100)
11540... 100}
11552... 100)
11552... 80}
11559... 100}
11507- 80}
11588... 100)
11000.. 80}
11048... 100$
11652. 80)
11667- 80)
11675... 100)
11093... 100)
11694 ,
11700.
11702.
11716

100)
80$
100$
100$

11733.. 100$
11742. 100$

12852.. 80$
128110... 100$
12867... 80$
12869. 100$

¦ 12897... 100$
12900... 80}
12926... 100)
12932... 100)
J2952... 80)
12967... 80}

13
13000... 80)
13050... 100)
13052... 89}
13060... 100)
13067- 80)
13100
13135.
13152.
13161
13167
13200

80)
. 109}

80$
100$
80$
80$

13252... 80$
13267- 80$
13300. 80$
1332,5.. 100)
13352... 80}
13367... 80)
13400- 80$
13417... 500)
13452. 80}
¦13467... 80$
13473 100)

11747.. 1008 | 13487... 100)
11752... 80) I 13500- 80}

14085.. 100$
11090... 100$
11100... 80$
11111... 100$
11(22... 100$
11(30... 100$
14152 .. 80$
14167... 80$
14200... 80$
14232... 100)
14252... 80$
11267.. 80$
1-.800... 80$
14328.. 100$
14352... 80»
14357- 100»
14367... 80»
14400... 80$
11406... .100$
14436 .. 100»
14451... 100$
14452... 80}
14467... 100$
14467... 80}
14488... 100}
14500... 80)
14515... 200}
14552... 80}
14506 .. 100$
14567 - 8(1}
14600... 80)
1.020.. 200$
14016.. 100$
14617 . 100)
14018 100)
146.52- 100)
14652- 80$
14661.. 100$
14667- 80$
14700... 80$
14752... 80$
14767.. 80$
14800... 80$
14829- 100$
14845... 100$
14852'.. 80$
14B67- 80$
14890 .'..'100$
14900- 808
14908... 500$
14952... 80$

,14907;.. .•80}

. 80$

. 500)

. 80)
¦ 80)
100)

15610 . 100)
16652... 80)
15667- 80}
15695.. 100)
15700... 80}
15709. 100)
15715- 100)
15739... 100}
15752... 80)
15767- 80$
15800... 80$
15852... 80$
15863... 100$
15867... 80$
15804- 100$
15900- É0$
15901 . 100)
15939... 100)
15942. 100)
15943 .. 100$
15952- 80)
15905... 100)
15967... 80)
15975.. 100)

16
16000... 80$
161X15- 100)
16052.. 80)
16063... 100)
16067- 100)
16067- 80)
16070- 100}
16093- 100}
16100- 100}
16100- 80}
16110- 100)
16119- 100}
16152... 80}
16167- 80)
16200- 80S
16211. 100}
10241 - 100)
10252- 80)
16267- 80$
16300- 80$
16301- 100$,
16352... 80$
16367- 80$
16100. 80$
16(51 - 100$
16452- 80$
16407 . 80$
16500... 80$
16508 - 100$
16537- 100$
16538... 100$
16552... 80$
16557... 100)

16791... 100$
16800... 80$
16852... 100$
16852... 80$
16853... 100$
16867... 80$
16900... 80$
16938... 100$
10945... 100$
16952... 80$
10900... 100)
16967... 80)
16981 - 100)

17

18390
I:

17000...
1703,5...
17052..,
17067..,
17086..
17100...
17152...
17167 .
1720O-
17234...
17237...
17252 „-,
17267 .

, \T2R<J...' I730O..
17333...
17352...
17300...
17367-
17370...
17400-
17412 -
17452...
17407^.
17470-.
17500..
17552-
17567...
17578..
17586...
17600...
17652..
17667-
17686...
17700-
17752 -
17767 _
17777-
.17786...
17800-
17816...
17822...
17852 ...
17867-

80)
100$
sor
80$
100$
80$
80$
80$
80)
100$
100$
80$
80$
100$
80$
100$
80$
100$
80$
100$
80$
200$

. 80)
80$
100$
80$
80$
80$
100$
100$
80$
80$
80$
100)
80)
80)
80}
100)
100)
80)
100)
100)
80)
80)

18400...
18105...
18431...
18447...
18452...
18162...
18167 ..
18500...
18523...
18537...
18538.
18552...
18567 -
18600...
18623...
18634...
18652...
18667..
18698...
18700...
18712.
18746..
18751.
18752.
18752.
18767.
18300.
18852.
18867.
18883.
18886.
18900.
18916.
18029.
18950.
18952.
18964.
18967.

80$
100$
100$
100$
80$
100$
80$
80$
200$
100$
100$
80$
80$
80$

200)
100)
80)
80)
1004
80)

.. 100)
100)

.. 100)

.. 100)
.. 80)
80$

.. 80$

.. 80$

.. ,.80»
100)

.. 100$

.. 80$
-10»
.. 100$
.. 200$
.. 80$
.'100$

808

19970... 100$
19994 ... 100$

20

19

17877
1:
17900- 80$
17901 - 100$
17944- 100$
17952., 80$
17967- 80}

18

10307... 80$

9000 80$ Í^^^^^^^B^^^^j

Sl.ijjó» teoNTÕS FAC-SIMILE :NP4li

18000..-.
18039.
18040-
18052 -
1.8067 -
1808Õ-
18100...
18110..
18130...
18152...
18164 -
18167.-
18198...
18200.
18234.
18235.
18238
18252
18264
18267 .•.
18300.
18311
1831-11
18329
1)1339
18352
18361
18367

80$
100$
100$
80)
80)
100)
80$
100)
100)
80)
100}
80$
100$

. 80$

.. 100$

. 200$
.. 100$

80$
... 100$
... 80$
80»

.. 100$
100$
100$

...100$
•¦ 80$
.100$
80$

19000
19027
19037
19010
19052.,
19067
19100..
19152..
19107..
19200
19209..
111220.,
19230..
10252..
19267.,
19274
19297
19300..
19319...
19352...
19367 .
19386..
19398 .
19400...
10412
19152-
19167..
19469-
10485..
19500..
19544-
19552 -
19554-
19567 -
19600...
19043.
19652 -
19667 ..
19700-
19718-
19720 .
19734-
19745 _
19752...
19767...
19792...
19795...

80$
100)
100$
100$

... 80$
.. 80$
. 80$
. 80$

.. 80$
80»
100»
100$
100$
80$

.. 80$
.100$
100$
80$

.. 100$
480$
80$
100f
100}

. 80$
100$
80$
80$
100$

. 100$
¦ 80)
. 100)
. 80}
.100)

80)
80)
2W)
80)
80)
80)
100)
100)
100).
100)
80)
80)
100)
100)

200IKI
20023
20019..
20052..
20067.,
20100..
20152..
20167..
20187..
20200..
20211..
20252..
2021)0..
20207.
20289..
20300.,
20322.
20352..
20350..
20367 ,
20100..
20411.
20139.
20452..
20167..
20500 .
20552 .

j 20553.
20507..
20589..
20000..
20610..
20614..
20611.
20652.,
20667.
20700.
20700.,
20732..
20752..
20767 i
207811.
20795 .

I 20800.
20823...
20849...
20852..
20867 .
20872..,
20900 -
20952 -
20967...
20908...
20975...
20989...

. 80)
100)

. 100$
. 80$
. 80$
. 80$

.. 80$
. 80$
. 100$
. 80$
. 100$

80$
100$

.. 80$
.100$

.. 80$
. 600$

.. 80$

.. 100$

. 80)
,. 80$
. 100$

. 100$
. 80$
. 80$
. -80$
. 80$
. 100$
. 80$
. 100$

.. 80$'

.. 100$
. 100$
. 100$
, 80$
. 80$
. 100)
. 80$
. 100$
. 80$
. 80$
. 500$
. 100$
. 80$
. 100$
100$
80$
80}
100}
80$
80$
80$'
100$
100$
100$

21900... 10(1$
21924... 100)
21915... 100)
21932... 808
21967... 80$

23160
Aproxlmaçio
12:500$

22 
j 23161
500:000$22000... 80$

22016... 100$
22052... 80$
22061... 100}

220fi7

10:0008000

RIO

22067.. 80$
22069.'.. 100}'
22096... 100)
22100... 80}
22109- 100}
22133- 100)
22152- 80)
22155 .. 100)
22156 _ 100)
22159- 100)
22107. 80}
2210!)- 100)
22200- 86}
22252... 80)
22267- 80)
22271 _ 100$

22277

21

19800
5:0008000

S. PAULO

Í9600.
19820..
19814.
19852..
19859:,
19803.,
19867 ...
19874..
19900..
19923..
19934 .
19952...
19967...

. 80$ I
,. 100$ I
.. 100$
.. 80$
.. 100$
.. 100$

. 80$
100$

. 80$
200$ i
100$ I
80$

. 80$

21000
21012
21022
21014
21052
21067
21100
21103.
21138.
21144.
21146..
21152..
21165.,
21167.
21200.,
21218..
21252..
21264.
21267 .
21300.
21320.
21335..
21352.,
21307 .
21381..
21300.
21400.
21413.
21418.
21429 ..
21452.,
21407 -
21500-
21552...
21567...
21600...
21052 „.
21667...
21691...
21692...
21700...
2173(1...
21752...
21707...
21800-
21801...
21852 -
21867...
21900...
21901;.

80}
.. 100)
. 100}
.. 100)

80}
.. 80$
. 80$
100$.
100)

,. 100)
.. 100)
.. 80}
,.100)
. 80}
.. 80}
. 100}
. 80)
. 100)
. 80}
. 80)
. 100}
. 200$
. 80$
. 80$
. 100)
.100)
. 80)
. 100}
100}

. 100)
80)
80)
80$
80$
80$
80$
80$
80$
100$
100)
80$
100$
80$
80$
80$
100$
80$
80$
80$
100$

22279.
22289-.
22300.
22333.
22339.
22352 .
22367.
22400.
22452 .
22)58.
22159.
22407
2218.5 .
22495.
22500.
22552.
22553.
22555.
22560..
21567..,
22568..
22587..
22593-
22596-
22600-
22052 _
.22067..
22067-
22700-
22752-
22767-
22800-
22814..
22829-
22832...
22848-
22852 ..
22807-
22883..
2290O...
22952..
22967...

. 100$
200)
80»

.100)

. 100)

. 80$

. 80$

. 80$

. 80$
,. 100$
.100$
. 80$
. 100$
. 100$
, 80$
. «0$
. 100)
. 100)
1004.. m
1004
1004
100$
100$
80$
80}

100)
80$
804
804
804
804
1004
1004
1004
200$
80$
80}
100)
80)
80$
80}

RIO

23162
Aproxlmaçio
12:50u$

23167..
28200 .
23225-
23252 -
23267 -
23292...
2330!).
23305 -
24300£
23352..
23357.
23307.
23400 .
23(02 -
23114 .
23452 -
23107 .
23300 ..
23508 -
23552 -
23567 -
23600.
23606 -
23642'-
236(7.
23652 ..
236,5.'Í_
23664 ..
23667 -.
23669 .
23700 -
23735.
23752 .
23767 .

. 23787..
I 23800-
!, 23814 .

23852 .
23807-
23882.
23900-
23952 ..
239.54 -
23967-
23998 .
24000..

40}
80}
100}
80)
80)
100)
80)
100)
100)
80)
100)
8D)
80)
100$
100)
80)
80)
80)
100$
80$
80$
80)
100)
100)
100)
30)'

.500)
100)
80)
100)
80*
100)
80»
80)
100)
80$
100$
80$
80$
100$
80)
80)

500$
80$
100)
80)

23
23000... 80}
230(8... 100)
23052... o0$
23067.. 80$
23088... 100)
23090 -. 100)
23100- 80$
23105... 100$
23109... 100$
23114... 100$
23152... 80$
23155- 200}

23161
500:000$

RIO

ao
tf»

o
tf)

3
C
3
(D
3
tf)

(D

I
5"
-

o

3

9152
30:0008000
S..PA0L0

22067
10:0008000

RIO

19800
5:0008000

S. PAULO

10542
2:0008000
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O BSCMTOI1IO A «UA DA ALMrtDEGA u, BSTASA ABERTO PAKA PAGAMBNTOS TODOS OSDIAS irraiS, DAS 9 AS 11 H E DAS IJ $ AS I* HORAS, HXCBTO NOS DIAS «MIADOS.
A ADMINtólíAÇÁO PAGARA O VALOR QUB REPRESENTEM OS 4ILHBTES PREMIADOS, DURANTH

OS PRIMEIROS 6 MESES DA RESPETIVA EXTRAÇÃO, AO SEU PORTADOR. B Nto ATBNDBRA RECIA.MAÇAO ALGUMA POR PERDA OU SUBTRAÇÃO DB BILHETES
NO CASO DO PRBMIO MAIOR CABER AO NUMERO I, SERÃO CONSIDERADOS COMO APROXIMA.

ÇOBS O IMBDIATAMBN11I SUPERIOR B O UITWO DQS M1UIARBS *}UB JOGAREM, SENDO SORTEADO'
O ULTIMO, SERÃO APROXIMAÇÕES O IMEDIATAMENTE INFERIOR E O PRIMBIRO, ISTO fi, O NU.MBRO I

AS EXTRAÇÕES PRINCIPIAM AS 14 HORAS

Plano da próxima extravio cm 2S dc Maio dc IMI
PLANO X
rilMIoii

IPnaUfc
2 " " 7.50ÜKW) (»p«)iIbí(|o) p*M oj Buarroá jnttMci t poáUrtoY Vo' í.*prtalo t ¦ 
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íooiíw ...,; ¦sola» .....^"n"".\™"~~""""~^!
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50JOW pan M bilhít« terminado* totó o «laiHino «"1 do pri.nttnrprtaio  165.000)000
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12:5001000
1O00H00

ir.oxicoo
!l:5O0K0O

350" Extração = concessionário, domingos demarchi j= g^jterSMSS-S^cA^ - «n. t¥tl.a/,5A...... O E»ctlv»o d» Lolt,U; JOAQUIM DE FREITAS JÚNIOR - OOU t.XtV3ÇB0

ATTENÇÃO
Os bilhetes terminadosi em 1,2,7 e O, premiados ou não têm mais lóÇooo, adquiridosno balcão do "AO MUNDO LOTERICO" — RUa £0 Ouvidor, 139.

ONTÇM FOI ALI VENDIDO O NUMERO 22.067, *' D0S 500 CONTOS
EM 21 DE JUNHO,.GRANDIOSO SORTEIO DÉ SAO. JOÃO - 3 MIL CONTOS.

CORRESPONDENTE FRANCÊS-PORTUGÜÊS
Oferece-se colocação a moça brasileira.

Exige-se boa redação e conhecimentos de con-;
tabilidade. Referencias e ordenado para Caixa j
Postal 8 — Correio Geral.

MOVEIS D. JOÃO V
Particular vonde duas .rarisslmas pica» d mesa « 1 pa-

polelra) em jacarandá, autênticas D. Joüo V.
Av. .ToCo Luic Alves, 218 — Urca. IX U«!õ)

BOM EMPREGO NAS HORAS VAGAS
IMPORTANTE COMPANHIA PRECISA DE PESSOAS .ATIVAS

E DILIGENTES, COM BOA APRESENTAÇÃO,"PARA COMPLETA»
SUA ORGANIZAÇÃO, SEM HORÁRIO DE TRABALHO" E ¦ COM
POSSIBILIDADE DE 5001000 A 3:000|000{ MENáAIS, CONFORME
SE PROVARA'. CARTAS PARA 16228 NA PORTARIA DESTE. JOR-
NAL- - , ¦:' 

" '. " ' 
(X 16228)

(THERMOMETHOI 4>AHA ItBKI

(JtJkJkÊM±S MM r^_/V_^__m++^^Il*^'x'"\ ________________

i Compram-se Bibliotecas ou qualquer quantida
de de! livro» avulsos sobre todos bs assuntos.

Livraria Principal Ltda. - Telefone 22-0837
- Rua áão José 48. 

. ^ .«„.«,. . , .. CA 13/45)

"ESCRITÓRIOS OCTAVIO BABO"
So*.* 'ofi^taçli 

\i, r«poij.aiiHidade ío .-• . •
• 

' 
DR.. OCTAVIO BABO FILHO - Dapacliaiile e Advogado

R»p*rtlçd«.Piil)1içM o Fôro.em teM — RÜA \.« DE MARÇO, 6 (Edi-
;.-'.-.:*.",.y'.';iaçt»Jdo.'pKo). .TRI/,.-43-6256. . ; 

..' 
(X 15701)

FAMÍLIA
Casamtnto», reiimen 

'de 
bciu, t«ta.mcnioj adoinSc», invcnt«rioi, desquite»,

divórcios e anulações de casamento, -t
Compra e venda de bens moveis e lm»veis. Advocacia tm «eral. Dr MariaI.cnios. Rua 7 Set.», 107. i.o, — Tel.22-0751. Administração de Bens.

(X 1J576)

DAXSAS
DE SALÃO

Aulas diariamente pela professora
SRA; KELLER AI.S

Autora do livro TANGO ARGEN-
TINO. Inf. à rua Sete de Setem-
bro. 135-2» anda,-. Tel. 23-5333.
(Elevador).; (-.i 

JJ710) .

y_ykiíki



COT?T?ETO DA MANTTA -- Domingo, 25 dc Maio dc 1941 15

INFORMAÇÕES WBS
rilA.MAIJO- UIK-ICNTIC»s

_*alat"iiil>i Municipal ...,'., 8__l_l
Corpu ili- HoiiiliHlma lí... 4*311*4
Hwonoa uriíunlea dt rolIrfA'.,. füMiM-!
B*_lta (Iobiih í ,.VV.. S2-6HBH.

PAI TA III! CAÍ .'!'•
Dt dia,

Aj_ui,rin An_t-rU)l6a í!í--7(/<-<j
akuiiíu .'ut*te no-ur.yf-
Anuiu-la Prova da Bandeira.. üS-rttlUe
¦Afftiii-iji Copa eu lm ria *_7-(l37b
-llmcld Meler 21MUU7

Do nuitt •
-omiieio» p Icrliidas *!S-ll31)u

PlIiTA IHC LIJ7, E POUCA'
Zona urtnir.a  33-180(1 -2:1-1.1)11
Zona HulvrUana ,, 20-WlUU

LIMPKZA 1*1 UUCA
Beclnmii(,'í<('_ sulire a falui dc

coleta de Uxu  .... 23.024o
BAln AM 1'AIIA AS 11,11 A» UK

t-AIH KTA" E tiOVIÜHNAUOH
Informava ua wlo telefone .... V2-2.M*

TfcDND PARA O INTRHIOR
B. F. Central do Uras» t Ta-

reiopolla _:,-;.;.__¦
B. F. Leopoldlna aS-O-.Ho
H. F. Maricá ipar» Araninroa

• (.'abo .*r(o):
Inforninvirs no Ulo, ate áa 4

horaa da tarde S3-.17UV
Inform acue» roí Niterói, tel. ,. SOlü

<JH_.<. Wl<\ H, 1-AIHiUA
WU AVIAKS

latormaco» nela ulrtont ... Missa
CIIICliAIIA Itlo NAVIOS

Polida Uarltlma «3-38RK.

¦EHVIfO UBI ÔNIBUS PARA
o intui-ton

Da praga Mana porai
FtiniiHdla - Telef. 28-moo,

4? 4111 41-51»-
Blo 1'hiiIo ,,,, 23-07VU
Belo UorlMinta 43-OMH*
Bat. i„ur.-ii(,>o • Caxamrra' .... 'JU UM
Jnll de Fora  4K-I791 4H-OUH7
MurlnliP  4il-4HI« 4.1-74S0
Italliava. Hapuonla. .orlo Noto

I leopoldlna 48-4070
Plr»l 33-4600

Oo rso doa Atirado, vonx
Petropolis. Kntre Uloo. J11I7 St

Fora. Itnrhai-ens t bantoi
tlunimii ll'Hliiiira) 42-1)81)3

4U1

D§ mtt*rot paroí
Blo Di.nltoi 1 é 10 horaa da manbl.
Irielr- Ilu *• A borah da tarda

Cabo trrtp • AraniHma i lt boraa da na
nb* e » bora» da tarda.

lEatt» onlhna portem ria roa Oorosol
Oo-TrK Macbado. esquina de Vlawnda do
Uruguai)

ITrlhiirBo. pautando por Cacboelm 9,10
dl nninliu. Ü.45 t 4.49 dl Urdi.

1'arti'm da praça Uai tira Afooao.
AlU*l--\i:|AI* UU MINISTRO'

UO TRABALHO
O m.nUtro do rrabalbo dl audiência*

tt aexttia feiraa Davam . aer aoUdtadaa
pr-vlnmt-nle.
SUS.O_S PLENAS UO COM-
1.IIO NACIONAL UO TRABALHO

Ah «eaiQea plenna do tionaelho Nacional
At Trabalho r*all_am-tt áa terça» t qui»
ta tetroe _t.

BBUISTRO UB BSTRANUBIHOS
Koa Itaiuiclpi o- 80 — Dia II te »

hora» da tarde.

11H.NTIPI.ACAO PROFISSIONAL

O reglatro t feito oo aoaar uro do

Ministério do Tratu-fo. '

«ártico St mmoiet:'p» MdMtrK —
Xdade do 14 • 18 ano. Uoconiesta. 0.0.
•Jo erluldoa i ee rtlu-o-' d. «Ud«, ¦toa-
«ado de rnrlui, autort-Hto dot pala oa
miiutmavct» com firmai roconbadda que

dla|«nuda ae aataa .fiarem carlelra
proMuJíitiai ralo ao mero deve até lane*
do oa amortiacto. daptancio da fuocao
qne o muno» vai eierctf na oficio» oa fa*
brlra. ipa ..ri feita 'oalo .mpratador
Todo* oa docompnto^ afo laeDto» d* «elo

devem «er entreiciie* no andar tarroo do
Ministério do 1'rahalbo,' 'dat II kof» da
manhã á t nora da Urde O oianoi d»
Ter» lotar lt retrato, do *"i4 D* loow
de uma rlcna proTiaorta tttt .utimatldo
dfpnl» ¦ «i.iTw medico. A retirada doa
documento.» bô 0 wrmltída daa 8 ia i

«lírtiço* de mrnorea na «maroto **¦
Oartlilüe de ednde. .antorlaaeio doa pala
•a reMN-Ohavela. prova da proflaalo pae-
¦on. pflo emureRedur, sindicato de' fia»
te oo duna teetoiiunba» portadoraa d*
•artelra proflailonal Entrega dnaot do-
comciitoa da* 11 horar da manbS át I
fcoraa da tnrde l~vur cinco retrato» da
1-4.

MUSEUS
Vaie- Vaotoaoi - «Jumu da Boa TI»

Ia •¦ franqueada ao publico daa II aa t
kona da tarde Aoa aahadoa. fecha-M ta
S boraa . ia temndaa-Mraa'' i"
S*if»

Jfutea HUttrrtc* ttootomi —
Hori-ibai Ancora, perto do Mercado Ho
Bi ei nnl - Franqueado ao publico do meto
dia a» 4 horaa d. urde toa aàbadoe.
fecl,aae ta 3 hora. . ta urunda-felra»
aio ee abre.

Com ao» -orooia - Una Blo 01.
BH-nte n° IH4 - VlalUa daa 11 ia 6
da urde Ao» aabodo.. feeha-aa ta i
_or*. » ir wrundoe-trlraa nio m abra

Unira de Beta. stítt Kaeola de B»
Ia» Art» - Aberto do «elo dia ia »

hora» da urde. tua aatxtdoe. teeba aa ta
S hora* • h* «ecnndaa-frtráa afio et -abro

Saara fiimoen» do mira - Franunea
do ao punllra ia onlntpã » dnmlncoa. dai
S tinraa da tnrde em dcont. Boa Vlacon
di dr «llc» n» 111 V
beiístro db Nascimentos

10 'ju oiiitos

Fará Mn» de raglwtro. oe oaadnwitp *
«t ohltoa »ll o (lutrlto. Fed.nl dlrt-
dJ('t> em 14 rlrruriw rlçCea. que compra*
endom tre* tonau No Vretorlo. lt ma
U Manoel o° IA. aDo telto. oa realatroa
d* tndav ae clrrnnacrlcSeo. com exceçfio
da* *tc-tf0lntea

10' - Melei - na» alo roltoa t ma
Joaiiiilrn M^l*' n*. 8

lia - Krceuwl» d. Inbanma — am
C.»uiidura. a rua Nenal de Uourla 453

1!i - Cln-iinirrlcio de Iraji a Ja
«arciuiinii. tnmlx-m i rua. Nerval da Gon
lis 483 .....

13» - Bant» Cru a OoaraUba —

fnnfluna em Campo Orando.
14» - Madurem.- Bealeaio, Bania'

SaniiHHlmo o Hroador Camart — rto fal-
to» em Mndiirelr» i rua Maria Freira»
«o mm h

O rftii.iro de naaclmento • feito com
don» trfien-nnnn* i> pai tem 15 dlaa pa-
Va íaíe Io e a mil! 60

CONTRA A UVÚROPHOBIA

O «irvlco antlrriblco do Uupartamento
ide Mi-dlclna Veterlnurla, da Prefeitura,
«etA ifindí .oito diariamente, daa 11 *a
10 boraa, noa 1'oatua do Llmpeta Urbana,
¦'tiifldoa áa rua* Francisco Castro o, b,
Banta Tereza; Avpiilda 1'anlo de Fron-
tln n 45U e llbn do ('overnador. Oa clea
sfio licencluilos poderão eer matrloalndoa
fi vacinadoa nos locolo mencionados.

VAflNACAO UONTIIA A «A-
IIIOI.A KS IIKMOCAO UB

DOKVTKS

A vnclnneüo contra a varíola « feltn
dnrante a cemnna dna A is 14 boraa, e
aos domingos do melo dia ás IS boraa,
dou seguintes Contro* de Saude:

(,'BNTrtO 1
Portnrla — IIuo Itoicnde, 128
NotlMencrJea — Rua Heicndo,

128 
CENTUO 2

Portaria — -tui-i íJamprlno, 83
Notltlracilea — Bua ('amcrlno,

22-3872

22-4401

43-0634

43-2678

20-2338

2Q-.000

CENTRO 8•portaria — Bua Bento Lllboa,
4S  26-3804

Sollflcaçõef — Bna Bento Lia-
bo.i, 43  25-2291

CENTBO 4
Portnrla — Itua General flere-

rlnno, 01  
Notlflcc.õef* — Hua General Se-

TÍTlftllO, Ql
CENTBO 8

(Estíl «enilo Instalado)
CENTRO 6

Portaria — Rim Elpldio Boa
Morte, 232 (perto da etita.no
oe Lauro Muller)  M-3718

HntlflcacSea — Bua Elpldio Boa
Morte, 232 (petro da eatn.Ao
de Lauro Muller)  . 280705

v. CENTBO 7
portaria — Ruo Desembargador

Isldro, 41 
CENTRO 8

Portaria — Praça do Engenho
Novo < •

KotlflcncISm* — Fraco do Bngo-
nho N-to  ¦•?-• CENTRO 8

Tortlirla — Bna Uolnr,. 408..
Notlflcncõea — Rnn Colne. 408

CENTRO 10
Portaria — Eítrnda Marechol

Rnnccl, 294  
CENTBO 11

Portnrla — Bna Leopoldlna
Beco, 754 
„; CENTRO 12

Portíirln — Rna Cundldo Bont-
rio 333 .,.',.. k-
^ 

~ 
- ."."CENTRO 13

Portaria — Bnnirú - ""•__•'
Cliriloio, 14.V, - Tel, Banira 90

CENTBO 14
Dl»tflt«i enrdtorln -. Cnmpo Brande —

ROn Anmi'to ¦ ile/ **n>™ncelo». o».
¦f\ ,1'ENTRO 15

Z>Ii.ir1 lp ..P^niib¦ .<"•" — ^onU Crn» — Bna
Bfcnfldof". Catüará, ,6fl.

Aí_rcnjoç|o nrçflntfc de doente* atacados
de febre" tlíolíé. dlsenterta, difterta, Ta-
ile lirV-Tr nlnírrlm ne-rnuer «ollcitndn peK""

¦"¦'¦J -' .Í& 3-.'-".'". ie-'-'!*''
çCtn". O hokarlo . o':b)c*i$o dedt^nnttó á
vaftjuicflo. '-.-..• Wj Sa W 

*jr/i
'¦'A' 

pi'«v>o-'fftif dcüclntJ-ll^tiido Hfi;»!-
wÇiJo duvtfrt Ipfar ntt:,('eiit'm urar «awn>
|.tn.tv fi-iU-ral de uillm'*rííle *'e un>'<ac1o-rde
l.dHçh_í.o,'de _0ü rola.'' -'- •'

DIAS ük tl.SIIAK A IMILJ.NlIi,.'
ten iiosi-ir» ks

Santa tam run diiiita* í.úiia. a*. 2üt<
tiuiiitu» v 'luiiihifiKK. <Ih> H |* a nora»

"ttmto 8fHn.no praça dn l(t»|itiitii"«
i * III quinta» ¦• dnniliiB-i» da* ft H*

i nora*
tino fr-itirtjoo de Atetk, rua Vlitcund-

n linuii-i nu HIS - quinto* e dunilnuim
ln*? An 4 bora*

antacio 0(< lia, rua hvtnrlu dr Ha a*
iU ijiitnri* e dominar»*, dae 'l á» 4
Irrtras

t aetitinttao rua i'arlu* rteldi - quln
ta* e domingo-, das 2 áa 4 horaa da
tarde.

.'.lytju.meo, ivrnldn l'a*t<ur. - quln
• ar. e diitiilnim*. dn* u nora* ao melo dia

i Rerttaf'*, ati-nirt* Huj Kari**n
-D. aot- dttiiilnptt* dna 4 ti li mira*

Vrntrai in Marinha. Mlia dt* fnhras -
'liilrta* a dnrnlnaoa do melo dia á* 4
borfi»

•»nlroi de gtnaltt. rn» Llclnto Car
doro o" lüfl — qnlntaa a domlncoe dr
l à* 4 bora*

I V H.mnovii. rua Mlcoei at .ria..
n* A7 - Quinta* • doniincoa. daa J A*
« horn»

« fl da Koafl», roa (lamtiaa n». 30.1
quinta* * domlnsoa. da» U li 5 bo

aa
N. d. St «ocorra, praia d» S. Orla

torto o» BOS — quinta* • domingo*
<la* 3 áa 4 bora»

A, 8 da* Uortê, CaHfíidura rna U.
Uarcol. o» I — ia quinta» feira» de 1

.1» ií hora* da tarde a ao. domlngoa de
á* 8 hora*
Hão 'IHcanat, avenida Cario* . Peixoto

i*, 124 — quinta* • domlnsoa. da* * á*
." Itmraa

(."(Hlio 9aiga», roa Lobo Júnior —
ult*i» » domlnguo, da* l li 1 boraa.

t«,<u*. rna f) de liMicmiiro - qutnta» «
'-minto*, dn* ft áa 4 beira*

Varia* Vhaçat, am Murochai lleruitn-
ntilnrn* * domtnsn». dn» H á* 4 linrna

forre* tíoaiem Uatacáo Carloa tlhauat*
quinta» * domlncoa. da» 8 é* 4 hora*

O, Pedro li em rlnnta Crnr - quln
ta» * dninlitctx. do meto dia á* 2 bnrae

Slo-ei Uoafo. rua Marln Ulhclro -
minta* * domlngoa, da* » á* 4 horaa

S* fAr mordido por e_o, omcilr* «em
demora o Instituto i*n*tpiir. A ma daa
'larrecaa. n» 11 - telefone 23-an28

INSTITUTO HAM'1'KUH

rambeaa na poeto» para atender ao po
nllci, noa «eicilntoe luanreo:

Santo (Ira, - Poeto do Hoanltal P»
dro II rua . Joio VI - Tel 37

(tampo Oroad» - Ulapenaarle d» Caro
¦o Urano» - Tel. 18,

Varecriru Hermei — Boapltal Cario.
•'tiHBae — Tel 226.

Praia • Uoepltal Oetmio Verse. —
roa Uir» Jonlot - Tel. 80-1414.

Hka do Oo-erMdor — Ulaitenaaria Oo*
remador — Te) 2«6.

âfffter — llupenearlo do Ueler — ma
irrtla. Oordelm - Tel. liU-0443,

Hoi-eo - Boapltal Hlenel 1 onto —
ro» Mario Blbelro - r.l 27.00.6.

filo .laabe' - Boapltal le»n> — rna
» de OcMmnro - Tal - 48-2288

Bitrafta ita Bandoiraalea —. Bub-ül»
otnnarlo de Varcero Orando.

Ouarriltiyo — Poato da Ilha a da Vt-
nha. v.

PASSEIOS PARA HOJB

SlloaHr» — Sonde, ne larto da Oa.
oca.
Pio St Secar — Caminho Aéreo, do

a horaa da manbl ie 10 da nolto, Talo-
ror» 2B.07K..

Ooreoeado t Patnetrat — Trcne da E
t. Oorrovadc, i rua Coamo Velho n°
IB1 — Bondea de Agua» Forrone. A rua
18 de Halo » onlliu» ao lado do Club»
Nirnl !

4lf» -a Sta Fiala — Bonde» de "Alt»
ta B8a Vlata' que partem da praça li

Novembro. Do Alto da Boa Vlita ae-
tfuem boaa ' eetrádaa paro . o Corcovudó,
Vlita Chlncia e Mesa do Imperador, Bar-
ra da Tijuca, pnaaandó pelaa Furna*, Ooa-
catlnba. Eirrlalor a Pico do Papaialo.

Jardim Botânico — Bonde» na rua 18
d* Maio o onlhua •Joekej-CIi.be". ,

-rala da Impreiua — Onlbue "Bio

Conrado" ooa partem do Leblon a tti-
correndo a atenida Nlemeler, rio ati i
Oarelandla. Todo o percuno t multo
atraente

Bforeto doa flandetrontei — Fode-se ir
a caaa prata também por Jacarépaguá,
íoroando-ao o boüde de "Fregutola" oo
"Taquara" em Caacadnra, No larto do
Trinque lu oplbua para o "Recreio doa
Bandelrnotea" com eate borarlot 7 ba.'.
8,15.. S ha., 10 ha., 11 ha„ melo dia,
I 1|... 3 1|2., 4 ha., 5 112.. 7ha„ 8 1|2
da noite • meta noite.

ffcpreats doi üíflano. — Vae-ae de boo-
lo at4 o ponto terminal da linha d» "Fre-

inaaU". Al toma-ar a eatrada de roda-
cem (in. flnallia na repreia.

Btprtta it Pdo ia Fome — Blo Gran-
da Auto-onlbua no larto da Taquara,
ro Jacar-paguá

Scotcm do Camortm — Aalo-onlba» no
largo do Taoqne, am Jaearépagui.

H»at,it Piqueta t Governo Jor — Bar-
ia» aa praça 15 de Norembro —Infor
mtcBe» pelo telefone 22-2423.

ícorori a Saco it São "nneum —.
Koi,de> * onlliu» oo ponto daa barcaa em
Niterói.

Qatar- da Btl Fiel» — Bondes a onl-
tna da cidade.

Jrnruatwi • Caio frio — Trem da B,
r, Marlci. em Niterói. Inrormacoee no
Rio pele telefone SH-mi a em Niterói
pelo . telefone 8013. Pode-ae Ir também
de onl bu» qne partem daea cidade ia I
hs. dn mann e ia 8 hora» da Urde .

PefropoH» e Crlouroo — Trona dn Leo-
poldlno - Informacüea pelo telefone
28.0255 .o onlbua que partem dn proca
Maná * de Niterói

JVreaopnli» - l.rtida de Barlo d»
Mhui — Trem SZ1. ia 0,55 da manhl;
rhrsada i Varara, ia 8,53 da rnnnni.
trem 8Z3. i 1,15 da tnrde (aí aoa aa-
bado»); cbejnda i Varsra, ia 4.00 ria
tarde. Trem SZR, i» f horne da tarda:
chegada i Varica, ia T,50 da noite.

IO trem 8Z3 ai lera carro» de Ia claa-
«•>', ¦¦;¦'•

Volta d». Vanea da IVreaopoll» — ao
Rio, aa fli'40 da uiunhü. Trum SZ4, ia
1,4(1 dn tarde;'chearda ao Rio i» 7,60
da nolto Trem Slitl, ia 10,20 da ma-
nn5 (bó boi eanadoa): checada ao Rio-
i 1,10 da Urde.

D» 1 rie novembro a 80 de abril, corn
de Terejopoll» par» Barüo de Muni o
trem 8Z8 is 8,15 da noite quo cheia ao
Blo á» 11.10 da nolto.

Tambótn oe pôde Ir a Teresonoila pela
estrada de rodotem Rlo-Petropoll» até
essa rrldade Dai aetne-e» pela eatrada
Unllo o Industria ati Itaipava, onde ao
encontra a estrada para Tereiopolle

Qualquer Informac&o aohro tren» da El
IT Tereiotiolli., telefone para 28-0233. ¦

Saara família. Uorro Atnl, 1/lnuel
PtreAra, Patl do Alterei t otdrnio de Vai-
irnrm — Trens qne pnrtem de Alfredo
Mnla às 5 horaa da mnnhi, 8 horns e
4 112 hora» da tarde.

Rodeio e ilcndea - A'a 5 horaa a S
nora» da manha » 4 1|2 da tnrde. (O
rápido pAnlIata. aat parta is 1 horaa. ai

pira era Bodelol ,
Trem de passeio, aoa aabndos, psrtin-

do de Álfrrdo Mala i» 2,25 dn tarde.
Pira om toda» a» eetaOeo da Berra Vol-
ta no domlnuo. doimndo Bnrrn do Plral
<a 8 1 |S dn tardo. A'n 7 1|2 da noit»
tamberá parte deesa estncto o trem dia-
rio para o Rio.

Para emas locnlldades flnmlnonue» tom-
bem se pode ir pela eatrada de rodnüem
Rlo-B.Paula A' nltata do quilômetro 57

toron-so cntüo outro eatrndn. quo eota
bem conaervada.

O nstre*» pôde dar-ae no mesmo dia.
IBICUf: — Pitoresca localidade flumi-

neme, eom uma bela praia e lindos re-
eantoa para plc-nlua o d-seanio. Fica no
ramal de Uangaratlba. Trens em Dom
Pedro II, noa dlan tltols, is 7,20, 12.45
e 13 05. Bolta dn tblcnl. Aa 6.55. 12.14
e 18.27. Dlaa ferindo»; Idn de D. Pe-
dro II, ia 9.30, 8..10, 12.115 o 18.05;
volta de IWcul. is 11.48, 12.10, 10.fl
e 18.44. Hi naldençfto om Bangn'.

JARDIM DA GÁVEA
Compra-se

Terreno com arca aproxima-
da de 1.000 quadrados. Tele-
fonar das 8 as 10 horas para
^7-0918. (X 17302)

48-4235

29-4376

29-2200

29-1580
20-3028

20-8130

80-ÍS82

18-8017

AUXILIO PAKA rüNKRAl. DB
Rn»PREGADOS M-NICIPAIS

U Montepio doa EmpregadoR Municipal*
fuiiclonn aoii domlneos o feriado*, dn* 10
horaa do manhíl ao melo dia, exclURlta-
m<-nte para atender ao* paftnmentos de
auillio pnra funeral (enterramento).

CANTEIRA DE IDENTIDADE

Para rlajar 4 precleo ter carteira de
Identidade, que ô fornecida pelo Instltnto
de Identificação o EBtntlstlca, i run do
Lnvrndlo n. 84. O cípcdlente 6 nau 11
__ 2 horna da tarde.

FEIRAS LIVRES

Ha boje feiraa - Urres noa aetrulotes
tocaia:

fraca Barão de Drumond. em Vila loa*
hei; rua GolÃs, no Engenho de Dentro;
rua _*ntlieco I.0R0, na flayeat rua Fer
rer. em tíanitú; no prnla do Caju; oa
Kstrada Hnniienhor Fclli. em Iraji no
i*amuo de Suo t!rl«t6rio; na rnn ('iiraçflo
ile Morin. em CnrhamM; na Avenida Por-
tlisal. na Orca; nn praça Botafogo, em
Inli mima.

Amanhã t
No Ijinro d» Santo Cristo, no largo de

-atumbl, oa estação d» Bonsureaao. na
i-itanio de Marechal Hermea, na rua Ver
na de Mncatli.los. no largo da Segunda
Feira a oa rna Visconde de l'ira'4, no
Lnhloo.

PAaAMENTOS

NO TESOflRO NACIONAL — .Na P»-
Knilorln do Tesouro aerdO pago* àihanhl,
aa neculntea folbaa tabeladas no 20° dia:
Atrazadon.

CIAlXA DEI AMORT18ACAO

Na TeMGrarla da.PWIda Pbllca eãtá «e
pVoredcndo á substituição, por titulo* do-

»_i ili'Cr»to:,n. 501, ile 10
1098, ilflypiulo.' o* jiinirt dú

i" Htuncsir^gOHK anoJt'aur ipn«o» A vlata
Uo* eupUòa'' Ííoh ¦fH"l»a Uofifiliiidrt,

Aa medlua tlit, t'uUii,oe*-id*b apólice»
du liividn Publica e iiurliincoea forneci

(ini* iH-lii Cumaru sindical d(w t*«wlon-n
pura efeito do transferencia nmunliA, eBo
II <• til-KUlltlt-H
Unlfnrmlzudnt. miudun, !.*_.. (i7:.$U(Hi
lliilfiirnilindll» llc 1 :00IIS, 1 ',', SUIISH0O
DiverxuK BmlmiÕna, mludiis ,,, 7~>>$Ouo
IHví-ri-tií* CmlHriAi'» d»- I 'IIIH-S

6 '/. 8D'.IJ00O
Iruliidu ila llullvla d» I Hlllu,.

• % Í5II5IKHI
iKidovIurln de 1 lOOlaJ, 5 %.

nominal 74021100

I ÍSCKIOIIIA UO TRAKElitl
MTJI.TA-t — Estnclonar em local núo

permitido: NY 4-5 T-43S1 — P 511 —
8411 — 1105 — 354» — 4080 — 4293
4335 — 5PI11 _ S220 — 10882 — 158321UIU8 — 20102 — 2115» — 21715

22(180 — 2351)0 — ..(335 _ 2431524917 — 25777 — 2(121» — 20S00
27330 — 27309 —. 27330 - 2843728553 — .20382 — 29305 — 20508«0084 — 311907 — 30008 — 

'311111

31400 — 32207 — 33071 — 3338133034 — 33762 — S40»3.
Iiesnbedlencla ao Binai: 8P 177215 —

EJxp 106 — P 8 — 3830 — 4584 —
8705 — 11054 — 14244 — 14022 —
14U72 — 15875 — 16246 — 18107 —
18721 — 10305 — 23502 — 25200 —
20S74 — 21)595 — 30052 — 8024» —
3UII8 — 81004.

Interromper o transito: P 870 — 18256.
Melo fio o bonde: PA 3-0048.
Contra mfto de direção i P 431 — 707

16758 — 184S2 — 20021.
Falta do atenclo o cniltein: P 1771 —

23704 — 23227 — 25008 — 28755.
Abandonndo: P 2614 — 8051 — 10040

28203 — 27449 — 38135 — 88664
340S7,

Formnr fila dupla: P 2154 — 22318
81600.

DlTcrpaa Infra_8e« e I, A. P. E. T.:
P 1374 — 7378 — 7004 — 7000 — 0514

10840 — 18325 — 18302 — 10948•J.1218 — 2148 — 29017.

EJTAMF, DB MOTORISTAS — Chn-
mniln para amnnht., 20; ás 7,4A horaa
.(Turma A) — Alfredo do OUrelrn Volja
Filho, Urafdllno Oóea do Nascimento, An-
tonio Gnmefl Moreira, Delfim de Asai*
Ooata, Joaquim Correio, Germano Cura-
do Ribeira, Jose Patrício de Ollrclra, An-
tonio Ilodrlfruea Arnh.ro, Armlndo Gomes
Gula Filho, I-ucpiiÍo Kortwich, Jarbas Fl-
Eiteira Costa, Jobann Rleck.

Kxamo do suficiência — Robertlno RI-
tolro Iijrlo.

Prova regulamentar — ATellno Lamel-
ra nia».

Turma suplementar — .Tos. Ulyaflea do
Amaral, Itomeu Moreira da ISlva, Milton
Soare* nòdrlsucs de Vasconcelos.

— Chamndf. para amanha, 26, A* 7,45
horn» (Turmn 11) — Anlonlo I^ol dn 811-
ra. Rudolph Walter Fran* Wu.nsclie,
Jo.. Antônio Rndrltrnca Coimbra, Frle-
drich Wilhelm Deutner, Jarba» Gomes.
FroncUco .Toflõ Bocayurn Catão,. Wanh-
Inffton Norbcrto Fonseca, Arllndo Gon*
calvus, Geraldo Oliveira, Jofio 'Vieira Me-
ntirp, XeoveRlldo Aquino du Freitas, Ma-
noel de Souza Moreira.

PnrVa pratica — Mlcuel Plácido do
Lima. : ¦*-.

Obtttrvnçâo —• A falta t. ch-mnda na
turma efetiva e conclu.íui (pratica e re*
pila montar) ImporturA no pagamento de
nova lnacrlc&o (art. 2S4 do R, T.).

ItBSní/rADO DOS EXAMES DR UO-
TOMSTAf* EFETUADOS ONTEM —
Aprovados:' Lounvnl Af tonio Ribeiro,
Carloa Leal de Oliveira, Manoel Merulon-
gH D'Avlla, Manotil Silveira Loa, Annl-
bal Joan Vaa Ferreira de Houaa, Davld
Virsitlo Athayde, J016 Bonifácio da Cunbn
Zefcriuo Gomes du Albuquerque, Manoel
N«ry£ M#nt.negro, Duljfklo de SouzaL
Alda ;j Pires, Jos*_ Eucljdea de Araújo*
Rdeelo Ferreira da Hocha, Arllndo da
''rua Bonifácio, Raymundo Fidalgo Fer-
relra, Appolonlo Cândido Rona, Uellaarlo
AuieuHtn Amaral, Quintino Heraplilo da
Conta, Nelson Pedroaa,, Alberto) Wekeler,
Emant Abrantéa. t

Reprovados: 4. _£.-*¦ \ .••

DPtnKTOS HO BLICA llOS PFXO
"DIÁRIO OFICIAL"

0 Warlo O/ldol do ontem publicou os
aegulntet decreto*:

N, 3.294 (decreto lei), do 22 de mnlo
do 1941, qne Inclllc, no Qundro Snplc-
nentar do Ministério da Guerra, um car-
«o de encarregado da. Biblioteca o dá ou-
tran providencia*.

N. 3.20*1 (decreto lei), do 22 dc maio
de ltMl, que dlspiiy aobre a apllcagüo de
créditos concedidos ao Conselho de lm!-
graçAo e ColonlzagÜo e dá outras provi-
dencia*.

X. 8.2M (decreto let), de 32 de mnlo
de 1941, que nbre polo Ministério da Fa-
sonda, o credito especial do 3.000:0001,¦deo.Inndo á constltulgio do "stock" de ma-
terlal no Departamento Federal du Com-
pras, • dá outras providencias. .

N. 8.297 (decreto lei), de 23 de maio
de 1041, que dispõe aobre o contrato de
professores estrangeiros para ós estabele-
clmentos do ensino- profissional.

N. 8.298 (decreto lei), de 113 de mnlo
de 1041, que dlxpõe aobre professores apo-
sentados da Faculdade dc Direito de São
Paulo e díi outras providencias: -

N. 8.299 (decreto lei), de 22 de maio
de 1041, que Incorpora as pedreiras do
Cap&o do Leilo e Monte Bonito, •renpoctl-'
vaa ferrovias o material rodnnte, noa acer-
voa daa obras do -porto e barra, do itlo
Grande e do Ia batalhlo ferroviário. -.<-

N. 8.800 (decreto tel), dé 32 de maio
de 1941, que abre, pelo Ministério da Via-
Cão e Obrai Pnbllcaa, o credito' especial
do 872:230$, parn llquldacio do despesas
de-19S9. '•," | Wi ¦¦¦¦¦'

N. 3,301 (decreto lei», de 32 de nato
de 1941, que abre, pelo Ministério da
Aeronáutica, o credito especial, de reis
880:000f, pnra Instalação dó Corpo dé
Cadetes da Escola de Atronautlcn.

.. N. 8.302 Idrcrcto íoi), de 22 de maio
de 10-11, que dá nova denomina.fio -Ãa
Forca* Aéreas Nacionais o aos senu esta-
bolfiClmentoa,

N. 3.803 (decreto lei), de 23 de mnlo
de 1W1, que abre, polo Mlnlnterlo das
RelncSes Exteriores, um. credito do rela

.80:000$ ;í verba quo especifica.' 
K. 3.304 (decreto lul). do 23 de maio

de 1041, .que -dlapílo aobte a. permuta e
transferencia de situação doa lotes qne
menciona, situados na Lagoa Rodrigo de
Freitas.

N. 6.020, de 24 de Julbo de 1040, qne
autoriza o cldadfio brasileiro Horacio Ali-
gusto da Matta, a pesquisar argila refra-
taria na Fnicndn Cnbucd, município ffc
SSo Goncnlo, Estado do Rio de Janeiro,'-1

N. 7.103, de 28 de abril do 1941, quo'
HUtotixa a Companhia Nacional de Grafite-
Limitada, a pesquisar grafite era terras,
da Fazenda Golabal, município de linda*
monbangnbn, Estado de SSo-. Paulo.

tf. 
'7,143, 

de 8 de mulo do 1941, que
ratifica.o retifica o decreto n. 1.047, de
28 de setembro do 1039, que autoriza o
cldadfio brasileiro, Vicente Francisco da
Cruz n pesquisar cristal de rocha.

N. 7.148, de 9 de mnlo de 1941, qne
autoriza o cidadão brasileiro Ercole Amen-
doía a pesquisar feldspato e mlca no uu-
nlcipio de uo Gonçalo, Estado do Rio do
Janeiro.

N. 7.150, de » do maio de 1041, que
autoriza a empreita de mineração "Castro

Lopes &, Tebyrlçi" a pesquisar manganez
o RR-Ociudo* no município de Cacto1 do Es-
tado do Mina. Gerais,

N. 7.151, de » dc mnlo de 1941, que
etitorlzj) a empresa dc rui nem ..Io "Castro

Lopes _ ToMrj-gfi" a pesoulsar mnngnncz
e associados no município do Cacto do Ea-
tudo dc Minas Gerais.

N. 7.153, dc 9 do mnlo do 10-11, que
autorlra o cldadilo braRtlelro José Abaetfl
Esquerdo Curty a penqulHar caolln e asso-
cindo» no município dc Maricá do Estado
do Rio dt> Janeiro.

N. 7.114, do 0 de mnlo do 1041, qne
autorlra o cidadão brasileiro Reinhold
Wcmlcl n pesquisar mnrmoro no munlcl-
pio de Iporanga, no Estado dc 8. Paulo.

N. 7.1R5, dt* 0 de tholo de 1041, que
aulorln o cidadüo brasileiro Ucnrlque
Jorge Guedes a pesquisar cnrvío no mu-
uiclplo do Tilmirj-, no Estado do PnranS,

N. 7.150, de 0 dc maio de 1041, que
aiitorlia o ddnrtío brasileiro Fernando
Cuida, .a pecquisar talco no município
do Carandá! do Entado de Mina* Gerais.

N. 7.137, de 9 do mnlo de 1011, quo
autorlra o cldmlilo brnellnlro Aldir do OH-
velra a pesquisar mlca e associados nn mu-
nlcipio de Conselheiro Pena do Estado de
Minai Geral*.

N. 7.158, de 0 do maio de 1041, que
autorizo o cldadfio btnnilclro Knplincl Ara
a pesquisar oicidos de titânio e ferro no
município de Vila Bcln, do Eslado de SAo
Paulo. _ ,

N. 7.?18, de 22 do maio de 1941, que
eitlnuue carpon excedentes.

COMPRA-SE CASA
Enf Copíicabaifa oli Ipáne-

ma (de preferencia L Ro-
dri«} de.^reita'pVcoiijr _
quepos, « {sala.,1,,, $inhi\r$,
cozinha, copa e demais de-
pendências pára empregados
— Garage para dois carros.
Ofertas para caixa postal
624 — Nesta.

(xxx)

Avenida Atlântica
Frente para o mar, luxuosamente mo

hilário, com (tr-ümlc livinji-room, tres dor
mitoriiis, qunrto de empregada e demais
dependências. Possuindo geladeira ele-
trica. loucas c utencilio!. de coclnha. —
Telefone lur e gás instalados. Aluguel
1:5001000. — ln.ornii.c6ei pelos fones
27-5199 - 47-2IS28. (X 17J01)

DESENHISTAS
Grande Companhia particular precjsa

de bons desenhistas. E* inútil apresen-
tar-se quem não tiver Ijastante pratica e
boas referencias. Paga-se bem. Cartas a
esta folha, para o n,° 12620, juntando
referencias pessoais e serviços feitos.

(X 12620)

Restaurante Vegetariano
A saude depende mais de um bora

regime que de remédios. Frutas, legu-
mes e cereais dio saude. Rosário, 149.

(X 12645)

CASA
Aluga-se uma coro 7 quartos, 3 aala.

e garage, á Rua Santo Amaro, 147 *—
Chavea na mesma Rua, n.° 141 térreo —
Informncões tel. 25-3343. (X 17264)

FLAMENGO
Alucam-se ótimos apartamentos deade

5001000. — Tel. 25-3343.
(X 17264)

TERRENO
. Ipanema •— Vende-se,
á rua Prudente de Mo-
rais junto ao n." 481, an-
tes dó Country Club, óti-
mo terreno medindo lOx
47 ms. Preço 110:000$.
Tratar pelo tel. 22-7264,
com o proprietário.

(xxx)

CELLOPHANE
Papel transparente Itgiitmo marca
CEU.OPHANE, encontra-se na

LOJA DOS PAPEIS
15, rua do Senado, 15

(X 15556)

CAXAMBU
GRANDE HOTEL

Dirigido por Joaquim Lopes e Senho-
ra, recentemente construído com quar-
tos e apartamentos para casais e soltei
ros, preços módico!. Informações: ru.
r!a Quitanda. 33 - Loja dos Filtros
Tel. 23-3403 — B. Santos. (X 12260)

ENXOFRE MÕ1D0
Vendamo, qualquer quantidade para

reduzir atoclc — Caiia 3572 — Kíd.
 (X 16188)

CARR0CINHAS
Gp.liotas feitas para aterro.

a .não e tr_rçfin animal e oo-
trás mais e charretes. Rua
Jardim . n. 677. Tele-
lhone 26-1359 Preços módicos

(X 5r.0l7)

TÍTULOS DE CLUBS
Compram-se: Jockey Club. Country

Club e ífacht Ciu'.> — Aniicns Gomes —
Rua da Assembléia n." 104, 5." andar.
Tel. 42-8844. (X 12344)

CAUTELAS
CASA DE CONFIANÇA

BRILHANTES, moedas, praiana,
Jóias de GRANDE ou pequeno valor.
EMPENHADAS -, PROCURE-NOS.
Retiramos o penhor ou compramos «
cautela. Pronta aoluçüo. Cobrimos qual-
quer oferta. Trav. Ouvidor (Sachet) 8.

(X 13721)

IMPOSTO DE RENDA
Em qualquer caso procure oa técnico:

do ntlREAU DO CONTRIBUINTE.
Rua 7, 140, 2°. s. 217. 42-2802 e 42-5521.

(X 12722)

DIVORCIO
Garantido — Novo casamento —- Mo

Uruguai — Meiico « Bolívia, peca In-
formes grátis - Or LUÍS MEDAL.
Bartholoine Mitre, 430 - Ex 217. -
Buenoa Aires (Arucntins) (X 13098)

VIAJANTE
Com pratica c conhecedor da tona da

Leopoldina, oferece-se para qualquer
ramo. Carta a portaria deste jornal ao-
breon.» 14507. '-___ 

:. (X 14507)

2: ANDAR A RUA DO
OUVIDOR 147

Aluga-se magnífico com
entrada independente.

elevador e
(X 14505)

ADUBOS
C H I L E N OS

Além do popular SAL1TRE DO CHI-
LE, temos atíDra fosfato, e potassa aolu-
vel para agricultura. Grandes descontos
aos revendedores. ARTHUR VIANNA
«i CJA. CTDA., Av. Graça Aranha,
26, ___. tone 22-2531. (X 16189)

Decorações, restaurações
Ultimas novidades cm çortmas. atores,

Cfilnfqs..ei)i"'Kcral. Restoitra-ijí qualqnei
peça antiga em jacnfanuá, faz-«c nova
imitando antigo, Peçam, sem conjpro-
inisso, qualquer-o^aituittó-ittU) tclcfutífí.
22 6446.- — SantoVl *..| (X 173101"

AaTMÉtí-ro m§
PRAIA DO FLAMENGO

Aluca-se um ocupando todo o andar
térreo e com grande arca privativa. —
Praia do Flamcnjn, 3M. _ (X 17.IJ3)

PIANO 
"i/4CAUDA ~

*Vi*ndc-se 
formato Crapcaud 1,50 rom

pouco uso, ótimo estado, vozes superio*
res. Preço barato. Gjnsellieirn Zciilia
n._5l (Condc_ Bomfllll): ¦• ' 

(X 16.162)" 
SÀLV. SÁ - CASA

Aluga-se com 2 grandes salas, 3 bons
quartos, cozinha a cartão ç lenha, Ws
c. com chuveiro e grandi* rjtianial. A
rua Latira Aranjo. III (zona familiar).
Alucurl e taxas 500$, Chaves por favor
iia fliiitand»; (X 16.168)

Fabrica — Vendedor
Trccisa-se conhecedor de ladrilhos,

azulejos e material de construção. Paga-
se_ bem. Tel. 48-3152. (X_16376)

Máquina de costura
Vendem-se uma alemã, marca Nau-

mann, completamente nova; á rua do
Núncio, 54 — Sá Caaabè.i & Cia. —
Tel. 43-4257. . (X 16375)

COBRE E BRONZE
Vendem-se duas toneladas para fun*

diçao; â rua do Núncio, 54 — Sá Cam-
bôa & Cia. — Tel. 43-4257.

(X 16374)

MOTORES MARELL1
Vendem-se desde 1/8 a 30 II. P. e

polías em ferro fundido; A rua do Nun*
cio, 54 — Sá Cntnhòn & Cia. — Tel.
43-4257^ (X 16373)

Radio de luxo 1941
Possante, ondas curtas e longas, cquí-

pado com 6 valvs, e olha mágico, no
valpr de 1:900$, vende-se por 550$. —
Ver hoje «du amanhã a qualquer hora.
Rua Buenos Aires, 241. sob.

(X 16.171)

CASA BANCARIA DO
GLOBO, LTDA.

8, ROSÁRIO, -«, 1.»
Descontos de;, v

Duplicataa e t<

Piqáissorias. ti (X 14493)

ENCAIXOTAMENT0DE

MMESS
Louças, cristais, cora- garantia — Preco
módico. A.,4nmiciUo - CAIXOTAH1A
BRASIL —Rua General; Câmara 313.
- Tel. <3-4j39.' .'.' | ti (X 13386)

PIANO ALEMÃO
Para pessoa de fino gosto ou pianista,

pela metade do valor. Av. Rio Branco,
25, Q.» loja). (X 12645)

APÓLICES
Compramos e Vendemos qualquer

Apólice de Sorteio.

JUROS DE APÓLICES
Pagamos aero qualquer formalidade,

mediante módica comissão, juroa atraza*
dos e a vencer-se.

CASA BANCARIAÍ-MONERÔ
Avenida Rio Branco. 49: (X 17262)

Terreno próximo Rua
Conde de Bomfim

Vende-se na Rua da Gratidão, todo de
esquina com 362 m?.. pronto para aer
constrqido. Tratar A Kua J.a de Março
n.° 10, com o sr. Luiz Pinto de Oli-
veira:. ¦"'- (X 15633)

COMPRO UM
PIANO 427088

Embora precise reparos. Paga-se bem.
(X 13753)

PRECISA-SE
COLCH0EIRO

RUA VISCONDE PIRAJÁ, 592.
(X 14529)

Compressores Ingersoll
Vendem-«e três compre»so-

ws'-.yiè'%t ¦'mvt^.Hli^tiiioü".
Rand, em perfeito estado de
inncionamento, com iodos os
seus pertences è Motores Aseai
á rua Francisco Eugênio, 156.

