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Votada a resolução recomendando a rutura das relações
"Eixo"
diplomáticas das Repúblicas Americanas com o
(NOTICIÁRIO DA HISTÓRICA REUNIÃO DE ONTEM NO ITAMARATÍ NA ÚLTIMA PÁGINA)

Desembarques japoneses na Nova Guiné e nas ilhas Salomão Os exércitos alemães que se retiram para Viazma
estabeleceram séria ameaça sobre a Austrália
se vêem ameaçados por duas colunas russas
.^¦^p^i.J^ití, fá
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OS NIPONICOS LANÇMMI-SE EM IMPORTANTE OFENSIVA SOBRE 0 RIO MOAR
Wo*Mni*lon, 23 (A. P.) — por
Jack Basll) — Anunciou-se, oficialmente. de Batavla, esta manhã,
aviadores holandeses tl¦nham que
acertado Impactos diretos
em quatro navio» de guerra Japoneses, a saber am couraçado, um
cruiador pesado, um cruzador 11•feiro • um navio-transporte, no
maio do estreito de Macassar.
E, lofh após. chegou o texto
do comunicado em que o comando das forcas das índias Orlentais Holandesas Informou sobre
o (eito do, teus avlSes.
Esse comunicado e o seguinte:
"Hoje, avISe» de bombardeio
• de combate da Marinha Rea'
Holandesa realizaram um ataqu»
eontra uma concentração de navia» Japoneses no melo do estrelto de .Macassar, entre Bornéu e
Celebea. Impactos diretos ale bombas de JOO quilos foram obtidos
em um grande couraçado, um cruíador pesado, um cruzador lll?»!ro e um grande navio transporte
um
destroyer.
enquanto mais
dois grandes transporte», e um navio menor foram, cada um deles
atingido» por bombas de 80 quilos, durante um bombardeio em
mergulho feito pelos nossos avlBot
de combate. O total de doze lmpactos diretos foi obtido nns oltc
r.avlos. Não houve perdas do nn*»
ao lado".
Notlclou-se ainda que lô pessoas foram ferida» "em alguns
navio»" avariados nos do's ralns
twreos japoneses de hontem contra o porto de Belawan, na Sumatra.
B, logo depois, foi expedido cm
Batavla o seguinte comunicado
cobrindo as operações de ontem
e de hoje.
"Ontem pela manhã, entre S t
10 horas, o Inimigo efetuou um
novo bombardeio sobre Belawan
DelhL causando lltj.fros tonos
mataria!*, a jrérlrnento'»
"Esse !J«e}ro»
ataque
em quinze pessoas.
foi levado a cabo por seis avIBet
japoneses, que deixaram cair cerea d* sessenta bombas. Por volta
ti uma hora da tardo de ontem
Belawan, Delttl, foi novamente
bombardeada, desta vez por trêf
aparelhos Japoneses. Houve dano* em alguns telhelrcs e navios"
"Durante um ligeiro bombardelo em Sabang, foi a pique uma
pequena embarcaçUo abandonada.
Fracassaram as tentalh'as Inimigas para bombardear mais dolf
navios. Afora Isso, nao houve atlvldad» Inimiga digna de menção
nas varias regiões das provincial
exteriores, onde o Inimigo vinha
efetuando bombardeios, nestes nltimos dias. Apenas em Gorontalo
foram lançadas algumas bomba;
a-xploslvas e incendiaria», sem c**u»ar danou".
"As 11.30 da manhS. de hoje. 21
caças Inimigos atacaram o aeroajromo de Palerhbang. Duas pessoa» ficaram feridas. AvlSes da
Heal Marinha Holandesa, em 22
de Janeiro, efetuaram novos ataque» contra Kuchlng. e bombardearam depósitos na embocadura
do rio, os quais ficaram em chamas".
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Filipinas

McArthur
O general Douglas
da
Informou ao Departamento
ataques
JaGuerra que todos os
de
na
Pcnlnsu'a
ontem
poneses
Batan foram repelidos, muito embora. tivessem sido esses ataques
multo fortes, "mesmo extremamente pesados nas últimas vinte f
quatro horas".
comunicado do Departamento
tm que essa e outras Informações
foram transmitidas foi o seguinte:
"Comunicado, baseado nos Informe» recebidos nesta capital atí
ta 9,30 .da manbã (E. S. T.):
_ "Filipinas — Os Japoneses
tem continuado a desfechar violentos ataques contra as posiçBes
Co general Mac-Arthur na penlnsula de Batan. Durante vinte e
quatro horas, os combates tem sido rudes ao extremo. As tropas
de assalto Inimigo teem sido fortemente reforçadas. Não obstante essa circunstancia, todos os
ataques Japonese» foram repeliéos eom pesadas perdas. Aparentehiente, o inimigo adotou a tática de assaltos contínuos, sem conesperando
slderaçao a baixas,
com a sua superioridade, esmagar
as força» de defesa. O general
Mac-Arthur acusou o recebimento de uma mensagem do general
Sir Arehibald Wavell. congratulando-se com ele e o seu coman*
do pela magnífica defesa da» Flllplnas. Informes de Mindanau revelaram que as tropas Japonesa*
que ocupam Davao organizaram
uma força militar local, composta
de des mil residentes Japoneses
naquela localidade".
— "Nada houve a assinalar em
outras áreas".
^urnenía

de Intensidade
no Malato

a

luto

Notlclou-se de Singapura, esta
manhã, que luta pesada estava
em crescendo ali e que a pressão
central e
Japonesa nos setores
norte de Malala aumentara. Tinha havido novas penetrações e
inflltraçBes no oeste e a ativldada aérea Inimiga era grande em
toda a area de combate.
Os soldados australianos e Indlanos que enfrentaram e detiveram
o principal exercito japonês ha
tres dias caíram, com esforço de•esperado, em tremenda contraofensiva quo sa* estava estendendo por aérea de SO milhas pelo Estado de Jahore. A artilharia
troava na cosLi orieniál da Malaia, as tropas britânica*» batendo
aa Japonesas no centro da lua-1

Varridos dos águas norte-americanas
WASHINGTON, 23 (U. P.) — Um porta-voz do Departamento
da Marinha deu a entender que os submarinos inimigos que operavam
em águas dos Estados Unidos foram destruidos ou capturados.

a 150 milhas suleste rte Rabaul
capital da Nova Bretanha. Todavia, apesar da seria ameaça que
estão
enfrentai-!i,
os aliados
acrescentou o declarante, "Dentro em pouco limparemos dc Japoneses todas essas Árias".
Hanoi

Ocidental que era a maior ameaca contra Singapura. Em muitos
pontos, « luta se travava corpo a
corpo entre os australianos e britanlcos, 3e um lado. e os Invasores nlponlcos do outro. Reconhec.eu-se oficialmente qne havia In
flltraçoes Japonesas nas regiões
costeiras de Batu Pahat, a 66 milhas noroeste de Singapura, mas
a ação principal estava se travando em torno de Bukit Payone
a nove milhas ao norte de Batu
Pahat.
O comunfcoa.-o ic Singapura

destruíram um avião de bombardelo inimigo, e.
provavelmente
tambem um outro".
Os britânicos ref Iram-se da tjrtc
de Moulmein
Anuncia-se de Rangoon que at
enfrentando
tropas
britânicas,
forças Japonesas multo superio*
res, retiraram-se da área de Moumeln, enquanto o inimigo se moviregifto, Jft
mentava para aquela
estando a uma distancia de 26
milhas. Declararam os britânicos
que a retirada tinha sido feita para "levar as forças a pontos de
onde seja mais fácil o transporte
e onde melhores sejam as comunicações".
E esta manhã um comunicado
do exercito informou
nue nào
houvera modificações na área de
Moulmein.
Rane-roon, a capital da Birmania, teve esta manhã dois alertas
antl-aereos, enquanto um numero. multo maior que o usual, de
aviões britânicos dos pilotos voluntários americanos patrulhava
os céus.

"Ontem, na área de Mersing
com o
continuamos em contato
Inimigo. A nossa artilharia esteve ativa, acossando o inimigo
com bons resultados.
"Na frente central, as nossas
tropas de valguarda estão em conárea de
tato com Inimigo na
Chaah, onde os combates estão
atualmente em progresso.
"No oeste, a atividade inimiga aumentou na área de Batu
Parat, com Indícios de infiltração
leste.
para
"Severos combates continuaram
a se verificar na frente norte, em
Desembarques na ISova Guiné c
torno de Buklt Payong .
"Houve considerável atividade
nns ilhas Salomão
aírea, durante todo o dia, contra
as nossas tropas de vanguarda,
transmitiu
o seMelburne
"Uma
formação dos
pequena
"Durante a
nossos aviões de cça. encontrou gulnti comunicado:
uiiKffottr'•tanTrtw--Ã-a-*«rigf,¦ a*i#j*t»8/aV Ut-J*; tfc»ètttói,nw--Jal)*-me
ârêa de Tríyong Peng. esta manhS ses foram feitos na Nova Guiné
e, em conseqüência, um dos nos605 aviões de caça está desapare- e nas Ilhas Balamão' Esta macldo .Atividades normais de pa- nhã esteve ativa a atuação ja*
trulha e de reconhecimento foram ponesa de víos de reconhecimento
realizadas pelos nossos aviões.
dispersa nas
"A força de aviões Inimigos que sobre larga área
ontem incurslonou sobre Singa- mesmas zonas. Nio houve inforpura consistia em cerca do 54 mações de danos".
aviões pesados de bombardeio, es— As ilhas Salomão se acham
coitados por avlOes de caça. As
última» Informações revelam que numa longa cadeia de montanhas
os nossos aviões de caca abateram á leste da Austrália e da Nova
seis aviões Inimigos com certeza Guiné.
dois provavelmente, além de danlEssas Ilhas se acham sob manficar vários outros. Os danos milltares foram novamente limitados dato australiano na pine norteprincipalmente a edifícios e o nn- ocidental, que era ulemã antes da
mero de vítimas e? pequeno. Ha
5S mortos e 170 feridos entre a Grande Guerra de 1914, enquante
o restante se acha sob mandato
civil.
população
"Aviões inimigos novamente inbritânico.
eurslonaram contra Singapura estambem sob
A Nova Guiné,
Interceptados
ta manhã, sendo
pelos nossos aviões de caça, que mandato da Austrália se acha a

to, entre Marsa Brega e Agedabia, cerca de 400 caminhões que
se comprimiam
como sardinhas
em lata num trecho da estrada
foram esmagados, pulverizados e
dispersados pela aviação Inglesa.
Üs ingleses
lograram escapar
ainda a tempo da região a leste
de Agedabia, subretudo por que
tanto ao norto como ao oriente
dessa localidade o terreno completamente plano é muito favoravel ãs operações das divisões motorlzadas. As
tropas retirantes
vieram ocupar posiçBes nas elevações de terreno mais para leste (ao Noroeste de Bengasi) e
espera-se que os alemães sejam
detidos nessa região, dizendo-se,
entretanto, que tudo depende do
numero de tanques de que os lngleses ainda possam dispor para
oferecer resistência ao inimigo.
ESTA A LESTE DE AGEDABIA
AS PRINCIPAIS FORÇAS
BRITÂNICAS
Cairo. 23 (Reuters) — (Do
correspondente especial) — Retirando-se quarta-feira ao cair da
noite, as forças do Eixo desçobriram ontem, pela manhã, que
estavam encontrando oposição de
forças leves, pois as principais
forças imperlulc
tinham
ficado
multo para traz.
O inimigo prosseguiu o mesmo
caminho, e as forças de oposição
deixaram que ele assim fizessem.
As principais forças imperiais
estão a leste de Agedabia e o
inimigo ainda não as encontrou.
A situação, esta manhã, era indeclsa e é ainda muito cedo para
se saber al.co, com precisão, acerca das intenções
inimigas das
contra-medldas inglesas.
Soube-se contudo que o inimigo
está seguindo
presentemente o
noroeste de Agedabia, na direção
de Antelat. Provavelmente, o general Rommel está fazendo novamente o que tentou realizar, depois que as forças imperiais se
encadearam c-om Tobruk, no inicio
da
campanha
procurando
desfechar uma otenslva preventiva sabendo que, a menos que não
possa agir prontamente, já será
tarde demais.
Desde que as força* Imporia'.;
entraxarq em Sengasi. no dia da

bombardeada

Noticlou-se de Chungkln qut a
cem milhas da terra firme austrabase Indo-chlnesa que os avialiana.
dores do exercito republicano de
Ameaça ci Austrália
Chlang Kai Shek ontem atacaram
levando a guerra pela primeira
Para examinar a seria situa- vez para dentro du Indo China, foi
a de Hanoi.
çâo creada por esses desembarAcrescentou o despacho que
dc
no
ques,
que pode representar
ataque •"•"
tomaram
parte no
ameaça á Austrália proprlamen aviões, sendo 27 chineses de Ix.mbardeio,
15
de
combato
e 15 tamte dita, o Gabinete esteve reuni
norte americanos
do hoje em Melburne, em sessão bem de combate,"voluntários"
do prupo doa
que
especial.
atuam desde
longo
tempo na
O vice primeiro ministro Fran- guerra slno-nlponlca,
A aviação inimiga, tomada dc
cl*a Forde dec'urou que "os auasurpresa, não pôde oferecer retralianos devem compreender a sitie nela.
gravidade do momento e .is tempos perigosos que os esperam" t Alocado o Quartel nai.nl japonês
acrescentou: "Mas acima de tu
de Yolo, na costa da Coréia
do essa situação exige coragem
sangue frio e prensa na adocâ<
Uma noticia importante foi Já
de medidas para a defesa".
tarde do dia transmitida pelo rádio britânico. Disse ela que guerAdmitc-se a captura da co pitai rillieiros chineses atravessaram c
Mar Amare'o •*» caíram, como verda Xota Bretanha
dadelra tempestade, tobro o qtar'
Com a Invasão da Nova Guiné e tel Naval dos Japoneses em Yolo
ilhas Salomão, noticiou-se tambem na costa da Coréia.
a possibilidade de que os invasoinformação posterior
Segundo
res nlponlcos tenham realmente sob a responsabilidade da Agencapturado a cidade de Rabaul, ca- cia central chinesa de- noticias
pitai da Nova Bretanha. Des- morreram mais de cem Japoneses.
•a manejra, mal» ainda «a apro- Yolo, qua raramente figura nos
xima a fuerra do taraitorlo au«- mapas, é mais conhecida como
"Ryuho", e estagna península cotraliano propriamente dito.
Quanto ás descidas nas duas reana ao nordeste da península
Ilhas acima (Nova Guiné e Sa- de Shantunjr. í uni porto fron*
lomâo) declara-se que mesmo que teiro, rumo leste, de porto Aros Japoneses consigam ali estabe- thur o famoso baluarte russo de
lecer bases firmes,
sua
atua- que os japoneses se apoderaram
ção não poderá ser realmente gra- na guerra russo-Japonesa multe
ve para a Austrália, podendo tâo anterior á primeira conflagraçãc
apenas os aviões nlponlcos fazer européia".
raids a Darwin e outros pontos.
O IMPORTANTE ASSALTO
SOBRE O RIO MUAR
Confirmado o desembarque em
Bismarck

Jortore (Malaia), 23 (De Gllbert
Mant, da Reuters) — Os japone"O
Telegrafam de Melburne:
ses lançaram tropas subre o rio
vice primeiro ministro Francls Muar, transformando o que era
Forde anunciou que o único de- originalmente conhecido pela irrltante tática de infiltração em
sembarque dos Japoneses no Arassalto ao fianco britânico. As
de
Blsmarck
qulpelago
que foi altas patentes do Exército britaconfirmado foi o feito em Kelto nico no "front" não fazem segredo ila impor tanua iiue há cm dedeterminada
ter esta tentativa
dos japonese-s de penetrarem no
meio das Ilnhac britânicas. Por
Isso teve lugar, hoje, uma dramática conferência de três horas,
entre generais britânicos, sob a
seringueiras, para
proteção de
decidir sobre a Junção de um Estado a outro, no qual atualmente
se desenvolve a luta Nenhum dos
generais .Unha capacete de aço,
e enquanto a conferência prósseguia, oa bombardeiros e apareNatal, deve ter-se tornado evi- lhos de reconhecimento japoneses
dente para o general Rommel que roncavam no alto, sobre o loas forças britânicas tinham em cal. Menos de meia hora antes
pregado as semanas intermedia- de começar a coníerencia, bomrias para reunir fornecimentos e bardeiros Japoneses lançaram almaterial na Cirenaica ocidental, gumas bombas diretas sobre a esuma nova trada, a poucas milhas de dispreparando-se
para
ofensiva contra os remanescentes tancia, mas os danos (oram ledo inimigo. Ê essa ofensiva que ves e logo reparados. E, se or
ele está, sem dúvida, tentando Japoneses tlve*8em sabido quem
antecipar.
tinha estado conversando tão socegadamente sob as seringueiras,
ENCONTRADA
EM
BARDIA a poucas milhas dali, talvez não
GRANDE QUANTIDADE
tivessem ido atacar simples esDE MUNIÇÕES
tradas. Enquanto faziam isso, os
generais explicavam claramente a
—
Cairo, 23 (A. P.)
Revela-se situação á imprensa.
agora que as forças inglesas que
capturaram a fortaleza de Bar- DO QUE
DEPENDE O FUTOdia, no dia 2 deste mts, encon
RO
DA
AUSTRÁLIA
traram ali mais de dez mil toneladas de munições
de toda es
— FaSyditev, 23 (Reuters) 'radio,
pécie.
o
Cairo, 23 (A. P.) — O capitão lando hoje à nação, pelo
Ollver Lyttleton, ministro brita ministro australiano do Exercinico no Oriente
Médio, e que to, sr. Forde, advertiu o povo
acaba de visitar os campos de acerca do grave perigo que ameao pais.
batalha da Lib.a.
disse
que é ça "Pela
"surpreendente" a
primeira vez — disse o
quantidade de
material de guerra que os Ingle sr. Forde — na história, o terfoi atacado;
ses capturaram em Bardia, de rltôrio australiano
ende alemães e italianos preten- pela primeira vez na historia, o
dlam iniciar a nova ofensiva con- Invasor estrangeiro preacura tomar pé no sole. da Austrália. O
tra o Egito.
próximo golpe do inimigo talvez
seja
uma '."inativa para invadir
COMUNICADO ITALIANO
o próprio Interfjr. Estou certo dc
Zurique.
23 (Reuters) — Se- que o Inimigo desfechará esse
gundo uma irradiação aqui ca- ataque, talvez não imedlatamenptada. o comunicado Italiano in- te, mas é certo que o fará. Onde
quer que travemos combate, luforma:
taremos da melhor maneira que
"Sob a vigorosa
pressão das pudermos. Estamos prontos para
forças mecanizadas alemã e ita- Isso".
liana, o inimigo, ontem, aumenO ministro forde disse ainda
tou a rapidez da sua retirada em que a batalhei
Pacifico é
pelo
direção a Agedabia.
também, presentemente, uma baForam feitos muitos prlsionci- talha pela Austrália e o que é
ros, no curso dessas operações. O necessário (a^rr é gravar no esmaterui de guerra apreendido até plrito do povo. através de todo
agora consiste de 47 canhões, uma o pais, o fato de que se houve*--dúzia de tanques e carros blinda- se bombardeiros e caças suficiendos e mais de uma centena de tes na Malásia, nâo haveria neunidades motorizadas foram, ou cessidade de que a batalha pelo
capturadas ou destruídas.
Pacífico na present» (ase, se torOs aviões italianos e alemães, nasse tambfm uma batalha pela
cuja superioridade está sendo pa- Austrália.
"Neste momento — acrescentou
vitoriosamente,
.enteada
continuam a sua tarefa incansável de o sr. Forde — o Japão estA ataatacar com êxito as colunas mo- cando bases dis quais a Austiátorizadas, tropas,
depósitos
de lia pode ser atingida, com bomconcentrações e os comandos Ini- bardeio5; pre-^ntemente, os Jamigos Lm dos nussoj aviõea nào ponefei» alcança*--*.*--!
um
poder;
regressou".
aéreo lUflclenta oar» H.va-tur m

0s alemães em contra-ofensiva
na Cirenaica
Cairo, :3 (De Preston Grover,
da Associated Press) — Com vioe
lencia Inesperada
protegidas
por ondas sucessivas de aviões
de bombardeio e caça, as forças
do Corpo Expedicionário do general Envin Rommel penetraram
90 milhas em direção ao Nordeste e durante a noite de '22
para 23 de Janeiro retomaram a
localidade de
Agedabia, situada
na vertente ocidental do planalto
da Cirenaica e alguns observadores militares britânicos acreditam
que o general Rommei esteja em
plena contra-ofensiva.
Círculos oficiais, por outra parte, declaram hote que a investida
britânica numa profundidade de
400 milhas, contra el Aghella, na
Trlpolltafda nada mais íoi do que
"reconhecimento
masslço"
um
e que na realidade, apezar do que
foi dito o grosso das forças brimuito a
tanlcas nunca
esteve
oeste de Agedabia.
Desde alguns dias, entretanto,
os oficiais britânicos vinham notando um sensível acréscimo do
poderio aéreo alemão, resultado
evidente de reforços trazidos através do Mediterrâneo. Além dlsso, noticias de fontes autorizadas
admitem que o Eixo tenha conseguido fazer chegar a Tripoli
cerca de 40 por cento dos seus
comboios, tendo sido os restantes
60 por cento Interceptados pela
esquadra britânica e pela R. A.
F. Esta declaração recebeu agora cabal confirmação pela renovada potência
tanques ¦!
em
aviões das fjrças do lulzo e ¦*¦
crença geral que o general r.cinmel está procurando
repetir o
contra golpe
desferiu em
que
levou de
abril de 1941 quando
roldão até a fronteira do Egito
o Exército do general Wavell.
Desta vez, entretanto, acrescenta-se que os britânicos não esqueceram de construir obras defensivas em sua retaguarda, em
previsão de tm
golpe como o
gue acaba de s^r desferido.
Enquanto as vanguarda» britanicas retiravam-se das posições
levemente defendida* de Ageda-bla os bombardeiros da R. A. F.
lançavam-se com furta Inaudita
contra os transportes de Rommel
que acompanhavam o avanço das
formações aiemàiS. Em t**-**** wn-

nas

t uta.se
iloscoit, 23 (V. P.) — Informa-se que os exércitos alemães
que pe retiram agora para Vtuzma, se vêem ameaçados por duas
colunaM russas que convergem
sobre ej.sy, cidade.
Uma delas ataca o oeste, parlindo do Mojalsk, depois de passar
por Borodino *? Uvarovo; e a outra se aproxima, vinda de Medyn, pelo sudeste.
Mascou, 23 (A. P.) — Noticias
m lil lares desta manhã informaiam qu*? os russoi, na sua ofensiva na frente ocidental, a começar
de Meozhalsk, so acham Jâ agora
de
a .ip.-ie.iii
quarenta milhas
Vyazma, base principal da linha
de defesa alemã.
Um
grupo de forças russa.*tambem está convergindo do nordeste, num esforço por cortar a
retirada das tropaR inimigas.
Confirmou-se a retomada pelos
russos da localidade de Uvarovo
a 5 milhas a oeste de Borodlno.
Durante á ocupação alemã de
Mozhaisk. — Informou
devastadas as
instalações do
Museu
Etnográfico Local c queimados
milhares de livros preciosos.
A radio emissora tambem Informou esta manha, que, durante o
¦Jia de ontem, as tropas russas
e-ontinuaram em atividade e, num
setor da frente ocidental (Mostou), libertaram, somente no dia
rie ontem, mais três localidades,
fazendo grande presa de guerra
¦***-¦..
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Soldados alemães capturados num dos mais castigados --etores de Tobruk, em marcha
na retaguarda das torças britânicas na Libia.
para um dos acampamentos de prisioneiros"Britlsh
News").
(Foto da

PREÇOS

DAS

ASSINATURAS

— DO -

CORREIO DA MANHÃ
NTERIOR
ANUAL com direito ao Almanaque .. .
SEMESTRAL sem direito ao Almanaque
EXTERIOR
ANUAL com direito ao Almanaque .. .
SEMESTRAL sem direito ao Almanaque

75$000
40$Ü00
180S000
90S000

NÚMERO AVULSO
DIAS ÚTEIS
$300
DOMINGOS
$400
ATRASADOS
$500
INTERIOP
DIAS ÚTEIS
.5700
DOMINGOS
S500
Os tri. assinantes deverão providenciar para reforma
de suas assinaturas á recepção do aviso Cinco dias após
n vencimento, a assinatura náo renovada será suspensa.
Somente os assinantes anuais terão direito a um exemplar
"Correio
do ALMANAQUE do
da Manhã" para 1942.
Já

á venda nas bancas de jornais
o Almanaque de 1912— Preço 20S000

se encontra

nossa? (idades c os nossos ceniros industriais, a menos
que
lhe façamos opusi-.áu, nas arcas
de batalha, enir. armas, máqulnas e
Instrumentoa adequados.
Cremos que o futuro da Australla depende da sorte da Malaí-ia e da sua aliada. no*-sa vizinha — as Iiiileas Neerlandezas.
Acreditamos também que o rc."Ultadu da guerra depende da capacidade de qualquer das três
nações do Eixo, para continua;
nesta martha
de conquista de
acordo com o.*? planos estabelecidos, quer essa
potência seja a
Alemanha, a Italia ou o Japão.
Conquanto saibamos que podemos contar com que a Giã Bretanha *> ns seus aliados compreen¦Jtsrâci a im«.isa ilmlficacâo da

caeria que se tornou uma baialha pela Austrália, devemos ao
meemo tempo fazer tudo o que
fõr possível, pela nossa própria
defesa".
TÓQUIO SATISFEITA COM
AS RELAÇÕES N1P0-RUSSAS
Singapura, :; (Reuter») — Sc?pundo uma Irradiação da emissora dc Tóquio, o ministro do Exterior japonèF,
Togo. num
ar.
dÍ5ui.rso
hoje, na
pronunciado,
Câmara dos P.epreí-entantes naquela t idade,
expressou
a sua
satisfação sobre as relações atuais
entre o Japão e a Russia,
Deularou qüu a *?egurane;a da
pj-trita ob^ciVaintir- do pacto de
ne^üalldad. »r'..-« a Jipao e a

fo

No dia 21, nos.-as forças a->reas
destruíram 10 ianques germanlcos, S50 veículos
a motor com
Infantaria e provisões, mala de
050 carros com munições, 3- canhôea com sua guarnlção, 10 twterlas ántl-aéreas
e ."iô vagões
ferrovlariou. Furam pelos area 11
trens e um deposito de munições.
Foram dispersados e parcialmente
aniquilados 3 regln.em<t> Inimigos
de infantaria e 2 unidades de cavaiaria.
Em um setor da frente ocldcntal. nossas tropas se apoderaram
de uma importante localidade
e
copJoso material bélico, entre
o
qual se encontram 60 automóveis,
to motocicletas, 16 canhões de dlversos
calibres. '2 aviões e 200
tambores Je petróleo. l>em como
um deposito de munições e outros
abastecimentos.
Em outro setor da frente ocídental, nossas tropas capturaram
,S tanques, 8 canhões. 3S automovel», 300 bicicletas, S metralhadoras, 5 morteiros de trincheira
e nutro material de guerra.
Durante três dia» de combate
na frente de Leningrado, uma de
nossas unidades de tanques destrulu 10 tanques Inimigos. 10 canhões e 7 posições fortificadas e
aniquilou 350 soldados alemães.
As unidades do tenente Eaiumin mantiveram sob o fogo de
sua artilharia, durante 16 horas,
uma aldeia ocupada
pelos alerp-es. Estes realizaram tré» ataques de tanques contra as posle;íes defendidas por nosso» solda.dos. Nossas tropas abriram fogo
f*ontra os tanques que avançavam. com os fusfs antí-tanques.
O tanque que dirigia a ofenalva '
contra nossas poMçôes foi allngido e Inutilizado, retrocedendo
então os demais."
O
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e dizimando 350 oficiais e sol- vando violentos combate» ao sul
de Iyonlngrado e a leste, em dlredados.
As tropas russa*-, perseguindo ção de Schlesselburg, a mais tm1
cm
retirada
as toijçaa alemães
portanto. das posições germânicas
de Mozhaisk, diante* que ameaçam a ex-capital russa,
no saliente
de Moscou, avançaram 2',l milha*,
Moscou, 23 (U. P.) — Com reu leste daquele ponto, estabele? I ferétteia ás operações do dia, no
¦ ondo, para o seu avanço, umn setor de
t. radioLenlngrado,
j
média de 6 a 7 milhas, desde ii-J-t emissora desta ''idade forneceu o»
seguintes detalhes:
.Mozhaisk foi retomada.
"No dia de ontem, mais de 400
A emissora desta capital declae soldados alemães foram
oficiais
rou, Igualmente, que os alemães
abandonando Mushalsk, deixaram aniquilados em vários setores da
de lado tambem extensas, planos frente de Lcnlngrado.
No*sa artilharia esteve muito
estratégicos, o locutor observou,
haja ativa e destruiu 10 posições forentretanto,
embora
que,
nas fileiras tificadna, z canhões antl-tanquea
alarme * contusão
alemãs, os nazlstat» continuam a e 11 ninhos de metralhadoras.
em
com
tenacidade,
rombater
Nossa aviação efetuou bommuitos setores.
barde loa de mergulho, destruindo
li caminhões com tropas, 5 mePF.LA POSSE DE BOItOUlSO tralhaduras e 20 carros carregados de munições. Um ttvlfto iniMoscou, 23 (U, P.) — l'm des- rnlgo foi abatido durante um atapacho recebido diz que as torças oue aéreo, sem que sofressemos
russas se estão apoderando da cl- nenhuma perda."
dade de Borodlno, rua por rua, e
que jfl uma grande parte da tnea- COPIOSO MATERIAL BÉLICO
rna se encontra cm seu poíler.
ALE.MÁO APREENDIDO
E DESTRUÍDO
VIOLENTOS COM RATES AO
SUL DE bENlNQIUDO
Mosrou, 2*1 (U. P.) — A emissora desta capital transmitiu, hoMoscou, 23 (LI. P.) — Despa- je, as seguintes Informações:
"No dia 21 do corrente, foram
Informam
cbos de
Leningrado
iniciaram uma derrubados 1A
aviões e nossas
que oa russos
ofensiva, na zona sul desse setor, p-vrdas se limitaram a 4 máqulpara desalojar as forças Inimiga» nas. No dia de ontem, foram abade
toda a região. Acrescentam tidos mais 5 aparelhos alemães,
essas noticias que so estão ira- perto desta capital.

____________
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Russia fora recebido do poverno
tiovlético, logo apôs o Inicio da
guerra no Pacifico.
As negociações para a condu.-.'.o do acordo dt pesca entre os
dois paises estavam em prosres.-(». afirmou o sr. Togo, aluda que
a asc-inatura do tratado de pesca,
não seria provavelmente efetuado no futuro próximo, devido tf
he..«tilidades entre a 11 cssla e a
Alemanha.
O sr. Togo a?!Pscentou que, a
pedido do governo soviético, estavam sendo reall.adas negociações
para uma investigação mútua sobre o afundamei to do ?.avio de
"Krki Mcapa.-.-vigeiros idii.er.fs
rú". por uma n.ma soviética, ao
largo da costa aa Kuiea. nó ano
passado.

QUE

DECLARA O OÓUOKtCADO ALEMÃO

.Voyj ToriV, "3 (A. P.J — A
emissora de Perllm transmitiu o
«eguinte comunicado do Alto Comando alemão:
"Na fretai? oriental Iraaaramse novos e violentos
combates,
Num rnmra-ataque no setor cenIrai, Inflleiram-se vma vez mais
pesadas baixa? an inimigo. Caiiam em nossas mãos trinta e clnc*o canhões e numerosas
armas
pesadas. "
RECONQUISTA
A NOROESTE
DE KALININ
Londres, "3 (O. P.) — A rádio
de Moscou, eni uma
irradiação
especial, diz que as localidades de
Gapanacia. Durioneliko e Staratorna, no noroeste da frente de
Kalinin. foram
ocupadas
pelas
tropas russas.
OCr.'/,.lDO TODO o DISTRITO
DE TULA
Moscou, 2Z (V. P.) — Noticia•ae que já foi ocupado pelos russos todo o distrito de Tula. Os
alemães,
segundo
se
Informa,
*!a*S
destruíram
aldeias, 13.164
:99
escolas
e
50 estações
granj.!".
ferroviárias.
i

MORTE

DB CM GENERAL
ALEMÃO
Londres. 23 (A. P.) — Telegramas de Estocolmo Informam
o general alemão Ueorçe
iue
Hurvelcke.
que comandava um
regimento de Infantaria, tombou
na frente de batalha da Ru*-áia.
no dia 13 de Janeiro.
KHOLM RECONQUISTADA
Moscou. 23 (A. P.) — A Rádlo Emissora
irradiou à meianoite:
"As forças
rusí-as recapturaram
Kholm, a 120 milha» da
fronteira da Letônia e a cerca de
J50 milhas oeste e ligeiramente
ao norte de Moscou.
Kholm estâ subre o rio Lovet,
ao oeste da linha norte-sul que
corre através de Smolensk, onde
se acha o quartel general alemão,
tiua captura ultima um avanço
de 75 milha.-!
desde terça-feira,
quando foi anunciada a reocupac;,ao de Ostashkov, cidade
lacustre na região do Valdal. A
posição estratégica de Kholm lhe
permito servir de ponto de concentração para um movimento de
plr..;.. contra as áreas alemãs de
f-enlngrado e Smolensk.
Foram
libertadas, ao mesmo
tempo, duzentas localidades menores e cortada a estrada de ferro Uhezcv-Veliki.
O avanço -usso d» ontem para
hoje, foi de "00 quilômetros na
frente noroeste, s*.*ndo dlzimade^s.
17.000 soldados e oficiais lnlmlgos e feitos prisioneiros.
O inimigo fez contra-ataques
em diversos setores, eendo. toda.'Ia. todos repelidos com perdas
pesadas para eles. em homens e
n.at<-r:a!.
Além de Kholm* foram reocupadas as pequenas cidade? de
fteapol,
Terlo,
Torepetz e Zaradnl.
Foi desfechado, pelos ruesus.
um ataque de surpresa contra
posições inimigas no setor entre
Novgprcd e a estrada de ferro
Leningrado-Moscou.
Na lícralna. as forças do marérhal Semcon Tlmcnshcnko continuam s-^u avanço ao longo da
frente de Kursk. na extensão de
100 milhas.
A temperatura
na rocia dc
Novgorod so apresenta extremamente baixa.
As (orcas alemãs lutam num
esforço tenaz na estrada de ferro de Vyazma. Já alguns dest/ncamentos
avançado» das tropas
comandadas p.?lo general Chuklov
chegaram 4 estação
ferroviária
principal
e mais prtxlma . dc*
Vyazma. e outras Já estão operindo à vista da orôpria cidade
de Vyuma".
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A MENSAGEM DOS
FRANCESES LIVRES

ANULADA A APOSENTADO- DUAS LOCALIDADES A situação dos professo- TIMOR VAI SER DEFENDIDA PE*
LAS PRÓPRIAS TROPAS
RIA, CUMPRE A EMPRESA DA INGLATERRA SOB res catedraticos em exerPORTUGUESAS
READMITIR 0 EMPREGADO 0 BOMBARDEIO DA
cicio no Colégio Floriano

A massa do Massa
u Ui ••. ¥c-i tmpré$aia st
un sçavfus. âbats* eom II roa*

UNIFICAÇÃO DO PLANO DE
E TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO

Foi aselnado pelo presidente da Considera-se em Londres
que &
República o seguinte decreto-lei:
BEZERRA DE FREITAS .
"Art. 1* — Ob atuais cargos
Península Ibérica não poderá
INMIcUrt» l
catedratlco,
de
!
padrAo
professor
do Trabalho
Os ataques da RAF contra K. do quadro Suplementnr do MlInsisto e persisto na M'í de - ricanos so nao tem o tlircuo pordo plano esludo sobro o problema da ur.ir
muito iempo A projetada unificação
brinho
nistírjo da .Rducação a SaXide, permanecer ppr
!):ie a Conferência dos çovérnos | que mi verdade llic ocorre o de- Pela lei nova
de- benefícios a daa taxas rte con- flçAção, abordando-o sob ós j><VnMehtão José dft Castro autua
•-massa
do tio,
cujos ocupantes focam beneficia*
diversos objetivos
alheia à guerra
\ribuiçí(i daa InstlluIçSei de pre- toa de vista técnico, e admjiilaÃntcrlcánq*., .ijori reunida no \fr de prestigiar o Comitê Ni- : .Nio herda a
dlrlglu-se ao ministro do Trabitdos pelo parágrafo único do art.
Cálculos minuciosos foencontra a aua trativo.
lho pedindo reconsideração do
Rio ile Janeiro, náo deveria en- cional Francês, 0 dever proina- Deixa o pobre nu desvio,
Lls&oa, 23 (U. P.) — O gover- vldêncla social
19
I"
do
de
decreto-lei
n.
637,
de
inimigos
despacho pelo qual foi reforno publicou o seguinte comunl- justificativa nas condições gerais ram efetuados.
.errar seus trabalhos -om uma na da condição^ de aliado; mas Sem ver nota nem carinho.
de
19.18.
ficam
agosto
transforj
mudo o acórdão do Conselho
A situação das Instltulçoe* de
om que se desenvolve a nossa vida
-**s mados non seguintes: *i professor cado;
i.onrtres, 23 (Reuters) —
"ApOs aa conversações reallta- econfimlca.
palavra ilt* síiilpatia ao Comitê ¦ eu iria mais ao âmago das coiNaoional do "trabalho que manprevidência constituiu objatu fie
ontsm Catedratlco — padrão 12. 2 ProXacional Fhincèi instalado em' sas: buscá-lo-ia em uma espécie Prevendo o moço * desgraça
teve a decisão anulatdria da primeiras horaa da nnlte de
dat entre os governos britânicos
— padrão 24.
Em todo6 os palees que. eomo examea especiais, o objetivo prlnH|Ki.iontadorla concedida ao au- avlílas germânicos arrematavam fessor Catedratlco
de reivindicação do mundo lati- Ua forda h trança perdida.
Londres.
Art. 2° — Nos cargos de pro* e português, determlnou-se que o Brasil, adotam o regime de pre* clpal do Conselho era o de olade Aposen- um corto número dn íiomhaa so*
Caixa
pela
de
plicante
vida,
h.
mosmo
em
Decidiu*se
tropas
dc
partam
portuguesas
necessária
no
a
sua
e
(Su
afoita;
uleí.i
não
da
gloE.^sa
parte
fessor catedratlco, padrão 22, flborar um plano que não reduntadorla o PensÕea da Kède Ml- l>re uma localidade do sudoíate
"massa" il" Massa.
Marques para Timor Vldêncla e assistência, o objetivo
Lourenço
; Entrar na
prejuízo para certas
nelra de Víaçào e determinou, Inglaterra e um nomo ile East cam providos os atuais professo- afim de assumir a defesa da par- a alcançar, os fins a atingir são dasse em
q-.i.iniu po.isa talve/. parecer, pois ri.i i)êsse drama por acabar.
al.causados
conFloriano,
res
do
Anglla.
tendo
Colégio
que
sido
—
«empre
Nacional
Frana defesa do classes de segurados nem giawsse
os mesmoa
.1 Conferência já deliberou tra-1 Sem o Comitê
bonseQuentemente, suu readmiste portuguesa da Ilha.
serde
tam
Informa
danos
anos
mais
de
e
quinze
vitimas
guns
—
são
nos
serviços
da
referida
emoutras
classes. E, dom taPara ess« efeito, o vnpor portu- trabalhador e da sua família, como demais
sem o que chamamos com i Mais esperto que um azougue
tir iiinio aliados o> que aliados', cês
um comunicado do Ministério do viço publico.
"Jo&o Belo", serA escoltado condlçãu básica
preia.
para a defesa da das todaa aa dificuldades, foi pro— Aos profes- guèa
Kstados j inteira propriedade os Franceses O sobrinho do ir.Higuelro,
c-.iejim à cau>a dos
único
Parágrafo
Ar.
O ministro Maicondea Filho ' "Apartlhos
"massa" o cheiro,
economia coletiva, para o equlli* posto o nivelamento em base Inde sores de qua trata este artigo se- pnr um navio da guerra."
comando
do
i nulos e como excluídas dc todo [ Livres — a civilização latina, Sentindo dt
profariu entlo no processo o
forças
produtoras do termediárla, por isso que, de »c3rBombardeiros atacai tm, durante rô concedida,
pelo exercido de AS FORÇAS ALIADAS
RKTI- brio daa
seguinte despacho:
i qualquer tratamento amigo a> excluído o influxo q-.tc dela pos- Carrega a fírtn do açougue,
"A reintegração do requerén- a noite de ontem, nhjellvoa inl- magistério, a partir da data em
Estttdo, Logicamente, nâo se com- do com ou cálculos atuariais, a
DA
ILHA
RAR->SE-AO
-am
eu:er
recolhido
os
— que completarem CS anos tle serpaises
pon'ncias asrc-.-urar. subordina- j
preende, ninguém concebe a dl- taxn de 3 íl é considerada inaut« í, sem drtvlda, o complamento mlgus situados em Munster"
das ao sistema político do clia- ropeus ocupados cujos represen- • Dlt o valho MnMt — que oiíQ!
f.onilrt'1, 23 (V. P.) — Notl* versldàde de benefícios e taxas a flclente para a manutenção «em
lAíltco da anulação da. aposenta- informa uni comunicado do Ml- VI50 publico, uma gratificação de
"lal"
:
contos
l:S00fOOO (quatro
e oito- cia-se autorizadamente que a co- que oa orgãoa d« prsvidància se bases sólidas de um plano de beà procura.
nudo Kixo, aliludc ainda mais; [antes lutam no estrangeiro, cs- K sai do
dorla quu lho fui concedida & nlatério do Ar.
a qual munícnção feita pe.u governo por- encontram adstritos, nesta fase neficlos aceitável. O aspecto"
Foram ateados grandes Incen- centos mil réis), anuais,
luz de um laudo Inverldlco.
avançada em certos paises ame-' taría ausente no esforço contra Se, sem o maço, o segura,
Ju10:SOO$000
serã
mnjorada
Oudlos
nos
tuguês de que defenderá Timor.
pnra
objetivos
visados.
Conforme judlolosamente escla"dflpolfl de consultas
ricanos, que -c colocaram desde os desígnios da rapinagem inter- Massa amassa o Massa moco:
roallzadus em que a experiência, a prfttlca rltllco tnmbem foi apreciado, ;kjí*rece a Inttllgincia brllhunte do tros incendiou foram deixados ln* (des contos o oitocentos. mil rôlB)j
do sistema a o exame quotidiano quanto o privilégio de cltu». a conlogo no estado de guerra com as nacional. A ésse esforço incorpo# •
dr. Hahnemann Guimarães — /rando nos airôdromi» da Holan- anuais, a partir da data em que com a Inglaterra". Indica que as
completarem 30 anos dc serviço tropas nliadas
ae retirarão da do assunto Indicam diretrizes bem traria os princípios estabelecidos
ram-se agora vinte povos latinos
referidas potência*.
da flapúbllca — da o naa docaa ds Dumiuerque,
geral
Soube-se. ft fllilma hora, que o] consultor
"kp a aposentadoria foi conceHha imediatamente apfts a chega- diferentes. Por Isso mesmo, o nl- pelo nosso estatuto básico. Essas
Os aparelhoa brltlmleos delta- publico.
Ora. a posição Jo Comitê Na- da América, precisamente aqué- Massa sobrinho
foi preso; em seu' dida contra a lei, porque a ins- ram mlnaa em águas Inimigas.
Art. 3o — Nos carfeoa de pro- da das forças portuguesas.
velamento dos benefícios e con- e muitas outras razões convencecional Francês e idêntica n dos i les, menos unicamente um, que
24,
ficatodratiro,
Acredita-se que 03 aliados re- tribuiçòcs corresponde a 'um Im- ram os técnicos do extinto Confessor
aerodroAviões
de
padrão
caça atacaram
poder foram ainda encontrados peçâo médica deu como Inválido
da
intenção
do
oa
atuais
cam
ceberam
aliados dos listados Unidos, mi j formam a prestigiosa assembléia 13:600(000; o reito o Wilson
Krança.
mos
Inimigos
da
provas
professoprovidos
do
nurt-*
pei-atlvo daa realidades nacionais. selho da necessidade de fixar a
gai* um Indivíduo sào, 6 duro que a Um aparelho do
mesmo estabelecimento, governo português do manter a
comando costeiro ras do
diferindo no ponto cm qut tere- j da Conferência. O Comitê Na- tftra com a compr» d« vlrloa
Quanto í fixação do valor da apo- porcentagem de contribui.ân. paobjo- roadmiasão tem de ser Imediata atacou aB Ilhas Frislas, atingindo que contam mala de vinte anos de neutralidade em Timor.
e compete determiná-la ao ormes dc reconhecer que em rela- i cional Francês antecipou-nos. co- tros,
sentndorla de Invalide?., o valor ra todas as ínstitulçOes dc provientre os quais uns óculos gão que reconheceu a nulidade um navio de aba-iei imentos ini- serviço publico.
VISA TANTO OS JAPONESES
— Aos proglobal da pensão, os mínimos cs- dêncla social, em um valor comParágrafo
único
ção a vários deles é mais antiga, j mo se nos guardasse o lugar, pre* por um conto e um ptnce-nêa pnr da aposentadoria.
migos.
OS
ALIADOS
aposentaA
QUANTO
tubelecidos, ou quanto ao modo preendldo entre os limites do 4 a
recressar dois fessores de que trata este artigo,
Nestas con lições, enviando ao servando-o da vacância, e a leDeixaram
de
aqui
—
não
doria
oessàrâ.
quando
Os clrlonilrrs, 23 (U. P.)
duzentos mil réis.
do efetivar .etsea boneflclos e fi t %, determinado periodicamente
concedida
a gratificação
Comitê Nacional
Francês pelo i gitima civilização latina, transpuder ser readmitido o empre- aparelhos do obmarido de bombar sorã
britânicos
diplomáticos
culos
t•
•
«ado. A Caixa nâo poda supor- dnlrosrs a iKf^t.nt-cuBiando cos- anual da 7:2001000 (sete contos e confirmam a decisão portuguesa xar oa prazos de carência, a deal do acordo com o resultado das
menos uma resposia adequada à t plantada em três línguas da Fuduaantos mil ríla), pelo exercido
teiro
do defender Timor, ncrescentan- gualilade entre ns instituições do avaliações atuariais do conjunto
T. a caba ele, assim, melancoli- lar os encargos resultunta* de
*'na mensagem, há poucos dias' -,opa para a América, pode
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concessão da aposentadoria por lhlce. e morte.
tendências e objetivos.
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tem
competência
para B. informa que a R. A. F. ar- artigo anterior, fica assegurado o tudo da situaçfto.
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quem diga — será inamisfosa j Não é, pois.
cau*
ciais
ocidental,
da
que
Alemanha
cessar
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de exceção cessar! desde que o outro lado.
*e, porém, do pomo dc usta mo-1 Comitê Nacional Francês. Ela
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•
t
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aos proletários filiados àa autar- método coletivo, sondo uliü-.jJas
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e taxas de contribuição para as nns de Interesse noi dias que
diu e secundou o ato 4a agressão i alfurja dc um Lavai, de um Dar- I— Voei JA (oi ft Bala*
Assinou o presidente da Repú- tesas antl-aereas Unham conse- mento da aposentadoria ou dispo- Timor.
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Parágrafo único — A Divisão Justiça que se "a
ronel Edgard de Oliveira para avllo n.wJsta lançou bombas soboa vontade do fundo de compensarão . formado data, as transformações do nosso
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peso de ra?ões. c esta não menos j face da derrota tanto quanto vaexercer as íunçôee de chefe do bre uma cidade do norte da Es- do Pessoal do Departamento de portugueses"
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da rua Eatedo Maior da 1* Regiio Mlll- oossiit, mas não se assinalaram Administração rto Ministério da governo britânico
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cular e para a economia nacional.
adotados pelo artigo 16 do decre- espanhol havia fechado a legaçio;
rica, e créditos tia luta comum • dida, e a Historia disso falará
Hà cerca dc um an0i M mem. a adoção do sistema propr-sto. t
to-lel n. 1.847, de 7 de desembro polonesa como um sintoma íe que Conselho Atuarial do Mi- um tema
rão faltam ao Comitê Nacional í sem dúvida melhor, e com mais
que não comporia dõde 19!9, para cargos do Q. S. do a península Ibérica nao poderá.
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Eitmçto
los
especialistas,
do
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Paulo
total • Imediata por
\'ê*se, por conseguinte, que a coisas.
Art. 7o •—¦ Os decretos dos fun- alhola 4 guerra.
! presidência
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diretor daquele identificado com o espirito alinpllclonarios ntlngldoa por eate deAcredita-se que os acontecimen-' Câmara,
Conferência dos governos ame-!
Costa REQO
creto-lel serão apostllados pelo df- tos doa próximos meses, tais como' serviço, efetuaram um importante/ flcador e prático da nossa época.
Nenhuma Perda de Sangue
^
do o desenrolar da guerra na Rússia
administrativo, classe 16. e a Ju- retor da Divisão do Pessoal
O presidente da Republica
d-*> Administração e no Extremo Oriente, a campa-! SSB33ãSíBBÍBBfiBBBBBgãSí3SMg3giBB3BBãB
DR. ÁLVARO COSTA
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lio Corrêa Bitencourt. oficial ad- Departamento
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e
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da
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possível
DOENÇA» INTERNA». ESP.
do
Educação e nha
Ministério da
DR. ERNESTO CARNEIRO
ministratlvo, ciasse 15.
ICiptclailata «m garganta, narli.
militar aliada no continente euSaúde,
Xa pasta da Justiça
ouvido» e olhos
Removendo, cx-oflclo, no intese
decisivos
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Estômago—Figado—Intestino
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vantaArt.
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R. T de fettmkro. 8S — a." andar
rease da administração: Clovis do
simpatias da Espanha e
— Tela: 12-888J e J5-1101.
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Transferindo, ex-oflclo, no In- Vasconcelos, oficiai administrai!- gens, deveres e responsabilidades refere ás
rto pessoal a que se refere o artl- de Portugal para esle ou aquele
(T 31150) teresse da administração, Arlstl- vo, ciasse 16 da
Alfândega de
•
lado.
força
fica,
anterior
e
por
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des Guaraná Filho. Álvaro Oue- Fortaleza para a de Santos; João go
Os círculos poloneses de Lon*
definitivamente
Cunha, Tel-telra de Carvalho, oficial ad- deste decreto-lei,
Carlos de Castro
No Palácio do Catete
VISITA DO PREFEITO
0 QUE DIZIA 0 "EIXO" mão,
ORGANIZADO PILO DESEMBARGADOR VICENTE PIRAGIBÍ
Dlrceu Corrêa de Menetea, Joáo ministratlvo, classe K, da Caixa Integrado no quadro do funciona- dres Julgam que a rutura de re*
lacOes
entre o seu pala e a Espa*
Celso UchOa Cavalcante, João Coe- de Amortização pára o Tesouro lismn publico civil, serio regulaser o prelúdio da en- A'S OBRAS DO CLUBE
O preeldente da República reHA UM ANO
Hio de Souia, Joaé da Costa Mo- Nacional; Linti Beviláqua Qui- dos pelo decreto-lei n. 1.713. rte nha postia
Os dispositivos do novo Código Panai vim acompanhados da lntrada rta Espanha na guerra, ao
cebeu em despacho, ontem, oi tnl»
relra e Meton de Alencar Neto. marães.
t»rpretaçáo <:ada pelo sr. Ministro da Justiça na Exposição de Motíadministrativo, 28 de outubro de 1939. e demais inflo do Eixo. Fizeram notar que
oficial
MILITAR
nlstros da Viação e da Aeroniuaplicáveis
ao
vos ao sr. Presidente da Republica e s4o wgruldos das principais dtsJaneiro, 13 — 1941: —Ar* do cargo de medico clinico, classe classe H. da delegacia fiscal do disposições 1'ígais
uma rutura semelhante produziutica, e o presidente da Comissão
posições d« vânos códigos estrangeiros. Em apíndfce.' o Código Pe- ' dlo de Zeesen para a África: "A I, do' quadro suplementar, para Tesouro Nacional em Mlnaa Ge- mesmo funcionalismo ressalvo o se com Toklo, em
setembro do
de Defesa da Economia Nadonal; a Lei das Contravenções Penais; a Lei da Introdução e o da- Inglaterra é uma ilha sitiada. o cargo de medico, classe I, do ruir para
Tesouro Nacional; eI »'sPn"o n°— artigo seguinte..
0 novo edificio terá deze- nal.
Art. 9*
Ana professores ca- ano passado.
creto-lel sobre o cumprimento de pena» no Distrito. Feieral.
Mario Barbosa, ocupante do cargo
L'ma cidade apOs outra estA sen- quadro permanente.
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do
a
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Ediçio da Livraria Editora Freitas Bastos.
Expedindo decretos a: Adriano ido escrivão da 1' Coletorla daa tertratlcos de que trata o presente
do varrida do mapa."
nove andares e ficará
espanhol, de fechar a
A vinda nas principal! livrarias desta capital e doa Estadoa. ! A revista "Die Woche": "O ba- Guimarães, oficial administrativo Rendas Federais em Jundlal, Sâo decreto-lei è facultado contribuir governo
iegação polonesa em Madrld, foi
o
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von Neurath disse: "Conosco, claase I, Antônio Gonçalves Lal- Paulo, para Idêntico lugar em Rl- o Instituto de Previdência e As- dada depois de se acusar & refe*
pronto em novembro
jrio
Dr. ANTÔNIO LEIO VELI.OJf»
te. Antônio E&vlo de Paula e Leilão Preto, no mesmo Eslado.
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Protetorado
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e
Mo*
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Um general para coman- Condições de promoção ivis, tudo estl calmo « em or- Augusto Cordeiro de Melo, oficiais Removendo, por permuta. Adau- sistencia dos Servidores do Esta- forneier passaportes falsos, o A convite da Comissão Flacallia- Livre docente di Unlverilrtada.
I:
S.
E.l.
P.
do
A.
(I.
"foi unicamente uma deseul- dora das Obras, o prefeito visitou, Chefe da Clinica da Policlinlca
classe L. Ame- rir.o Rafael Oliveira, oficial adAté agora nio houve a me- administrativos,
funcionários em que
Almirante
5 1" — Os
o novo edifício em construção do de Botafogo. — Av.
rico Goylart, continuo, classe F. ministratlvo, classe J, da delegadar a guarnição de Fer- no Corpo de Oficiais da jdem.
pa porque não é verdade."
; nor sabotagem nos trabalhos para Benjamin Antunes
Rio Bu-roso 97, l.° pavimento, aala
MUltar, A Avenida
Club
de Oliveira cia fiscal do Tesouro Nacional no apreço que se quizerem beneficiar
círculos
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- 1 epresumem
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industria
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armas."
a
de
faculdade,
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Armada
Filho, Celso Vieira de Mello Pe- Eslado de Sáo Paulo para o Tri* dessa
due a Espanha procedeu por or- Branco.
lefons 4!-S5-5t
nando de Noronha
relra. secretario, padrão R, Clce- bunal de Contas, *, denta para, mensalmente, para o mesmo mon- dem de Hltler, assinalando que a
O sr. Henrique Dodsworth, que
Assinou o presidente da RepüSalgado, oficial 'eP'0' com uma Importância Igual Imprensa
O presidente da República assi- \ Mlca um decreto-lei suspendendo, ! DR. TI8REDÊ OLIVEIRA ro Arplno Caldeira Brant e Clovis aquela, Djalma
germânica não pOde se íaila acompanhar do sr. EdlÍo?* Batista, chefes de secçào da administrativo, classe I.
Ia deis terços (!'3) do respectivo ocultar o seu desagTarto pelo re- son Passos, secretario da Vlaçào DR. BASTOS DE ÁVILA
nou um decreto, na pasta da j temporariamente, a partir de l de
— Tias Drlnârlas Secretaria do Tribunal de ApelaOineeoloKla
v,ncimellt0 dlArl0'
1
tratado
rte auxilio
mutuo, da Municipalidade, foi recebido,
o
Tornanrto
cente
decreto
aem efeito
Guerra, nomeando o general de janeiro, as condições de promoção i Consultório: Uruf ualana. 10Í. —
CLINICA MÉDICA
çào do Distrito Federal, padrão que nomeou Edgar Peros remet.! | " 2° — As pensões doe contri- assinado pelo general Slkorski e ali, pelos generais Meira VasconConsultório: — Rua Gonçalves
brigada Francisco Gil Castelo no Corpo de Oficiais da Armada 'Telefone- Í3-IS16 - I b I.
conde
SA,
M.
Casem
iro
Corrêa,
-*-*-*
para exercer o cargo «ni comis-! buintes > que se refere este ar- o sr. Stalin. Preocupa o governo celos, Inspetor do 1* Grupo de Re- Dias n._ f — t.° andar. — Res.:
Branco para exercer ns funções previstas na alínea c . dos ariitlnuo, olaaso F. Daniel Pena Aa- sfto, do ajudante de pagador, pá- *lg° «erâo
IguaiR
terça
a um
a sorte de uns 3.000 con- gtôas Militares e presidente do David Camplsta D.*- 18. — Teleile comandante da guarnição da gos 5; e 56 do regulamento aproclasse L. drão O. da delegacia fiscal do Te ' (l|3) do vencimento mensal que polonez
rão.Reis taqulgrafo,
cídadiios residentes na Espanha, Clube, e Raimundo Mendonça, dl- fone! IS-2T4S.
|
íiha de Fernand'! de Noronha.
vado pelo decreto n. 3.121.
Ellzeji Ramos
Nogueira, chefe aouro Nac|0nal
¦» »»
respectiva contri- entre os quais ha muitos que fu* retor da Engenharia do Exírclto,
nu Estado tla I determinou
"
de portaria do Supremo Tribunal j Ba|a,
buiqâo,
ítiram para aquele país por oca- pelo coronel Paulo Mac Cord. do
.
i)
ri,
ií
Federal, padrão I, Ueroncio
da I _
— Dentro do prazo de siÃo da queda da França.
Art.
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Além
Reintegrando
Gabinete do ministro, pela Comisleonidas BurlaSilva Pinto, continuo, classe F.
(90) dias, a partir da disso, o governo da Polônia está sáo Flscallradora das Obras, comDOENÇAS DA PELE E JIFIIIS
m**1ul Monteiro, ex-carlorarlo da noventa
Hermes Fernanles de Figueiredo.ela
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deste
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quanto
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do general Marcelinn Fer- Radafga, A*«liil.<r«c*o e OflrlNa
Todo* ob modernn» mltodrx de dlaftrnAtittco e fratntnrnto
taqulgrafo, classe M. Jaime Pi
referidos; no muitos
lei, os profeisores
internados no | posta
coronel
Autran . na» — Avenida Goma* Frrl~
relra da Silva,
nheiro rie Andrade, Jaime Schin- cional no Pará. no cargo rte ar artigo 9" deverão optar, por es- campo depoloneses,
de
MIranconcentração
PROF. A. ALE1X0. DRS JOSEFINO ALEIXO E J. STANC101I
Achando-se de* visita à Acade- dler. João Itibelro de Barras; Jo- quivlata, clasae G.
re. 81/83.
Dourado, major Raul de Albuestariam
sofrendo
crlto,
da,
continuação
como
conque
grandes
polA
mia
o
sr.
Kubens
do
Amaral, eu- sé Cândido de Andrade
BELO HOHIZONTE
AVEMUA AMAZONAS, 302
querque, capitão Rubem TeLielra e PahlfctdJtde r Aailnatnrai — Ilua
Muricl.
trihulnte do montepio militar ou privações.
eritor, Jornalista e membro da de SantA Cecília e l!úl Albertino
Xa palio do Trabalho
ouRijos, além de
Gonçahrea Dlaa, 5.
Os círculos autorizados brltanl- tenente Mizella
pela inscrição obri^ntoria no I.
Academia Paulista de L-etr:is. foi Nunes da Rocha, oficiais adminisdiretores do Clube.
cos não comentam a rutura de re- tros
Tornando sem eleito o decreto P, A. S. E.
convidado a assistir à. sessão e tra ti vos, João Monteiro da Silva,
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iii ita, ÇaulDi loimo ium- Silva, Alfredo
para assegurar o transporte ma* cultura e desenvolver seu eCemír
Moreira Júnior,
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AS MAÇÕES-MARCHAM PARA A Em torno dessas estacóes há caAprovada a sugestão foi dada a remuneradores para o produtor, e reparações normais dos mesmos; consumidores;
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a aua força .léiea que ago- desde quando a estrada Inaugui tamente. NaclontÜ .1. Iiutiv»!.-!. tni**.'*.*hnuí» .vl!«TiT*an,'-s-t,
« ampliação dos mas e medijas adequados
;
rto . seguir
rou-se. Têm razão, assim, os quo geiros devem acabar. E só acaà mino* e
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Resols-e:
b »n VAtlUtigioiní >ntra reprA? | ihibald
«ub-Comiseto. tendo »ido o mes- billdades decorrentea de auas ex- tados
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*-,e.nTiu
dificaçóes.
*
u-imi.p-.i?.*
prtrna;. I
"Manchester Rcform
'/utreuçam redes aéreas com pontos ter- maquiná-lo !nd**«.tr'al
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construção
a
moderna, em
exportadoras.
ofensiva contra, o iirraistírjelMOS IIG
;:•
..'.CntelVa
inconvenientes,
ffação
tina
bravas
uma lista dos ções contidas no titulo LII da
forcais
cimento
garantindo,
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há se a Penha apresenta um movii* llltr i
maior grau Grt Bretanha . i, UubMi »>t... paJ*atlÜI«3*Ue
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'ainMBitiu.ii.ii' icrrrxll. mirara, os mesmos que se bateno tratamento da Sífilis e Reumatismo
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CORREIO DA MANHA — Sábado. 24 de Janeiro de 1942
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ambiente ou pelo mundo, apro- mas pela contente velhice doe bradistancia» infinitas, rolando «obre que a Inglaterra, por culpa dos dem dai advir. Talvea os mala d» Geografia a Eítatlstica desta- tida, é outro.
e
talvez
o
maior
férias
hotel,
de
dete.
mina
o
luxuoso
gozo
social
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obrigatórias até para os rudes mal» belo da América do Sul, Na llbrio ma» nio menor alcance,
do
malof-rada vocação de marinheiro. lizando, de maneira total, os escoesa
stitude
vés
t
desta
dizem . respeito à industrialização da no sentido de promover
operlrlo», tira-se «sse direito a verdade, a Cidade daa Horténslas. tlrando-lhe» o caráter de bandel- fatlgadas se tornava a Academia
Pelos salóes do Paço de Belém,
impunha,
Continente, impõe-se centenas de rapatea que, de facto, pelos «wus múltiplo» encantos, me- ra truoulenta e Incerta para dar- um verdadeiro Departamento da
fercos que a guerra
do Brasil, o que, além do mais, criação de registos numérico» » Novo
Dom Carlos pensaria na revoada
era matéria de produ- virá aliviar a industria norto- Incentivar a cultura profissional. hoje ao respeito dt todos os vão Iniciar dois cursos: o
de coisas lúgubrea que obscurecla sobretudo
que ei- rece que se lhe conceda um ho- lhes um cunho de pensamento Imortalidade Pública.
Nevüle
meArthur
bélica.
o Tejo, — merencórla homenagem cão
do mundo, sejam eles collierani na sua vida civil e o que tel digno de sua tradição e de sua novo ou renovado; na Idéla-Mater E assim aparecia com frequênamericana que, no momento, pre- Inspirando leis org&nlcas que
paises
das Academias, essa renovação cia o escritor fatlgado que, tendo
ao Infante de Portugal que ia Chamberlain, condenado dc an- cisa convergir todos os seus es- Ihor adaptam o» serviços oficiai» favorecidos ou
prejudicados exigem o* regulamento» mlllta- vida social.
te-mão pela opinião, por várias forço» para a defesa militar do ao controle do podtr publico, »»•
naacer.
prevaleci* *obr* a Tradição; o conclente ou Inconclentemente detraz
là
»e
éèse,
res.
Mas
que
O
projeta,
resistência americana.
seu propósito ou diretriz poderia sistldo d* alcançar a glória, pedia
tlmula a propaganda 4o Instjtu- pela
Era a 15 de novembro de USO outras faltas desde o periodo que ssu próprio pais.
•
Uma
bojo
ura
culem
seu
obrigatória,
De
frequincla
perigo
Novo Continente adquire assintetizar-ss as*im: —» ir pro- à vida que da glória lhe dé«íe
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nlda a Familia Imperial, desen- vo do reproche inclusive de ha- bases de uma nova economia In- mtereaaantes, divulgadas em re- futura recomposição da sociedemanda
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Entre a -suprema formosura e a naquele tiecho, i paisagem.
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*"~
'ortünio. a Senhora D. Amélia.,I
neutra w ie tatus. fc»v*» btiniiv, v* t—s *-n**e Pris-tã-rtp, • k°-.í lmo táptt» .mal» •*. jtjstlflç» dor 4* Plandrae Oriental,.. .
Buinuve-st
Ajnérie»
l.
Crlatm-ÍA.
asUS
l&ii
ta
a
Sao
enlc\o dos t curiosidade icmoreanda
ara
:uj«