(X 14502)
URCA

i Apartamento mobilado. Aluga-se por
4 meses cora 3 quartos, sala, saleta, quar-
to de empregadas e demais dependências.
Motivo de viagem. Tel. 26-4822.

(X 14518)

APÓLICES
Compramos qualquer quantidade.1 pela

cotação do dia. Mesmo caucionadas, pa*
Ramos cupõea de juros vencidos ou a
vencer, pequeno desconto — Negocio ra-
pido - ANDRADE CABRAL & CIA.
LTDA. (CASA BANCARIA) — Rua
Buenos Aires n.° 46, l.«. Tel. 23-3191.

(X 17253)

CAUTELAS
Da Caixa, compro, pago,o dobro « até

mais da avaliaçüo, enfontese para aeu
proveito, pelo telefone 42.8511 ou Rua
do Teatro n;. 21, >',*, sala, da frente.

. 
' '• ! 

(X 1*494»

Sua maquina dé costura
tem defeito? T. 48-0893

O MELLO vai a domicilio, concerta,
coloca mesas novas, transforma-se para
qualquer tipo, fax sua maquina nova.

(X 17281)

MAQUINA LEICA
Vende-se I em lente 1, 3, 5, em es-

tojo, está nova, 1:200$. Rua Pereira
Nunes, 247 — Aldeia Campista.

(X 16359)

Compra-se máquina de
costura, Enceradeira,

Aspirador, Refrigerador, Piano, Fa-
queiro. motor Singer, quadros, moveis
jacarandá, antiguidadr*. máquina escre-
ver e cautelas de peuhures, Tel. 48X893.

(X 16358)

Radio Eletrola 1941
Vende-se uma modelo de luxo, por

2:000$, ondas curtas, médias e longas,
valor 6:800$, wrripl. nova, motivo de
viagem, urgente, Ver a qualquer bora,
mesmo hoje. Rna Itapirú, 365, c. 1.
Tel, 48-3843. (X 16386)

LOJA" NO CENTRO
Vende-se o contrato dc ótima loja pro-

xima i tu;, do Ouvidor. Informações
com Antônio Gama, av. Rio Branco n.
134, aala 407. (X 16355)

FARM IN RODEIO
For sale or rent

On irood roadi plcnty oi crounds,
priyak watei synyly. Confpjubie Caü-
fomfíiB^aause afrnost readjr^VGoòd lo-
Caitión iVftiid iK-aiitifttl virw. SJnformation
ilaftí .'?,*»..••'niai»,K«jfclho OttliiSo, l«t
flnor^roora 15y: ).;. __'(X 16194)

Pintor Waíderoar
Far rjualqucr srrviço de snà arte. —

Telefone |mr favor 22071!) - .'7.4I.7D.

_____ (N 1_S8ii'
RESIDÊNCIA

Alusa-se por 950Ç, com 4 q., 3 s.,
bela varanda, Jardim . quintal. Informai
cm Custodio Serrão. 4'J. {X IASH7)

Caixa Registradora
Vende-se- úma, eatado de nova Preço

2:800*.'jOO. Trator Ok.ii Rudüe — Kua
Síojrtdro, 247. (X I45fi6)

NINONLencios
Creme fotOKtnico, auora no Rio. Ali-

menta, alisa e limpa .. pele, O nn-'lujr
nas massagens, fotografar-se, sol, rugas,
espinhas e manchai. 9$ na Pcrf, Car-
nciro, rua 7 n« 92,  (X 14579)

Pratico de farmácia
Importante laboratório aceita cândida-

to diligente para fazer carreira. Conhe-
cimento» de controle de estoque, boa ca-
lígrafia e datilografia indispensáveis.
Curso secundário preferível. Respostas
i Caixa l*ost-l_ 180, Rio.  (.X 14574)

RADIO OFICINA-
Exames e orçamentos, domicílio.

grátis. Concerto desde 30$. dá garan-
tias. Rua dos Andradas, 58, sob. Tel.
43-9.152. (X 14577)

Férias ds

CASA NA MONTANHA
Deseja-se alugar uma casa confortável

nas montanhas, cm lu.;ar de recursos.
Prefere-se entre Paulo Frontin e Tere-
SÓ polis • Respostas a O. M. S. ne^te
jornal. (X 14575>

(CUIDADO COMO
PREÇO ALTO DO

GÁS!!!) Tel. 48-3612
A oficina gasista mecânica "Carlos",

a. mais antiga e conhecida no ramo de
concertos de fogões e aquecedores, dis-
pCe de um novo processo de reculagem
de ar para economizar o gás, emprega
material de 1.*, tralialha com seriedade
e garante economia das contas; pessoal
atencioso e habilitado. Atende etn qual-
quer bairro. (X 15titó)

V. S, ainda nài tscotbn onde^asíar
suas i-fiKiAS ? :;¦" 

'.' 
| 

¦•¦ .* S .
rnictir- o Hotel Ke/pirtUo d-ij; Vér»-

nistas, apenas 2 horaa do H\'p: Parque
de Rtpouiu, arvores frutíferas* anua
matjttesíana du funte, d-.!Ius, pasieios, cli-
ma de montanha -120 metros. — Para
da NcrI Ferreis» — B. F. Ct B —*
Telefone Mendes 94. (X Ul»l)

OBJETOS ANTIGOS
'intir-uií.
,144.

IX 1I56S1

MERCADORIAS
C-mpram-.r por atarado, naKamc.ifp -t

iliulit-lro Alirlardo ite UrhaYc. — Kua
S. Hoito. 10. (X H.íi-31

PÍNf ÜRÃOM- PREDIO
Telefonando para 30-1528, IÍEITOK

SH.VA lhe dará o preço e referencia-
sem compromisso» Reformas, em geral.

(X 15655)

Particular ver d1" dois ot-jctoi
simos e rari;9. Rua fuíaandú

TÉCNICO DE RADIO
Importante firma americana precifa de

doía tecnlçoa de trádios erm comprova*
dá cònVpèftnfilí,' p«ro se sfl|eltárem a

provai sof rtirecíp de engenheiro -it t->
brica. Escrevei dando' experifinci., ida*
«le, ordciiado, etc. para K. P. _ na
caixa ili*._tc jornal, tM.0B7)

1

A COPIADORA a
toda a espo*jd
afo e a mapS]

Copía tudo. Executa-se
eir de serviços io mimruJírafo e a m*?,v

quina. 1'recò, nioillcus, Rua da _utt-r}
tnnds n. 07 - 23-5155. IX 14r*5)

ELEVADOR
Enipllliadorí:;

Falir. IJSAfP
ii, 99, __
(X 15715J;;

VENDEDORES
Precisam-se para bebidas, que tenham

freguezia em aruiarem e botequim, Trai
tar ma do Sciiado,_35!l. _ (X l»i|"QUADROS 

PINTORES
CELEBRES

_l_! I*

V.ndc-sr nm Elevador
Manual, para 500 quilM,
1'rcço dc ocasISo. Tcüfiln Otonl, 99,

BÒMBÀMARELLI
Vfnde»aíe. rotiiufrâd0 rt,n' motof cie**.},

tricô, para i(\ metroà de altura, lD nilf;;|,
titro** por bõrá mais ou menos, estado^.
<r.así novo, lireço dn ocasião'. Rpa Teosjjl
filo Otonl, 'IO. (X i_____m

Tartitmlar vende seis quadros. Podem
srr vistos a qualquer hora. Rua Pai*
sandú ii. 344. (X 14560)

AUTOCLAVE

LEBLON

CONTADOR
Legalmente rr-iistrada. falando inglês,

francês e alemão, com muitos anos de
pratica, aceita escritas amlsas de qual*
quer ramo, dá orK.inizaç.lo de escrito-
rios. Cartas para Caixa Postal N .a 11
— AGENCIA COPACABANA.

 (X 16245)

TELHAS DE ZINCO
Vendem-se 1.010 folhas usadas em

perfeito estado, Rua Teofilo Otoni n.
164 — loja. (512*2*

DINÁM0 DE 8 H. P.
Vende-se um de 110 vclts, 1400 r.

p. ra. Kua Teofilo Otoni, 164 — loja.
(51212)

FILMS DE CINEMA
Compro em qualquer estado para ta-

dustria. Rua Lapa, 43, loja — 22-5922.(X 
16JS5)

MOBILIÁRIOS
PARA

ESCRITÓRIOS
A Fábrica de Moveis * Lamas*, em

s«us grandes mostruario. anexos as ofi-
cinaa à rua Melo e Souza n. 102 (Pro-
ximos A estação principal da LeopoldK
na) expfíe inúmeros conjunto- em estiloa
diversos, para residências e escritórios
comerciais, modelos mais ricos para ga*
(lindes e maia simples para funciona-
rios. dispondo de funcionamentos pra-
ticos e garantido*.

A Fábrica "Lamas* encarrega-se de
execuções de Divisões-Ralcões e instala*
ções completas de Escritório,, tendo
competente secção de desenho para pro-
jetoa e orçamentos, facilitando era cer*
toa tratos o pagamento.

Os moveis "Lamas" sio vendidos
exclusivamente nos mostuaríos juntos à
Fabrica.

(ai)

CASA PARA COMPRAR
OU ALUGAR

Precisa-se de boa casa para pequena
familia de preferencia em Copacabana.
N5o importa o preço de venda ou aln-
guel. Tel, 27-2242. (X 12691)

MECÂNICO

Importante Companhia
Americana precisa de um
perfeito mecânico em
motores Diesel Cartas do
próprio punho, com refe-
rencias e ordenado dese-
jado para a Caixa 12720,
neste jornal.

(X 12T20)

GALPÃO
Aluga-se um amplo galpfio com 11x32

ms. á Rua Magalhães n. 14, junto k
Rua Frei Caneca (está aberto), infor-
mações: Rua Sete de Setembro, 141 —
4- andar. Tel. 42-Í297 e 42-9645.

(X 138741

Contas a praxe íixo
com renda mensal

JUROS

ao anno

telefones nclma pr<>cedldo„ rlft J Notifica- finftlvoi, das cautelas provisórias emiti-

"LOJA NO CENTRO"

Precisa-se pequena e bem si-
tuada. — Inrormações deta-
lhadas em carta ao sr. Arau-
jo, á Rua S. José 46, loja.

(X 16353)
MESTRE DE OBRAS
Precisa-se competente, que possa apre-

sentar referências, tanto para aervtçcs
d. construção como de campo, para tra*
balhar fora do Rio de Janeiro. Diri-
gír-se. A Panair do Brasil, S.A., De-
partamento de Manutenção, Aeroporto
Santos Dumont. (X 14527)

Gerencia de hotel
Casal português, sem filhos, educa-

do, de toda o idoneidade t com grande
prática do ramo, dando as melhores re-
f .rendas, e garantias, oferecem - acua
serviços, para esta Capita! ou qualquer
cidade do interior'.' Cartas para A. Al-
meirla; 

*á 
rua das I-aranieiras, 57, Te-

lefcme 25-3123 IX US84)

Casa Bancaria
Abelardo de Lamare

lua S. Bento, 10 '- Rio
Tel. 23-4744

PIANO i/4 DE CAUDA
Erard, vende-se, rico e superior quasi

novo e sem uso; preço de ocasíío; fací*
lita-se o pagamento. Rua Uruguaiana,
n. 109. (X 13887)

PIANO ALEMÃO"
Vende-se, rico e superior, quasi novo

e sem uso, anuaç3o de metal, cordas
cruzadas, teclado de marfim, 3 pedais;
preço de oca.ião. Rua Uruguaiana, 109.

(X 13886)

Férias e repouso em
Petropolis

Pcnslo PANAMERICA. Rua San-
tos Dumont, 387, Tel. 22-43. Conforto
moderno, —• grande parque com bos-
quea — Ótima comida. — Aberto todo
ano. (X 13877)

LUXUOSA RESIDÊNCIA
Aluga-se & rua Almirante Salgado, 21,

Laranjeiras,-.'para familia cie alto' trt-
tamento, ótima residência cora 3 pavi-
mentos, tendo 3 dormitórios, 2, salas,
garage e serviço completo -pata 'oriado,

ppdcndo ser vista pela manha até ia 12
horas. Tratar* a 

"rua 
1" de Março, 71,

1», com Itaóca S. A. — Tel. 43-7399.
ÍX 13385)

APARTAMENTO
Aluga-se no edificio

Plaza. — Rua do Passeio
n.° 78.

GRANDE FAZENDA
Vende-áe magnífica, com cerca de 900

alqueires geométricos, matas virgens,
pastagens e lavouras. Própria para ex*
ptoração de madeiras, lavouras e cria-
ç&o. Froxíma a Macaé e Campos, no
Estado do Rio. Trntar com VIANNA.
Rua do Ouvidor, 50, 1* andar.

(X 12670)

BUICK 1940
Vende-se um conversível, 4 portaa, es-

tado de novo, aendo de ocasião. Tel.
22-705S, ap.o. 28. (X 11.381)

Vende-se de ocasião
O.i seguintes objetos: 1 Radio-Vitrola

G. E. eni caixa de armário, ondas cur-
tas c lontras, 1 Maquina Sinjcr do nl-
tinto tipo com motor e farol, estilo me-
-íiiba de luxo, 1 Faquciro em estojo,
I Enceradeira e 1 Aspirador Eletrol.ux.
tudo pouco uso. Rua Carlos Vasconce-
los, 59, apto. 101 — Praça Saens 1'cna.

(XJ Ó360)

Mobília dourada, etc.
Vende-se 1 mobília Luís XVI com-

pleta, 1 vitrine com vcmii Martin, 1
faqueiro de cristofle completo cm esto*
jo, 1 serviço de jantar cristofle, 2 can-
delaliros dç prata porttis-uesa, 1 piano
Mtfbão 'jj-bdernojíiil^ 

máqüihn Síriger ul-
tlmò típo, 1 espclbo venoziand, *'i itnce-
radeira Sl8! aspirador Elolro-Lua verde
ei máquina Jtemiiifrton; de, escrever,
tudo junto ou .separado,, puf .vJaf-em.
Pereira ^upes, |47,jproxr;»v. Í2Í Set.

 ; .... 
','... 

__ 10361)

CAUTELAS
Nlo perca suas jóias ae as não poder

resgatar. VENDA-NOS a CAUTELA.
Pagamos bfcm. Cobrimos qualquer ofer-
ta. Procure-nos. . Retiramos o penhor.
Casa de confiança. Trav. Ouvidor (Sa-
chtt), 8, ' (X' 16388)

LEGALIZAÇÃO DE
ESTRANGEIROS

A. Rabelo íi Cia., trata com brevl-
dade do registro de estrangeiros, cujo
praro termina a J0 dc Junho próximo.
Rua ilo Carmo, 70, 1° and., sala 7. —
Tel, 43-9286. <X 10402)

TUDO ISTO e o cau
TAMDllM"

Hlin tudo o
fjüe V. Sa. preclue, radlüH, gela-
ilefras, mâvels, bicicletas, fogões,
roupas, calcados, etc. nôs lho
vendomoe em 10 prestacile-i a 1%
ao mês. ADOMA r- Hua 7 de Se-
tombro, n.° 42 sobr. telfs. 13-8000
e 2n-lõl2. (X 15080)

USINA DE ALC00L E
AGUARDENTE

Vende-se instalação completa, cíiTdei-
ras, moendas, bombas, alambiques para
aguardente c para álcool de 42 graus,
depósitos, dornas, tambores, etc. Preço
de ocasião. Tratar com VIANNA. Rua
do Ouvidor, 50, 1° andar. (X 12669)

Dentistas e Médicos
Alugam-se apartamentos cora moradia

e gabinetes, com instalação de gÃs, luz,
força, água e esgoto; ediHcío novo com
luxuosas instalações e servido por dois
elevadores O tis de luxo. Rua Haddock
Lobo n. 15. Tíjuca. Trata-se Edifício
Carioca, aala 804. Sr. Pereira.

(X 12700)

FABRICA
De roupas brancas, ca-

misas e pijamas, vende-
se, por 100 contos. Está
em franca produção, (32
maquinas trabalhando).
Tem ótima freguezia o
ano inteiro, aliás as pvin-
cipais casas do ramo. —
Mais detalhes com Bar-
ros & Krancher, Aveni-
da Rio Branco n." 173, 6."
andar (em frente á Ga-
leria Cruzeiro).

(X 14G99)

CABO EXTRA
FLEXÍVEL

Vende-se um com 100 metros, próprio
para guindastes, trtfasico n° 0, para 50
H. P, Preço de ocasiúo. Ru» Teofilo
Otoni, 164 — loja. (51212)

MOTOR ELÉTRICO
DE 4 H. P.

Vende-se nm novo, de 1.40(1 r.p.m.
Preço de ocasião. Rua Teofilo Otoni
n, 164 — loja. ', . (51212)

BRITADOR
Vende-se um rotativo, para 10 metros

por bora. Preço para liquidar. • Rua
Tcoíilo Otoni, 164 — loja. (512U)

Alugam-se amplos apartamentos, aca-
bados de construir, com trc_ quartos,
sala, copa,* coslnha, banheiro conforta-
vel e de.cõr, vaianda e dcpendi-ncia*
para emprtRadn1". Ver e tratar á rua
Cupcrtino IJuríio, V__. ¦ (X. 14551)

Praça Tiradentes, 60
2.° andar

Aluga-se com 2 amplas salas, proprhs
para colégio, clube, escritórios, etc. Cha*
ves no mesmo e tratar á rua São Pr-
dro, 7i> — 2° andar.  (XJ5656)

HÃESCAPÀMÉNTODE
GÁS EM SEU FOGÃO E

AQUECEDOR ?
T, 29-1328 -

O aasista. BATISTA c<nccrTi,', gradua,
limpa, pinta, com rconotuia e serinMt.

. ..-,- ,,:(X.,15676)

ALUGA-SE 
~i~

Botiitoy .pequeno, apartamento. Três
snlaa <i, demais.'dRpendencUi.* —íRéis
45OJ0UO prtfiiaea.-/ Abôt^ó 

'""diiriwlioiit-

das 14,is 16 liorás..Kua Alrultante'Sa-
ilncli dc Si, 100, á|i'ld. .W3 

'—'Ipanema.

TrJ. 27.861». ^-. ¦ (X NSiC)

Apólices ao Portador
Coippramos pela cotação do dia. Casa

Rançaria. Kua Buenos Aires, 46 — Io
andar; (X 156/7)

Vende «r a vapor, tipo verticsi, P«r»'l
grande capacidade» com bomba motor»;.
aer\r para rjunhiurr indiwtria. Preço dtXÍ,
'Kasião. .— Casa Eugrnío — TeofÍVl;í
Oioni, 99. (X 15715)4

r FAZENDEIROS
Vende-se — Turbinai, dinamos, usl«?|

nas bidro-eMricai. — Ca>a Eugênio "ÍS
Teofllo.-Óloni; 99j ^(X I57|S)^"BOMBA 

A VAPOR
, Vende-« uma típO vrrtíral de pístOflfci

.1 Vj polir., fabricante Wortinghon, —•
Cnsa Eugenia — Tcoíilo Otoni, 99.

, (X 15715

VIVENDA

CAVALHEIRO
O

Com ampla pratica e experiência Ti* t
comercio t na industria, Ótima aparen*/!
cia. ao par de todos idiomas mndemqju^
e dos mftodni Ho trata-o mundial, pro-
cura cptocação, Convites para aprt-ea*-.. ,
taçnu, por favor, a estr jornal n* V572e19'*W

(X 15776) ',

MALA ARMÁRIO
Vondt-se cm l^mi «tado, de fabrtcantd; i

americano; pr^ça da .H-.ndrira, ^lTÍ^
•ipanauicnln 302. 

__ 
(X ISJSW^'

SAPATO COLEGIAL
CHüma palavra em duração para me* :'¦

riliia — De li. 32 a 38 — 12.800 —.k_
Uua S.' lo.ic. 2P - I.OIA._(X 1S73_4)J;

GOIABADA CASCÃO^
, Quilo 4S509 Pr
cilio tido te|, 42-2658
— CASA JIACKDO.

Caixrtas c/5 ouiVis 20)000 — A domtíljg
São Jos', 2W,._1

!73jM

'••^tS

Um lote barato com
direito a um parque

inteiro
. As chácara, da (íraiija Guarani, em
Terc.úpoli-, são maravilhosas e podem
ser adijuiridas em peiiuenas prestações
mensais, eni 5 anos, sem juros, com di-
reito ao u-to e go.o do Tarrjue inteiro,
com suas florestas, lagos, piscinas e ca-
choeiras. Estamos oferecendo algumas
chácaras excepcionais, com arborízaçáo
magnifiernte e linda vista panorâmica,
especialmente preparadas para serem
vendidas a pessoas de gosto. Proprieda-
de do dr. Arnaldo Guinte, regist. sob
o n° 4 — Dec. n° 58.. Informaçííeí.
EDUARDO DAI.E — Rua Uruiruaiana
n. 104, 1" andar. Tel. 23-3229.

. -'(X 16319)

Vende-se uma de finíssimo gosto, aca- ,
bada 'de 

construir?"'' 'corn três quarto»,-1
duas Balas, rouparia e demais dependeu-
cias.' Tratar á rua (farine dc Amoedo
o. 56; Tell 27-6270. , . (X 10279)

PACKARDNOVÒ
Ven.de-je um'-; de Ç cilindros, Com pi-

dio, tendo percorrido' sómerrte 4.600 Irm.,
por 26i00U(U0l).' 1'ode, ar*' vilto na _a-
rage da arehida Atlântica, 346,

(X 
J 6287)

PRECISO DE CASA
COM URGÊNCIA

Laranjeiras, Agnas Férreas, S. Te-
resa, '(Javra e, Tijuca; com 5 quartos,
sala, j? banheiros e dependências w* oom
ou sCm mobília. Contrato 6 meses 

"ou

um abo (1:20U$), Tratar aumente. «ora
o sr. fajilo — a5-614b.' 

" 
CÇ___g_j

CHEVROLET
Vendc-ae, de ocasíSo, conversível, 1936,
em perfeito estadu. Ver por favur cora
o sr.- Ernani, á rua Gago Coutinho, 56.

(X 1M83)

¦(X,il.7i

APARTAMENTO"
POSTO 2

Construçfid a se ínioiar em Junbo ¦—*
Rua Belfort Roxo. 2/1. lado da iom«„
bra. Um t,6 apartamento por andar.r
Dois saiões, quatro quarto?, dois ba»'
nlielros e dependências. 2i0:000J(KO "âp
J.,Gurgel Dantas — firma construtor*1*
— Kua do Rosário", 116 — 2" andar.

(X 14621T"

LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO

Por motivo de retirada do principal
aocio, vende-se antiRo e conceituado La*
boratorin de Produtos Farmacêuticos,
aprovadps. patenteados e conhecidos em
todo o Brasil. O Laboratório acha-se
instalado em vasto e confortável predio
s-e bem. que antigo, bem recuado, em
centro de terreno, nas imediações da rua
2-1 de Maio, tem um contrato vantajoso
de arrendamento. Preço de venda com
todo o acervo comercial, 180:0OO$O00.
Para maiores esclarecimentos: Barros &
Krancher. Avenida Rio Branco, 173,
fi° andar, em frente â Galeria Cru-
zciro. (X 1-15941

TERRENO
Vende-se na rua Visconde, de Sabari.

Jardim Botânico, um de 13, x 31. Oca-
sião. Tel. 27-7379, sr. Gomes.

, (X 15710)

NA RIO ¦ S. PAULO
Compra-se hotel pequeno, mesmo cata

adaptável; tratar BUREA. DO CON.
TRIB.INTK, nia 7, 140, 2», a, 217.

(X 16367)

LOJAS
Alugam-se para negócios limpos.

Rua Haddock Lobo 15. (Estacio).
(X 12698)

MAGNÍFICAS CASAS
Alugam-se duas, k rua Afonso Pena

;. 42. Abertas das 7 ás 16 horas.
(X 12696)

Terrenos — Petropolis
Vendem-se bons terrenos, para Infor-

mações com o Sr. Fasxioni. Avenida
15, Depósito de Cerâmica de Itaipava.

(X_13870)

Petropolis — Terreno
Vende-se no principio da Rua Cris-

tov..o Colombo, todo plano, pronto para
edificar, medindo 19ms,x50ras. Tratar:
pelo Tel. 26-4374. ou em Petropolis,
no domingo das 13 ás 16 horai, á Rua
-«ex- a. 1.818. (X L7206)

CASA COMERCIAL
Antes dc vendrr ou comprar uma, de

qualquer .irtigo uu gênero, procure o
BUREAU DO CONTRIBUINTE, rua
7, 140, 2», «ala 217. (X 16367)

CAUTELAã
Da Caixa Econômica

Compram-se de jóias c mercadorias,
paga-se até 40 % pobre o empréstimo.
Solução imediata sem retirar o penhor.
Rita da Assembléia n. 10, sala n, 1.
Tel. 42-9127. (X 16.187)

APARTAMENTO
Aluga-se çom sala, ante-sala; 3 quar

tos e quarto para empregada, banheiros,
varanda ,area, etc. Edificio Tietê, 9o
andar, apto. 94, Avenida Atlântica 24.

(X 15709)

CASA - TIJUCÃT
Aluga-se um bora predio, em centro

de terreno, â rua 18 de Outu-bro, 37
—- Muda. Ver durante o dia.(X 

15708)

RÁDIOS
Garantidos, ultimo modelo 1941, ven*

dem-se em pequenas prestações, Telefo-
ne 38-7441, sr. Luís, . (X 16282)

Automóvel particular
Vcpde-ar, em perfeito estado, Che-

vrolet (19,<7), preço convidativo. Ver
e tratar rua Joana Angélica n. 134 —
Ipanema. (X 16276)

?? Sem Hipoteca ??
Construções e reoonstruções com me*

tade ao "habite-se" e o restante com
o. alugueis, com as seguintes peças:
6, 2fl:OÜO|; 7, 26:000$ c 8, 40:000$.
N, Ç. — Não tem hipoteca nem juroa,
e nem dinheiro adiantadb. Ru4 S,. Ju-
sá, 67, 1" andar, du. 1*1 áa 17 horas.
Tel. .22-4382. (X 16278)

Colégio em Copacabana
Vende-se, antigo e conceituado cole-

gio dc curso primário, com boa frequen-
cia, por motivo de enfermidade de seu
diretor, o qual, a conselho medico ne*
crssita se ausentar desta capital. Acei-
tam-sé propostas, Cartas endereçadas á
caixa n. 16260 na portaria deste jornal*

(X 162611)

Para encher bisnagas
Vende-se máquina itova, para encher

tubos dc pasta dcntifrlcía ou outra
qualquer pasta. Rua Conde de Bomttin
n._P__ (X 1620»

PÕRTÈÍRÕ PARA
EDIFÍCIO

Precisas, com. muita pratica de ele*
vadores, bombas, serviço geral de lira-
pesa e portaria, .casado o .cm filhos.
Responder com próprio punho indican-
do lugares ocupados, idade, ordenado

què recebe atualmente c o que preten*
de. Inútil. respqudcj; sem as indicações
e.tis-Jas. CAIXA POSTAL N" 1648. 

(X 16250)

ÁLCOOL PRINCE
O melhor, do Brasil para higiene

Induilfjã, Deposito na rua General Fe-
dra, 196. Tel. 4J.0465._ (X 1464|)'VESTIDOS 

ÉDEN
AV, RIO BRANCO, 114, ü.« A'

DAR. .SALA 23, tel, 42-2292. Já _
acham á venda diretamente ao publico
as copiai de modelos exclusivos da
DREISER li COMI'. NEW YORK.
Seda, lã c veludo a 75$ — 100$ e 135$.-

(X 16342)

MENDEL ¦ oi
>CaIiala e pedicure. Especialista em,

cravos calos, joaneíes, unhas encraipPI
tias» garantindo serviço sem dor. Senho-
ras - cavnli .-iroi. Instituto E. M. -1-i
— Rna 7 Setembro, 84. Tell 23.?loí!'l

(X 163jta,

ENCERADEIRA ^l
Vende-se uma Rletro-Ltix da< mMtt»)

nas, por rs. 80O4O0Q. E«tá novínha.
Ver amanhã com Loureiro á tua ila Qui-
tanda n. 31. (X 16313W

AMEND01N NOVO-
Compra-se. Av. Rio Hranço. 69, S*M

s. II — Arülrn Caliral — Teles. "BtW
Isca" Rio. (X 14669)

Terreno — 20;
Vende-se no moderno bairro de HI*

gienopolis lote de 12 s 30, olimamenteV
situado á rua Carneiro dn Rocha. Nego-
cio direto, pelo tel. 2S-C915, >

 (X__S74_^.

RICO
0 MILAGROSO

Siml porque vira as ternos do avesso
ficando completamente novos, faz de ura
jaqurtão ura poletó moderno e concer-
ta todas as roupas, deixando-as novas,
único no gênero em perfeição; á rua
General_Camara. 123, soli. (X 14645)

CASAMENTOS 25800»
Trata-se ainda que não tenham certi-

doe.*, mesmo estrangeiros, sem ctxonradft
para nn nubenteí. Informações grama
com o sr. Gomes, praça Tiradentes, 9,
lw (ao ladn do Cine-S. Tose), ,.(.'

(X 146SÍ)

FAZENDA
Vende-se uma das melhores do Estado

do Rio, etn Beirlposlá pur 7U0 contcwwJE!
Sem intermeiliiirios. Politécnica Enge- ¦"-',
nheiros I.tda. — Av. Rio D ranço, 14
— iü andar, '¦'¦%

PACKARD

Guarda-Moveis Brasil
Conservação e guarda de moveis e tu-

do qne represente valor. Elitarrcga-sc
de tomada e entrega a domicilio, rua do
Lavradio, 131. Tels. 42-3S54 e 42-0254.

(X 157071

CAMINHÕES FORD
Vendem-se dois £ rua General Gur-

jio, 104. Tel, 28-7720. (X 157(14)

CONTADOR
BANCO, precisa urgente, de um cou-

tsdor brasileiro com pratica de todos
os serviços bancários. Caixa desta fo-
llia n. 10J04. (X lo.HM)

FORD 1937
Por motivo de viagem, particular ven-

de, relativamente com pouca quilom.-
tragem, limousine, 4 portas, piu-iiF em
muito luiro estadu, banda branda. Os-
valdo. rua Marquesa d<: Santo.-, 24 (lar-
go do Machado). (X 165115)

SELINS ECANGALHAS
Vende-se desde 3u$, barriüimlr.i, I"-

ros, cabeçadas, retira-, estribos mexica
nos; á rua S. Luís Gmuaga, 580,

(X 16300)

Vende-se um edupe conversível, 8 cib,
19.'9, por 25 contos. Negocio direito.
TeL_27-3_6"0J:_ ... . ÇX .16248)

í RADIO PARADO ?
Chame Claudtonor, ex-tecnico da Phi

lips, vai a domicilio, dá garantias, or-
çjtiMeiito gratih, preços desde 30$, —
Tel._2*>.<80ll. (X 11.2119)

RADIO HOWARD
Som de catedral. 3:5OOJOO0, 12 vai-

vulas, ondas curta»- c kmgas, montado!
em rico movei tipo cçnsole, Oferecido [
diretamente pilo importador. — Casa
ll«|ikins, r,:a 1» de Março, 110 -- 1".

(X 16220)

TERRENOS A VEJSDA
IPANEMA — LEBLON

Vende-se: em IPANEMA, 20*50, per-!
to da praia, lado da sombra. No LK- !
Hl.ON, 15 x 50, perto da praia, lado

! do sol, Outro, lotrs, lado da sombra, |
| 14x30. 12x30, 12x41, 2l.x41, Trata«
i hoje, Domingo, rio Leblon, na avenida i
! Ataulío de 1',-iiva n. 102-B, das 15 ás1

18 liuras. (X 16219) I

FOGÃO" A GÁS

AV. MARACANÃ i
Vende-se ótimo predio, conf-truça^o nsí-

derna. em terreno de 15 x 30, com duas
frente-», av. Maracanfi e Paula e Sou-
ra. Nfgocio. urgente e sem intermedia
rios. Politécnica Engenheiros Ltda. —
Av. Rio Branco, H3 — 'Io andar..*],*

Da "Granja Guarani",1
contemplando o "Dedo

de Deus" Z
Vende-se nçs-ie majestoso parque do Si

Alto Tèreaópolis, com vista deslumbr.n.n. |
te. ótimo terreno no lado do esplendida *:
piscina recentemente construída, por pre,- |;
co evcepcion.il. Sem intermediário,. £¦
Politécnica Eiiaenlicirw I.tda. — Av.
Rln c.i.iii.v. ;:.: - .i» nndar,

TERRENOS
EM PRESTAÇÕES

Com organização c«.ptciali_ada. ac.ita-
mps areaa dc terra loteada? ou a lotear
para vendas em prestações. Politécnica
Engenheiros I.tda. — Av. Rin liran- I
co, 14.1 — 4[ andar. (51091) i

 Í"W-»_l\
c moderno. Mme.-- •*
lem-ia o períèftVj

Conceição. *
(X 11.1961

"Aprenda tricot"
Por thctodfl prati,

aprenda rm sua ri
tricot, Tel, -i! 543. D,

Vendo 1 com 4 bò-oai»
aberta, todo esmaltado
motivo dc mudança. R
n. 402, c, 5.

forno e estufa. '

c branco, por
i 24 dc Maio!

(X 15u,'5l !

RADIO

TUMORES-CANCER
PARA SEU TRATAMENTO

0 Dr. von Dollinger da Graça
possue H.\nHM. Aplica como
atende aos seus colegas. O pre-
Co esta ao alcanço do todas as
clonsos. ,\s.si"Mni,i*»A, ns _ Edi-
ficio Kanltz — 2T-321S.

(X 1.713)

MnOWò~274õõS
Vende-se tim Inauoso, 3 pedais, cor-

das cruzadas, SS notaa, valor atual
8:000$. Av. Pasíenr, 397. Ônibus da
Urca, 41 o 13. (X 13889)

Máquinas de costura
Sinfrer novas e usadas e de todas ai

marcas. Compro, vendo e troco. Lindos
brindes, a prestaçSea e a dinheiro» Tc-
lefone 30-3683, Caixa 1'ustal 249...
Passo»; (X 14600)

Vendo, gosta e

CASA
Alura-So -á Rua S. Franclwo Xavier

n. .756, com _ quartos, 3 salas e mais
dependências! ^de ser vísti hoje, por
f-TO»- (X 1389J)

compra na certa
Procure saber o que são as "ÁGUAS

LINDAS", repouso maravilhoso em uma
ílha onde estão loteados e oferecidos á
venda, em pequenas prestações, terrenos
cm frente ao mar, e onde etiá sendo
construído um "icpouso 

praiano", para
fins de semana, a ser ma. (furado nes-
tes poucos dias. Ar puro, vista maravi-
Itiosa, praía*» limpas, piscina, grutas, fio-
re«tas, etc, e sobretudo muito peixe. —
Informações da "T.V.C." S. A. —
EDUARDO DALE — Ru» Urngoíniii
n. 104. 1» andar. (X 16318)

ÍERR0 37Í6"'"
Vende-se qualquer quantidade. Tndus-

trias Reunidas dc Aço Laminado. Rua
da Alegria, 229. Representante: Carlos
de Freitas Tilbo. l.osnno, 116, ?° —
"U-4029. (X 

14618)

Vende-se radio <.!. E, de 8 válvula*,
onda» longas t curtas, com garantia,
|<ir ?50$000, custou 2:81)05001). Kua
Prudente dc Morais, 642, apto. 31.

(X 16217)

OFFICE- B0Y~

IX 13M-I1

QUER GANHAR 250$-
i

Acceita cncpmmcndas e rê- <
formas tio grupos estofados dc ?
qualquer lipo. coloca cortinas. ]toldos dc lona _ capas palri {
mobília i

Serviço também a domicilio !
e Raranlido Pagamento á vis- \ta ou em 10 prestações Tel. !

de' S^X T: TsImVts i 4V:i(Í0R CI,a'"ar """t
5eja ativo e que -tenha- a mdi*pensavclinstrução, Campo dc São Cristóvão, Aâ.

TERESOPOLIS^
Vende-se magnífico terreno. 33x50 m.

num dos mais bonito, e melhores pon
tos lie Teresópoli». lnlorm, Tel. 47-285Í

títulos m clúbs
Vende-se, Jockey Club a 7:000$, Flu

inintnie Yaciit Club, um do valor de
10:000» pnr 4:000f, e coinpra-,e do Jo-
ckcy Club, Automóvel Cluh e Country
Club. Com o corretor Moíil. i rua (Ie*
neral Câmara, 11 — loja. (X 16204)

na I

TIJUCA
ALUGAS*! no Alto da B-ia Vista,

.grande residência própria para familia
d»* tratamento. Tel. 25-9262.

(X 16403)

Escreva parn A .N'phrer.i, Uruguslan»
95, dtrcnJo porrjtie toda. as noivas, ertu*
pfara seu enxovj! na A Nobre», Ate dia
de São João, a carta escolhida. ..rá con,-
tniiplnda rom um credito dt 250$ dè
variado sortlmento da A Nohreia.

(X 50715)

LOJAS
Alugam-se lojas no;*

Cinemas Olinda e Pri-
mor. — Tratar á rua dó
Passeio 78, 4.° andar. _..

,(51015) 
'
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Abrigo do Christo Redemptor
Cnlxa pnra eofaífl do eemolm
Instalada na Aicencla do «Correio
dn Mnntifl" — Gmiçnlvp» Ufnn,, n.

j

fl ÕBBÃ |Dt ll 
í

ASSISTÊNCIA !
ir r 

' A0S T :
II 

' 
MtNDIGOS : í

li! \.t | :
1 ' MENORES I

1 DESAMPARADOS |Ihm^rzr.A \
llCOOOCÜCCÜÇ I!

Casas de commodos
no centro

Cinelandia — Edificio Góis —
Hua Álvaro Alvim n." 27 — Traa-
passa-se esplendido apartnnient»
mobilado, com ü nuartos, eula, *.i-

I leta, cozinha, banheiro, agim
j quente .ifleínne, etc. Tratar u-i
' Administradora Nacional — Kua

du Ouvidor, Tii-I.oja.
IX 1C238) 1

Cinelandia — Edificio Góis —
Hua Álvaro Alvim ti." -" — Trar-
passa-se esplendido iipnrtamento
mobilado, com 2 quartos, sala,
«.leta, cozinha, Imnlieiro, ns»a
quente, icl.-fone, et<". Tratar na
Adniliilstiadiiru Nacional — r>"-'1
du Ouvidor, 16-LoJa.

(X 10252) 1

Copacabana-Leme
os otttiMH apartawnntofl nn

Coiwc«l'«nii, M7,
l ipiiiriiM, hal/i. Bfllotn, esplt>nül<lft« vk«
iRiitldü, muito bom localizado* *? r«pm*
roíiMíruliIíis, Trntar á rua ii<» ' alpto, 2-1S,
Telef. ¦-'.-iicii.-.. IX 1878111 a

Aluga-se dois apat.
molill. 2:00"} e 1:200*

ni (.usais. T. 2T-030S;
( XlliiiS) 8

\ mioam-bfj o
ri. Avenida N.

POSTO 6

Apartamento confortável —
Alllira-se no posto li, íi Avenida
AUnntlca, 1026, lüd, Cruzeiro dn
Sul, luxuoso apartamento cum 1
quartos, I salas, 3 banheiros, nr-
márlos otnliutldos, apua quente
de cnlclolrn, garage o demais Ue-
pendências .- Alnpuol 2i20O$0UO
?— Trntar na Cia. Adminifitraclorn
Imnioblllnrla Norte-Sul do Brasil,
l.iiin. Uua Músico, US, sala 3-.'S.
Ttl.: L.-ü-n:iy:<. (51322) S

! Rua Senador Dantas n." 38 - J £üxUOsa Residência _ 
ü..U_t

elr" " {Sttffloía^NaVilíliíl mento." o^Ste «im. S-
I iar na Adn* Mra< o » " ™» ., 

q„artofi ., 6aitt8, bunliolio
! - nu" ''" 0uvldul "•(xugjjj 

1 «ni <•(.,-. biblioteca, quartos e ta-

Ka vossa felicidade, lembran-
vos ilã pobreza lndlfiente, dan-
do-ll)e um obulo e fazendo-a
participar de vossas alesrlnn.

Implorando a Caridade
Pnullns íe Plirnelredo, vlura.

com :: tilhos e ImposnUillllmla de
trabalnar; rua Ocidente n.° 124

Catumbl*
Lnurn Xnrltt dn Silva. vIuvh

cotn s filhos; rua Ocidental, 1S1
Ca: unibl.

Lu um Marqnr» tle Abreu, rua
Clbrlmundo do -Melo n.° 135.

Mnrl» Kerrelrn, rua Daiüo dí
Itápadpo n. 473.

IHarln dn (Slorln CnMello. inva-
lada, 70 unos; rua Vdí, do To-
cantlns, 37 - fundos

Carlota dn Cojtn Pinto, viuva,
ct£n TO annos. com 8 netoj or.
nos; rua Itapira, 2H, fundos
—4 Cascadura

Dlarla llapllmn.
Anreii Cu*tn.
l«ne« dc Athayde. rua Emeren-

cl^na. 17 — Eüo Cristóvão.
¦Jlnrit* Rorca.•Maila d« Jun» Sampaio, rua

Imblrô Ca'.-.-lcantl. "0, íundos —
E|o Cojiprldo.

Armindo P. da Silva, SldOnlO
Pais. 233, viuva, 81 ânus.

Sem recursos para sustentar ob
filhos.

A sra. Antonla Rodrigues, <jae
sa acha gravemente doente e era
sltuaçfto ah-soluin-nente precária,
nom duas H!has ui*nores. uma
das quais tambem a.wr^ctlda do
moléstia gravo, dinu-e |.yr nosso
Intermédio, um apeiu às per-oas
generosas, no sentido de llio ou-
vlarom qualquer auílüo para n
mz H. Luiz Gfmiaffa, 217 — Silo
CrlstovSo.

Andarahy e Grajahu
A U!<IA-8B bon cm», mm I fr-Mf, S

j"V qimttol, 
'-' linulielroi, Jnrillni o I"--

iliieeo quintal ¦:¦ nm Ferreira PonlM, 8.
Clinvc^ ni Im.-íiJ. Tratar k rna Ouvidor,
57, .v, 11 iík 11,,-IU (.- I *« 5.

ix i.miwii r.

("1HAJAO 
— Aliignm-íft noTt1» apnrta»

J iiiimli» <Ie 'l''"f ¦ f'1""' "» "'" "or-
,|n ilo Ma'". 160. 'JVotiir com O«*lld0
Vnlle, •!»• S S» 12 e dna 2 i» IS, â tu»
Pedro l, n, 7. IVnça Tlradentei.

(X 105270 ll

Botafogo e
LUGÃ-Sl; pabceíi

trat

Urca
família rt» alto ÈsfflCIO

Avoulda nivalilo Crtlí, 105, Tratnr pelo
tel. 28-0605, (X 14080) 4

A LüOA-SB mmrtnoicnto composto ile
¦CX iiuartn de frente o banlielro i.roprlo

rom «tnia ijiinnt"» d fria, sem coílnba, Kn«
tradfl Independente, não w» ndtnltô llber*
iJodefl, eendo o edifício rigor.isnmi'nt»> (n-
mlllar, ____ 2n-il217. IX 15088) -I

LOOA-SK cõãã mebllada, imr r> ou C
Dilata, rua ClarlMe índio di llrnnll

n." 2a. InformatCei na eaia; tclelone
28-5128, ou dln» dn Romana, das H fin ltl
borat. .Tel. 42-2788. (X 10032) I

BOTAFOOO 
— Quarto «:n npítrtnraen-

to (le família (le abeoluto rpppelt".
.ilnga-s'1 a cnralhelro <-u ntr^n quo tra*
lialh» f*ra. KilRem-sc referencia*. Infor-
mn-M ptlo tolelono 80*0081.

(X íciiro 4

POSTO 4

nheiro d oen-pregndos, quintal,
ele. Tratar ua Administradora
Nacional — Rua do Ouvidor ll."
Ti;-i,,,ia. IX 10205) 8

— Aluga-se em lu»
xuoso edlftctpi prõxi-

mo 6. praia, amplo apartamento
independente, com quatro quar-
tos, agua quente corrente, gara-
ne. cte. Run Domlnfe-os Ferreira,
12S. apt. 202. Aluguel 1;300$000.

(X 18244) 8
>iiii cM Copacabann, ftlupnm-B'E:

Bem motéis e
ranto Gonçal

lima peiimio,
Poito

¦luar*
nn o\x

rua Almi-

IX 1611H) B

HAIl.d» :

A''

QUAIITO 
¦

do mobilado mm todo conforto
Urca — Alupa-if esplendi-

p;ir«
aenhnr de »Ha trato, «ó cem rnfd; na
Crliano Santoa, 61, perto Uo» liondct: In-
form. 26-421)9. (X 10826) 4

ALIJO-niuderna, multo iaeet«da o bpm are-
JaOo a mn« senhora «trnníeira de trato,
nnfco Inquilino rm ema de 1 canal dcrn fi-
Ihoa, * rim dn Paajajea n. 1(1.1, e. a-A.
Bntnfojo. (X H007I 4

Cattete e Gloria
OFICIO JUD1RENE

LEILÕES
m sr.iSVf"*'"?¦' ' iatiitp,'t»ircj'lanas, KifríwrM'

i,?j 4' i indo qua ti to gnaruec* o pru)i»
i na i;raj:ni. W, o leiloeiro OIANX1K1
rende em lellüo ijiilnta-fcira. -'J do t.-'>r-
rente, fta JO Iwru», ' X_loas.it T7

DA GRAJAÚ'. 81, leUSo o» movei»,
getuduíra, crttftaia, iforcslauai o min*

l-7.aí, 1-iiiii". qulntn-f«lra, -» do corren*
ftL
t«, áa 20 horns, [«?

IBFWGHKAIIOB ü

leiloeiro GIANNINI.
IX tomo) T*

v~. Maquina coi<
KEFIUfr.ra
dor EHçctrolui e «>« moveli do predio a
ma Grnlail. M. lelUn iinlnta.felra, 29 (le i y, ,r-.alo. ás 'JO hora? pelo leiloeiro GIAK. I LfllUniOVIX li:l;"i 77 , «"""""'^
Ti INI.

^~ Rua
Benjamin

ihst.->!tt, 92; alugamos o ap.' IOS,
ir SOuíOOO com: hall. «ala, va-

muda, :i 'ur-tos banheiro de cor,
copa, coílnho, íírea com tanque,
quarto e \V. C. ^i-nregado». Tra-
rn-«i« com MagalhfiORi Lemoa A
Horda, l.trtn.., á rt. Mfr.lco, 164,
«ala 07. Pun»: 42-Í50Ü.

IX 12851' »
quarto motillado. anexo ao
pnra rn<n\\ ou aoltclro que

traoalhe fora, Kua Correia Unira, 140.
(X 13713) S

A LUlíA-üli
a\. haiiLeirri,

AJ,I.(IA-SK 
«alela • qunrto do frente

mobllnilOBi com pntrada Indppend^ntc,
* Cflralltflro cm wrta liberdade. Heco
do Blo, 71, Cil.irla. (X 1835S) 8

J.oito. qtiarlo arejndo cm faH.t
relativo conforto, nluga-ao a fè-

nlior dc trato, pducatlo, lugar aocéííailo,
Preco 1605, Trav. São Vicente, JI.

(X nao.'.) u

Flamengo
\ LÜGÃ-SÊ «o Flameiiyo, caaa rnoblln-

a\. dn co n s quartoa * dependanclaa,
Prazo minlmo nm ano, Caixa Postal 8007.

EdificioÀmendoeirabTstSnu
co Edifício, de ílno acabíiinento,
rõcem-confltruldo, A praia do Fia-
mengo n.° 382, trecho eem bonde»,
esplendidos apartamentos com nr
cnndlfinnniln Os maiores tem 8
grandes nuartos, 2 salões, grande
vestibulo, 2 banheiros de luxo.
armar íok embutidos completos,
garage o demais dependências. O
ar oondüconado d fornecido ao
mesmo tempo pnra todas as po-
r/j.n. Tratar na Cia. Administra-
dora IMMOBILIARIA NOItTE-
SUL DO BRASIL, I.TDA Rua Jle-
xico, OS, aala MS. Tel 22-C369.

(51323) 10
\ PARTAMENTO — Alm-ti-w formlda-

a\ tpI apartamento ocupando todo o 2°
pavimento do predio d Praia do Flomenco,
400, ncali-idí» do construir, com awploa
dormitorloi, 2 aalaa, vnrandna com ma*
gidflca Tinta, 2 ImnlielroK e Iwas lnutnla-
çCei de orladoH, T'-r)tn-*'í ii rna da Al-
fnnil.'tn, r,. Tol. i::iclll3. (X 1112S7) 10

Gav ea
Rna Jardim Botânico, 729 —
Ottmo apartamento com S quar-
ton, «ala, cozinha e banheiro. Tra-
tar na Administradora Nacional
— Rua do Ouvidor, Tfi-Loja.

(X 1C254) 11

Ipanema

LERÀO

Cautelas da Caixa
Econômica

«?•Kiindn-felm. 2ií dr. Mnlo
m B&HCARIA

BEMOREIRÀ
Uno l.nl/i de Cnnille». <ü

Todo» oi" contratos vencidos,
O lellio so roallüarn nn Arma- j

Min do LEILOEIRO CIDAU1S, á j
rur. da Quitunda, «1, ii ir. horas, i

. (0147S) 77 '

J' 
ZlU.ll DH MOVEIS 1! MIL'DK7,A8

J — O lcll(«;irc. HIANM.VI. v<-uil>! ama-
onã no correr do martelo, todfm os m*>-
r-la c ntenallloa ila PemS", ti mn r»n-
dido Jlondes, úl, ii» 17 lmn.j.

niAPKTEg, iianneaux, crKtali
«os t>

vende umaplm, hn 17
,1,1 Mõlldra, 51.

; 
" 

i LUOÃ-Hti ou ipmlcse predio doto, pa-
| J\ th pequena fumllla dft tratamento.
I Rna Ur. Asm n." SO, una»! Junto á tob
' llanlrii'; wiilc «or vlíto n qnnlioír hora.

(X H517) 6

I Collegio Militar
1 À MJGA-8K iipHrtanifiitu novo, de luxo
] ^\. cum i.ila, o qil(irto«, etc., por 500*.
I Av. Maracanfi, •*-"•'!, esquina de São Fran-
Iclaco Xiiilcr. IX 15(ir3) 7

1 Copacabana-Leme

VLUGA-SE 
o luinoiio « confortarei

predio cora (farane á rna Visconde
de Pira Já; 20X. Tratar cora F. Segadafl
vian». Ad. Predlnl. Ar. Rio Brnnw, 137,
10» and. a. 1011, tol. 23-47U3.

¦IX 10K15) 15

Subúrbios da Linha
Auxiliar

MIÍiÁ-fílS.o 
"predto'•ila -Avenida Joilo

HIMro n. 10, rompyflto dc loja com
morBílla o «'brado, Junto ao cinema, pro-
prio imrii qualiiUPr negocio. Tratar na run
Álvaro tln Jllrnnja n. 10, Pllarn».

(X 1,11140) 01

Niterói

Pii.ua 
du icahai, 28i. aiuiiu-m ou

vfndi-fo bon (.«hu, iiinplii, Iftolada em
bom turreno dc 12x00. Tratar com Alcx.
L>alp. Camlflnrln, 10-4". funes: 23-1307

*> 42..17ÍIG. l'odt) aer vista. Tom vigia.
IX 115111 SU

,\ I.LUAM-SK boas ca san na Vila I'or(d-
^\ra Cnrnelro, próxima» ao baolto de
mar o com comunicação direta com an Kar-
eas. Trnta-ho un praça Azevedo Cruz,
Nlttnl. (X 14303) 83

VIA'(jA-SB 
ótima residência porto da

Praia das Flcxnn, á rna Fu«undcB
Varela n. 320, Niterói, com «ete ijuartoB,
tlimR utilaH f mnis dependência* pnra fa-
mllla do tralitmeiito. Informações á meu-
inn r.n n. 312. (X 1 r.072) 33

Traspassa-se
IIUO 

— Trappat.sn-fltó o contrato de
4 n]inrtametito com 3 quartos, *X aalac,

hantieiro crtr, q. emprejeado a «ptum ficar
com ns cortinas « nlpuna moveli. Vêr o
tratnr: Kdlflclo Tetronio, apt, lUt, (Ihí
14 í« 17 horns. IX 1limi.1l .lü

Animaes
VKNDBM-SI1 

lmltlmo» cachorro* foi-
terrier p*ílo de arame, com 2 mesca

dc idade, ft rua Jlonto Neiíro, tf.Hl, apt. 2.
Tol. 27-041.1. (X 12001) «3

1JULT/-D00 
frnncíit. retidem-ae lindos

J fllholw. rr.»:o (10fl$ cada. llun Blo-
chuolo, 418. (Tratar 2.«-folrn).

(X 10341) 113

4 nfomoecis de oceasião

Diversos
M«$agi5la russa gg5
Benn para emagrecer, clrculm.-.lndo oaiiRiie, prisiln de ventre o do-
ros reumátlcns: garante resulta-do; rua Francisco Murntorl 2,
2.o, apto. 4; Tel. 13-tK)78. de !)-1S
horfta. (X 17280)_74

ENCKItADOR, 
cnlnfala. JoaO VrimõlHCO.com niHiiiiliin c iH-xxoiil lialillltml».ra«<pn, calafeta, atendo com prcatóJStt ií"i|ii«l(iuer uarte. Ik-cadoi 20-4030.

j^ (X 102-10) 7-1
ÍSaMISAK aob medida, HlilÍBc»-do ÚX,
xj pijama» do flanola; couccrtftin-cQ «n*
ml«ns e touphs em geral; confecção pur-fidlu l- cnrnntlilii. Av. Itlo Drnilco, Hí,3f. Tol. 43-1037. (X 10288) 71

t^KSTIflIlS 
fino», dc «SUn, liara trâtr".

passeio o linlle, casamento, desde
15$000 c coattinina do cnaemlra, todosileado 2.1S000, a rua Senmlnr Diuil.iv TB.
(.'ic«n Itolim. (x in.'lll»l 71

I^tH.OK» 
do ini», olotrloo», onrviln, oleo,

pasoUna c outros. Vendcm-ne, á reatJcnador Dantas, 7tí. Casa ltolao.
IX 10400) 71

BAXDKJAH 
dc prata o outro» olilíldi

fino», nntlnoa. Vendem-n:, dcwló «US-
Uun Monndur Di.ntu», 75. 1,'ana llolns

(X 10IIUII)

IJUÕÜKiltõã 
de urutu, crUtoflõTcn o outro». Vendem.»!] denle

Vende-se limousine Dodge —
T luicarn, de 1B37. licenciado com
radio, liua do Cosme Velho n
lfiC. (X 1031-4) 64

ITHIIKNTK 
— 1'lrmouth 1030 — de

.' luxe — preto, ¦(•dan duas portas, em
perfeito estado. Vende-se motivo viagem.
TraMr com Pr. Salnt-Clalr, Gen. Câmara,
34, 1». Tel, 43-87CS ou 47-1071, de » Iih
10. IX 157121 04

JITDDBBAKBB, 1041 — Scdan — Ven-
J de-so novo. 27-0320, com Lacerda.

(X 10280) 04

BUICK 934 — Particular ven-
de, motivo ylajem,

Iimouslno 4 portas em estado de
novo. Vêr e tratar á Hua Jlm.
Palhares, 132 (Antltra S. Cristo-
vílo) com fir. Flguelreido ou Ro-
clia. (X 14626) 64

Aves e ovos
CUMBATKMES 

— Rhamo o inglía, pa-
ra combate • rcpro<luçío, ótimos

exemplarei de fina linhagem. Ovos rara
lncuba<;no. Itua Cadete rolouia, Ul, Sara-
pato. (X 14572) 65

OVOS 
marrecos Feklm gigante, tenho

dlaronlTel» fresco» a 18,000 oa 15
ctos e aceita encomenda para futuro. Tel.
23-4120 1 noite. (X 14014) 65

Correspondência

QUERIDA

Jardim Botânico

"Todo aquele que faz depender de
outrem ft aua ventura estâ si meio ca,*
nimbo de aer desgraçado.,.

Nada no* tenta, maia do qne o pro-
curar aaber até quanto aomoa necessa-
rios A felicidade de alguém...

A ausência é como a trera: tanto
mata carregada quanto mais viva foi a
lua que a precedeu...

NSo custa aer desgraçado; o que
custa í.., deixar de ser feliz."

Dá-me liberdade para enviar-te ainda
um grande beijo.

Absolutamente teu — JS,
(X 16349) 70

«cabido
ipartamento, i rua Jardim Rotanlco

3. 4H2. (X 151154) 14

AI-f
á\ np

Laranjeiras

Kt-A 
UAXDUlO MBMDKS, 61 — O

OlANNINI Híiitlt umaiili.t toduo ou
moveie 'ja 1'eniiAo, ú niii Cuudldo Mt-u-
doa, 51, em leilão, fia 17 horaa.

SNT.S. 
SKOOCUNTKH l'E MOVISIS,

o leiloeiro üIANMNI yeade amaolii
)nir qmilqmT proibi todon "h movais da

COPACABANA gamos no fcdtfl-
.;io Mirim Otlmo quarto comple-
Uimonte Independente. Tratar
còm oh administradores i

I.OWMliaS * SONS, I.TDA,
IIhh México. IK1 — I.ojn

— Tel. -42-8050 —
(XJUt) S

ALUtjA-SK 
predio, confortável, próprio

pnrn família de tratamento, com am-
piai acomodacÕM, *ito & rua da» Laran-
Jelraa n. Ufi, mediante o nluçuel menínl
dc Itw. !!:S00S0O0. Trntar ua BecçHo I'rn-
¦liul dn llnnc-i do Comercio, Tel. 23-4t»8.

IX 15066) Kl

partamento com aala,
banheiro, cozinha e pequenaALCI1A-SI

varanda, -i rua Oto Hlrr.on, tta-A, Posto a.
Cel. :;-ll:,l. — Ain .«cl 3001000,

tx íüoriO) s

enaSo A rua Cândido Mwid->
hora».

51.

YtttISTAIü, porectann», niludua, l«rH
53 contnlm e m.ivi in avulwM, leüâo nma-
nliJ pelo UIANNINI, a» 17 lmrna 4 rn.i
Cfndldc Monde., ,11.

MOVKIR 
KM I.BILAO - Una CanOi-k, . .

Io, u. 51, o leiloeiro HUSNI-1 lO-ielr
undu n<

horas.

MOVK1S 
AtOIiHOS para normltortoB:

e Haia d* Juntar, Tipeles, ,'rl.l.ll. j
i' tullo quanto giiarnecu o prmllo í, UUA i
CAXIIIHO Mi:XI>KS. SI, o lellwlru
(il.l.NM.VI. vendo om.mliS i«-ln inelliur
oferta, :\ run Cândido Memlus, ¦'•l, ú<;
17 liorn-«.

VLUUA-KK 
o magnífico apartamento

f. 02, do Edifício Kxcclalor, 6 rua
.londiilm .valraeo 4» (iioslo «), :i qnarto»,
_. aala*, 'pmrto de empregados, «oxlnba,
bitnhcim e uarane, Chavea com o porteiro.
Trntar: prnt;a 1G do Novembro n. Ü0, C°
nndar, «illl ÕI1S. (í 12711) »

A I.rÕA-SE parn família de tratamento,
l\. pltorescn residência, em centro de
tfrrenu itrlwrliado, com duas snlas, aete
r[itnrtoa e demais dependências. Ver fi. rua
Sluücirn Campos n,° Tf), Copacabana.

(S 143'JO) 8

Leme - Apartamento z. uAmugran-
do com 2 salOes, 6 quartoa, 2 ba-

copa-oosinlia, armarlon
mblltldos e dependências do em-

pregudos. Avenida Atlar.tlca, 122,
nu. (18. Chaves na. portaria. Tra-
tur polo Tol. 2r,-!)O30.

(X 12675) 8

Leblon

AL(J(ÍA-8B 
o ultimo a luxuoso aparta-

mento com garane acabado de cons-
trulr cou. esmoro, ;i rua Acnruf, 20. Tra-
tar com F. Rosadas Viana, Ad. Predial,
Ar, Ulu Ilranuo, 137, 10» and. a. 1014,
lei. 2.1.471)11 (X 1112(10) 17

Joffre Cattapreta
Pede-ie a este senhor, para tratar de

assunto de seu Interesse, comparecer de
10 ás 12, dentro de 3 dias, i Rua do
Ko-arío 136, escritório do Dr, Prado.