TEMA DE
AGIOLÓGIOi"

SINGAPURA

IIS &

O espírito acadêmico

A coesão

oiftcriccinQ co-^w^.

BANH INVISTAS. A.

CORREIO DA MAXHI - - Sábado. 21 de Janeiro dc 1942

AVIAÇÃO

MILITAR, COMERCIAL
E CIVIL

INFORMAÇÕES DO PAIS E DO ESTRANGEIRO
0 PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
DA POSSE DO MINISTRO
SALGADO FILHO
Passando ontem o primeiro anlversado da posse do ministro Sal
gado Filho no Ministério da Ae
ronautica, foram-Ihe
prestadas
varias homenagens. Ao seu gablnete compareceram incorporados todos os oficiais atualmente
no Rio da Força Aérea Brasileira.
Falou então o brigadeiro do ar
Armando Trompowsky. chefe do
Estado Maior. Afirmou que era de
justiça reconhecer que a efemeride mareava um ano de realirações, o que, acentuou, se devia
A inteligência do ministro, de um
lado, e o senso das coisas e da
oportunidade, do outro. Referiuaa o orador aos órgãos
recemcriados: o Estado Maior, as Zonas e aa Diretorias, dizendo que.
cada um deles, em sua esfera de
ação, tem o mesmo escopo: a
eficiência e a grandeza da Forca
Aérea. Terminou por
declarar
quo todos ali presentes desejavam que o primeiro aniversário
da administração do sr. Salgado
Filho tosse o ponto de partida
para novoa e maiores empreendimentos em busca do bem da patrla.
O mlnlatro respondeu agrade, cendo • pondo do manifesto a de*
dlcagio dos oficiais da F. A. B.
«boa vontade para a consecussão
dos árduos empreendimentos exigidos pela administração da pasta.
No Jockey Clube reallzaram-se
homenagens,
duas
a primeira
constante de um almoço intimo,
oferecido pelos auxiliares diretos
do ministro e que com ele vêm
trabalhando desde o dia de sua
posse, e a outra promovida pela
diretoria daquela sociedade turfista, do que o sr. Salgado Filho
é preBldenté, com a Inauguração
do -eu retrato no salão de honra.
Participaram do
almoço
os
membros do atual
gabinete do
ministro e os elementos que lntegravam a extinta assistência tecnlca, órgão que teve destacada
atuação durante a faze de organizaçâo do Ministério.
Tomou parte tambem no igaGrandmasson
pe, a sra. Berta
Salgado,
esposa do
titular da
pasta.
A sobremesa, em nome de todos,
falou o coronel Dulcldlo Cardoso,
chefe do gabinete, saudando o sr.
¦ Salgado Filho pelo transcurso da
. data, • pondo em destaque a sua
gestão.
"Em
seguida ao almoço, procedeu-se _. Inauguração, do retrato
rio sr. Salgado Filho, no salão de
honra do Jockey Club. passando
assim a figurar entre os dos aocios beneméritos e antigos presieldentes.
Falou na oca.stão o 1*
secretario, sr. Hugo
Plnhetro
Guimarães, expondo as razões da
homenagem, que o sr. Salgado
Filho agradeceu.
Durante toda a tarde, o gablnete do , ministro da Aeronáutica
esteve movimentado, não sô pelas
atividades
normais, como pelas
inúmeras pessoas que foram levar cumprimentos ao sr. Salgado
Filho, Com esse objetivo ali estiveram tambem os tenentes coronels Cyro Espirito Santo Cardoso. comandante do batalhão de
Guarda», e Nelson de Melo.

Instalada desde a sua criação, para o Interior do pais. Dando cumprlmento a essa Iniciativa, o ministro da Aeronáutica d-signou,
ontem, uma comissão para estu- '
dar as possibilidades de Instalação
daquele estabelecimento de ensino ,
da arma aérea no Estado de S&oj
Paulo. Os oficiais .designados para a comissão foram os -efulnle*: !
Tenente coronel Henrique Dyoit j
Fonienele, comandante da E-scoia :
majores Clovis Monteiro Travassos. seu diretor do Ensino. Nelson |
Wanderlet. oficial de g-ablnete dol
ministro, e Darlo Cavalcante de,
Azambuja. e o capital
Doortral
Borges.
I
j
A atuação __>• candidatos _ £.í-i
cola o> KtTrcitlisU, 1

em âe^&c-bc com p p*._.*.iír.'.e -ii
Keput..:^. Ds rõttx *.? «fu -fibi**
nete ».<-_-- cs corocnii
Ivan
C__TP_at*e*r Ferreira « Aitair Ro-:
__ar_y. diretores, retpecttrai&eat».
io mate-a! e d easi-o. cera os ¦
O àírttar d-c
quais dei7_.-h
Ensino fei-s-s aaamp,**X&Lr do le-*
r.ente _oroo_l Pt-J-t-r. it Ar.-..de. com» «dar. te da -.sói» de Esp*.i»'..st-s.
A NOVA DIHJ-TORIA DQ AERO
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ORH
í lntlisp<*rr_avel no iveriodo do
ii-e-R-imento. Pprtlflca e di.cnEvita a>
\olvr normalineflte.
doenças da Infância, lulliuda»
pela Anemia. Corrlce a nutrli-ão
deficiente, Aumenta o ain-ilte.
engorda e derwravolve a*, cores.
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garantia contra desarranje*. lutaro».
Vende-*»* cm garrafa» ou vidros. — O vidro custa menos. A garrafa tem maior quantidade.

O Oons-lbo _>«_l-_n__lro do Atrol
Club ie Jult de T-íri _-__-_ nova d*reter.-, que ic_**> (oi erapossa da. EstA assim ccn.s.ituSia:
A. dpres-âer.te, dr. Franci*!--.-,
A»'!: .v:.-f-p-e*iie.i:e, dr. .ceio
Luís Aires viutuo; wcre*.ar.».\
*""*¦
Ar.dride; tesourei-.
Tiveram deferidos m seus re-jâr* P-4"4™
rcl*
--rB,5rK*_*j
t?*f***5- _.d'-":
os
matricula,
querlmentos pedindo
d*
rr_r.c-.io.*, h. ..:.:
| ™IOT S*'*1
seguintes candidatos:
v_-!e
Júnior
Luiz Virgílio Meneghello, Atrlpino Pereira Pire», Ja>-me Garbex.
Nilo, (de São Gabriel), Raratro
luíormíçóes telegrafias
Thels (de S. Luiz Gonraga), AJJavo Pereira Machado e Mauro PILOTOS E MECÂNICOS SULCouto Bianco (de Bagé): Jorge
(Conclusio di -ltima piiina) i dade, me hom»>nageu. de íòrma
AMERICANOS
! esp-ecial, o eminente professor e1
Machado Mendes, Milton Rodri*_;«_.
gues Sarmento, Walter Chaves de
rts--.de.
Wajhir,_...
para poder embaixador que aqui representa I
oi o%.. ..
.......... p.ple-smente
t.-»»
Rocha, Arlstophanes Cllmente do»j _>_...._ e"meí___!.i. s-l--_r.eris.-i- defender-se sem olhar perl.oa e a srande o nobie República de|
Santos, Denl-ar Mario
tenhtjm outro
Moreira., n(__. <_•__, t*xka recebendo tnsiru- economia,
desprezando os livros Cuba. porque
Vasconcelos. C^ess na America do Nc-rte. forun' d-e c-on^biUdade. para deíender o agradecimento maior a :__er-lhes
Evandro Salea de
Edmundo de Castro Lliha, Ray. elogiados peio sr. U.itif
—
o do povo brasileiro; Uíuiti
Stoae patrtm.nio de suas libenliilea e o
mundo Aa Visitação Martins, Ver. Sa-tenhu-atte, do
De^ro-roento destino tiYT» de nesso continente: beml PoíbosI j-j-la 'porque
1-rma genesua Montezuma Tabosa, Raymun- _« __sudo que dis**. ner * Diiisdo
todos
rosa
e press-V'***»
«p^iiííoj)
.
(Çttriamfcdoj
do Pae» de Almeida, Nilo Mour_ol,__ Treir.smente .er.r.-uti-ro NerE es:*L5 Míiu são is de todos acorrestes^ao Rio dê Janeiro e
de Medeiros, Wilson Silva Cardo-1 „ .¦.-.f-.-s-j. .-_.. M
fermim os poi-ca di Amérk-a sem uma aqui, com este documento e ouso e Mario de Nazaré Evange-, _-;_,-",_-._, _<, ux___: __. -i^vs
do
Imporlista Sarmanho (de
Belém
do | continente, uma das mais -otttsl- ir.!'."s di-screpinci». Estãmoa assis- tros. tào ou multj mata
Üxvdô a un-.a diplomacia de povos tante. destes e dareis fts .mon"tr**1•
] astioaa expresse.!
d.»
que JA nio é uma diploma*:-- de sas costas hra^ilefras e âí suai
Devem provar com urgência a | _n__.-__n-rieeac de boa-v pregram»
c--.»de.
a segi:sua situação militar os seguintes l _i «_ Liv:rc«-c»e r__s*.»*_ s-» char.ce-j_ri_._i; declaro per Isso cem numerosas populac.es,
candidatos*
( _,bt__-f-__i0i __.__-.." _~. v•____•__ pcc£ur.d-_ emoçío que nes-**e do- rança e o penhor de que o BraJosé Batalha doi Santos. José 1 ~__ ;._ pele. oeatrea ele Instru- cume*_;te por nfe subscrito, não sil, era
qualquer eventualiàndc.
Augusto Penha da Câmara Leme. i _„0 aerona,•-_¦_. c-ie centenas d- :*rir_«ra_*r.era as r*enas e is mãos seri defendido por toda a AmiJoão Monteiro da Cunha, Arltto-I jorens das AmericaJ Cestü è do deis chir..-_iíres aqui presentes: rica. (Palmo*),
tele» Clemente dos Santos, Anto-: s_. estão spre-de-do ivu-i.Este documento não é fruto de
por t.-is de .adi um de n.s — e
nio Higino Rodrigues Alves. Rai-' expessa» de
isto sera u vacDac-.es da argila hesitaç-5es ou ii- dúvidas, nem de
goréraò d». E^--.*
Muitas . muitas vezes, os elogios daa visitas somundo Edmlr de Araujo. Nazaré- i Unidos.
capas do Café Globo I
v.cíjskudes
dns elocubraçôes mais ou menos e«hurr.ana. ser** as
no Noronha. Antônio Cotrea Pinto j
bre a excelência do café, são apenas um ato de
iov oos_3oa jovtntoo — estl a obra.' peciosas ou \ -isias. em que te'""
AcoTOpanhava-.
c* s"'"
Filho, Orlando Gone-^lves da Pai-1 Parker Jr,. da Ae-rcr._.utv.-a C.vri.|gt»uidíh)-*iua de nossos herôla ame- nham predominado,
por yèzes
convencional delicadeza ... 0 Café Globo, entrexão, Mario de Sá Vieitas e José
Keíer.r.dc-iw âs
at_hi*irr_tir*5bs d; Ericaxios; e3;It? as sera-^c-efl passa- sentimentes e?oi_.ticos dos povos
Motezuma Tabosa (de Belém dc treinamento e srsu d_s s;*_r,c_. e das.
tanto, proporciona á dona de casa a certeza de
e futuras. Invisi- americanos,
prese.-.-.es
O Café Globo oferece mensalmente I
Pará).
sr. Parker de.:_r-._: — -Os es- veis. felizes por terem firmado^
Nào!
oferecer um café que agrada realmente - pois a
Tiveram seus requerimentos in- tudantes-, di_sers-.-*r.e « Instru-,
valiosos prêmios, inclusive 360 apó
¦
n
ne5-Ic
futur»
es-,
decumento.
Este
documento
E
não
é,
de
(ate
deferidos os seguintes candidatos: :rr;s são de cijxicldsde excepcic- *
ma qualidade está assegurada pelos amplos relices mineiras. Oi rou- ^L
af-ri-iarA ir.!egralmen'.s. sem que um contrato, em que tenhamo
-Carlos Codevila Tavares
(São; na_nier,-.e .--...vel. pod.r.d... q*_»r.- |>e ;,_:,. U!r._, vírgula, it-i sclicitu*'_^^.
estabelecido obrigações especifica
.'_ pons não premiado." re- m
cursos técnicos com que sua fábrica gigantesca
Gabriel), Heron Neto
\
_____a.|,__ dercoestridi pelo Mí.xíco, p«U|_as, nem un. livro de contabili
_Ung_re_i e | do c*.irn'p!e-.A.-en-. .«.
Ricardo
Leopoldo
F.a*chs__nd servir a seu p»ais em textos os ra
' cebem um brinde! Use H
J^Lw
B
está
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o
Café
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sem
e
CoJOmbia.j dade, onde tenhamos
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Servan (de Bagé), Isidoro Gama mos da
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civil
¦•.-.!.
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os
nossos
débinossos
créditos
;•:_.de Azevedo, AJyrio Aguiar de MoJ^F^ff
e
intervenção manual, e com mistura de tipos firaes Bitencourt e Paulo de Olicapas pars concorrer, H
"stocks"
R^retssamos pois aos t.csscs la- tos.
nos.
de
seus
^_K\_*_»
"
próprios.
veira Janlno (de Belém do Pari).
Não!
! rees. Mg--*».»* de uma fraternidade!
iTT-als ín:irra entre todoa oa povo*.
E
Este
doccner.to
é
uma
nào
para que o consumidor aproveite a extraorÜU SIHPIES .ECjQS
Os lencimentoi i oontopt-ai _o
I desde a Arçenar.a * o Braail ai*? obrigação classificada,
em que
dinária riqueza de aroma e sabor do Café Globo,
exs Estados Unidos.
i
p«eoal mililar
a
tenha
com
cada
ura
entrado
PAÍ9A CUCÜID. fsiPiGO.
Tc-ios estamos re-.--.iios aqu:. sua parcela de responsabilidade
a fábrica o distribue todos os dias, ainda quente IAs
Em aviso que dirigiu ao chefe
eia
Nãu!
| Firmimoa a carta raAsrna
da fabricação, oferecendo um frescor que é mais
do Serviço de Fazenda, o minisem meio das
Ur.iío Americana,
Este documente, como os grantro da Aeronáutica
determinoni
uma razão da sua alta qualidade!
!r».__*f troves circunstincús em qu. des íátos da vida humana, é um
que os vencimentos e vantagens
Ise coetiimam firmar as car-as ato. e uma tleliberação, é uma ¦
do pessoal militar deverão ser ps-1|
;:-i.i:•.-.?.
|
vontade, é uma atitude, é a mar-!
gos, até a aprovação do Código'
^
1
Nej*.« p»*gi-*no recinto flutua a cha para a frente; sem mais vade Vencimentos e Vantagens dosi
Flagrante da lorrejação do
da união americana, dx-? cilaç-es IPaimaj).
[b*an*d«ira
militares da
Aeronáutica,
mas'.
'':í»e.*_ides Inteiras destes
Cale Globo, em aparelhos
Nio se dlgu. tim se repita —
povos.
mesmas condições em qu* vinha
modernos, que trpelem os
,'disres-e-s ac sacrlficio o s funil-- porque essa é a linguagem dos!
sendo feito pelos ministérios de *
se*o bem-estar que querem aesviar-nos dos ru-!
origem. Inclusive as rafões J_ fi-!
tfúzct e a juntara, preju[suas economias.
xadas pelo Ministério da Aero-:
i m._»f.er*_al e tecla a sua vida. para mos dos nossos destinos — que1
diciais ao sabor do cajé. ___lí_KiMY'^HnS_--__. ____I.^V_S___-V-___I ____________
náutica. A rac-ão do cadete è íl-j
salvar a »\i% liberdade. tVrolai' os Estados Unidos da América'
Assim como esla. Iodas as
xada em 6>500 para* o primeiro) %at) IW _*-_£4í_M_»: lje«d<M _?i:--e.i. Ti'.o Dr. Padilla. foram agredidos pelo Japão e que
derna is operações do fabrico
quadrimestre.
a Alemanha e a Itália declara\ Fira o Jiftóco.-i
do Cajé Globo sâo feitas
ram çuerra a este nobre país do
*í lM*-M tatMAmwm
Extinto o com.«o'-.
C*fi.W *a ,wAnm»m
sob processos aperfeiçoados!
O DJSf-TTRSO DO SR. AURÉLIO Continente.
Não, meus amigos e meus coFERNANDEZ CONCHESO
filifl-all-M «ara Atem H *aa\aWm*\
O ministro extinguiu, por Ji terj
>£__|_jj_^l>^_|___P»**^ IA7I
legas:
*__. nll nii . ar.
completado a sua tarefa. » co-i
MlMlilM i^hmhM |Wi____-___I
Agredida (oi s América! (_._<'•,
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á
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FICA NOVO

SEU TAPETE!
COPACABANA

Extruções : Rua Senador Dantas, 84

R. Otaviano Hudson, 14
Tel. 27*7195

lll Reunião rie Consulta dos Ministros
d oExterior das Republicas americanas

SECRETARIA

Firma estrangeira procura
datilografa competente e com
redação própria para correipondêncla em inglês e portogués. Propostas indicando na
cionalldadc, idade, citado clvil, referências e ».-'etens6es a
Caixa Postal 461 — Rio.
(Y 22777)
~™Õ^RÊTÍLENA

Contertoi de Rádios

POSITIVO

FÕT0STAT

Naufragou um vapor
português

DIVORCIO

QUADROS A OLEO

0 presidente Ortiz regressa a Buenos Aires

orposiTE seu niNiiniRo
EM CONT\ CORKFNTr
PRAZO
• FIXO
"Cano

Geladeira 2:600$

cosi

Declarações
0 MOMENTO

CASA BANCARIA
ftBElAKOO

Piano Blnthner crafean
Refrigerador G. E. Moderno
Enceradeira Eietro Lux
Máquina Singer

DB

Radio Eletrola 2:800$

I.AMARF

105000

CUTER
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A remessa de emolumentos consulares

mesma,
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<
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Ladrllhos S. A.

ESTOFADÒR

English StenographerTypist

0 desenvolvimento da
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Rio Grande do Sul
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ro.io n. 404 — Qalnt». • 40kl»|Ot, da.
14 il 14 nor»».
INITITIITO

PAITBIIR

(Cala do Parto). Ul»hu 4S-11I0.
K. Md» aa Inittuts faatnr, i rn,
laa Marrana o. 11, • pobllc* 4 »U»d!do
aiarla ..at». a» atrrlco «. laMon »«tlr.blCM. fawaa Utoraiac»». pala UMm.
¦J2-Ô01S.

Eiu.ionar em local nio parmitidt -%
P IS28 - 3IIT — Kli — 9IS1 —
410* — 6300 — T140 — TMT — 10830
104IT — 1I0IÜ — 119IT — 11146 —
1CT9I — 11341 — 14970 — 17441 —
144.14 — 20178 — 31481 — 31134 —
11718 — 33344 — 23438 — 13431 —
S38IT — 3.1084 — 1STS1 — 33801 14843 — 54403 — 28020 — 34131 —
3T838 — 37781 — 28481 — 28441 —
I0ST4 — 30742 — 81788 — 18438 —
34008 — 34100 - 85847 — Bjp 14.
D.K>b«lltactl io alnal — IP Lllll l
P U08 — 311 — 1088 — 511Í 888T — 7074 — SITO — 12184 — 12b5«
14472 — 15784 — 17.09 — 40421
31244 — 1.1MB — 35SI1 — 14I8<
34041 — 303T1 — 80494 — 11471
1I8T0 — 13410 — CD 24.
Contra nüo — P 6037 -, 13310.
Cintra nio da dlnçlo — + 1BT4 —
43M — 4484 — 745T — 1I05T —
14419 — 14083 — 20IT4 — 13149 —
14181 — 14248 — 32190 — 31449 —
£5008.
cautela -* ir
dt
atftnçlo
Falta
t
322113738 — P 8219 - 3371 — 11382
1TS85 — 37842 — 27414 —1 14307
14177.
Detualftrmliado — P 30041.
Angariar
«33 —
paiiasetroí — P
10049.
P 1ÍSS4 — 39S0T.
.ltiando»ado
Formir fila dupla — P 8881 — Cn
139.
I. A. P. I. T. 0. — P 184 —
37(13 — 1348 — 14471 — 23506 — lt«
27318 — TA 90
DlT.rao. — P 34 — 78T» — 1813:

1T46T — 30845
RJ 2-32-08.

—

—

30011

14888

UBCHVroí
PDBLIOAUOI
PELA
«UIAJIIO OFICIAI.»

O Olaria «/«Itl d. »»tia puíllMo «i
HiulntH docr.to.:
._,
N. I.9T4 (decreto lei), d, 31 de )<nelro dt 1941, qut aprora a ttflmaatit
do Conialbo Nacional da Tnnaitõ t di
T.mium 1» pettoa pari itcoiv »o po- outral prdTldeodaa.
N. 8.577, d. 31 d. J.n.lro d. 1942
Mico nol Mtulata* lmir.lt
Inl» Cru — Poat» d» Rnapiul Pt- qor luprlme carg-oi exceOentea.
K. 8.IT8. di 21 da Janttn de 1042.
dro 11 - Ba» O. JoS» Ti, Mefoa. 17.
Vomp» Cond» — DlatxtKrl. 4» Cata- QOt ««prime carfo eatlnto.
N. 8.679. dl 21 dl Janeiro dl 1443.
po Orand» — Ttllfoai II.
Aor.Mi — Bm^IUI CatU» qua auprtrna carr» tiUnto.
Kor«c»al
K. 8.910, dl 31 d» Jan.lro dl lll'.'.
Cbaiaa — Xftftforu ttS.
Pttka — Bo.pltalG.iull. farta» — qu« iiiprlmo rarioa axtlntoe.
U. 1.881, do 31 do noTemhn de 1141.
Rna Lobo Jonlor. Iilttoa» 44-1414,
!Mo t* Qottnattr — Olaptuaria O*- que luprlmt carfoe extinto».
teriifid-r <-** Telafont 281.
N. 4.613. de 31 d. Jan.Ir. dl lll'.'.
«rtitr — ül»p.n.arlo 4» Mrjw — Ra» qun •oprimi* cano extinto.
Na. 8.583, 8.684, 8.566, 8.181, 8 St:
ArQotaa Cortítlpo. tclvfnt M*(M43.
BoaplUI HUml Conta - * 8.R88, todoa de 21 de Janeiro de 131Caíra —
In» Maria RlMio, taltft»» «7-0084.
que huprinie cargos exUntoa.

Pequenas Granjas
i Venda

Quer sair
mas não pode
Ai cidadea d: veraneio titão aa emchendo c oa boi-ii já não podem com*
è
hospedei.
O recurso
portar novos
terreno ou pequeno «Itlo
adquirir , ura
campo.
Ven*
e construir sua caiinha da
demos bons lotes ds terreno a preço*
razoáveis era pequenas prcstaçSea mensais, em Mendes, Friburgo, Pat* d« Al*
Teríxôpolis e
Afuaa
feres, Arcotelo,
Lindas. Informações na Cia. T. V. C.
— Eduardo Dale. Rua Urufuaiaru 104,
1*. tela. 33-32» a 43-9849.
(Y 36558)

*A
MafTt-fica
oportunidade
oferece
Rural S. A." a quem destjar poasuir
econômicas
de
10.000
metro*
granjas
quadrados, a 3 horaa e pouco do Rio.
r.o melhor clima do Estado do Rto, *
t->00 metros de altitude, perto dc Miguel
Pereira, entre Paty e Arcoxdo. Preoon
muito
cômodos,
pequenas
prealaçâe*
mensais.
Inf, no escritório de Eduatdo D.le (Cia. T. V. C.) i ru» Urugo.i.na, 104, 1*, tela. 23-3339 o 4J-M4«.

(Y tt'Sf)

FILTROS DE BARRO OU METAL
Talha* rafreacantes, vala» a _ eclrae liara filtro», morlnfuea
e aaladelraa comuna a eaterlllianta», JarrSes * Jarraa para Jardim a pintura, eeramloa am (era!.
Temos oficina» eapaclallladaa no conaerto a reforma d» filtrei
Nio compra aem vlaltar o variado aortlraento a praco» oonTldatlvoa do

EMPÓRIO DE FILTROS E CERÂMICA
RUA 6». CAMAU, 122 * LOJA - FONE 23-2774
ENTREGAS

RAPIDAÍ

Á

u

DOMICILIO

«II»

(T

INSPETOR DE OMftNIZAf AO PIRA ROMPA-

f

CAUTELAS

('tia Imabtl — Hvb[muI áenas — tas
df utataturo. tcUfOM 4»-226i.
I.lrsda ttt •uníi«o»laa — tu» Ul.ii.n.a'1» d. v.n.m uraada
uauioiio» - 1'u.u aa IIAa a 4» ftttt.

\

NNIADE SERUR0S
Importante Cor inhla de Segurot, qut opera noi
ramos Fogo, Acidentas Pessoais e Acidentes do Trabalho, deseja encontrar 2 Inspetores, sendo um para orga-nlzar as zonas suburbanas desta Capital e o outro para
organizar o Interior do Estado do Rio.
ótima colocação com possibilidades
de
alcançar
bons proventos e de atingir posição destacada.
Cartas de próprio punho com detalhes, capacidade
de trabalho e sólidas referências para "Inspetor", nesta
redação. Garante-se sigilo.
(Y 16*997)
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125 BRASILEIROS

EMP. DE VIAÇIO AUTOMOBILÍSTICA
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LINHA DE JUIZ DE FORA
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PRAÇA
SIMÕES & CIA., estabelecidos nesta cidade á rua Halíeld
n.° 557, com comércio de couros, malas, etc, comunicam a esta,
f.opiai a maquina e a
praça, Rio de Janeiro, São Paulo e demais com que mantêm transações que, na melhor harmonia e por sua expontânea vontade j
retirou-se da firma o seu sócio e amigo, Joaquim Lopes do Almei-'
da, pago e satisfeito dos seus haveres sociais.
PIANO BLUTHNER
Avisam ainda que, sob a mesma razão social, continuarão a
o» explorar o mesmo ramo de negocio, no mesmo doiMilio, ficando ;«•»... ss mu,, ctPa d. meu
todo o Ativo e Passivo a cargo dos sócios remanescentes, José d
j'Manoel
Simões e João Manoel Simões, ambos solidários.
.
PERDEU-SE
Juiz de Fora, 19 de Janeiro de 1942 — Simões & Cia.
Confirmo a declaração supra. Juiz de Fora, 19 de Janeiro
- Jo*f_if lm de kkmto.
1942
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UM

RORAI

Rarta», T a 18JW karaa

MAÇA MAUA', 71 — TH. 43-4*76

Conduz este jornal

VERANEIO

0 número de estrangeiros

Considerado perdido um
submarino meles
nglés

E VA

Para gente modesta...

RBFBRKNDUM"

l.oxdres soi
fep.e;

I

ESSÊNCIAS

Recebemos novos "botjquets". Peçam catalogo de
Preços n.' 16.
DISTRIBUIDORA CARIOCA LIMITADA
S. Pedro 198 - Sob. - RIO.
(Y 23464)

FÉRIAS

fM

I

«1/1

horaa

ds

Clima

axctlaata

Quartoa

conforta-

alt.

da

VILA SUZAMA

vala

eom

Arua

PATY DO ALFERES

R.
Barlo d» PatrSpolI».
Rio:
Inf.
— Tel. !l-:ilt até 11 ha.

ls»,

S(o

Rio,

com

Plnr-Ponc

mu.

corram».

Flaelna,

a

dlvertlmentoa.

outroa

cava-

i?

FUNDIÇÃO
Engenheiro, técnico especializado em metalurgia,
i ferro, ferro maleavel, aço, • outros metais), muitos anos
d* pratica, Inclusive da construçio mecânica e Industrial. Chegado hi pouco da Europa, procura situação
de futuro. Reaposta a este Jornal ao n.° 23.452.
(Y 23452)
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Ginásio Regina Pacis
DAS IRMÃS SIRVAS N HARU DO BRASI EM CARAN60U
CURSO DE ADMISSÃO GRATUITO - (Matrículas abertas)
l.STEn.NATO FÍMIJICTO TJJIIDO AO DA ESCOLA
.-..,. ACErTAM-SS TRAÍàSFERtNCIAS
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CORREIO DA MANHA -- Sabady, 24 dc .Janeiro de 1942
jo do Christo Redemptor Lopacabana-Lemt
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Mclvyn Douglas e Ellen Drew na comedia Columbia

"A N0IVA DE (SS MARIDO"
Sao
HOJE

DAI PAfl

Complemento Nacional : O CIRIO (nat.

OLINDA - Hoje: "MULHERES DE IUX0"
imp is anos com Kay Francis • "0 Turbulento

PLAZA - Hoje: ás 2, 4, 6, 8 e 10 horas
"BAíMHáO Dl PARAQUEDAS" - K. tom
Robert Preston
R. 0.
tfanty Heliy

ATUALIDADES O GLOBO N." 81
Poltrona

CINE JORNAL BRASILEIRO VOL. 2 N." 99
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(Um teatro refrigerado)
HOJK — \m|irrnl rlrgiuitr Aa 10 hs.. dedlcndn
carlocn*,
A' NOITE —,.«.'« '.-O r •-•;; hi.i

CHARLIE RUGGLES
ELLEN DREW
PHILUP TERRT _

N

corn

Vicente

Celeitlmi

(Jnmpnnhlii.

"NOITE CARNAVALESCA"

tt-rpic-icntaçSo dn peço «TRM GALINHA NO IIONIIE". do Salnt
Çlalr Sena « Olavo ¦!<¦. Barros, com o desempenho de artistas do
rftdlo e teatro, Anui de Almeida cantará a popwlnr imirehinha
''TRM (.AI.INHI Kci HONI.M". mais Silvio Caldas, Cln. Monteiro,
Gilberto AjVé^Pa^rlcl-a. Tr-ixelr». Paulo Orarlndo, Manéfflnho do
Araujo. Vicente Ctlenllnn Ald» Couta, Fernando Barreto, DurVirv 11 na Duarte, Ita li y PlruJA. Faustos Paninho*.
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Ha Ia Sessão: MULHER 00 PADEIRO"
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de

¦ Amanhã -'Vesperal ás 3 horas - Duas sessões •
ás 8 e ás 10 horas
A MULHER DO PADEIRO
SEXTA-FEIRA, 30 - ás 21 horas e 45 minutos
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GENESIO
_ sua Cia.
POR VrtS EU MK
ROMPO TODO

UEJfl tomo SHBER
se a sua instalação
de Gás tem escapamento

Ü3S07)

iS,

1

mNimm

NOS TEATROS

S. A. DU GAZ DE RIO DE JANEIRO

NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

No Ministério da Guerra

Dissolvida uma secção da
Falange espanhola

|irr:tnir

IMP 14 ANOS
.n,,'.1,"-..-\A( FÍ( Ol.A DE TRABA
UIO EM NITERÓI

ACADEMIAS
& ESCOLAS
COLÉGIO PEDRO II —
EXTERNATO ;<
Bininn .antecipados para «¦ ca»dldntoa da ffa aérle, ea-i-I da pòr.
tnrla do mlnUtcrn da Edne»çio.
rimada de 81—13—IMI
6>

SÉRIE

ARTIGO

100

Serão chamados hoje, ás 18 ho*
ras para a prova escrita de latim
os candidatos Inscritos sob os nnmuros:
Sala T — «74 — 376 — S7Í tiDcHanlbndi
383 — 388 — 389 — 3S0 — 35J
Basil BathboiM ,
393 — 393 — 391 — 396 — 39?
398 _ 101 — 403 — 104 — 40S
de Raim
406 — 407 — 408 — 409 — 410
411 — 412 — 413 — 414 — 4U
417 — 418 — 419 — 430 — 421
4S7.
Sala 19 — 470 — 472 _ 473 474 — 475 — 476 — 479 — 48"
485 — 4S6 — 488 — 489 — 49n
491 — 492 — 493 — 494 — 49f.
496 _ 497 — 498 — 600 — 626
527 — 638 — 629 — 632 — 68*
540 — 513 — 641 — 648 — 65S
503 — 695.
Sala 15 — 42! — 424 — 426 —
427 — 428 — 429 — 430 — 481
432 — 433 — 434 — 435 — 487
iy .!?uui)
438 — 410 — 446 — 447 — 44S
—
reira da Silva — Pureza Marcondes Ca- 450 — 433 — 453 — 454 — 456
456
457 _ 458 — 459 — 460
—
—
chau
Joaquim de Miranda Rosa
—
463 — 467 — 468 — 469.
Maria du Carmo Lopci Martins — En* 461
—
—
Alice Carneiro
Kracia de Matos
5' aérle — Artl»o IOO
Raimundo .Machado. — Rcstituara se.