(X 13721) 70

l
iilpã.

lo 11105,mni llqnldnr, á run Senador DnninH. ÍP.Ilaan Uolni. (X 1I14III) 74

\VIGILÂNCIAS » InveatlKnçOeBPagamento depola do lerml-
nadas. Cario

ca n. 34, 2.»
Teleph. —

i2-7S57 _ DETECTIVE Al.HA NO
(X 1W8)_7-I

DETETIVE 
"LUZ — Ilive«tlg«çK« em

sernl 11. 7 Setembro, 213, 1», tol.42-4030, 1'recoa rntonvois.
(X Mfi 1CI_74

H.lASSAGIKTB íramnlao — Madnmél'X Loulaette — Telephone 22-03.10.
(X 17270) 71

BKÍEIÇOK8 em Copacabana ~ 
Pedir

pelo tel. 27-4110 ou ecrvlr-ee, lio
restaurante dn Itoiy Penaão Hotel, a pre-co tl.vo. Av. Copnenliiina n.° OliH.

(X 12S05) 74

M_édíç_ç5 e_Farmacêutícos
ni.f:\oiiiiiiaiíia

' CniHIM.ICACIICS
Corroo. 4» !.• *> 14 N>.

¦xxx) 80

WIAC IIDIMADIAf M0,ESTIAS DK senhoras
¥ IA) UKIIIAKÍAí - DOENÇAS VENEREAS -

TRATAMENTO D/» BtENOimHA(ÍIA COM VACtlNAS.

DR. JORGE A FRANCO
Chefe de Laboratório do Instituto Oswaldo Cruz.

07 - QUITANDA. 6' ANDAR, 2 A'S 5. TEL 43-7516.
um) eo

DR. DUARTE NUNES Vin» nrltinrtna. tllrnorrhnirln <
ronipilrn^lii» — Mfmori hittiln* —
Oncncna anorrftaen — tt IVrtrn 04
— Dn* * ?• tf- horn* <«««! «o

DanaT — Dispondo do horan va-
nufJQi g__ ofereco-so para fa/.or
eorvlgos de correspondência a mi-
quina Incluindo traduçflo do In-
Slís. Tratar pelo tel. 22-S3B7
com JoSo Miranda. (X 1SC23) "4

REDIOKM-SE 
e róFrlsemrítrtrnb«fliíà

Iltfrsrlos, cartas comerciais ou de
qualquer natureza, requerimentos, dlteur-
fpb, plnnos pnra teses, aiisestrií*» parn
prnpnennda, nrtlcoa de JornnlH. ele M.v
ilmo ílsllo. Escritório capectnllzi-do da
dra. Vari Muller. rua 1» dc Mnrço n.
141. 8« andar, telefone 43-7S01.

(X 133(15) 74
THTOÇAS para propasancla precisado dl-
1TX tersas ilo boa aparência e nho multo
Idosa, quo dê referenciai». Trotar Jus 10
is 11 horns. Rua Senador Tlmitns. 11S,
«ala 708. (X 1HH23) 74

§^ Detetive Lima
investigações Privadas
Vigilâncias —.iPkradeiroa — Sigilo nb-

loluto: — At. Rio Branco, 182, 6,° tola
603. — Tel. '23.«53' — 't-apimen'0 no
U•¦¦minar. ¦¦'¦- "1 •¦•: (X 12609) 74

ELOGIOS flçoaV-do bol«oT pareíe, me-
au o Tlgta, taxla-a outro* aparelho*;,

rendem-«e desde- 10t<,''jua,1Séhnrlor Onn-
75.. Com ; ¦fX II13H7) 74

A08 
chefes de"í«!mu»'-'e todo» os nnelo-

nais e eatnrtwílros «m dificuldades,
resolvam a altliitld, criando e plantando,
qup para Isso fOtnpcemoH n to<lns, terras
ótimas, qualquer ,qu^iU|lade, nesta (.'apitai
ou Estado do Itlo; eni cpridMes especiais,
sem pr.fftniento Inlcliil,'papnndo com os
próprios produto»,' 'Mais Informações c
tratar á rna Senaflbr Danfns, 73, daa 10
áa 18 horas, Afe^qatoU-féiraa,¦;-¦-¦¦ (X 16.100) T4

A. OS milhares dí ternos de cauemlra, 11-
J\ nbo e pnlba dfr feda, desde l!ú$; pa*
letún, desde 5$ i'cnp'aa, donde 15(000. Li-
quidarflo, á má Senador Santas n.° 75.

rnlVWI '. 
(x 18301) 74

ALUGA3I-BB 
ümíios, casacas, smolrtnx

e dlner, e outros, • tudo para cnsa-
mentos, festas, o teatros, á rua Hcnador
Dnntaa n.° 75. Casa Bolas.

'.'¦ 
-¦¦' (X 10302) T4

SlKOis 
grandes, para Igreja, de tironee.

— Vendem-se por 350$, para desocupar
luítar; A rua Senador Dantas n.» 75. —
Caaa Rolas. (X 10303) 74

¦ Ven-rilESOl-KA elMrlca para alfaiate
X dese por 3A0$, rua Senqdor Dantas

n. 75. Cssa Rolas, (X 10305) 74
frULHKllKS de prata • outros aparelhou
A. e crhlals e antl^uldailes, desde R$000

a p(i;a, llquldaçüo, á rua Senador Dantas
n. 75. Onsa Rolas. (X 10304) 74

Dentistas e protheticos

LEBLON 
— Em ousa nova aluga-se uni

qnarto twm mobilado para ar. de fino
trato. Tel. 27-5801. ma Tlmotío da Cos-
ia h. 18. (X 10271) 17

Praça da Bandeira
DIPICIO KEOIFE, ótimos àpartamen*E

r.íllt a 4I1IW
a 10 ms. do

rua Senador Furtado, 110,
rehtro, ílondeH A porra.

(X 14U5J1 1»

RESIDÊNCIA - POSTO 4

Rio Comprido

OTItua Sampaio Viam. fazendo esquina
com a At. 1'aulo de Frontin, otlma resi-
dencia eom 4 salas. 3 quartos, li banhei-
ros, narape, - quartos pnra empregada c
ele Alufuel S50Í000. Trnfur com I.OWX-
UKS í: SON8, Ltda, Administradores de
H.-n«. Rna JteJClco, 00, l-Jn. (01851) 22

Deposito Dentário
Catão

Completo «ortlaaento 4* tis-
tes artificiara, eadelrna, mo-
toreu» eqalpoa, caipfdelrat e
demal* naaterlaM é Inatra-
men toa para cnnaoKorlo e
laboratório odontolniricoa*

CATÃO PINTO
R da Aaaembléa, 1(M,

IO.* andar, aala 1002
Edifício Gonçalves Dias

Tel. 22-522.1
ta.t) 11

*** m ^^^N^^^^A^<

Santa Teresa

ÍKILAO 
nn JIIJVKM .' tudo qu.'

à n*
tn*.

n* Petwíio it nut Gandldu Menil-
n. 51. o lcl]r.--lr.i OIANNINI Tende nn,¦n(i;"i no corror do ntártoln ás 17 bon

— Ãlupa-
mos ex-

cluslvamonto 4 familia de trata- ,,„,,, ,,
mento. oxoolente residência de »\______± 22-0811,. (X 17285) 88

ImentfiB, com S snlae. 0 quar- ÍSii ea.a de familia eitraiiuelra, aluiiam.

SAXito moblbiilo, em casa de família,
sHiihor dc trntntncuto, Xo largo Vlsta Ale-

S R IIIDCT.S DH K.MKXCR. lei- |
lilo iimnnhA íi rua Cândido Moml

1. ii» 17 linra., pelo fHANXlXl.
PIA!In
Bl, ii»

OlilAXXlproprleta
(ilAX.vi.vi. IcilMlrn atoiirlsndn t"'.i

tarla da IVii.-*rio it run ImihIÍ-
do Mondes, fil, veodu amanbil pelu nu.-
thor oferta ttHlntt os moveis »¦ indo ijttim*

.¦to guarneco o predio á run Condido Mcii*
il»'«. "il, leilão auiiiiibã, ils 17 boraa.

IX IMS2) 77

-lios, 2 banheiros e etc Tem ga-1 rãge para 2 carroa possuindo em*! ninai 2 quurtos para empregada.' 
| Contrato minlmo de 2 anos. Alu-

.: guel cum movelo : ÍW.OOtOOO sem
moveis 3:0001000, Para visitar 6
nooessárlo cartito do apresenta-
qü.0 'los administradores:

I.OWNDES Jt SONS l.THA.
II «a México, IM) — Loja

Tel.l 42-8050
(ssx) !

1,1 li easi

Casas de cômodos
no centro

pessoa de tratamento, Iludo
rjunrto rom pensão de primeira ordem.
Linda rlsta wii ^t. TiTena, lõ ni. do
Cnrloea. Tel. 22-00J0. (X 10275) 23

('J"1 
AHAÚH — Sta^ Teírésa (FrãnçãfT —

T Atugn-se, rua Itariio de Petropolla,
n. SSU. (X 10261) 20
i/\/iA(*^AA<VWN^AAAA»V/yvVVVVVW^^i

Vila Isabel

Apartamentos e lojas ~_tò«s^
Kdlflclo alto í rua. Dias Ferreira,
¦171, ótimos apartamentos com íí
quartos, 2 salas, *?, etc O Bdlfl-

i cio posnue 2 hoan lojas, tendo uma
j morudin tiop fund<t.«. Trntar com:¦ 1/iWNMES <t-, SONS, LTDA. P.lia

México, 00, loja. Tel. 42-8050.
(51312) 8

j LOJA ESQUINA ^0P0ataa 
aparã

I locaçSo de magnífica loja situada
ft. Av, Copncabana, ft«n»lna da

. ._ I.UOA-SK llonltn auln de 1'nnte, seu
üJzk. movais o spm penaiío, mu casn limpa,

t> ^ocoifada, rto |KfíU*fiia ínmilla rtispoltu-
«TJl, á ma Iloilrlío Hllm. 1« 2" nndnr,
paralela a Awiitda, 'JV1. l'2'5724.

(X 103i-il) 1

ACEITAM-SÉ 
prOpOS- \__\ JlodoÍpVií"~Dantas"'<¥.'" Ma-

J runiby). próximo ao Copacabana
tas Uf: alUgUel para Palace Hotel, e Jjldo. Otlmo pon-

3 j l0 pllr!l rain0 ao lUSO. Maiores
metade CIO 14. andar dO detalhes com os administradores

Edifício Metropolitano,
-á Rua Álvaro Alvim, 31
(Cinelandia). — Tratar
com Pericles, Rua Mexi-
co, 168 - 6.° andar — Te-'lefone 22-7264.

______>
ALI.dA-Si; 

o predio íi liln Tetirtio Oto-
nl n. ÍM. A zona niio cat/í aujclla a

LOWNDES * SONS, LTDA.
Run México, »», lolil. Tel. 4^-8050

EDIFÍCIO esplanada
(xxx) 8

Ã I-AIITAHKNTO yrnnile, !u]a
A. tn», ete., piwlo Oi 1 :200$000

luar-
Fone

IX jr,721) 8

(TASA 
— Aluga-as no posto fl próximo

J i\ praia, confortável ros., com 5 dor*
n.ltorloí. ¦* >«alas. Kftra.it! a depcnilonclas

! il»* cmprexiid«N, om centro dt» grande ttr-
' reno. Inf. polo tri, 27«G462,

IX 10702) 8

cwterabllcío, Ver das t» ás lfi lioma,
IX K1S8II)

CENTRO BANCÁRIO

ALÜGA-SE 
ótima sala pro-

pria para escritório ou
i consultório á rua do Ouvidor

131, sala 2. Trata-se na loja.
Tel. 22-4512. (X 12B84) 1

Aludamos
magnífico

pavimento com i'0m2 de área
utll em prédio moderno o com todo
o conforti'-. Tode 6er vlr-to i rua
da Alfandc-ga, 21, i.° andar. Tra-
tar cotn :

LOWNTJES * SONS. I.TDA.
Rnn Mp.lco. 1,0 — Loja

— Tel. «-«050 —
r:i-HFi(;io esplanada

(xxx) 1

A LfGAM-KE otlnifli salas, «mplda, cia-
rm, p.ua escritório, n*»>llpr8. repre-

fcotueOei. ete. Itun 13 'Io Mnlo, II. ueu-
cr»U> -le eoiMtrtilr. (X 16207) 1

* 
^ hVttA-HE amplo, claro, sranrtft «alão,

/\_ pnra eompreio, socledadtt, companhia,
w. Ro» 13 '!• «»lo n. ,4. FA. Lttier-
^«,lk OC 16260) 1

Apartamento novo - Aluga-pc
íl rua Copa-

eabana n.° 141? o aparlamento n.°
íso.x. oom I «ala, 4 quartos, garago,
êtc. Tratar á Avenida Rio Bran-
co ii.° lüS. 14.° andar, Caixa de
Providencia do.s Funcionários do
Banco do Brasil. (X 1261S) 8
/-101'ACAIUXA —
\j nlda Atlântica,

Alufiram-au un Ave-
.J nlda Atlântica. Posto 4. *\m itpnrtn-

mento do '¦nsi-l rqtrnnRoIro um ou dois
qimrtim, bcTji moldlsdos com ou seui |ipn«
são. Tel, 47-37*17. Trntar d« 1 Ah 3 lia.

(X 10208) S

A1

Luxuosa Residência

PARTAMENTO MOBILADO — Alu-
nm apartamento pwmeno coro

1 phIr. \ qunrto, banheiro, cozlnUa, quar-
to emprotrntto, Posto 0. Arenlda Atlântica,
Trnto-'i: e/i dc 1 lin 2 o dn 7 lis S ho-
rn». 47-ncuij. IX 10192) 8

Kua Ani-
ta Oiirlbal-

dl n.° 22 — Própria para família
de ,alto tratamento, de 2 pavl-
monto», com garage e ótimo tor-
rnuo, 4 quartos, 4 salas, banheiro
em cor, biblioteca, quartos e ba-
nheiro dc empregados, quintal
eto. Tratar na Administradora
Nacional — Rua do Ouvidor n '
76-LoJa.. ,<X 16253) |

VIiUtlAM-SK 
o» nltlmi.j

reuldonclula ainda nfio liabltaduí, pe*
lon nliiiriiel. (In lt". 37õ$ü00 « Rn. 400*000
»! t3Xt'»t( no Edifício da ma Dona Honin-
n.i n. Ül, Knijrfiiho Noto, onde he encon-
trn nm encarreKado á dlapOBlcilo do« ln-
tfrdURHdoH, Dvniata Inforin^cSeo com Adol*
fo Meyer h run da Anfãndega n. 4*. ti*
andar, Xelcíoue 23-15ÍI5, ramnl n. 1.

'X l'.'i|7!l 20

Tijuca
L INluj apartamento para caaal, llaif»

MAQUINAS! fotoitraílcul, (lendo 10$,
ifX blnoculon, donde 20(f e mlcrovcoploi,
desde 45%; milharei da lente* Zeea, desde
lt; «tintou, deido 100*. Rna Senador
Dantas n.° 75. — Cana Bolai.

(X 10390) 74

CLINICA DE DOENÇAS DAS VEIAS
E ARTÉRIAS

VARICES - ULCERAS DAS PERNAS — EDEMAS
n„ FLEBITE - ERIZIPELA — ARTERITES -

CAIMBRAS — ECZEMAS. Tratamento moderno

6rÍt0. americano sem dôr e sem repouso. Diariamente
ás 3 horas. Assembléa, 104 - sala 315 — T. 22-575:.

 <xix) 80

MASSAGENS MÉDICAS
Atende a domicilio. Mme. Madeleine

Fraturas, Reumatismo Obesidade, Ba-
nhos de Parafina. Dá-se injeções. *

- T. 25-3627. 80

SANATÓRIO MINAS GERAES
Diretores: Drs. Alberto Cavllcantl e O. Marques Lisboa

TKAT. MEDICO CIHI'H«ICO UA TUIlKnCtII.OSK
C. POSTAL, 507 — FONE 0087 — DELO HOniZONTB

(InformaçSes no Illo i Dr. Marques Lisboa, Av. Grana Aranha,
43, sala 1009. Fone 42-0327). (xxx) 80

DRA. ELENA COELHO
CLINICA KXC'1,1 Sll A DH 8KNIIOHA8

Pav. Crntn Aranha, 4«-10.c nnd. - fhune __-<____ - Ut I t_ _ ___

80

PÍLULAS de bruzzi
l-.MIA O TRATAMENTO EKPIOAZ IIA lll.EIVORRIlAGIA EM

Ul'Al.lt IIIÜH PERIOUO
MISDICACAO VEGETAL UE REPUTAÇÃO FIRMAUA

(X 12210) 80

GOTAS ESTIMULANTES DE JONES!...
O remédio effieaz para a insensibilidade em ambos

os sexos, exgottamento nervoso, e o emmagrecimento.
Os attestados e agradecimentos expontâneos de innume-
ras pessoas, eom firmas reconhecidas, que soffriam des-
ses males, são concludentes. <x 12211) so

Asthma e Bronchite asthmatica!...
O Elixir AntI-AHthnm<lco de DruE»f. noro remédio ora deu-

coberto, tem nm poder extraordinário no tratamento da anth-
mn r bronelilie nnlhmntieii. O* atteatadoa ¦ reapelto. doa dia*
ttncton mrdfcoN Ürn, Gntiçnlve» Crus, Annibal Varges, Sulel-
nuui 1'relhnh e llnrboiin Gomea «So Inaophlamnvela.

A> VENDA EM TODAS AS DROGARIAS UO BRASIL
(X 122X3) 80

INSTITUTO IlELCO DO DR. JOAQUIM SANTOS
, Pelo método clinico «Jo

CORAÇÃO
QUITANDA, 28-l.\

dr.
Custodio — Exame Vital ão
Aparelho Circulatório — Pode-
mos garantir se hâ ou n&o peri-
KO de vida. Examine o seu co-
ração e viva despreocupado. —

(X 121ES) 80'
INSTITUTO HELCO DO DU JOAQUIM SANTOS

ULCERAS — VARIZES — ECZEMAS
EDEMAS — INFILT.. DURAS — ERISI-

PEI^A E SUAS COMPLICAÇÕES — FLE-
BITB. SEM OPERAÇÃO, SEM DOR E

SEM REPOUSO.
QUITANDA, 28-1/ — TEL. 42-7871.

(X 12134) 80

PERNAS
INSTITUTO HELCO DO DR. JOAQUIM SANTOS

PAPEIRA — PESCOÇOS OROSSOS
DR. J. CUSTODIO TKATA SEM OPERAÇÃO
de 14 ás 16 - QUITANDA, 26 - 1.".

(X 12136) 80

TfEXDE-HE rarroolnlm ile ilotelro. Koa
V dc Mo Pedro, 2K4. llolequlm.

(X 10204) 74

F' Dr. BulliOcs, 28, Kiilfi-nlio de Uentro.
(X 10290) 74

VBNDK-HK 
arniB*;íio pnra varejo de ci-

garros, taija-vixta. ninquinit e tmniio-
mnrla parn cafí, muniiorcB, ptipeltioa, etc.
Kua do Coita, 80, (X 102011) 74

VKNDK-SK 
niCHa pura pliig-|ionx. Uua

Almlrmito Cockritno, H'2. 'lljuctt,

(X 10207) 74

Moveis, novos e usados

COMPRAM-SE 
moveis, pia-

nos, crystaes, objectos de
arte, etc, ou mobiliário com-
pletõ de casas oa escriptorios;
Casa André. Tel. 43-6332

(X 12607) 83

BOCIOS
Dr. Pedro Magalhães (da BKNBF. PORTUGUEZA)

UHHORRUOIDAS.

CIRURGIA - MOL. DE SENHORAS — V. URINARÍAS.
AS 4 B. — MIGUEL COUTO 5, 3.*. TEL. 22-1009 e 42-2972

(X 18327) 80

VIAS URINARÍAS
rlcana de Kettertng — (IN

DR. EURICO COSTA

RINS — BEXIGA — PROSTA-
TA — URETRA. Tratamento
moderno pelo calor. Apar ame-

(INDÜCTOPIREXIA) — Reumatlsi.i
(CirutKlfio e tlrologlsta Chefe da
Can» de Portugal — Cirurgião da

Assistência)
RoA-lero Silva 30-3° 93-8500, 3

&B (X 14267) 80

DENTADURAS DUPLAS, «a»
mais aperfeiçoadas e confcci-Io-
nadas pelo laureado especialista
Ur. Silvino Mattos, Preçou ra«oa-
Tel*. Rua Soto de Setembro nu
mero 194, Tel. 22-1555.

(X 13668) 72

HFNTKTA — Diplomado Illo
1/CniUlH perto ,ie io anos,
oferece-se para dirigir seçües us-
pedalizadRH do cniiacn, Ila los X,
oto., sob remuneração mensal fl-
xa. Cartas para o n° 18875 nn
portaria deste. (X 13S75) 72

Dinheiro
CA protnlMwlui «! ilcsconto ile rtupllca-
tn». Junin bancarloi com ¦ máxima ra-
pidcií •> absoluto hIkIIo. MIkuüI Couto, HT,
1.° andur, aiitlgit rus Uva Oiirlve».

(S 14631) 73

coiiNtrulr, com Rala, quarto, hunliolru
cbmiilntn (i cozlnlM. Prw;o 400$000. Víir
y trntar h rua Aruujo JVn«, ÍI&.

(X 1571(1) 21

APARTAMENTOS. Pequeno, (ífi
grande luxo, aca-

lintlos âc construir, alugam-no tf.
rua Haddock Lobo, 15 (TUuca)
cotn o míixltno conforto e luxo;
tratam-se Edifício Carioca, sala
SQ4 — Kr. Pereira,

(X 12030) 27
A VK

£\ oi;
K.V1UA TIJUCA, KW — Alusa-iie

fiii veiift«í-s(? hoa enfia liaria, com %a-
tnfíe, ft nini*' acomodívçíÍM. Pude *rr vlnta,
cmà cm o!<ra» « tt.m rlgla. Tratnr com
Alol. Dnlc. Cnndeluria, 1H-1.». Fone
23-1807, Bondo íi p-irtn, (X 14512) S7

1>KHÕÍO 
ItESItIBNOIAri

tUInio. A rua Kngtmhelro Artdl,

riMJUÜA — Alugam-de, á rua f?ã« Ml-
J. iíiihI, 34, flolfl ôtimoa e confortáveis
apirtnmontoH acalinfloa ilo construir.

(X 14480) 57
AIu?a*ie' lú.

Hafldock Lobo, Swcíio Afoiiao Pena. tírpn«
i|i's awmodiujões pura fnnilltn do ali"
trn tamen to. Acha-ae aberto, Informações
lic-lo» tclotones 08-014-1 (» 40-II4W,

(X 10073) 27

A I.MA-S10 p iirullo iln run Osncral
^"V Cniifiliiirro. 431, etn frento ao Co-
lejflo Militar, eni COntro <1« t<*rr*!ifO, rom
li pavimentou, c/ ít aattia, miletai, 1 quar-
(oli (Icpeudenclna esternns para empregar
tina, entrida paru automóvel. Pode ser
vinto das if nn 1 #í hnras, Sâ wp altiga 11
(uinlllii de triilanieiilo. ix lti2L'li 21

Subúrbios da Leopoldina
AI ÁRIA — Ãlugam-BO as casas
ULrtnirt IV „ vi do Caminho do
Maria Angfl, 21, próximo da cs-
quina da rua PIrangyi p»>r onde
pnnsa o Ônibus e da praia de ha-
nhps de Kamoa: varanda, Rala, 3
dormitórios, banheiro completo,
«Ir. AIuiíui-I 250? Inclusive ta-
XR8, InformaQOea no prédio 18.
Tratar á rua dos Ourives, 51-1°.

C41374) U

À JUROS mínimos, des-
de 8 % empresto sob

predios, terrenos, com-
pra de casas, incorpora-
ção, construções, lugares
valorizados. Solução ra-
pida, adianto dinheiro
para certidões e outros
pagamentos. Rua Ouvi
dor 89, sob. Sala — Sr.
J. Moraes.

(X 14-199, 73

v jantar, luxuosos, folheados
a Imbuía a 1:1509000. 1:450$,
1:550$000, 1:750$000 e 2:300$,
acabamento perfeito de es.
tílos modernissimos — Rua
Frei Caneca, 9. — Facilita-se
o pagamento. (X i3S3i) 83

ALUGAM-SE moveis
"modernos. Preços mo-
dicos. Telefone 22-3976.

(X 13832) 83
"ífENUK-HE õtlniit Mil» de Jrnitnr, novn,

V entUo ruatlco o tambem grupo de
*ala de rlaltn* c»>ni moaii do centro. Vir
e tratar á rua Cândido GaffrCe, 111. —
Urrai. (X 111850) 8S

Bua

Muda-

(^(IMPKAMOS 
movei, de escritório, oo-

j irei, arqulTos do aco o prensaa,
Teolllo ntunl. 120 — 4,1-4548.

MÓVEIS OB BSCRITOMO
IfX mo* a nonas loja da rna Ouriyei
n >19, eeq, Teofilo Otonl, para defronte
k rou Teofilo Otonl a. 120. onde con-
tlnoamos rendendo a preco* de liquidação.
Tel. 45-4548.

VENDEM-SE 
cofrM, irqulvo» de »0O,

prensa* para copiar n moreli do ti*
crítorio, novos
Otonl n. 120.

usadoi á rua Teofilo
(X 14048) 83

HIPOTEOAB 
— Einprcuto dlrctomenlo

aoa an. proprletarioa ora 4 predli/í
bem locallaadoa mesmo tnTentarludfw, em
cndi-jõtís dai mata vantajosaa. Adianto
diiiliciro para rppiturlrar os doeumentoa.
Solnção rápida. M. Hajcr.

(X 15306) III

HIPOTECAS
Pcla talirla Prlce, 9 fo ao ano. Ne-

rocios rápidos. Financiamos qualquer
quantia. Compra c venda de imoveja,
administrarão dc htns. — Departamento
imobiliário da Politécnica Engenheiros
Ltda. — Direção: Na bor Silveira —
Av. Rio Branco, 143 — 4o andar.

(51090) li

JÜlUis BÃNÕÃSÍÕS — BmpíêítP
mon nob promlauorlas e dpwcontoa de

ditplicataw. Máxima rapldw. Absoluto hí-
^\\o. M. Sww Can tol lar. It. da Quitanda.
85, 1». Tel. 23-0283. (X 11500) 73

INHEIKO hoI> Miiipiel«"ile—cnsil», nu-
tomõvol, promlasorla, venda o troca-

se. Foruandcs. Ouvidor, 08-2». T. 43-2101

Juro» de 8 a 10 11 pm
itob'alugueis de, *'»•

nas financiamento parn conntnicnn, grau*
d9 e pojtienaK, Inclusive Niterói Fernan-
de., ru» Ouiidor. 88, 2". Tel. 48-3187.

(X 162231 ti

HlPOTEOA,((ualquer bairro,

DDKMITOHIO 
para caiai, Tende-se de

Imbuía, com 8 pe<;as dc o tinia fabri-
caçüo, eapellioa de cristal externou ''nt
perfeito estado, preco dc ocasliío U0l'$,
rua fladdock I.obo, 18.

GHÜPO 
para mia ilo Tlultai. Tende-»e

com íl pecas, em soMe forrado a
gobellm, om perfeito estado. Preco de oca-
siSo 800$. Kua Hnddwlc Lolio, 18.

DoniIlTOHIO 
moderno, para caiai. —

Vende*»o folheado a Imbuía com pou-
co uio, preco de ocasião DüOJOOO. liua
Itadilmk Lobo, 18.

SALA 
DB JANTA ll moderna, teode-ne

i'«dti(thda a imbuía com Ü pcr;as de
lios fabricação, cm perfeito estado. Preco
dl- ueaalio 000$. Una Hadiloek I/)ho, 18.

COJtrilAM-SK 
unirei! nrulsoa e cniaa

completas, pnga-íc bem o UQtllda*HU
rápido. Tc). 48-0000.

(X 14061) 83

SINUSITES
AMIGDALAS

1'RATAMBNTO 1'ISIO 1'EnAPICO
Clínica Prot. Francisco EIras

— Edií. Odeon, S 418 — Tele-
fone 22-0023 — Cinelandia.

(X 14651) 80

Doenças das Senhoras
liemorrnRian» 1'araores « Cnn-

cer em Hnaa vnrlna lofaltancAes
Tratamento pelo Itndlam e Ralo
X. (podendo evitar operar-se),
Illl. VON IIOF.LI.NGEII UA GRA-
CA. AnKemblén, 118, ás 3 ha. —
Edlf, Knnltü, 27-3218.

(X 12404) 80

Prof Lins e Silva — Clinica mé
dica, pele e

sifilis. S. José, 9b, Ed Cande-
Iaria, n. 410. Do 14 As 16 horas,
Tel. 42-7923 — 27-9942

(X 17050) 80

Consultas diárias
Pelo Or. Lnlt Uma Bllten-
conrt, especialista em mo-

lestlas. doa

OLHOS, OUVIDOS,
GARGANTA e NARIZ

Todos os dias ! das 10 fts 12,
e das 16 ia lt.

Consultório: — Hua Buenos
Aires, 1S8 (entre Andradás

• Urueuayana).
(X 13639) 80

DENTISTA PARA
CRIANÇAS

Dr, Newton G. Santos, chefe de clí*
nica odontologica do Hospital Jesus.
Atende por hora marcada. Cons. Ou*
vldor, 183, 3°, sala 34. Tel. 38-4744.
2«, 4» c 6", das 13 às 18.

(X 13042) 80

C10MPKAMOS 
inorn!», cristal», tapetem

J maquinai de costura o tudo que ro*
presente valor. T. lMl-oi-8. Patra-Bc bem.

(X 1.10111) Ul
TTENDB-SB: cinco õãtãuteã .Pal«jrmo i

t juntas ou separadas o um armário
para homem <lo mesmo fabricante, por
prfifio ilo oirnslflo. Vúr anianlifl com Iam-
relro à rua üa Quitanda n. Ul,

(X 10844) «3

Instrumentos de musica

COMPRA-SE 
um plano —

Paga-se bem. Telefone: —
38-4413. (X 12572) 75~nMÓ~ÃLÉMÃO~~

Vende-ít cm estado de novo, 88 notas,
cordas cruzadas, ótima ocasião. — R.
Joaquim Palliart8,"ll5. • (X 1617i)_75

PIANO"BECHSTEIN,
\l dc cauda. Km perfeito estado, ótimo

sbm, ocasião. Vende-sr h trav. Kurícles
dc Matos, 18, Laranjeiras.

(X 16170) 75

PIANO 
— Vende-H Stunwg Nach. Una

Almirante Cockrane, 32. Tijuca.
(X 16288) lt

Viajante de produtos
farmacêuticos

Laboratório precisa de viajantes A
comissão para os Estados do Rio, Minas
e Espirito Santo. Entender-se pessoal*
mente das 8 ás 10 horas ou escrever pa*ra a Rua Conde de Irajá 66 — .Botafogo
— Rio ile Janeiro. (X 12625) 80

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade

de Ssxologla de Parle
DOENÇAS SEXIIARS 1)0 IIOMIOM
IInn do llnanrln, 172. Ile I te 1.

(X 11384) 80

Consultório do
Dr. César Esteves

CLINICA ESPECIALIZADA
SO' PARA SENHORAS

Consultas diárias da 1 às 5
Rua da Assembléa, 115 —

Fone: 22-0862.

80

HIDROCELE
CUHA IIAIHCAI, MM

Ol-UHAfAO

DR. JOÃO PACIFICO
II. Frei Clini-cn, ST.1. dai T

t\n Vi, llcrnlim henmrruMnA
vnrlres, priialntn. nfiprnrttrt.

tes e tnmore» tio vonlrr.
Av. Ylclrn Souto, 154, tele-

pliunc-s 22-.10:iS e 47-8440 
'

(ixxl ül

DR. ATAÜLF0 MARTINS
 ESIT.CIAI.IHTA —

Clinica Exclusiva
imüNCHiri;s

ASTHMATICA»
B ÜMItOMCAS.

COMIM.IIlAcnKS
Qollnmla. 20. 4.*.

401, De t «• 6. Tel.i 22-004».
(sn) 10

ASMA

CONSULTÓRIO CLÍNICO
Cede-se pela manha, ou 3 vezes

por semana, até 4 horas. Fina-
mente mobiltado, telefone, luz
roupa. llSOf. Com o sr. Pimenta.
Quitanda, 3. (X 15657) 811

Blenorragia v^SSSSSSS
CEDO. R. da Quitanda, 20, <2.°)
das 9 ás 12 o das 14 ás 19 horaa

(X 16348) 80

Ouro e jóias
ÃlinA — PLATINA — MUI,HAN-
VUKV TES _ cautelas de Pe-
nhor, nllo venda sem ver a ofer-
ta da JOALHERIA GOMES, Rua
da Carioca, 37 — Tel 22-0608.

(X 13194) 70

JÓIAS, 
BRILHANTES, OAUTEÉXS —

Vendam lucrando m na Cbbh LíhII,
!Ml, Ouvidor, U0, Junto á Casa Najinrfi.

(X 127011) 76

JÓIAS DE OURO
BRILBANTEIÍI B PHATARIAS

ANTIGAS
Platina, Moedas, oto Compra-

mos pelo máximo do valor. NSo
v-cudam sem ver a nossa oferta.

JOALHERIA OLIVEIRA
66, Rna Sflo Jner, 80

(X 12509) 70

BRILHANTES
J0IAS VELHAS

Pratarias — Cautelas da Cal-
xa Econômica vendam no

maior comprador.
14, L. São Francisco, 14.

Atenção, nSo ternos comprado-
res em domicílios. (xxx) 76
ríriíhnntes - Jotan * A.ntlp;af(lnde»

Compra — Troca — Vende
Verifique no.ssoa pregos

JOALHERIA ÚNICA
A Casa doe Bons Brilhantes j5-1 . SETE DE SETEMBRO - !M

(X 14654)

Machinas diversas
Ij-iNCHHAUÜIRA 

Electro-Ltix,. rm nlxlo
lA. perfeito, Vendo-ue. infiírumcSes: t«-

letone 47-2851. ¦ '_, (X lll'Jl)8) 7ft

MAQUIN,Í8 

'.BINGÈIt 
. e"'nlcniil» porn

bordar o poior, desde 200* ntí SOOS.
Ttocnni-BB, reforiníitn-3'> p comprum^e. —
Frol Canwn, 82, tol. 22-1312.' (X 12718) 78

Guilhotina "Krause" 
|

Corte 1.03 tn., mela-automática, ven-
dc-se, fiarão S. Feltx, 10.

(X 15725) 78

^^útqcXHt vd^I;
¦: APARTAMENTOS a-GASAS-^^^

F.R DÉ AQUINO &C«V-lTDft
oferecem lui-iiçOr» era todos oe bairro» e para tiiilii» os preços

úentto
RUA TTE. POSSOI.O. 18 — Ed Gravn» á

Deu» — Magníficos apartamentos exclu-
sivumente a famílias. cnnipleU.monte no-

• vos e ile tino acabamento, tondo as sagrnln-
tes acomodações I 2 quartos, eala. banhei-
ro, coslnha, terraço e banheiro do «more-
(?adan p outros cem II quartos. Bala., bn»
nlielro. coslnha. terraço e banheiro do em-
presailas.

PRAÇA JOÃO IMISSOA, B, S.« ANO. — V.fO. \
Av. Oomes Freire — Oom 1 saio, 8 quar- i
tos, coslnha, banheiro e terraço. j

5503000
a

600$000

500$000

fâtsse//
PR VIA DO RUSSEL, 04-A — Otlma reslden- . MAfAAAcia, de 3 pavimentos, tendo 6 salas. 9 quar- ZÍjUUjUUU

tos, 4 banheiros, copa o 2 coslnhas.

Qloiia,
RESIDU.NCIA — Traveasa Cândido Mendes,

117 — Com 8 salas, 6 quartos, 2 banheiros,
copa, contnha, quarto e banheiro de em
pregada o 3 terraços.

r}l:600$000

Cattete
KD. NATAL — Ru do Catete, 28, Apto. 402— Com 1 sala, 1 quarto, banheiro e cosi

nha.

. 402
C08l- I 470$000

T&ckafao
RrA 18 DB FEVEREIRO, 146, Apto. 301 —

Com 1 sala, 2 quartos, hall, banbelro, co-
slnha e terraço.

RCA MARIA EUGENIA, 51 — ftcsldencla
com entrada. 2. salas, 2 quartos, copa, cosi
nha, varanda, quarto e banheiro de em
pregada. .

: 
f 550$000

: } 600$000

•iPM *

EDIFÍCIO COLVMBIA — Praia do Flamen-
go, 2— Apto. 902 — Otlmo àpartamen-
to, acabado de construir, tendo 2 salas. 2
quartos, 'banheiro, coslnha, quarto o ba-
nheiro de empregada.

1:10Q$000

Cojfacal'acabaria.

ED. SOLARO — At. Oopacabana, 166, Apta.
I 61 — Com 1 sala, 8 quartoa, banheiro, oopa,

coslnha, quarto «banheiro da empregada.
,*l Com. móTmm

ED.. SHARP — Ilaa Leopoldo Hlcnn, If»
¦ — Otlmo» quartos, ¦f: ' ,,•.;...

RESIDÊNCIA — At. Atlântica — Esplendi-
do palacèto de 2 pavimentos, tendo.grande
llvlng-room, sala de Jantar, despensa, copa,
coslnha, quarto e banheiro de empregada,
no 1.° pavimento e no 2.°, E quartos, Bendo
um de grandes dimensões, banheiro com-
pleto e varanda. Garago.

RI'A 5 DB JULHO, 114 — Casas lt E, com
2 salas, 3 quartos, banheiro, copa. coslnha,
banheiro de empregada e terraço.

Qcndim lôótahko

\ 110$000
fe130$00p

2:500$000

} 700$000

BUA JARDIM BOTÂNICO, 482 — Aparta- 1
mentos completamente novos • oom fino .
acabamento, com 1 sala, 2-quartos, oosl- ,nha, banheiro e área de serviço. '

500S000
570$000

Oejfanema
AV. VIEIRA SOUTO — Eiq. R. Joanna Áa-

acellca, B Apto. 34 — Magnífico àpartamen- I. «««»»«»to com 3 salas, 3 quartos, banheiro, cosi- >2'DO0S000• nha, 2 quartos e 2 banheiros de empregada f •"""»¥'""»
' — terraijo.' .,- . .

LUCA ¦¦:<:¦

ED. MAVXOS — Rna. Conda de Bomfim. 289,Apto. 101 — Com'2 salas. 2 quartos, b«>nheiro, coslnha, quarto e banheiro de em-
pregada.

RUA CONDE BOMFIM, OTO - Apto. 8 — Com-1 sala, 3 quartos, banheiro, coslnha, áreae tanque. ., .

}ííÒO$Ò00

} 43Õ$00Q

mlyesíie
LADEIRA DOS GUARARAPES, 81T — Aptos.101 e 102 — Com 1 sala, 3 quartos, hall,banheiro, coslnha, quarto e banheiro deempregada e terraço.

fiíOOSOOO
ê

1:200$000

4*«j*Lká

} 380$000
RUA MEARIM. 1118 - Apto. 102 — Com 1 sa-Ia, 2 quartos, banheiro, coslnha, quarto deempregada e terraço,

PROPRIETÁRIOS
A missa Orgnlnzncflo lhes proporcionará SEGURANÇA

e TRANdUILlDADH

F. R. DE AQUINO & CÍA. LTDA.
ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA OR M10VI5IS

Matriz:
Av Rie Branco, 91, 6.° andar-lei. 231830

Agencias :

-RIO- -NITERÓI-
Av. Atlântica, 554-B Rua Vise. Rio Branco,

Tel 27-7313 425, s. 3 - Tel, 2282
(Do Sindicato dos Corretore.» de Imóveis do Kio de Janeiro) '

(CilUÍO)

_____ -^—-—-; 
|p .-

Motores elétricos
Vendem-se, de 1, 2, 5, 7 'A e 211

H. P., garantidos; á rua Barão S.
Keliit, 10. (X 15725) 78

Torno e torno limador
Vendc-sp de 2 m. cnlrc pontaa e 400

t; 450 m/m, de curso. líarfio S. Fe-
liit, 10. (X 15725) 78

Máquina de escrever (.6rt^„n0',
conservação mensal. Preçoa ni<3-
dlcos. Rua da Quitanda, 97.} '' (X 14606) 7S

Vendos diversas
Á.-llMABEM ilo Sem», o Mollnidoii, Yeo-

à7\ <|e-S9L jpoij, niPtlvo de tiatutc. Tem co-
.mpdoa'parn. íawMIa.e enrage, Bua Leiíe,
itlbçlro n. 43/.ft^xlm(í',jl/jrg^TTDÍHi'dn
Orai. Melér. Telef. M-MS2. (X13Í67): 08

fessores
pntiFKssrm.r iÍKnFiuSícííT'^ "te-
J. c-lnna irar tilíloilo rnlildo e modiriiii.Uterotiica » Hlsiorla ile Krnuea. Tiic-(mio -JT-UU.-iS, dim liá 12.

.... (X 12n»2) .fl

Contabilidade Mecanisada —
Cureo especlaUsado, urncesso Huf.sob a dlrecSo-do Prof Numalí-relro Aula? rtlnrnns e noturnÁs.Av Thomé de Sonza, 170. l.o. sa-
[as 1 ,— 6 (nn SMe lo InstitutoBrasileiro de Cnntalilllilnile) '

• ' ' (X 13477) 87

IjiRANCÍS 
— Mme. Anloltlètte-Mnílo,«PçrMcboin.iiio dlcçilo, Ilteratiiui:r. Urbnno SinitoB, (II. \:r.t\, lei. 211-lillll.

; ; ' (X ÍCII2II '87

EaTÜDiNTE ,DE . EXGESnitÕA .—r-ççlona .Matématlou Tel. 27-2-170.
üliámu aêriló. ' ' ' ' (X 1Í631) 67

ij i'£'?<?yé ",:>«
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Professores
FrMfPt 

~ Jovem senhorita ls-
¦ 101,15*» clona o seu Idioma,
em. sua roalelüncla —.Aula» Indi.
vldbals — Preços moderados;
Telefono 25-5140. (X 16174) ti

Inglês, Alemão, Portag-jêi^:
nhòrlta KljiB, com esúidos na Eu-
ropa,. Inf. Tel. 47-3657 das 8 As
XI hora,s., _¦ 

*_JX, 13816) 87

FÍNCés 
— ípmulms france», l uri»

ferindo professor nato * tomada. «6
UC>M piirlIcllUra, 

' 
ti. VOBIN. orn(

L. ls I. Prulo do ltii.Mll a 114.-apt."
f. «°, T.l, 25.31"», i*^1*^"" »'

I>BOKE8sn«;"de"iil«no, 
rltnenu, dé TT.

d çím-i uni ema ti no domicilio do nlu*
Tels.: •.'n.4410 e 2Ü0BP7.

IKGLfiS 
— Jovem profeHrjor tstriuiKfltro

«nulini noa hnirros: Copncnlinim, li-n-
aema g Botafogo, MC todo mpldo o ofi-
okato. Aula: 1O800V. Tel. Í17-1407.

IX 1S0W) OT

INOU18A 
leciona ieu Idlorai pratica-

mente, nm Buenoa Alrea, 144, S»,
apdrt. B, próximo rua Urugimlanit

r (X 1030!» 87
Ist' saiu mfitõdõNOLfcS — Sentiort enslst saiu IpêtÕdO

pratico. Arranja-**-.; curto». ftldfone
ST-M04, r. Joun» Angellcu 220. Ipanema.

(X 18708) 87
lk ÍíKMXO — Proleasor altmAo ennlna,
_\\ método rápido o iiiterõHsmito. Hu»
DvrlTlor, 28, apt. 10. Tel. 4T-0MM.

IX 18878) 87

AUSMAU 
— Quer falar

brevo? Chame
alemfio cm

. profewor Alfredo
Paebe. Fone: 28B2TS. Rua do Dispo, 43,
llio Comprido. Individual e em ptq. {ru-
re»; (X 18888) 87

SKNHORA 
argentina di itcJSc» dVe>a|iã~

nltol; informações pelo telr-fono r
•8-4882. (X 12701) 87

MOCA 
HÜTRANGBIUA, intollleilte

culU dcifvja lecionar ItiRlès, alemSo
¦ france*, «Interna pratico « rápido. Vai
tambem ao domicilio. Trago* módico*».
Bcipoitai para caixa tíflOS, dento Jornal.' ' (X 12083) 87
¦JjBOKEBÜORA mereça J com ionsa
JT pritira, enalae. era particular, poi tll-
¦ati, arltmt.tlca. etc,, para exames na
• prin ei pi an toa, mesmo Idomtt, á rua Ro*
«rife Sllra. 18-2°. Tel. 22-8724.

(X 14084) 87

Goiíipra e Venda de Prédios e Terrenos
Ccnfro
fFNTRít 

' — .'Vvudu-so a rua
lelillinu - Monte- A^cnrrc, Edlfi-
cio recentemente construído, com
4 Ótimos apartamentos — Nogô-
olo urgente e sem Intermediários
Sjjj Polltícnlca Tângunlielrofl Ltda.
Av. Hio BrançO, 148-4" andar'¦' ' '. (51058) 

CV 100

CENTRO — Vendem-se por 120
•contos A rua do Bena

do duas casas em nom estado dn
conse r vacilo em terreno que se
adapta a edifício de apartamen-
tos. — Politécnica Engonlielros
Ltda. — Av. Itlo Branco, 143-4"
andar. (61098) CV 100

CENTRO — Vende-se A rua do
Senado por 280 con-

tos, casa de apartamentos — No-
gódo urgente e direto — Poltté-
cnlca Engenheiro» Ltdd. — Av
Kio Branco, 148-4° andar.
__ LB1098)J5]ÍJÍ?
T«»n» f/tmhi. — Vendemos emlerreno ¦ leniro ,„na de s Pavi-
mentos. que dista 1 minutos da
Avenida s pronto para edificar.
uma área de OOO.OOrnU Preço —
200 contos. Tratar na Rua da Can-
delaria, t, \*.° andar, sala 1007.

(X 13346) CV100

Terreno no Bairro de Fátima
— Compra-se um lote Transfe-
rencla de contrato ou dlretamen-
te. Proposta com detalhes, local!
zaçftc, dimensões, Área, prnço s
condlçSes, em carta para CADLOS
nosfe Jornal. (X 1G887) CVtOo
+*_****s**ti*y****m*4tj*jlf*0*AA0tAmA0)A*A0t*é

COPACABANA 
~ Bua B»«t»,' Clarii.,

\endo ótleiioa tcrruum: ,\btÍ'4,:,,ltúo
da wml.rn, plnnd, "itiiirudo, por'100-l!bü-
lo«; 20U22, por 105 cueitoa. Inf. '.'» miUH

'•' "¦•'•-¦' " • (X 140U8) OV-T2U

COPACABANA? ?e Posto ,B. -.',
Vendo ítlmo

apartamento, multo próximo da
Praia. Preço 110 conlos, fàclll-
tando o pagamento. Tratar A Av.
Itlo Branco, 128-1:° andar, sala
1.305, com CESAR, elas 10 ds 12
e das 16 ás 18 horas.

COPACABANA

E5PXPLICADOB — Leciona matemática,
lnjfie** e francdi a menino» e menl*

uai. Prepara tambem para «dmliaAo ao
¦cnndarlo. Henialldada 80|. Una ronde
Sis Itnjual, 84, apt, 2. Tel. 28-8884.

(X 18780) 87

ÀIJèlWÃfl 
—-"Português, mate

tlUulniW mfttlca, por preços ra-
aoavels e rapidamente. Av. Au-
Custo Severo, 64, 1,° (Praça Pa-
Hs). (X 14478) 87
p_.f ltI1!._ — formado em Pa-rror.Jui.en rl)li da llooeg de
francês, conversação, literatura
â Rua Bolívar, 38 apto, 61, Co-
raoabana, 

ou â domlolllo. Tel.
7-4410. | (X 12678) 87

Professora-explíadora — Re
gistca-

da, explica matérias do Curso Se,
cundarlo, aoeita traduções de
francês s aulas desta disciplina
•m colégios particulares. Tel.
11-1880, com D. Laura, das 12 As
14 horas. (X 16218) 87

Bâa 1 matai Escude-o paraISS O IDCSCS eaber • nEo por
mera formalidade. Professor Al
«ts. Manha, tarda e noite. Rua
4a Carioca, 80-1°. <X 18810) 17

Botafogo
BOTAFOGO

BOTAFOGO êon

Vendo por 160
contos dtlmq prê-

dio do esquina com 17 mts. de
frente. N. Rego Macedo, Ed,
Jornal do Comércio, s. 001.

RnT&CrU!A — Vendo por 160
DUlrirUUU contos magnífico
prédio de 1 pavimentos, com -5
quartos, 8 salas e Jardim, nao
tem garage, N. Rego Macedo.
ISd. do Jornal do Comércio, sa-
la 601.

Vendo por 260
contos terreno da

11x90 podendo construir aparta-
mentò' com 8 andares. N. Rego
Macedo. Ed. Jornal Comércio,
s. 601.

BOTAFO«)EIrterr:nro50A0
Prala.de Botafogo, com 14 mts.
da frente. N. Rego Macedo. Ed
Jornal do Comércio,, sala. 601.

Vendo Por 260
contos magnífico

prédio para renda em terreno ds
14 de frente, N .Rego Macedo.
Ed. Jornal do Comércio, sala 601,• ¦¦'¦¦ ••'¦• mV- (X 16685) CV 400

— Vondo 2 apar.
apartamentos no

Edifício Ursrl & Av, Copacabana,
06, esquina da Hua Goulart, com
3 quartos, sala, eiuarto para em-
pregado, banheiro completo e de-
mais dependOnclas, preço 80 con-
tos, grande facilidade de paga-
mento. Tratar í Av, Rio llran-
co, 138-12° andar, sala 1.205, com
CESAR, das 10 As 12 e das 16 ás
18 horas.

Vendo dtlmo
apartamento, o

o ultimo a venda do Edifício
CRUZEIRO, situado & Av. Copa-
cabana n° 346, (laelo da sombru).
com 3 quartos, sala, banheiro
completo, quarto para emprega-
do, W. C, e demais dependeu-
cias. Preço 100 contos, com gran-
de facilidade de pagamento. Tra-
tar a Av. Rio Branco, 128-12° an-
dar, sala 1.206, com CESAR, das
10 as 12 e das 16 As 18 horns.

(61867) CV 700

COPACABANA -

Glorio
VENDE-tií 

ara palacete cara
todos o: requisitos para

familia de alto tratamento. —
Informar no EàVficlo Laranjet-
ras, com o sr. Braga. FacSU-
ta-se parte do pagamento.

(X 14828) C.V-1100
(VVa>*AMV°»*l»'»^rV,«Mr*«>Wr>^rV'^r*>r*«J>»%

Grajaá
GRAJAÚ Vendo por 65 contos

casa nova coin grande
facilidade de pagamento, 4808000
mensais. N. Rego Macedo. Ed
Jornal do Comôrclo n. 601.

(X 15691) CV 12Ü¦>
ÃDillÚri — Vendo l"fltÍmos íõ-
UKAJftnU tes de terrenos 10x30
e 17 x 30. em ruas bem locallsadas,
próximas do novo jardim do Gra-
jahú, A Praça Nóbel, preço de ca-
da lote 35 contos. Tratar A Av.
Rio Branco, 128, 12.» andar, sala
1.205. eom CESAR, das 10 Aa 11
e das 10 As 18 horas.

(51365) CV1200

STA. 
TKIIKZA — Vemli' lutou rua Ju- I Wll 1 1(8 REI

lln Utonl. llll H'\HII; nm Allil- lute ele. VILA IjliDtL
S0x4í Illiob. VA1.IIH ItBAI, l.telii.
(leio ttoi, Mia inill, ix HU31) IJV

sanía mm
Hlill.

Si 00
— Vende-ae na

ruu- Joaquim
Murtlnho uma ótima o conforta-'
vel casa para famllln ele alto tia-
tamento e com wila de enlrael».
de musica, do visita, saldei ele
juntar, 6.quartos, 2 banheiros h
dopendéncinR. Preço 400. .contos.
Larga da Carioca, 5. Saia 104
Gomes e Faria.

(X 16243) CV 210d

STA. 
TKIIEZA — Vmrlo ou troco sil-

nlm fn*!ii(ln Tftlnr 8Ü:0(Kt.Ç por pro-
lirlpilAde mcrimo «ntlftn cui SU. Tcrtüii,
uu terreno. Toi. 1Í2-0HÜ, iIIuh utulH.

IX 101SI1) CV 2100

Sâo Cristovam
S. CrisbTão — VenOo por Hú

contos torreno do
12x70 prflprla para vila. N. Re-
go Macedo. Ed, Jornal do Co-
márcio, sala 501.

(X 15G8S) CV 2200

fYlPAP&RANA - Vendo um Otl-"wvrAvrlOnnn 
mo apartamento

o|3 quartos, 1 sala, banheiro com-
pleto, cosinha, quarto de empre-
gada. W. C. e chuveiro. Preço
90 contos, pondendo facilitar 60%-
em 15 anos, juros 9% ao ano.
Itua Gonçalves Dias n.° 67, 2,°
andar c/Raul Rebouças.

(X M328) CV 700

Copacabana - Leme

BOTAFOGO

^tlMTIIDQlVC Instituto de Pre-
VUnbUAJUJ vldêncla. Auxilia-
rss de eScrltflrlo, e Datilôgrafos
do Dasp. Preparo racionai em
•ulaa diárias e Intensivas. 60$
mensais; r. Rodrigo Sllva, 18-2°.
Tel. 22-6724. (X 16347) 87

IKGLS8 
- Professor (laslte^sate).

Imis pralica. leciona s sta Idioma,
sas aua mldeiKis.e s íótàl*lttol Be»
Corria fwtr», 

"1*j">Pt. 
4*u4*T»IÍ Mt:

FOL*S 
— Profeaior lonetrlno, ttd'ns

e m Idioma tm rna retldencta e ¦
domicilio. Proc» aiodlco. — Roa Corria
Dutra, «a, apt* «7. riamanro. 25-5811. : tt 128«4> S7

PARISIENSE recém chegado
ensina seu idlo-
ma por um mi-

todo rápido s facll. PROF. MAU-
RICE, diplomado pela Academia
¦s Paris. Tel.: 42-4448.

(X 17298) ST

INGLÊS
aducado
tur) dicos.

llPf1 A — Vendo por 800 contos
vn-yn magnífico palacete com
3 salas, I' quartos, garage para 2
carroB.etc N. Rego Macedo. Ed.
Jornal elo Comércio, s. 601.'¦¦¦'." (X 16689) CV 400

BOTAFOGO — Vsndem-se & rua
de Sao Clemente e

19 de Fevereiro — 2 ótimos pri-
dlÒS. por. 280 s' 180 contos respe-
ctlvamente — Politécnica Enge-
nhelros Ltda. — Av. Rio Bran'

'Or»; Hl-4° andar.' ¦'• " *¦.' 
__,:

i .-:-:••..'.¦ p ¦¦ S " (51096) CV 400
*S)*^ISJ**t^»*|^>4°M[sj|if^f^^

Copacabana
COPACABANA — Vende-se ótl-j

írfo''-terreno • 't
rua Saint. Roman por.ilOS eontOB
— Negócio urgente s sem Inter-
medlárlos — Politécnica Engs-
nhelros Ltda.-.—Av.-Rio Branco,
148-4° andar; ¦ (*U0»4) fíV 700

— Vendo
cm Edlfi-

olo á iniciar a construção um ma-
gniftco apt° ocupando todo um
andar com 2 frentes, para Av.
Atlântica e Gustavo Sampaio, c/4
quartos, 2 boas salas, escritório.

varanda tomando toda a exten-
silo da frente c/23m2, copa, co-
xlnha, 2 quartos para empregada,

banheiros completos e _outro
para empregados e garage. pfeço
365:000|0l)0. Podendo facilitar
60% em 15 anes, juros de 9% ao
ano, A rua Gonçalves Dias n. 67
2° andar, c/Raul Rebouças.

(X 16827) CV 700

Gll.UAü 
— Vendo i!2:000$ ótimo t«-

reno 8x20, á iuu Canavieira.. 1'nl-
llto parte. luf. 25-0000.

(X 14608) CV 1200

Ipanema
IPANEMA — Vendo por 136 con-

tos prídlo de esqui-
na com 3 quartos, 2 salas, garage
e dependências. N. Hego Macedo.
Ed. Jornal do Comércio, s. 601.

(X 15687) CV 1300

Apartamentos em Copacabana
— Vende-se, oonRtruç&o a iniciar
brevemente, no Posto 2, próximo
ao Cassino Copacabana, aparta,
mentos de frente oom 1 a 4 quar-
tos, preços entre 39:0001 e réis
175:0001, financiamento de 60 V.

,por 15 anos1.' Tratar: Dr. Pessfia
ICavaloantl, Av. Atlântica, 192,
tel. 27-6970. (X 14652); pV 700
j^^WWljVW^W^fift^^f^f**********

IPANEMA EIEB10N ^§g
bem situado — Informaçóes ur-
gentes A Politécnica Engenheiros
Ltda, — Av. Rio Branco, 143,
4.° andar.

— Compra-ae prédio
em terreno d el2 X

80 — Politécnica Engenheiros
Ltda. — Av. Kio Branco, 143, 4.°
andar.

Vende-se em ruas
próximas A prala, mu-

gniftco terreno por 50 contos —
Politécnica Engenheiros Ltda.
Av. Rio Branco. 143, 4,e> andar.

Vonde-se por 70 con-
tos ótimo terreno com

400inll, completamente plano. —
Politécnica Engenheiros Ltda. —
Av. Rio Branco, 14.1. 4.° andar.

(50634) CV1300

Flamengo
FLAMENGO — Veddo A rua

Machado do Assis,
em Edltlclo èm terminação, um
ótimo apt* c/2 quartos, uma boa
sala, banheiro completo, cozinha o
quarto para empregada, preço 90
contos, podendo facilitar 60% em
16 anos, juros de 9% ao ano, run
Gonçalves Dias,. 67-2° andar, o/
Raul Rebouças.

,. .. ...(X 16329) CV 900

FLAMENGO

COPACABANA
aprende-se com ra-
pldes e perfeição
comi um professor

na Inglaterra. Preços
Ts!.: 22-0261.

(X 1729T) 17

K' ATIM, GBEGO —- E.todaste», Jor-
JU nalistas. Sem Usuni conbedunotoa
•ai llnsuaa clauiçu e da literatura nio
ss pode comprendir • Uniu* portagallas.
Arademlco dtpl. alemlo, tentar, males,
seítoóo loUrenaite, no domicilio do alu-
ao ew na maldeunla, rua Duvlrler, 18,
Wt.° 10. Toi. 47-0096. 

g^^

ÍKOLÍS 

— Moca enalna lngléa grama-
tloa • converaario. Método pratico.»«*'•»: :6 2 ¦¦ * *""¦,? isa, «7

FBÃNÕH 
— Prof. francês nato, fot-

maeló en Parla. Autua partlcularcl.
Otote, 201. Tel. 25-1756 a» manhl.

¦"ÉTiBAliCeS - INOMi — Bnalnacom
JP resultadoa rapldoa doutora. Fone:
Jr.1874. (X. 14547) 87
TOVEM AMBItICANO — I«clema o lo-

•I glía praticamente. Tem aala em Co-
sacaliaae s no centro. Informações: tale-
Sae 4T-0492. (X 16368) 87

TAQUIGRAFIA INGLESA

E f 0RTU8UESAi:™*®
Frofewo» ««sadênil»}* dá B-
fie» êe Uwltntl* Infle»* «
jsortuKtiew, bem como ttes Un-
gnas, a prinêlpi»nte» e prope
didos. - TeL: «-«90 <»té U
hons da manhl).

(X 14588) 87

— Vende-se por
160 contos, Atl-

nio prédio em terreno com frente
para duas ruas das mais arlsto-
crátlcas do bairro — Polttêonlea
Engenheiros Ltda. — Av. Rio
Branco, 14M« andar. .