^

'FLYNN

Mualidades Globo ¦}&¦€média

Gabriel), j teplo, as seguintes
penai on Ia
i ilo S. V. dessa Iloglfto.
"IMPRÓPRIO
D, Adelina Barros tle, LI ma,
AutnrlrtH.-fio liririi fortlcrlmf HtO A dei íun Co«ta de Alcnçastro,
ATE 10 A NOS
He [nformm — o diretor do Sau*] Autonleta de MagalhAcs Kluzá de
de,
ministro
dal Castro e d. Regina Cana' da Cos
por ordem do
''Átif^vímW/
j
¦£KS3Sa
^^^B ___________a_______P^W
f_^^~^l
\'
ÁT
^-nBPIfli
Guerra autorizou os diretores de! ta Barbosa.
i fitHHbeleclmentba de Saudo o CheSanitárias
a
Rnecrrnmrnto dn
ln*pcçflo dei
i fes de Kormaçôes
VítTf
I fornecerem an Serviço de Üstatls | rnndlilattm ha ÜscoIbí Preparo to. |
tica do .Ministério de Educação ef rins ile (inlrlrn — A Junta Mili
Saude, ou iníormefi rjue lhes fo- tar dn Saude constituída para o
¦ rem pedidos relativos aoa Estabe» oxame de saude dos candidatos i
! leclnientos ou Formações que dl-» mal rlcula nas Escola» 1'roparato i
rlglrem ou chefiarem, nào tevan-i rias dn Cadetes, de Porto Alejrre
^SB__-i mmW !_______! L -<\ A_%____W_^_m_^^^^^^_^^ ^mt^AmTv.:, . • ^_tf*~\^_\ |\m I
Isto, o determl* i! de São i'atilo, terminou ontem
ido em conta,
1 nado ein avisopara
n. 3.Uofi, de 2*fi—.XI | ns trabalhos do Inspeçtlo dos tn- I
JoW ____^^^__________* V_l *\mk\ .j^V,
gfil WSÊ _^^ _/*^^^-f_Mfc^^V.^m\\ A ^*_H
<^^____________L_______!
^V. ^^mVttt^^^A*^ ^m ^m' V^fcV
I —'JIO.
AT*
«
teressados. Es.-ía Junta, que fun-!
^PWTl
________^«___L _JL
^____r^
clonou no Colegrlo .Militar, era pre
Mnpni de efelltn» He uoútlna«n< \ ai d Ida pelo major medico dr. Lul/.
'
l (e« — Os Quartéis Generais, iJl-i Krant;a do Boiua Leite. ¦ ¦ •
1 letorla.i, Estabelecimentos,
etc.
[ que possuam contltiBcntes, deve-í «.. Vnl aNfiiimIr n «ub chefia rin K,
r.lo enviar, com possivel ur(?cri-:
ilu lll» — Vindo rio Maio lirim
i.ia. à Secretaria Geral do Minis- | sft, onde exercia o cargo de che\ ÁRIAS NOTAS
sun sao us principais interprete-. , terlo da Guerra, o mapa dn eCe-i fi. ilo Serviço dir Fundo» da 3« nepresente fflâo, acha so nes Ia capital o tede "Conheceram se na Argentina*', tlvos exlstontes até a
data e. de
com os quadros nente coronel Lauro Loureiro rto
F.OEiX
HOOD"
.\0 COLO- filme que será apresentado'a pai" de afetivos acordo
aprovados
o ano! Souza, por ter que assumir a sub
para
"Aventurai
torneiras dc todo» os aparelhos (fogão,
-VL^L —
d?
Ftobin tn de depois de amanhã, no Pia» dn 1512
choíla dn Kstabclcclmcnto de Sub !
HoDd", qrrç o Colônia' exibirá se- ia. "Conheceram-se na Argentina"
bhtencia do lílo.
aquecedor,
ferro a gás, etc.) ligados na sua
iihlctiti
furnnilos obrlRntorlua n
Eundi-'çíína, è um doa-mais íuxuü- I foi produzido por Lou Brock. que
Fornecimento ttr miitertiit nnnl
sc-i Mimes prodaados pt-U War- j já r.05 deu "Voando para o P.io" e nriipriednilr dos iillt-liiln — (j rn
número
casa,
anote
o
de litros marcados na esfera
ínrlii
— O JJoposito Central
de
ner Bvos, que o realüou em tec-i muitos riutros filmes de sucesso. nlstro, tornou extensivo aos u.íciais reformados do
Exercito
d
Material
Sanitário
dos
do
Depois de cinco ou
litros
seu
medidor.
do
Exercito
foi
r.:co!Pr e não poupou eiíorçòs dej Xessa nova película de Lou Black, disposto no aviso
n, 3ítT, de 13 >ie j aulorlsado a fornecer á 7* Região
qualquer natureza para torni-lo | vamos emir a voz esplendida ile maio de 1930. segundo o qual lhes , Militar, o material sanitário
dez
minutos
observe-o
novamente.
Se o ponteiro
de
...par* qu» * S, A. G.
í;oi grandioso espetáculo, nele gas-j Alberto \"i|a, popular cantor Sul- <¦; permitido recolher á Diretoria j campanha correspondente A. dotaI
não se mover é prova de que os encanamentos
Atender
superior a 3 mi- Americano, ora sob contrato com de Material Be I leo os revolvei rs ção do tres batalhões de Cacai tando
ao
quantia
poss*
ou pistolas, mediante restituição dores, recenI emente
organizados
làSí! de dólares
a F.KO.
contirto do defeito
'j
estão
em
Se
o
condições.
houtia
ti
perfeitas
descontadas,
ou,
ponteiro
reglAo.
naquela
prestações
de
O!:^^
Havilar.d.
C!aude|
com toda rapid**, tf
i apenas, ria Importância correspon*|
Kiias. Basil F.athbor.e lan Htm
ver avançado, existe um escapamento de gás e deve
dente ao valor atual ria arma, le-I
(,'lnn^lflcnrAn rir anraentn — O
l*lon* p*ra 21-7620
| vando-se,
ter, além de outros, tazem pirte
para isso, em conta o' Io sargento Mario da Silva Gas»!
J
ser dado imediatamente conhecimento deste falo à
d-j «ea masnlíico cas:.
estado de conservação e. a depre* par, tio .'!" Ii. !., foi promovido'
! '¦ia','.íio pelo uso, consoante a nva* quola poMo para preenchimento)
No paico, Geneiro Arruda e sua
SOTAS & SOTICIAS
'Ilação que fôr frita pela comis- de vaga
ft< glmcnlo de InCompanhia estrearão a p?c-í ca:-;
sfto designada pela mesma Dlie* faniaria,
dlada em Lorena,
navalesca "Por \is. eu me rompo!
tona.
OS ESPETÁCULOS DA COMPA
rfrltn — Foi tornada :
XH1A PALMEIRI.M SILVA NU liE
sem efeito a transferencia do 2"
Apresen tnçfln
rncetihrf rn»
GI.VA - Pro!«3=trrr no teatro Rc»
-OCF.O DE LEI
1'-nente Jack son fteed Costa, do }
SEGCXDA-j zití» oí espetáculos da Companhia Pai* Apresentaram ^c
Diretoria
IJ" li. c. I. para o rt. A. .%'.
T-EIRA XO rATHE' - Haverá; rncirim Sina. O cartaz du dia t agora Engenharia:
í-esun--a-*eira un.a nota de aensa*i nâT-e!* casa dr dívtfsõcs a comedia
Por diversos motlvoa»: — capl
IV rm |*H An rie I r ti nnl to —- TèV
da tâea Ladlslau .Netto de Azevedo,;
Cão r.os caríiíe-s da cidade,.com a Jc Cariai Armcbss. O iteiuca
Lobato — Otávio Carrilho Fonseca c SilPain-íi-rai
íilva
tem
na í da E, Trns,, por ter sido nomea-i permissão para passar parte d
estreia r.c Pathe de "Ouro de Lei" Aier.vií.
vã — Silvestre Ferreira — Adolfo Pau— um íilme de emocí?s fone* em j•¦ m:«Tna uma bí'a ca.-acttniaçáii. A se- Ulo. interinamente, comandante da! transito em Florianópolis o Z"1 ti
lu dc Santana — llipolilo Amaro — Orinentu
Oto
.\rllndo
__ereiiliauí,tr.
;<.;:*
dc
será
leva
referida
Escola
Lur.tcl
ia
a
cem;
é continuar adido
[ia
mar llacr Ferreira Lage — Armando
e.uio .repidante de^enrola^ vers* *
.t I.. A. por motivo de passagem
i, t'.2i preftrrcm cs
Inácio de Lemos — Armando de Almeida
reos CT-.arüe
Ru;s!es
num sur
*¦"««< de oflelnl — Foi manda
rio cargu. I. i:. José Martins do
Rubem tle Morais — Lcovegddo Soupreerder.do desempenha draniatiKVA TODOR Almeida, do l» Btl. Rdv,, pnr ler <-° "'llr 4 Iiireiorla do Artilharia
A TEMPORADA
l.lill.ll,
nu
SKCUKT.MIIA
receberem cartão dc exercício, os seRuin* t.i Kilgueira Filho — Demetrio dc Sousa
• o. coadiuvado pela encantadora; NO RIVAL — Entâ<
Horme» da
dando ro Tea- vindo ile sua unidade no'gozo dei" <,,ini" l Utielydas
Manoel Camilo — Gilberto Guimarães
—
ie;
hcnlioici:
A.UH1.MSTIIAÇAO
Hubcru dc Araujo,
Vaicipetaculos
da 15 dias de dispensa de servli-õ;] Poniiecn do Quadro Suplementai
Eüer. Drew e por Phiilp Torrj'.! t!0 Rrval o- ullim
di mar Kaymondi — Jocelyn Scrpa — dc Oliveira — José Cordeiro de AnJoseph Schíldkraat. Poner Hall. Com»»; íhil Ei Todur, A comedia de 1» tenente Raul da Cruz Uma -lu-i Gorai.
diadt,
—
llildcbraudo .Monteiro Marinho
DESPACHOS HO SECRETARIO
K_y«
C.ía-.-u dt Í''ttáo. vol- nior. do C. P, O. R, da 1' H. M .
Aa matriculai ns, — 1550 — 227J —
J-taet Beecher 5 Paai Hurst Este Luii
ÜERAI
niiuido Verás — llouorina Fcçanba Hilll-ln-ii.il dr olii-lnl — Foi dia
cartaz
>&<j de díversúej por ter sido transferido
para >>
tetro — Milhem Línofí — Juracy .Nu J14J — 4077 — 4005 — 49J4 — 8501 —
. cmpcl;aste drama da Paramount. Mia*",
das fuilçfiea
No ;irÓxi:tlO citado Centro, por necessidade do pensado, a pedido,
rbcotunio José do Anual — Aiuueu- nes da Silva — Al.nr Pereira da Silva — II7J7 — 11081 — 14374 — 15079 —
«rr.tadj peio espoucar dos tiros eje^ js
1 .,'af t if ta d- Hortcncia si-rvlior. > tenente Nelson Alves nue vinha exercendo na Diretoria
IíiíOI — Devem comparecer com urgenp ie Portlihn, do Ptl. Vllagran Cahri- de Engenharia, o 2« tenen lo da te a curadoia ateilado de vida dr sm Zulmira Lemos — MaWa Üionisia dc
r.Mís correnas desabaladas, apre- j S_r.t-.ii
Cat,
mando,
e atestado mcilitu tjuc bt icvista Araujo — Juditb Alencar Monteiro —¦ cia.
reserva
Augusto
Gomes.
ila
dt Lia ila, por ter sido transferido
.senta a vida de urr t homem quej
Lúcia Tlnoco de Miranda Morta —
riu.' rci|iiiailüB leguia 1 .i)(irioi jiflo dc- Uuíoniar Vieira — Mana Claudína dc
¦rondtiJáii
Cia, E. Eng para o referido Is.i
Panamint, > ::dadezínha da:
Triiiiiíerrnflii ile oflelllU r pm cnm ler .17/11, llt 28-10.11,
Paia Loureiro — Matrícula 69fi6 — Aguarde * chamada.
Carvalho — Miguel
Ul ll.iu.
Genaro
Kíliciro da Gama — Milton
r.-íc ! A otc.i \
Anseia Sumo .Maur — Indeicrído Amadeu llrirelh — l.a
Itcis,
Vn* reTorniniIna pnrn o Miniiirrln
Celeste
no :
taüi irc
Cabral — Carlos
Al— Antônio Alves
xis v istar a 'ARI.OS UO.MES
( liiiniHdiM n ]• ItrRlAu — E«t-.u «in Vertmiiiit|t*n — u minlMrn, om visio (jue as alejfaçõcB da icqucrchtt não Martins Coelho — Automo junlor
- .\o Tcat
— Antônio Luis Cardoso —
cada dc ra
chamados ti !í* serçfto do Es, a do aviso de ontem, determinou o t-e- mi. compròvadai toai fatos ou documen- Ltlio l'ticiia üilimarâes — llrai dc Si berto Filho
un»
ICS '-O*-': ifrnrvi ho;ir
—
Gel
son
llorges
de
Francisco
Araujo
los.
Irene
--(.Maior dn l> RegISo Militar, afim guinle:
o'_ç sç apeí
fíÇ'J •: ir.i-.Fltv,.
'.! '.l/«,Vr,M - iii
"Existindo no orçamento
José dos Santos — Antônio Jofié da Sil
Joafjuíra Mariano 6a Fonicca — Ft
£o padeira. Vicrnte Çel«s- de tratarem de assunto de «eus
para
José Cândido de Almeida — Josc
TRIBUKAL UE CONTAS
[ino. Dur raÜna Duarte, Itani de Pi* Ínterei:»ies, ns aspirantes a oficial o exercício do lil-12, aprovado pelo xacio1 nn rs. 7;-Uu( „nmuis, u% proven
Hei.
Alve, da Silva — Maria Thercia Rica!
i (ufcccr d
rasa e c ivtrsoi outro*
ritlet in- i d;i rese» va Antônio José da Silva decroto-lcl n. ,"..'jr,0, do ia de do» los rie inatívidade, _ m
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Aeronáutica, '
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DESPACHOS HO SECRETARIO
a favor da Construtora Mrredionai S.
: abaixo, os seguintes atiradores: serva de !¦ classe de 1" Unha e do caiu geral.
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Quarta -feirai !ífi — Kapetnculo dr llur.trncla santo* eom
"Carneiro de UntalhAo", com llnrtencln
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IHrxtn felrn, 30 — Fe«(n dr nrte ile RVA, com n fnmmn
eomedln "Colefflo Interno" r n(u vnrlndo, Prrçoa nmiuni, BIihete?» a venda*
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HOJE » Fox Filin"e apresenta DON ÀMÉCHÊ eBETTY ORmiT~-ra™

EXIGÊNCIAS
Dorcilio Peixoto Viana — Maria Luiza
da Cruz Freitas e Elza Arnaso da Süva
Satisfaçam a exigência.
Alsclmo dos Santos e .Maria de Lourdes Guimarics de Pauta — Paguem a
taxa de InspeçHo.
EXAMES

DE

ADMISSÃO

Termina hoje o pmo para inscrição
nos exames dc admissão aos estabeleci.
mentiu de educação técnico profissiuna)
da Prefeitura do Distrito Federal, quer
para int.natos ou externates.
escolas
Em
todas as
profissionais
masculinas ou femininas os candidatos
serio hoje atendidos, sendo esclarecido
nas mesmas a que se torna necessário
para .efetivar o ingresso no sistema escolar do Departamento dc Educação Térnico Profissional bem como as possihilidades que lhe serão oferecidas de tuturo.
'
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
NACIONALISTA
Dtjignatáo — Para ter que responíer
pelo expediente do Ctntro Civico "Ruy
Ilarbosa" a profestora de curso primario — Clary Cunha Lopes, durante as
ferais dô respectivo coordenador.
Convocação — O dirítor convoca os
coordenadres de Centros Cívicos Distrltais c Centro de Recreação do Retiro
Saudoso para uma reunião nn referido
Departamento, seguntta-fcira, ái J 6 boras, para objeto dt serviço.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ESCOLAR
Atos ào Diretor

Prova grafica de desenho — l*
20 horas, devendo permanecerem
os alunos nas mesmas salas em
que responderam & chamada de
latim.
ComlaaOei

Julgadora»

EstSo convidados, tambem para o dia 26, ás 18 horas, os *oexamlnadores:
guintes
Antônio
dos Santos Jaclntho Guedes, Jullo
Esnaty e Oswaldo Lima
Rodrl»
gues.
A's 30 horas, os seguintes exa»
mlnadorcs: Enoch
Rocha Lima,
JoSo Ribeiro Filho e Fernando
Antônio Raja Gabaglla.
3- série — Glnaalal — Frora
grafica

r- Deseako

Serão oliamados hoje, is 20 horas para a prova grafica de de
senho os alunos inscritos 10b oa
números 609 — 613 — 517
619
521 — 624 —-625 — 638 — 646
S46 — 647 — 550 — 664 — 656
558 — 665 — 673 — 576 — 576.
ESCOLA

MILITAR.

- Concnrao de «dmlatlo
Deverio comparecer no dia it
do corrente, segunda-feira muni»
dos das respectivas carteiras da
Identidade, calção, camiseta a sspatos tênis, afim de serem sub*
metidos ao exame físico, os seKUlntes. candidatos:
A's 7 horas _ Trem das 6,30 em
D. Pedro II — Acrlslo Rodrigues
Peixoto, Adelino Granja, Antônio
Ribeiro de Jesus, Arthlr Teixeira
Ribeiro, Calo Gama Pinto,
Cl»,
menceau Tognottl Ortla, Gcorgino
Hei do Rego Barros, Gullherma
Cordovll Maurlty
Júnior,
Irlo
Bueno de Paiva, JoSo José Cavalcantl de
Albuquerque,
Joaé
Augusto Alencar Vieira Machado
José Luiz Ottoni de Carvalho, La
erclo Benevldes Machado, Lubello
Zlrondl, Nilson Pinheiro Guterres.
Otávio
Campos,
Orlando
Natal
Caruso, Paulo Torres da Silva a
Waldenlo
Correia
de Andrade
Mello.

Designações — Para o Centro MedicoPedagógico os médicos por unidade drs.
Lni/ Fernandes — Alberto Lisboa Récámier Si — Salnmão e Hélio de Souza
Lua: o dentista Sebastião de Paula Guima raes para o dentista José Ribeiro, dulante o seu impe.iimcnto, no 7o distrito
medico-pedagogico; o dentista Camle Simão dc Brito paia substituir o seu co.
lega João Batista Salema Garção Ribeiio Júnior, durante o periodo de ferais; o
dentista lelesforo de Bulhões Valadares,
para substituir o dentista controlador Armando Sarmento Morrei; durante o penodo dc férias; por omissão deixou de
INSTITUTO DE
figurar o nome do médico dr. Flavio PcEDUCAÇÃO
ifira Rangel, que tem exercício no b'
Despacho» do diretor
distrito e integra a comissão médica do
mesmo distrito, c os médicos Armando
Anadlr
Cerlmbra
Macieira de Aguiar, Santos Ferreira Ga.
Amaronas.
barra e Paulo Dias Cosia, para servirem Nelly Gama, Arlna Conceição Ar
nos postos Médico-Pedagogicos dos S°, 8o ruda Plalsant, Nair Sousa de Ollveira, Anna de Lourdes de Albtrt 9» distritos, respectivamente.
querquer Mello, Maria Lulsa MarALDEIAS EDUCACIONAIS
Carolina
ques do Adro,
Mllesl
Barbosa, Regina Lucla Arruda PiSylvlo
O secretário geral de EducaçSo e Cul- mentel
Mlleil
Barbosa.
tura, considerando que nas Aldeias Edu. Hello Santoro,
Ilce de
Quelro»
ucionais, criadas pela Prefeitura haverá Mascarenhas, Hydoma Rodrifftiè?
Silva,
Alcides
da
Rosa Morales.
ttcolas-hoipítais, cujo cçrpo de tunciouáriDí dcvcií ter prepararia técnica ei» Nj\sa de Araujo e Sousa, Idall
preialisada, resolveu instituir na.Estola na Maria da Silva, Maria Alice
Prado Júnior os cursos necessários para Magalhíes F.iguetfedo, Daly Tole
o pessoal que íri ter exercício naa refe- do Bittencourt,.Annltà Kòsctio ds
ridas escolas, bem como determinar que Lima, Alderano Crissluma Pan
aa adaptações e providenciai te façam nhos, Yonl Rego Neves, Edson de
por entendimento entre o diretor do Dc!. Oliveira, Edyr dos Santos Carrsparlamento dc Educação Primária e o patoso, Leda Ferreira da Silva.—
',,
.
rhefe d* Serviço das Aldeias Educacio. Sim, deixando traslado.'
nals,
Helyana Haydt Queirós .— Ce
acordo.'
DEPARTAMENTO DF, EDUCAÇÃO
Suza de Abreu, Heloísa DulcTÉCNICO PROFISSIONAL
de Lima Rodrigues — Deferido.
Maria de Lourdes de Medeiros
Exigências
Leal — Deferido de acordo com a
Informação.
Mallieus Alves Brai — Manoel GoMaria
Lulsa SertS Camões —
mes Pinto — Raimundo Nonato da Silva
cCarolina da Silva — Compareçam para Expcçase o diploma.
esclarecimentos,
Exigência a satlsfaier:
Nancy Guimarães Cotia — Com»
COMPAREÇAM
pareça á secretaria para esclare»
címentos.
Os responsáveis por menores abaixo
Procurar d. Auroa Netto, das 13
devem comparecer ao Departamento — á
Avenida Almirante Barro_o, 81, 5c an* ás 16 horas.
dar, com urgência, afim dc tratarem asChamada áe provas oraU
suulo de seu interesse: — Alaydc An.
drade, menor Edesia — Ana de Oliveira,
As provas orais do exame de
menor Isaiat — Antonleta Fontes Sansecundário
Uajo, menor Neuea — Benevenula Silva hbbllltação ao curso
menores Luii Antônio e Carmen — Can- requerida? nos termos dó edital
n.
3,
de
15
do
corrente,
U.-âo Inidida Teixeira Gastão, menor Alfredo —
cio hoje, sendo chamado a exara*
Ccclha Gomes de Araujo, menor Vara os seguintes candidatos:
Esthcr Borges Gimencs, menor DidiA's 8 horas — Haly Borges dos
mo — Franciaco Santos, menor Elra —
Guilhermlna de Oliveira, menor Emilia Santos, Adalglza Magalhães Castro, Adelaide Melanla da Silva,
Honorat. Maria da Conceição,
menor
Aiislotek-s — Hcloisa de Souia Couti- Adelina da Costa Maciel, Adonal
Cariello,
nho, menor Leda — IMJa de Carvalho Duarte Gomes, Atda
-Nogueira, menor Ney — João Franciaco Alda Florlnda Malone, Alda JenValentim, menor JoSo — Maria da Con- dlroba, Aldil Costa, Allemã Ollteição Albuquerque Moreira, menor Ed. veira Couto, Aladlr Tourlnho d«
Gonçalves
Mkson — Manoel Salistr.no Pontes, meno- Carvalho, Alayr
Vlllar,
tea Célia e Aracy — Margarida Passo,, gloli, Alba Maria Lopes
menor Lúcia — Quintino Dionisio de Alba de Souza Sole, Albertlna Av
llarros Covalcanli, menor Julia Maria — gusta da Crut, Alcyone Tertúlia
Kohcrio Rodrigues de Carvalho, menor no dos Santos, Alda Maffel, Alda
TouflRirardo — Risolela Rainha Grilo, menor Peres Domlngues, Aldalr
nho de Carvalho, Alice Rodrigues
Alda.
Ferreira Neves, Almerlnda
Montclro Barbosa, Alzira Paes de Andrade Sllyva. Alzlréa de Carvalho
Corrêa, Amélia Alves da Costu.
Amélia Rosales de Sousa, Anfe»
Una Maria Laurla, Anna Amltay,
Anna
Lima Lopes
de Almeida,
Anna Luiza Keldel, Anna Maria
Dlnlz Porto, Anna Maria Henri
ques, Anuzla de Queiroz Oliveira
e Aracy Carvalho, Ana Maria So
noda.
Sob a
do major
presidência
A's lí horas — Aríete Ferreir*
Napoleão Alenc&atro Guimarães, Vldal, Arlette de Souza Cardoso.
sede
leur.iu-tc. na
do Conselho Armlnda Gomes Macieira, ArnalFederal de Comercio Exterior, a do Souza, Nascimento, Astrld Ex
Comissão Especial para organiza- pedito de Oliveira, AstroglldaCastilho de Freitas, Áurea Martins
cão de um plano de construções Tavélra, Áurea dos Santos Pinhei»
navais, de coiuormidade com a ro, Ayda Baptlsta da Silva, Asely
Indicação apresentada ao pHnarlo Bastos da Silva Ribeiro, Beatrls
daquele órpãu,
pelo conaelbelro de Lourdes van Erven, Bela Poi.
Ilcher, BelkiBS Fonseca, Belmlra
Leonardo Truda.
Rezende, Cândida Alves da Silva,
A composição da Comissão Es- Carmen Gulmarftes da Silva, Caré
seguinte:
a
V.
de
peclal
F.
Mi- men do Lourdes Rios Machado.
randa Carvalho, do Ministério da Carmellnda Emilla da Silva, Ce»
cllla de Souza, Célia Antunes íe
Viação; Elvlnd
Victqf
Augusto Oliveira. Célia Fernandes Xavier
Nopomuceno, do
Lloyd Brasilei- da Silva, Cella Nogueira Grillo,
ro; C. P, Bmconnot da Compa- Cella da Silva Daudt, Coisa Penhia Nacional de Navegação Cos- reira Frid, Cely Guimarães Ayala,
telra; Ellas Coelho Rodrigues, da Clrce Davles Ribeiro, Cléa Ade»
laide da Costa, Clella Maria da
Companhia Comércio e Navegação Amorim Blanco,
Clér da
Silva
Costeira;
Maurício
Joppert da Cuneo, Constança Menezes BarboSilva, da Escola Nacional de En- sa e Consuelo Cabalcro Leite.
Humberto
de Melo
ganharia e
FACULDADE DE DIREITO
Nohrega, do Banco dn Brnsll,
DO RIO DE JANEIRO
Nesta primeira reunião, foram
assentes as baseb para o estudo
Exames de S» época — Inserida questão, e ainda, que a Comis- çBes — Continuam abertas
até
são reunlr-se-â semanalmente, âa o dia 28 do corrente as Inseri»
terças-feiras, sendo que aB me- ções de 2* épooa para os diverso*
dldas de
caráter
urgente Beráo anos do curso de bacharelado.
Acham-se abertas até o dia 3X
levadas à consideração
do presldente da
República, indepen- do corrente as inscriçõeB para o
concurso de habilitação.
dentes do plano geral de lncentlO
expediente da secretaria .*.
vo âs construções navais, que. a
das 8 ds 10,30 da manhã e daj 4
Comliaão se propõe estabelecer. áa 8 horas di noite,

CONSTRUÇÕES NAVAIS
Reunida a Comissão do
Estudo do plano

COKKEIO

UA MANHA -

Sábado, 2. ri. ..tm-ir-e <*. W:

cie.TCU At ctiü^.je:
nele»
nnrconstituirá motfvc pm-» nonside
W**'l-^ifl^LfjH^-tljHE>-|^]^^Ph_j>l^i^
jHHL ^Hl ^p^ ^Bkt ^Sbw .
rar o vencido come meno. porir
rflwe.
<_«jw.4.í a« r.víOJtfCi*»*
O» urupiaJo» Joçaram duas v»
.v.t r. st r
*-v&«-> _*1.J6**»- ti 7»..*
re» vencendo o> chileno** po; ev:
f o* e*ju_Ltori*).f»í- nn; 7\*«
R*tw<
_!_»t /s_*_t_r_» Jt__aiw
I. W* OUÒOl.Pli .CAXIAS, )15
Baüo tbfiui Ui t, dia !t or invicto*, com
MAÇA SACNZ »(NA
rçu*;ri*i ponío** mi
rsvarslro,
inscriç*»* para o, nhoe.
ts
'gflJg-^BJC_-_g_tf*>rE^B:f.-J>-.'
clubts que dsujarsm ftUar-s» >
tSnJt-D/tr\>i
Ot brasileiro* it, mu*,r»m -tri.
f'ed»r»cio Metropolitan» de Toa-bali. paria s disputa dos c«mpeo- vetes, derrcrtanofi n, rhllenn. nt,txl e os tSrrawo,-,, p«r fj'
nato* di* Segunda 9 Terceira ca
perdendo P*ra o? ursprtfnnv p.i; **
; tegorlsp.
'J-*
le t*ct*rt. Têm çairr rv«rín* s~_*
"
ttt - g_^^^^y^¦lMlg;i_;)#^^J»>lw%.ffv.¦;|' „*.-.$
*>"» ' d0'* SídWos
í «#fti AktASHi â rt87- DO
*
ICARAl
I
j_W ~SCC^—TÉB—*r*f*~' ' *****£' "¦—'rV-1 ***»**«n,'*^3fcí^:*rH **> *-_r^k t»- *• -^ - *iu^Bl ^^K_ ^HK "^^K "aHL. ^MB^. *^B
NO COI-SKLHO NACIONAL
Consumir* ema fssta dl grande
n£ DESPORTOS
nnludi. a i*»gata qo* o C. R
tu.--st- .*prn hitv nt*¦- hjhv-z-í**^!»**
1 Icurai l«\«r»
"flU« coijí-.
a
efeito amaria
it u*»n. n*, ctyni:-n\ i »
! tala manhã, nas tgtiss fronteira» | O parecei do dr Joio l,yra
(jitp mt e>h e_t>úhe*_fo> t tn^fíMi
'ã sus »*d«. <
n» qual aWm ds ou-: rim. uln, *., r.,.._.
¦;¦.
j
ikit>"*' íft i.
""•• **ta* M P'"» «-¦«<•-¦ «¦•>
í +jh vji-itjdi. dn ntí
!tros grlmlo. d. Ug. d. Remo!
Biero Incipiente Aol«í
N>-ríf^i
C ->*
participarão o Gragoati » o Ei , FeÍMlÇAa de Tênis di Meus
i
<"' nflnwo inoír-.ei.ií ria, «*.««?
íj*$; Itacelsr». com J. SUva. 600 termo» que. realmente, „__bj:. I P»^. Clube..aos quais o promoioi
A propósito ia reme«Mi d" Rj» elagSac ou, pi-atjõáni »»•», n-f»^;
-¦£
metros »m JI"- Marauyra. com sara» . Diretoria » o
,___._ *
om «spo-i», «.v.n»,!»,, , *rt,v*r
,
í^^^í" &&\.t_tfti da Mtentf, Me,
1. Morgado, s Hlldora. com J.
na
d» Tenl» d, Meüi a- fnnselhr
¦ lo
A COBRIDA DE HOJI NO
itsr-clubss
a
outros destinado» ex-1
MiwirUi. tU orCanales,
Junta», TH mstros, em
Exprimindo o regosijo dssu co-1 dusivaaisat» »o» sdeto» «ivi-ne• N'«cion»!
d» Desportos
#}m Mxtnc.h' r
jocKry-cLUB
n»,-» - Cl.niw,fjin pn: ,n»|,, rt, lnr, „(,.,
43" !jõ; Palhaço, com C. Brito. letivldad»
significativa de-'gro».
necrssíiia aprovscün, o sr. Joio ¦ "i* d' wlniitiisi:i,{»r iwohh«, /,, V*€ rAi> m^jt, .-i
EI0 metros em 24"; Rapidez com momtração pela simpatia
de
e
apreço
l.yra Filho apiesi-nioj o seruin Cftt*»t9l fwrntanrnfp ou tt-wr.sjj*'*'. •K'1*r-U
••té nmyrido vai prorrama J. Mor»ado, 700 mstros «m 44" do -Correio
K-:
da Manhã", tenho a
¦tomov *obs* o sr. ctbo
i» ptrecer ou» in*, > tprovaqSo no. \>sHe
cuvi «, t-MÇKCdvat '• ,'ilta'-«.-íi a "eti, :•%,:
!!í; Ssrodlna. eom S. Batista, 700 honra ds apresentar-lhe
de sdi prora»
o* nosso:
¦¦hüilurtea.
orj^n
daq-.*s!e
mltimo
arasbà
n>r
pw-ivpajf»,,
1
do»
mitimii,
n.
psa»sc,r1«o»Uui
metro* em 44" • toe em 37": Sur efusivos
agradscimentos,
acen
¦ i.iAnnnJi» ficurío v.ncnlerl»'
>* «
O Jockey-Club levara a efeito. Bri»ht, eom O. Serra, 700 metros tuando
portei:
Ml h"ftv,r<M. St li.
essa
noticia,
que
so
qus
-B»n oficio dlrisidu
<
Conforme «atav» marcade. rea
•¦; D . eom ou -mvr ¦*'í^•^*»^>'hI^^!- ! **# t**'* ^íwsi. hwrfííft
< ua tarde, a sua habitual corri- em «S» í|5: Tibartum. oom
a san Con
c. Pe- bremodo nos penhorou, foi motivo li»oii-a« entsm. t i»rd».
n» seac telho, a »de-r*e».< Metropolitana nienio Internacional
d*r»<u*r- p*6n*i*L ¦•»>,?•
dk.dos sibados, para a qual, co- relra, 700 mstros em
46" ijt; Tui- d» alegria no Fluminense, não ad do Vasco dt Gama. »
- j»r
nodo
ib»
poi»».
da coatuma,
organltou um t«. eom A. Araujo, 700 mstros «m
Os «spn-ie, rtr nsiiii-ew, espi-. Tpf»í-í(í **i/tíivü-fitt.r»»»
pelas elogiosas referencias feitas vo presidtnte. o sr. C.rro Aranha d» T«n!i de M<*»>, .'i:ii,ia(l«. i-p
;
7"^T>ÍH /ir
programa, d* seis
cantemtnte. n«ut capital, rem»- ciai de qut rr,:n, « iw aã,. n, iti títltt,
provai, doeis- 46" s 600 mstros em 31"; « Zurllc, so Clube, como tambem peta. imBatlveram prsssntes à solenidtuando.s* tntre elas,
ttíPStTifj afrrrrT^.f -*,
fi
a ísstlnada com I. Sousa. • Velsda. com M. portancia s relevo ds qus ss retej o seu estat^ii. pira Pf,|l0 ae ,eue »» re/are « seu
de, qu» transeorrsu num ambisnte
aoa animais de qualquer país qus Tavares, em paralh», 7»» tastros veste, por ter sido pt-blicada
esclareci-)<<•« ««tiverem >.o(- « dlrecEe rt« p»-M»06f íl, 1»~» ».
pslo de grands cordialidade, «ntre ou- aprov-atão. e solidioi
A r^Tm», ôi lvWiih*i
sss-4 disputada sm último lutar, em 4»":
mentoi sobre o procedimento Qne , entidade* dr nateraa ^micíoi 1*0grande orgio da nossa imprensa tros. os «rs. Luis
Aranha. Marcos
*9*!4iQÇipt S«i"»*i*.rti ¦ r
por um lota
numeroso e equllids
sxtraordinario
destaque
no de Mendonça e Joio Lyrt Filho. d»v» «dotar, para i,. t oti.-enh» a ' mo twm eso.lar.-c,.. w tu*., twrto''«
•
"Corrsic
nin.*
ínÃ^-vrí-v ^M^,t^'9tíy% ¦_¦ 1
brado. Hi alada a atração doa bst- HOMENAGEADO O SR.
melo
Onlco.
esportivo, «us t o
vlnculació re>iida no art. 10. dc •
rto _n
if
SAL'deoreto-lel J.1P» dr '.,.4.41,
_lra»*« ci"> * *i*e*í1» ht NS-.**!» *
tüH» da lOf OM a: duplo, «ua et
da M»nnã".
GADO FILHO
V Wle,, em»n*,,
A A. Â. CARIOCA DltPCTARi'
n»i
»
nplic»
li
iniciarão, respectivamente, com aa
ft»
Com a a expr»*»6es do nosso re„e~.ttlt%).~M
tfcme fn^ei
A TEMPORADA OFiCIAL
Arraacentou. tféir
disso
omquantia» ds 7:410.000 a 58:316(0.0.
Re«Ueou-sé, ontem, no Jocksy- conhecimento, removo a V. 8a. a
DA r. M. í.
no pai», aprna» eti-:, uma oiurH rtnolaj -nor oomo nm entiflade.*.,,
•mr-t^s..
segurança ds nosaa sinoera ssti(toadas da sabatina antarlor.
n^,ts.y
Club Btaailelro
Fedf rtajãc 4edi^d, a esiv sspo
qinfsla tiomajik- ma s elevada
'—
r ,-„.*-:
considsracão.
O» candidatos prováveis as prl- geiff* ao mlnlstr»
s:„íf. C.,^
,n, ^^ KfM'%^.
Saltado Who
^ÍS'"' eaoo:-te
"""envolve,
H4 pouco tempo a Fsdtncào dei ta sltuaAa n» Estado dp Sãr Pai: RU£,)_.-1
ri, ibüuVmH e»pe- '--.
_^4^h
raelraa
colocaçde»
*&,
são
oe ss- presidente dessa prestigiosa socle- Fluminense Futebol Clube Monos! Baakstball aprovou a filiação so- ie. e
flnairnsmc- ttvr rlt,. t t*1«.í i.n.t,i. «hifik nfcr , tr.
SStítííbeii
'
(
—
lie
ãforer*
Barros
Xetto
1» Se- licitada
ut.in.-rt/;
guintes:
dade. Após o almoço qua foi _feclplen:,. r Mim. -r nv, rnn.-.rit f
pela A. A. Carioca, como| o Brasi! não r-M-tenr, » sniid»
rcetailo".
-S^de
rscido a s. ex., pelo tabfnete do
espacial", mia essa pro-j d» interniriona: que dirúrs
> -""rínnh^-ipi.-f.ff a
nr 0ÍN«R * »lh fillnrtB» no meio dás
Ooeano — Mandão — Garço.
Ministério
da
Aeronãutka.
gressista »fr_mlaeào de ViU Isa-i mundo, e Tênis dc Mea.
em O BRASIL NAU
uiml» 14 coni* fcifriimss _. turtra íi Mrtrni_Híttsfli, .'.. Tpr
COMPAMCE- b«i, oficiou
Operlna — durjahú — Quindim. uma das aalas da
sede foi inau*
à rarscMa tnthiail», so-1
$*<¦:?*<¦
g*.porh,i
i*iíis sspo:-ii«»
oi-el.mlnai-mrme. „u- p.-o'is*«r
n«
RA' AO CAMPEONATO SULMery — Urucaré — Ssymour.
gurado o seu rstrato. tendo falado
licitando sua tr»n»í«^ncia para o nlo „(vt «r ,-voo-ao
'er",. l«ls,
Orcamsnto — Orgin — S. Brtght. por ocasião dessa
AMZKICANO UNTVERSIquadro de -efetivos'^ sendo acei- _m „f.rfn,lk.
Arhomenagem
r>
o
„t! ,.,.,,.
S-mnrr cur »«l9't*m nt nt«t!*itf
M. Alvo — Bradador — Gagé.
dr. Luis
10. Desse modo, a próx ma ttmpo- ,. ... .__., .„ „ . „„„
TARIO
Pinheiro
Guimarães.
. „,
'
"^
Opulencla — Alarme — D. Stella. Agradecendo
Pedsm: > mi- i*s9i, Entndo ou Te--rada,
se.-i iniciada , 7^! If
usou
que
da palavra o
0,. Tf
„'f nassfim
^
ciai. 01:
n,ifi
"iíó:*to.
que
f»rtf«nirwjr mcr-nis * ft«wn,>;R*-sp*n
. abril, tsrá como concorrentes ta
l'm nota da C.B.D.U.
ministro Salgado Filho.
A prlmslra prova será corrida
j tsa cubes;
is :,3o da tarde.
Da
—
Confederação
Brasileira de
Série A
Riachuelo. Fluminen
ELEMENTOS QUE DEIXAM
Desportos Universitários, com se-1»», Vasco, Olímpico, ritmengo c
O NOSSO TURF*
I de »m São P«ulo, recebemos ¦ at- 8. Cristóvão
MONTARIAS E COTAÇÕES
Sírlé B — C. R. Botafogo, TiForam ontem embarcados pa- guinle explicação, com refsrenclt
As montarias
compromissadas ra Sio Paulo oa animais Faus- á presença do Braail ao projetado Jucá, Sampaio, Grajad.
Aliados.
certame
• eoUcAaa
universitário
A.
A. Carioca.
d»
Mont»oficiais
são as st- tina, Tsruel, Marcelina,
Tambor. vMéo:
—
«rle
América.
c
Botafogo
guintes:
Awm.-v*., *>«m*s Sísvii.Cauterlo, Glbraltar, Barreira, Elv,
"Realleando-»e
TiM«<íw,
>».¦?•* í?--'?»**
Shansal, Taco «^Isoldav Todos;! simultaneanwiti. em Montevidéu F. C. Cirioct, Mackeniie, BsngO JOAO NEVES
eom''íltaü'^!
PONTOtEÀ
J)A
Prêmio Glorista — 1.200 me- vão partiolpar das
DK.JA1.MEPOOG1
•*•"
•
prtximaa reu
_«•
lame continental, o Campeonato' O COS'SELRO BVPBEUO fi*
e JAIB TOVAR
tros — B:0O0J0OO — Com descarga nlíes
do hlpódrõmo
ftjMtí # S_*tàs*í Ht ^f**.
da CTdade Sul-Amerloano *UnIvera8Usrio Ae
^•«. ( 11 c 11 i *
Ea. Prora i; - A,, cinc» Aninhi ??
»r
BKnvr»
rara aprendizes,
'.
p*
Jardim.
Com o m««mo destino, Futebol, a Confederação de
- ll Pm
I*'»
<»>
c- Sr,*fmti"..
—
» 4W
Des-,
«aiAi*
43-S53H • <.v„,i,
T.
IHcs
•eguiram bs entraineurs Osrraldo portos Univsrsltarios nâo
-,*4 ils«,M«4.»
'-.
. „
partlci-1
,
Cot..
Ks. PeIJd, a C. Corria
íernand» de Andradr Tuãno»
e os Jockeys pando desse torneio, vem • f«b:i-•
HiMi»!
K
(íi*****fti
40 Conjurada — A. Rocha 54 Reduilno Freitas,
° ¦? Pr*«ld,ínt» * r- •>¦ Airoidi t;-_ci Aranha. 43, IO" tptiat»*A «. p.r«^nt ff*.-Ttç*trr«
Pedro Simões, co explicar as razões da sua au- \.,r,I*^*d8,^í!"V^Í0-^
.
il Oceano — C. Psrsira . 67 Vletnts Martin «
"f*"***1*»
*••> axsrcido ds 1»4I Sllt, 1,001 , l.aoj. _ Tel.: <}.S...-,
Armando Roaa ssncla na referida disputa
f'
T. Uyãra — O. Macedo
dsvendo seguir hoje I nnlt» o JoInteirada dsssa resUsaçJo atra- ?!v*r4.M r,lmlr M Próximo dia OR MARIO LEMOS - - i *-i
36 Itafluter — J. Martins
V.«, 1..^ «»*, aU»*t«<astW
- Tci.i MJ»S1 - C. Pn.,.,
107
vés de um pequeno noticiário da Cg, ãs 3 heras da tarda, o Conseckey Geraldo Costa.
i4)*_f.4
27 Mandão — A. Gomei .
I >N. - End. Tel.: LXWOSAP IO
*•),
#«?**_*>líia;4
Vnrt***(.T-e r»» • *,Tf*f*í**?Míl (,*'¦..'
imprensa estrangeira e posterloi- lho Supremo da T. M. F.
**¦
Ue
*•%
S^rviÇO
S"»C
**
Te
*.»f
ÒftQC«)
i**.ií
*0 Marumbl— M. Msdlna
Ktfnidii. ^-'ipí'*
jtt >.
mente por uma comunicação da
PERDE O SEU BRILHO O
ROt-RIGl _:$; NEt ES - *'
—.
i*eiue
ük
Pitci.irtvr1»
•¦-,,,
.
i,
*,
Tel,
*i'.r.*ifi[
—
FM
PUPILO
DI Tinrc FOt
A. Brito . .
Hranco, lt;. io» anA Tel. II
.'««. Garço
Casa do Estudante do Brasil, dlriCLÁSSICO REVANCHA
T-,
ClrU.-fi-fk
Í.P7R'
.
í?lMw/-.'fif-.t
,i — Í2*~iió«r *il«tirtwii '•'•*
yiu om -0 dt deiembro ultimo
DR. MARCOS COKSTAKT-NÕ ínr*- i
Prãmlo AnaJl — 1.200 metros
uma
representação
tr»t6m«RtO
*"'«hb»iií
ao erabaixa-1 _
fw-sMítrni
Noticias, procedentes ds Monts¦ K ^rw !»*tóti m \M!q
-• 6:000*000.
-*"> J3 U-P) - O U. Marttatllu Sal» l.lOf - T. 4!.|
íi* («-.otjíi r*h -t f**^/•/-^p'-l^ pt*et*OM
vldíu, dio-nos
conhecimento de dor da República do Uruguai no
_íf"" «"Paíar
O"»1*-**»
Abai Caasic. pu- ¦ -¦¦¦«TO *«itb ns mi: rif !^"»^^» n>«iirt.n« *»"n.TPhr(»Tt
qua após seu exercício procedido Rio de Janeiro e ao smbalxador!
Loi» Angal CO.-.-ÇÇU.01 - Av R.o Srtn.r, 11 » - At ft ho-Mf» r*ti. "U rr.»f.!*i
Cot.
Ks. na manhã de ante-ontem no hlpô- do Brasil em Montevidéu expres- £il0 :do »*-"=ampa»o *ta*ocl:*out"
¦**v^*í'»¦^•,**
114, g.» pav. tua 207 — T. tt-im
**rAtt*r>+$*%
íí?^M(^-«sando os seu» aneelos em concor- "T** derrotou por
30 Gurjahfl -- J. Canales 66 dromo de
Maronaa o crack Lunar
'
nutff-tttimm, r*er***VM*. %»ij*»f...
!'*.*'¦¦a -'
ror nesse Campeonato Pondera- n0 Primeira round, o aeu adveraâDescobfrta — D. Terrelra 64
que defende a Jaqueta do turf•»**• ri*». «^', "Sn
27 Operlna — C. Pereira .
t fãí^t-f, ]tt% «au 40*.
ar * *fj»** n«r.
~'*p,.s.i'*)».«
li» <• .laori*»— S. Otiílao,. »t », |», ,,..
t» Dulcina — R. Urblna .
«trf*tr>ttft|
v;
*
f)t)i
fc,
t-' Vf
S. Piulo: R. B« VUa. lle-i- tt MÍ53
30 Quaatmódo — S. Batista
amanhã com osracars Bubalco e| torJdadM
*-*-T-*«f*t,--i
IV. ¦ ;-»#»_v<.f>
p.ark.'' -*<*¦ b«"««clo da Associa6
e,Uidad,s
"providência.^
Tom^lm-!
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4b;
Barbara,
com
L. Mesaros, 700
metros em 4ó"; Borneo, com J.
7iunls», 700 metros em 45"; Buena Pleza.
com R, Benites. 600
metros em il"; Carajá, com A.
.
Qomez, SOO metros em -*4": Carotho, com I. Souza, 700 metros em
«d. 3:5: Condurti, com J. Zunlfa ;
700 metros em 44"; Conselho, coni 'i
.1J
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1,5; Crc*cele, com J. /unisa.
nifa 600,
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os presldenlei
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¦

entidade.
Imoldyicos espcialiiados deiermi*
Depois ds vario» entendimentos
nados per ene Depiitan
ficou resolvido, que o candidato ac ;
ei — Todos o» juíies. indi.iiníeferldo carjro, será o sr. Vatjaí
Netto, que conti.a com o apoio de
d*' MnSue
de urina t de
todos os clubes,
mts
Assim, por unanimidade, deve* K*.1°" 'X Cpulmòee e eoraçãoj
' Pilí
dl
l0í1c-5
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ri ser eleito no proxuno dia «
de fevereiro, para o principal car-|t!<"n*'*<tmBl*^*lres da »lin»« ant»
ro da entidade carioci»-. o sr. Var-|rior. haveri um prazo de tempo
gas Netto,. atual vice presidente (tUJdo par» a eua eiecucio.
e> - O nin cumprimento desda F, M. F. Para o poito de
j
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imporia.-»
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me do candidato, sabendo-se no candidato
entretanto., q.sa escolha recai.ál
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Joaquim Guimaiães.
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1<M AGRADECIMENTO DO Adelino Ribeiro de Jesus AlderiBI-CAMPEAO DA CIDADE
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D» diretoria do Fluminense F.
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Var
Neves
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nes,
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r
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FRANCISCO J0SE' DE

SILVA
MACEDO COSTA
(T« PIAI
Viuva Pr. Jota Ae xis(Viuva Gana/a! Júlio Casar)
cedo Coita, fllttoi e ne
Dr. Frederico Augusto Gomes da Sild»
vlu\ a
Joaquim
tos,
Macedo
v'»*•?!*
o filha*,
va, Mary Gomes da Silva, Lygia Gomes
\itna Raphaãl tle *Mace<,^o
Cario*» de
Mit*-^.»
da Silva, Alfredo de Lemos Pinto e senho- Coata • Coita.
família. Cap. Batvlawln
de Macedo Costa^ Maria ÍYaivclit
ia, Coronel João Baptista Maciel Monteiro, se- ca »1e Macedo Cotta tauaoníel •
Francisco de XTacSedo Oo-sia
nhora e filhos; Capitão Milton Siqueira, senhora José
e, iam (Ma
t-onvlda'*:
(auscnt*M),
os dental*- parfntea e * rnl-tro? .* •
e filhos; Dr. Cyro Lemos, senhora e filhos: Te- seu pranteado cunhado», tio o ii
FKANTISCll .10SV".' PK MA.
nente José Mariante de Lemos Pinto e senhora. nvj.v,
TFIPO COSTA p«r» «.siixlr.n» »
santa missa qne, em lnt*tftQ%0 d«
Dr. Mario Anigé Gomes, senhora e filhos; Dr. st:a alma. far* o celebrar MõjCt
dia Si. Aa ti»..**.(*• horaa. nc*
Waldemar Barbedo, senhora e filhos; viuva Lau asábado,
Uar**mór da l|tr«?Ja de SÃo ¥"rancíjco da Paula.
ra Gomes Ferraz, Major Izolino Tacon Ulha, seAntecipam agradecimentos,
iv :»4>ri
nhora e filhos; Tenente Júlio César Gomes da
Silva Filho, senhora e filhos; Major Mario Go- Veneravel Confraria des Sloriomes da Silva, senhora e filhos; Alfredo João Al- sot Mártires Sâo 6on-;afo Sarcii
ves, senhora e filha; Dr. Francisco de Paula Goe São Jorge.
mes da Silva, senhora e filhos, e demais parentes
T> ordem do nosso eamtlmò ircomunicam o falecimento de sua querida mãe, fiViee-Mlnlsro, Dr, He-rnaivlha, irmã, cunhada, tia e madrasta MARIA IDA- ni-K,
1e.< ,1a Sllv» Mala. tenti.- « niM.U
LINA MARIANTE PINTO GOMES DA SIL- honra tio convidai; 09 catíaatniM
VA e convidam para o enterro que sairá do Hos- irmãos ,1a atual Me.»_i Attmlniatr»Veneravel C\vnfrativ» <1a
pitai Alemão, á rua Barão de Itapagipe, 167. hoje na. bem itotM
assim a to*d03 os índios
ás 9 horas para o Cemitério S. João Batista.
que serviram na» Arlmlntstraçíse»
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r******-,* '
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<*
ÀSMtUt*
cível
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MatOS A (""m . duendo «e
Fitado do mercado, bojt, "lUTtl, IR
ctetiore, da quantia de SltlítfiOO,
terior. citaret.

IDALINA MARIANTE PINTO GOMES OA

Em obediência á solicitação de S, Em." o Cardeal
Arcebispo e de ordem do nosso Irmão Provedor, convido todos os Irmãos para comparecerem
no próximo domingo, dia 25, ás 15 V2 horis, na Sacristia da Igreja da
Misericórdia, afim de, incorporados, acompanhar a Procissáo de São Sebastião, que sairá da Catedral ás 16
, horas
Secretaria da Santa Casa da Misericórdia, em 19 dc
Janeiro de 1942.
O Escrivão Interino, Francisco Pedro Carneiro da
Cunha.
(59711)
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mi foi « qiia apiesetuou maior va [slgnlficaUvos
|Tp í por i\._.la do
feira, rtia .'S. o apfnti*,* t*«# o Intro
inosuou movimento de preços des apoio precioso.
-.acioT-al ofriíi-frá
nu.- entre ou trai eolaai reaolveo náo iiai
aoa cnvnutai .arnv*
lor. pois para as 49.856 lonelsilas j valoV ile ti 9SI contos. Rs tes trns
SOCECX)
dfiran-o aoi rolÍ-5*» »»*nào qunndo acabai
-"c do
t. If *(\t* rm ma "isle * prila df Sinta
tine vendemos as Ilha-, recebemosI produtos, equlvalfm a ?"v7
«ma trffia. p< rcue. aminhâ. ha
para
irria
,li reilf.
à»
.
*
•
*
t.uila.
ei
rom o tr»*ilr denta aôlta preatata
em pajamenio, 250.55S contos de|\alòr da nossa Rxpttrt.ati&o pura o iLkV-i'''' Baate, *)00|
requereram no iulto da ã** vara reri* co-mtdorla, páiaeata t depoii.
balir *oa»-*(idoi Mpiifu-ati*
* btmifnaaem * mu
lílé.SS,'»
somaram
.00»l>O«
K'
a decretação da falência de *tí meta oolte.
6tã.
evidenciarI Canadá,
pois
interessante
olvel
¦,M'iln..o
DOS
TABAJAUAS
ara.
N.vrt*i*>
CLfBE
tricolor,
' Mi, d.' i .Pn.il l
, urinha do
líosé Gomes, estabelecido A rua
ct«e, com esceçüo do algodão em ) coutos de rél?
Ait-rc-do Marq-iea
I MH
¦
General Caudwal 261, e t avenida
FBNIANOS
port. .
*» Ta^lJara^. ís*r__fn^-rarVt-Isies deis paises em conjunto
r*»ta noltidn ptiramcnlr carnavaTira
ama, cujo volume exportado para'
Ki» í-iuto
I Mem de Sá. 2S.. sala _
o 'Peltlro" liojo promove tom» um Ar leaca ealào pieparattSl frandrí inrrrc--a* n *i**ii h*- %I Iteraaríe de f\.?i,*.aca.*. ,\íe
-sse desuno ciíiou-e em SS.Otil compraram 17.0; •*. rto loiál ven t. 1 do110(1$.
S',. . l iitebl
'-'IH coiilos dlrto
•rui ootaTí»!» hcil.i k lantncía, voh oa Í a t-^oi oa folioeia
receei t"*** ao (oi At tltiN df Kr-i-t-t _*?*
pelo Brasil, nos om:e prime, | J.ol.eri _(i.,..'.-.
louelmUs. valendo I:.è
VALENTIM RODRlCflEÍ»
Amanbi, « ..u.-tii-nto "snidc* dedicada Kiiniento ímv batalha a* c*af«ti, b.*.)e »¦*«
aiuplcloa rto jrupo "Quem p*»de. pada'. ¦
ie P.ifi
rte n-.s. (oram ninrta cs prodlltcis ros meses rte 1941. „.i se.w. ,-„i nu
* MU ní-de. i i tinida Joio Lall Attf-t ia
ao»
cronlitaa
carnaTaleacõa,
ffiesaca
t-ja-iaa
qut
lucrlreU,
proraelf
1,039 767 contos Uualvlp, t ... b
I
Telemaco Dantas Serpa. dlten
nrwinió. icguiilo (-» nir-rumrntal piaieata p.*ere .*•*#
t^ uialadouro nue mslór suprema [meros absolutos
»rn,tono
pert. .
-leu* credor ds, quantia de .....
O hrco fHepoM, .11. ^omenairem *o pri
.ia tiveram
'| Un..
Assim apreulkudu »» oe rela
CONGRESSO
a. llt.
dn
tn* tro c wierann palhaço Benjamln d*
requereu
no
10:0005000.
!
julró
SAO CRISTOVAO a c
isitoor 1SÍIOOÍ j
realtuadai no
I t*»rt.
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""abafar" e a dc hoje.Cootreiu
ntlurtlm n
, p.i... it l-.(i
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Rodrljues.
lenci*
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.'Il.í-dl '
port
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Maja ' rvi -m tirilho e n,ln>ccão.
•t .«>."-> I p.l.i d, Uli
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1S:ÍJ0.'
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rort.
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aattttt, H$3b0
iti-souo ítltonul quereu no julso da 14" vara eive!!
i;:>ji),i
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CARIOCA E. C.
l';»'i".*jit**m iniuittdlialnioi oi prepara
I',», -i» r,rl~'. r-*r_rt_ Clatí, lun a
gr-11.de fetta -ijp i.ae veterano grémle d-'