(81014) CV 700

COPACABANA — Compra-ss
prédio sm ruu

transversal A Barata Ribeiro çom4. rjuartos no fninlmo — Nsgóolo
urgente e sem- intsrroedlArlos —
Politécnica Engenheiros Ltda. —•
Av. Rio Branco, 148-4" andar.

(51094) ,CV. 700"Avenida Rainha BizabeA"
Vendem-se duas ótimas casas em
terrenos de 10x50 e 18x26 — Pra-
ço: 250:0001000 cada. Casa Ban-
cArla Abelardo de Lainare. Rua
S. Bento n.° 10.

(X 14561) CV 700

— Venda o ultimo
apartamento, em edi-

fleio de um apartamento por an-
dar, de 4 quartos, sala, copa, cosi-
nha, quarto de banho completo em
cor, quarto do empregado, W. C.
garage e demais1 dependências de
«ervlijo por .190 contos com gran-
de facilidade de panamento. Trà-
tar AAv. Rio Branco, 128, 12.°
andar, sala 1.205, com CESAR,
das 10 ás 12 e das 16 às 18 horas.

•r (51180) CV900

IPANEMA

LEBLON

LAGOA

O rto 22x25. xotui comercial. Iinnbllltirla
elo VÁUIK REAL 1.1,1a. Ivllfle-lo Itox.
tala ír.iel. (X 110.12) CV 2200

São Francisco Xavier
JiKllHBNU 

— Av. Mnraoanil, a 30 me-
. tro» tln rufi S. Franrlnro Xnvler. cõiU

15,5x24, a ,1:ron$ o moiro do fronte, no
itoinp do comprador. Tel. 48*lKSrtS.

(X 15080) OV 2800

Tijuca

Vendo por 70
conto», prídlii a

rua VlHConflo de Sivntb, Inubel,
próximo a eiani-lK" Jardim Tloolo-:
Klein. Tratar, a Av. llio Branco,
128.- 12.°. andar, »ala 1.205, com
CEKAIt. das 10 às 12 .- das 16 As
18 horas, _ (31364) CV2700

VriI.A 
IBAllBl, — Vi-udono masnillca

rertUÍcnPlii n npt. «nexo, 4 -run "Y-
Min. imilml. Unlluiiilil, BO; f, h. ,12, ilii>
17 í«' IK on 20-0188, da'.'8 à« II. Ur. A.
1'orolrii du Sllvn. IX !H!71) CV 2700

\7II.A 
ISAÍÍTX~'——vViTfl.~-»ê Jota lllnno,

rom IR por -10 niftros. Jimtn nn
n. *!«, tln rim Pctrowlilno, Trntu-;t! a
rua da Alfanelego, 45. Tel. 43.4088.

Ilha
- Vondo 8 prédios,
preyo, 60 çüntoa —

VIl.A 
I8A11KI,

m
Vviiduni-Be ou oltl*

tíitifi lote* <1n nmKnlflca Arou Htüibn*
tln ilc arruar, coniet*nti'tu im ». WM iln
r. Torre» llonu-m. perio dü proc» Horuo
Dnirmmri: trnta-i»*» á ru* du Ãifuudegn
n 45. Tel 48-40118.

(X 102,'jS) CV 27011

VUND1Avfititln Murrifiinã u 100 niutriis du
ru« Sflo Franclnco Xavier. Tratar pelo
tel. 37-D024. (X 12070) .UV!200U
*f7BNI>K-HE «itinia vlvuníla de utn *o

V pavimento rom 4 i|unrton, 2 vatiiH.
copa, eoalnlia, dlupcnnn <• Imnlu-iro dn lu-
xo, fnrnse, banheiro de emprefendoa e
mala *l quarto* íòrn. Arii» uuncenm em
abDDdnnfla. PlHClnn moderna Iluminada.
Hortii, gallnhetroa e unindo iwmar. Liicar
frerco e multo b*>i**1iiyi*1. — Terreno de
11.«dü metros qnitdmdoB, Avenida 1'uulo
de Froutls, 040, TIJilrn, Aeolt.-ro ofe-r-
tas.  (X 127051 CV 2r,('ll

Vondo-rio iltlnia rosl-
dencia oom construída,

a 50 metros da Avenida Tijuca,
situada num terreno de 17 x 40
metros. Tratar com sr. Pereira,
Lar Brasileiro. Rua elo Ouvidor
n.° 90, 5." nndar. Telefono n.0
23-1824, Ramal 26.

IX 14498) CV2500

/^W)M1'KA-8K oms cata» no mínimo tom
Vy 4 quar toa, 2 aala», dependências de
emiircmul™ e gurase, era Ipanema, I*-
blon, Uarea' on Botafogo, âtê 1(10 eontoa,
•em Intermedlarloa, Propoatai pare J.
Ueieint, roa Hlfuet Pereira, »S. Ijirto
doa Lr5ca. (X 18247) CV KIOV

Íl'ANEMA 
— Compramoi terreno, me-

dindo no mínimo 14x20 me. Ofertta
p.* B. Stockler e Clyto I^raoe dè Aae-
Tcdo. Ed. Nllomel, á. 702 — 22-7221.
í (X. 14611) OV 1800

*******^+t*0i0*s+*^**i***+**0t0*0**f*0***»0S***

Laranjeiras
LARANJEIRAS"

TUUCA -d<

CASAS 
A 1'IIESTACOBS — VenJora-ie

novna cm Vila IwiM, 3. CrlstovAo.
Terra Novn. HealenRo n aiilmrliloa da l,ro-
pnhMiia, dcadn 10:*f)fK)S; «ntrndn n pnrtlr
du liüiiÜÇ, Terrenoe desde 4*:00$ eom e
Kfiti fiifrndn: prenta^ncA desde ITiÇ. In-
terciMA-Hiii? Envio envelope nclndo A Cal-
xa I'ostal 32,'IS. (X 1113721 2Í00

'*r'^rV^»V'VWV¥V>»*Wv^WWMM»'*^WM^

Sabaebios da Central
/^i itANHK aííi-:a-mkTtrJitiTííxe')"-^
\X 1'nuto Affnnso, leiloeiro, víridofn em
letl.ín, a 'JU do t*or ren ti', unindo íxr.*.a dc
terreno com umn exteniRo do 400.00 ire-
troa. A run Figueira, 181, Katnçlo do
Itoelin, tenilo nindu ennriuo pedreira e UTn
predio nHsoliradado. tudo pertencente nó
¦•Hl-nHii de II.» Amelln dn ítodio Klcti-lru.
Inf. eom o leiloeiro A run Hilo .Tot1-**, TO.
Tel. 22-4-121 (xnx) CV 2800

Subúrbio da CenlTal^tTaT
tftçfto de Quintino Bocayuva,
grando Aren, coni fronte parn
duas ruas. preço 70 contos. Trn-
tar A Av. Rio Branco, 128, 12.»
nndar. uniu 1.20.1, com CESAR.
dus 10 Au 12 e das 18 As 18 lioras.

(513.10) CV280O

PAQÜETA'
Tratar A Av. itlo Branco, 121, 12.°
iinelar, sala 1.205. com CESAR,
dns 10 lis 12 e ela» 16 ,'es 18 horas.

(61302) CV3400

Petropolis
\TKNDH-SK 

no' muln central o molíeir
IKinlo eln ridade. ótlinu e «nllilo |,rc-

illo tm centro tle magnífico terreno intel-
rairieiitt! fjlrtno, i!2 uictroí du írenre, -^
,|r fundo, rone: 2II-84I1H. Itlo.

IX I5IIH7) UV UliUU

iriibÀvÃ "** vcn,>u *^c"1 pru:t,míi '^
IIAIrAVA E»tr:nln tlnlilo linhutrin,
nm tuiitínlfico loto do terreno, c/ 30.00 x
DO,00 eom 2 frcntoi; progo hü contos,
piMlcndo fucllltnr parte a lonn*» prttwii
ú rttu tionvnlvi'11 Dlaa, Ü7-2» iindiir, c.uu
IIAUJj Itl.llilUCA.-e.

DFTDftDill II 
- ***'¦ 15 "" Novonil-o,

ri.iriVrUI.IJ ,c„j„ „„, 6urao lule eln

PETROPOLIS;

F L AM E N G O
73.000$000

Vendo ótimo apartamento de construção «'ter-
minar com saletã, grande sala, 2 bons quartos, ba-
nheiro completo, cozinha, quarto dé emprega-la
chuveiro, tanque e entrada de serviço independente.

ELIAS MAR 0 E M
R. Ouvidor 169 — 5/* Andar

S. 517 - Tel. 22.7Ü56 — Ed. Ouvidor. ,

VrENDK-KB 
nm terreno com (jaittro en*

aaa bnndo 70 ms. do frente por
8.1 ma. Negocio direto com o proprleta-
rlel. Itua 1'lnlll. 287. E, dn IVntrn. '1'rntar
rua liuiinu» Alrea, 104. i. .14. da, 10 A.
1» hora.. (X 152011) OV 2800

\LTO 
DA BOA VISTA, remle i-haca-

raa de VHríaa dim*?nhi3pa. Imobiliária
de VALOll UEAt. Ltda; Kdlf. Uu, a.
1610, (X 14030) CV 2500

«iIJUlIA. Tenele |in-illo » run Sllra (fui-
X marJiea, em torreno de 20x10, Inio-
lilllurla do VAWIt ltK.M, I.tda. KdKlciel
lte-x. aula 15111. (X IIIBO) CV 2,',II0;

TIJUCA, 
vendu rna Henrlriue Kltduaa

lote de 14x35, nm KnUola Lima lote do
12J57. Edlflolo Hcsi:..';151fl. '

.. (Xt40'10) CV 2500
"k/TCUA DA TIJÜOÃ 5S Vendo otlmoa
**X terrenoa. plunon, mntadoa, en ma dn
Caacnta; tStlíS, por 40 contos o 1.6x33*
por 45 cemmV, Int.-: '-'S-S.OOO.

:'*..'.',.'! .,(X,;.140O4) CV 250O

- Vendo, terreno
de 10x58, A Rua

Alice. Preço 35 contos Tratar A
Av. Rio Branco, 118, 11.° andar,
sala 1.205, com CESAR das 10 ás
12 e das 16 as 18 horas.

. (51868) CV1100

LARANJEIRAS ppl £
minado, dtlmo. apartamento c/l
sala, 3 quartos, quarto e banhei-
ro emp., etc, por 85:000{; outro,
78-.000*.. Int.: 26-6006.. •

(X 14668) CV 1400

LARANJEIRAS

FLAMENGO 
— Vende-se ter-

reno de 25 x 37, no melhor
ponto da rua Senador Verguei-
ro, quasi esquina de Tucuman,
• próprio para incorporação.
Preço dè Rs. 1.000:0005000, fa-
elUtendo-se 25 % (vinte e cin-
co por' cento):' Telefonar: —
22-9218. (X 15711) C.V-900

COPAGAB^A -fOSTO 6 ^
Vende-se ótimo aparr» M3,1 recém
construído, -Av. Copacabana 1418.
com 3 quartos, sala, quarto cria-
da, banheiro cor Twlford, Jardim
7x7, tratar Portaria. *-'

- v (X 16229) CV 700

SBNfaoEA 
LONDRINA leciona aeu Idlo-

mm itl. M-0061. (X 1400») «7
*i DMISBAO B SlMÁeUl, — ISiPMe»-
A dor experiente. AuUi s» «*•<»•*;
tmlclUo. *fil. 42-0008. (X; 14602) 8T

INGLÊS OOMCDR8AL 42*42Z4

rOLM.tsrs 
•• peaioti »« —>* *¦

.•daa pode»", dlplomsds e oai da
aemomla política os» netoesltsm lnfrdla-
tamenta priüesr sease idioma, pod.» ao-
suirl» «ale eloqoencls soUrrt P,lo pro-
SU» tS-lda^l do «BBIOHT'8 Mi-
¦flSM'' — 42-4224, elaa 8-10 e daa 17-20.

1NOMS 
— Se) eloejuencta prora t lu-

tollítncla, maa a< em «Ho wtilo na-
turalmente, o quo »» adquire loto « lucll
Mio "WUGHT'8 8TSTEM", cxclualra-
konte - 42-42-24.

Prédio-Copacabana 7*^8?
compra uma'casa moderna tendo
no mínimo 4 qs., 2. »„ garage s
mais dependências, com bom ter-
reno'. Assume-se cprapròmls^eo hl--potecAriò do' prédio . cs>o. haja.
NegOclo direto. Fone: 27-8910.

(X 16188) CV "0°

TERRENO OU CASA VELHA —
Compra-se em ruas transversas»
á praia ou sm Barata Ribeiro,
Toneleros s Raul Pompéta e que
tenha no mínimo 15x40. Faria,
Fppe 41-3407 ¦ , ' (X 16242) CV 700

AV.ATLANTieA — Vende-se
apartamento

completamente .moblllado, situa-
do de frente para ó mar, descor-
tlnando lindo panorama, fresco a
soesgado, contendo sala de entra-
da, sala de Jantar, 1 dormitórios,
banheiro completo, quarto e ba-
Dhenro para empregada. Preej
unlco 120 contos. Vêr • tratar sô
hoje pelo telefone 27-4016.

(X 16264) CV TQO

FLAMENGO 
— Vende-M 1 apartamen-

te Ji coaatrulek) em rui entra o Lar-
fo do Machado • Traia do Flamtm-o,
com' li quarto», 1 aula e mala acomoda-
C6>>, IncluiHTO quarto da empregada, pre-
ca 75:000» i Tlsta eni entrada de 40
coiitoa « o restante a longo pra». Barros
k (raneber, 4 A.enlda Eio Branco, .176,
6." aadar. Em treute á Galeria. Oruaelre.

(X 14503) OV00O

— Vendem-se
fltlmoe lotea dc

terreno prontos para construir,
nos ruas Dr. Joilo Coqueiro, Cam.
po Bello e Cavatia (transversal a
K. Pereira da Silva 192). Preços
desde 30 contos. A prazo com
entrada de 30% ou 4 vista. Com-
bine uma vlelta ao locnl com F.
P. Veiga & Faro Filho, enfie-
nhelros construtores. Av. Almi-
rante Barroso, 90-11" — Tels.
42-5412 e 42-6231.

(X 14640) CV 1400

Alto da Boa Vista -^rEE
situado.. <t» •NegeVoiõiiürgente —
Politécnica Bngenhelros Ltda. —
Av. Kio Branco, UH» andar.

. ii '- i ¦¦v(01'0t7) CV 250O

Ti II IP A ;',7A'.Vone*ftPSej, por 35 con-
•UUUIJJjjjjjg^ jiia,,Toblas Mo>-
coso otítWo" tawrenpin-de ' esquina,
com 860. raí-...—- P.p.Htécnlca En-
genhelrosidilniT-jAv. Rio Bran.
co, 14B-4" andar.

.-,. i;r.:;-:,.ii).1>pi) CV 2500

Eng. Dentro 11:0011$ — Ter-
reno plano, arborl.

.siulo, oom .ifçtift. luz, kAh. esKoto
o Junto a lindas casas. Mede
10m.75 por 35m. Preço 11:000*.
ConstrOe-so a longo prazo, Una
elo Altn n. 00. Ti'iitiir 4 Rua Ml-
guel Couto n. 30-srib. Tel. 23-1536

(X 14C44) CV 2800

PIpnÃnp — Vendo A rim Bel-
ílLUtlUL m|rtt 3 msM c,2 ,R.
las, 2 quartos, cozinha o banhei-
ro, cada uma em terreno de 20.x
di, podendo .coristruSr maln 5 ca-
sus, pi-ocn f,5:OOOíiiuo, renda men-
snl.fifiOJ.000, posso facilitar 60%
em 15 anos, rua fionçalvea Dias.
07-2" andar, c/naul Rebouças.

..,.: . (X 16332) CV 3800

TlllirÂ'"^ VeridB rior.-tu contos
lUUWip^ííio^jjçi-tp da Prâeja
S. Pena, fls' 1' pavimento, precl-
sando de., reparos, tem entrada
para autdl'N. Res;»*Macedo. Ed
Jornal do Comércio;- s. 601. ¦¦

' ' . (X 15C92) CV 2500
'•IIIÜCA — Terreno Hx4Õ, vpnile-ee, il
X, i. Adolfo . Mota. próximo 4, praça

Snenj Penai traU-ao i ru» JiPírt, «»•
Rio (Vmjlrldo. (X 10203) OV 2500

TlllirA ~ Vendo grande prOdlo.
lUUkA construído em centro
de grande terreno, dtlmo para
colégio, prOxlmo da Muda, preço
400 contos, Tratar A Av. Rio
Branco, 128, .12.° andar, sala 1,205,
com CESAR, das 10 As 12 e das
16 as 18 horas.

(51361) CV2600

Engvde Dentro ;$$$#$&
valho um prédio novo c/2 nuar-
toSi 2 «alas, cozinha c/fofçfto a

igáa, banheiro' tiompleto c/nque-
crdor a goa em torrimo dc 10x23,
preço 45 contos,, podendo íaclll-
tur 00% em 15 unos, Juros de 9%
ao ano, rua Gonçalves DIr« . n."
67-2" ahelar, c/Raul Rebouças.

- (X 10332) CV 2800

terreno itoin íl.ROsriü tudo ptnnii, iirtto
:101> conto, ri rua (ioni-alve» IJIa,. «T-2°
melar, o/ HAUL BEBIIUOAS.

Vendo A rna Coronel
VcIrii, doia (itlnnii luiw

il^ terrenos 10,7.1x112o, (irt-ço 75 coiiioa,
outro com tTxüHfl. preço US conton, ruu
Gonçnlvca Dlna, (I7--'° andnr, rom 11 AUL
UlJllOTJfJAS, 1 (X 10330) I1V 11500

TERRENOS - Itaipava
VENDEM-SE ótimo, terrene», junto ii
Mtaçflo de Itaipava; trntar na CASA
BANCARIA ABELARDO DE LA-
.MARÉ, rua São Bento, 10 — Rio.

(X 11562) CV 3S00

PETROPOLIS 
— Vendo uma

ótima casa Ra rua Plaba-
nha, oom 2 salas, 7 quartos
Internos e 3 externos, copa,
cozinha, banheiro e entrada
para automóvel, preço: 
160:0005000 podendo facilitar
uma parte. Rua Gonçalves
Dias. 67. 2." andar c/Raul Re-
bouças.(X_l_5o04)_CV 3500

TERRENOS — PE-
1 TROPOLIS. — Ven-
dem-se de amplas dimen-
soes para residências
campestres de conforto.
Frente para a rua Santos
Dumont e Sá Earp e pa-
ra ruas novas.

Informações no local,
á rua Sá Earp n." 173 —
barracão, c/ Engenheiro
Castro ou no Rio c/ J.
Gurgel Dantas, — firma
construtora — Rua do
Rosário, 116, 2."

(X 14619) CV 3600

ssSs
(XJ6378) 91 íi

rOP AC ABANA
EM INICIO DE CONSTRUÇÃO E EM CONSTRUÇÃO

INICIADA

Vendo apartamento s em vários postos com
grande facilidade de pagamento, preços desde ....
38:000$OCO tratar com :

ELIAS MAROEM
R. Ouvidor 169 — 5.6 Andar

S. 517-Tel. 22-7256  Ed, Ouvidor.

(X 16378) 91,

hearépaguá
JACARÉPAGÜÁ -v?^^
vista ou a praso longo, inpfenéll-
da área plana & Av. elos Ires
Illos, om frente ao prédio 3(0.
fnzenilo esqtilnn çom a Kstradn
rio Bananal e corri a sua Ara-
guyn. em'chácaras de 2.000 mu,
mOxIman ao lano du Fveguesla
Tratar com Milton Ferre Ini do
Carvalho, Ourlvra, lfl-l>.

. "" (xtjc) CV 3001

URCA
(PRAIA VERMELHA)

Vcmlc-M" e-onrurtavel e luiiiewjt rasa para faniilln dt
trntaini'iil<i. com 3 salas, 4 qnnilew. ili-nuils ii<-|n-iiile"'in-i:>f, v.
Banifrf, om run nlieenlntaiii rnto rcslilêiiclal, com fuilbus ii
IKiila.

Preço: 390 contos

GnWA COUTO & CIA. LTDA.
RUA URUGUAJANA, 87 — 1."

Nuo atcndviiins por tolcfone. mus os IiiUi-csnuIon íxiele-m ilel-
xar ondcrçübs pura «orrin procurudns.

TEL 43-7170
(X 14050) 91

IRAJÁ _ Vend0
•«•«•"» terreno, co

dtlmo lota de.
com moradia,-si-

tnndo multo prdxlmo da EntradH
Monsenhor Follx. Preço 10 con-
tou. Tnetur á Av. Itlo Branco,
128-12» andar, rala 1.305, corri
CKKAH, das 10 ás li e das 16 A»
18 lioras. ' (51188) 91

COPACABANA

JACARÉPAGUA -,

LARANJEIRAS T ^ZZt,
prOxImos da esquina da rua das
TJaranielras, por 120:000|, 2 prê-
dlos contíguos, constando cada
um ds porão habltavel, 1 quartos,
I salas, banheiro, copa s coxlnha,
em torreno de 11x50, rendendo os
dois 12:0001 anuais. — Milton
Ferreira de Carvalho, Onrlvea.
31-1.». (xx») CVHOO

FLAMENGO 
- Vendo à rua

Palsandú nm ótimo predio
de12 pavimento*, no andar ter-
reo; 3 salas, copa, cosinha, dois
bons quartos, tanque e (ara-
te, do %.° pavimento; tres bons
quartos, varanda e terraço em
terreno de 14 x 28, -preço 270
contos, podendo facilitar 66 %
em 15 anos juros de 9 % ao
ano; á rua Gonçalves Dias, 67,
t* andar, com Raul Rebouças.

(X 1B?Õ7) C.V-900

— Vendo
desde 50

contos diversos prédios acabados
de construir. N. Reso Macedo.
Ed. Jornal do ComOrcIo, sala 601.

(X 16690) CV 1700

FLAMKNÜO 
— Vende-ae, per 600 nn-

to., arlatecratleo' palacete, proprle
para família de fino tratamento, eunnlo.
dormitorlob com laiiiotii iBttfde hanho,
conitrncio recente d« "rlraelrt ordem «
roflBidü pcosto, «traga im tpartamanto
para emprcgadoi. Venda direta t nlo te
trata com Intermediário». TratS-seá. At.
Rio Branco, 123, loja. ,' (X 16T20) OT SOO
•J0lfavV*0tÍ0*j***^ll^a*0tA***V*0**f*AA*Ía%

Gávea

42-4224
(X 10890) 81

EBÒÒtA 
do Utenelonda ¦*> Exerello,

cone de «dmlasie. Prefeaier «««e*
roa Hodrlse, Sllra, 18, * «eUr. Tele-
ton. 32-5734.

MATIMATIOA, 
BlalM, Qaainilcsu, «ulaa

partJcnUm pare eenesrtoe, pera
Slrmea atrasado» «tc. Tratar I » •*
«Uso Sllra, '18, 3» andar, daa 8 a» 1-
hora.. Telefrti» 32-872., a eualquer íora,
¦om o profeteor Bantoa.

(A DMISBAO ae cor» aetnodarle os raa.
A teria» aruliaa do cano «cundarlo.
Prefenor competente di telas partícula-
tea. Grani, etlcieneiia, TreUr com e pre-
fMiwr Santo* â raa Rodrigo Bllra, 18.
fl.« andar, dae t ás 13 hora». Telefone:
12-8724, t auaUiaer hora.

POtlTUOOtS 
para «itrasselne, «ndst

profeaao» braallclro, tâUIliro -jorrera-
neste franeta, Inslê. e alemlo. PrecUao
a eficiência. Tratar i ma Koelrllfo Sllra
B. 18, 2» andar. Tel. 23-5721, orofesaor
tanto». (X 10231) 87

sl*ss***»l**sJ)**ss*aMlMN'*,ÍMÍr**»'^^

Produetos pharma-
ceuticos

Af, COPtKINN edifício recém-
terminado, ótimos apárt. c|l sa-
la, 8 quartos, quarto s banheiro
emp., etc, c| e sem garage, a
partir do 87:000|, Int 26-600».

(XH667) CV700

Apartamento de luxo ^"Õt
sm Edifício recem-termlnado, na
Av. Atlantloa, 11." and. de fren-
te, c|saleta, sala, S quartos ó>
frente, banheiro de mármore,
quarto e banheiro emp.. etc. Otl-
ma varanda o|lm80. Inf. 25-600S,

(X 14067) CV700
/•tOTACABAÜA — Vrodem-e» majalri-
\J co» anarUmentoe, Copacabana e le-
me. Fadllelade ns pai. Quitanda, Ot, f,
a. 12, daa 17 áa 181 os 36-S185, das 8
áa *. Dr. A. Pereira da Sllra.

(X 1820») OV TOO

CASA 
rrande, terreno cora MS m.3. AT.

Copacabana s. 873, tratar eom pre-
prleterl» Jatte, rna S. dos Pene», 11*,
sob., daa 2 ia 0 horaa.

(X 1M22) OV TOO

EABOBATOBIO 
d. prodnto» TeieUll,

cora repreienUntee e depotltoe no
Interior. Vcndo-ae um situado quanl r.o''centro, ocupando nm aalão todo clnwnU-
4o de mala on menoa HO metros quadra*
doa. Dentro oa diversoa produto* vegotala.
S aio caldos e 2 farmaceutlcoa da grun*
do aceitação em todo o Brasil. Otlmo ne*
gocio para quem poaaa ficar á tonta do
mesmo.- Prego 05 contos. Maiores deta-
lhes com Barres * Krancker, á Avenida
Blo Branco, 178, *.<• andar, era frente
t Galeria Cruielro. (X 14597) 8«

COMCABANA 
— Vendo um

Edifício completamente
novo c/46 apartamentos em
terreno de 17,20 x -Ifl.OO preço
2.«OO;00O$OOO podendo faclli
tar parte a longo prazo, rua
üonçalves Dias 07. 2.* andar
c/Raul Rebouças.

(X 15602) CV >00

GÁVEA — Vendo por 150 con-
tos prédio sm. oantro

ds terreno estilo Mexicano com I
salas, > quartos, quarto de em-
pregada, garage e dependências.
N. Rego Macedo. Ed. Jornal do
ComOrcIo, sala 501.

(X 1661») CV 1001

vvveAMVv^rVv*

LeMon
EBLON, tonele eaqulna ele 22x18, Un-

IEBLJ- da Tl.ta. Imobiliária ela VALOK
RBAL Ltda. Sdlticlo Box, aala 1516.

(X 14820) CV 1B00
*f&&)0*VVÍfV*^**^*fi***As******-m-*»+>*'

Lins Vasconcelos
Lins de Vasconcelos

Mangue
ItEIlIO — Venda-ee «aplendldo, com

uma e-ranele loja, 2 grande» aobra-
doa, con.traldo em cimento armado e e-om-
pletnmenW noto, podendo! «ra qnaleiner
tempo conatrolr mola anelarea, |Wl» na
reulstoncla parn liao; o terreno med«
6,5(1x43 do fundns -. á roa Benedito BI-
pollto, 60. Para mala lhfonnaç,6e», com
o próprio dono do predio, na meiaia le-
Sidonda.. ("« 18078) CV 1800

P" 
11EDIO DK BUNDA (MacUaelo Cl».

16o). Paulo Afonao. leiloeiro, vemUra
em lelllo, teiunin-fclra, 36 do corrente,
so local, o predio aasobradado da rna
AfoniKi CeTalcante, 102, traureraal á tia-
chado Coelbo, com bom terreno e .como-
4acSea. Inf. com o leiloeiro á ma ftfto
José, 70. Tel. 22-4421.

(«x) CV 1800
j\i\njyvxnnrifV»firif**' -*--——¦—¦—•—> «¦¦ ¦ «*«*

TÍUira ~ Vendo terreno ds 14 i
IUUIA 45, situado na Avenida
Tijuca."Tratar à Av Rio Bran-
co, 128. 12.° andar, sala 1.205;
com'CÍ3SAR, das 10 âs H e das. 18
As 18 horas,

(61361) CV2500

Vendo ma*
gniftco prédio

em terreno de 66x130, c/2 pavl-
mentoa, c/6 amplos quartos, ha-
nliclro completo de cor, 2 sala»,
hall, sala rto almoyo, -nòpa, cosi-
nhn jraniKo para 2 carros, 3 nuar-"W de empregada, B.alfl.0 de bl-
lliar, mnlilllada com moveis de
JacarandA, preço 350 contos .Fa-
cillto 60% em 16 anos, Jurou do
9%- ao ano. Tratar a rua Oon-
cnlves Dias, OT-Z'"' aníár* cVRiviil
Rebouças. , (X 16339) CV 3001

>V*i*i>ki^r>s*MAr*«'

PREDIO 
NA' TUXICA -

Vende-se o predio da Rua
Antônio Basilio, 106, capricho-
samente constiruido, em estado
de novo. Aberto todos os dias.
Outras Informações com o pro-
prietario, telefone 25-6251.

. (X .14576) C.V-2500
¦\rENUBM-8E, á Tl.t« « a premi, A"-
V mo. lotea no "njali e «niieln.el lialr-

re da Muda da TUr.ce. — 'Kl'TIir,AN-
DIA", fim de.ro» MarechalyTramuow.ky
á e»i|tierda, Tratar cum o proprlrtarlo
¦r. Eduardo, tel. 27'On»»,1 No Incal Uo«
domlnsoa, da, 9 4. 12 t daa 14 4» }7
boraa ou dlarlflinonta na Cnaa GulmarAca,
Ltda., á rua do Ouvidor,' 50, e«iiiliia de
1.° de Marco, para InformaçlÍPt».

(X 15670) OV 2600

PRAÇA 
SAENZ PENA — V.niletio A

rua Mnjor A.llà, 182, linda predio
renltlenctal com. dois pRTlrnentoa, for.iue o
maia dependência*, em centro de terreno
IBiõO. (X 182A2I CV 2500

mBmc': ^- -
gipn — Vsnejs-eei A rua Dias
CiICÍA ja crui próximo da es-

jhÇrTlj^tèíreftVtf^ellíiiSOituInA ceim 1«
X22, eord"pr*JSto «»' «dltlcl» de 0
apfirtarrientosrpara.produslr alu
ronda.'»-; Milton ferrelm de Ciir-
valho, Oarlvea). Sl.l.".

•• (xxx) CV 3100

VENI1B-3B 
predio na rna Almirante

Oockrane, eonatnildo «ra terreno dü
13x37 de doia pnTlmentoa, tem «urugt!,
moatra-iie daa 12 ta 13 boraa. Tratar cum
o proprtetnrlo. Tel. 43-6*30"-Í. riçiielredo
Neto. IX, 10112OI UV 2M10

/">AVEA — Vendo á rua Jar-
^ dlm Botânico um predio
completamente novo, constru-
ção de 1.' com 12 apartamen-
tos, preço: réis 650:0001000, á
rua Gonçalves Dias, 07 — 2.'
andar. c/Raul Rebouças.

(X 1Í336) CV 1001

GÁVEA 
Vendo em rua nova

e/condução bem próxima,
ótimos lotes de terrenos c/12x
26 — 13,50 x 26 — 12 x 26 pre-
ço 4 6 contos o metro de fren-
te podendo facilitar 60 % em
15 anos Juros de 9 % ao ano,
rua Gonçalves Waí 67 — 2.'
andar c/Raul Rebouças.

(X 15606) C.V-1001

¦COPACABANA — Vesiio otlmo Urrono
\J na Ar, Copacabana, ceaulna, lado
du «mora; por 450 contoe^T... MM

/COPACABANA — Comprarão» terreso
\J em lona de 8 pavimento*, medindo no
mínimo 14x25 m.. Oferta, para S. »•)¦
cleler e Cljto Leme» de AwTcdo. Ed. Hl-
tomei, a. 702. Tel. 22-7221.(X 14012) OT 700
/COPACABANA — Vende-se terreno Jun
\J lo ao Lido de 1IH4Õ. Telefonar a
42-8240, da, 4 i. fl. Preço 450 couto».
Fcde-ae evitar Intermediário*.

(X 15720) CV 700

PEQUENOS SÍTIOS
Vendem-ic todoa plantados com dlver'

«a. lavoura., a partir de S:000$OCfl cada
um, clima ótimo, 40 minutos do centro,
cónduçto bonde ou oníbui. — Cau
Bancaria Abelardo de Laoiare-— Ru*
S. Bento, 10;: ' 

<X 14584) CV 700

EAOOA — 
Vraoo ótimo teir.no plano,

eatre duaa reaidend»», 12»88. i ru»
reate «a Baud»eki, por 100 conte», Inf.
95-8008.

GÁVEA 
— Vende ótimo, terreno, *

rua Joio Borres: 18x21, poi¦«*»
eontoa; 11x28 por 55 conto.. Inf. 26-001)0

GAVBA 
— Vondo 80:0001, mamlflco

termo U,5i4r, »itu»do ae lano
formado pela» Avealda» Olefarlo Maciel
e VlMoode Alimquoryiie. Iuf. 20-0000.

EsTBADA 
DA OAVEA — Vendo ítlmo

terreno, chi. derta rua com run Ceilf
Clnli, 20t28, ptaao e cercado, por 46 cun-
te,,, Facilito parte. Inf. 25.9000.

(3C 14808) OV 1001

Rio Comprido
RK) COMPRIDO - Vendo na rua

 Itaplrú, prôxi-
mo a rua Barão de Petropolis, boa
residência. Tratar A Av. Rio
Branco, 128, 12." andar, sala
1.205, com CESAR, das 10 As 12
e dns 10 ás 18 horas.

(61168) CV2001

RH) COMPRIDO

VENDK-SK 
um terreno por 8510110$, A

rus Felix da Cunha «. 124, Tijuco,
medindo 12x40, 

' 
sendo 17 metro* planou

e 23 acidentado-*.. Tra tur & rna do linda-
rio n. llll, sobrado, com o dr. Daatoa
Ferrelr», du 12 Aa 13 e da. 10 ela 1«
nor»». (X 15070) CV 2500

Est. Nova da Tijuca — Vendo
um magnl-

fico prédio em terreno de 20x33,
o/J pavimentos, pavimento ter-
reo 0/4 salas, «ablncte, varanda,
copa e cozinha, 3° pavto., 4 quar-
toe, banheiro completo, terraço e
¦raragre. Preço 800:0001, podendo
facilitar 80% em 15 anos, juros
de 9% ao ano. Rua Gonçalves
Dias n. 67-2° andar c/Raul Re-
bouooa. (X 16T131) CV 2500

TUUCA

EAOOA 
— Propriedade para família nu-

merona de requintado goato, centro da
(rasde terreno. Preto r,00 eontoa. Telefo-
nar por oiwkjuIo a 22-8857, daa 9 4a
10 e da» 4 ia 8.

(X 15719) OV 1001

VENDE-SE 
nm Laboratório

de produtos Injetáveis eom
fraude aceitação, firma de
credito solido. Industria èm
franco desenvolvimento. '^.\»KnTiiiW£WÃ~""vênãe^e""'»
Preço IMiOWÍOOO -Barros & COPACABANA ,^£.„tS Lso"
Brancher, á Av, Blo BrancoIcadia; prídio moeienio corh,.'.sjn-
ss s^Ssi.^1^ *te.ísífSi-iA-»
(Galeria Cnneiro). Br.neo. i4i-4. andar.

(X 14598) «tosa. cv Itt

JOOKKI 
OLCB — Proilmo i praça,

Tcnde-iK caia d. con.truçio recentli-
¦lm», 4 quarto., ula de JanUr e llrlng
llgadoi, aala de almoço, banheiro em cor,
¦atag*, etc. para família pequena de ai-
to, tratamento. Preço 220 conto,. Ateu-
de-H pulo telefone 22-8037, daa 0 t. 10
e í«, 4 la 8. (X 15718) OV 1001

JARDINS GÁVEA
Vende-se otlmo terreno á

Rna Golf CInb de 20-m r 60.m
— Facilita-se o paRamento.
T«L n-ism.

CC UA53) C.V-1001

SANTA TEttZA

Vendo Òtlmo
sitio situado

na rua Santa Alexandrina, com
2 prédios, com 15 metros de fren-
te para Rua Santa Alexandrina e
55 metros de frente para Estrada
da Lagolnha, em Santa Teresa,
com 300 metros de extensão, ser-
vido de anua, lus, gas e telefone,
á 20 minutou do centro da cidade.
Preço ISO contos. Tratar A Av.
Rio Branco, 128, II.0 andar, sala
1.205 com CESAR, das 10 As 12
e das lü ás 18 horas.

(51S6Í) CV1001

Santa Thereza
(ANTA TEK71 — Comprm-ss pr«-
JAUin IEKUM dio ou terreno
bem situado. Negflclo urrente. —
Politécnica Engcnhelroa Ltda. —
Av. Rio Branco, 14S — 4." andar.

Vendem-ss dtl-
mos terrenos

com vista deslumbrante — Poli-
técnica Engenheiros Ltda. — Av.
Rio Branco, 143 — 4.° andar.

Vende-se por
185 eontoa A rua

Hermeneglldo de Berros, moderno
e solido prédio para pessoas de
alto tratamento. — PoliteSenle-a
Engonhelro» Ltda. — Av. Rio
Branco, 143 — 4.° andar.

Vendom-ae fc
rua do Triunfo

— prédio antigo em torreno de
848 m. — Politécnica Engenheiro»
Ltda. — Av. Rio Branco, 14J —
4." andar.

Vendem-se A
rua Cândido Men-

deB — Otlmo terreno com 60
metros de frente completamente
plano. Negocio urgente e direto.
Informação» com ft Politécnica,
Engenheiros Ltda. Av. Rio Bran-
co. 148 — 4.° andar.

Vende-se por
120 contos A rua

Cândida Mendes. prOxlmo ao Lar-
go do Gulmarfies, prédio em ter-
reno de S6 metros de frente. —.
Politécnica Engenheiros Ltda. —
Av. *«« Branco, 143, 4.° andar,

(31100) CV2100

— Vende-se a rua da
Cascata 6 rua Medol-

ros Panaro, ótimos lot*!.** do ter-
ronos com 18x23 e 13,50x23, A r.
Gonçalves Dias. 67-2" nndar, c/
Raul Rebouças,

(X 16331) CV 2500
éV*A0*0*AA0AA****i*s**m*~***^*+s*A*^**^*»*

RiiEIER — Vendo á roa Co-
1" ração de Ataria, um pré-
dio novo, de 1 pavimento, com
nma grande varanda, 2 salas,
3 quartos; escritório, copa, co-
xlnha, , j banheiro completo,
to para empregada e entrada
para automóvel em terreno de
10 x 70, preço"85 contos,' po-
dendo facilitar 60 % * em 15
^WÊiw^Ê^â"° *n9«•Bua
Crt*ht)iíl*«,«r'lMáir,v67-íí* andar,
Raul Rebouças. : ¦¦¦ , ,' ''. '(X 

16334) GV-3100
.VefeõTli^ÕxTn10 alfua

,:,'K'Óffi^.d»',Cru»1 born pre
dio, ol+'¦', tKttsir.fos,.. eala. garage,
construído %onl 'terreno dc duns
frentes. Preço 00 contos. Tratar
a Av. Rio Branco, 128 12.» andar,
•sala 11203. com CESAR dns 10 As
12 e das 16 ás 18 Imarf.

(51307) CV3100

APARTAMENTOS 
— PE

TROPOMS. — Vendem-se
em consTrnnão & Rua João
Pessoa n.° 106, próximo i Pra
ça Don Afonso. Preço 110:000$,
ficará concluído em novembro
próximo, pois a construção Já
está bem adiantada. Outro
edificio de alto luxo á Avenl-
da Bario de Rio Branco n.°
1.405 — WestfaMa Preço....
130:0008000 com garage
Metade a 15 anos Tabela Prl-
ce. Feche já seu negocio afim
de evitar tnafor Imposto de
transmissão. Ver no loeal e
plantas com 3. GURGEL DAN-
TAS — firma construtora,
Rua do Rostrio. 116-2' — Rio.

(X 14620) C.V-3500

ZONA SUL OU NORTE: -
Compram-se pr-MIor*. bem local 1-
zados o cm por.fe.to catado do
conritirvarjiio — Politécnica Enge-
nliclros I.tda. — Av. Rio Bran-
ca, 143-4" andar. (60633) 81

APARTAMENTO-Po

Vendo, Poato 6, imito á Praia,,
magnífico apartamento com 3 q.i.,„
2. Bala*, banheiro, i-unrto e dep.
d* empregado, desfrutando IMniA.
vista. Preço 100 contos. WKitVll
JOPPBUT. Largo da Caiioo», C,,
Sala 205.

URCA

Therezopolis
TEREZOPOUS — Vendem-a-ft á.

"Granja Guará-
ny" Ótimos terrenos — Polltícnl-
ca Engenheiros Ltda. — Av. Rio
Eranco, H3-4" andar.

(61099) CV JS0C

TEREZOPOUS — Compram-se
terrenos rio

"Grania Ouarany" embora quo
nSo estejam totalmente pagos —
TransacOes de venda com opqflo
— Informações com Nabor SU-
velra — Politécnica Engenheiros
Ltda. — Av. Rio Branco, 14S-4»
andar. (51099) CV 8800

Fazendas e sítios
COMPRO 

SITIO — Compra-ie tuna cl,»-
cara ou peqiipoo sitio ram <-rb« de

nior-artln. atum e lua em altltudn aclmtt
d» SIM) metro.. InfnrniacOf. rira-lieem parn
V.J.O., ixirlarla d«te Jornal era le-lõto-
no 200770. (X 14014) CV 0700

terreno Méier: Na rua Do-
i Claudlna

entre o n" 82 e 96, perto de Dlaa
da Cruz, vendo lote plano, arborl-
sado, de 12x40 metros, pelo preço
de 23 contos, posto em nome do
comprador, sem mais despesas.
Tratar na Avenida Rio Branco,
134, 4" andar, sala 403.

(X 14SS1) CV 3100

Prédio Noto:
venelo prddlo

Urca
URCA

SANTA TEREZA

SANTA TEREZA

SANTA TEREZA

SANTA TEREZA

— Vend-8-i-ie por 220 con-
tos Otlmo príillo com

amplas acomodações. Facilita-se
o pagamento — Politécnica En-
genlielrofl Ltda. ¦—- Av. Hio Bran-
co, 143-4" andar. ' -

(81096) CV JÍ00

llni-1 — Vendo otlmo lote com
UKVA2 frentes. Tratar A Av. Rio
Branco, 128, 12.° andar, sala 1.205
com CESAR, das 10 âs 12 e das
16 ás 18 horas. '(61363) 

CV2600

jOASA KA CROA — dOMTRA-DB —
\J Com quatro quarto-», duai naln-j, «ara-
ge e demala ilependenclai. Pasameuto ln-
tcural. Cartaa com detalhea para lí.Tí.T.
Kua Btienoa Air», 08, 2." nndar. Tcde-ie
nrfrenda bbb lnformníCrt.

(X 10700) OV 2000

I1RPA — Vendo A Av. Portugal
UnUn otlmo apartamento c/2
quartos, 2 magníficas ealns,, ba-
nheiro do cor completo, cozinha,
quarto de empregada ebanhelro,
área e tanque. Preço 120 contos,
facilito 60% om 15 anos, ju-
roa de ?% ao ano, A rua Gonçal-
ves Dias, 67-2» andar c/Raul Ro-
bouças. (X 16340) CV 2000

Vila Isabel
MARACANÃ 

— 1'rcdlo confortável —
Paula Afonao, lolloelro. .Tenderá em

lelltio, a 28 do corrente, o predio da rua
Arthur Menwea, 80. próximo á rua Silo
Francisco Xavier (lar^o MarncnnA), em
centro dt ótimo terreno de 13 x 40 a
próprio para família da tratamento. Inf.
cum o leiloeiro, á rna s. Job6, 70. Tel.
22.4-421. Púda aer tiito daa 11 boraa
em dl.nt». (xxx) CV 2.700

— Próximo a rua
Dln» da Cruz,
A construir, em

centro do terreno do 11x17, oom
todos os requisitos modernos,
eleselo o preço elo ,14 contos, posto
om nnmo do cotnpwldor, sem malB
despesas. Também íinsso fiiolll-
tar imrto do pagamento A longo
praso em prestuçõeií mensais«
Tratar 4 Avenida Rio Branco, II.
134, 4» andar, s. 103.

(X 11582) CV 3100
-UV,»jrU»sA^»^rVWVV*w-rfV*V*t'***'i**-r*** ¦>!»*»*'»'*¦ — s*

JARDIM BOTÂNICO ~

ÓTIMO PREDIO

Sitio Jacarépaguá ^«âg
nn Ciôls, 133, antiga Sapateiros
prOxImoH & Estrada 3 Rios e I.ar-
go Freguoala; bonde Freguezla.
Tem Õtlma casa nova, com todo o
conforto e acomodações fôrn Dará
empregados, água encanada, luz,
elétrica, etc. arvores grandes, de
sombra e frutíferas e pequena
horta. Proprletnrlo í rua da Qui-
tanela. 111, 1.» sala 18 Antônio
Copeda. (51356) CV3700

Urca — Av
Portugal, ven-

elo por 90 contos, facilitando o
pagamento em edifício luxuoso,
construído por Pennn & Franga,
com saleta, sala, 2 quartos, 2 va-
randas, banheiro completo, quar-
to e banheiro para empregadas,
etc.
ANTÔNIO OE CASTILHO GAMA
Av. Rio Branco, 134 — S. 407

rDAlAfl — Vondo A r. BordaUluunu a0 Mnt0i terreno com
12,80x38,50 por 36 contos.
ANTÔNIO DB CASTILHO GAMA
Av. Rio Branco, 134-4" andar

Vendo
em rua

nova a 30,0 — da R. Jardim Bo-
tanlco, lote com 12 x 31 por 83
contos.
ANTÔNIO DB CASTILHO GAMA

Av. Rio Blanco, 134-4".

Vendo A R.
Aurellsno Por.

tugal, Junto & mata, construção
de 1" com 3 grandes salas, varsui-
das, 4 Ótimos quartos, copa, co-
zlnha, quartos para empregados,
garage, etc. por 180 contos.
ANTÔNIO DE CASTILHO GAMA

Av. Rio Branco, 134-4»

Vendo prOxlmo â
rua Uruguay em terre-

no com 38 x 60, um grupo de 4
edifícios, construídos este ano,
acnbamento H luxo, construçdo
sólida, còm 16 apartamentos, to-
dos com entradas independentes,
rendendo, anualmente, 72:7201000.
Prego: 700 contos, No terreno
existem fundações para mais 3
grupou, com 10 apartamentos.
ANTÔNIO DB CASTILHO GAMA
Av. Kio Branco, 134 — S. 407

Vendo lote plano
13x23 por 40 contos, A

r. ela Cascata.
ANTÔNIO IIH CASTILHO GAMA

Av. Rio Branco, 134-4» andar

—- Vendo A R. Saboia
Lima, terreno com lt x

37 por 35 contos.
ANTÔNIO UR CASTILHO GAMA

Av. Rio Branco, 134-4°

— Vondo por 200 con
tos á r. Almirante Gomes

rerelra, 2 Ótimos lotes Juntos.

Vendo, na 1* zona. linda o mot
deriilsxlina vlvcnda de fino «-mllo r
oom 3 qB. s banheiro compieto 

'»¦
mais um apartamento aõin quar-6
to, sala, saleta e banheiro era'
cor. Em baixo tem Jnrdlm de In».'
verno, 2 salas, escritório e gara-
ge com 1 q, em cima Preço 350"
contos. WKiAND JOPPKIIT. Lar-"
go da Carioca, 6, Sala 305. •*¦'

COPACABANA

RENDA

ATENÇÃO 
— Vcnile-.ii cliacara» e «Itlo

no mr-lo da Serra de Te remi mil b, ai-
(1 tildo 450' mrtroN clima de montnnlia.
multa Btíiia iiHurento, nbnndiintn vetreta-
4,'ii.i, T*l. de ferro A porta o di- rodnm>ni,
fnclíHR-Rp o pneamt-nto; pnra mnla Infor-
maf*fi(ia ií rtin do Hosnrlo n. 10-1, 4o nn-
ilnr, c«m ii Empreia Imohlllnria Parque
do Roberl». (X 10.103) OV 3700

SITIO 
— Vcnflo com 10.000 metro" qua-

dradoi, caea de campo, hu elotrlca
forneilda dn Rio, laxo nrtirlclal, plnntna
nqnaticai, **tc. A* margem da ontrnda
Rio P.tropoll», depola da «tacio da Cn-
xlaa, lado esquerdo, lotear alto e aattdn-
toi. Rna do Mercado, 12, 1» and. Tam-
bem HCOIto troca cana no Itlo, Zona R)il.

(X 10302) CV 8700

Subúrbios da Leopoldina
BRAZ 

PB PINA — Vundn nm masnl-
fico terreino ie fiijuln» c/ a rua To-

mAt Lopea e a rua Tfífiíillu com 20xlt2,
preço 20 con toi, A rua OonçalTei Dias,
07, 2°, andar, c/ Raul Rat-oucaa.

(X 10333) CV 8200

Maria da Graça — Vende-se â
rua Domlng-oa

de Barroa, por 87 conton ótimo
prOdlo com ampla* acomodacíen
em torreno do 13x40 — Polltécni-
ca Engenheiros Ltda. — Av. Rio
Branco, 113-4» andar.

(51093) CV 3200

pcyhi 
— Vendo ótimo prédio de

KlRUA apartamentos* 9 apar*
tamentos e 3 lojas, çom fronte pa-
ra duns Ruas, prOxlmo da Praça
Sete, em Vila Isabel, com grande
terreno ao lado para construir ou-
tro predio. Preço 430 contos. —•
Tratar a Av. Rio Branco, 188, lí.e
andar, Haia 1.205, com CESAR,
das 10 as 12 e das 10 As 18 horns.

461364) CV3700

OLARIA — CASAS A
PRESTAÇÕES — Vendem-
se modernas, acabadas de
construir, cm centro de terre-
no, com entrada para auto,
constando de linda varanda,
ampla sala, tres quartos, cozi-
nha, banheiro completo, etc,
á rua Maria Angu 38, próximo
da rua Pirangl, por onde pas-
sam os ônibus Ôlaría-Porto de
Maria Angu. Distam da Av,
Rio Branco, de ônibus pelo
percurso atual, apenas 40 mi-
nutos, e dentro de um ano pela
larga e imponente Avenida Rio
Petropolis, já em construção
adiantada, apenas 20 minutos.
Pequena entrada e o restante
cm mensalidades quasi iguais
ao aluguel. Informações nos
Domingos e feriados, com o Sr.
Luis Bernardo, no Caminho de
Maria Angu 18 — Tratar eom
MlfcTON FERREIRA DE CAR-
VALHO, ã rua dos Ourives, SI,L* andar. iiixm CV-âaDS

GUANDU 
b lielo sitio para remia e rc-

creio, .com boa casa moblludü, ni-ilta»
beuifeitorlaii clima iaudavel da monta-
nha, >ion aima abundante. A 2 112 bornri
do R!i>. E.P.P.n. Preço do ocfiBÜio, Cnr-
t*n pura a portaria deate Jornal a 1017'-.

(X 1(11"" "» ¦-''"«2) CV llll

IfAZENDOI.A 
— romprn-.ii, illrptnmpli'

! te, uma de 30 a SO nli|... geom... «le
boas torraa para a lavoura, mnla on me-
nos, plnna-ri, cum ItfliiH naacvntfri, tion ca-
nn, bom clima, a 3 horaa, mala ou roí"
noa, do Rio. Oferta com todos os dctnlhca
parR o nr. Campello, A rna 1.° de Marco
B. 101-A, 3". (X 10730) CV 3700

FAZENDA
Compra-se no Estado do Rio

muito próximo cidade. Ofer
tas para caixa 16273 deste jor
nal. (X 16373) C.V-3700

VENÜE-SE POR PREÇO DE
OCASUO

GRANJA
eompl. instalada. In

(X 14583) CV 3700
ótima Bltuaç&o,

forma 42-8847.

TUUCA

TUUCA

URCA
e-om 21) x Ul
ANTÔNIO DE CASTILHO OAMA

Av. Rio Dranco, 134-4'

— No Tjéblonj por
couta do cliente, ter-

reno situado entre Av. Delfim
Moreira e AtauUo do Paiva, ate?
60 CÜIltOH.
Antônio ura castiliio «ama

Av. Itlo Branco, 134-4»
(xxx) 91

No Posto 3. prOxlmo á Prnlí»,','
vendo suntuosa e- arletocratléj»;
residência em centro de prande)
terreno, com t qs., 1 banheiros
em cor, apt». isolado com luarto
e banheiro, 3 salas, sula de almo-
ço, Jardim de Inverno, eala do gl-
náutica, ; ótimas varandas. Por-
tale eni ferro trabalhado, pito»
de mármore, garage c/3 eis. em
cima. Propriedade- de requinta-
do gosto e fino acabamento. Çre-
Çe> 400 contos. WK.AVll JOP-
PKRT. Largo da Carioca, 5, Sa-
la 205.

AV. ATLAKfíCÃ — LOJA
Vendo, no Posto 0, em edifício

recém construído, magnlíba loja,
medindo 1,10 x 7,70. Preço 1.10
rontoi. wieii.vn joppp.rt. I^ar-
go da Carioca n. 6, Sala 206. •.?.

IPANEMA
Vendo magnífico apartament»

com 3 qs., sala, coilnha e banhei'
ro. Preço 6S contda. WIRAIVD
JOPPKIIT. Largo da Cnrioca, 6,
Sala 205. ¦ r

IPANEMA
Em centro de terreno de 10x50,

?ondo encantadora e modornlwi-
ma residência, conFirugao de Ptf^
dra, oom 4 qs., 3 salas, banheiro
em cor, aala do a.lmo<;o e -prarak**
com 2 qs, em cima. l'i eçn 240
contne. HKiAMl JOPPKIIT. Lar.,
go da Cnrioca, 5, Snla 205.

COPACABANA
Vendo Otlma renldf-ncla com 4

qs., 1 «alas, escritório,, bala d*
almoço, banheiro *? deoen(l<)'íclai.
Prcco 160 contos. WIfi\Mi JOP-
PKRT. Largo da Carioca, 5, .«a-
la 20S. f!

FLAMENGO

COMPRO

"CASA 
OU TERRENO

Compra-st em Copacabana, ««pectiva-
mente ati r«. 2S0:000» e r«. 80:0el«».
Tratar cum Carlos á rua 7 de Setem-
bro/ fií/68, Mbrade.  (X 16.117)91

TERRENO - RAMOS
Vendo trêi otlmoa lole» aendn mn de

esquina. Junto v depoia do predio 95
dn rua MAIOR REGO. «Juilanda. 20,
1», s. 10.1. J)as li íi 11 i Ja. 17 *>»
18 hora». (X 16301)91

GÁVEA
Vende-se uma ótima casa na rua 12

dc Maio, 19»». Com 2 *alas, S 'inartos,
etc., K»ra(íc c jardim. Tel. 27-È-202.

(X 16200) 91

TERRENO PARA
ARRANHA CÉU

FLAMENGO — A' rea Almirante
Tamandaré, a 50 metro** da praia, ven-
de-ae com planta aprovada para, edificio
com 5.000 metros 2, tine custará.^ mais
ou menw 3.000 contos e dará, cota ac-
gurança, mais de 50 eontoa menuais.
Preço 600 contoi. 3.700 contos darão,
bruto, «Oil eontoa anuais. Com o pro-
prietario, telefone 23*1211.

(X 15732) 91

SITIO - ITAIPAVA
Veniie-ne 6tiroo com .1 «4 alqueire»

de terras, ótima ca**a e bemfeituriits.
Planta, ete., Gal. Câmara, 64 — .',
cum Tose Barroso.

(X MU) CT 3700

smos
Vendem-se tm Vera Cru/; Javarl; S.

Familia; estrada das Araras em Pctró-
jxilis; Campo Grande na Kio-S. Paulo,
titc., Gal. Câmara, 64 — 7o andar —
}mé Barroso. (X 16214) CV 3700

FAZENDAS
Vendem-M 2 e*n Niterói; 1 em Ce-

¦ario Alvim a 3 horaa do Rio; 2 em Te-
rcsópuHs com 100 alqueires cada uma;
1 grande e muito bem organiraJa com
500 alqrf. de terras em pastagens óti-
mas, cultura**, e perto de 750 reies, mui-
ta benfeitoria, 4 *r4 horas do Rio por
eilrada cimentaria. 220.000 litros d.
leite por ano. Gal. Câmara, 64 — 7a —
José llarrow. (X 16214) CV 3700
rpBitIHRKXII — Nora laiiacii — Tende-

¦o U0 Mts, ou -teu p<H]iicno iftlo, com
9 frvntt*!*., hituiulo na entr»da Andradu de
Araujn, ilcuviaih» da Est. Audrruifi Arau-
Jo, 200 metms, todo cerrado uma peqne-
na cana, íoi do custo 40 contos, to vende
por 20 eoiitrm, Ter ao* domtnp's, cafí
Kkltér, Novn Iguaçu, das 8 ás 13 b. ou na
rna OUTldor, 45» Xo, •. T. com Coelho.

« 1M00) OT «709

IPANEMA - CASA
Vrndè-ie luxuosa rraidencia moderna.

2 pavs. e garage, terreno 5<>0 m2. Pre-
t;o 260 contos. M. Saycr, Jornal Co-
mercio, 3°_i. 322. (XJ4641) 91

RÉNDÀ — GRAJAÚ
Vende-se edif. aptos., renda anual

í.0 ctintos. Preço 415 contos. M. Sayer,
for uai Comercio, 2°, s. 222.

(X 14641) 91

RENDA — Copacabana
Vende-se conjunto 3 lojas em edif.

iS construído produzindo renda. Preço
300 contos. M". Sayer, Jornal Comer-
cio, 3", l. 322. (X 14641) 91

Junto a Prala, vondo um ma-
unifico Edlfi oi d em pedm,1 com '3
pavimentos o um total da .1 apar»
tamentos todos ahi(rndo«* por ron-
ti-atn. Prego 2,10 contos. \viCA\n
JOPPBHT, LarRo eln Ciir.neii. 9,
Sala 205.

AV. ATLÂNTICA
Com Und;i vista sobra ornar»

vondo nosta Avenida, um oaplen-
dldti apartamento, com 3 (|s.. 11-
vlng, banheiro completo, 1111111(0
e dep. ele empresado, preço 105
contos. WIGA.MI JOPPF.RT. Lar-
go da Carioca, 5, Sala 205.

IPANEMA^ RENDA
Vendo Otlmo Edifício com 7J

pavtoB. e 1 apta em cada, produ-
slndb magnífica renda, Troco. 1C0
conto». WIGAND .-OPPEHT. I.ar-
ro tia Carioca n. r-, Sala Ü0&« ?

BOTAFOGO — APART.
PrOxlmo A Prnln, om suntuoso

Edificio, vendo novo o mngnifico
apartamento e-ntn 2 gran d (ü uuur-
to»1. " salas timpliis; varanda, ba--
nheiro, quarto e depi de empresa-
do. Preço 105 contos, com gran-
de fnolliilnilii ,.!•' paRiiirento, \VI«
«AND .ioppkrT. r^irgo da (?a-
rloca n. 5, Sala 305. _"l

(X 10315) tr

CASAS
Vendem-se diversas casas em todos oi

bairros a preços vantajns.-s. — CAÍA
RANÇARIA ABELARDO DF. LAMA-
RE — Riu Sáo Be-nt,,, 10 — Rio.

(X 14566) 91

ÓTIMA — RENDA
Vendem-se diversa* Avenidas e Casai*

em ótimos bairros e de diversos preçoa,
CtVia Hancaria Abelardo de Laroaro
(SecçSo Predial), n:a dc S. fiento, 10
— Rio. (X 1456?) 91

TERRENO — Tijucamar
Vende-se por 12 contos, A vista, me»

dtndo 15 x 37; situação privilegiada- —
Iní. com o proprietário, ma Assembléia
H. 104, 5» and., sala 511. Td. 42-6464.

(xxx) 91

GLORIA — CASA
Vende-se 4 ma Benjamin Constant,

alugada para pensão. Preço 100 contos.
M. Sayer, Jornal Comercio, 3°. s. 322.

(X 1464,1) 91

PREDIO
Compra-se casa cora 4 quartos, 3 ia*

las, etc, da Muda ao Estado. Paga* * i rua Uruçuaiana, 96
tnento a vista. Cartas para lt. TI. J-, 42*5205.
14638, ntllc jornal. (X 14638) 91

TERRENOS
Vendem-se diversos terrenos em 'toflot

os bairros a preços vantajosos, CASA
BANCARIA ABELARDO DELAMA-
RE — Rua São Bento, 10 — Rio.

. (X 1456S) 91

LARANJEIRAS
28 x 25 ms.

Magnífico terreno; to á estação E. F.
run Ibitara. jun-

Corcovndo. Tiatar
4». TcU-fona

(X 1569.1) 91

PRÉDIOS -- TERRENOS
Quando desejar vender ou comprar

prédios e terrenos, procure a secç.lo pre-
dlal da Casa Bancaria Abelardo de La-
man, i rua de S. B~ito, 10 — Rio.

" U«S9) 911

TERRENO — LEBLOÍi
Tri-cisa-se urgente, entre Ataulfo tí«

Paiva e praia, com 2COm2. a 300mi.^
\***Cocio direto com o proprietário. *-íe-
lefonar dias uíãt, exceto sábados, de 9
is 11 e dc 15 á» 17 bora. p» 4.1.9848.

CX 1566J 91
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VENDASE
HIPOTECAS de

PREDIOS, TERRENOS
FAZENDAS, SÍTIOS,

ETC
Procure a
SECÇÃO DE

IMÓVEIS DA

Companhia Bancaria
Áurea Brasileira

Corretor Oficial da Bolsa ds Imóveis do Rio de Janeiro

I

OFERTA ESPECIAL
Conjunto de 11 apartamentos de construção

recente em estilo "Colonial Inglês", todos os apar-
tamentos estão alugados com contrato. Local dos
mais aprasiveis, com bonde a porta, em S!a. Tere-
za. Renda 10%. Negócio urgente. Preço —
580:0005000. Grande facilidade de pagamento.

COPACABANA — Edificio de luxo com 3 an-
dares e 6 apartamentos no melhor ponto
de Copacabana. Renda mensal 4:000$
-Preço  450:000$

LAGOA — Prédio de 2 pavimentos com I sala,
hall, 3 quartos, banheiro completo, ga-
rage e mais dependências. Preço.... 160:000$

-se.

CONFORTÁVEL prédio consfruido em terreno de
14x40 com 5 quartos, 4 salas, 2 quartos
de empregados, 3 banheiros e garage.
Av. Epitacio Pessoa — Preço 

LEBLON — Terreno de 12x35 no melhor pon-
to da Av. Henrique Dumont Preço ..

TERRENO de 12x32 quasi na esquina da Av.
Bartholomeu Mitre. — Preço

HUMAYTA' — Terreno com excepcional vista
sobre a enseada de Botafogo, água nas-
cente e árvores seculares com aproxima-
damente 4.000 metros quadrados. Preço

CATETE — Terreno situado no melhor ponto
da rua do Catete 30x76 — Preço....

EDIFÍCIO de 3 andares com 6 apartamentos e
uma loja. Renda 3:450$ mensais. Preço

STA. TEREZA — Sólido prédio com linda vista
sobre a baía de Guanabara, consfruido
em terreno de 10,50x40, junto á rua do
Curvelo. — Preço

CENTRO — Prédio de esquina em centro co-
mercial, com renda de 7%. — Preço

TERRENO no melhor ponto da Av. Fátima, per-
to da rua do Riachuelo com 12x30. Preço

T000S OS SANTOS - Terreno situado a 200
metros da Estação medindo 25x66 me-
tros, —Preço

ENCANTADO — Prédio de 2 pavimentos, com
4 salas, 4 quartos e mais dependências,
em centro de terreno, rendendo 400$
mensais. Facilita-se o pagamento

MADURfíPi — Duas casas para renda cons-
fluidas em terreno de 16x50, rendendo
500$ mensais — Preço

DUAS casas construção moderna em terreno de
16x50 rendendo 500$ mensais • Preço

PEQUENA avenida com 6 casas, renda mensal
980S000 - Preço

JACAREPAGUÁ' — ótimo terreno de esquina
no melhor ponto da Rua Cândido Benicio
medindo 15x30, com grande facilidade
de pagamento. —Preço

TERRENO junto a Ru* Cândido Benicio medindo
12x38, grande facilidade de pagamento
— Preco

300:000$

125:000$

70:000$

300:000$

1.500:000$

350:000$

160:000$

1.200:000$

60:000$

25:000$

30:000$

45:000$

45:000$

95:000$

25:000$

15:000$

COMPRAMOS
URGENTE

Prédio de residência na zona Sul, até 450:000$
Prédio para renda na zona Sul, até 600:000$
Prédio para renda na zona Sul, até 1.500:000$
Prédio para residência na Urca, até 180:000$
Prédios comerciais, na zona Norte, ba-

se máxima de 500 contos, que fe-
nham renda líquida de 8% até 3.000:000$

âõ-mfuMrtict 
"Rane&iia. 

Jlutea fiiMtteha

MEMBRO DO SINDICATO D08 CORETORES DE
IMÓVEIS DO RIO DE JANEIRO

SECÇÃO DE IMÓVEIS
138 - AV. RIO BRANCO -138

TELS. 22-7171 e 42-6452
.(51075) 91

DENDA — Vendem-se
predio no centro junto

á Av. Rio Branco, mo-
demo, contendo loja e 6
pavimentos, dando renda
de 145 contos anuais pelo
preço de 1.450 contos.
Edificio de 6 pavimentos
no Flamengo, rendendo
200 contos pelo preço de
1.600 contos; Predio no
Catete, com 5 pavimen-
tes, rendendo 93 contos
anuais, pelo preço de 750
contos; Pequeno Edifi-
cio situado no Lido, ren-
dendo 106 contos anuais
pelo preço de 1.000 con-
tos; Soberbo arranha-céu
com 12 pavimentos ren-
dendo 8 % líquidos pelo
preço de 2.400 contos;
Grupo de lojas e aparta-
mentos no Ipanema ren-
dendo 72 contos anuais,
pelo preço de 600 contos;
Pequeno predio de apar-
tamentos á rua Nasci-
mento Silva rendendo 42
contos anuais, moderno,
em terreno de IO x 50,
pelo preço de 400 contos.
Plantas e informações.
ZUMALÁ BONOSO
Av. Rio Branco, 128 —
12° — 22-2662 — 42-7757

42-9146.

DREDIOS RESIDEN-
* CIAIS — Vendem-se
os seguintes: Posto 2 —
Predio de 2 pavtos. junto
á Praça do Lido, com 5
quartos, garage, terreno
de 15 metros de testada,
pelo preço de 400 contos;
Predio de 2 pavimentos,
á Praça Eugênio Jardim
com garage, pelo preço
de 210 contos; Ótimo
predio no Posto 6, cons-
trução toda de pedra, de
2 pavimentos e garage,
próprio para pequena fa-
milia, preço 180 contos;
Rico predio á Av. Epita-
cio Pessoa, estilo Colo-
nial, construído em ter-
reno de 22x35, com todo
o conforto, garage para
2 automóveis, pelo preço
de 700 contos; Magnifi-
ca propriedade situada á
beira mar, de aprimora-
da construção, em terre-
no de 30x50, pelo preço
de 750 contos; Predio na
Urca, moderno, 2 pavi-
mentos, em terreno de 12
x25, pelo preço de 260
contos; Outro no Ipane-
ma á rua Barão de Ja-
guaribe em terreno de 15
x21, tambem de moder-
na construção, para 265
contos. — Varias ou-
trás propriedades situa-
das nos bairros mais va-
lorizados, nas melhores
condições para os com-
pradores. Informações
detalhadas - ZUMALÁ
BONOSO — Avenida
Rio Branco 128, 12° and.

22-2662 — 42-7757 —
42-9146.

APARTAMENTOS JÁ"CONSTRUÍDOS -
Vendem-se os seguintes
FLAMENGO - Luxuo
so apartamento situado á
Praia do Flamengo, con'
tendo sala de entrada, li-
wing-room, sala de jan
tar, 4 dormitórios, 2 ba-
nheiros completos e de-
mais dependências, pelo
preço de 300 contos;
CASTELO — Ótimo
apartamento, com 3 sa'
Ias, 3 quartos e demais
dependências, descorti •
nando linda vista sobre o
mar, pelo preço de 170
contos, sendo 30 % á vis
ta e o restante a longo
prazo; COPACABANA

Rico apartamento
ocupando dois pavimen-
tos de magnifico edificio
situado junto a Avenida
Atlântica, contendo no 1*
pavt.: Galeria, Sala de
visitas, sala de musica,
sala de jantar, liwing-
roorn, magníficas e con-
fortaveis instalações de
serviço. 2.° Pavto: 4 oti-
mos dormitórios, 2 ba-
nheiros completos, sendo
um em côr, armários-am-
butidos, rouparia, varan-
das, terraços, etc. Qua-
tro entradas, 2 em cada
pavimento. Fino aciba-

TERRENC" — Ven-
dem-se vários terre-

nos situados nos bairros
do Flamengo, Botafogo,
Urca, Copacabana, Ipa-
nema e Leblon, de dife-
rentes dimensões, sendo
que alguns de esquina,
próprios para grandes
construções. Diversos lo-
tes situados á Av. Atlan-
tica e ruas transversais,
próximos á praia, alguns
já com plantas aprova-
das pela Prefeitura. Di-
versos terrenos em Co-
pacabana, Ipanema e Le-
blon, medindo 10x30, 10
x50, 12x30 e maiores,
próprios para a constru-
ção de predios residen-
ciais. — ZUMALÁ
BONOSO. — Av. Rio
Branco 128 - 12.° andar.
22-2662 — 42-7757 —
42-9146.

jfÕPÁCABÃN A^T Ba-
ratissimo — Vendem-

se os últimos lotes em
rua nova dotada de todo
conforto. — Principia na
rua Pompeu Loureiro 70.
Preços a partir de 28 con-
tos. Trata-se com o cor-
retor Nelson Pessoa. —
Tel. 23-0404.

(X 16277) 91

MALTA «CAMPOS
Assembléia, 104

Sala 511.
5."

VENDEMOS
RENtoA^ vinC

ótimas avenidas, novas,
por 280,370 e 550 contos,
dando boa renda (Zona
Norte).

Edifícios de aparta-
mentos, na Zona Sul.

APARTAMENTOS -
Construídos e em cons-
trução para vários pre-
ços, no Flamengo, Bota-
fogo e Copacabana.

CHÁCARAS — Em
Jacarepaguá, de 85 e 200
contos, com ótimas resi-
dencias.

SITIO — Em Campo
Grande, por 300 contos,
com área de 5 alqueires
geométricos e residência
confortável, na estrada
do Mendanha.

RESIDÊNCIAS - Em
Laranjeiras, por 230, 280
e 140 contos; em Copaca-
bana por 480 contos, com
garage para 2 carros, fi-
nissimo acabamento.

TERRENOS — Va-
rios em Copacabana, zo-
na de 10 andares, etc.

(51369) 91

Tllílf A — V6ndo bollslsma Vi-luuun i ___ conat> g611da e
reo. m 8 minutos do centro, eom
frente para 2 ruu, tendo 4 lojas
e 64 residências. Renda 320|000
anuais. Terreno 36x270, havendo
parte para const. de grande Edl-
ficio. Preco 2.800 contos Faci-
llta-se 1.000.000|. Mais det. em
meu eae. Av. Rio Branco. 91,
E»/*. 1. J. QUINTANILHA.

(X 16370) 91

PREDIO
no centro

Compro á vista, por or-
dem de terceiro, para de-
moíir, no perímetro de um
lado entre a Ar. Rio Bran-
co e Primeiro de Março e
de outro lado entre as
ruas Buenos Aires e São
José. MILTON FERREIRA
DE CARVALHO, OURIVES,
51-1°.' " --•• 

1HH"

VENDEM-SE:
lEMKv com loja» a sobra
dos. Terreno do 10x27 Sem con-
trato. Preco 400 contos.

fFNTDfl — n™n A»"»n,hlí" — Pre-
ILnlKv ,i|0 antigo em terreno
de 7 x 21. Entrega imediata, —
Prego 700 contos.

klnlKV Prédio com loja e so-
brndo. Terreno de 6,60x300. Pre
ço 330 contos.

fCUTDfl — Run Aníbal Benevolo
ktniKV _ prédio novo com
apartamentos e Injns Renda —
45:50010 Preço 360 contos.

fEUTQA — Ro* UruKitmniin —
ktniKV Prédio antigo, sem
contrato. Terreno de 1x30. Preço
560 contos.

fINTBO 
— Av. Mem dr Sá —

IU1IKV r)0ifs prédios antigos en-
tregn Imediata. Terreno do 18 x
20. Preço 320 contos.

CENTRO ~ na" d0" nur|TFa —*
VtniKV 0O|„ prédio." sem con
trato, em terreno de 10x27. Pre-
po 400 contos.

COPACABANA — Avenida Copa»
cubana — Ven-

dem-se as seguintes Áreas, pré
prlas para grandes edifícios de
apartamcntoH: 28,finx8s, preço —
1.200 contos — 30x60. preço 1.200
contos — 30x80 no Posto 6, preço1.200 contos.

AVENIDA ATLÂNTICA ~ T™
de 14x33

Entrega Imepreço 750 contou,
d lata.

COPACABANA ^^-t^l
residência moderna, em terreno
de 9x30. Preço 260 contos.

B0TAFW0~v::::r*;M,'d",!l"" .-vvimivvv Vendem-se as seguin-
tes: Rua Menna Barreto, em ter-
renn de 10*1»': Efeço 135 contos— Rua S. «WpjSt.-em .terreno de8x22 — Pr«5|k»fjfir-contos.

FlÍEH6Í^pÍ^ i
grande ImpátnMjBB "em terreno de12 x 70. MjjftrtflO contos.

RUA AUCEiW*'° ~ Tj°te de
apartamento " "'¦1£ próprio para"(eço 40 contos

URANJEIRâJ^r^s,fa"
mllia de arfstoertioia, próximo doI.ari-o do Machado, em terreno de20x70. Preço' 350 contos.

JARDIM B0TAlÕ-r.~in!
tes residências: Rus Custodio
Serrílo, prédio de 

'1 
pavimento,

preço !>*i rontos. Rua T.opes Quln-
tas. em terreno.de 12x30. por 130
contou.

RUASATURNIÍÍÕDE BRITO -
Em terreno de '30x12,
preço 160 contos.

moderna,

GÁVEA ~~ Venl,e-8« uma das maisvmilm belas -residências- dòBrasil, toda em pedra plaolna,'etc, em 2.000 m2 de terreno,
própria para grandes arlstocra-tas, estilo normando. Preço 650contos. FaclHta-se o pagamento.

TIJUCA ~ v.ernno* — Vendem-seIMUV.H os segU|ntes lotes: 80
x 50 na H. Vnlparalso preço 100eontOB. Rua José Hyglno, 12 jr. 30e 24 X 30. 45 contos cada lote —
Na Rua Sabola Uma, diversos lo-tes de 12 x 30 e 12 x 40 â partirde 35 contos — Rua Bardo Itapa-
glpe, esquina de 25 x 20 por 85contos.

TIJUCA — R«"ldencl»« — Vendem-¦ UUIM ae as segUintes resi-dencias, todas de construção mo-derna: Rua Guaplara, em terrenode. 18 x 26 por 145 contos — NaRua Trapichclros em terreno de14 x 25 por 160 contos — Na ruaJaceguay em terreno de 12 x 25
por 170 contos.

MEYED ~ Rn" An"" Nery ~ Pr<-rlklLK ,j|0 je esquina de 1 pa-vimento, multo grande, em terre-no de 12 x 60. Preço 50 contos.

HADDMKLOBl^.rví/'"
No começo da Rua Haddock Lobo.terreno medindo 28 x 145, própriopara grande avenida. Preco 650contos,

TI MT A — nu" •"•"* Hjftlno —IUU.H Próximo de C. Bomflm
prédio antigo do 2 pav. 8x30.Preço 85 contos.

INHAÚMA Zon" Indo.trlal —mílAUriA vende-se grandeárea com 3 frentes com 26.000 m2Preço 250 contos.

CAIS DO PORTO ~ Grande arma'* ~" ¦<"»¦"» zem, novo, com2.400 m2| com desvio da Central,entrega Imediata. Preço 1.300contos.

PRAÇA MAUA7~~Gran<!e u"mori\H)HllHUH oom ! 200 m2,duas frentes, Preço 750 contos.

GRAJAHlí "" Hend» — MagníficoVIUUMHU prédlo com , apar_tamentos, renda anual de 28 con-tos. Preço 220 contos.

VRA ISABEL r~*»«" ¦• •*»-iilm •*••»¦* mond — Grande
prédio antigo, em terreno de 22 x50. Preço 160 contos.

TUUCA ~" Rend" — Prédio de" apartamentos, eom tapartamentos e graage, • mais 1prédio antigo em terreno de 12x 50. Renda anual 30 contos. Pre-ço 270 contos.

TIJUCA — Pllc" s"'m Pea" -
Vende-se um prédio naesquina de Conde Bomflm, comGeneral Roca. com lojas e aparta-mentos, Preco 700 contos.

MANGUE - vl«onde It.nn» —nAHUUC Otlmo terreno paraapartamentos, medindo 11 x 80.Preço 130 contos.
LLOYD IMOBILIÁRIO LIMITADA

Avenida Rio Branco n,° 137
Sala 719

Telefone 43-9922
' (51370) 91

COPACABANA

Posto, 4

i

Apartamento, no Z.' pavi-mento de Edifício de grandeluxo, em construção perto da
Praia, com 6 quartos, 2 gran-des salas, 2 banheiros de côr,
3 varandas, sendo uma com 7
metros de comprimento envi-
draçada, etc. Financiamento
50 %. Preço 250 contos. Tra-
tar Av. Rio Branco, 117, sala
225, Fone 43-7600,~' iz imutt

COlíl^IO T>.\ MANT1A - Domingo, 25 de Maio de 1941
mento o todo conforto.
Garage. Preço 250 con-
tos; AV. ATLÂNTICA
— Apartamento de fren-
te para a Praia, com 3
quartos, 2 salas, varanda
e demais dependências
para empregados, desde
85 contos ; LOJAS —
Diversas lojas em Copa-
cabana, algumas locali-
zadas a Av. Atlântica.
Vários apartamentos em
plantas, situados no Fia-

| mengo, Botafogo e Co-
pacabana. Plantas e in-

i formações detalhadas —
i ZUMALÁ BONOSO

Av. Rio Branco 128 —
12° — 22-2662 — 42-7757
e 42-9146.

COMPRA E VENU
DE IMÓVEIS
VENDEMOS
SANTA TEREZA

A' rua Joaquim Murtlnho,
terreno- de 20x40, descortinam
do belíssimo panorama, Pre-
go: Ra. 5O:000$OOO.

COPACABANA
A' rua General Barbosa LI-

ma, otlmo terreno, localizado
eril frente a uma futura pra-
ça, medindo 26,60. metroa de
frente preatandò-se para oons-
trução de um edifício de apar-
tamentos ou residência parti-cular. Preço: 160:000$000.

A' Av. Copacabana, confor-
tavel loja de esquina, predio
de recente construção e fino
acabamento. Preço de custo,
Parte do pagamento financia-
rto a longo prazo tabela Price-

A" rua Copacabana Junto
ao Lido, luxuoso apartamento
ocupando todo o andar, sem
nenhuma despesa ou comissão
de Incorporação. Preço: Rs,
270:000*000. Financiamento a
longo praao. tabela Price, e a
Juros de 9 %.

A' r. Salnt Roman, em cen
tro de terreno, de 15x30, oon-
fortavel residência com 2 sa-
Ias, 3 quartos, copa, cozinha,
quarto de empregada, garage,
banheiro e um grande salão
com 66 m2. Preço: 220:000*00.0,
Facilidade de pagamento.

GÁVEA '
A' Estrada da Gávea a 200

metros do Joa, predio em cen-
tro de grande terreno todo ar
borlzado oom 9.000 m2. Insta-
lação de gâs e telefone- Preço:
200:000$000. Facilidade de pa-
gamento. . ¦';

TIJUCA
Vendemos. & rua Henrique

Fleluss confortável e moderna,
residência em centro de ter-
reno de 12x38 com duas salas,
3 quartos, garage e demais de-
pendências. — Preço: Réis
100:0005000.

A' rua da Cascata, o ultimo
lote dè terreno 13.60x23 e -20,
6tlma localização. Preço, de
cada lote 4O:000$OOO.

IRAJA'
A poucos metros da estação

de Madureira grande área de
terreno plano tendo estudo
pronto para loteamento, opor-
tunldarte unlca. Grande facili-
dade de pagamento.

ENGENHO NOVO
A'rua Gregorlo Neves, para

renda dois prédios com 2 sa-
Ias, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha e demais dependências.
Preço Rs. 45:000*000.

COMPRAMOS
, Por conta de clientes pre-

dios para renda e residências,
nos bairros de Copacabana,
Botafogo, TIJuca e Ipanema.

LOWNDES & SONS
ITBA.

ADMINISTRADORES
DE BENS, CORRETO-

RES DE IMÓVEIS.

Rua México, 98 — sala 104
Tel: 42-8050.

(51360) 91

VENDEMOS apartamentos
já construídos e em construção
em todos os bairros desde 80
contos com financiamento até
de 90 %. IMOBILIÁRIA NOR-
TE SUL DO BRASIL, LTDA.
Rua México, 98 — sala 309.

VENDEMOS excelente casa
no posto 5 próximo á Praça
Eugênio Jardim com 2 salas, 4
quartos, varanda, garage. 180
contos, facllitando-se o paga-
mento. IMOBILIÁRIA NORTE
SUL DO BRASIL, LTDA. Rua
México, 98 — sala 309.

VENDEMOS o apartamento
802, situado no 8." pavimento
do Edificio Cruzeiro do Sul, á
Av. Atlântica, 1026, com 3 sa-
Ias, sendo uma de entrada, 4
quartos, 3 banheiros comple-
tos, esplendida varanda de
cerca át 11 mts. quadrados,
armários embutidos, garage e
demais dependências. Preço
230 contos, sendo 32 contos a
vista e o restante em presta-
ções mensais de 1:980)000 —
IMOBILIÁRIA NORTE SUL
DO BRASIL, LTDA. Rua Me-
xico, 98 — sala 309.

VENDEMOS 60 contos o lote
de 11,40 x 20, junto ao nume-
ro 21 da rua Mario Pedernei-
ras, em Botafogo. IMOBILIA-
RU NORTE SUL DO BRASIL,
LTDA. Rua México, 98 — sala
309.

VENDEMOS no Edificio Mi-
nerva, á rua México, 98, es-
plendido grupo de 3 salas de
frente, com banheiro comple-
to. Preço 135 contos, facilitan-
do-se 100 contos pela Tabela
Price. IMOBILIÁRIA NORTE
SUL DO BRASIL, LTDA. Rua
México, 98 — sala 309.

VENDEMOS desde 47 contos
esplendidos lotes de terreno no
inicio do Jardim Botânico, en-
tre as ruas Eurico Cruz e Ma-
ria Angélica, com excepcional
vista sobre a Lagoa. IMOBI-
LIARIA NORTE SUL DO BRA-
SIL LTDA. Rua Mtxleo, 98 —mibui.- ísamn

IIDf A 
— Vendo por 100 contos,

li KL A terreno uh Av Joílu Lula
AJvep.' com 14 metrob de frente.

JOÃO ti ll H K
kr Ulo Uriliivu, 134 — Mala BOS

RATAFnfifl — Vendo por 46U
OVinrvUV contos, confortável
Palauete construído, em grande
terreno. <

João ií t n i
A» ttlo Urauco, liM — Sitia MU

IIDf A 
~ Vet,(,° Por 210 contos

Unm podendo (acilltar-se até
180 contos pela Tabela Price, lon-
go praso. residência de '.timo aeu-
bamento para DequenH família d*
tratamento

JOÃO V V B \
Av RI» Urauvo. 134 — Siiln :niA

PAOHETA ~ Ve,ia° pui 8S °on*
rMUULIH tôa, pitoresca real*
dencia de verto.

JOÃO ü I) II V
At Itlo HrHiiuo, 134 — Sala 30S

COPAÇABâNA^r^nt
facilitar parte dc, pagamento,aristocrática resldenclu no PostoS. medindo o terreno 23x60.

joao a t ii v
At Rio Branco, 184 — Sola ao»

PREDIO DE REHÕÃ " 
r.ro°coT

tos, no Flamengo, edifício de apar-
tamentos com boa renda e grandeterreno de frente.

JOAO CUR*
At. Rin Branco. 134 — Snla .105

PREDIO DE RElÃ-J.r-
600 contos no nome do comprador
predio com renda anual de réU61:8001000.

JOAO ODRV
At. Rio Branco, 134 — Sala 30S

GRANDE tâf^TÁM
com 28.777 mts. 2.

JOAO OORT
At. Rio Branco, 134 — Sala 305

CATETE 
~ VenlJo Por 870 contos,IHILIL 4 pre(jl08 „m bom es.

tado. dando uma renda 38:400|U00
anuais, medindo o terreno 28x15.

JOAO OURV
At. Rio Braaco. 134 — Sala 305

ZONAINDUSItMi^re
55 contos, na rua Dr. Carlos
Seldl, próximo ao prolongamento
do Cais do Porto e variante da
Kio-Petropolis. terrenos medindo
52x70 e 19x40.

JOAO GURI
At Itlo Branco, 134 — Sala 305

IIPCA 
~ Vend0 Por 95 contos,unvH terreno na rua Maré-

chal. Cantuarla, Zona Comercial,
com 24 metros de frente.

joao ciiRrAt. Rio Branco. 134 — Sala 305

TIJUCA — v<md0 P°r 84° contos.¦ uuwt na rua conde de Bom-fim, zona comercial. 4 prédioscom lojas e moradia, esplendidolocal para construção de grandeedifício, terreno 18.80t.u6.joao o vrr
At. Rio Branco. 134 — Sala 806

APARTAMEHíiFrn^nor
alva todo o mobiliário em legltl-
mo Jacarandá,. apartamento parapequena família, ocupando todopavimento no Russel.

joao c o r rAt Rio Branco. 134 — Sala SOU

APARTAMEHT(R0vnrnpoor^
mengo, com 8 salas. 4 quartos. 2banheiros em mármore, depen-dencias de criados, garage com
quarto para chauffeur. etc.joao o o r r
At. Rio Branco, 184 — Sala SUS

APARTAMENíF^rr/m
predio Jâ concluído, com 1 sala. 8quartos, banheiro, garage, quar-to criado, eto. 130 contos. ITacl-lidade no pagamento.

JOAO COR»
At Rio Branco, 134 — Sala 805

APARTAMENTO - Vena°por240HT-1-UHFlI.iilV contos a vista, noFlamengo, a rua 'Alte. Taman-
darê de frente, bom acabamento
com hall, 2 salas, 4 quartos, 2banheiros principais, dependen-
cias de criados e garage, eto.

JOAO ODRV
At. Rio Branco. 134 — Sala 105

APARTAMENTtF-an„dt°,carmAav:
gnifico apto. de (rente por 270contos, sendo 72 contos a vista
e o restante a longo prazo, tendo3 salas, 3 quartos, 3 banheiros,varanda, g«rage e dependência
de criados, etc.

JOA. O ODR (
At. Rio Branco, 134 — Sala 805

lAllAIÜEIRASl^renoa,or
mento em rua transversal á rua
Cardoso Júnior, mede 13x30. Pre-
CO 56 e 60 contos,

JOAO ODRI
At Rio Branco, 134 — Sala 805

RENDA 
— Vendo conhecido e con-nt.ni/H celtuado hotel com uma

área de mais de 44.000 mtr. 2,
prfiprlo para loteamento. Poden-
do ser vendido o hotel ou terre-
no em separado. Prego 1.600
contos.

J O AO OORT
At. Rio Branco. 134 — Sala 805

VFDAVflíl — Vendp__em MiguelfLIU-m.ru pereira, cllma otlm0i
pequena residência de veraneio,
por 25 contos.

JOAO ODRV
At Rio Branco. 134 — Sala «05

FA7FIMA — Ve"ío Prdxlmo a
miLIU/M Petropolis, com 120
alqs., com boa casa e bemfelto-
rias. Magnifico emprego de ca-
pitai para loteamento em sítios.
Preco 600 contos.

JOAO ODRV
At. Rio Branco, 134 — Sala 305

FAZENDA — V8ndo mu|to próxi-iHunvn ma d0 Rl0i ellmaexcelente, magnifico emprego decapital pára loteamento em sítios.Preço 230 contos. Planta e deta-lhe com
JOAO OI R TAt. Rio Branco, 134 — Sala 805

FlAMFHfiA - Vend0 Por «"> oon-NAncmjv t0Si 4tlma esqulna
n arua Falssandú.

JOAO O ü R Y
At, Rio Branco, 134 — Sala 805

AV NIFMFVFD - Vendo p<" "oftf. niCniICK contos, bem situa-do terreno, medindo 158x400.
JOAO OTJ R TAt.. Rio Branco, 134 — Sala SOB

CINANCIAMENTO —
Empresto de 1.000 a

5.000 mil contos, direta-
mente aos srs. proprieta-
rios de terrenos nos bair-
ros de Copacabana ou
Flamengo, para constru-
ção de grandes edifícios
com venda de aparta-
mentos em condomínio
associado aos proprieta-
rios. — JOAO CURY,
Av. Rio Branco 134 —
sala 305. .

HIPOTECA — Neces-
sito de 350 contos, pa-

ra uma hipoteca, prazo
de 2 anos, juros de 10 %
anuais, boa garantia. —-
JOAO CURY, Av. Rio
Branco 134. sala 305.

TERRENOS, PREDIOS E' 
..v APARTAMENTOS v ;..

F. R. DE AQUINO & CiÂ. LTDA.
(CÜKHUTOIIES OFICIAIS DA -BOLSA-DK (MOVEIS

DO DISTRITO KEI)i:llAL>

Cajffac&liAna.
RESIDÊNCIAS
RUA OCTAVIANO HUI1SON —''Posto 3 —

Junto a montanha, esplendido bungalow
de 2 pavimento.*, tendo 3 quarto». 2 salas,
quintal, garage. etc. Construção moderna.

ú
RUA (JONES carneiro — Bungalow com

4 quarto», 2 salas, garage •- demais de-
pendências, juntamente com o terreno oron-
to para receber edlficaçAo de Edifício de
Apartamentos de 3 pavimentos para renda.-
Custo do prédio e terreno. . • .

APARTAMENTOS — Poaio !è — 4 — C c «
Av. Atlântica e Av. Copacabana, etc.
Gem Incallsados, prontos oara ser ocupa-
dos Imediatamente ou em eonstruçío,-. A
vlstii nu a prasn longo com grande '.fa-
cllldarie de oagamento.

255:000$

250:000$

ZfUmetiqo
APARTAMENTOS construídos ou a Iniciar oe-ftnnt

a construção. Na praia ou4 prdxlmo. OO-WU»
vista ou praso longo, com grande facili- • 300:000$dade do pagamento. -.;. ? .. .'¦

CUto
RUA PREI CANECA — rttlmo terreno noI.arso, defronte a At. Salvadoi da 84,medindo 20x120. próprio para" construçãode edifício, depósito, vila, eto.

260:000$

fifisielo
CINKLANDIA —.Dois andares corridos,

400 ms.2 em ótimo edificio de construção
recente. Faclllta-se até 30% a ls, anos
10% Tabela Price.

ANDARES COHRlDot — No trecho mais
comercial. Para escritórios, prontos-paraBer ocupados Imediatamente'. Paclllta-se
80%, a 18 anos. Tabela Price. , '

TERRENOS — AT. EPITACIO PESSOA —.— Com 2 frentes, próximo ao Sacopan,
áreas de 12 — 19 — 35 ms. de frente. ''

ESPLENDIDO SOLAR' — Bm centro de jar-dim, cercado de arvores seculares eom mais
de 10 quartos, terreno 40x130. prestando-se
otlmamente para Instalaçfto de colégio, ca-
sa de saude, laboratório, eto.

TERRENOS prontos para receber edlflcasl»

RESIDÊNCIA
Em rua nova. próximo a Voluntários da Pa-

tria, bungalow em terreno de 12x20, ten-
do llvlng-room, 2 salae, 5 quartos, quartode empregada, garage, etc.

630:000$

600:000$

desde
108:000$

600:000$

desde
65:000$

200:000$

Otj&wnema.
p r e d i o
RUA BARÃO DB 'AGCARIBE •'-

Prédio com 2 apartamentos, um por. andar,tendo cada um I salas, I quartos, copa,coslnha, banheiro, quarto • banheiro d*empregada.
RUA BARÃO DA TORRE — Estilo Mexicano,

com 1 pavimento, tendo I quartos, } salas,
garage, etc. Construída em 1936 era ter-
reno de 10 x 20. . 'í

160:000$

155:000$

ãUon
RESIDÊNCIA — AV. DELPHIM MOREIBA,

esqulna bungalow d* pedra com Atlmas
acomodações, em terreno de lt x 15. '• I

tavea
RUA FREDERICO ÉTER — Lindo Bunga-

low, estilo Mexicano, construído ' em ter-
reno de 10 x 29. " . . , i- .. . •

400:000$

<ij.tiuca
AV. MARACANÃ — Próximo í rua Urngp»!. I

prédio com 42 mts. de frente, 10 quaitos, l
porfio habita vel, eto., próprio para labo- /
ratórlo, colégio, penslo • easa d* saude.

RUA CONDE BOMPIM, Mada — Magnífica |
residência de 2 pavimentos com * salas, eo- I
pa, coslnha, t quartos, hall, 2 banheiros, L
quarto e banheiro de empregada, roupa- [
ria, garage, com 2 quartos em cima. quln- ]tal, eto, _. .'-,-.;'.

RUA conde BOMPIM — Prédio antigo em »
terreno de 22 x 55, próximo- 4 rua -üru- {
gual, próprio para laboratório, penslo ou fcolégio, tendo 11 quartos, I salas, Jardim,varanda, etc. '

TERRENOS _ RUA MEDEIROS PÁSSARO
e RUA DA CASCATA — Lotes de 13,50 de J
frente. '

BUNGALOW de esqulna. em terreno de 16x80
em ótima rua residencial, a 60. ms
Conde Bomflm, com 3 salas, 5 quartos,rage, etc. Faclllta-se parte do pagamento,

16x80 .
. de 1

i, gà- f
ento, J

160:000$

300:000$

360:000$

270:000$

43:000$
e 52:000$

140:000$

fâhofiolti
RESIDÊNCIA — MONTE «BAL — Rna I.

Pedro — Boa residência, tendo 4 quartos,2 salas. 2 banheiros, quarto para empre-
gada, eto. Construído em terreno de 20 ms.
de frente.

RUA BARÃO DO RIO BRANCO — Esplendi-
do palacete para família de alto trata-
mento, construído em terreno de 60.000 m2.

INDEPENDÊNCIA — Prédio antigo, confor-
tavel, construído em terreno de 44 x X00.

TERRENOS — otlmamente loeallsados.

\Miado Çoveinàdol
PRAIA DA BICA — Jardim Guanabara—Lindas vlvendas, novas, ainda nio Habita-das, em centro de grande terreno." '

250:000$

400:000$

150:000$

Desde
18:000$

80:000$
¦e •

90:000$
JARDINS CARIOCA e GTJANABARA—'Lotes Desde

prontos para receber edlficação| f *. .nnn*

F. R. DE AQUINO & CIA. LTDA.
Administração, compra e venda de imóveis

MATRIZ :,
Av. Rio Branco, 91, 6.1 andar — Tel. 23-1830

AGENCIAS: 
'

- RIO ,, - NITERÓI _
Âv. AHanfica, S54-B Rua Vist. Rio Branco

Tel. 27-7313 425, S. 3 * Tel. 2282
(610T1) ,n
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ARCHÍTfCTÜRA & CONSTRUCÇÕES BANHEIROS

F. F. Saldanha (Architecto)
Venda de terrenos junto ao Petropolis Country Club

Construcção de casas para Week-End
'A 90 MINUTO» 10 RIO
ESTÂNCIAS DE_s

<^PElK»VOJ>OLIS

¦:^^555^^® NOGUEIRA^^x

(qcou.as >|(í^^^^
Á 15 minutos
de Petropolis, pela
Auto-Estrada União
e Mnstria, e a noventa
minutos do Rio, está situada NOGUEIRA, entre

, Correias e lUipava, reunindo os requisitos destas

privilegiadas estâncias de veraneio e
contando, com magnífico campo de

golf do PETROPOLIS COUNTRY
CLUB,; motivo de atração e embe-
lezainento. '•'

gj-H^HfT/i-tlll-PtTILOPOU^ ____

___^8pí*^^^v-~<^«I________*
___^_______ _^^_r amw¦^¦^p___p_r^_-_i -_>-<-*^_v__p_pflu ______¦___!
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PRIMEIRA ÁREA LOTEADA:

LOTES VENDIDOS - 56 LOTES A' VENDA - 9

Informações:

Rua México 168- 6." - Tel. 42-1929
^-----¦^¦i^M»".************-*****-******************"

¦jftfi-.fifli*

ENRIQUEÇA SEU LAR COM AS

CONTROLE
ABSOLUTO
DO AR E LUZ
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FERRAGENS
DE PATENTE
AMERICANA

CORES •

DIVERSAS

Salão de exposição
e Distribuição :.

DAVID & CIA.

IftÕÃ OUVIDOR, 71-73
Í.ÍVf';:.. IV».

Fabricantes 1!

VENEZIANAS PARAMOUNT LTDA.

RUA AZEREDO COUTINHO. 30

43-2025

CON.ONl-OS COLORIDOS EM 17 COHKS IIIFEUK.NTKS
• " 

,í 
', ' "URAND3D STOCK

CÀTOittA&ria.
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DB

C. I. SOUZA NOSCHESE S/A. (São Paulo)
Sede I Kua General Cmiinrv-, 13. . T«le(. 33-1071) - Cx. P__.nl 3*10*1
l-lllul i Rnn Rlni-hn-lo, .11113 — Telef. i 4Í-7SOO

Kn_ I_l___ i "!._____««" — Ris ato Janeira
(CV3800)

¦pmswt'-* * — v t*H4aMv-^-*w-»_M_a____i___**«M_-M-^

CERÂMICA SACOMAN LTDA.
ESPECIALISTAS NA FABRICAÇÃO DE:
Ladrilhoi c.ramicoi «m todos ot ty-
pos, tamanhos • coros • Tijolos pr_n-
sados e tubular»» - Lajotas • ladri-
lhões - Telhas typo "marselha" •

Coloniaos "Paulistas"

«UAKM M«f_1lll- -ATIMUL eiMMICO.

ACHA A VDW Ml MAS «ASAS M> RAMO

CERÂMICA

SACOMAN
S. PAULO

Mim IS dt WniW-ii, 141 - «ta S - SÃO MULO

ENGENHARIA
ARCHITECTURA

CONSTRUCÇÕES

Dourado S. A.
ALMIJÇANTE BARROSO, 90 — 10.° pav.»

llTi*'*-* '

ánôo O.flC
RIO DE JANEIRO

«B-iVt-ibnâV
..... .t.E ja.ivi--

ÍSTRACÂO DE BENS
m\mm%________________________________'- ¦'• ¦*__¦*___- '¦'¦¦'¦ HM&**S.**!fc_i-3 **.*TTv- - :•> '''¦'_%'''__*'¦_'_'* ~.*^*% *
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_ APARTAMENTOS |
(«_H) CV 3Í0O

AUXILIADORA PREDIAL S. A.
RIO DE JANEIfiO - RUA DO OUVIDOR. 75

FLAMENGO
RUA MACHADO DE ASSIS

Vendem-se confortáveis apartamentos á
construir, próximo á praia. ;

Preços : de 150 a 190 contos.
Projecto è construcção dè

Graça Couto & Cia. Lida.
Uruguayana, 87, l.° — 43-7170

T Condicionado

ATRAI!
Aa a_aa da eapatãculo. dotada, d*
Ar Condicionado gotam da abaolula
pr_.r»ncla do público. AHlmacon-
taco. t-_b._, com a*crltirloa a apar
tam.ntoa qua ol.racam tua mod.r-
a-almo conf.rlo. A G.n.ral Elaclrlc
lai qaaUquar In.talacoa. da Ar
C-odldonado, daa mal. alraplaa da
¦dia complaiaa. Paca InlonnaciM
•am compromla-o.

GENEfeAL ® ELECTRIC

^^^^^*i7 »,lv--...!J.»M-lfv.tfl--"' ENTREGA TMEDIATA

TAB.
. PRICE 97. FINANCIAMENTO

PARA
CONSTRUÇÕES E

HIPOTECAS
Oa Interessado, encontrarlo a maior facilidade para a ob-

tertQ&o de empréstimo» de 60 a 80% do valor do Imóvel (Inclui-
eive terreno), qualquer que seja o montante da tranaa.ftb, pura
construir, comprar ou hipotecar prédios situados no Distrito
Federal, bem como resgatar hipotecas on oro .uin, noa pr.__._i*
de 1 a 16 anos, no eacrlt.rlo de RAUL REBOUÇAS & rua Gon-

çalves Dias n." 67, a.0 andar. (X 15597) Dl

A VENiDA Ti JUCÁ
Vende-se magnífica área de 5.800 mi., própria para gTan- 

'
de arranha céu, Colégio ou residência de' luxo, tem fronte pa-
ra a avenida Tljuca e para a Entrada v"c'.ha, com agua pro-
pria. Ver e tratar diretamente a Estrada Velha da Tijuca, 123

¦ ,* . (X 1-150.1) 91i__-im—i-i ii Biinra——fcarinap ia ia__.,_, , —i 

DE LUXO
VENDEMOS lio esplendido Edificio de -

construção a terminar até o Sim do mês, á
rua Fernandes Mendes, n.0 45, esquina da /
rua Copacabana, próximo da praia, em lo-
cal sem bonde, com magniSica vista, apar- f
tamentos de luxo, com banheiro de côr, de
Sino acabamento, cada qual tendo duas sa-
Ias e três ótimos quartos. Pôde ser visto a f
qualquer hora.Preço: desde 140 contos. Fi-
nanciamento a longo prazo até 80 %, juros \
de 9 %»Tabela Price.

Imobiliária Norte
Sul do Brasil Ltda.
RUA MEXitO. 98 •• 3o. SALA 309

(51333) 91

APARTAMENTOS-POS 10 6
Avenida Copacabana esquina Júlio de Castilhos — local residencial sem

bondes á porta nem ruídos — Apartamentos de grande conforto e de primeira ca*
iegoria — Todos com vista para o mar — 2 únicos por andar.

tinlcr-n dr L< ntriiihi. «rnnilr LIvIiik. Snln ili* Juntnr. ntuplnii vnrnndnn pii . ...rm.ti_.n».
I on 4 -vr.inlra ,,unrK,«. nrmarliia, rouparla, li n n liei rna Mi* luiu. icmnilra Snln. rir Almoço,
(Hiftlnhn. qunrln |i»m * (-niprrKiii.o.. hnnbrlro de eiiiiirricmloa. icrniidca riirnmlns de «cr**
vlfjti. 2 p.c^it(l(iri*i etc.

O LU) Al. E O A.>ARTA_11_.V_'0 t..n SA HS l'A/,l->l PL__NA_-NT_
DE 170 R 1SG CONTOS, 8B.VDO G0% FINANCIADO PELA TABULA PlUCE

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
R. CABOT &CIA. LTDA.

¦ItA AI.VAIIU ALVIM, Hl — ICdlflilo Hei, _,» andnr

APARTAMENTOS-FLAMENGO
RUA DOIS DE DEZEMBRO — (Próximo á Praia)

Pelos preços de 60 a 80 contos, com grande facilidade de paga-
mento, vendem-se os últimos do "Edificio Amparo" a ser construído
imediatamente. Informações pelos telefones 42-8215 e 42-9076.
ETGOS. LTDA. e RAUL DE.MELO Araújo Porto Alegre, 70

EDIFÍCIO PORT O ALEGRE 3" andar - Salas 301 a 304
(X 14.83) Dl

VENDA DE PREDIOS
Sr», proprictarioa — Desejando «n

der predioi ou terrenos, dr quaJijiic. va-
lor, era co_.rtic.flrf rápidas e vantajosas,
despesas min!...a?. ,'_>m adiantamenlo de
dinheiro para r-«ular._ai dorrjmrntoâ.
queiram dtrig_rse an escritório do cot-
retúr da Bolsai M Sãyer, ''jornal Co*
mercio". _» .(, 211, 13 -13JH5) SI

fíVMDA
Compro edificio de apartnmentos ou predios á vis-

ta. Prefiro centro'ou-zona Sul e negocio direto. Cartas
para 14625. neste jornal. (X 14625) 81
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EDIFÍCIO clímax
¦g NO/MEJHQIiCQÇAL DA Rt%DÁ&LARANJEIRAS !#£&
.Vendas dos apartamentos Clímax. Construído ein céiífro de terreno dé 21400 m2 e frap^

rua das Laranjeiras 75 ms. Terreno tom duas frentes, sendo uma para a Rua das Laranjeiras e wÜ-pan
uma avenida de 20 ms. de largura. Os apartamentos Clímax terão: garage, piscina. Fonte luminosa. La
vanderia elétrica Banheiros em cores. Isolamento absoluto de um apartamento para outro. Incinerado!
de lixo. Água quente central a qualquer hora. Elevador exclusivo para cada apartamento do tipo "A",
e muitos outros melhoramentos que o fazem o Clímax dos edlficios do Rio. Chegue a tempo de comprar
um apartamento á vista ou ém pagamentos mensais com quantias inferiores aos alugueis.

={|xnjmjiir" i rocure com rapidez a €>• - #• - 1•

'^^. A.'-'H I
^^ -'ie———————————^———————————————————\'
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L ™A Al)0noArnlíay S*A* Constructora Técnica Incorporadora (a. Calaxi - Presidente)
TlimV «A» UU LL51TIAA RTJA MEXIC0) 98> 9_0 ANDAR - SALAS 911 - 912 913 — Tel. 22-0485 (PRÓXIMO A BIBLIOTECA NACIONAL)

VISÃO DO JARDIM, PISCINA E
FONTE LUMINOSA DO CLÍMAX

(áa) 11

EDIFÍCIO JEQUITIBA
Rua PRUDENTE DE MORAES

ÚNICA INCORPORAÇÃO EM IP ANEM \
Modernissimo, Luxuoso e Confortável Edifício de 9 pavimentos

CENTRO DE GRANDE JARDIM,
Projetado de acordo com o Art. 46 do Código de Obras da P. D. F.

Vcrtdcm-ss opartanunios comi

3 amplos dormitórios

1 grandi livingroom

Sala dt jantar
Banheiro principal
Banheiro para banhos de mar

Çopa-cosinha

Quarto * banheiro de empregada
Garage para cada apartamento

Preços de 130 a 150 contos, com financiamento a longo.prazo
INCORPORADOR

HAROLDO JOPPERT
Rua Buenos Aires 100, 6.° andar — Tel: 23-0669

APARTAMENTOS
FLAMENGO |

R. Barão do Flamengo,
R. Buarque de Macedo
Preço 40 a 125 contos

BOTAFOGO

PRAIA

Preços 170 - 360

GLORIA

Av. Beira-Mar

Preços 80 a 160

COPAC.
Av. Atlântica'

140 a 200

PLANTAS E INFORMAÇÕES COM O SR.

H. NUNES
AV. GRAÇA ARANHA, 26 - 9.° - S. 901 — TEL. 42-6508

(xxx) n

ORGANISAÇAO

Vendem-se com grande facilidade de pagamento
os luxuosos e confortáveis apartamentos do

EDIFÍCIO CAPARÃO'
já em construção á PRAIA DE BOTAFOGO N.° 130

Edificio de 21 PAVIMENTOS com um UNIC0 apartamento
por andar, sendo:

Em centro de terreno, com vlata para oa 4 Indnai recuado 44 metroa do alinha-
t.icntoi «reu utll de cada apartamento superior a 430 mts.2} pé direito 3,20. Garage

com 3 togarei para cada apartamento! 8 elevadores) Cada
apartamento dlvlde-ae em: S grande, dormitórios. 1 blhllotecai
1 llTlnsr-rootni t aala de lantart 4 banhelriui 3 qnartoa de em-
pregados; copa e cozinha eaptiçosai grande varanda, etc.

cqAa pereira, bokel, ltda.
RUA ÁLVARO ALVIM N.° 31 - 16.° PAVIMENTO. TEL. 42-8130

(xxx)

VENDEM-SE A' VISTA OU A PRESTAÇÕES EM

JARDINS GÁVEA
O MAIS APRAZÍVEL BAIRRO RESIDENCIAL B RECREATIVO DO RIO DE JANEIRO, NA
ESTRADA DA GÁVEA, JUNTO AO GÁVEA GOLF & COUNTRY CLUBE — RUA CALÇADA —

ÁGUA EM ABUNDÂNCIA — LUZ ELÉTRICA — TELEFONE

RUA CAPURI
Terreno n. 5 — Magnífico terreno com 33,00 mts. de frente, arborizado, corta-

do pelo rio, com esplendida vista, para o mar e o Gávea Golf Clube «
oom grande plateau nivelado. Prego especial por metro quadrado ....

Terreno n. 7 — Com 24.00 mts. do frente e linda vista para o mar, preço . . .
Terreno n. n — Alto, descortinando magnífica vista para o mar e o Gávea

Golf Cliihe, com uma área dr, 1.400 mtp.2, arborizado abundanto, plateau
nivelado, pronto para construção. Prer;o de ocasiSo  .

6O?000
14:000.000

70:000|000
TRATAI!

DOR 76-loja.
NO RECREIO DO TATU' NOS "JARDINS GÁVEA", OU A' RUA DO OUVI-

(X 16249) 91

APARTAMENTO
95 CONTOS

Vende-se um'-íRO 7n pavimento do
Maximus, quasi 

"terminado, 
á prai;

Flamengo, 122, com deslumbrante
para o mar. Tem sala. 2 quartos
nheiro, cozinha, quarto e w. e.
chuveiro para empregada Entrad;
serviço independente, — Condições:
contos á vista, 8:500$ na entrega
chaves e o restante em 18 anos pela- Price. Inf.. á rua da Assem!Leia

104 Io sala Sil.

Ed.
a do
vista

, lia
com

ile
27

rias
Ta-

ilíla
'xxx) 91

10.000 CONTOS
O-mpra-se no centro ou na zona mil,

mesmo que esteja em adiantado estado
dr construção, Negocio direto com o pro-
príetario. Cartas para dr, Coelho mar-
cando encontru ou dando detalhes.

(X 16241) 91

Terreno - Rua C. Mendes
Vende-se com perto de 1.0O0m2., pro*

prin para grande edificio ou residência.
Gal. Canura. 64. 7o andai — José Bar-
roso. fX 16215) Si

O SR. JÁ PENSOU
ONDE DEVERA PAS-
SAR OS DOMINGOS?
Faça uma visita á Estação de Aus-

tin, localidade distante do Rio 42 qui-
lometros. brevemente eletrificada, onde
poderá comprar um pequeno sitio por
preço barato e com pagamento parcela-
do. Informações com Lima & Cia., pra-
ça Modento Leal nM - Austin — E.
F, C. ». - EiUdo do Rio.

<X 17J09) 91

ll

HOLLANDA
MAIA"

IMÓVEIS EM
GERAL

Venda os seguintes:

IDAIVMA — Apartamento d*
irAIKPIA jrent», térreo,
com «ala, t quartos, coslnha,
banheiro completo. dep.|cg«a>.
do. Preço 60 contos. S'"i-

COPACABANA -*£§£§
Viveiros de Castro, prédio
antigo, sólido, em terreno de
12x40, çom 2 salas. 4 .quar-
tos,' etc. preso -J60j contos.

IDAVFMA — Prédl° acabado
IrAHCFIA d, construir;
com 2 pavimentos, I quartos,
2 salas, c6pa, coslnha -de
creado, etc. Preço unlco, 120
contos. ¦¦

RflTAMfiO — 2 magniíicosduiAruw príd,0B iOlldO0i
conjugados, tendo 1: 8 quar-
tos. 2 salas, 2 quartos f6ra,
e otlmo quintal, e outro: 2
pavimentos, com acomoda-
çBes amplas e confortáveis.
Preço global 280 contos, ou
120 e 260.

IIDfA — Ma«nlfleo Prédio
UKIh moderno, próprio pa-
ra família de trato, construi-
do em bom terreno.-Preso,
260 contos.

lyniKTDIA -ot,mfl ár«a ">*-
MVIMIKIH dlnd0 140x86. Pre-
So 800 contos.

IDAIVMA ^ Vend0 prédl0
irMnLriH novo, de 1 pa-
vlmento, em terreno de 10 x
40, com 2 salas. 3 quartos,
garage, etc. Preso 160 con-
tos.

IIDfA 
— Terre,"> d« 10x20,

UMR numa das melhores
ruas da 2.» sona. Preço 80
contos,

IDAHFMA — "agnlflca resi-irnmnn imciíí mo(1,rnai
construída com todo o esme-
ro, em centro de terreno,
com 2 saias, sala de almoço,
8 Átimos quartos, banbeiro
de luxo, garage. varandas,
eto. Preso de ocasião.

LAGOA- J BOTÂNICO —
Magnífico prédio moderno,
de 2 pavimentos, com 4 quar-
tos, grande sala, copa, cosi-
nha, dep.icreado, garage,
pequeno quintal, etc. Preço
170 contos.

COPACABANA - °\2.uU1-
rua nova, no Inicio de Tone-
leros, medindo 16 e 18 me-
tros por 22, respectivamente
Dor 145 e 155 contos.

BOTAFOGO -/««»prMI°
vvimivvv de 2 pavlmcn-
tos com 4 quartos, 2 salas,
gabinete, copa, coslnha, dep.
creado, etc. Preço 156 contos.

LAGOA- J. BOTÂNICO-
Magnífico e eOlido palacete
moderno, em terreno de es-
quina, com 2 pavimentos. 3
quartos amplos, 8 salas, es-
crltorlo. copa, coslnha, dep.|
creado, garago, quintal, etc.
Preço 240 contos Tratar

HOLLANDA
MAIA

Assembléa, 98, 1.°
andar, salas 17

e 19-A
EDIFÍCIO KANITZ

(61371) 91

APARTAMENTOS
em COPACABANA EM 9 MAJESTOSOS EDIFÍCIOS

¦IP 85' a^IJSílíaKâ *'**v^ ,&í$m
Wmm. í;l -. ' *" -, J_tM 4 m 2 ~*Wtmmm __w • llt é á^^H
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IíifiAflENTO A LONGO PRAZO, TABaAPRlS^ÜROSD^^A^^^
fl--7rffí-H-f . '•
iiiiPRÍlDJO A ESQUINA DB :
^ màfiABASA COM ROUOLPflO

\. *£ füsl-H-rHÍDANTAS"-B-imBTAMENTOS POR ANDAR
..j±,PFjP^TIR DB 168:000»000

•pÜT A ESQUINA DB :''-.DANTAS CON CARVALHO
DE MENDONÇA

,'ARTAMBNTOS POR ANDAR
'A PARTIR DE 100:0001000•il

_ PRÉDIOS A RUA:
CARVALHO DB MENDONÇA

f APARTAMENTOS POR ANDAR
A PARTIR DB'38:000|00l>

PREDIO A ESQUINA DB !
DUVIVIER COM CARVALHO

DE MENDONÇA
2 APARTAMENTOS POR ANDAR

A PARTIR DE 185:0001000

PREDIO A ESQUINA DB :
MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO'

COrf DUVIVIER
2 APARTAMENTOS POR ANDAR

A PARTIR' DS 110:0001000

2 PRÉDIOS A RUA ,i
CARVALHO DB MENDONÇA

4.APARTAMENTOS POR ANDAR• A PARTIR DE 64:000}000

tRMAOS DUViVIER LTD
RUA GENERAL CÂMARA V 76 • 2.° ANDAR - 23-1004

QUASI ESQUINA DA AVENIDA (51213) 91

VENDEMOS
IPANEMA — AVENIDA

VIEIRA SOUTO — Predio
com 4 dormitórios, 1 salas,
garago, etc, terreno de 10 x
EO, preço 280 contos.

CENTRO — RUA BUENOS
AIRES — Optimo predio, en-
tre Avenida e Urúguayana,
Preso 360 contos.

CENTRO — RUA JÚLIO DO
CARMO — perto de Maohado
Coelho, 2 prédios de esquina,
renda l:200f. Prego 110 con-
tos.

METER — OPTIMO CON-
JUNTO — 8 APARTAMEN-
TOS B 3 CASAS DE AVENI-
DA — acabados de construir,
Junto & rua Dias da Cruz,
preço 410 contos. Renda 58
contos,

MBYER — RUA HBRMBN-
GARDA — 8 prédios, renda
E70|, preço 40 contos.

HIGIENOPOLIS — RUA
Tte. ABEL CUNHA — Predio
centro de terreno, c|2 quar-
tos, etc, construção nova,
preço 45 contos.

BOMSUCESSO — PREDIO
COMERCIAL, com residência
completamente reformado, é
de esquina, preso 40 contos.

ARTHUR e ELOT GOMES
PRERIA

corretores da bolsa de Immo-
veis do Rio de Janeiro.

RUA RODRIGO SILVA 34 —
3» AND. — S. 305

(X 16285) 91

RENDA — 8:700$
VENDA-35:1

Vende-se no Méier, na ma Vaz Ca-
minha, um predio de sobrado, e 4 ca-
«nhas nos fundos, novas, de quarto e
sala, etc., tacos, cozinha, em centro de
terreno, 22 x 19, renda mensal 730%.
Treço de tudo a dinheiro, 35 contos.
Tratar, rua do Ouvidor, 45, 1», s. 3
com corretor Coelho. (X 14659) 91

APARTA-
MENTOS

AVENIDA ATLÂNTICA
Vendemos no Edifício em

em construção á Av, Atlan-
tica, 174, fronte também
para a rua Gustavo Sam-
paio, excelentes apartamen-
tos, corn 3 ralas, varanda, 3
quartos, banheiro de mar-
more, louça Standard de
cor, garage. Acabamento es-
merado. Preço desdb 120
contos.

IMM0BILIARIA NORTE-
SUL DO BRASIL, LTDA.

Roa México, 98-3°. sala 308
(51354) 01

COPACABANA-
APARTAMENTOS

Vendem-se, com amplo salão, saleta de
entrada, varanda, 2 bons quartos, demais de-
pendências e garage, muito próximo á Praia
e lado da sombra, á rua Santa Clara, 25. O
Edificio, cuja construção será iniciada ime-
diatamente, terá um apartamento por andar.

Preço: 135 Contos.
Projeto e construção de
GRAÇA COUTO & CIA. LTDA.
URUGUAIANA, 87, 1.° 43-7170

(X 14649) 91

FLAMENGO 
— APARTAMENTO. Ven-

demos um em construção na rua
Sen. Vergueiro, com sala, 4 qi,, q. orla-
du e mala dependências. Preço UO contos.

LARANJEIRAS 
— Vendemoi í ótimo

terrcnoi: um na rua Itaipa, a 80
ms. de conduçío, pronto para ser edlfi-
cado, com 12x34 ma, por 105 contos; e
outro no Cosme Velho', tendo cana antlca,
em lindo local arborlxado, quasi planoc/ 20x88 mn., alargando para 45 ms.,
por 200 contos.

JARDIM 
BOTÂNICO — Venilemin ron-

íortavel reBidencla em rua locetíada,
com 4 a., 5 0'iartns, etc. por 140 contos.
Facilita-se o pagamento.,

COPACABANA 
— Vendemoi t«rreno na

rna Saint Roman, c/ 18x32 mi. por110 contos.

COPACABANA 
— Vendemo» terreno na

Ar. Copacabana, lado da sombra, es-
quina, mudlndo 14x24 ma.

LEBLON 
— Tendemoi predio de apar-

tamentos em conitruc&o com 10 apta.
2 lojaa, garage para 6 carroí, por 460
contos. w

8. 8TOCKLER e OLTTO IEMOS DE
AZEVEDO — ED. NILOMEX, S. 702.

(X 14013) 01

FLAMENGO'rP^.rurPrraan.a;
vendo ótimo terreno pronto a ser
edlCIcado, para lnsc.orporaq.lo ou
renda, preço 620 contos. Mais de-
talhes em meu esc. V. Rio Brnn-
00, 91/5°/s.l. J. QUINTANILHA.• (X 1C370) 91

PEQUENO 
ED. DE APTOS. — Com-

prn-se, diretamente, um na zona sul,
de ranis ou menos 400 contos, Não ie
trata absolutamente com Intermediários,
Ofertai para 23.3043, (X 15781) SI

Renda anual 72:000$000 —
Vende-se avenida nova com 20
residfnclas em ótimo local. Pre-
co 670:000$000 — N5o se aten-
de a intermediários — Informa-
ções e detalhes com LUIZ, na Av.
Graça Aranha, 26-5° pavt».