Professores suiços contratados para o Liceu
industrial do Distrito
Federal

Regresso a Londres o
embaixador da Espanha

D. GE0RGINA AUGUSTA
DA SILVA ARANHA

Abaslccimcnto para a
Grécia

•nóm,car-*;^;>"^"eM

f

DR

ÁLVARO LEMOS
TORRES

sSíSüS? ,5 ^PIM^^ •-«* x^^^-"

Renunciou em perfeita
íarmonia com o Partido

lfl i0f" ir »«Hb^r •¦ ***&** *
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CORRÇIO PA.MANHA -- Sábado. 24 de Janeiro de 1942

A VIDA SOCIAIi
4 espotiçiio ii*i Augusto]
Hodriguei

I

ikn tro&alAej dt Augusto

N.!*íjiííi rvtN^wcioittfHo^ ^b(< poA*»vi eAocur prctNndomente
o»
«*«<m aruncuJoj, u'mi*tt?.i da orrr
acadêmica, muito Hmllada « c**ta
ta firmahn.
ilos isto j.o-uro»
firmai i.,'nl.- S,'.l.vni, carne
acentuou n «•, ini>al VuOiudo,
prtxsiroii «rprtmlr a danjti em ti
er*0jrn.\ tn% Jisyor rfo V^ifn daa*
MnJd.
i>«l>M ffal»ria do inttnaa isda
poj-«tar » atfiwlo )}«• cvntJm oi
ilíUenAoj ond.-i o arfiita protMniy
acompanAar as itVtrtas tutu io
(Hvi\ lianja .•arn.iiaiíivo da («a
ifrni. dí ja.Vr ...;..i.i.T.-n;.. p«rn,i'n>«.\tno.
Os moiimemtot doj
#eci, Aij miloj i df tronco afirenan-ta aot n_t rf<u«iAú« ti maníiru turirrvm—tnwntnta y—trlca
I rvfrvSfntiltiln, t o frívo r*í«Iia
a-rtm da «-ocoíüp
de
todo a»cim j»*a artvsM r»«»c# <u M
m»mkiíi«i í ««ia dndoirdftdj ??;_

#».i ImiicrtnapJo.
O wr^,
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mia nfria
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Ooilnhe mui ac.;* > u) -. j j..;..,-..
.'.» Mt*t»i. pau» ai mn.',« íinati
l^ii.' nvr»-.-.te.t.-.r « Junt-i '.!.1 «r»

.Hí!*.' d# íwiií
(Vem» dí Mr»

vido* do slntonltador di slgiiarral
d*s culiu*. do» tamborim t dos
C
m*
m
o
ti í'ír:t-.h» ,í« (r.f.btffçAM
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ALMOÇO
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.•.•,«»:•,'.,••.¦*
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«-.-.
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><,.,,
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.«.wi.,.™*,. u i wru J. .oa.. i ,.,.-.. Ha
í-.)#.n.-.i jy\livMi
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Cosinh. *m airu» • sal. M auüal H*"' *íw'» 1»"'*™'-' «**• «»
,w,ja i. >.,* u pg.M 4,iJ« dettanus «m P«rslwtlva. prade maearrfto («papitUnhol » ____T ' •1*';;''•:, •» «***> •'•' ¦"^-» u..,,, iivw.-a
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Beoomi a aruv }unt# 1 be* «sino l'"'' *"*' h'l»","'í"<
aftm, . tt.- __, Nd» " *¦ '"f
lh»r de mantstra t '..V p.i it
tttnjto ru ,-ts.vi
™" ."".«T'-"» notavf!
"Soar%>.-*¦'
.¦Lu-..,! a B.urvOu Aa trtr* iiloidt.
oonpilrr
r»t
«VUrs
Or»oti
dfverA ,-!-.r(r»r *,'
qustjo ralsdo.
it fev*m"í^J4
d.wfi. cho<mo. -tt.: ro. No Invtant&nftQ n.-tr.ts rí•^.•..,'..^K..- «noo («inclpki
Polrtlhs por cima ocm-i aue*,*.-» •
Cs-iriAlrem',» 1 i jaü." it carat SsJTi
«uu.pAaW» .íí su»
K.tt:;^
varias
U no»ii«poü
Isv» «a Kirno apena» p»r» derr»MM nn íjh4 i-ír«oí» vu i*ÈM4Nt|
PuJtrar
i
ícld
COM
noltr»
|
WiflWfDolorei rtel R„- quaikío rfíríjcarsun
'.:«-.» feih» it
P?,H
tar o «u»Uo.
r--i l.rii..u ljr»l, ra iu:},. ' Ml».
CO,í'>^o (oltnlo.
tev
,ie <ír.Aj no Mc\-,.v
O rrrmpio
d,
Siri» .w.-i

I

Ai .-irí>«-.

t-.-J:ti3J«
2T | :»r*
hS^V.
í X I I
í»r* »jj«,
h
o !»i«< UaMln
uaiMni:
JJ.44 horat. mais; At 7,.^*"°
ks3i irufcwriag 1 Mr** \\\vi_<t I' ia.jum* repor*M«m HPOttlv», ,lip«ta- rjul , .,
rN""1"'' ' droüp c
!
T"íl'<
t<i]T*nMi*t!. iirvac / %^ n t» *< w- tnsnt» d* Montevidlu,
tobre o er. j
J/ai, « du.-»,,^ proatrfur , «,„
ir.i.v
S X S S
.•ontro Bratl! \ 1'ruf.ial. eci dispu
. ,„ .,
.
Mrn*'c"°« ^"^••-"
ta do Campeo.-,sto"s.ulAm,-!canoi'" "tipo"
ndo rimorf.-rm dunit
Jt F00tb*ll.
""
.YtV C/idiíJ
orpymtntoa doi »r»t o.hrrdoi
ovos balidos « tnittunadoi eom 1 tínhi )iR-.ar.-.».r.tt .-.t ;.-c-.v»t».i,
itmi-d» da P.tD 5 — O J-mal Jdrioj. Çuondo te lula fm Lwte
colher d» oh* ds farinha dt trt»\-i I» '. I .vyv A«i'^» .vot. '. ,v.'.>.irfsv
,'*0» *i »/«« C<n^, _ o ClM>«]r*I*do í0 Witrttò Federal" q-.it (
it
e tal « novamente «m farinha í# r\-p» .!• r.-iiim* .'.» t.-c-.-.siA i,t-'.\t .-, W.mi .-.sn.a <(sr«M k«it .... tm j Irradiado, diariamente da $ Ss 9 Rainer qui t-ii-ru dv.n crr.fsorotcA s frit«-o« »m a»»itii,
rr.r.^M.r »:ra 7v«nv o IWÜM t íí. •> . wu <M*a-v km«:. 1 A.. RI»!horas, p«:.t PRD-j, Radio Dilato-, prna complstonrntt d(t-r'irji rn
Í-H.K.V, ;-.,, :-.• ujjr. Ot i.vm d-lr» da Pwftitur»,
Terra do» Dru«»" 1 em 'Xirp
sln» àoompanMwloi ,-sv.ii vtólo
vai
CÒntat a
raa pastadas em mantsllr»,
leld, o Ct-iodor ds Eitrrlas" j»on
i'SÍ.VI PS i.J.T!
di> i# foi O no Luitf Rainer ttrttk*
^.--cvi M. :• njar fos .1 »., |- ,9. J* Lsfltlacio rntbalhists". He í,
tn. eles Lfilton oom ú^ptí "i^ito*
l^sts í ,-)*r«.< si-.-, pf,v. -_?.•„. f ,. 1 .-...
» 1, 13 jv,r«
Introdução, o "Jornal Facomo
r»ç» um» caut; cim >M tr». f-rc-,*s, : .-í-.j.^rss it *.-.i.-.t. -. .-..-th X..»vu. - t> C:u>» ll»al , UJo" retraiu;:-.-i,-i as palavras ,;., çôo tiind»! maia rfjtujtfliftra.
d» acuaar * dl o pont.-i dt flo.
lher de .-hA it- iwwr,-.» .<,» m.-.?i .-.:.¦«.' m naSxu \i,. Jm jj ls 1 ministro Marcondes Filho
l/ii potim, a inteira is n-ti tepronun
liei*» tttrlar . junts 1 cilher *» r | -, i .-v-.-,v.-,f ,if vN!f kvUiv.p*i'""Ml,l
J« chdai ants-on-.ím na "Hora do
Jx%>*
cido dr correspondência dí «ri
d* ch» de manteSaA t l»»iiu «Idos cvc.i 1 ,-,-,-,hf,r At .-Ml ,7*5^' ,!.- Sr»'"?? .'•"'"
"ranuraviulas
"í~"
*
W
,
pe' tí;'j moi7urint*.< nv,f*t(*-úrtr»^rfl»:os.
..,.:-.^-..-.«J-.- J:, tartviM KV,.,i, ;MUU|. |
.-«•o» ralada dt 1 laran.1». r.iüMnt
*-> r. .i-iii «/n\-s Jo a>»ir.vul»
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.....
"""ideral
¦'•
L.v. «a
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t,« brando,
„....,.,,
^
L«>«
IV.;»
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»,sv. f.v-.v.r.-.hAi
aaUAm ^, .,.,,
*
pa.-a o «eu Arouivo Ja Ta
tsiftpr» »tí tomar o pv^nto .1» tn- .vm oaraoMta » a*»-« ?..- f.v-.-.- »..-;
—!S11 lavra
natSW
CUÒI
nslar. E>»l»'t «sfriar, r»o» p»au»- har.h.- Mtr.»
rfmãirua
M-va.7iT.ia iuvioI »«» j n/. .xrteot»!
-»...v.. -..«..u,„
Ciíjfro A,', es e a Amfríca — AMent tma \'«tiro-.: br.»«!. 4<n j Casas de Castr Alves do
Brasil
EtOuftit» N.ki ', ,v.'.>,i,r A» ht
nhs. ,'ur.tt » cuirat » rüct.»'
mtttta h*r.v p!tvp»j»4j .it >i.i »c-.-.
Corte Wf«t d» fl» mtrnan ou al
ar.-. p."^.v inv.»
ciatra. Ciin.tlm*nt»->i« «mi sal iCSo 40*ada
Lv.f.' a-,;» ísWW»<U« fi.vsr tu.»,-i»
iivado, plm*nta • om^-ano.
-. 5
,-.;r,l»
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^-J"-m«Ki dontalcal, Ooerrad. (,r«uNW ',
uma llnltlt >»rr«.»r« rr o. .riu aJur.i, I"* •*"' ' m>r«» • "»*I "¦ «•» "--1*»u»
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liola At a. M. . At Casaca Vav.

r«a J# 5o(r*a. npo»a á.* ir. .l.wí Ta-.,c.ittr-.- tt- t,vk> v':»¦>, ti ,vi-\*'M
vam (!« êdQM, fmvjrmân/» At Sn^t-J.^ '.¦•¦¦fM.; d« t.\v*#.¦¦¦-.-' » ;.» k"i.i
uria d* TriSo«al di Stfvtliç* N» ¦'' Wawtí
ctoaal.
"7 ^' «*l«|»u » bfMm á» w AtCíxrpltt» ananhi ^ rrn 1." ani-1
v»raino nata)icifi .» }ov«W Mi:n kir- j l;%r"' á* Aâim&U Ul^IiÍii», k.wí* /i
Una rati.i-.-. Tartira, aluna At S' rr-- ^ Se«{4<l A- !>.-.«tttrwlril.' XntWJ ,a
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vertariatts cn» e fítht i.- St Car.m ' "ul ttcaBi» fura / swp, ..... .«.,
Sttre. rtrtlra.
dlrei^r
7-iMiKs
d*
DuMrtt-; lrrtMr».i.v tt rr.,r.,,í-j. íf
meai* de Obrai vi* PreMtorih, ol«*
ftíof****^» v. r, i» *i t .;.;. w
»«r». bola, am *xv<*# damarfr in [i^1
! C5ai>l Gtnicti&n Prtfíattfí* tn i-f^v*
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.1? Firmei.
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i
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rW.
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Ujtl FnaOrii».
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AS PRÓXIMAS
EXCURSÕES TV RISTICAS DA CENTRAL

CABELLO

r rm tüo*\ a r**pm*0A> t 0MM.HUIAV

pauta foram deferidas

o

r*.''j.«

i

WtfS,

wj-r

J»

ii»«

^..

N«d> «es
wffort-t. ^

JEaNox*

lf. • fcft-.pM .i.* KaM'i.'.
rrr tVtMeTM .Vi Tini Vv
í» ttln «cm
um »ip.va
a data ti*tr» Mtdlohn, Ai :.«, .-• ,M ., ,,

a^ü.-wwou, ss tv pi — o p,-o«
^uív-r Oc*ctt Weíi** anvitwsívfâ au*
Mt-.H mr» o Rk\ em princípios
.1* (»vvrí|j\i próximo, aftn» ti» pro»
-dUilr
um*
poHoula Ntse«c.» no
C»rtt»v*l ch»rKx-» A.sun» rt* »< us
ijvdititv» ja sí-íiilram de svtío.
O !t>n« em usestío. que wrn i»!»»
ttfâuWo pei* K K O . »N* «-'o»
rKSs,

í>,'jj-,-Á, mí^j t, ?lS,

QUEDA

-«..tinte
programa
í í»* .-.¦,«« htbiii, -!""!B!'fl''
Q i-ji-h i:.u,w ftríií,), «ii j.-* vi'J* ,erl Irradiado hoje. »s 1S.15
t,^-..,.<J.i r^a ttÜn J-.- ,-j.i i«d« «wa!. I na R*dio Educulor* do Brasil.
0 Tribunal de Sejursnca ettt'^*'
ve ontam em sessAo plena, sob s
C™* '!'Mia
««"«do"
»
Abíri-jnt
pelo
pr««J.1*me
u»
ttt^Wl b*n»õí«l» i. ,-snw .-».-«,«.
presidirei» do ministro Batms
.
,^J,.., ,,,.,'"
.
Barreto, sendo julgados os sewtSiuOí J.» Knttàí* x„i. 0».-u»t«-: «»»«tro, ««orit-.-r Antônio Vl*ira
gulntfti feitos:
tem* Au ti aj y xi-w. P»»» M d« -M,,:oj
fíi^eoi-i-.-rpv» _
X

yiiletx-imr-tot
.'•í-/'í iu ii,:i,i<t wiwii^ja,
i ír~_ y,.
'.;:_.,.,
•;i
Vai-aat» F*^u.- 0om«
A»
.,-i,.,
.-:>¦!,
1,'m,
Jj
pmii;
Crwr.
.-.-¦i-m.V >ju
M-jitv.'
io,/ ^o;i.
i
ü
i.-.-k A, n.LjVl. Ja ",.i Sa--K. J< :;,.
.-.tt-rw !j.'. j,,Jo (.im-iona hj.«,'o ^.tj
.V.MIV,
.•n i .* «flritttw
á« íâí
e—, üi.u Bl

:^
rvv" Ctln»tsnt,n"..ar o(tcl»l.
rec'.tms^.to J,< -o livro

AS COLÔNIAS DE FERIAS
NO ESTADO DO RIO

Tribur,«l

ora|

oonheaimento do pedido feito Mi
;„>•„ dí Afl|d0 B^rg^ â vt,.4 j,
i
* a lmproprte.1».!» da* expressNw nt».
ò
r«pre»*nt»nt» do
Amerlea". p^>lo poeta r>arcy Tel-j**• contra
x-slr* M.mteiro. coordenador semi f*1" PObitco, ressalvando ao lmdireito
Ais Casas
o
At, ranovar
de Castro
o
Alves d01 l*tr*ai»
Foi em trf tilda «dUJo a
Brasil.
i
pedido
Jul»»menta do podido lmpeimác
DOS PROORAMAS DE HOJE
ctu íâv.-r de Jota Hento Oonçslve»
PrrKmlnor — Foi adiado o JulJ.vn^l ia B"in: — A » II hs :' «sinento .la preliminar irvsntí.i»
Roberto MtrsnA.t. tenor Ibera La- no proc«»«o n. l.SJS, de Min»»
mo», oiamsu. e Oscar Borirrrth por ter pedido vlsia do» auto» o
violinista.
| ;Uíj rereir» Br»g».
.ir.-.o.óeí — Foi sdindo o JuiMj;r\ti\ Vri^.i — Pe IS hs

.1/ ORíCV WF1 IfA

M-r*ri-,.u «•-*,«« tetftaawB- í ,.u út ^ Mk;Wrn, UBt j.,,-,1.
^--f^f
d* p*Bcu&, etaéoatoerttl™.
;",-v."VWr''"V
^ A»
r'f'
hvxm '""'uM' * "**Htsiri*, ifim d» mostrara oo-• ¦*' ivolí Je4tw tínerv de fume*
em a«* ti* w ttv.vr-tra»»
li-4.it v»* j,m wrepos
Sntr» ** ftr»t
^
a» íViYs :-. AivMS
evjvacu ««utita *A» fiujanhas V*
^eauffftcv
A»s
rr.tr* cs iev.:i-.t A.vntrA .vos El»oa», tUmada rm 1*1»,
nt « -,_\
f«" prr,»or!/i(»r».t d,
-j >,»f-1 V»»y r** íitriRtuisas i» v*.rra* (! íi^an» ivmo ptvtaíooista
fv..rl
"thicic RMsvrs" '!tm«da
f»riA-,
M**-: o «>* * "*»*** !""-«wm d» \VMw.
Ann sv-V í.w$*til aai» drs oi*»r rm MU, « -As »vrntur*s Se Rrd
fal » *sí7A',-.fA»*r Aí Ave, í»Tat!wM K.vJ« ' t.tibUt no aao
p.»t«de.

¦memorar a r«untioi
—.. .
« 0^'^^ _.
r^rrvssirss?
Tt_i\\?
çwwa^
1 odas as revisões da
.-..A.
*m H RípabUca* oontiMntJü* or
c<m. .mí-í

y?tzrn.ti;it.*.i

OVTKO..',

*A'inisl, Sehii
menlo
í«»d), n
àhera o* rn estrume rurpret/i wn,
a nrruia ?o.-ií,dodr d,-.r ,-vtr-.-,f «»
fro; dr HoüiriAWd
F «d^ «r !.

NO TRIBUNAL
DE SEGURANÇA
NACIONAL

""
i tan*
*v Cuit-u*s .\i»

li

«rfe rm «vr r).-.^ dr,-«i,íím»-».
fí d *riy>o" oflTOA iwiiftr pôJ-a # ' xjif$j£ * K.<!'3rv .v ;\'j>t S
tela, c\i nrtrr,,*-, impe- rn çvf \
Jí -YOICÇJCI D<i$ niitzs
mosifntfo ,-, «•» ínfrl^o ert,nr~r;
Av,« S-,-iitrR ttw. Wi __,. su*
SM SSKJt
«cv.'.V.rc-sv
\
m
tm rrlocdo »,->« ffrí,«fCJ i, R/,»>,.. ]
•*a-|
!«
S*(M?„!
Vjití Fort. JJ {V p
uvo.1. A M,o mMO.tí rr« »m r/r»
_ fnj,
-.rnatv.rr
Ç\T ÍMVh
S »; •ji-.» boj« na Biblioteca > do M'iOlrprf í frí-mínâ Mm f*t>* fit-p*- .«

prorirvo» «rosErií*»

Satalteiot

«SJSífÜ.V

T»!v»s multo» (an* ft hoje nán
te "vuíí-iviti d# Oarl Krtason tjut
.¦- lev* o s*u tíiniv 4e serias om
¦ wvxxt Catí.. ÉRtào, n«#»va *%
#\\*tíi'A*ía d* um í
o clvamUilô
>'tn\Í. S CU IW; i frf^ito dv puMl*eu
»• .\u% ?*. Ptx>S eí-a .
irmSô
mil. bkvci
. iu-.-.- imlo * «'.ttefvaí* '-'-i f*mj : t:.-' ^on, i*»iri,
m ,!'umk. ,k- ..:,-::., t - mats
%« «CuUhVW lite* pais Ü M.-stS v.:tls*-"!:-*S::*-o ifOR»
\* ÍÍÍHIWR O ÍJU*
»rd r»i!-.»oa coni Ro»»;ie i Jtust«U — st* ti* pouco * tvi.cii mh»
BU»ui»«i 1 — \id.\Ju Ro», ro sereix> »m «u« Cürt era astro, ÁÜo
-f.U
pAri» Aa ivnstelaçAo ("e Soli.wvvd. Por l*»o * «ue o .Vvtuti
»-»t\S lAjulrtu t,Nlo« o» filiii» de
íwí**Stí i.k> "Tvího"* para ?\tbivsV« privadas no saUc d» «ut vi\9t_— Soi:vw.wlfn.««
t U'fl prai»r do» RrissKins (Itichitmlo Ro»4.usd) patmar » ooits »»sí»iti>do
Oarl ;:»fdiSb*r..,

'¦

dtHjar «-ir ?..,,

nc» proporílontm. todos

¦•<
;v.a 1 üimtrsar César Romwo
* ik1^ ^wrÊiajs QuartíSo um vaia,
\ui-v
i,unv*
rair-avj outro.*

__m
_____P^m' ' ^HB EPF^ ¦*" * * "^^H^kÜS
_________w ___n t _^_________í ___W__\^m-_zf*Wa
M-W^tyP-y-Y-__a^_aW___ __**•?%-

**l.i_ coFM

'orr~a $*f o "t.-^tpt^
inicio. podtr-Mrl* dlier. do (mo ra- A i.M*nmi da
drlrrmina PonJ .W»nl é u— rrrníloloálco.

«uaado Mtlver maolo, ..-«(>. «« ^
•netier a panela com »tu* Mm, M V . .
.
«Mírtll t>MB . ,'.«.v# -.m mw
Cubra una « d«.-»r.» asttm tt
PTexuitci do dia
minutos,
r»r *ra pw*»
'M.-.'.>..>

t« iwivwdí noi nrctuoj

con a *«a i-orot-frrienivtitnj-i» ftí»roito
dv xtaoehvs, onda, ao
(rivo » Joí ^a.i^*.'.J
arfilfo príO.lipoy.j»

d» j-a;v:

JANTAR

JanUr

Redrt-

*»(*» utillM tlcm-nici d. pie.
•aa I Idtirn ««nio írmpr» encartinMM no» n»"i»ro..o» «sadrat Ua
«k.i «p»HfJo,
d»
J«
,atir,i
n.-Adw-*« mali direiameni» r#tvl<i.
iúm fi,-» rro.ioJAo» ,1.. docvmenia.-Jo íivmI, ocmo por ttrrrripln oi
8i>» nirroloin caiamrntoJ • tutraj
«itfíihiodíj.
D*iiaeam-«í nrstt
éafOHil C»*uu*nle do palhaço com
a bailarina e Casamento na roç*
>'.i;i ,* notanl, na .munio nt-tta
,stera nonH-u-o cntsMad* oy j»alJi* íii-iSto dt dettrultio, t vai
am taitionenlo poíli.-o utt ta«*r«l>Kli«fc> iodo o Imjmljn criador
Al Áaitasto Rodritruu, __;Jn *u.
jo. ,->.. iv «.-Aa animada ia >,-¦
Propdjltu ,í< UtnHtfOmtio oom oa
j/rtrj * p^ uVvíoi mais humildes
tt moii thtifUs da Vida.
Muilo dos «f»»
motivo», Aue*it\> Rodrigaii tMI sjrtr-ui-icj dlraiumtnra
Jii povo,
lYoOwra no
t»oiv a ju» ,\d de mui. pr-imlrtfo,
a tai ruld na ongam dri#« povo,
tems o mdturna. oajoi mci-itnnaíw ccr*oim^'Kv*
yiv\'ur_ rvyr#«
Janidr un.1
(ntc-ir-a d»
pakHa
ítxjcoj muito rJpirioí r mwig timP-'W Aid dí UU
tV'-lt>l>0lJodi

An-.-.r.ie *;v, «!v.'.-.Ui

KíCrtioprnhít*

At,' kójl iHcute-ae

- i.- i„„-n ¦, bjaj^ue
"" "P«ioíi«ilíi m ítnil.ij ,d* waliuKiej. fratã¦'.,
'
IJ I! I i -.- M 1 v.- '.. ; . ra. de spreoeotar
programaj Ciir nrmalopru.'„-oi „ wolor »-j,'(w dc
'
n*vai<«oo«.
A múalca composta] "ilpj" oh do -.kihu
«íí?'*.' ,'í*i
..
iv-i Msãaaaf a taúMaa
paia
tMrn i ftfsta de fevereiro Qtiasej rinrmu. 6
essn. em vcrdoile «m
'
; >-ío « jh* i-w ttivt» ;«4rt* ja muni- ivonopoliJi»
programações.
\0
«tv* (X»*ií^à> Aivjj.i. t*o?r*í v'a.+p*f í proifrania* d* ffrava^^s da maio dns mnis i-fíAuj t,-rt,i> dr çutiMo,
aSntmii
AiutiJ»,
U>«»n.
tiu.üiviD, j ru iij estacOès ouvem ta niestnio u ciifma trm propon-ionaío eoi
u..«)i...,^i lw.i t__íi^,.;..._ rüho ¦ taj^,,,^,
e manhas, D^ outros se- cronista., dr (odo o nimAi.
• nSíii,...... U,.-,o... $Mt«s, Luu
nerot id r«J-amenie d c(ei<H-ído
.*;
Wd oi «ii» oOcídlMin c>> o tnTtmJmt,
Vunoaiirv
> i :m Ih
v.
t. proSr,ima,;jí
numerv.
v<-V N\,.m
t-j.iVi, \_jji, Owo Jj-l*um
l.cr.-anlr porá o cl»«m« r o "l(po"
'.-áj IViiii
noturna*
tamS-m
MeJf.
y«rT,ira
passatsm
ao —
CuÍMarlM,|
*aw
'.üít
o "Upo" jur (anliia jc rjf.rAtv*n.»*í « taa
Atuutttu OiirtiAVi! ..
^¦4J-i4 .u 'a-íu ci í.-.isi. wvi«» ••>! jj
.lUun* prOfraataj fj'.ado« ooo cloilor a comprrriiiád àr anhtrnTO.-vottt.JiH ... Ktttna *> ")«m1 *»j(inu«nl i ser Irradiadas
remilir Ifs e df hittariat, diJiw-ni.ir.ds. o
mime para os seus ouvintes cer
S*t
S i**t\.
A «tVtfrtí r^l
C!u>«
S
AJJU
diretor do rrotaMo .Ir «losírcr íij'Biblioteca
do Ar"
Ohmüí s'm» in c—itv, a.t, i* to«. Al »»tâ a
pecfoi Que "eonfim" ootau a »i«
como «xtmplo...
"Kpu- mov*-r«.
^í*m'. *í MMriMi Aj Ini*tt«,
s.'«i cartaie» descansam c« ou mpede. O

n*.< Mas, .-*ve tx*a í .-.-•-.m-.ví •.•..«nliM ura pouco .1» t»!M d» ;*
i*n.w. lym c-Anuii;»..--!» C".>5-.r» e,i-aniMlte .nv.-, > immu :-.-iui í

Afftoomfo d pn-tn/ro*!
&9ÇV9H oi

Fará oe;dlretfn-« ,|,, Jraálo, .
ípoes a'.ui« í m^l« do moií1.>."á«oj0

>< i >.- ...i
'.V .'O
jgNtt .**'t!