(X 15681) 91

EDIFÍCIO no
GRAJAÜ

Vendo ótimo edifício de 2 pavlmen-tos, acabado de construir, com 4 apar*
tamento» de 2 quartos, 2 aalaa, banbeiro
completo, cozinha e demais dependências,
situado i rua Campinas, .189. — Preço
170:000»000. Facilito o pagamento. —
Ávila Raposo — Av. Rio Branco, 91,
9» andar — sala 2. Tel. 43-9480 —
Edificio Sáo Francisco. (X 16380) 91

PREDIO DE
APARTAMENTOS

Vende-se recem-construído predio de
três pavimentos com 12 apartamentos to-
dos alugados, em tua principal e resi-
dencial da «ona Norte, com muita con-
dução. Renda bruta atual 82 contos, po-
dendo ser muito aumentada. Preço sem
intermediário 750 contos, podendo ser
parte facilitada. Tel. 48-3260.

(X 16203) 91

m^m? ^t_tr'^Umr^*Ê míM^bv^^m

Tijuca
VENDE

Casa de í pavimentos, coni i salas, 4 quartos,
etc. e garage

Botafogo
Casa .2 pav. • garage,.estilo colonial

Urcâ
Residência 2 pav. • garage, etc. ....
Casa 2 pav. em centro de terreno ......

U0:000|00O

Copacabana

.- 220:0001000

220:0001000
170:0001000

Casa 2 pav, • garage, construg&o em pedra
Magnífica loja em edifício em construção, coni

facilidade de pagamento, í Av. Copacabana

Ipanema
Magnífica residência, 2 pav. e garage 
Bfla casa d»'2 pav. e garage ,....•
Terreno ótimo de esquina, á Av. Vetra Souto

lardim Botânico

820:0001000

180:0001000

820:0002000
170:0002000
800:0001000

Casa nova em rua -resldenolal 220:0002000
Grajahu

Terreno 12x40, na principal rua _._._.__ 42:000)000
Estação do Santíssimo

2 lotes de terreno de 20x00 ..__....,.«,4._ 6:000|000
Estação Ricardo Albuquerque / ,

Magnífico lote de terreno de 15x56 „„.__„ 6:000)000
S. Christovão

Terreno em «ona Industrial 22x80 -..-.«..«" 100i0ÕO')Ô0O'
Andarahy •...,,.

Casa de 2 pav., garage par* 2 carros, em bom
terreno, construg&o moderna, c|4 quartos, . ,.. .
2 salas, etc. 200:00)000

Bom terreno em lona Industrial, 14x39,50 „„. 75:000)000
Apartamentos em Copacabana

AV. 1». 8. DB COPACABANA (POSTO B)
Edifício «MINUANO» em construção, a 50 mts.

da praia, 2 apart. por andar, constando
de varanda, sala, 8 quartoa, banheiro com-
pleto, copa-coslnha, • q. empregada, etc,
pelos pregos de:
Apartamentos d« frente .;......„..„  100:000)000" fundo ...,,,., , 90'0001OOOTabela Prlc», II anos, pequena «ntrada.

Petropolis
Terreno c|casa, Rua Slmío Bolivar .;  (10:0002000Casa em terreno de 12x38, Rua Marquei do
Terreno com casa,' Riiâ"ch'rÍsto'vàó"cõÍòmbò 70:000)000Casa em ótimo terreno, 28,60x300, Rua Coro-
L.t.aVi!ia* í»iinr:::::::::::::::::::::~ SSiSSSSSSS

COMPRA
Casa em Copacabana, Ipanema ou Laranjeiras,

_. , ;*"• -••-•«"".-.-.-.-..„.... 200:000)000Petropolis
mgM 1S«í-n:-:::-::-: ÈÜ<
DEPARTAMENTO .IMMOBILIARIO I
Rua li' de Março, 100,3? andar - Mi 43-0800 i

Apar tamen tos - Posto 4Incorporação concluída. Construção a se Iniciar emJunho, Esquina dafeuaConstante Ramos com DomingosFerreira - lado da sombra, a 20 metros da praia. Fi-nanclamento de 60 %, 15 anos Tabela Prlcel TlDone-queno com 3 quartos grandes, living, dependências egarage - desde réis 140:0001000. Tilo grande de Iüxocom 5 quartos,' 3 salas, 2 salas de banho, dependênciase garage ^;3.40:000$000. Acham-se dlroonlveliTá 8 pa-
GraG^LDA^lí IV^^Ses^ Plantas com^J.
«SSPS*"'^?^" ílrma construtóra:-: Rua do Rb-.sario, 116 — 2.* andar. (X 14617)91

"PONTO 
COMERCIAL

EM VILA ISABEL
Vende.se bom . lote ie terreno, esqui-nt da rua Torres Homem; trata-so árua da Alfândega, 45. Tel. 43-4063.

(X 16259) 91

MARACANÃ
Vende-se á nia Derby Club, 183, pro-ximo a diversos colégios,. bom predio,centro de terreno. 10 x 31. 4 q., 3 s.,

garage, quintal. Dias úteis até 11 boras;
domingos dia todo. ' (X 16207) 91

CASA NA URCA
Vende-se o predio novíssimo, 4 rua

Manoel Niobey, 68, dispondo de cinco
quartos, grande sala'de estar,'cops, co-
zmha, garage, escadarias de mármore,
vitreaux artísticos, varandas e pequeno
jardim. Preço: 165:000)000. Vér e tra-
tar na mesma. Tel. 26-3490,

(X, 14573) 91

PREDIO 
em lelllo & rua Sousa «Aguiar

n. 68. Sousa Leite venderá qnarta-feira, 28 do corrente Aa 16,80 horaa em
frente ao mesmo luxuosa residência. Eit.1
vago o poderá ser visto a qualquer bora
do dia. (X'15788) 91

EDIFÍCIO MINUANO
APARTAMENTOS AV. COPACABANA - POSTO 5 - A CONSTRUIR •
Pelos preços de 90 e 100 contos, os únicos apartamentos que oferecem asseguintes vantagens: absoluta comodidade e o minlimo contato com vizinhos:elevador de serviço completamente independente; a penas dois apartamentos porandar; ampla área inter/ia de 107 m2; Varanda envidraçada e sala com 23b2;treis quartos independentes, ótimo banheiro com chuveiro separado; copa-cozi-nha com lugar especial para geladeira; quarto de empregada e anexos; áreade serviço e tanque; aparelhagem especial de rádio.

M. L. ECHENIQUE
Incorporador

RUA DO PASSEIO, 58 - SALA 45.
. . , Ed. Mesbla — Tei. 42-7853.

(X 16230) 91

EDIFÊCMO AGRESTE
RUA TONELEROS N.° 194 ( POSTO 3 ) — LADO DA SOMBRAIncorporação e construção da firma CONSTRU TORA AZEVEDO &IRMAO LTDA —PLANTA APROVADA PELA PREFEITURA E FINANCIAMENTO GARANTIDO A9% PELA TABEITÀ PRICE. CONSTRUÇÃO IMEDIATA. 

' 
.

Edificio de 6 pavimentos com 18 apartamentos, próximo da praia cóm ar de montanha; com orecuo de.35 mts., onde haverá extenso jardim; ficando o primeiro pavimento a 11 metros acimado nivel da rua; luxuoso hall de entrada; 2 elevadores e garage. í 
'

Vendem-se ótimos apartamentos com grande facilidade de pagamento. — Informações com
A Vi LA RAPOSO AV. RIO BRANCO N.° 91 - 9.° andar

- Sala 1 (Edigicio São Francisco — TEL. 43-9480 —
(X 16379V"AÍ'
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JA' CONSTRUÍDOS NO "FLAMENGO", "BOTAFOGO", COPACABANA", COM ENTRADAS
INICIAIS DESDE 5:000$000 E 0 RESTANTE EM 216 PRESTAÇÕES

rde apartamentos
JA' CONSTRUDOS NO TUMWW", "MTâfOW", "COPAUBANA", COM ENTRADAS

WKIAB DESDE 5:000$000 E 0 RESTANTE Bt 216 PRESTAÇÕES
JA' CONSTRUÍDOS NO "RAMEN60", "BOTAW60", "COPACABANA", COM ENTRADAS

INICIAIS DESDE 5:000$000 E 0 RESTANTE EM 216 PRESTAÇóB
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____, _££  Iflliil •¦ RJ. 130:000$000 - 15:000$000 - NA ESCRITURA
— APARTAMENTO CONSTRUÍDO - FLAMENGO 

~~~ ^23 t 
O RBTAMre AO PRAZO D118 AMOS P/UBEU PBICi

Rj. 90:000$000 - 15:000$000 - NA ESCRITURA ,, T_JÜfi3r H_lfe lUíl-ll • ¦ - 
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APARTAMENTO - CONSTRUÇÃO A INICIAR EM

JUNHO - FLAMENGO
Rs 80:000$000 - 25:000$000 - NA ESCRITURA
E O RESTANTE AO PRAZO DE 15 ANOS P/TABttA PRICE

*í.° 5 APARTAMENTO CONSTRUÍDO - ÚtíPACABANA
Rs. 125:000$000 - 20:000$000 — NA ESCRITURA ,

E O RESTANTE AO PRAZO DE 18 ANOS P/TABEU PRKE %

»¦'4 APARTAMENTO CONSTRUÍDO - COPACABANA
Rs, 200:000$000 - 50:000$000 - NA ESCRITURA

E O RESTANTE AO PRAZO DE 18 ANOS P/TABELA PRICE '

TEMOS MUITOS OUTROS APARTAMENTOS A'
-VENDA -QUE NÂO CONSTAM DESTA RELAÇÃO MENDES FIGUEIREDO RUA 13 DE MAIO, 38 - 4.° ANDAR

FONES : 22-8452 - 42-4572 - 42-2147
_—_________¦»»__¦__________¦__¦¦*--¦-¦-*-¦--»_**¦¦*»•¦¦»¦-

APARTAMENTOS EM COPACABANA
EDIFÍCIO TABARITE'

(EM CONSTRUÇÃO)
RUA SANTA CLARA, Esquina de Domingos Ferreira

Estão a venda os últimos apartamentos de frente — Preços a partir
de 110:000$000 (lio contos)

Financiamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Indus triários.

AVISO As pessoas que adquirirem apartamentos no inicio da construção, pagarão
somente transmissão sobre a quota do terreno.

CONSTRUTOR: CONSTRUTORA BRANDÃO S/A - (CONBRASA)

INCORPORADOR : Engenheiro Gerardo de Lima e Silva

HIPOTECAS E FINANCIAMENTOS
PELA TABELA PRICE

Gtnpresta qualquer quantia, «obre prédios
bem eltuado» da Gávea ao Meyer. faka de 9%
ao ano. com amortlíaç&o de IO*,H0 por conto
de rela, no prazo de IB ano» Remata hlpo-
teca» para. serem pafta» i por- este aletema.
Adianta dinheiro para. certldSe» e Imposto» em
u traio 

'¦ *

CREDITO
IMOBILIÁRIO AUXUtAR S/A.

Edifício Aa». Comercial — ll Uandelarln, ». «.* and «ala 801/r,"
— TELEFONE 4S-3M9 —_—.

A

AV. NILO PECANHA 155 - Sala 301 — Tel. 22-82.97
(X 16289) 91

APARTAMENTOS NO FLAMENGO
A 30 METROS DA PRAIA, LADO DA SOMBRA

A' RUA BARÃO DE FLAMENGO

PREÇOS DE 40 A' 125 CONTOS
VENDEM-SE OS 3 ÚLTIMOS

CONSTRUÇÃO A INICIAR-SE IMEDIATAMENTE
PLANTAS E INFORMAÇÕES com

A. CATRAMBY FILHO

Empreza Técnica Edificadora Ltda.
-- AVENIDA GRAÇA1 ARANHA, 26 - SALA 901

TEL.: 42-6508 (Esplanada do Castelo)
(51074) 01

k VENDA

DE

APARTAMENTOS
Vende-se a partir de SU

juntos, apartamentos no Edlf.
Jallfornla, 14 construído, «1-
tuado num doi* melhores pon-
toa desta capital i. Av.
Atlântica. 2Ü2.

Faclllta-ae o pagamento
nela Tabela Price.

informações n0
CRHDITO IMOBILIÁRIO

A.UXIMAH S',A.,
rua da Candelária. . a. 31)116
TH. 432869. (X 16235) 91

__¦—lt»®"UNIÃO BRASILEIRA"
COMPANHIA OB SEQtltOS OERAES

Fundada • orcanlsada ao Iradtcato

du» üenunerelanfe» Ataendlata» d0 Rio de Jnnelro
SSde: RUA DA ALFÂNDEGA, 107, 2* andar

Telephones: DIre-torla 43-7742 — Expediente 43-64*4
RIO DQ JANEIRO

AGENCIAS EM TODOS OS ESTADOS DO BRASIL
OPERA NOS SEGUINTES RAMOS!

INCÊNDIO
ALUGUEIS
TRANSPORTES: Marítimo, Ferroviário, Rodoviário o Aoreo,
AUTOMÓVEIS
ACCIDENTES PESSOAES

DIRECTORIA
Pr-ald-ate — Cornello Jardim.
Vice Presidente — Orlando Soara» de Carvalho
Secretario — Manoel da Silva Matto»,
Th-souroiro — José Cândido Francisco Moreira,

GERENTE
Eduardo Lobão de Brito Pereira.

C O N.S B L H O FISCAL
Dr. Lula Eugênio Leal
Arthur Mattos
Dr. José Monteiro da Silva Rezende.

SUPPLENTES
Pedro Magalha»» Corrêa
Amerloo Constantino Brda
Ernande Jo»6 de Carvalho.

CONSELHO CONSULTIVO
Bnnlo Rego Jardim (Presidente).— Gervaalo Seabra -

Bernardo Barbosa — Manoel Affonao — Antônio Ribeiro Al-
ves - Antônio Bessa Torre»— João Couto de Souza - .çs*
Mônaco - Dr. Fablo Nelson de Sonna — Dr. Sylvlo Santo»
Curado.

APARTAMENTOS
A FABRICA DD MOVEIS LA

MAS — Expõe em aeu grande
mostruarlo annexo ia offlclna» •
rua Mello e Sousa na 10018 (pro
xlma A eatacso prln-lpal da Leo
poldlna), Innumero» modelo» e»
peclalmente nreados para aparta
mentos . que resolvem o orohle
ma de esnasrea de espaça sem
prejuízo da bOa rommodldade é
dlatlnccan que a vida moderna
exige, executando ainda »ob d»
senhos e em qualquer estylo ou
dtmeneflei, moiíolOB etp-claea, of
ferecendo, também, em algun» t*a
•os faculdade de pagamento So
licitem pelo» teleph» 28-4478 e
48-8211 ¦ Ida de um repreaentan
te com catalogo e outra» orien
ta.oes.

O» movei» "Lamas" afio vendi
dos exclusivamente no mostrua
rio annexo á fabrica.

(a--) 91

TKKUKNO 
—• ComjirA-Bc arca de 40 a

(10 mil metro» (.unrinulos, Kt-turio do
Hlo, perto llmlt*. coin Distrito Fcdornl, e
fn?IH<1n(In comtmlcaçfi*-s. Ofertas rua Uru-
g.iflinnn n. 112 5o andar. _s:i--_r»S0.

(X 1H107) 01

PETROPOLIS
; Vendem-se confortáveis apartamentos, de tama*

nhos variados, no edifício já iniciado, á
rua 13 de Maio n. 136

PREÇOS DE 80 A 120 CONTOS

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE

GRAÇA COUTO & CIA. LTDA.
URUGUAIANA, 87, V TEL. 43-7170

CS. lSdOSI 91

EDIFÍCIO andy
FINANCIADO PELO INSTITUTO A. P. INDUSTRIAMOS

O EDIFÍCIO "ANDY", ll »cr romtruliln na atllutiírrlmn 1'mçtt de Fntllllll, illnln :l iiilniiln» il» lliin
do Rlachuelo e SOU metro» dn Avenida IIIn llrnnc».

FAIIma é um bairro rraltlenclnl, em pleno centro tia cltlntlc, cujn viilorlrin-fm ilinillin mi ii-nlc
e onde o emprego 'le cnpltnl cresce imauntaduramcnte.

A anolal-n» dc nin npnrtnmento no Kdiflclo "A.VT1T" •.-onatlluc, nn inomeilto, 11 nielliui iimínl",
em virtude dns fncllldndcs que o plimo oferece,

0TIM0 NEGÓCIO
Terreno

Vcndcse um em ótimo ponto, para
f_zcr uma avenida, ou oficina, ou ik-
bríra, a Rua Padre Manso n. td*1 115,
Madurei» (X 1270.) 91

CHÁCARA COM PISCINA
A 10 MINUTOS DO CENTRO

VENDE-SE ótima vlvenda de ura só pavimento com
4 quartos, 2 salas, copa, cozinha, dispensa e banheiro
de luxo, garage, banheiro de empregados e mais 2 quar-
tos fora. Agua nascente em abundância. Piscina mo-
derna Iluminada. Horta, galinheiros e grande pomar
com 300 laranjeiras e outras fruteiras e bananal. Lu-
gar fresco e muito saudável. Terreno de 11.000 metros
quadrados. - Avenida Paulo de Frontin 646 — Tijuca.
- Aceita-se ofertas. (X 12704) 91

PROPRIETÁRIOS
Levantamentos topográfico-;' eroietol

tic arruanientos e loteamentos, orçamen-
tos e avaliações por técnicos espccialí
tado,'. Imobiliária de VALOR R6Ab
LTDA. EÍKicio BEX. «Ia 1516.

tX I46JJI 91

ILHA 
OO GOVEBNADM. — Vende-se

ótltna1 vIyhííIuí moderna, moblluda, conl
l»niar._raetIliido 20«7...--. 2 novlraciiui»!
varandni, terraço, i nnlan. 5 tjunrtOí,
copa, corlnha, 2 quartos i»more(tí(.oi
rase Venda motivo vUgwu. Xel. -12-139
7 ii 10, mrmhi ou noite.

(X I-ÜII3) «1

Hrenfn*_dèM nu*n- Dóiiim renfnn>
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VARIAS ESPORTIVAS

TURF
A COimiDA Illi mui: NO

JOCKlii'-CLUB

Bons elementos participarão
no clássico Sfin Francisco

Xavier

TÊNIS
TOKNEIOS ÍN'1'EK-CLUBES

IM F T. K. S.

Os jogos ili- hoje

A SEGUNDA REGATA
DA TEMPORADA

FOOTBALL
OS JOGOS DE HOJE

Fla-FIu, o match principal

ru u noiiii
ri Uuzltiu.
inanct-i-, >)!•;:»• c.nrameme i
II¦¦•>¦ ..-li uni em fiivor ilu I
i biri-uil Mis nnsstis pistas
<l" dez.míbru il» uni. ilmli
ii i..1.1,1, facilmente ,.,. HurulV

l.in proFSfiffulmento .. disputa
dos torneios inter-clubes dn Fe-
deração de Tênis ilu Uio. de ,la.
nt'ii'0, (HOt*âo realizados na manhã
.i.- hoje, os seguintes Jogos:

2* CLASSE
a especals, einu.i- k;0 ,j, i,in,-ira \ Fluminense -
cuiiipet.duies m-,.1 Quidras ilo lllu ilo Janeiro,iiirunto ile perfor-

110- ,. ,-IiA

cmno pruvn principal do progrumu u rcjitlznr-se nojo. nu Iti
p dromo iU Cíaven, figura o altu<• "•' ."'¦•" rVancisi,, ,\'nvler. mo

Etüre os treze páreos, duas provas clássica

ii -..,

11 Ml
di ¦<

i.i

Pus

tini

dn , ti Ul

5SE

\ Kl,

A nn nla ,1- IleplfoBU KCril lo- lie nuv' -llc-s -- C
leal lioj-, peln innnliil, para a Vasco Boqueirão, I
[disputa da segunda reunia dal (131 IMriqiiê, Flamoi
Itemporada náutica deste ano, or- Guanabara-,

nn

'••ia ti...»

«utra-
nnü.tn-

¦ niuti.i
quita

uudrüH ilu Viu
n TIJuca "II"

a dn Hotiifosu.
>ir\"vn x (ícrnutnla
- dn Carioca.

. In.

Qua-

Qua-

ganizadn pela Liga do Kcmo
- I!l" do Janeiro - patrocinada i
I vu i rima C, K. Pirmitiôi 'iu" '
primeira ven quo nlirlliinntn
i ertnme t! sy-i tmturívn na ei

Fiam n-

TORNEIO I1K BARRAGEM 1)0
VASCO DA GAMA

.Ti" M|)l

.1 lempi i
metros. I',
I.i.'-,l'í|... Cl

¦i ii (us pr '|i,
rotitluiiou

ti,II, ',.-

Os jogos de hòj
O turre Io de barragem

iu da Hi , lei-.', , iiiitin
manhã d- iinj..., -. -in ,s
malulis:

Á:; v t 1 dn !MUHÍi,"i - N"V,'tn
Mull i v Sm-triu de Caivnlllu. ¦

ninlo micmi, mele ko fil
nnn* apenas", v'ndo ilít
ííiíríiíjflü fl i Liiftjn
Freitas, nnde brilhava
l,a:e {¦ outro.-*.

(.' certame na th..-, ,,
r 'a,*lx.i: à tem i-omo in
dns clulw riliadüs dn

-a ha
stlnl i

- ís 8,10 •-¦ Ilii,
I Ferreira — Sltiffs do sonlura

Prêmios -- Medalhas de prat;
bronze —- Conenrrciit ¦
po "A" " "li", [earai Vasco o
riunnahnrn.

4." irarfo — .''im [i hn. — Manoel
.Virares Carneiro — Out rlgçyrs a
1! cnm pot mo do junlors — Pro-
mios - Mcdalluis de pala e 1,7,,a-

O Cumpeonnto Carioca de Pont-
ba.ll unira hoje nn *»u(i quarta ro-
iluda da tompurnda oficial, Inicia-
da ontem, fi nulte, com o match !
.Ma,lar, ira x Quito do llio.

Dos quatro encontros destaca* jentes:.se pela aua expressão e valor fi
Vasco.[jufl vai aer travado entru oa veiu-
irai b rtin.os rivais. Flamengo e fluml-

nenso, no grarniulo das Laran- j
Jciras,

K' o clássico rto bali cario-
ea, quo desperta Iniei ¦-¦" -
mum, não sô entre uj
tlsanti s, ,- in tu

( '
rrunti ii'i

-I , Vas
U-IÍÍU lu
'L-iiintu

Antuniu *:;ji
A, ln li.,i

liuid \ I *.-l 1 .1. T
'vi' ' i v H. i;.rv

s Jndyi
l-i manhi

''iiKii;:.-'

UUS illli

Das
pailr.ui
li, .ini,.
rii" ii cai
¦I pau,

porl (
innliri

para
.' |,u'

)ni' i
de

MUI

li, adu-
I *"*;<*¦ J; i

mu, -i
I-,lllll,

.i sua
K)(Íl|/t ||

di-Ni-en- ni.ii- lírucii^
i',„'.'iia, i'.,l'i. Aí,,, ,

lan Uni
\ .illaip-.

fei

]-,,-
pa
i|U
ili

¦iiinpn iTnitO
.•iii-p„'íi,-.iiie

ii rtdra p ii ..
iinplelnu ,. m; i
ireaiiie Ulnck
eneiudo du <ei

A CORRIDA Di. OW.i.VI

Jaranilina levantou n prova
principal

Vfiieil •' U 1
in 

':¦ 
i- -i inei

<¦ i'i rn n, s ¦•'.'
lie 1,7

Du.

luíly. ,,;,
pais , , ,„

[tie conta
«¦mo

.1  nba
Ai 

'•¦lll-— - I
Ki nl.ifi- — II,
.Tn h\\ ai j 1

J'e
Al

Ia -- |-.,l,,i„.
• - Aeaiiiyi!
— Bl Ia

T-tinis - I'<»j.
asil - Bururo
,'i-i'iia --- Tilltú,
larauyi n — l 'tni!> );i

eedures
.¦.mi,,....n
ílllilllilldu

va p.iii ,." ires

out* da luta um i

l,il„',.r,,
Ii.SIII uo
Mut-ulni

tcilm, i
lelizts ,
iliMdeiel

in - pi i.i

- ,- Inii .
i.jiwl pi- ••

aillMlUJ i. i;
,^ i|,-N |). ilii,-,l

,-in p

ia. .liai

1>I Mn..'H. pi
¦a será rc
ardi'.ria â 1 li.jita da

' 
MO.VTARIAS E CÜTA(;6líS

\- m
O •.tilíi';i

SU m-s-

Vroml

íüirlii.-j cuiiiproniissuda
> oiiidnis w*to 'is a>;

inpeiinuii
inunieiuos 1'lnnls euin Hall;

b -.,,', ii inclliui' Xi.i in- miu Ime-
dfaiu, t»3ud«'i ilotninndo luai ti- n i
,'i''r.'da du ilireilu, üran Fina
pau m apeieeUeu da airupeladii
de Cuiiirule, mie lhe fleuu 11 trúa
edl pus na 'ti .,,, I lepuii-, IJiver
lid<» uomo Humprtj, corrvndu de
punia, perdeu na checada [iar.i
Anuiu, aealidndo a um eurpu ,les-
i". \ Hetçuir, AiM["i" ¦* Apriko*
f-o, após umn 'li puta .ni'i''tii':il.t,
fruzurain n< ¦¦¦'.». urduni, u disco,
deixandu a ceivn Ue itult curpus
Uiilbú, "(ni- leve a sua carreira
embaraçada pur Ita vi Ia, Sn mi-
lha parn anlmaia dc qualquer
país, último número do pruiíramn,

ni um final de Ljraiule ¦ninoçiV

i íí; ru ordo '¦ -Mi a < t<i.i',:'i
l|Uu ílVMiiipUlilldniUi .. pr ; i
íui.irii!'!*'' s mu idiima sviua
r- : .Ma |n'.,|, s ir lieiii d.vidiil
ri;ii»il(i ;i opinif.o i in favor
mi ila •-- .'ini.'.!'.', ii' .

Se i.-.-i, <„ ,11,. ,|iiaiiu a is
lis ¦• uni., reir.-s. laai.-em i
uevi- nesj) e/y, ,„ ,,,,,. ,
inenur numer,. ,„ , mi,,. .

in, ¦' Hur,n Ir.nj s i'.;
li uai. IMrmiiie, tiraijuatá, I
UntnruKu.

Hntlnn

lii

ln

d.i

p I
I 1,'U- i|i

¦>M1IIÍV>

-a

i;,,s d, .'..' Ijuanabara, Internacional, Ma
ra, tendo nu n:,*u <¦ Roquoirílo,
iinii'<'iis ¦ ."." pari" — ás f(,2fl —* .\'\"!ri>

lãu satis- lrerrelra ¦ Oiffs u í di- novia-siníoa
1 — PiTmins — M dallms de praia

trof*! ama i* bronco — Conoorrunti.-K: São
,1,. ".... - Criüínvãu, Oiianaliara, \'a-,...

r sentar, tirntri ntíi e Klàmniiirn
juni i s', il" paren — íi-s 9,40 - " 11 de
senlm-s! riul," de líínn*' - ll-inin Veles

a s .!,• prlnclnianl is - premiu.-,
lell ian-, - M ',1'illias ,1^ \.,¦ m. il e binnzi

liti|ii'.i, — i vnciirn n ten: Laiíu. 'I n uai ia-
unia os ru.-Va--ii "A" e "13", Internai iu-

"l'u- - mil .\'ai:i':"i,., e l'lr lè.

11 l'l'!l- KltlO S-i: !'-- da I *.-,;. r - ll,, ,',!.-
rineudu de novls-im >a - l'ii

-.',,, na mi,- ¦- Mi dalli is ,1 ¦ pra>a '¦
e„s le- lu-.iw... - r.,i,,.,,-, es: ri nu.-n-
i.iiau-,- Ku, Ii-aiaf. Círairnfiii, •' Cristóvão

Nula- u iliianaliara.
&'." paruii — ã*i lu.JM - l'.rf-'

;1'"' I -i poni patrfto di iunlur-') ¦ (Vu
""-' mu,* -- ,M..,1 ili.ai- de pniin e brnn-

<"•'¦ >¦•¦ - Cum iirri-nii s: Klameim ,
a"- X'ii'u.'-..i. V.-isen e lei rnaeiunal

:).•¦ puren - ás 'ii.iii - Ayr l'i-
iiberii — om rljrKPrs i ¦' sem pa-

di» ir',,, d- seniuiy - Prêmlus — H«-
''¦ dallta.s do p ata r- .'nroir/e ¦— Con-
. a , i,|'r,.nii\-:¦ 1 ¦'i,'iui,i]"ti. |:it'i'n:i'-in-
¦'- nal, vasco ,¦ Giiaiinbiira.

"Copa l'i'.l ¦raelun L'ri:güny:i de
a'.- Ii-.'ne," — Siir;|.'-sUi'i> irlnea.lu
, :-.- ilu junio-.s - 1'remlos ¦ T-ea an

va 
"tu ciai, , niedn.'iias ne pra a i brnn-

¦;i ;ü .;4. Z( HUH remadOlTS - L'ülK'O.TMl-
;;uvil>j, tf*!:: Vasco. Intcniauionai . Cuaj
.1':', u unhara.

il." par  ,',.< II.'.a — Dr.
irados Luiz Aranha — Out riggíM
iu Hur cum patrão de t^mloiv - I'
inlclu.] — Jledailvis de prata ¦• b o

 iVlli', 17 1 ,,1,'M VíISCO, N'al.7
[••lumenuo.

ii,,.--. niiiir os dois lii
clubes contam com adn
(ida.

x tabela ,la i-v.|.-,,,,.."
lltami i.lá a.--;in dispo

riunthit nsr j' l-'.tjnt.
lainipii da rua Gllíinabo
prováveis; Pliíininfntn'.
tais; Moisés e Maehadi
Hpinelll o Afotislnbu: I
-I Carlos. Tini, r. N i
I rilrO. rtilUf )"J'I
1 íomlnsos e Newton; .-
Volante e Ariluas; V'
uiio, IMrÜo, Xandiuhu

/,' ilufoiio .r li mi .,i,i
po da rua (i ii. i-.-il Sevi

US Sllll|ill-

s fe-raudes
travei tor-

Teumá
Mata-

1'ÍMl,
':ii -

Viistrielt:
inianiuria.
II,i- Zizl-

Xn

t;js

Illil

limito»!
li ia deVi Mtln SUUClltO 0 dititÜ

metros parn todos,
ii Uonsclbo Tecnl ijrcin

rin tia l.iea do Ileino i imarain
k> Jarundma arrebatou o trIuní'o, por | varias medida*, afim de une esse

i.bvkei - Li. Ferreira 5-1 j pequena diferença, à Chlpletru, Jcertnmo seja Isento de senões,
Cucyte -- .1. Ztiniga . . 54 quo avantajou-se apenas dc calie-1 f-ndo nainentlo varias coinissües

gn a Vesuvlo. ü favorito Urus- para dirigi-lo,
sunga, encontrando nos instantes (J programa geral ' o seguinte:

I dftílsiyos d caminho interceptado, J '¦' parpo — ãs 8 hs, - iid-
t' hãfi pasmou du quarto lugar. j mundo Calixto — i'oleg plg« a 4

Mdpíantea — Prêmios

1"." panai — ás 11.411 /j, 1 -
'¦v -\'i< me.vi-r — Double skiffs dn
junlors — I'ren.ins - .Medalhas
du praia o bronze -¦ Cuneorren-
le.-..- Iiiternaeamal, Vasco, Fia-
mongu, S. Cristóvão, Xutaçfio e

prováveis; liolnfotiU Aíne ré:
Ci .lell u linrgcs; UaNixa '/.. .\iu-
min e '/.-i.ri: l''i-,'ln,'il. (ieraldi-
1111, Ileli nu. tJeiiinl  1'irli.tl. --
.liniTtai Cabrita: AriiUon c
lirltta; lii-,)",-,, Húilnbn ¦• A'ei-bla-
des: Xil.-iiili,.. Carola, llmi-n in.
\'ii ula c lífitjuerdlnho.

1'uMi, ;, .-;.;„ ,•;,, is/.,,-:., - - Nn
tslaulu d" Sã,, Jannarlu, sendo
.:Ufs ns seuíí tea ms devem atuar
na luta principal; I ns^.o — Chi-
eitinbo; Jaú e rlurln lo; Klglluin,
|i.'i"iiiiiu e Argeinlro : \rniandi-
nho, Vlfredo, VlPaduiilea. finnza-
lez e Orlando. íúio Crlstnvdo —¦
Onclnlin; iii-nu.r.iie/ e Augusto;
liiva',!", lindo " Arquimeili - Uo-
horto, SiiUui. \'.ii.'ivim, Xestor e
Motins.

Ilunsueé-iso x llnngu Nu
L-ramado du avenida Tuixeira de* Castro, cujos, fiiutdrosj devem «ur1 

|ronstltuliÍos pnr estes íogadores:' 
hnii-iiiréxiju - 1'orrera: Osvaldo e' 
Clualter; <'lui)oaiii'i, |)ibi e i-

; elo; l.indii; ;,(íelndu. 1'autoni. \,,i-
sun ,¦ Mi|i|||pj! H-i.i-iu' — iler-
mes: l,'neas.„e,|.Mitrin: Mineiro.

j .Muni e .Wjuilu: l.u'a. Madureira.
, Aitito, XaiUiilu, 11 odir.

ISutrc «*;>um rluin'- haverá uma
série de qfuau-n «neontroy pelos
seus re.-p.-tivu:- toams infantis,
Juvenis, amadores e profissionais,
ns qunls "tsrão Inicio, fif- S.Sn e
'.' lá ila niiiiihá para ,,- dois pri-
melros ,e: 1,1; ,- ::.!,', para us ul-
timos.

TIA /.'/,' I IJ.-IS V M) JOüAfíA

Atíí onletn ;'i tarde, Murndo se
vorificou o eiici rrarnonto do ex*
pedlenlu n;i 1'MK, mio havia
Uiidti untrada, luuiueln entidade, o
contrato du Jogador narradiiH, i|iiu
nssim doixnrft rie fitui r no team do
(•'lamengo hoje h tarde.

7 lt lUSFKItRXaiA IU'.
A M ilJOlt

Foi registrado nn IVM.IV o
Inscrhjílo do jogador amador Ilello
!'. I,slte, ijiif vêm do Tupi, do
Minas Líornls, paru o Botafoyo.

HERMES CONTRATADO

Vem de ser rcq-lstrado na K.M.
j ['. de acordo com a comunicação

da c. n.D. o contraio do Jogadoi |
Hermes, pelo Cnrito du Kio IVC. !

O TRICOLOR í: ii FAVORITO ¦

Kntrn 3G cronistas esportivos jconcorrentes á Taça "Her^ert
INIoses", 2s deram seus prognosti-
ros apontando o fluminense co-
mo o vencedor do Fla-Pln de hoje
Dos oíto reBtantes, ¦! são pula vi-1
tdrlfl do Klamonsu e -J 1" 1" einpa-
le, Se essa p^ijucni estatística
não aponta o tricolor como o fa-
vorito, chesa-so íi evidencia c\\ío '
n Fltimlneiire •¦•-t./t com umn gran-
dt torcida nu crônica esportiva,

.11 !/-•• ( 1/ AIÜAMEXTO

m ia ao Campeonato

Viva tnsmquilo!
No campo das competições comerciai" A COMPEN-

SAUOKA ocupa utn lugar tle real destaque, porque, veiu
resolver um salutar problema de economia domestica
levando a muitos lares o conforto e sobretudo o prazer.
Comprar dc tudo tias melhores ca as de sua escolha,
pelo preço corrente c finalmente pagar em prestações
módicas c mensais, é partir da realidade para o sonho,
é despertar de um pesadelo c preocupações econômicas
e viver tranqüilo desfrutando as delicias do conforto até
então privativo dos afortunados. A COMPENSADORA
realiza com segurança esse sonho oriental em pleno Rio
dc Janeiro.

A COMPENSADORA: — Vendas a prazo — Rua Qui-
inda n." 59, (51079)

«AOtûuéméem
ESPECT0RANTE ENÉRGICO
aNTISÍTICO POR EXCELÊNCIA

INVOCO VAÍ

BESZHiE

Economia & Finanças
AS EXPORTAÇÕES l'B MILHO lalem de colocar ít disposição do

fiovilrno nrmazena para depósito e
O comGreio externo do miUio | emharrjue de milho e assumir o

(em sofrido osullaijAci' profundai compromisso do melhor aparelha*
r.ão oferecendu, pur £*sio motivo, monto para as safras fututad,
i|ii:iisi|iier perspetlyas de newiclos bem eomo n de adquirir dez canil-
seguros para os une se dedicam í nhòcs e lliuinelar a itqulsleãc de
il sua produção. Apesar dessas 'locomotivas, VUgOes e cavalos

mecftnlcos, etc.
O deflagrar dn guerra, justa-pie até híi_ pouco mente no Instante em uno tais'tempo nau ocupava posição dos- |„|c|allvas eram postas em vigor,tacada entre os exportadores tlc | trouxe conseiiuéncins de fundamilho. Plissou a contrlouir com i repercussão no comercio dc ml-

parcelas elevadas pnra o oonmmio hj,0> 0s nf,ssn9 pri,,,,,^,^ merca.universal, a partir de 103S. XVse ; ,,„„ con81|m|llores ,-ol.,,m pUngldoS
| pelo bloqueio, acarretando a ime-
(tinta parnllsa^âo dos neijôclos,

11'lreunstAnelus, que tornam multo
AFECC0ES DAS VIAS RESPIRATÓRIA"; n|ent6r|aá ns cotações do produ-

, lo. n Ilrasil

adiado
comu*

dn [tio

rmu referene
de Xovlsfllmos deste am
por motivo de niíiu tòmp
¦ iIr-:-, a I.lgu de Atlétlsmi
di Janeiro ijiio «erft levado a efei-
tu «in s de junho próximo," fis 8
hunif no Bstadio do fluiniliensei
A eseoihn do li»'-'il ob uleee ,á rn
snhi-;.'M, do (.'unaulhü de tíepreseii-
lumes ein ::i do Jmielr i ilu lll-ll.
mandando rpie se renllü* m tü eom*
petii:íí6á alti rnudamente, nos t-si:<-
dios '',, ('.. lt. Vasco da Cii ma e
Klumlm n-f \'\ c.

uno, as nossns vendas dé mihv
: para o exterior atingiram 1115,41)0
ItonGladns, no valor de 44.!•'{:!
(contos de ríds. Parn so evUVn ou. até então npresentavam oe

As hemorroidas e o Phylanoi.elarT^ii^inó.^^d^mu^^^.rr'"  '"'•,
No tratamonto das lieniorrol- i ""¦'"'" l"iv|dn, viíjnmos os nlgarls

i mos relativos aos períodos ante
! i iores:

Ano, Tem lede,
• '.'l-flMdtl*

I ,ML'I

l",| Ml-

lii UH"

nosso maior compra-
dor do milho foi a União Belfco»
raixemburfíiiesa, para onde ex-
portamos 71 psp toneladas. Para
a Alemanha vendemoH 17.215 to-
nilad.as e pnra a Holanda 14.6U3,

A média do valor da produção
de mlllio do Ilrasil. de I9L':I a.
111.13, foi de 370.076 contos do
rél-.' Em 1036, esse valor atir.Kiu
1.134.L".'.'! contos e em lüilS. r'-is
1.427.541 contos. Sempre orn as-

.-¦'(i JOGA KM 1'ltOI'ISSlOXAlS

in 'is estnl utos d:iDe acofilo com
I'. M l'. em vi_'Mi iijío serfl per-
mltido nua jogos do profissionais,
a inclusão de nenhum amador,

HB8CIXDII O OOXTUATO

O Bo
res 'tndir
Xelsun,
ne ln ese
Munais.

nsíucwso p. C, vera rn
" contraio do jogador

que vinha atuando nn
uerda du teum dt* profin-

das, íjuer se aiíteeantem exter-
i eis "ii Internas, h cotnposÍt7ãi
vegetal tln preparado PIIVLA-I
MU. não deixa rallias. Itapida j
mente, n moléstia cede por com* '

pieto, lia-taiiiln duas aplicações mnn
por dia em banlios ou lavagens. ! 1'iau
São necessários, portanto, dozi "'""  le.nn D.7tni:ü'J"s
frascos, porque cadn frasco cot- j
retpoiiile a um banho ou uma c",n" M: Vl'- '' «ensivel o salto
iuvimeni. i entre o movimento de vendas até '

rflYLAXül., !¦ o romádloj 1937 e o observado em 1S3S, o censão.

pronto dns hemorroidas e sun.s|t|U«il aumentou do cerca do triplo; nm y_.o, Í1S exportações caíram
nplIcaqOes nãu alteram os halii- "u quantidade e ipia.-e nove vo- n„,.ft 27.-140 toneladas, no valor
tos do doente. f302SÜ) üos no valor! | <Je 8.251' contos de reis. Nus ilols

Em 1939. as vendas decaíram primeiros meses do ano em cur-
para 7'J.148 tonelada-., valendo „<,, n„ vendas pnrn o exterior não
22.400 contos. Nesse ano. o ko- foram ali'-m de 162 toneladas, no

; vérm. deliberou Intervir no mer- \ vn]or insignificante de 6S eontns
endo de milho, com o objetivo dc dc ré|3, Km Igual período de
facilitar a expansão do respectl- 1040, ns exportações registedis
vo comércio. foram de 6.720 toneladas, equiva-

, Pelo decreto-lei n. 1.411, de 11 Mentes a 2.312 contos.
tio Julho de 19o!), foram postas .

I _.„ J___  .,, „„.. ,!.i__  ! 1 cio (jue se verifica dns dados

MEU INTESTINO PA-
RECIA MORTO ...
ft

Su Paranista —- C. Pereira
Sij Am<5ra —¦ A. Gomes . ,

Cou Mardy .— Xão cor-
rerfi

7" Cinema — K. Crblna
|v i-vi iá. — ll. Soares . .
!' Crlojan -- -l. Mesqtiltu .

Pri mío Soneto •* l ;'<"1 tact
»_ iii:i,,iiivi!„,i.

Cr'
3' Curriiln — l. p.-i.iii, ,
ii, A-co Pav — p üusso .
il" Honltinha — .1. Zuulf;u .
:'• Êbttlo — A. Arnujú . .
7" VaJeriano — J M urrado
f Tupan — W. Cunha . .
; 1'Hna — .1. Saiitus . .

El* — O, Costa . . .¦ i'|na — VV, ,-Andráde - .
•'¦' .Viola — E. Silva .

ura ra.
I." paren -- á? 12 ' horas —
uva Clássica Oustavo Mer-— Vni h :i S il-- novíssimos
Piemios —- Medalha*, do vi r- IO resultado: gemi du corrida foi «o pr Ipiuntes — Prêmios — mell e In. ize - Concorrentes'

2 o segtilnto: Medalhas do prata o bronze - tnteriiiicional, Botai'l Prêmio Copa Itoca — 1.4W) me-1Concorrentes.: Vasco, .-'. Cristo- .\.u

EM BENEFÍCIO DOS PCISKKS
!)!• PORTO ALEGRE

Quarta-feira, o match de
bcno.fjrio

VOTO llõll i UIO /'.!/• i OS
JijilOS

A p .rtir de lioje, "¦• Jogos dus
campeonatos da tVderaçÃo Metro-,
polltnnn di Pootball serão Inicia-
don mal; cedo, ohedecendo ao se--!
çulnte horário; Amadores 1 o lõ
dn' tarde e Profissionais As i! o lã
iln tar.li-,

\ ifi IXTEItnSSARA CHUTA-
Mr.xri:

fe': •Jpà tgjjjm í â
em vigor diversas medidas ten-ii ,_,li. ... . noi ii B expostos, o merendo produtor dedentes o afastar certas dltlculda-1
des existentes parn qs em bar nu es

i do produto. Foram criadas novas
usinas do beneficiamonto e ex-

ü teli» ^per.^^lf Enéaa Anmnntt. re
«dente era S Paulo, ft rua ülyccrio n.
64U, que tarou ;ornpletament*! de uma
prtsãft de retitre chroniea cora o uso
ias 1'itulas Aloicas.

Nâo ic trata de uma mystiticaçao.

mn dos mais sérios período? erí-
ticos, parecendo-nos que a indus-
trlnllzaçtlo Intensiva do produto

... sç-rü o melhor caminho a SPRUlr,as empresas do navegação, filia- , fts fl resuita„tÇBdas a Conferência de tre e^ ^
concederam uma redução de t 1/2
sliillngs nos fretes marítimos e |
a suspensão do chamado "t-ebá- \ OPORTUNIDADE COMERCIAL
te" (2 1/2 sh.) o que redundou I
numa redução total de 5 ehilllnus: | Fl',|im comercial de Nova York
as estradas de ferro dimitiulruin deseja Importar sena do Brasil,
20 % nos fretes; as estadias de ; podendo faze-lo em grando qua-
vagões também foram reduzidas ' tldade.
de valor; a Administração das | Os Interessados poderão enviar
Poças de Santos tomou medidas j amostras e Informações para o
de elevado alcance, concedendo j Escritório de Expansão Comerciai

I abatimentos c-m taxas diversas, dn Brasil naquela cidade.

| tros — ¦üOUOf.OUO. ]• _. Marolm. vão, Buqueliilô e Pia mengo,
i a», "i a.. Suo Paulo, por Taciturno '-'•" pareô — fi.s S/JO — Oastão•• Marina, do sr. K. Ferreira fl- do Oliveira — Honra — C',ks a 2

lho entraineur A. Corslno, 5S |
. quilos, 11. Soares;
1! Sil, O. Perniindes;

taçao, Vasco
bani.

A dlre :5o
Hcjjuinte:

•B"

mil dn r(

Vasco
Gúnna

',i ' 45, ii.
E2 Gabino,
64 | Faceta.

«»Iol

Oltlcoró.! "

Blue Ui y.
Macedo. Correram maia

Califórnia, tíeymour e
Tempo, So 2/5 segundos.

54 J Ganho pur trjçs corpos; o tercei-
.VI f to a dois corpos, Poule do pu-
52 nliador, B:i!*500; dupla (lll), réis
53- S6Ç200. Placés. IM$80I) o 323100.
52 Aiiostits, 24:5ü0SüP0.
7,i\\ Prcmlo Axum — 1.4U0 metros

í — 7:00US0U0 Io — Tabu, c, il u„
C001 São Paul'.', pnr Luminar e Kuiu-

I rlsta. de d. Maria. Castro, entrai-
i e.eur W. Costa, 53 quilos, IJ, Fer-

.-s reira: 2" — Bali, 53. .). Zunlija;
-V.|3' — Porã, õ!i. W. Andrade Cor-
t- ; teram mais Genlpavana, Iporan-
55 ! ga, Allgury, Quinzinhó, Ouro Ver-
fo- de Cnchnça. Tempo, l'_ segundos,
r^; Ganho por cabeça; o terceiro a
j-1 doía corpos. Poule do uanliador,"-3125$40ü: 

dupla ,14). 45SIUO. Pln-
531 cês, 1152U0: :U,?4iiO e 125700,';,;;] 

Apostas 3B:S50jOOO.
- <! Prêmio Lido — 1.200 metros

— õiOOOÍOOÜ. 1" — Crari Fina. i...
1.200 metrosP" !l" ,:l'' Grande do Sul. pur; e, "Club'

Enliniia e Japy, do sr. C. .1. Nle-1 euteirus Agricolas ê uma Institui-meyer, entraineur O. Feijn. 49 <.,-,„ nacional o nova do escotlsmo
Ks.| quilos, D. Ferreira: 2» - Con- ne pais. Fui lançado, em 1030, no

Simões . .Viitriile. ai, .1. .«Uva; 3» — iRart- Nonlnste. Consistia essencial-
Bracobl - ,1. Mesquita 53] té, 50, A Gomcz. Correram mais mente, na reunião de uma ou
Atnpel -- S. Batista . . [dl: Oceano, Quevl, (.llorisla e Batu- duas centenas de cria
Capoeira — C. Pereira. 53 cada. Tempo. Sn segundos. Ua- amparadas, ás quais assegurava-
Luretta - A. Fernandes 63 i nho por três corpos; o terceiro a Uo o ubrlgo, a alimentação, a edu-
Polo -- li-, Btmltez . . . 55 cabeça. Poüla da ganhadora, réis cação e o 

'trabalho. 
À sua testa

Bolero — J. /'.unlca. . 65 175200; dupla (1.1), 55S000. Pia- havia um educador' diplomado na
D. Ferreira 53|cés, U5Ü00 a 415000. Apostas, [ Escola de Chefes Escoteiros. Con-

Prendo Suuthern Port
tni'troí — li:000?000.

'chüles — J. Silva . .','•'> Tiberium — J Zunlgü .
::, Urutus — S. Batista . .
Ilu Capelo — W. Andrade .
f,-\ ,1-tirodo — .\. fítitlerrez .
6'í Piinnstiy — C. Pereira
70 Bien Alneíe — 11. Soares
6d Dim tia — 'í. Custa . .
4'"1 Acíituya — IJ. Simões .
In Marcelina — t. .Morgado

«» ^Dp^ IDADES l / fA*^
excep'o os __—

1 Oa encontros Rio *
.sempre despertar.nn lm
siasino du torcida das

. tai« '* por esríe molivn
] uni- u match que seríi

ll!

na SECCAO SANCARIa do

Prêmio Belíoit

liapidos

cSCOTISMO
C3 CENTROS DE ESCOTEI-

KOS AGRÍCOLAS

ou "Centro" de Es-

n proporeiontir
dn Sul, a ofer-

pobreza de Por-
i" A'i ;:ri'. vitima dos enelientes
une assoiaram dias seguidos u
capital do Estado

Os dnis selecionados nãu estão
ainda escalados, ,- a-, suas enti-
dados respetivas Bumentc o farão
na tnrdo de lioje, np'os ,,>¦ jogos
ofclals dos seus torneios, entre-
tanto, como amhn.s tün Interesyo
etn ciin.^esuir mn brillumie trfun-

, ni quasi todas as cidades do in-1!n 
'"'"'"i" " s";1 ''',val' l'al'c>u-ao qne

lerior de fornnmbiico. como do- 
os 

,m",lores ^kD!l !lc i:; n Paulo"apüal sejam esca ados

Jlilu lliiriíonlc, 23 (A.N.) — O ,
io Paulo Mngiulor Caleiro, considerado o\*M carta de >S«<l«"i«<«°« «ti em

ide i-iiiii- : inelhiir z.a„ue:r,, do Estado foi pro- ! n0SI° escriptorio A rua Pire» da Motta
ias capl- ; eu, adn pur um i liiri.-ariii do Ame- | n. 44. B Paulo. 4 diurnidçAo doj in-

natural, rien do Rio, ,'11111 .1 liiuile obter teressaiio»
iginlo nu u seu concurso Imediato. O l'a- i Sr; M Fittipaldi S Cia Ltda.

prordmn fiuarta-feirn, nesta ca- \ lestni Itália, clube n que pertence j Cordmes saudações — Venho pot rode
pitai, entro es representações ila 1 ti citado josador, pediu ela au-eia | ,,„„ açr.-,dccei » w ss a maravilho
l.igu de Footliall da E tado de S. ciinlos peln pnese, o n iosndor
lJau'o c da I'"' .!.;.-.i;:";(. Metropoll-I quer vim..* tiontos tle luvas,
lana esteja di s.pi rtuniln tanto i.i-
tere.ssc, poÍH, vào reaparecer os
melhores quadros dos proflsslo-

Depois, n fim simpático da re-
• 1 •, - -...,. ¦ . ¦ ¦ ¦ • 1 11 1. . 1, . 1. . . -¦¦ 

111 
-1 ,

piiKiaxate aa rua ijutnie etisinuti-me »•
q Pílulas Al nica**. Comprei um vidro a»

nselho Tócnico da Ui;a de Re- i *'asa Haruel e comecei a usaiaa Nel Ias
iiin reuniu-se extraordlnirlamente | encontrei a felicidade. Os meu.» intesti-
parn apreciar e«.se fato, ficando j ""* -onicvaiara a tunrcionai coro * ma
resolvido manter a disputa do cor- iim;' reRuiaridade Adore so tomo uma

<i:n.i Mil A l> 1 .1 REGATA r

s\ cu*a que obtive cou; a* suas Pílula?
A!nica». tu padecia dtsüe menino de
uma rebelde omite út ventre a ponto
de püi=ar 20 dias sem fazer minhas

stlnu-s
¦s Irtnn

'. necessidatltí». Meu intestino parecia mor-
O esta.do nífitado do mar poz em ' to tiastei minhas economias com laxan-

¦ sobrcsHflllo oa moio-j náuticos, pela ] t« de toda a espécie. Em bôa bora, um
dlficuUlade quo npri -7'ritu para
regniu anuiu íadn para hoje.

'!%8$K!8i>Çf- yOBt ________iK0 °' víiniiWw-vè*r^lHB

v*'^i*i( L ¦ y f/7 Édr_wy 7 fTlT-aSs*

^FUN.CAO INTESTINAL'^BfK*

tros o (-'uIís estile dlsf! minados
pur,'

nu mio
a regala

in lm: mil!-:

monstração de vitalidade oe eli ,
I ciência e atração as alas Jovens I pinIa ° J":"u üe nuarta-telra.

lume, que síi serú trnnsCoririo ho- ; pii„ia de vez em ,]uando para ajudar a
Je. pela nmnltã. apôs n vistoria iiiíesiao, tftuprt que aüusj ae t;ün]idi.p
que ps seus membros farão nu nesada». Nâo tenho mais íerusen», enr' ia P',i-, -.-,.: Irar fie a mesma Uaqoeca», paleítacõe» dòr oa boca do

, estumago. aero pontadas nas costas
lioje como bem, durmo melhor e tivo

' alegie. lunto a minha photographia *
! luloriio lhe» i oulilicai esta carta, alim

de que o povo paulista, ioffrrdor, taes
•iso deste santo remédio, (*"*)

TOHXEIOS DO D./.B.

pelo Departamento]gunlzutlo
para os trabalhos d"s zonas ou-1 "y l':nl"''''»s fãn esperados nes- ! 'le Imprensa Ksportlva. prossegue;

| trúra abandonadas. Nesses ne '" '"'"'''''i tcrqa-felrn nela manhã. cn,n multa nn'mti6ão o Torneio de|
quonos instliutes de educaqao, sub: Z~Z..~..~-~. —— | Classlflcuçilo de Snoolter, na A.B

Bocaina 11S000.
I 44:00()$000. Isequeutemente, o "Club ou Centro

Premiu Tapajós — 1,600 metros Prendo Obuj — I.S00 metros — ;i1« Kscotelrus Agrícolas" era uma— 6:000Ç0U0. 4.UdO$000. r — Axum, c. 5 a.,' Escola de Campo, tal como pen-
í São Paulo, por Fragor e Aman- saram Kerschenstelnes, Frobbel ei dos. Como liomunagem Justa ao

Ks, coy, do sr. D. Laízaresclil, en- Pestalozzl. Aasociava-se a Edu-[seu devotado trabalho, rumo ro
_v | tralneur 1 Lourenc», 50 quilos, cação a Assistência Social e AI conhecimento ao seu sacrifício

a cho\.i. rústica, mas em plena
natureza o sob orientação técnica,
podemos dizer que nasceu a urca
nização ila Juventude Brasileira

;as des- norquanto sua arregimentação loi"Xpontauea, patriótica e d-pen-
dente de sentimentos do brasill-
dade mtilio profundos, o criador
e organizador dessa campanha,
o organizadores dessa campanha.
verdadeiros realizadores dus ideais
oregados por Alberto Turre» nau
podem e não devem ser esqueci-

dos melhores
fabricantes !

CASE IRAS,

3* i 1. Ante-ontem, o sr. Ilit^-o Rebelol
i venceu Lúcio Guimarães, e Ge-1
j r.-i.ldn It, Silva derrotou Emanuel

Amaral, Amanhã haver/l us en-' eoniros: Evernrdo Lopes x Au-:
guslo Hodrlgues e Luclllo de Cas- .
tro x Aniuimedes Valentim.

1, VAI HBVXIR-Sfí O COXSBLRO
SUPREMO

Cl
su ObUE — O. Fernandez
DU Monita — A. Brito . .
:•'.• lnda.val.uba — D. 1'er-

reira
-'.' Bartiiou — J. Zuuiga .
20 Tennis — A. Araújo . .
('-, l':iir Day -- ,1. Santos .
SU AIco — W. Cunha . .
;:.-, |>on - ,1. Silva
C'J Soltcrona — S. Batistu

Õ3
54 I
ss:

MI
i .Aposifis, 48 :C30!?000.

Premiu Carioca ^- 1.SOO metros j promla -p.,,,„.-,,-,., ilu,;, _ lè60o_- i,:-;,iii.i-,iiiii, ; metros --• ti: .i->'i'ie. L= — Am-
j pere, c, 4 a., são Paulo, pur

dn- Ks. | Vlsteador e Amparo, do sr. fl.
.' Sues — J. Canales ... "7 

Prletzehvltz, entraineur G. Rotlri-
100 Criimete — O. Fernan- : puez. 50 ipiilus,' ü. Costa; 2" —

des .... 

}{. Iieiiiii;-,; í" — Divertido, 40, Economia: combatla-se o analfa-
O. Peruandes; 2o — Uraquitan, batismo, garantia-se ennuadra-
õ0, Mi Tavares, Correram mais j mento e renovação dn personoll-
Braila, Forrlel, Lido, Usolar ejdaile do muitos meninos então ft
Annjíi Tempo, 99 íi/5 segundos, [margein dn perdigão, radieava-sn
rjanhu por um eorpo; o terceiro (o homem uo campo e 1-f1 lhe enai*
¦ 1 dois corpos. Poule do ganha- navn uma profissão útil nue lho
dor, ,'SSHOn- dupla 123), 2li?400. ganruutlsse rumo certo na vida.
Placés. 22S7II0; 15S700 o 2IÍÇ700. |Üüsso modo encravado em vales

férteis, longe do btillclo das cld.i-

Ido Voltalre — D. Ferreira
25 Brasil — J. Mesquita .
60 Bailador — W, Cunha .
t'0 lionaldo — \. Pereira .

des, ess;i pequena soeiedfide esco-
toira, cultivava ;i terru, nnavu
novas fontes de culturas e for
necla, aos municípios mais proxi*
mos, algo de elementos de subsis-
'•¦nela. como legumes, frutos, etc;

Aprikoye, 54, -I. Zuniga; 3o —[com o^ resultados da venda dos
iu Bororó — J. Xunlga . . fis jcnibú, 50. I». ['""erreira. Correram seus produtoà, os adolescentes

Timoyu - Cuo correrá ü-í mais Ita vila, Volúpia, Sapateador, 1 conseguiam formar uma pequena
50 Albarran. Dane. Yuste, Nogulnlio, | economia e demonstrar a eficten-
32 , Copa Roca, Notivago e Gallarate. cia da escola rural, Hoje os cen-
56 ! Tempo, 9« 3/5 segundos. Ganho 
55 por um corpo; o terceiro n dois 

'. ~

1 corpos. Poule do ganhador, réis.
Clássico São Francisco Xavier j T3ST00; dupla (14), 63S600. Pia-

i— 2.400 metros — 20:000ÍU00. 1'-'''", 2S5000; 13fl00 e *S.?000. i
! Apostas, 62:270*000.

Cot. Ks. Prêmio Crnssanga — 1,600 me-1
30 Taitú — O. Costa. . . , 50 tros — 5:0005000. T — Jarandi-
ii Petrel — J. Canales . . 00 na, ?,., 6 a., Uruguay, por Shah-;
22 Misslssipl — L. Benitez 61 i riar e Jnrana, do sr. Dante V.
40 Black Tonl —• L. Lelgii- | Cavngnino. entraineur C. Souza,;

ton , ,'•  . 55 45 cpiilos, R, Silva; '."' —- Chlpie-'
200 Midniglu ííevei -- .1. ! tro. 54, W. Andrade; :i" — Ve-

Zunlga ss I auvlo, 5ít, H. Soares. Correram
S0 Corena — P. SimOes . 58 j mais Urussanga, Kilwa, Discórdia,
fiO Paulista — ,1. Morgado . 53 , Qulncas Borba. Nle.odemo, .Monde.

i slr. Sugestivo 9 Dominó. Tempo,
Prêmio Mnrhueho -- l.ROfl me- I tCj6 2/5 segundos. Ganho por ea-

t,.,v ... (i:y0oçi'»'i!'í. í beca; o terceiro it Igual diferen-
; ca. l'ou)e do ganliador, 137Ç7U0:

,--,,, ,.,_ ! liiinla (3-11, 32S700. Placés, réis' 
70S700: 15S0OO e I4?:iii0. Apostas,
çSrOSOSnon, fMsta de areia humi-

seus nomes devem ser lembrados
tnlo eomo valorixaçilo de ideallá-
tuos extérel*jt mns como justlQa.
oois que, títvro an especializações
*; ritmos traçados para a mocida-
de, este representa um dos mais
nobres e edificantes O "Club ou
Centro Agticola" 0 um marco du
caminhada parn oeste, uma pro-
\a da iniciativa nacional o uma
enluçüo precisa, de alta cxpressâu,
para muitos problemas até aqui
Insoluveis, Digamos, pois, que
esya obra nasceu em Pernambuco
a 13 de feveieiro do 1936, foi lan-
cada nas cidades de Jaboatão, Ca-
tende, Kectfe, Granhuns nüo es-
i|iieeendo de enumerar o nome doa
pioneiros visto qut1 elos são guar

cm tipos fia Para quuna.fei,.,, estft marcada
mclliur qualidade ! ; uma reunião do Conselho Supremo

'. Ti l/B Ifi A Federação Metropolitana de

il li A ' Baskelbal1' ',nra ,rí"!"' de tmpor-

por preços haralissimos no 1."
andar da

Casa Barbosa Freitas
AV. IilO BRANCO, 136

' tantes assuntos de sua alçada.

XO GIXASTICO 1'ORTIJGVBS

Continua bastante animado o
Toi uyln Interno dc Haskulball pro-
movido pelo Clube aimiatico for-

if)0718l ll|EUcs. Ainda esta semana torem
disputadas duas partidas que
provocaram multo eiitusla.sino dns !

;=:=-'.—- ¦ seus sócios, otVrecoiido estes re- !
Í^/S^I^TPAI ' sultui los: Flamengo 29 \ Fltmil-1-  •¦!—I— i nense 25; Grajaú 27 x llcafOKO '

RESOLUÇÕES DA DIRETORIA amidos' T^Z?1™*™ I
DA F. JI. B. . America e C. lt, HntalVie-o x Ti-

jucá.

TafiTlT'/} rt»'v

¦^°°\ Ji ,

1 \\ ______

(NVELOPf
SAUDE

REFRESCANTE
DICESTIVO
ANTIACIDO
SABOROSO

utkts

Novas unidades para a mari-1 A' procura dos restos mortais
nha de guerra sueca de um príncipe

Sevllha, 24 (H. T.) — Monse-
Estocolmo, 24 (H. T.> — Con-: nliOT José Bnstlen Vandiaram,

tinua Ininterruptamente e com capelão do rei, partirá noa pri-
toda a enerala o serviço de cons- j meircis dias de Junho vindouro
trução dc novas unidades de Para Eibar afim de procurar os
guerras paro, reforço da marinha I restos mortai.s do principe Carlos,
sueca. i filho dos Infantes Carlos de Botir-

Desde o outono de 1940 foram ben e Lulza de Orleans, morto em

ü
lambem em vidio» do 3 'amanhos

ESTADO DO RIO

DE NITERÓI

lançados ao mar quatro novos
contra-torpedeiros, o "Malmo", o
"Karlslirona", o "Norrltoping" e
o "Gavle", assim como este caga-
minas, dos quais o mais recente,
o "Ulvon". acaba de ser lançado
no mar nos estaleiros de Os-
knrshamn,

Ofl recursos para a dragagem
de minas serão consideravelmente
aumentados durante o ano cor-
rente.

O " Ulvon ' pertence ft série dos
doze caqa-ininas, de 400 tonela-
das, que serão postos em serviço
este ano. Além disso, está quasi
concluída uma série de mais 24
caça-minas de um tipo menor, is-
to é, de cerca de 50 toneladas.

Em dezembro de 1940. o parla-
mento sueco aprovou um projeto
de lei governamental sobre credi-
tos suplementares, durante o ano
corrente, no valor de quasi 32
milhões de coroas, para come-
r;ar a construção d edofs cruzado-
res ligeiros e de certo numero de

combate em 1037, cpiando lutava
nas fileiras dn Exército Naciona-
lista nas Imediações de Eibar.

¦» i <¦

Conferências sobre a obra do
sr. Oliveira Salazar

Lisboa, 24 (H. T.) — Infor-
roam de Vlchy que o general
Joart, adido militar da França
em Madrid o Lisboa, iniciou na-
queia cidade uma sírio de confe-
nmeliip sobre a Revolução Xaclo-
na] portiieiiesa o a obra de Sa-
lazar, afirmando ser difícil nesto
momento apreciar conveniente-
mente tudo o alcance da obra do
renovação empreendida por Sala-
zar que deu ao povo o (rosto e a
coragem perante as pesadas ta-
refas do íuturo.

Outrossim, a "Revista Aeronau-
tica". órgão oficia! das forcas ae-
reas espanholas, prestou umn es-
pressiva homenagem aos volun-
tnrios da Aviação Portuguesa nue.
ao lado de seus camaradas espa-contra-torpedeiros o submarinos, I

cujo cuslo total (¦ avaliado em " 
,' ^"inateram na Espanha

cerca de l-l| milhões, Nacionalista, afirmando ter sido a
lia algumas semanas foi lan-; h'1" e í<-'<terrial amizade do san-

çado o primeiro dus submarinos 
'-'"" aerramiido que cimentou a

projetados, o "SJoormeii"; se|s solldiirledailo entre portugueses •>
submarinos deste tipo estão atual- f>lP'»"'p'g.

mente 
^construção 

nus estalei- 
j OTÜRISÍWíTEM PORTUGAL

Al-*m deste tipo, estilo em vês-
porá8 de entrar em construção
submarinos costeiros du pequeno
deslocamento quo são uma novl-
dude para a marinha dc guerra j

Os dirigentes do basketball ca-:
dados no coração do povo do nor- rioca, em sua ultima reunião to-

Msíion, 24 (II. T.) — O Se-
cretarlado da Propaganda Nacio-
nal, prossegulnilo na campanha,
de valorização do turismo em Por-

| tugttl, promoverá um concurso do
ornamentação floral tias estnçOesi

deste:

Marauyra —- P. Simoee
Altona — .1.' Z.niiga. . .
Pbarsal.-i, — il. Custa . .
'.'imitaria — IV Ouüso .
faviits •- .1, Silva. . , .

f,4

DECLARAÇÕES

TERRENOS EM LARANJEIRAS
Vendem-se na Cidade Jardim Laranjei-
ras, rua General Glicerio n.° 69, ótimos
lotes prontos para imediata construção.

I.NKOR.MAÇÕES XO LOCAL:

Telefones : 25-5629 e 25-5820
OU NO ESCRITÓRIO DA

CM. ALIANÇA INDUSTRIAL
5

Rua l.° de Março N.° 101

Telefone : 43 - 6372
ProJC-to aprovado n. 930/38—Jnscrlto sob n.
Oficio do Registro do Imóveis, L, S, fis. 25.

maram as seguintes deliberações: I ~
Convocar o Conselho Supremo dei
acordo com o art. 9." dos Bstatu- jtos paru tratar da seçruime ordem ;, do dia: — Apreciação do projeto:de orçamento para 1941 de açor-
do com o art. 29.°, letras "m" e |"o", combinado com o art. úli; jreformados Estatutos; — apre- jc'ação de uma. proposta do Vasco!
sobre a reforuia dos dispositivos:

t estatutários, relativos a transfe-'
rencia de amadores; — apreciação

i da sltuacilo do Cosia Lobc A. C. '
perante esta Federação; — agra- :

j ilecer a oferta de uma bola pnra
[servir aos jorcs do III Torneio
[Inltlum: — felicitar o capitão

Hermillo Ferreira, pelo oxito ai-
Icançado rio Torneio Jnitlum com-
\a solenidade cívica de sua propus-

ta a creação; — convidar o sr. ,í. |Meilo Júnior, pnra fazer uma con-1' ferencla na side desia Federação
**tbrc arbitragem na data de inau-
Kuração da Escola pnra Juizes;

i — agradecer ^ Olímpico Club o
[oferecimento do seu salão para o
lato de inst ilação da referida es-; uoía.

BOX

Remédios
a

Noite?
Encontrará a qualquer

hora oas farmácias
oe

GRANADOS Cia.
Rua V. do Rio Branco 31
lua Conde de Bonfim

300 « 300- A

Movimento poral dns apostas,
íífl5:O2'iS0nt>, nítido com os conciir-
sus. .|i:;;iis.',*ni'(i.

!RESULTADO DOS CONCURSOS
DE FOIÍFAIT ! Halo slmplca — Quatro vence-

! dorea eom ¦( pontos, cabendo a
A secretaria, da comissão de j «ida um l:71Ü30O0,

corridas recebeu atí às ? horas] ;(.,/(, duplo — Um vencedor com j
da r.olte de ontem, declarações, de! 9 rronlus. 7:2Ci4SOO0.
furfnlt dc Ci"i Ilardy '-. Tiniu,yo. j Uctllng de. 10$0ü0 — Um vence-

! dor. 9:9045000.
PBSAGEM PARA A PIÍIMEIRA Bettlng de 5$000 — Sete ven-l

PROVA i cedores. cabendo a cada um rí-ts j¦l:l>5S$0fi0.

A pesagein para a primeira „„i,„„,i. 
',' 

,.,,i„ ,',„, i7.nnn» - - ****j*^H»»»g»»»»»»»*»»»»»»*»»»»»*****g*»*»»»»**»»»»» ••• _, derrota e de sua evidente iníerlo-1 Columbla, o titulo de ,.,11111, ¦,•> , ,.,,,.
prova esta marcada pura o maio- j 

'*»¦ cabendo a 
^'U 

"'» "Mbi 
== r.dnde técnica e física em relação mundial.' Afirma llotftmin 

"nas 
n& SSXm%i^*aí°t%Kdia. Os Interessados, jockeya e, 

myjruy^g INFORMAÇÕES caval° Galbú, em pleno final da duzindo-lhea várias escoriações, a. Joe Louis, anuncia-se sensaclo- suas aleiíações i.iiie .loe Louis ata- 5 em Nova Prlburgo o 3 em Síó
entralneurs, deverão comparecer prova, J. Attiapesi, entraineur ao que teve como revide num ualmente que Buddy Baer poderá cou Baer quatro segundos apis Qonqalo obrigavam os seus cm-
a respectiva tribuna, aquela hora .<r., dòsse fSilio do Cataca, tirou um ] chicotada, de cffio resultou tira- ser proclamado vencedor do en- haver soado o g-ongo anunciando Pregados a trabalhar mais de 10

L"'destorço do aprendiz N. Pereira, Ve ferimento em sua face. Esse jnntro do ontem e conseqüente- o termino do sexto "round", sc-n-: lw>«u)i 6 de Nova Priburgo, nSo

>'Ao iMilii|irÍuin 11 h Irís tralm-
j Ihí-iitr. — Destl o o dia 18 do cor.
rente atô ontem, o Serviço de
FlscalIzacSo e Estatística do Tra-
halliu do Estado visitou 433 es-
tabo.ecimentoH Industriaia e co-
merelals flumlnensos, onde traba-
lliam i2S pessoaa, sendo que, doa-
tas. 40 nâo possuíam ainda rar-
telra profissional.

Durante essas Inspeções, a alu-
dlda repartição vlrlflcou quo 80
das firmas ciladas estavam ln-
Cringindo as leis trabalhistas, ra-

 I zfto pela qual enviou d li" Ins-
| petoria do Trabalho uma relação

Hoffinan. apresentou protesto' nominal dos infratores, sõo es
I contra a decisão da luta e relnvi- seguintes: 12 om Cabo Frio, ii em

Washington, 21 CH. T.l — No- dleou para seu pupilo, deante da síl° Qonçalo, « em Nova Fribur-
,]-. tluia-se que a despeito de sua! eninissàu de Box du Distrito de tí"' - 0,n L!o'" Jnrdim, 3 em Har.
-. derrota o de sua evidente Iníerlo- Columbla >« ¦'» ¦¦« ra Mansa ° Campos, l em Nlte

de um poeta aragonés
para Saragossa

.lii furam-reduzida» n« tnm» — _ . ,, . ,„,,.„,.,....,.. ,Diversos moradores <ie cambuoi ierao transferidos os despoios .', '
solicitaram ao governo estadual r ' -

ja diminuição da taxa dágua, co*1 brada naquela cidade. Ontcin, o
j secretario de Viaçào enviou o re-
quorlmento relativo a essa soll-' citação ao interventor federal,

j esclarecendo que o pedido em
apreço se referia a 13-10, sendo

j os tributos aludidos cobrados d»
( acordo com a lei, e que, no cor-
; rente ano, já foram os mesmos
j reduzidos. Dessa redução origina-
| ramso as taxas da ordem das que
I vigoravam em Jl>3ít.

Xa mesma ocasião, o major
| Hello do Macedo Soares e Silva

poz em evidencia o fato de, no
requerimento acima mencionado,
figurar o proprietário do um pre-
dio de grando valor, pleiteando a
reduçfto do taxas em nomo doa
proprietários 

"pobres de prédios
modestos".

Inauguração do novo edi-
ficio cio Colégio Militar

Snragoa,,. ,-t ,„. n., ,.,,, da B°1ÍvÍa

próximo dia 29, terceiro anlversa- j J.c Paz, 2-i (II. T.) — Será
rio da morto do poeta aragonés ! inaugurado amanhã o novo editl-
Miguel P'leta, os despojes do ex- | cio do Colégio Militar. O presi*tinto serão transferidos para Sa- I dente Penaranda passara em re-
ragossa, para serem Inhumados j vista nessa ocasião o batalhão deno cemitério de Terreno. cadetes e ns tropas do Exército.

Um grupo de admiradores do | Uma esquadrl.ha de aviões mlltta-

roí; Í.OIJIS AMEAÇADO DE
PERDER O TITULO

RIO DOS JOCKETS
DESFEIÍRADOS

|que pilotai a a defensora da ja- profissional foi medicado na en- aionte campeão mundial dos pesos ! do purtanto ilegais os golpes que j Çoncedlam férias aos operários, e.
.,•¦!„,..-, uu mi.j.i.i.j laquiucuiiüo, queta branca e braçudeiras pre- fermaria do hipodromo, retirando- pesa-los. o mais alto tujilo do pu-, o liquidaram, devendo portanto I iialTíliii". í-sT ,;fí!»durante a disputa do qual, aeg;ia tas. Encontrando o aludido apron- se em seiniidí cara a sua resi gilismo internacional. | ser Joe Louis desclassificado ¦• O sondo i«i «mucAo » lei"do «a.

rrerão sem ferraduras os ani-' Ita.vtla embaraçou a livre ação doldu m. »«stlaArln. acrediu-o pro-; dêneta. I o "manager" d» Baeí, tf.! tliulc isu** *. Buddy Baer» 'luio minimo

morto partiu para Corunha, on
de Miguel Fleta se encontra intui-
maxio. Os despojo» de Fleta deve-
rão chegar a Saragossa no dia
2S ilo corrente.

Numerosas cerimonias estão
sondo organizadas pelas associa-
çfies " Fleta-' desta cidade o do
Madrid e deverão realizar-se por
ocasião da chegada dos despejos
.). Saragossa,

res fará evoluções durante a para-
da.

-**?*?-

Os pecuaristas de Goiânia
se reuniram em sociedade

Telegrama dirigido ao Ministério
da Agricultura, pelo correspon-
dente «lo Serviço de Informação
Agrlcoíiii nn Golaz, Informa quo
foi fundada etn Colônia uma -so-

Trinta e sete milhões e meio de í 0l,efule reunindo criadores, m.ver-
nlstas, com.-jrailores de gado, agro-

funcionários públicos
iTus/ii/itflu», 24 (11. T.) — O

número de,pessoas que de qual-
quer maneira trabalham para o
{jovem j, nos Estados Unidos, se
(deva atualmente a corra de
87.500.000, cifra considerada co-
mo a mais elevada da historia
dos Estados Unidos, dado que não
estão Incluídos nessa estimativa
os efetivos militares ou navais
nem os funcionários dos Serviços
Federais do Socorro aos Desem-
pregados.

Esse total ultrapassa ligeira-
mente o de 1827 e de cerca de
11.000.000 o nlve! mais baixo des-
te século, registrado em março de
183ÍU

noin,is e veterinários do Estado.
A nova Instituição, recebida ali

com grande entusiasmo e simpatia,
si-ru dirigida pela seguinte direto-
ria: — presidente, Altamiro Mou-
ra Pacheco: vice. Horaclo Rodri-
gues liezenile: secretario gera!,
Câmara Filho; 1" secretario, AIol-
sio Oincdo: 2" Joaquim .Martins
Borges; tesoureiro, í.i>vi Troes e 2o
Licariliun 0'\ey. O Conselho Pis-
cal 6 presidido pelo sr. Josí Ludo*
viço Almeida, contando com mais
dez membros.

iTol aclamado presidente honoríl*
rio da referida Sociedade o inter-
ventor Pedro Ludovico. São pro-
mlssores para a pecufiria goiana OH
propósitos da organização, recém-
fundada.

«%
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- A VIDA SOCIAL —|
Dantas e Ouro Preto

,V...«e tempo — 1920 c começa
¦ri*- 1027 — Cíl freqüentava n /fi-
í.llnlcco rfo /iiitllmii) Hl.ilórico,
onda tutelava meus estudos sobre.
Varnhop.n « aua o&ra. Lu/oi/cíl.
(Slíiífl era empregado ai c, dadas
fi. ..nn,. re.ac.e_i pessoal* eo». «
eontfo i/n Alíonso releu, presidente
da f.'(i,v/, ... ííf/o itir «iM-íiioi* iMifi
ton*.i//.<i.*í e peaíjt.isaí.

íVr/a uear, dí_,.r-inc o crítico
fcafrri. í/ihj o mt/or rfe QioVRi.nl-
i.a preparo ua um tonio o _.niístti.i-
cir... o, trabalho para comemorar o
centenário do nascimento de _ru
jjoI, o (icrrndclro c/ic/e do Onhl-
nele dc Ministros dn Impêrlu Ura-
aikiro, coisa que, mais tarde, ,.c
verificou. Lafayelte, giif! o o/iirfa-
ra na cairia úe notas _ aponta-
me.i.o*, contou-me um caso cario-
so, O próprio Affonso Celso Uio
íiflDla relatado.

— O tato, acrescentava o cri-
tico, /oi que o visconde do Ouro
Preto, sendo, na Monarquia, líder
liberal e companheiro de lutas «o
üoii.idlielro Dantas, voltou de seu
exílio tia Europa dfscr.lo e re-
traído com O ciladlala baldio,
.«e, enldo, .d se aproximara da
J.cpilbilca. Não o procurou. Dan-
tas, porém, teve a delicadeza de
o visitar. _ meima /rie_a do re-
cetnvindo, denunciando qualquer
mágua ociilla. O conjcl/idro logo
a percebeu e, como de nada o con-
clínclo o deusasse, tol franco, In-
terpelando o antigo corrcllgloml-
ria político. De seu lado, o nulro
tido «e fez de ropado, derraman-
do as suas queixas. Sou boa, uo
ter detido pela segunda vez, após
o golpa vitorioso de Deodoro, que
Dantas Indagara de alguém, creio
que do barão de Javarl, "como

se, havia o Celso portado na pri-
nio". E lira semelhante pcrgnn-
ta o que mais o ofendera. No
entender do visconde, o conaelíiel-
ro não devera a/lmciilar tüo ea-
tranha curiosidade. Pelo menos
conhecendo-o, como o conhecia,
atrevi» de rudes vlclaslttidea e de
dsperas campanhas partidária»,
«ão tinia o direito de manifesta-
lu, Como se poriorla um homem
como éle, Affonso Celso de Assis
Figueiredo, ao ter empurrado por
«ma dlladura militar para o cdr-
ceref Com a mais elevada dlgnl-
dade. Bua presença num quartel,
a mercê das forças que o depu-
seram, só podia ser o que foi —
n de um patriota que se vence,
mas nâo se convence. O cajrttito
Menna Barreto, gracejando, mas
querendo amcdrontd-lo, desper-

Ioií-o de madmoada, com o avl-
so de que o lam fuzilar. O vis-
conde replicou serenamente gue
r.iío se acordava a um homem
jmra levar-lhe a in/ormaçáo de
«.ue chegara a hora d» morrer.
.Seria mais lógico que o matas-
sem durante o sono.

Lafapette acrescentou que Dan-
tas, um tanto arrependido, eixpll-
cou que se assim (ndaoara foro
pelo inferisse fraternal que tem-
pre guardou pela sorte do velho
e querido amigo. Nunca imajjlna-
ria qua o molestasse e por isso se
«...culpava. Ouro Preto a6racou-o,
mudando ambos de assunto.

Jíeflisfei o episódio. Via-se que
o grande visconde, em qualquer
situação, era o mesmo: enérgico,
oustero, absolutamente respeltd*
vel, ainda que tão nobre conjun-
to Se virtudes lhe acarretasse dos-
gostos e sacrifícios, eomo suce-
deu na manhã do 16 do nouembro
de 1889...

João Paraguassú
-_-

Para o Álbum de Mlle...

ANGUSTIA

''NSo mals te tenho amltade",
tnandet-te, um dia, dizer,
mas só Deus sabe a saudade
que sinto por não fe veri

SOA^ Coração- Je ^f(/Uws Ohtf&st

de m/Hia^s do /* *W«íl— •

ti medlt pari tino me envaidecer nem j
me aborrecer, continuanilo a prestar a
amU._ a considerai; 5 o que merecem.

Auradecendo anteclpadamenle a publl*
cação destas linh-is, iubicrevo*ri.éf cutif."
e am.0 — Cláudio d" Souza,"-_-
Homenagens

Adaucto Gondlm

 O amante que adula 4 o
«.mante coroado. Antes do amor,
nasceu a vaidade,

' 
GENTIL BBRNARD — V.»

amoureuse. —®-

Correio Literário

O eacrltor CUudlc da Souu, preal-
dente do P. E. N. Club do Brasil,
toanda-nos esta carta,:

"Rio, 24 da maio de 1S41 — Meua
preradol confrades. — Venho pedir-lhe.
ura pouco de espaço para a retificação
rle um tópico da Critica Literária dc
Álvaro Lins em tua edtçSo de boje.
Começo por agradecer ao critico o modo
cortês cora que de inicio apreciou mi*
nha conferência Impressões do Japão,
qiie lbe náo podia despertar interesse,
pois nobremente declarou que "não tem
o mais ligeiro entusiasmo pelo genero
literário de viagens". Era aua opinifio
«So ba em todaa as literaturas "um li*
vro de viagens" que sej'a num sentido
absoluto e superior ura grande livro".
Ora meu trabalho _, apenas, uma con*
ferencia, e como tal se apresentou, c
eis porque lhe agradeço a atençfio ini*
cíal que lhe dispensou. Era certo ponto,
porém, sua nobre atitude não resistiu
ao que lhe parece exagero de meu en*
tusiasrao pelo JapSo, conforme escreveu:
"Será impossível acompanhar o ilustre
acadêmico com a seriedade que eu de*
¦ ejaria. Imagine-se que cie lembra —
ob, eminente acadêmico (obrigado) que
«stranha lembrança I — que nSo ae deve
«stranbar a obediência japonesa ao Im*
perador porque ela è comparável á obe*
diencia dos cristãos ao Papa". Eviden*
temeute tal paralogismo, se eu o bou-
yesie assim formulado, justificaria as
duas eslranhesas contidas no leu peric-
do. Assustaria seriamente oi amigos
que Deus me deu, apesar de meus de-
feitos, a.avoraria meus herdeiros e ale
graria os que, sem culpa minha, me vo*
tam antipatia. E isso porque lhes no-
liciaria que começo a caducar por ae-
nilidade, para o que espero ainda me
deixe tempo a náo tenra idade... O
que escrevi foi o seguinte,: "O impera-
dor è para o japonês o chefe supremo
c infalível da nação por herança dlvi*
na", li' o chefe da reunião nacional.
"Como o imperador participa, da «ature*
ia divina, sua infalibilidade nâo permi*
te ao japonês analisar-lhe os atos. Isto
(esse respeito pela infalibilidade) náo
difere da obediência católica a S. S.
o Papa, ou da submissão absoluta dos
crentes dc outras religiões a seus su-
mos pontífices". Isto já tera aenso e
lógica, mas passou despercebido ao etni*
nente critico (retribuo-lhe com prazer
o qualificativo) que, por seu dedgosto
do genero, deve ter lido apressadamente,
faltando periudos ou até mesmo pagi-
nas, pelo que venho apresentar-lhe aque*
Ie complemento com a mesma cortezia,
para evitar assim, que já lhe tendo de-
ntotistrado admiração, me considere em
ponto mental de nâo poder tomar a serio
nem mesmo aquela admiração, que me
levou a exornar com conceitos seus mi-
nlias obscuras paginas (pg. 164). Mais
adiante diz a. s. "que meu livro não
tem tanta graça", no propósito de com-
parar os costumes japoneses cora os oci-
dentais "situando as preocupações com-
paratívas", uma delas, no lanho de pia-
cina... Minha conferência, apesar do
exíguo da hora, divide-se em 39 capi-
ttiloa, nos quais procurei apresentar
múltiplas expressfles da alma japonesa.
Estacou s. s. junto á piscina. E' uma
predileção que denota o gosto hlgieni-
co tle uma pessoa, Dias creio que tenho
naquela conferência alguma coisa mais,
e^m mesmo me arrlmar á insigne opi*
nião de Zweig, que foi ao extremo con-
trario, declarando, por máxima bonda*
de, que eu conseguira "saisir tt conden-
ser toute l'áme d'um pcuple en quelquts
poses". Termina s. s. escrevendo: "Ks*
tou certo que entre a opinião de Zweig
e a minha, o ar. Cláudio de Souza não
hesitará. Eu, tamhem nâo".

Engana-se ainda nesse ponto: fico
com ns duas, pois excluindo a extrema
generosidade de uma e a falta de en-"Tüslaimo 

genérico e .nho.* pottcii sim*
palia literuria da outra. Mem **íoel«u*

Prefeito Navais Filho — A diretoria
do Touring Club do Urasil, querendo
expressar seus agradecimentos ao dr.
Novals Filho, prefeito de Recife, pelos
serviços prestados àquela instituição e
ao turismo, vai oferecer-lhe, depois de
amanhã, um almoço Intimo, A home-
nagem realiiar-se-á no Jockey Club, com
a presença de todos os diretores do Tou*
rins Club do Urasil.

Condecorado pelo governo da Itutia o
sr. Barreto Pinto — No palácio da em-
baixada da Italia, o sr. L'go Snla, em*
baixador daquele paiz, fez, ontem, en-
trega ao sr. Edmundo Dar reto Pinto,
das insígnias de comendador da Ordem
do Reíno da Italia. condecoraçio confe*
rida por s. m. a rei Víttorio Emitia*
nuel III, como reconhecimento de ser-
viçoi pmtados ao teu paiz, por aquele
ex-deputado federal. Fazendo entrega
da comenda, usou da palavra o embal*
xador Ugo Sola, agradecendo o sr.
Barreto Pinto.

A comUilo executiva do I Con-
íresso de Direito Sociil, recentemente
encerrado,, nesta capital e cujo exito
excepcional foi largamente noticiado
pela imprensa do paiz, resolveu home-
nagear, ontem, ao dr. Pedro Vergara,
em rií-So do brilho e da repercussão
que teve o discurso por ele pronuncia*
do em S. Paulo, como orador oficial,
por ocasião da instalação, ali do certa-
me, A homenagem consistiu num almo-
ço que ie realizou, ao meio-dia, no Ho-
tel Pax. Estiveram presentes a esse
agape todos os membros da comissão
executiva e entre outros, os drs. Ce*
sarlno Júnior, Rui Sodré, Castro Neto,
etc.

Profissor Pedro Belou — Em sua
reunião habitual, na Escola Nacional de
Engenharia, no dil 27, ás 8,30 horas
da noite, a Academia Brasileira dc Ci-
encias receberá o professor Pedro Belou
da Universidade de Buenos Aires, por*
tador de uma mensagem da Academia
de Ciências de Buenos Aires para aquela
instituição, que hoje deverá' chegar ao
Rio de Janeiro. Nessa ocasião o pro-
fessor Belou fará a apresentação do f il -
me em tecnicolor, de sua organização,
intitulado A Cátedra, em que se evi*
dencla o valor da cinematografia a ser*
viço do ensino. A sessão é franqueada
aos interessados.

Amanhl, ai 10 horas, • Univer-
«Idade do Brasll promoverá, no edificio
da Faculdade Nacional de Medicina,
umi sessão solene em homenagem ao
profesaor Belou. A sessão seri presi-
dida pelo reitor da Universidade, sr.
Leitão da Cunha. Pronunciara o dia*
curso de saudação o professor Alfredo
Monteiro. Seguir-se-á, sob a presiden*
cia do diretor da Faculdade, professor
Fróis da Fonseca, a conferência que
fará o professor Belou sobre a cinema-
tografia colorida aplicada ao ensino da
Anatomia, cora exibição de um filme
demonstrativo. -®-

A beleza é obrigação
A mulher tem obrigação de ter bonl-

ta. Hoje em dia só é feio quem quer.
Essa i a verdade. Os cremes protetores
para a pele se aperfeiçoara dia a dia.

Agora já temos o creme de Alface
ultra concentrado que se caracteriza por
sua açlo rápida para embranquecer, ifi-
nar e refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme observe
como a sua cutis ganha um ar de na-
turalidade. encantador 4 vista.

A pele que não respira reaeca t tor*
na-se horrivelmente escura. O Creme de
Alface permite a pele respirar t ao
mesmo temoo que evita os panos, as
mancha., aa aspereraa t a tendência
para a pigmentação.

O viço, o brilho de uma pele vira
a sadia volta a Imperar cora o uso do
Crema de Alface "Brilhante".

Experimente-o.

talicio de d. Ana Moreira, esposs do
-r. Albino Moreira o mãe do sr. Júlio
Moreira, auxiliar da secretaria da As*
lüciaçãn Brasileira de Imprensa.

Paz anos amanhã d. Mlida Cor-
reia de Araújo, funcionaria da All.I.

Faz anos hnje a professora muni*
ni-al d. [.aura de Brito Leitão, coor*
den adora da Eicola José Carlos Rodri*
aues e esposa rio tenente Antônio Mar*
quês I/citão, adjunto da l.1 Circuns-
crição de Recrutamento.

•— Transcorreu ontem o aniversário
natálicio da senliorita Kosalins dos San*
ttis llrandão, filha da sr. Francelitio de
Azevedo Brandão e de d. Maria do?
Santos Brandílo. já falecidos.

Transcorre hoje o aniversário na*
talicin «le d. Farlde M. Mansur, espo*
sa do sr. Maniiir Mussi, reildente era
Rio Bonito, no Kstndo do Rio.

SENÍORAS
DU. F. CARVALHO AZEVEDO

G.vnecolosla — Partos — Dln-
tlioi-mla. A'-. Almirante Barroso.
11-1°, 4 ás 5. Telefone .2-6024.

(X 13714)-_-
P. E. N. Clube do Brasil

-_- (un

Noivados
_ Com a senhorlta Margarida Pereira,

filha do ir. Antenor 1'ereira e de d.
Tnes Pereira, contratou casamento o
sr. Romano Silva. O pedido foi feito
ontem, quando transcorreu a data nata*
licia da noiva.

-*¦<&-

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO

St* C_o.Kli-.t-E Saltar, da
Cam Dh-potto Para Tudo

8e<- fitado der. derramar, diária-
menta, no estômago, um litro de bllis.
Se a bllis nio corre livremente, os
alimentos nio sio digeridos e apodre-
cem. Os vazes Incham o eetomaro.
Sobrevem a pris&o de ventre. Voei
sente-se abatido • como que envenc-
nado, Tudo é amargo e a vida é um
tnartyrlo.

Uma simples evacuação nio tocará
a causa. Nada ha eomo as famosas
Pulula, CARTERS para o Fígado,

fiara 
uma acção certa. Fazem correr

Ivremtnt. eu« litro de bilis, . toc.
sente-ss disposto para tudo. Não cau-
sam damno; aio suaves e contudo são
maravilhosas para fazer a bilfs correr
livremente. Peça aa Fillulaa CAR-
TERS para o Finado. NSo acceit.
ímltaçõea. Preço 3$000

S. B. de Cultura Inglesa

A Sociedade Brasileira de Cultura In*
«lesa, homenageando o professor Fran-
eis Toye que vem de chegar de Londres,
ofereceu era sua sede uma recepção,
que contou com a presença de elevado
numero de personalidades da sociedade
carioca e da colônia britânica. O pro-
fessor Francis Toye que vem ao Ura-
sil a convite da Sociedade Brasileira de
Cultura lnulcsa afim de participar dos
trabalhos de cooperação intelectual en*
tre o Bra«il e a Grã*Üretanlia, realiza*
rá conferências nesta capital.—®—
nrni 171, O Leite dc Beleza
rnKL-ll INDIVIDUAL I
As A tonalidades: CLARA, MOKKNA,
OCRE e BRONZEADA correspondem
aos diferentes tons da pele, proporcio*
nando uma BASE PERFEITA para o"MAKE UP" moderno. A venda em
todas as boas casas do ramo.

(X 11302)

Natalícios

A propósito do banquete realUado em
Nova York para a Instalação do centro
do P. E. N. Clube, fundado pelos es*
cri tor es europeus exilados, sob a pre-
sidencia de Jules Romain, e no qual fa*
laram este escritor, Stcfan Zweifj e Do*
rolliy '1'lio.npson, o P. F-. N. Clube Ho
Brasil recebeu a seguinte carta de Ste-
fan Zweig;"Entre as saudações enviadas por cen-
tros estrangeiros de nossa associação,
foi lida a mensagem dos escritores bra*
sileiroa filiados a esse centro e ao nosso
P. E. N. Internacional. Essa mensa-
gem CatlROU grande impressão e foi lida
entre caloro.as manifestações de uma
assembléia de mnis de mil escritores,
jornalistas e homens de cultura. Foi
feita uma coleta para trazer aos Esta-
dos Unidos 09 escritores exilados da
Europa, a qual produziu S.fiOO dólares,
podendo assim o nosso centro cumprir
esse dever de confraternização, base de
nosso programa".

Stcfan Zweig pretende regressar so
Rio dentro de dois meses, togo após a
publicação de seu livro acerca do Bra*
sil, que aparecerá em seis línguas, so
mesmo tempo.

NA HYCIENE

Completa anos, hoje, a senhorita Ce-
leste dc Castro Contineiitino, filha do
dr. Mucio Cnntinentino, da Diretoria
da Liga do Comercio e advogado do
nosso íòro, e de d. Silvia de Castro
Continentíno. A aniversariante oferece
em sua residência, em regosijo pela data
de hoje, uma recepçSo ao "-ü circulo
de relações de amizade.

Completa anos, hoje,* _ aluno do
Liceu de Artes e Ofícios, Nelson Cli-
cerio do Espirito Santo.

Completará amanhã 11 anos, a
menina Vilma, filha de d. Alda Nardi,
telefonista do Ministério das Relaçóts
ENterinres.

Tr-n-r/irr». íir.i-. _ ¦ nlv_ra.it in H5-

ACERM0L
Mirn .'cáustico
n A U flWCHfi A fíOVPA

Poços de Caldas

RADIO
NF.WS.BROADCASTS
O riulío no mom*;i«to prcA.ntc

tlo-.MiitMMihH urna funçfio enilnen*
[emento informativa. _' „ grando I
veiculo qui* nou comunico a "ul-
Uniu hora" daa ncontoclmcntoa ln-
tofnauloniilti. Rádio vivmi.i. nos
ctiittrüB ondo st; encon tm mol.*.
ili»<en volvido, valorl»i-_n como
tonto do IntonnnçOcs. Ksüio rolo- j
gadílí. ii planos Infoiinn..-. na autua j
cMüras funçC-Si divertir e educar. I
.MIUs, a ultima dessas funqAes om
i|uo alguns querem oncontror a fl-
hall dft do do radio, nem pre esteve
em ultimo lugar, Afinal, nílo ne
fuá; i'H.ilio aqui, nem no exterior,
com o propósito de educa..*, a ver-
ilaile 6 que divertir o informai-,
como pretexto pam propaganda.
são nn grandes preoeupaçOea dou
diretores de radio* 86 eventual-
mente o radio se torna fator de
aducuçüo.

FILMS E "ASTROS //

A captação das Agitas fcrrugl-
nosas, ua Vila Quhisana, em I'n-
cos de Caldas, resultou de paclcn-
tet estudos e trabalhosos proces-
íoj ciciili/leos, pontos em prática,
co.ii notável desvelo, /.ria èinjíCií*'
sa que ali mantém um dos mr-
Ihnrrs hotéis do pnte fl cujo nom'!
corresponde ao do próprio local:
(Jiilslsana Hotel.

«Va verdade, a canalização des-
ms àí/uas, dada a facilidade cout
qua sa precipitam seus resíduos,
d ml..ler dificílimo; mas toilos cs
obstáculos foram tecnicamente rn-
solvidos e hnje as dguas frrrugi-
noens são ali aproveitadas, cm
tnda a elielfncla de suas virtudes
nnllDO... poro (.aiifllo dos t-frnilno-
sos, que encontram nfissa mnravi»
Ihoso liquido o especifico ideal
pnra seus males.

Outras águas também modelar-
mento captadas são as ..t/í/»í'0..f.s.
iíf> eleito mágico no (enij)dlitlcn
das co.i/r,. c das úlceras estorna-
cais e duodenais, hem con\o nn
cura dos. reumatismo* e doenças
cutâneas. Para esses dois illll-
mos casos, como a medicação é
externa, o hotel mantim duns es-
plendidas piscinas térmicas, sendo
uma pnra adultos c outra para
crianças.

J___, aldm d_««aj vantagens,
quanto ao uso das água3 locais, o
hotel, cujos serviços — rfif/n-»e da
passagem — soo (noWefdtirtls,
oliidi. po.-.,.ti<., cm anexo, plav
ground, parques, campo de tenl.i,
rink, lago, cto., propiciando, des-
(arte, aos seus hóspedes ótimos
•itofli-o- de recreio.

J. eis a razão pela qual, graças
n esse singular estabelecimento,
Çulslsana é hoje o estuário dc
quantos procuram fazer uma cs-
tação de cura ou repouso.

(xxx)

—®—

Festas

Amanhl, in i horas da noití, «eri
realirada no Grupo Espirita Jesus, Luz,
Amor, uma sei*5o em homenagem ao
guia espiritual do Centro, e bem ai-
sim a cumeinoraçSo to 10.° aniver*
sario de aua fund_ç_o. A solenidade se*
rá presidida pelo seu presidente, major
Luis da Silva Cordeiro.

¦BB MIM
Mme. Cardoso, proprietária

da BEVERLY, a conhecida ca-
sa de Modas de São Paulo, re-
cem-chegada dos Estados Uni-
dos, de onde trouxe as mals
recentes criações americanas,
acaba de enviar para esta ci-
dade uma sua representante
com uma parte do seu escolhi-
do sortimento afim de que as
suas clientes de sua casa em
São Paulo, aqui residentes e a
Elite carioca as possam apre-
ciar devidamente.

Mme. Maria Emilia, a emls-
saria da BEVERLY no Rio,
acha-se hospedada no Hotel
dos Estrangeiros — Ap. 1, on-
de poderá ser procurada pelas
interessadas das 14 ás 17,30.
Fone — 25-7230.

O sortimento consta de
shorts, pijamas, sweaters, ca-
sacos, manteaux, vestidos pa-
ra sports, "habillés", etc.

(51083)

Silo mllliües do ouvintes a (tirar
nervosamente o "dlai" em buaca
da "ultima, hora" Internacional,
Nõo lia mesmo programa uno ele»
poH-am trocar pela leitura de tolo-
gramas recente»,

No ultimo boletim noliro o
"Around the-World Uiv-adcaatlng
Stírvice'', da G. E., encon tramou
rfi fere netas u essa ansin de infor-
mi.co.ea manifestada nus cartas en-
vludon Aa estai-O-es do onda curta
do Sivlit-nectndy. Ha publicada par-
te de nma carta:

"DeyeJ.imos comunio:ir-U.o" —
o ouvlnto so dirigia a yVCJEA —
que nfis atualmente proferimos no-
tlolas da sltuncAo Internacional a
qualquer proRrama posto no ar."

„ o boletim comunica; "Oente-

nas do cartas semcllianles «So en-
viados ft» estacOes de ondas cur-
tas da fl* E. afirmando o Interes-
ac dus ouvintes pelas noticias mun-
dlaiB. 13, correspondendo a esse in-
terosse, que cada vez numentn
mals em todas as partos do mun-
do e especialmente na Amerlca do
Sul, lia JA dois meses que na esta-
Gfos WCIEA « WOEO então trans-
mltlndo semanalmente mala vinte
noticiários do quo transmitiam an-
tes, sendo atualmente o numeru
desses noticiários de quarenta e
tres poi' semana". — H. P,

DOS PROGRAMAS DK HO.IH
E DB AMANHA

Jornal do Urasil — A's 20 h.s:
Transmissão da opera "Travlata"

de Verti, Amanha, as 21 hs.: Uo-
bert l.nwrence, barítono « Mario
do Azevedo, pianista-

_l.ni/rlttl* Y.doa — De 11 i» IS
hs.: "Prog. Cns«"; de 15 fts 17
hs.: Fla-Flfi: de 17 hs. mn diante:
Gravaç6oa variadas. AmanhS, de
18 lis. em diante: Nhfl Tntlco. Ce-
sar Ladeira, Orande Othelo, "A

vida em persuntas o respostas" e,
fts 23 hs.: "Biblioteca do Ar".

Tupy — A's 15 hs.: Fla-Fld na
I.alavra do Ary Barroso; de 17 hs.
em diante: gravaGõcs variadas,
"Calouros em desfilo" (20 hs.) o,
fts 21 hs„ Silvlno Neto. Amanhi,
de 18 hs. om diante: Gilberto Al*
ves. Alda Conta, "COro dos Apla-
cHe", Carollna Cardoso de Mene-
zes, Sylvlno Noto e outros*

Radio Club — D_ 9 fts 13 hs.:
Gravaçües vartadas; os 15 hs.:
Fla-FlÚ na palavra de Antônio
Cordeiro; de 17,15 om diante: ou-
tros discos. Amanhã, do 19.15 em
diante: Carmen Barbosa, Castro
Barbosa, Lauro Borges, Renato
Murco, Juvenal Fontes e outros.

Prefeitura — AmanhS, fts 19 hs.:
Hnra da Prefeitura; âs 19,30: pa-
lestra do sr. Atílio Mllano, da Aca-
demla Carioca de Letras.

iVInlsterlo da Educação — A's

Guerra

Por que .tri'-! ../« /follvirnov.
sempre mais ou menos em crise \

dc temas devido d «mo própria lur-
reri.laMHdad-j aludo mio is vol- j
tou com disposição paru a guerra
ijuc assistimosf,„ Hò agora come-
vamos a ver tímidos anúncios di
nltiuns filme» no fft-nero,

Certo ndo . de Iram nluitrs /o-
ter-se Historia apressadamente,
ne até hoje os hlmoriadore. se
desavim em torno do «ori» rfo

Oleopolra ou dou virtudes o» do-

feitos de Maria _lntim(cta, gue dl*
»cr-se do Historia ainda quente,
viva ainda, acabada d« aoonl.cur
no» campos de .ofnl-8 » nas chan-
celarlai emiat gavetai ndo se abri-
rão tão cedof... O leitor poderá
achar, portanto, que fat multo

bem Holluwood nio tocando na

derrota da França, no parugus-
diurno, no açdo de governantes In-

_d_se_ e franceses e alemíc...

Mas oi H.n>_ sobre guerra ai

estão, contrariando-.., arriscando

julzoi temerário., pedindo perdões
absurdos — mos proclamando oo-
do um a tua verdade, escolhendo
multo» a.» jwos vlílmas. Paclen-

cia; "u'__t Ia guerre" e ê o his-

toria. Vm ?iomcm desde que se

destaque num momento decisivo

do mundo, lá não se pertence
mnls. lá podemos ju'gá-lo, bem

ou mal, _ es seria inleressantls-

stmo vermos na Idlo Oomelln e

Lord Qort, Daladier t Chamber-
lain, ndo vamos, entretanto, tão
longe. Que Holluwood fique com
stu* escrúpulos histórico» e co-

merclats.

Comemorações
Rcaliia o Instituto de Gtogralia e

Historia Militar do Brasil, no prosimo
dia 30, ás 5 horas da tarde, uma se».
s5o solene, em que ue comemorará i
memória do barSo do Rio Branco, O
estudo bioerafico desse seu patrono seri
feito pelo coronel Franciico de Pauta
Cidade, sendo dehatcdor o coronel Jo*
nas Morais Correia. O Instituto reunir-
se-A nn Edificio do Silogeu, numa das
salas da Instituição consenere. Instituto
Ili-ituri-o e Geográfico nra.-ilt.ira.

—®—

Viajantes •>

Ministro Soma Costa — O embarque
do ministro Souza Costa para o Rio
Grande, onde, como ji informamos, vai
examinar os efeitos das inundações, seri
amanhS, ás 9 horas, no Aeroporto San-
tos Dumont, em avião militar. A sua
demora naquele Estado seri de alguns
dias.

D, Alberto Gonçalves — Chegará ama*
nhS, segunda-feira, pelo avi&o da Vasp,
ás 2,30 da tarde, o bispo de Ribeirão
Preto, d. Alberto Gonçalvei.

E* I ?_ - MADAME JACflUE-bsbeltez L1NE rKom_trid. encl.
recldamente ai auai APPI.ICAÇOES
LOCAES DE PARAFINA COR VER*
UE a todas aquellas de suas gentis lei-
toras que queiram conservar a clegancifi
de sua linha. Muito effícai para dim.*
nuir *¦ cangotes", tornozellos, perna gros*
Fa e papadas. Lata. todo o tratamento,
tOÇOOü. Perfumarias CARNEIRO.

(47336)-_-

Nos clubs

R. S. Clube Ginástico Português —
O Clube Ginástico Português oferece
hoje aos seus associados e mas familias
interessante rcuniSo dansante que está
despertando o mais vivo interesse. No
intervalo das dansas será apresentado
um programa de atrações internacionais.

Tijuca Tênis Clube — O Tijuca Te-
nis Clube ô.erecerA, hoje, aos seus so-
cio. e famílias, um jantar dansante. das
8 á meia-noite, com o concurso de unia
orquestra, havendo excelente programa
artistico com Alvarenga e Ranchinho.
Trajo completo.

-_-

Manifestações

Realizou-ie ontem, ás 9 horas, no re*
cinto do Serviço de Transmissões do
Gabinete do ministro da Guerra, uma
manifestação de apreço e reconhecimen*
to ao 1.° tenente remando Soter ria
Silveira, ajudante de ordens daquele ti*
tular, por motivo da passagem do seu
aniversário natálicio. F.ra nome dos ra-
diotelegrafistas que ali servem, o chefe
do Serviço, sub-tenente Aristídes Pe*
reiia dc Morais, saudou o tenente So-
ter por si e por todos auxiliares, ofere*
cendo-lliu, a seguir, uma lembrança e
dizendo da significação do gesto cole*
tivo. Oi sub-tenentes Alderrandes Cal*
das e Eduardo de Oliveira, recem-pro*
movidos, em setruida, ofereceram-lhe uma
taça d« "cbarm-asne". coma «nressSo

de agredecimento pessoal por benefícios
recebidos do distinto oficial, tendo o
primeiro, aproveitando o ensejo, feito
ao mesmo a entrega de um mimo. O ho*
menageado agradeceu a manifestação de
que era alvo. -_—
Falecimentos

Em Belo Horizonte, onde fora assu-
mir o cargo de chefe dos serviços na
bitola estreita da Central do Brasil, fa*
leceu ontem o engenheiro Mario Cas*

w£ % _________B
|jf<* *>% I
K 'Wik _Br í _W

\\wf. J__\ J__í_éf>m_____ ____________¦
Hrwv.í ___L ^C_r ___B^D____ ¦^^^^^^^^^_H

__¦___. 
^*^'v^9____________________B í'-tl

_______ ' '-'^Ê ___M-i ¦ " ¦

_____________________ ''^__Í_______ \ \1
¦" Ifi l_ ¦

'; " -^i^^^J ¦
i &tm WM I:L.--*&M__m_J__ U

~ '-il__B ________l í^H'¦'0__M 
___, _y_m _____|

fe*-í^S_i n \ v™
• - >m ________________ 1V_-_H_!__F_--. '¦-' Jífc"'T_____\ _B %_¦_.___i

Olnger Rogers
Ha* Dunkcrquc, blitzkrlrg ae-

rea contra Londres, o forte de
l\'e*trrpUitte, o ambiento de (li-
braltar — nnr que não entrarem
eles nas películas f

Será porque os produtores nor-
t.-ainsricanos, anglofllos e frnn-

cáfllos, rrío conseguiriam jdmats
um "happy-cnding" aliado den-
tro daqueles temas f...

A. C.

Diário para o fan

Voncéhdo novamente pun* pre-
vençüos pelo cinema, George Bet'*

I nnrd Shaw cnlrcgn avia FfRimda
I po^íi Hof. produtoren. t>cstfl vez 4
j Major Barbara, nn-,lu,i produçlio

fl,, velho mnstre Irliinilès, e a pro-
I iRKunlftn, a mnj«r Uarbnrn, seríi
I íi mesma quo Interpretou Vitima-

\ lido — Wendy llllli r,
Aiitf1*- de c,(irnf>-;nr a f*1 deí-tenro-

Im- o filme o terlmdo <'-¦ li. S.
apfiitjce ffwonrto sunn blagues *•
entre nntrns coisas diz oue estií

i enviando nou nmerlcanuí. suou vi*-
Ihns pecas em troca do» velhos
destrolers qtií eles f_t_o enviando
a Iniílaterra...

Mas ha palavras »6rlns também
i nn »un Introdução, palavras da-

(inflo l.i-rnvuil Slinw i|U_ fii""i
apreensivo quando o «tnnuc. ger-
manlcò .',.« Ilhas se Intensificou em
so tom bro, época em ntif.- ele pro-
nuncloil fiia fnmnva frase:

— Ou alemftefl de nK"*"fi *,"tào
Incidindo no meamo erro dus o!-
mAefl dn Kalner n Igunlmente se
perdorílo; àíi>ufitarnm oh Inglí-
se»...

"FÁXTASIA " UJIKRTA-SB

Tantafila". n-ie ntt. agora Walt
Dlf-nej* rí". delxnrn exibir noi» Es-
ta.lofl Ünidofl cumo o «eu -tstoma
«onoro fantasound, vai per en-
tregnie livremente nou» clnemrta
pnra ser vlslo com i .norlsaçild
comum.

Por falar em Disney, bIIAs, úm
novo fllm. seu. Th* HcUictnnt
Drtiffnn, Ja vai ffer Bpreftehtadò n
Nova York.

A XOVA KITTY FOYLK

Ao quo «<* *XU Ginger Ho^ers ft\
Igualou '.iIm-z. ii seu tucerso da
KUtV Foyle, nu*» lhe valeu o fn-
mono boneco Oncar oom Tom, Vick
and Harry, om gue aparece com
Coorgo Níurphy, Alan Mnrahal «
Burgens Meredlth.

Mas nuo Ginger é gnrntn pesada
parece indubliavol; de Denis Mor-
gnn a Oeorgo Murpliy...

ASSOCIAÇÕES
Sociedade âe) Homens de l.etra*

rto Brasil — Na Sociedade .Sul-Vtio-
grandense, à avenida Rio Branco
n. 183, As 8,90 da noite do dia 2-í
próximo, ssrio empossndns a dlre-
toria efetiva • os membros dos
conselhos deliberativo e fiscal da
Sociedade d« Homens do Letras
do Brasll.

Durante essa solennldndc bnve-
ri. uma parte lltero-muslcal em
quo tomam parto as poetizas e os-
crltoras Albcrtlna Bertha, Julln
Oaleno, Leonor Posada e llydeth
Kavllla, e os cBciitores Jarbas de
Carvalho, Álvaro Bomllcar, Carlos
Maranhão, Faustino Nascimento,
Raul Bittencourt Raul Marnnhi.o
« Alcides Maya. A parte artística
tora a direção da cantora Heloísa
de Albuquorquo e dos professorcf
Francisco Clilefltolli Vieira Bran-
dfi.o, Werther Polltano e Callxto
Cordeiro.

20,10*. "Revista MuBlcal da Sema-
na" Amanhíl, fts 19,10: Programa
da Casa do Estudante do Brasll;
tis 21 hs.: Trechos parn orques-
tra: "Caprichos e Rapsódias"; &s
22 hs.: Musica de Carnera: "Fan-

taslas e VariaçBes",
Hora do Brasil — O suplemento

organizado pam a Hora do Brasll
de amanha consta de um progra-
ma Interpretado pelos cantores Ro*
berto Miranda e Marlola Fuchs e
pelo planlBta Werther Polltano.

BUSTO Novo processo para o rejuvenescimento,
diminuição, aumento e firmeza do BUSTO
(SEI03) por lnjeç-es locais lndolores de

HORMÔNIOS E VITAMINAS

CLINICA DR.JOSÉMUNIZ DE MELLO
CONSULTAS I DAS » AS 18 HORAS

Rua Uruguayana, 54 — 1.° andar
TELEFONE : 22-2218 (1266S)

tílhoi do Espirito Santo, quo ocupou
cir gos de relevo naquela ferrovia, ín-
clusive o de chefe da Divlsüo de Lo*
comnção. A administraçlo da Central
(.0 Urasil autorizou a formaçSo de um
trem especial para trater para eata ca*
pitai o corpo do malogrado engenheiro.
O enterro seri realizado hoje, no ce*
miterio S. João Batista, devendo o fe-
retro sair ás 9 horas, da residência da
familia cnlutada, & rua Amaro Cavai*
(•-anti n. 359, em Todos os Santos.

Km aua residência, 4 rui Bulh...
Carvalho n. 169, de onde hoje, ás 11
horas, se dará o saimento fúnebre para
o cemitério de S. João Bapísta, faleceu
ontem a sra. Olga Dolahela Mam, es-
posa do sr. Antônio Massa Filho.

Faleceu ontem, & rua Miguel Ran*
gel n, 65, o major Luis da Rocha Cor-
deiro, cujo sepultatuento será feito hoje

no «miterio de S. JoSo Bati-tn, «lindo
o feretro daquela casa ás 9 hora--.*___
Missas

No »lt»r dt N. S. di Conctiçio d»
matriz do Engenho Velho, á nia Sao
Francisco Xavier, aerá rerada na pro-
xima quarta-feira, ás 10 horas, a missa
de sétimo dia por alma do jornalista
Oldemar Heitor de Almeida, mandada
celebrar pela aua familia. O extinto era
sohrinho do nosso colega de imprensa
tenente Álvaro Machado,

— Passando amanhã o trlge;Ímo dia
do falecimento do dr. J. II. de Sá
Leitão Filho, serSo resadas miísas em
intenção â sua alma, na igreja da Can-
delaria, ás 9,30 hora*, mandadas ceie*
tirar pela familia do extinto.

AUTOMÓVEIS USADOS
Temos um variado stock de automóveis usados FORD e de

outras marcas por preços razoáveis.

Vendas á vista ou a longo prazo
WILSON, KING _ COMPANHIA LIMITADA

RUA BENTO LISBOA N.' 106.
Telephone: 25-4191 e 25-4637.

Receitas de Arte Culinarai
(De CACILDA T. SEABKA, autora do livro

"Arte Culinária Brasileira")

DOMINGO
Almoço

Beringelas em panadas
Miolos cm formlnhas
Galinha au Ourry
Molho de Ourry
Geléa de abacaxi

Lunch
Salgadlnhos
Biscoitos de aveia

ALMOÇO
BERIXQELAS BUPÂXÁDÂS

Coslnhe ínüas mals ou menos
finan de beringelas em agua, sal
e g-otas de vinagre.

Nfio deixe amolecer demitia e
escorra. Prepare a seguinte mas-
."«: bata 2 gemas, junte 1 colher
de azeite, sal, l|*l de copo dágua e
vft Juntando farinha atê formar
uma massa de consistência um
pouco branda.

Junto 50 grs. de queijo ralado.
Passe aa rodelas (uma de eada

vez) em farinha do rosca, na mas-
ííí. e frite.

Sina regadas com manteiga e
(liieljo ralado.

MIOLOS KM FOn.VlNHAS

Faca um bom refogado, junte
2 miolos bem lavados e eem Délea,

condimento-os bem • delxe-a» co-
sinhar lentamente.

Esmague-o bem oom o garfo,
Junte 1 colher de manteiga, 2 co-
lheres de queijo ralado, 1 colher
do salsa picada, 3 ovos Inteiros,
pedacinhos do ovos cosidos o azei*
tonas sem c&róços. Deito em for-
minhas amanteigadas e polvllha-
das cem farinha de rosca.

Leve ao forno regular.
GALINHA AU CURJIY

Limpe uma bonita galinha o
condimente-a com sal e pimenta.

lím uma caçarola á. pai*te, po-
nha uma colher de gordura, dou-
re- ai a galinha. Adicione 1 co*
lher de manteiga com um pouco
de salsa e 1 concha de caldo. Ta-
po a caçarola» e deixe coslnhar a.tê
reduzir o caldo.

Se a carne estiver dura ainda,
Junte mais caldo e cebola ralada,
o continue lentamente fervendo,
atê nmolecer a galinha.

Arrume-a no prato sobr*. purêe
de batatas e cubra com "molho de
Curry".

MOLHO DE COIRT
Leve ao fogo a caçarola com 1

bOa colher de manteiga e cebola
ralada. Douro bem e junte 1 co-
lher bem cheia de Curry, 2 colhe-
ros de farinha de trigo, mexa bem
e junte 1 clücara de leite » outra

de caldo. Continue mexendo até
«ngrosBaf o molho. Condimento
com sal e pimenta e sina.

QELfiA DE ABACAXI

Descasque o abacaxi, côrte-o
em fatias e retire o miolo.

Cfirte o abacaxi em pedaços pe-
quenos.

. A' parte faca uma calda com 1
chicara dágua e SOO gr», de acu-
car.

A' parte esquente o abacaxi em
banho-Marla (tape bem a ca.a-
rola para não perder o perfume).

Quando estiver bem quente o
transparente, Junto a calda.

Deixe frvr tudo tudo por 1.2 lio-
ra. mexendo sempre até tomar cor
brilhante.

LUNCH
ALOADIMIOS

Tome um queijo Clan, misturo
2 colheres do nata batida, esma-
gue tudo multo hem com o garfo,
junte sal, pimenta e cebola rala-
da.

Tome azeitona, recheadas e
cubra-a*, com eMa massa.

Pique multo mludo uma peque-
na porção do .lambi*, e polvllhe as
bolas.

Sirva em caixinhas de papel.

BI,3C01T08 DE AVEIA

Misture 2 chvcartis de avela. 1
chicara de acucar, l ovo, i colhe-
res rasas de manteiga, 2 colheres
de châ de fermento e eal.

Faça. bolinhos, aperte-os com
um garfo e lçve-os t/a íoraa em
tabolelro untado, -¦¦_.-• *"t: 

,

BARATEIE
SUA l.\C .lll.ltNACA»

GOMI-HANDO A

A. CASIMIRA
pnrn mcii ..Tinm,

A iiriM.-.in daa fíilirleim. no

METRO DE OURO
iso — ii. nos.mo — iso

CONFERÊNCIAS
Moldagens para dentaduras in-

feriores pela técnica F(>urnet-Tul-
ler — Na Casa do Dentista lli.isl-
loiro rcall_..r-_e-íi no próximo d'a
28, fts 8,110 horas da noite, uma
conferência cum demonstrações
praticas polo dr, Aluízio (lonçul-
ves sobre "Moldngens para den-
tadtirua Inferiores pela técnica
Fournet-Tuller" por ele miidlflcn- j
da. O conferenclsta aproveitando
um principio básico da referida |
técnica quo requeria C, 8 ou 10 ho- |
rus do trabalho, executara molda- |
gens pelo seu sistema em 15 ml-
nutos apenas. Tal modificai.-, de
tüo grande alcance social, neneíl- |
ciando profissionais e pacientes
oatê despertando grande interesse
na classo odontologia.

Instituto i\arional de Oténcla
Política — O Instituto Nacional
do Ciência Política realizou ontem
no salilo do Conselho da A.B.I.
mais uma de suas sessões habi-
tuais.

Presldlu-ii o general Damasccno
Vieira, Integrando a mesa os
srs. dr. Geraldo Mascarei.lias, re-
presontnnte do presidente da Re-
pública; tenente José Antônio Je-
sus, representante do comandan-
to da Policia .Militar; dr. Cana-
barro Relchardt, acadêmico Wal-
ter da Rocha Miranda, desembar-
gador Cvirlos Xlvler, genoral PI-
res e Albuquerque, presidente dn
Secção do Instituto em Niterói;
dra. Julla Galeno, diretora do Ins-
tituto Juvenal Gnleno do Cear,.;
dr. Benl de Carvalho e o dr. Al-
fredo Pinheiro.

Fez a conferência principal, o
dr. Canabarro Relchardt, sobre o
tema "O Federalismo na Consti-
tulçllo de 1937". Estudou ele a
origem do federalismo na Amerlca
do Norte, sua transplnntação parn
a Franga, a tentativa de Bolívar
na Amerlca do Sul e flnaJmente
como apareceu depois no Brasll.
ao ser Implantada a República.
Mostrou os abusos ntio dele resul-
taram nos primeiros 40 anos, pnra
finalmente flrmar-se nn Constitui-
çílo de 1937, quando o presidente
Vargas consolidou o regime, dando
moldes novos ao federalismo bra-
sileiro. observados os Imperativos
da nossa realidade.

Em seguida falou o acadêmico
Walter Rocha .Miranda dn Secção
Universitária em torno da "Poli-
tica educacional".

Finalmente, o desembar... dor
Carlos Xavier proferiu umn ura-
ção em homenagem .1 figura le-
gendarla do general Manoel Lnb.
Osório, pois era comemorada on-
tem a batalha de Tulutl, r-m q*ie
tnnto se notabilizou aquele gran-
de cabo de guerra.

— Prosseguir,, terça-feira, na
sala do Conselho da A.R.I. ,'is 5
horns da tarde, o Curso do Código
Penal, promovido pelo In-,',ltiilo,
devendo terminar os seus comen-
tarlos o dr. Sadi de C,usm..-i, 'uiz
de Direito deste Distrito.

Classificação dn* ciência* — Se.
rfl. reallzarft hoje, és 10 horas dn
manhã, no Templo da Humani-
dade, 1 rua Benjamin Constnnt
n. 74 (Gloria), p.*in engenheiro
L. Hildebrando Horta Barbosa,
uma conferência sobre o tema.-"Abstraçfio teórica — Apreciação
especial do principio jernritiilc. e
sun npllcnçilo !i Instituição do prl-meiro degrau dn escala clentlflcn— Moral, sociologia.. Entrndn
fran,-,..

«DAVID»
PELES

29 R. 29GONÇALVES DIAS -

-TEL. 22-8182 —

Especialidade em Renards e Capas de.
Argenté. Bleu, Vison e Astrakan

FACILIDADE DE PAGAMENTO SEM AUMENTO DO PREÇOJ
[SIM ü _S_S 3E3Í!

—--*>¦»¦—.—

Inaugurada em Montevidéu a
Exposição de Industrias

do Brasil
O presidente da Repiibll.n rece- jbeu o telegrama que so segue:"Montevidéo —-Com a assisten-i

cia dn presidente da Republica, de
todo o ministério dn Urugiinl. em-
baixador e cônsul geral do Brasil 

'

em Buenos Aires e de grande nu- í
mero de convidados especiais, I
Inaugurou-se bojo, nesta capital,
sob entusiástica e patriótica dlre-
Clio do «r. Botelho, a nossa Expo-
fllçí.0 de Industria!., nue mereceu
ealldos elogios o significativas re-
ferenclns da Imprensa local, con- jfirmando-se a oportunidade da
sua realização vitoriosa, pela n-ml I
multo felicito m_3U presidente, !
uma vez servir., ela vcrdndelrovj |
interesses do Brasll, tudo confor- i
me seu nobre e alto objetivo. Ale- '

tuoso abraço — Embaixador Ba- ¦
tlsta L.ir--ardo."

UM DECRETO-LEI
Fui assinado pelo presidente da

Republica um decreto-lei criando,
r.o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, o distrito
de nordeste, com sede cm Recife,
para atender fts oi.ras que serRo

I executada? cm Pernambuco. ...

IMPRIMIAM UM JOR-
NAL PROIBIDO DE

CIRCULAR

As oficinas gráficas foram
fechadas

Coinunlca-nos a Agência Naclo-
nal:

"Em sessão do Conselho Naclo-
nal de Imprenso, realizada no dia
7 de agosto de 19*10, foi negado
registro no jornal Correio Mariti-
mo ou Ço.TC.0 dos Marítimos, que
que se editava nesta capital, ten-
do como dlretor-proprletürlo Alei-
des de Oliveira Melo ou Alcides
Melo.

Não obstante essn decisfio, o re*
ferido jornal continuou circulando
clandestinamente e praticando,
atraví-f. de fl gen tea seus, atos ili-
oitos, entre on quais um em que
leve de intervir a Delegacia do 2o
Distrito Policial, quando, no dia S
de nbril ultimo, Carlos nomes de
Matos e .iosf- Pires da Silva, como
representantes do aludido perlodl-
co, recebiam dinheiro de unia se-
nhora de nacionalidade norte-ame-
ricana no Hotel Copacabana, Con-
fessarnm os dois indivíduo;* que o
dlretor-proprictário do Correio Ma-
ritimn tinha jl) ''," dn arrecadação
que faziam.

Tendo sido ultimamente apurado
pela policia que o Correio Mariti-
mo vinha sendo Impresso nas ofl-
clnas do Jornal de Kitcrôí, que se
edita na capital fluminense e tem
sedo II rua Coronel Gomes Macha-
ilo, io",, sendo seu proprietário
rdlomar de Souza, o diretor çeral
do IMP oficiou ao Secretfirlo dn
Sogttrancn Publica do vizinho Es-
tado, pedindo provld6nclns nu sen*
tido 'le serem fechadas aquelas
oficinas?, qiif* fisí-im permanecer..o
8to posterior resolução".».»—
Inauguradas as novas instala-

ções do Hospital do Carmo
Como antecipáramos, Inaugu-

roíi-so ontem o novo edificio du
ilospital da Ordem 3' do Monto
do Carmo, com a presença do re-
presentnnte do presidente dn Ro-
pfibllcn, sr, Geraldo Mascnrenhaa
da Silva, e dop representantes do
prefeito, sr. Correia pinto, do
cardeal d. Sebastião I-enfe, o ins*
pn d. Mamede, coronel Jesuino de
Albuquerque, secretário geral da
Saúde e Assistência da Prefeitu-
ra, professor Leilão da Cunha,
ministro Atanlfo de Paiva, pre-
sldente da Comissão de Serviço
Social, representante do Diretor
do Departamento Nacional de
Sadde, ar. Mario de Queiroz, e
repreesntantes de todas n.« Or-
dens :;'.•>. do filo de Janeiro e das
Instituições portuguesas de bene-
[Icèncla e todos os médicos do
hospital.

Iniciando n solenidade, o bispo
d. Mamede benzeu oh sete pavi-
montos do novo hospitnl. que fun-
clonnrá no lado do antigo, cons*
truldo e Inaugurado peio impera-
dor em 1870 e, rumo o atual, feito
por subscrição dos Irtnáoa da Or-
dem.

Ap.s a visita aos serviços de
pediatria, maternidade, clrur.ln

ANTÃ0 CORREIA DA
SILVA

Ha 40 anos falecia esse
ilustre marinheiro

Em 35 dc maio de 1901 falecia,
em Glasgow, o capitão de longo
curso Anulo Corrêa da Silva, que
ali ;-e encontrava como comandan-
te do paquete "Brasil", do Loyd
Brasileiro, sofrendo concertos num
dns estaleiros daquela cidade ili
Rseossin.

A noticia da morte do referido
marinheiro, conhecida aqui no dia
seguinte, teve penosa .*epereus&u<>.
especialmente nos meios navais. O
comandante Antão, demissionário
da Armada, fOrn o braço direito
do Almirante Saldanha durante a
revolta de 93, Anteriormente, es-

I tivera envolvido em vários ievan-
tos, (¦ por isso permanecera p.*-..
a bordo dos navios de guerra e
fortalezas, Era um rebelado cor.-

! tro Floriano, nias «mm um homem
I do grande valor e de uma brav-j-
: ra extraordinária. Comandara os
| marinheiros no Combato da Arma'

(."i". moro.endo de Saldanha *¦ dns
1 sons companheiros os maiores e'<*-
: elos.

l*in encontro, ontem, com o co-
S mandante Amas vindo Catramby,

; o decano dos comandantes ü<>
; Lloyd, ileu-nop o ensejo de resi»-

trar n data, Esse velho capitão
era pi nto do "Urnsll". quando An
lão Correln faleceu. O comandan-
te Catramby relembra com ema*

j .fio o s,*a aull.0 chefe, tocullsan-
do vis suas. qualidades de mar!-
nheiros. de patriota e ,1p cava-
Ihelrn,

Qunntos velhos marinheiros n"c"
teião tini pensamento de saudade
.io tcoordar os traços marcam*¦:_
•:¦¦ Antno Correia da SilvaV

Instituto Histórico
O Instituto Histórico e Geosri/i-

íieo Urasll.iro realizar,, no dia rS
do corrente, fts 17 horas, sub a
presidência do embaixador Josá

(Cario- de Macedo Soares, uma ses-
: são soiene especial, para come-
i morar o cinqüentenário dn pn>'i-

c i".-i do Papa Leão XIII, denoml-
. nada " Rn rum Xoiuirum ".

Serfi orador oficial o soclo bene--' mérito, sr. clovis Bevllaiiua., fa-
I lando depois o presidente Macedo
i Soares sobre "São Francisco de

Assis, precursor da "Hcnini ,Vo-
varum ".

A sessão será publica,-

i em ireru!, clinica -ie homens, de
mulheres, raio X. fisioterapia,
alí-m de outras Instalações com-
plementares, rigorosamente mo-

[derims, as autoridades presentes
assinaram a ata da Inatn-m-acân.

|A seKuIr falou o i-rlor dn Ordem,
r sr. Jos. Dunrte Lopes Correia,
Idando a palavra ao urador ofk-ivil,

prof, líiieftmMi Mascarenhas da
j Silva, qne em breves palvivias re-
| ferlu-se ,. Importância social des-
empenhada pela instituição reli-
glosa, sob cujos auspícios funcio-

i narí o novo hospital.
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5 MORTOS E 19 FERIDOS EM UM GRAVE DESASTRE
OCORRIDO NAS LINHAS DA CENTRAL DO BRASIL

VIOLENTOS COMBATES
EM TORNO DE SOLLUM

Iiiforiiiain-iiii- ila
"Ontem, :'i noilc,

rro Central

Agencia Nacional: 1
entre as estações de Teixeira Leite c .luparanã. na Linha do Centro, da

Estrada dc Ferro Central do Brasil, ocorreu uni encontro de trens. No quilômetro 138, entre a» ci*
lada- estações, uni trem expresso colheu, pela cauda, um trem cargueiro que ali, esperava o sinal de
passagem livre. Km virtude do choque, ficaram inutilizados alguns carros do trem cargueiro, so-
frèndò a locomotiva do expresso algumas avarias.

Ha a lastimar n perda de cinco vidas e dezenove pessoas ficaram feridas.
Logo que leve conhecimento do desastre, a administração da Central do Brasil tomou as

providências que o casoexigia, fazendo transportar os feridos para o Pronto Socorro de Barra do
Piraí e mandando para o local turmas de trabalhadores para restabelecer o tráfego, o que foi fei-
to antes das 23.50 horas.

Os passageiros do liem sinistrado seguiram o seu destino em outra composição, que foi
Imediatamente mandada ao local/' I

Não se modificou a situação em Tobruk
Cairo, 24 (ü, P.) — A ofensiva

; britânica contra ns forras ítalo-
germânicas nu África do Norto
continuou, lioje com tinia a Inton-
sldade, reglsti-niidn-so violentos
combates nas lmed'ai;5es d» N-l

PRFPÀRAM-SF OS IN-A NOITE A IMPRESSÃO GERAL NO CAIRO ERA QÜE A SITUA-1 gleses para a de
ÇÃO EM CRETA, EMBORA AINDA MüITO DELICADA, FESA DE CHIPRE

MELHOROU SENSIVELMENTE PARA OS ALIADOS

Um
, longo,1

tro oriolui Inglês,
ucHOf* cHtnva ri**

em Creta, exp!lcou-m©
nuc ílIÍ chegavam oa
alemães.

serviço
como (.*
agentes

As informaçõ
capital britânica
ns alemães esto
maior quantidade

Londres, £1 (Reuters) — A lm- ça desses elementos é uma pro- bllca pnra a posslbllld
jr.-essflo. geral no Cairo, hoje ft i va ile qne, mais cedo ou mala tar-! w registrem perd
noite, ê quo n slluaqno em Creta. de, teremos "tempo quonto'1 em
-¦•¦ bem que ainda muito dcllca-1 Crota,
da, melhorou sensivelmente pura
os aliados, sobretudo pelo apare
cimento <le "caças" britânicos dei
grando autonomia de vOo, ope-1
rando da? bases fora de Creln. !
Evidentemente, os aviões de

— Desde o Inicio di Invasão ila
Grécia — disse-me esse oficial
começaram a chegar pequenos

calques" gregos, fis dúzias por
vít rio» pon rou
os primeiros

que
navais

transporte alemães constituem fA-
cll objetivo para esses aparelhos
Ingleses. Os alemães encontram-
se fortemente entrincheirados em i '

Muleme, mas todas suas tentatl-1 dia, trazendo parn
vos para. ocupar outras posições | da costa cr«Ho(isc,

quaes unlca-
a t-in defesa,
'.'.nhòes anti-

le

fracassaram completamente. a que atingiam refugiados de to-
Novos destacamentos de para-idas ns espécies e de todns ns na-

quodlstns que haviam descido em I clonalldades: rumenos. Iugoslavos,
Cilndla e Tretlno foram cintura- | brtlgnros, gregos e até alguns In-
'.loa, ao pasMi que outros desclcm | (fleses, «oh dez ou quinze em cada
**m pleno campo.

.\9. tropos angIo*gregaa batem-
se com magnífico ardor, lnnin-
Kimlo pesadas perda» ao inimigo.

O alto comando alemão, ao pu-
blicar o primeiro com o nica do &*>-
bre tt batalha de Creta, menciona,
apenas, que "os ak-mães eslão
oolidamente Instalados na parte
oeste da IIHa", ajuntando que n
tentativa desenvolvida pela frota
britânica, pnra impedir-lhes o
movimento, 4 vÜ e Inútil, O
"Glornale d'ltalla" vai rr.aia lon-
Ke, pretendendo que HS unidades
britânicas foram afundadas entre
9 o C4 de maio, mas não menclo-
na nomes,

O i*r. Prazer, primeiro minis*
tro noo-zeland£s, declarou, ontem
a noite, nesta capital, que ns
próximas horas seriam, sem drt-
vidas, decisivas na batalha da
Ilha de Creta.

Como ns alemães preparam
a invasão da ilha

Capeíoicn, 24 (Robert Salnt
John, da Associated Presa) —
Centenas de alemães, acobertado?
¦por traidores gregos, lançaram aa
bases dessa fantástica Invasão
aí rea da ilha de Creta pelos na,-
Klstas, Foram «los oh mesmos
homens — como a,s mesmas mu-
lheres — que Invadiram "pacifi-
camente" a Grécia, enquanto a
Alemanha "teoricamente" se con-
servava neutra em relação A ter-
ra do Htda.de, então em luta vi-
torlosa contra a Itíilia.

Todo o Inverno foi empre/jado
por esses homens e essas mu-
lheres num laborioso trabalho de
espionagem e de sabotagem, des-
Onado a. prepnrar, pelo lado de
dentro, o terreno para os que ti-
vessem que vir defóra.

Esse trabalho foi lã" bem te!-
fo que. quando a Alemanha ata-
cou a Grícia e jfi. parecia incvl-
í.lvel o colílpso do exército gre-
go, todos eles receberam ordem de
seguir, "como pudessem", "su-
breptlclamente", para a Ilha de
Creta. desde que o fizessem o
mata depressa possível.

Alguns seguiram nos primeiro?
dias de ahril — logo que os nlo-1
mães Iniciaram sua entrada tran- j
qulla na Bulgária. Os Ultimes
deles conseguiram chegar a Cre- í
Ia quando a Alemanha acabava \
•3e ocupar o Peloponeso,

Houve atê alguns — os di úl-.
tuna hora — que deixaram n
Orícla juntamente com or lngle-
ses, nos flttlmos comboios de eva-
cuação do continente.

Ainda no mês passado. ?les clr-
í*. i Ia vam 1 i vrem on te »m Creta.

I um daqueles barcos. Muitos dê-
I les alegavam que haviam perdido I
seus documentos, o quo tomava

| Impossível a verificação exata de
suas nacionalidades ou mesmo de

\ seu direito de refugiados. Alím
I de tudn isso, não dlspunhamos de
' torça suficiente para patrulhar

toda a grande costa da Ilha nem
} para rondar, dia e noite, cada

uma de suas abras o enseadas
ou recôncavos. Tivemos, final-
mente, que reunir nossos esforces
na defesa das bailas principais,
quando se tornou um fato a eva-
cuacão das nossas tropas que
atuavam na Grécia, Sabemos
bem que em cada um dos barcos
quo traziam refugiados, havia
pelo menos dois ou tres agente"
alemães. Ao todo, fies devem ter
somado algumas centenas.

chegadas na
assinalam, que

i ompregando
le bombardeiros

em mergulho do que em qualquer
outra íiíjão contra unidades de
guerrn Imperlaes. a
mente dlspílem par:
em Creta, dc seus
aéreos.

('brigadas a sair de Creta
víma da superioridade esmagado-
rã da Lnftwaffe que Impediu a
utilização dos aerodrómos, as for-
ca?* aéreas Imperlaes são obiigvi.
das a apoiar as unidades navais,
partindo do suas baf>es no Kgito,
o conseguem extendor suas In-
ciirsOcs contra um dos pontos
endo os alemães conseguiram se
e.°tabeIeoer, 011 seja, o aerodro-
mo de Ma'eml Ademais das ava-
rias quo causam estes ataques
centra os transportes aéreos Ini-
rnigos, estacionados no aerodro.

Considera-se inevitável o
ataque dos alemães

aquela ilha
(Ds irnllnce Carroll, especial pura

o "Correio da. Manh")
Londres, 24 (U. P.) — Os Ml-

tanicos, enquanto lutam dénoda-
mente para repelir os alemães em
Creta, preparam-se para a defesa
do Chipre, pois considera-se ino-
vitavel o ataque em íaco do in-
teresso do Hitler ern aniquilar as
guarnlcões inglesas das Ilhas do
Mediterrâneo,

Chipre, situada no extremo no-
rní-sto do Mediterrâneo, é uma.
Ilha de grande Importância cs-
tra.tíglen, particularmente agora
que a luta so estendeu a Creta, a
somente 500 km. a oeste, « não
nos ante as complicações que se
menos ante as complicações quo
se apresentam na Siria, a 12U km.
a íste.

A situncã.0 de Chipre tornar-se-
,1 demasiado critica se os alemães
conseguirem ocupar Creta, e se o
governo de Vichl optar por uma.
política agressiva com respeito &
Grã Bretanha. A presença do

mo próximo da praça, os aviões I aviões alemães nos aerodrómos da
I britânicos danificam seriamente a Siria constituo hoje, por outro
i pista onde aqueles são forcados a ' lado, uma síria ameaça para a

Ilha.
Os

\ lum cuja posse completa nao
|ainda definida depois de varias!' semanas de luta.

As unidades mecanizadas brita-!
nicas dominam cornp'c tam ente o;
território sul de Sollum e uma
ofensiva realizada hoje peloa ale-
mães naquele setor foi rechassada.

A situação em Tobrouk não se
I modificou, o que cons-ltue um In-
Idiclo de que os britânicos mantêm

o dominio da situação na luta
contra ri Inimigo, que sofre de
escassez de abastecimento t agua,

| Salic-se qtie os abastecimentos
das forças Italo-gormanlcas fo*
ram reduzidos consideravelmente
durante os últimos dias, em con-
seqüência dos violentos ataques
efetuados pela RAF contra 13en-
ghasl o outros pontos vitais.

Segundo um comunicado oficial |
fornecido hoje, as 1 leais Forcas
Acreaq atacaram Benghflsi duran-
to a noite de 21 do corrente e lan-
curam bombas sobre a zona por-
tua ria, provocando Incêndios e
destruindo depósitos e guindastes.

Foi abatido lioje um aparelho de
caca alemão durante um combate
aéreo soore o deserto.

Advertindo a opinião Inglesa
sobre a possibilidade de perdas

navais

Londres, 24 (U. 1'.) — Levan-
do em conta a desvantagem nerea
em quo se encontram os britani-
co« em Creta, não por falta de
aviões e sim por falta de aerodro-
rnos, como o declarou francamen.
ío o primeiro ministro em sua ex-
posição do ante-ontem, na Cama-
ra. dos Comuns, os matutinos des-
l.i capital advertem a opinião pu.

descer.
Os cronistas militares Indicam

que as condições imperamos são
Ideaes para a invasão por mar,
desde que as unidades alemãs
pesam doslh-nr através das patrn-
lhas da frota britânica.

Favoreceriam as oiK-racflea as
noites sem lua o o fato de que,
praticamente, não ha mares.

Muitos portos do território da
Ilha estão unidos oom o interior
por melo de estradas do ferro e de
roàagem e poderiam servir de tia-
ses para concentrar e logo des-'
embarcar tropas, abastecimentos
o equipamentos alemães.

Para fins do desembarque na
ilha, o porto de Candia, cidade que
foi capturada. pe'os britânicos,
dispõe de um efles de uns RO mo-
tros do comprimento. A cidade
de Can^a conta com dois pontos
tio desembarque, um do cerca de
50 metros e o outro de 35 me.
tros, mas os técnicos dizem que as
tropas teriam de desembarcar em
pequeno^ botes, poH não seria
possível a operação do desembar-
que direta dos navio*.

A bata de Rudn está situada ao
oC'Ste de Canía e possu um c&os
de concreto de uns 'MO metros de
comprimento, onde podem atra-
car dois navlng pequenos pnra o
desembarque de tropas e descar-
ga de abastecimentos.

O COMITXICAIX) ITALIANO

Home, 24 CA. P.) — O Alto
Comando lta'!ano distribuiu o se-
gulnte comunlcndo:

"África do Norte — Na frente
de Tobruk, no setor defendido pe-
Ia divisão Brcscla, a ação dos
destacamentos de assalto Inimigos
apoiada por tanlts, foi repelida.
Vários tnnltB foram destruídos e
danificados. Dois tanks e varias
pecas do artilharia britânicos fo-
ram destruídos a leste de Sollum.
O inimigo lneursionou sobre Ben-
ghasl. havendo varias vitimas en-
Ire os malioinetnnoB.

África Oriental — Na região dc
Galla-Sldamo,' o inimigo, encon-
trando valente oposição por parte
das nossas valorosas tropas, au-
monta os seus esforços em direção
a Soddu. Na aérea meridional de
Amara, varias das nossas guarnl-
çfles, Isoladas, cercadas « atncadas

por todos os lados por forças os
matradnras, persistem na sua te-
nnz e heróica resistência, repeliu-
do as reiteradas exigências de
rendição."

AINDA A. RENDIÇÃO EM
AMBA-AT*AOI

Amba-Alapt, 24 (Do correspon-
dentot especial da Reuters, junto,
fis forças Imperiais) — J4 se pdrte
dar a historia.escrita da rendição
dos italianos em Amba-Alagi.

Quando ós Italianos vencidos
saíram dos seus subterrâneos ca-
vados no pico em forma de pira-
mido' de Amba-Alagl, o caminha-
ram ülguczagueanilo ern direção íi
estrada, (oram-lhes concedidas
honras de guerra pelo vencedor.
Vla-so um longo rio de soldados
Italianos descendo dns montanhas
caminhando atrás do comandante
britânico, an qual saudavam er-
gueiido a mão an gorro, na antiga
saudação realista italiana,

O general britânico retribuiu n
saudação que lho foi feita pelo
general Marlno Valettl Borgninl
chefe do Estado Maior da guarnl-
ção do Amba-Alagl.

Uma guarda do honra, compôs-
ta de representantes do todas as
unidades Imperiais vitoriosas,
apresentou armas a cada destaca-
mento Inimigo, ao mesmo tempo
quo tocavam uma marcha militar:
os italianos fntlgadissimos pela es-
mula duranto dias o noites nos
subterrâneos da fortaleza sob o
bombardeio britânico, procuravam
aceitar o passo ao som da musica
desconhecida,

Alguns marchavam lentamente,
mas a maioria caminhava pesada-
mento num agTupamento Informe.
Artilheiros cujos canhões ha mui-
to estavam mudos, marinheiros
longo do mar, pilotos sem aviões
todos desciam da montanha numa
sombria parada, emquanto ut,
tropas patrióticas nblsslnlns do
alto dos outelms próximos, os
olhavam cm silencio.

O duque d'Aosta passou toda a
noite s6 em Mount Lagl, acompa-
nhado apenas do um pequeno gru-
po dfl generais da sua comitiva,
antes de sua partida para uma ci-
dade da Erl;réla, quu so realizou
nu dia seguinte,

PROMOÇÕES NO EXÉRCITO

i:oniO
fazendo
sempre
todos
quanto

oi

fossem refugiado
passar como tais,

ando e

i OI)

11115

anotando
os detalhes da ilha, en-
preparavam o terreno pa-

i\i a invasão nazista, o sempre
conservando suas comunicações [
em rrtdios de ondas curtas, firo-'
vavelmento com rterlím ou "ou- j
tro ponto qualquer do grande j
rteicli-,

Eu mesmo estive em Creta. um j
minha peregrinação para o contl-;
nente africano,

Certa, noite, ern Crota, eu ouvi1
Tiros de fuzil, repetidos, nas co- l
Unas próximas de onde eu me!
echava. Um oficial Inglês/ por;
acaso, como oue sem saber com
quem Talava, disse-me que "esta-

va caçando refugiados", Acres-
cen tou esse oficial que Já haviam
sido confiscados numerosos apa-
relhos transmissores de rádio, e
que já haviam sido encontrados
vArios agentes alemães, manlfop-
tando ao mesmo tempo os seus
receios de que fosso impossível
proceder a uma "limpeza" com-
pleta da Ilha.
— Nôs bem sabemos — disse-

se 5sse oficiai britânico — qne
e?sa esplonaçem estâ criando
Uma situação pericosa, â oresen-

O presidente da Republica ns-
sinou decretos, na pasta da Guer-
ra, promovendo:

Na arma de Infantaria, por me-
rechnento — a coronel, os tenen-
tes-eoronels Goutran Jorgo PI-
nholru Cruz e Paulo de Flguel-
rodo; a tenente-coronel, on ma-
Jores Alcides Montenegro Maciel.
Eloy da Câmara Catão, Alfredo
Mena Barreto Ferreira Filho, lã-
berato da Cruz Barroso e Ale-
xnndro .Tos* Comes da Silva Cha-
vesj a major, os capitães Sovori-
no Antônio da Cunha, Benjamin
Arcoverde de Albuquerque Ca-
valeanti, Raimundo Fabrlclo Fer-
reira Parga o Ádauto Castelo
Branco Vieira; na arma de cava-
Iaria — a coronel, os tenentes-
coronéis Joilo Teodureto Barbosa
a Corlolano do Andrade; a tenen-
to-coronel, os majores Joaquim
Itlbeiro Dutra, Ciro Rlogranden-
so de Rezende e Mteael Cavalem-
te do Assunção; a major, os ca-
Pitães Frederico Leopoldo da Kll-
va e Oromar Osório; na arma de
artilharia — a coronel, os tenen-
tos-coronols Zeno Estilae Leal,
iToão Carlos lia troto c Nica nor
Guimarães de Souza; a tenente-
coronel, os majores Sebastifio
Claudlno do Oliveira Cruz, Rodri-
im .lns-4 Maurício, FVaucisoo
Afonso do Carvalho, Otávio do
Luz Pinto, Djalma Dias Ribeiro,
Geraldo do Ca mino. Leoay de
Oliveira Machado, Joaquim Jus-
tino Alves Bastos e Delso Men-
des da Fonseca; a major, os ca-
pitães Edgard Alvares Lopes,
Aluizin de Miranda Mendes, João
da Costa Braga Júnior e João
Clarcez do Nascimento; na arma
do engenharia — a tonente-enro-
nel, os majores Ari Maurel Lobo
e Alberto Kug-giarlo; a major, os
capitães Ali-lr dc Paula. Freitas
Coelho e Carlos Beronhauser .lu-
nlor; ri" quadro de intendente —
a coronel, o tenente-coronel Alei-
biades Ribeiro dos .Santos: a te-
nonte-coronel, <5 major Benedito
César Rodrigues; no corpo de
saude — a major medico, o ca pi-
tâo. medico Carlos Pereira Lima;
a major farmacêutico, o capitão
farmacêutico Benjamin Simon;
por antigüidade — a coronel, o
leneiile-eoròtíel Gfánvllle Belero-
plionte de Lima; a tenente-coro-
nel, os majores Rude tico Dantas
Barreto; e Eudoro Correia de
Arruda e sí; a major, os capl-
tães Sérgio Kozerltz Pereira, da
Cunha, Armando Levy Cardoso
Aníbal Napoleão e Pedro Alves
Ia Cunha: a capitão, os primei-
ros-tenontes Leandro José de Fi-
guelredo Junlor, Abdon Sentia,
v.iim!;- Barbosa Carvalhedo, Os-
car Marques de Almeida, Goytíi
Fernandes Vilela, Darcy Pacheco
de Queiroz, Humberto Freire de
Andrade, Domingos da Costa
Lino Sobrinho, José Coes de
Campos Barros e Alipio Velasco
Brandão; a primeiro-tenente, os
segjndos-tenentes liter Newton,
Alfredo Duarte Ca.rneiro da
r.vinh». Joaâ de S& Serrüo » Cel-

so Abrantes Dias da Silva; a se-
gundo-tenente, o aspirante a ofl-
cia] Oscar Gonçalves Bastos; na
arma de cava'arla — a tenente-
coronel, o majoi Mario Fernan-
des de Almeida: a major, o capi-
tão Oswaldo Menna Barreto; a
capitão, os primeiros - tenentes
Irzo Snrdomberg, 1'birajara Tel-
xelra Paes do Barros, Hontil de
Oliveira, R u bem Contlnentlno
Dias Ribeiro e Luiz Linhares da
Fonseca; a prímelro-tenente, os
segundos-tenentes Meros Lima.
Durval Ferreira dos Santos, Ed-
inundo Leopoldo Montedonlo Re-
go, Bdmar Rabello Maia e Doo-
dato de Aquino Salles; na arma
de artilharia — a coronel, o te-
nente-coronel Maurlllo Meirelles
Alves; a tenente-coronel, o ma-
jor Amadeu Suzlno Riljelro; a
major, os capitães Carlos de
Proença Gomes Sobrinho o Arcy
tia Rocha Nobrega; e Silvio de
.Almeida; a capitão, os primeiros-
tenentes César Comes das Nove?,
Fernando Menescal Vlllar, Luiz
Chaves Bnrlem, Roberto de Car-
valho -.Martins. Aliraam Itamlro
Bentos, Harry Máximo Padilla,
Cai-los Camuirano, Rafael Toblas
Pio dos Snntos, Antônio Sã Bar-
reto Lemos Filho, Afonso Jorgeu
von Trampowsltl, Heitor de Sí
Nogueira. Ilomiciano Muller Ri-
beiro, Manoel Freres; e Breno
Perneta; a prlmelro-tenente, os
segundos-tenentes Edelmar Pa-
turi Monteiro, Isacyr Telles Ri-
beiro e Carlos Fontes; na anna
de engenharia — a coronel, o te-
nente-coronel Henrique de A'.;e-
vedo Futuro; a major, os capl-
tães Hugo de Castro, Mlraboau
Pontes Q. T .A., Otávio da Cos-
ta Monteiro, q. T. A., Luiz Gon-
znga Ferreira ile Andrade, Q. T.
t\., e João Rosauro de Almeida
do Q, A.; no corpo de saude —
a tenente-coronel medico, o ma-
jor medico Kuclydes Goulart
Bueno; a major medico, o can!-
tão medico Voltaire Paiva da
Cruz; a capitão medico, os pri-
melros-teneiites médicos Virgílio

j Serrano Baldino, Tlto Asooly do
: Oliva Mala .-¦ Adhemar Bandeira;
! II capitão farmacêutico, os pri-
1 mRiros-tenentfís farmacêuticos; Ar-
i lindo de Arãiijo Viana Q. 'I'. A.

'¦ Manoel Antônio de Oliveira
; Melo Junlor; no quadro de Inten-

dentes — a capitão, os primeiros-
i tenentes Rubem Cpvallero da
í Silva, Augusto Corrêa Cardoso,
! Thlago de SanfAnna Argueüo,
| Mal Tadiy e João Evangelista

da Silva Filho; a prlmelro-tenen-
to os segundos-tenentes Joaquim
Ignacio de Medeiros, Celso Rodri-
gues Possas, Carlos Cas tor de
Menezes. Oswaldo de Frias Vil-
lar, Josí Carlos Ferreira e Os-
«aldo Siqueira; a prlmelro-te-
nente veterinário o aogundo-to-
nento Ruyter Demaria Bolteux;
no corpo de saude — a primeiro-
tenente farmacêutico, os segun-
dos-tenentes Augusto Peixoto 4
Moiart Machado 3r£ní£o.

britânicos, compreendendo
estes perigos, começaram os pre-
parati vos Uo defesa quando ee
iniciaram as hostilidades. No caso
de um ataque ê Ilha acredita-se
que, tanto atacantes como defen-
sores ,terão ante si um' problema
multo mais difícil quo o que
atualmente encaram em Creta.

A Ilha tem somente três cidades
Importantes, ou seja, Nicosla, no
norte, e Llniosal o Larnaca na
costa sudeste, A falta do portos
naturais torna sumamente dlfl-
ceis aa manobras de Invasão por
mar, o as duas cordilheiras que
correm paralelas ás zonas norte e
sul sem duvida alguma constitui-
riam um obstáculo para a inva-
são pelo nr.

Na planície do centro, onde o
quelmante sol Impede pratica-
mente toda a ipanlfestasfio de VI-
da da vegetugão ob Boldados neo-
zeelandezes o australianos ergue-
ram poderosas defesas. Os brita-
nieos contam, alérn disso, com
dois aerodrómos ,um em Nicosla
e outro em Larnaca.

Os britânicos estão projetando
a construção de outros aerodro-
mos e a ampliação das Instala-
ções dn porto de Famagusta.

Os 3G0.000 residentes gregos,
turcos e ingleses conheceram de
perto a guerra durante os ata-
ques aéreos empreendidos contra
a Ilha, As bombas arremessadas
em certa ocasião pelos avIOes
italianos caíram em sua maioria
no mar, porto do pequeno porto
de Xero, quando foram Intensifl-
cados os bombardeios aéreos em
lil do corrente.

A população ê decididamente
partidária dos ingleses, sentlmen-
to esto que su acentuou depois
que os alemães atacaram a Gre-
cia, o tambem em consequencia
da, negativa dos turcos em coope-
rar com o "eixo".

AlÇm dos voluntários e exército
regular, as autoridades da Ilha
constituíram a guarda nacional
cujos membros foram adextrados
na luta contra paraquídistas.
Formaram-se lambem grupos de
serviços de precauções contra
ataques aéreos, e o governador,-
si.- William Battershlll, reeomen-
da aos residentes que se refugiem
nas montanhas caso sua presen-
ça não 6 Indispensável na cidade.

Omalor problema, tanto para
os alemães como para os brltanl-
cos, 6 o da distancia. O melhor i
lugar dc partida para os nazistas
Feria a Sirla, mas não sosabo se
"a cooperação" do Vichy com ob
alemães chega a ponto de pormi-
tir a concentração de paraquídis-
tas na Síria, fato quo certamente
atrairia ondas de bombardeiros
britânicos.

Os aerodrómos britânicos mais
próximos são os da Palestina,
quo seencontram a cerca de 300
quilômetros. Do mesmo modo,
Alexandria e Suez, a mais de -100
quilômetros, apresentam difleul-
dados pnra manter as provisões,
so bem que estas dificuldades não
suo maiores que as que apresenta
o envio do abastecimento para
Malta e Creta.

Ao ser anexada a Ilha DIsraell.
disse o sr. Battershlll: "Para se
dominar a Ásia Menor ê neces-
.¦avio possuir-se Chipre."

INUNDAÇÕES NO IRAQUE IM-
PEDINDO AS OPERAÇÕES

Tranqüilidade nas regiões em
poder das forças britânicas
Cairo, 24 (U. P.) — As chu-

vas torrenclaes caldas na região
do Falujah Interrompem, momen.
toneamente, as operações das
tropas britânicas em vista da
agua ter Inundado todos os canil-
nhos. Apezar desso Inconvenlen-
te, as forças Imperlaes mantém-se
nessa cidade, que reconquistaram,
ha pouco tempo, e igualmente em
Habbaniyah e Bassora, onde a si-
tuação 6 tranqüila.

Não ha Indícios, ainda, de quo
as referidas forças tenham Inicia,
da a acoine-lda contra Bagdad,
do que se vem falando desde quo
os britânicos conseguiram entrar
cm Falujah.

No quo se refere nos aspectos
políticos do conflito,-clta-so como
acontecimento de grande Impor-
tanda a, volta do regente depôs-
to, o emir Abdulah, que. segundo
círculos árabes bem informados,
logc que chegou ao lraquo, con-
seguiu formar um governo. Por
outra parto soube.se que o emir
Abdulah declarou quo tinha abun-
dantes provas para acreditar que
a maioria dos Iraqueanos é con-
traria ao governo de Rashid AH."Jíegressel, pois, ao Iraque — de-
ciarou o antigo regente — para
dirigir todos os Iraqueanos leaes."

As noticias oflclaes não Calam
de ataques terrestres nem aéreos
dos Iraqueanos. os quaes — se-
gundo noticias procedentes do va.
rias fontes — receberam reforços
da Alemanha, por via aérea.'

A situação militar do Iraque S
boa paru os britânicos, segundo
declarou o cr James Roosevelt,
filho do presidente dos Estados
Unidos quando regressou ao Cairo
procedente da Palestina, "Esti-
vemos 72 horas no Iraque — de-
clarou — onde fomos metralhndos
o bombardeados, mas salmos ile-
sos. As coisas parecem que an.
dam bastante bem no Iraque."

A adesão de uma es-
quadrilha de bombar-

deiros franceses
Nova York, 24 (Reuters) —

\ Emissora Columbia infor-
mou ter captado uma irradia-
ção da estação de radio dos
franceses livres, em Brazza-
ville, informando que, por no-
ticias do Cairo, era conhecido
que uma esquadrilha completa
de bombardeiros franceses dos
mais modernos havia deixado
a Siria e aterrissara num dos
aerodrómos da R.A.F., na Pa-
lestina.

MAIS ATIVA AR, A. F. SOBRE
OS OBJETIVOS ALEMÃES

Colônia e regiões ocupadas fo-
ram violentamente bom-

bardeadas
Londres, 21 (Reuters) — Esta

capital passou a 13." noite eonae-
outiva sem ter sofrido bombardeio
da aviação Inimiga, Entretanto,
dt- acordo com o comunicado ofl-
dal, algumas bombas foram lar^-
codas pelos aviões inlmlcos cm
outras áreas da InglnUrra em-
bora as atividades da "Luftwaffc"
sobre o país .«o tenham desenvol-
vido em pequena escala, Os da-
nos causados foram pequenos o
reduzido o numero de vitimas."Em um distrito do Mlddlands, —
acrescenta o comunicado — os
bombardeiros Inimigo» lançaram,
durante a noite passada, bombas
explosivas o Incendlarlas, sofren-
do as casa? alguns danos. Regls-
traram-se algumas vitimas."

Emquanto a aviação nazista
assim se mostra Inativa, a brita-
nica vem atacando constante-
meme as poslçSes Inimigas no
continente. Ontem, apesar dns
posslmag condições atmosféricas, o
ataque que as esquadrilhas da
R. A. F. desfecharam contra Co-'.onla foi dos mais vigorosos reali-
zadôa utí aqui. Além disso, aero-
dromos e portos de invasão si-
tuados em territórios ocupados
foram tambem visitados pelas es-
quadrilhas britânicas, que, ade-
mais, no decorrer dn tarde do on-
tem. desfecharam outros ataques
contra u navegaçôç Inimiga.

Um navio mercame í|V0 nave-
gava no largo do litoral holandês
fol bombardeado e Incendiado o
mesmo acontecendo a um navio-
lamine localizado ao largo das
costas finncesas. A R. A. F. ndo
perdeu nenhum dop seuse apare*
lhofl durante essas operaefles,

Enlre os objetivos que an es-
quadrilhas da RAF bombardearam
durante a noite passada figuram
a? instalações para a rofinar.lo do
petróleo, do ¦ Gosnay, na Franca
ocupada, ns estaleiros de Kiel. o
porto de Emden. ns docas de Bou-
logne. Roterdam e Cherhnrg o a
navegação Inimiga encontrada ao
largo da costa norueguesa.

Sabe-se que a RAF perdeu 11
dos apirc-'hos que tomaram parte
em torlan essas oporaçfirg, ao meu-
mo tempo cm que. durante ns
mesmas, foram abatidos seis
aviões do Relch,

Durante a mnnhA de hoía fo-
ram abatidos nado menos de 11
aviões alemães sobre a Inglaterra,
uo passo que a RAF perdeu ape-
nus C dos seus apnrelhns durante
esse mesmo período, salvando-se
entretanto 3 dos respectivos pi-
lotos.

Dos II aparelhos Inimigos des-
truldos durante a semana encer-
rada na madrugada de 22 do cor-
rente, sabe-se quo 17 foram aba-
tidos sobre território grego, 32 so-
bre a llha'de Creta, 11 na Uhla,
3 sobre a 7.ona do Suez p 8 sobre
terras do Iraque e da Sirla.

Da sua pare, a RAF solreu a
perda de 22 aviões, salvando-se,
entretanto, dois dos respectivos
pilotos.

Alí-tn disso, numerosos aviões
tlemilcs lornm danificados nesse
mesmo período, especialmente de-
pois que teve Inicio a Invasão da
Ilba de Creta.

J. W. T. MASON
Xão se pense quo o quo vamoa titulado "A guerra, de hoje avaií*

ressaltar aqui d o critério quallta- ca."

Perturbações digestivas"SAL DE FRUCTA» ENO

tlvo adotado na apresentação do
nosso noticiário telegrafico. Tra-
ta-se de uma norma generalizada
a todos os demais serviços desta
folha. Considerada a escassez de
tempo disponível para leituras
maciças, qualquer oulra pratica
privaria o próprio leitor de se In-
formar com rapidez e segurança
— o que não correspondo em
absoluto fi finalidade de um íor-
nal moderno.

SI não entendêssemos quo a Im-
portancia de um serviço telegra-
fico so atero pela qualidade da
Informação, estaríamos em condi-
çfles de apresentar um volume
estonteante de telegrama». Sô a
rnnterla telegraflca seria suíicl-
ente para preencher, no minlmo,
diariamente, 30 colunas — quatro
paginas Inteiras!

Por motivos que so nio preclna
mencionar o critério de seleção se
fazia ainda mais exigente com ro-
ferencla ao noticiário da guerra.
Para compreendG-lo, basta aten-
tar na relevância o delicadeza do
assunto o considerar o direito que
assiste ao leitor de ser bem Infor-
mado. Foi neste Intuito que o
Correio da Manhã ampliou con-
síderavelmente o seu serviço tele-
grafico o cogitou ao mesmo tem-
po do constituir um grupo de
escritores especializados, ao qual
dava realço com sua notória ca-
pacldado o sr. Joseph Wairen
Teets Mason.

Com o desaparecimento desse
Ilustre jornalista norte-amerlea-
no , que pertencia ao corpo reda-
torial da United Press em Nova
Vork, o Correio da ManbS, tam-
bem se privou de uma colabora-
cão valiosa, sumamente apreciada
por seu leitores. A morte sur-
preendeu-o em plena atividade,
quando acabava de entregar ob
originais de seu ultimo artigo In-

Comentador perfeito, nas cronl»
cas do guerra que eram assídua-
mente publicadas neste mesmo
local J. W. T. Mason revelava
toda a sua reconhecida autorlda»
du. Seus artigos primavam tanto
pelo conhecimento da matéria co-
mo pola forma sintética de expor
os fatos e do argumentar.

Esta pagina, onde eku nom«
multas vezes apareceu se ressente
de sua falta; falta tanto maio*
agora, quando os acontecimento»
ae desenvolvem no sentido das
suas previsões: "A guerra do ho-
jo avança".

Nascido em Nova Tork, i U<
Janeiro de 1879, J. W. T. Mason
foi vitimado por um colapso car-
dlaco. Foi correspondente de va» •
rios jornais o colaborador perma.-'
rente das edições dominicais de
"La Prensa", dc Buenos Aires.
A serviço da United Press, 1a
qual fazia parte desde 1907, acom-
pnnhou toda a guerra mundial da
1914-18, tendo percorrido nume-
rosos países. Culto o viajado, de-
dlcou-so especlalmento a estudos
orientais, matéria quo lecionava
na Universidade do Columbia..
Conhecedor profundo da filosofia
e religiões do Oriente, realizou
varias conferências na índia, na
China e no Japãc, em varias ca-
pitais do Ocidente e nos Eatadoa
Unidos. Era membro de diversas
instituições estrangeiras, notada-
mente da Ásia, e possuía conde-
corações britânicos o do Império
do Sol Nascente. Deixou varias
obras de filosofia e trabalhos bo-
bro religiões orientais, alguns de«
les publicados em língua Japo-
nesa.

Em linhas gerais, tal era a per-
sonalidade do colaborador Ilustra
que acabamos do perder.

JUROS DE APÓLICES
Pagamento Imediato com

pequeno dosconto.
Cln. A urca. Av. R. Branco, 1
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Como "tropas de uma
nação aliada e amiga"
Zagreb, 24 (U. P.) — Esta mn-

nhã, durante uma simples ceri-
mOnia, o general Ambroslo, co-
mandante das tropas Italianas de
ocupação na Croácia, entregou os
territórios ocupados ao marechal
Kvtttertlie, ministro da Guerra na

! Croácia., em cumprimento ao acOr-
do entre Mussolini e Pavello, fir-
mado em Roma na última se-
gunda-felra.

Entretanto, as tropas Italianas
continuarão na Croicla, como
"tropas de uma nação aliada
amiga".

Um discurso do ex-em-
xador Kennedy sobre a
situação internacional
Áelanío (Geórgia), 24 (H.-T.)— O sr. Joseph P; Kennedy, ex-

embaixador dos Estados Unido:
na Grã Bretanha, discursando
hoje por ocasião de uma colação
de grau na Universidade do Oglet-
horpe, declarou que os Estados
Unidos "não podiam mudar o eur-
so da maré da possante revo-
lução que estA sacudindo atual-
mente a Asla e a Europa" e que"as democracias não podem lm-
pôr-so pela fflrca".

O sr. Kenndy acrescentou que
so os Estados Unidos o tentarem
fazer, Intervindo na guerra eu-
ropCIa, Isso se traduziria para si
por "fracassos e Infortúnios no
exterior, o desilusões e bancar-
rota no Interior".

O sr. Kennedy acrescentou que
os Estados Unidos estavam ao
abrigo do um ataque por partee do
Eixo, pois para conquista-los se-
ria necessária "a Armada mais
poderosa do mundo, tudo o que
o homem possa criar como forca
naval". O sr. Kennedy reduziu
ao mínimo as conseqüências hõ-
bre a economia americana de umn
vitoria definitiva do Eixo, expll-
cando que 90 a 9G % do oomér-
cio norte-americano era domésti-
co e que os Estados Unidos po-
derlani por conseguinte viver em
um regime do "economia 19-
chada".

Partiu para os Açores
um contingente de

engenharia
Lisboa, 24 (H.-T.) — Embar-

cou ontem para os Açores, pelo"Carvalho Araújo" um contln-
gente do Engenharia. Antes do
embarque, essa unidade foi pas-
sada em revista pelo sub-secretá-
rio do Estado da Guerra, em
cuja companhia se encontravam
o chefe do Estado Maior do
Exército, o governador militar de.
Lisboa o o diretor da arma de
Engenharia.

O COMUNICADO DO MINISTE-
KIO DO AR

Londres, 24 (H, T.).— O Ml-
nisterio do Ar distribuiu esta ma-
nha, o seguinte comunicado ofi-
ciai."Na noite passada numerosa e
posyante tormaçílo de aviões de
bombardeio britânicos atacaram
vnrios pontos da Alemanha ocl-
den'al. A cidade de Colônia tol
Violentamente bombardeada a
despeito das condições atmosforl-
eas desfavoráveis.

Foram tambem bombardeados
severamente vários portos e aero-
dromos da zona ocupada da Fran-
ça. O porto de Salnt Nazaré foi
Iiartlcu'armente visado.

Ontem á tarde formações 06
hldro-avlõos do comando costeiro
efetuaram vários ataques contra
a navegação inimiga. Um grande
navio de reabastecimento foi a'ln-
gldo ao largo da costa holandesa.
Um navlo-tanque foi atingido e
avariado ao largo da costa atlan-
tlca da França.

A aviação britânica não perdeu
nenhum aparelho em consequen-
cia dessaa operações, tanto dluiv
nos como noturnas."

MORTO O GENERAL ALEMÃO
GRAUERT

Berlim, 24 (A. P.) — O alto co-
mando anunciou que "o coronel-
general Ulrich Grauert, coman-
dante do um corpo aeieo, loi mor-
to quando dirigia uma luta contra
a Inglaterra". Ha Indícios não
oficiais de que o general Grauert
tenha sido morto alguns dias an-
tes da invasão aérea de Creta. O
comunicado oficial alemão não
menciona tempo nem logar.

Alguns Informantes afirmam,
positivamente, quo sua morte não
está ligada ao ataque contra a
ilha de Creta.
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AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE HOJE
Para o dia de hoje estão marcadas varias competições esportivas oficiais, das

quais se. destacam as seguiu tos:
CAMPEONATO CARIOCA DE FOOTBALL — Fluminense x Flamengo, no esta-

cllo dasLaranjeiras; Botafogo x America, no campo de General Severiano; Vasco x SãoCristóvão, no estádio de S. Januário; e Bonsucesso x Bangú, no campo leopoldinense.— Horário: Infantis, ás 8,3(1 da manhã, Juvenis, ás 9,45; Amadores, ás 1,15 da tarde,
e Profissionais, ás 3,15.

REMO — Regata da Liga de Remo, na enseada de Botafogo, patrocinada pelo C.
R. Plraquê. Inicio ás 8 horas da manhã.

YACHTING — Inicio da temporada de vela, na baia, organizada pelo Fluml-
nense Y. C, correndo ai.» prova, á 1 hora da tarde.

TÊNIS — Torneio de classes lnter-clubs da Federaç&o: 2.' — Rio de Janeiro x
Fluminense; ^ — Botafogo x Tijuca "B'1; Cariocas x Germania e Vasco x Rio deJaneiro, nos courts dos primeLros, e Torneio de Barragem, no Vasco. Horário — 9 ho-ras da manhã.

TURF — Corridas no hipódromo do Jockey Club, figurando eomo prova Brlncipal
do programa o "Clássico s. Francisco Xavier". Inicio da corrida, i hora.

Noüeiarie detalhai bo "Correio Sportivo", ns pagina tt.

ORDEM E DISCIPLINA
CONTRAPOSTOS AO

PARAQUEDISMO

As instruções do governo
inglês ao povo sobre a

maneira de agir
ZionrfreJ, 24 (Reuters, de Ma-

nuel Chaves Nogales) — As Ins-
truçíes gerais fornecidas pelo go-
verno sobre a linha de conduta a
seguir pela população civil em
caso de Invasão dl a sensação nl-
tida de que neste momento todo
o pais esta preparado para qual-
quer contingência.

Naturalmente as disposições es-
sondais permanecem absoluta-
mente secretas, mas tem-se a
Impressão de que ao cabo de ura
ano de intensa preparação ne-
phum detalhe passou despercebi-
do o tudo foi meticulosamente
previsto. Ha um ano, o Inimigo
podia lontar com o efeito moral
da surpresa e do desconcerto. Ho-
Je pode ter a certeza de que se
subitamente fosso anunciado que
paraquedlstaB alemães haviam
pousado em Hyde Park, não have-
ria a menor preocupação em PI-
cadllly.O povo aqui acostumou-se
de tál maneira a Idéa de que uma
tentativa dessa natureza poderá
ser feita a qualquer momento que
uma milha mais longe do local em
que os paraquedlstas bajam caldo
e onde uma luta estivesse sendo
travada, o povo londrino contl-
nuarla sua vida normal. B tem-
se a certeza absoluta de que o
povo obedeceria ás disposições das
autoridades sem que se produza
nenhuma perturbação da ordem.

Essa possibilidade de. que a vi-
da ordinária proslga Inalterada
não estaria garantida se as po-
pulagSes civis não tivessem pas-
sado pela dura prova da blitzkrieg
que praticamente serviu para ha-
bltunr o inglês ao perigo, fazendo
ão cada cidadão um soldado de
primeira linha. . ...

O governo naa Instruções que
distribuiu não pede aos cidadãos
senão uma coisa: que continuem
fazendo o quo faziam, auxiliando
tanto quanto possível as forças
britânicas e evitando com uma
atitude nervosa auxiliar o Inlml-
go. B' tudo. Cada cidadão em
seu posto. Nenhum movimento
Impulsivo. Nenhum arrebata-
mento.

Não se pede que o povo conte-
nha o adversário opondo seus
peitos mas que não estorvem,
que auxiliem discretamente as
forças armadas e que esperem
conflantcmente. Qualquer suges-
tão desesperada e catastrófica foi
cuidadosamente eliminada. A Grã
Rretanha não necessita para sua
defesa da exaltação do povo mas
de sua disciplina social. Não exi-

Confirmada em Londres a
incorporação

Pairo, 24 (U. P.) — Noticiai
de Londres dizem que o quarteL
general das torças francesas II-
vres confirmou a Incorporação do
coronel Collet ás torça? do gene-
ral De Gaulle que lutam na Pa-
leBtlna, mas não foram fornecidos
outros detalhes.

O coronel era ajudante de or«
dens do general Dentz. alto co*
missarlo trances na Sirla, e foi
creador o comandante da cava'.a-
ria calcaslana.

Ao Incorporar-se âs forças fran-
cfsas livres na PaleBtlna, o coro«
nel Collet lançou uma proclama,
ção acusando o governo de Vlchy
e o general Dentz, os quaes são
apontados corno prestando auxilio
aos alemães que desejam ajudar
os Iraqueanos. "A honra — de-
clarou — nos obriga a nada fazer
contra os nossos ex-ailados. Não
quero continuar sendo enganado
pelos que cultivam a traição e a
mentira."

Por outra parte, foram des-
mentidos os rumores de que as
tropas francesas livres tinham
penetrado na Sirla.

A ADESÃO DO CORONEL
COLLET

Revolta contra o uso das bases
aéreas da Siria pelos alemães

Londres, 24 (De Dcsmond Tlghe
correspondente especial da Reu-
terá, em alguma parto da frontei-
ra isirio~p:ilos;tinlca) — Conversei
hoje com alguns oficiais cireas-
sianos, pertencentes ao regimento
do coronel Collet, os quais arris.
caram suas vidas para cruzar a
fronteira o Juntarem-se aos brl-
tanicos. Todos eles expressaram
sua Indignação pelo fAto do ter
sido permitido aos alemães o uso
das bases aéreas da Siria.

Estes ousados cavaleiros, do
descendência, turca, sob o coman-
do da um francês, enfrentaram
muitos perigos, atravessando altas
cadeias de montanhas, para evitar
a fronteira ó muitos atravessaram
o Rio Jordão o chegaram fis linhas
britânicas totalmente encharca-
dos, mas com um moral terrível.

Um doa oficiais comandantes
disse.me: "Quando soubemos que
os alemães estavam usando as
bases aéreas da Sirla. o coronel
Collet perguntou-nos eo queria-
mos correr o risco de atravessar
a fronteira e Juntarmo-nos aos
britânicos. O esquadrão Inteiro
respondeu que sim. Levamo» dlo»
e soltei para alcançar a frontei-
ra mat, finalmente, conseguimos
A soro desolo", «ondulai a tffeUL

ge que cada cidadão so converte
em um patético guerreiro masque
simplesmente cumpra com estrita
disciplina os dispositivos legais.
Só com isso, o governo britânico
está certo de poder aniquilar au*
tomaticamente qualquer tentatl-. a
de Invasão.

Recomenda-se além disso que
em nenhum caso se tomem pre-
cauções especiais por Isso que o
governo tudo provera. Nem se-
quer diante do problema essrn»
elal do abastecimento, deixár-se-
â em liberdade a Iniciativa pri-
vada. O povo terá mantlmenton
segura e facilmente distribuídos
mesmo nas zonas de luta. Cada,
cidadão não deverá senão prote-
ger-se a si mesmo e os Eeus en-
quanto durar a bnlalha. Tudo
está baseado não no heroísmo
desesperado mas no Inutitn da
conservação e no de disciplina.
. A Impressão é que todo o ter-
rltorio brltanlro está dividido em
quadrados com setores numerados
e que em cada setor tudo está.
previsto, Essa severa vK-Ilancia
deixa prever que a luta, automa-
tlcamente locallsada, será extinta
Imediatamente, sem repercucíea
em todo o pais. B Isso só será
obtido partindo-se do postulado
Inicial: absoluta obediência do
povo ás Instruções dos dirigentes.
Tal coisa está de antemão asse-
gurada. O resto, as medidas se-
cretas adotadas para o combate,
não preocupam ninguém. Os que
aa porão em prática não precisa*
rão prestar nenhuma informarão
técnica ao povo. Quando chegar
o momento — ee chegar! — sa*
berão como agir.

CARTAZH
FILMS PARA HOJE:

SAO LUIZ e CARIOCA -
Serenata Tropical, com Don
Ameche, Betty Grable « Car-
men Miranda.

METRO — O RêídãAIegria,
com Mickey Rooney e Judy
Gariand.

BROADWAY — Cem~Ho-
mens c uma menina, com De-
anna Durbin.

PATHE' — 
"""Noites 

Argenti-
nas, com as irmãs Andrews e
os irmãos Ritz.

OLINDA — Mayerling e
Dêem-nos Asas.

No Falco: — Números Va-
riados.

COLONIAL — Regeneração,
com Barton Mc Lane — No
Palco: Números Variados.

PARISIENSE — Esposa Em-
prestada e Nas Malhas da Es-
pionagem.

RITZ — Não Cobiçarás a
Mulher Alheia e Complemen-
tos.

PLAZA — Comboio, coni
Clive Brook e Judy Campbell,,

ODEON — Serenata Tropi-
cal, com Don Ameche, Betty
Grable e Carmen Miranda.

REX — Flama da Liberda-
de, com Cary Grant e Martha
Scott.

PALÁCIO — Serenata Tro-
picai, com Don Ameche, Betty
Grable e Carmen Miranda.

IMPÉRIO — Amor a Presta-
ção, com Joan Blonde! e Mcl«
vin Douglas.

OPERA — Não cobiçarás n
mulher alheia e O Mistério da
Karanga.

PRIMOR ~ A Princeza Tam-
Tam c O Vampiro.

MASCOTE — Nasma'h:is da
Espionagem c Jornada da
Morte

No Palco: — Beatriz Costa,

NOS THEATROS
SERRADOR - Cia Proco-

pio Ferreira — Escola de Ma-
rido», com BiM ferreira.

RIVAL - Penaio üüTStale, «soa iaíssa Cfctte, *J

CARLOS GOMES — Cia.
Irmãos Celestino — Mouraria,
oom Maria Amorim..
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