(De CAOlLDA T. SK.VK.KA. »ot,\r» d.> Ilrrv.
"Art* Culinária
Brasilctr»*)

. SÁBADO
Almoço

— FILMS r^/^TRoF7^^

P R O J. E T. O S ___ í«"

/íiinijuí"fii»

Receitas de Arte Culinária

Augusto
Rodrigues
lnatii.ür-0
kvj* a jui» j.tnwcníu wíVit^-do ,íi»
Cttudraj, i tr.ta-se, ajjtfu, dif uma
fvimriru
pportmaWade
puni q««
euts ltn.,.-,f urlufu £0**0 KT oí>iervado r ..uliliiili. hu saa o tra >*i
Conjunto ti seu nome !d tt oolo
ttíwj, n«taUo jit*u/i,Mdi.í e i\tPih9*S4o
«írwlVji rfe ífu\i»Ai*j $4P_%rtQt em
Whuíj , «iiiJtuj. Sobretudo (or
«uniwt^j,*
(huíío
ojíf^CÍOdol
im
*«4i cvln.wiuru», marcada» cxor'
Iodai por kw, pjttjalo tmliJo d.Pvaiiü a id lira., sdo dole alaman1|>J 0[\>i.--.,lo„,s.,íI.
opeatoj, m»a
dw* mult.u i-sav, «< Aaririanlsam

RADIO

EM FRIBURGO. EM JIRIJIBA E M
PRAIA DE 1CARAI
i
'|
i
I

,

¦

¦¦^Ew^.l*

*-" Vwmí mui

O interventor Ferrando
Costa sugere uma viagem á Cachoeira do
Manbondo
O mt.Vr Alencastro Oulm-i.-ita
wc*S«u .vm o msior arr*d« a s«t*»slií Jo vn:#rv»p.tor
PçroaiHio
Ceuta no sentido de que a p.tV
m_ excunlo tuns:h.-s a s»o Paulo
, w í»o» B* 0».-No«tra do »J»rlN-.n¦ Jo. na frotttvtr» d* SAo
Paulo com
\l:-—4
GwaJs.
Tnata-t» d« um
j
Jou poaKa mais ttrueott» dentre
I jtwatp* [vsm afereoet a n»rurers
toa SA.- F»u'o, _u\í-v. m s.\p'icar.«? isKr«i« Jc a;¥>rn*rwío
|«0
ICoat» eo »».->-.>Ac A* 4^* de«»« rtíí.-.A.t pt^xbna exourelo partk-tp«
.tr^tf..V tiit?ero de fn-rrílta» cs-v.-a» • pau'.--t'.si
Lembrou mesn.o
o batteveator em Sio Paulo ou*
* aamx
m:«iwwr.i*
vtt^tm »•
. .^ji-xh Ja coojfracamrnto da\ 'a
-3__s iW Rto a d« <Ao Psolo

slmír,',° d* ap*l»çlo n. 545. no
____mm_%aa_\_m
P™0*»*0 LU'. Por nSo ter com- ¦Tj
^ _
tVl!Vi"1.!rt o-t relator.
roUf.ir.
tf»»ú.. .,_.
I>"*íWo
ism-t mimu d« iro^al.\(lJ, a.f|rXefaram
i-.ro
v|mtnto i apelaíío n. íif
«.!-«•.
a.' lado
.(íjMJ
wle^i«t
Srr.tw Av rtnitmo
rt» Ootrst
processo 1 S14. sendo relatM o .'ula
anJí i*n«m?j «ma
cwM Ointi! est* acenando vroMdlnclat ;v»m
rjhiic*"ta
IN)
Miranda Rodrlfiies
*
e>k.i.i.U ds motiivj. por itvta «ma
apelados
s, vrOAirtui excursàc» qu« »^ r«*"t.
trm»» Martins,
\t», k>Rptiato^of*11'
ta.• irmis
.
Braga,|Joel
eari«teU« iíí imoj, p«la modírni«r* -.. v«:« ca sio rrso. Ito.,
Miyu a:ü. Nílaon rat. Trio Qua- mentoFais e outros, tVrsm provià apeiicio no proo*s»o nadmMitf tis s-a t4èntcõ a p*la #1l^J.
|
alr*tís Ja __—_ Oaruis. assim c-oabar» * "Ondas Carnaralesc "jmero
l 951, de Sio Paulo, srnJ.'
hli.-ij .l.mjij Ja JHJ aitr.
nto a SAo J,-Ao d Si-Kay. poe ,vi.
SoJio C.'u» — De 11 hs. em j^,, relator o 'ut: Msynard (loitifí r
I oi parecer do DASP
} siAo dai SecuainA Satu»,
: A>«» do Ritmo, "Vamos Can- aptlantes CUrkson de Mencres *
O iTt^aratrio pars a ercurtSo *
A. L.
outro. Os ríu» foram absolvido»,
Cacho*Jr» do Va.-iX-ndo ter*, se
A apelação no processo n. I.J91.
s-o=v'.- Jsaa.v» tr.anltr»otdos p*-»c
de S.\o Faulo. teve como reUtor o
tovwtno A» Sio Pauto, o «,-.
««>*»<rOM«tjílro — Pe 15 hs. juij Pedro Borge*. sendo apalsío
.'-.« ilírtlas coatraUsua p^-r iv«H R:o — Campiivis — <ntta<]UaPara o Álbum de Mlle...
o
Mlr.lstírlo
Pdbllco
-a
ap.-!an(f
e
— Strreto» — Osoboelrs do
*w ataVibirto» em weicfc-io. M».fí,íJT,,*L!'Doh Cal"lr;,í ''o Ba- Joaí
Mortari. O Tribunal r.ojrou
WsrlVrdo
XJt TS31PQ T)S <1iKn.TU...i-.Tr.T^v.:::rs..'i.
Wííwiia,
: tuu,° ¦ Calouros em Apuros" e
ywj. s Mpsrs
provimento,
a
«petaçlo
no proivmsar".
— Boato»! Bo«t,-w vstvwwímel)..
«.-*¦, » _,,-.__
©J«»?
0j"V'»mo.
cesso n. 1.9ÍT. teve como relator
-.."lur-j» dal
•1l-s-.' Mc-iir*.-».;
F*"* — 1^ ÍS hs. eiv diante: o .'uU Raul Machado,
A nova diretoria ds
ío.*» o mídivv t-rto. oiAon-m» Bo*to» lni-ervNi«m»i». Apesar dt
sendo ape- |
*.-,» w.» «r.vif.-.» » .vòaíiui i.t» .'f-).,v.st»
orvIumiiliM Mm cr441toII*nMtül> Carvalha. Newton Tel i-ido Josí Martins de
[ç>lSc*f*ne. t.xUs aj rt\Mhia.V. (.>. ottviulAm, atettjown «..-.tso.V*
Carralh.i
.-.:
Sociedade de Medicins e
t>i-« Jv-a cs*!».-*
t et
wcujo». , "'"- Stelínha Es*. Manoiinho de [ O Julsamtnto foi adiado
J
t ,*A*i* dt Vndtl.l» COnjolottHIW:
num orrtornAo atrustaJcír, coma i muiro» í-).-*r*.- »m:-,».;¦».•<.«.ft-.-,»
*— íí*í .t* $*t tmtrxi ffnondp # aitv
if.-i-i.tdr» - k.-i d«ferldo o pe-i
ec- A.:.ti-..-.-. euj K4»,ja, ÍW , __.i Arnu.v?. SyMno Neiío, Aracy de
Espiritismo integrada
'
:..:-*i, .-.-a.-, i-, M «íeiMaii. Ja». í A-meida. Anjo» do Inferno, Fon- dido feito no
» i>j.Mnia d* "•arl»" de Ekà B*»l- i whr- 0v.» f:e ,e *.-!« h^TiA.1 <fl
»
processo n
ft-irr.
"Radio Baile", do
Fcn
e.
1»
:»,30:
r-r.ru.»
N«*t
^adtcvV*
«,»
»i
Dlatrlto Feder*!, para reformar
lio. AJjrunt taxam rir. Outro» mecom seis médicos
j
|*»lyo1',
t.\\s-- ica* prvrtNao*» do f».
Pre/vituro — a» ;i hs.: Jor! ° «cordío r*\lsto e «beolrec Jos»
IX^lc* Í4 ffvh aporiam -w»(t a ^or- tem mMo, com»- »s .-mt-ra.n.--Ai
j*. I r.vdn rr- p,;,-.r
ii«.
vrcA.- poe -j»o a opor-j uai da Prefeitura — noticiário F'relr« d* Coeta.
-A
l^u«ifa... ponesas
-. Ja.'.»^'U A» »vkx- ,m
-,>.\ti* i<--.- ».?..>*:-.«(•».'..•
vistas n* «ótabra, A
Scvsevtade d* Mediei ti» e p»
i>ux»s! *Jaitoi*tr*Uvij e luplemanto niusi-; j Foi provida a rerleJo no pr.ves| C*M>a
Pm. a.^.¦laI. a Jfortr ndo me «****> '*«*»
milorla. p»ís fsoíi ptviltfera<*o, 1 ,ít o.v.v,-.r,>.-jsr <«srar-V .• x-ato'
terreno eco!: traaauiU*à0 d* opera "M*-| *° n- !-'*'i em que eram recue- Aspecto ds Coloni* ic Pèriu toAtalittoi ri.- predio -4.o nntlgo pcuamo do Kxj d* Jsjwtro aoalPo"i(a.
í-a A» e.Vjvr tua pt-tmeir» dire?r-.-v,.'.» iMitiiu <-pi.itt.i-_ * raj I noa Lescauí
Prerentario P*-.:is CAndltKj, cv. ítirolut*
rente. Jslme Auirutto Tetveira e
de Puccml.
tn.Vua
ao» .« attuvi
•..T\i Jaft?-.tiv-t.
Ç*.-" a pt", msltvu ita<>». i i-iirr torna-st oompleumrnt*
-»í-.7-m.ii1,v
pa^»
0
bi}B|«
C'-v-cia-?^o sv*4 coa.
',.'i.'-U4J,
Jl pio ajrem n» o.-i»*a K.r.kihiiíJtfmuítfrití Jj i.'iiléCUi,^.Í.' — Aí outR-^. a pena foi redunda p»r*
*_-. ssseroNíia
.< .-'-tr-to.Sía. sa e.Ti.va:cáo J« modois ano* de prlsio. Idlntíca degera!,
Lul* Edmundo
33 bs.: ProtcrsiiM com ir ris tas liA »de *ncour*fad*- tÜ tsnt.it e
raa:»iJa
lar
abandone
durar.te
o
a»
em
fartas
sus
tt'»-.-»
.^.v
«.•
,->e,'a
(Isio
teve • revisío em aue era
Jo
pn.-v>í>rt»
a
rs.-rííj-.-rc.t
t.,>»at-no «oirtcsw. As 2'J hs.- -lnter\a:-o
SV.t
lnsur ond* w.ida, para qw pot- •..-.-•,' ;-^-jU Catv.íV.!t.- eoi J?erojssba. > t-ja CmjiiaVra n lt'. «obr»HCul requerente
1-.-7.M. f i\».sr
tAo variado» o* bNiltis'
Isaac
Oabin.
ural'': As 3:,tJ; pros. Richard
' Sstt
sa reítírr da» rscr.c-,sj (t-a»t.t, noj*J*ra .'-a a-la-.avdo Ao trujo a*o.-aar
A diretoria, qu» a»c* tnte»r»i>«
IVvartitnanto oJo Ü<-1 WagMr
'.¦; r;*a.
0 "boaNdro*, êowr a Indtrílno t* er.tr» :-..•.j, tea (,-¦•¦•.:• ,'...<
decorrer do ar.o letivo. S ptvdKihw rvibaincv paru tv-ü» :w evl»- por »<eb z-*i:vv», tVou »ssãn cons— X cV-.i« Jo proílawa da» .v
» dliür.t» í,rofíw.-,m ire?>.-,»'A\?..(, AN»
iju* rssr temp.v d* í.-í/r» seja x.pr\-- fa-.< Aa capita! !U-.-.-.-.n<t-.»a. Aurda
Swu ^ '#tüa
i-l.'t»iS4\V-j ndo i A Hck>_,^i, . d especlalisslnio, cvu» p»i,-o!of 1*. nte ace-fes ,- »..«.- .-;-.r>..- anst-VÁl
presxlcate. dr. I_*virH?o
Pro.«soic.ilr.,io
W 2!<Cl^ Jt,
oompro-i
com
prveaa
veitado cientificamente, otier.tar.- --.a-.» ;,-.! ot-Aii-jiA* a aiv.j-;.aiio Ja Meüo (utWlcv»;
Aisíiiria ç»ij dniemtn (vdt.la.
vtoe<presMent«,
obstante, ,• » maj» slTnp,:u!» po». hrllho r.» v.9M !íí..v.'.s X-».-?.-.--.t' -.«k-í j.» .-« .„ procura 'to"'-'rl'1 "''^ l" P»çnúnas q-je orga
2JS0U
Jr
do-se
••.¦*kivs
ínl «aaemontçio a S" Reu
Tviemaco
ever.-ict^s. as diversVt. ,vA.V.-.-a A* *..-: ,« loarai a^-ora .vm
i.- por
Oon<iklv«*
Ja ftwão wp«cM í
Vsus
sivel, A sua prtnctpAl tItt.i.V .-ar, ¦ de m-amo*.
o
ni;k<
sutrma
Je
os
allmentAr
uap;Uo
cv.-.tadc»
e
CoosuKa
arevlioo
oa-,-acvJ,a.'.!.
FAr.Rü LEONEL flUNCA —
da Fw\-a Aeora
dos Mm'stros
a
A p.r.-,!'e».tcc» A>--oA r.-m-trt,? eta vi rwu^M ptat&j v-vT copia m
para M criancaa.
swte na t»lmo»l« — «mi teiroohi.cicnloos.
i <sw ,v.~».es-ar* * tuu.-t-.-aar ícií-jo ! Prasüeira»
.1 ertw dji tnun.ic» mpdernp.
:•
ssvreUu^o,
Artci-í tSs-rf.vvi t.?;. .-.-.t-ío ?:..:- p<\v**w -tanta, irVD_il ~ nc-!L:" R"a'-'''v* Exteriores das Repu-1
dr
si» teimosa, N'em\ mesrn;- dlsrir r.;."*'. .-.'..-is r.-,*-.r...v.:'i« *:-;?,ía « ;.:—,,'
Muitas vares, o estado A» Aeí.l- .U-iHra.iW.wat.
.Ferrando Pias Campos (i« i.-neflidade e de depauperamento .«ar-í
Combatem-»»
spre»«ntar* bojo. em seu
>;,.<•.« •.-.«*« i, i-a-atrò a fava"'* m-SBwtis V-orv* Aerv» b-í«>aílctamentt
de um palotAo d« fuáUménta tk d» Jí' »lusi*»
ts 4m r-..<r^-..v..-s çr*Jttc* ü.!5"1"1
j
Cattvtttmtas
aür.ifntar de oenttra» de .-.lan-; peito, partaSí,\ 1 tW.«sooUraa *s- :íiri<
oom o
í* *«r**ric
T
ftB,?a
.-.--. iím i-.-aa .S, Nt,ttó-;» vulto,! ,''Jt,,'f;'•"f^'t'-, musical, um progra^•"*:«*--' P**»
»l«it-U de dar uns novut^r . ! . s
.''
r\-.cr uma urponte oura ati-j tia po.rar..,'.o d-.v tvnfft.va eíir.r^M; r-V.m Leio .tnWJeo"
cas
cantc* P*Wotlcos executair»-.*.'.-.-, :-.--.v.-o r*t'.'-,.
.-.-.-.- .- Ja f-rru Emum i Sao-"''*
tosottn-.ro.
| Qovérna d-.- ^V:'',•,
mítica destinada
Sucede, i» vtiei, qu» alf-ur.s ís>V tnúraemí *.5.'..o.V» e
a
Saladtao d* c.usmio (aíroja^
*.'t.t*:v4c l)o.'« o >r. Üf^cott Ftrparanttr oi d* moia,nqi* .V ciítna, ,vra eaw -'¦
1*. 7c «Ovkí k : «ja íjw^.r^.^1", Pa;,Jj« J* M<w|«> do Bata[
-o"
íxlto da aprrndira.com no relntdvijot.-i.is * ro.tr.-as SúfWtücas .tev!--do « aasvutwirvl. do-etor do
mu 04 S;lv4. iuMlvit ila tuou Rc»* dísses Informe»
ajivNnlmo» no» I ™A'' «TÕe••¦„ ' ° J* GuarJa' dlrlslda pelo
3í6iiiMrta Ja F-ajao-Ja,
SULPO-BORICO
das aulas
jâatiwAt»
'
cEtvsw* d'AIntHÍa <t Cia,, e a itoíi»>"f^
artitsusias p.-r pviwjottl í Partamento d« Inve«tts*«íe* iq^"••**I*!|*vipvV t fttuiK-ic dfarorl «r-'7'•1,;^{^'', !.<""ím* Adelglclo Corroía
Poi o "¦quc Ae
f.a Mim ás Loordta Co*B»o» A cen causam *Pre«ne.V*.
f**"^
í
As cV.Anias dr fi-rlas vieram re-i MpícAaítra.*..- ,Vo Esvaio pectoíutab. dr. J.vsa d» Cu>
t.-.; p;-o».v.r.',*
I*mn4
^.,- !'.-:»c->.íe;-.-c
; ,.^.,
tatiBtaa!
ha
J.*»*» (i-iii..\l'
MUNDIAL
r-~l<*«.Atol*,<!aabBMato*.
.
.«•».
,ni
•parte
pt»
míoU rtitswaa kh b£ctuada oa ljrf- aconteceu, em fin» do ano p«.<- Peder*} Sl- ís».:*Ao
salvar rssr p
ma. aur n*o pa- |
Ar r? ft-ncícisiriw, t=c!u-! Fwrvit-a (mWioo) dlrotor d-. !>J
(Cvr\-a
Áa Nva*j Scu\.'.-a Jf Ivurdra, ai
*.xc«H»«ta infur-l "SS » t?n"'r Cs,nJ'f s^-'h';' ««•
-.-.r.-tesaocvj e :íc-.-.'cos,
Antesafptlco. secatlvo e caldaria wr ealuciana»1a n,->s p,-b.rf» i !.'ve
{«rtameisto d* Estuto» FtKv«v-ifi-.» .- K, waKaandM» a ato cmI ài I "^ 4l,'m10 «• <",v» « MOtllMit* v^**1» *
wtioj
a»» t-oi-stw quanto «*íi^ emJJta*l« s,'"(!''---í^'
ir.ante — Muito utll na h-.gl,-.
meios familiares, dado o ee-o du ; c.-.:s!nfr,!í tíwtJ^Jo «a wecer- -'¦'>¦ dr. Marvjuea Bnxx
meatre espanhol PaMa Canala, oo- 'Hor*
11 Vi, 01 í* cimuuctifiOa
imodtt.',- tapaciio de w d*.Tv* ,VRM1*' .d/ Ar>- R,rM
ne cutânea da» creanças
da Rr-*».-;"'. — .pia caráter hl.ciêntco-ped*jr,Vlo.- I ».- a f>$«» -.-..•:svy' rfaltttcic, <!u* TO>: dirvcvr do O»partama«to de
— Kcaltu itf boi*( o enlact matri
- >u*m autoriaou as i'»*rtei»<"W. sentido!, n.a qual o
— »o /¦«
Am
mo
Uâ&t^ulob
preso
As crianças í!uminer,.«w t1ver*m ; cvsnsttta» taa wJ-io d* ocsutbop«-asAo Cultural
aiid-.il Jo »r. AttSttito Jc AltSTÍi Uoa<
'™!P0"'lu,1r fr*'iWro exalta o senskv.ta: d» .-x-.:*.- :-.r -.- .' í*í;,v*fct# — toòca o
Farmácia
dr. Henrique
e
Drogaria
«tal tonho" í tin"?nt0 J<
¦-....
a ventura de vor orfar.iada*. no i par» o FiiMAo ,4a Sv
nK* Aan.i, »-.,«i a uta
Maria Ja Coo- te nome no» os. va ajrepkia — .
í A&irtóe (ad-roçado e .«ornaH^a^:
« t>fcrrja«jL, í.k
que.
*rw tod*, ,!uj <.e,Z i
.:.;lo
Xvn.-.. N» oetuo*-| pPíMe, „ wr t.xoccís.í.foiraternteçSo
Estado ,".o. Ki,\ ros Allímos anos.
"!'-'"'fn;oI :--Frx-,iAi:,:s
Mundial
'nipolira
Çaiurbeir»
j O s«s-t>e-.i.->o .',.- tovvcc.- ÍStaial-1 dlrvitor Ja Bibaoteoa e do Artiuloe
povos
A»
.WN,.w«toJ
«.wiío
.vm.
»
W,
í*"1*
as
oolOntas
dr
finas
",h^~,lS-*^,^|^?.
*»
r.bi.
r.fl-.s*
.
íe-a
oc.hFO
I
fraca»
u'
CODt!,"nt*
troa
A*
.!Jr •!«•
«Safa a ov- í *'•'• «". IVoSado Amocim
«««rlcano. O pra««** ?'« iwftw wjscttw.» r*0»rw f.T«J"» teri* folto a STSíldt Halo-, j
Raa •
Jota, HS — Rin
».. IV-tor,.-. iti.mk. Je ItalrmunSai.
'
:
tomadas
A

ilkíí.

tt-otioSo

ií

_to*uto

Ü***1 ** tVrtJílfVít

IÍ <l

R.\trl.

mau

,ÍÍ

uSPE5,A5 ORDENADAS SEM CRÉDITO

j diante' Patrício Teixelr*. Orande
OtbelO, Fernando Barreto, Xerem i
' \'i_.~l—l .
»...
" ,
Vtrjmia Lsne. Xelson
Ooncalve*I
e outros.
j
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CORREIO MUSICAL

?•' ^i I^Wl !^B 1 _a__ Hfl ¦ ^^V**Mfl

ASSADÜRAS, BWTOÜAS,
FWEIRAS E HHHTAUO
DAPÉLÍ
TAL C O

|
XTstrt!
• •'•".'-',v,.^ .--.: ^^T.l
Aufvite, oeiteta pan, t*0 eever» medld»"" Ij ¦*»
ivM parta Jo ooíto, o ti.
/vLt.'
^r1' «« r-7.",'e.o ,-.17.v,v».'..-c
t..xi« e. tvi i\a.tc A» noiva, o »t. Ki,
"¦'
<. ,r',Jtl!
, .,.. mdaíiu-,
s
n»
or-í-nr-.rta
êpoo*
pre-j«
wtda Cuusleitt Nuv.-.. A Miimiolal
patrício r-, P-'i».-3.V
tf.'1 vai. oaa »cta rMHaàda i* 16 bo-j wnta, sdbre oi pretexto* àn Tv~ *p ^'••t'^ir*\
iu, ua uatru da GWU. seri pára- í _,,._. ,„»«,
iv;v,i,Vi ...,*..--*
?ir.*)£rA.r.%*
<a
k,
O
P.vt^a. po» p»«v Jo «mS paV. .r.!,,'"rant0' tjut'* P^«r*»« ¦'-'-• o,,-,^.- .V ôse-as ».,*», .v.r.ctt
Mfr8»*i-o Cc*U « líni.-t» c. (vi part* ttr QUè, ^íirfl wr f*ir.li»»í,% bastA : á." sr-f. íríf
|
J. w*n, paio ir. AfMM Plniainj » „,„ v|v(,.
' ;-Tv.f>.-.v*
*So!)*U
Í»1W*M-*Í
i »'.l* Mi.í.-.-r.ü •
Mf.r.vcuaai
«iw " li"'1Ma» CassJo « ua artista, »
<». tv!»nt-',*,í-. 'T~.rv.-.Ci.- j F-.-íli
— K?-*1íliií b."« » caaa tom to Ja
«I *rand* artiK». Para tro» o
-Vünt.r.-.:
«m
s-iíitkx:
pox-É»
CM»»*
• r'.a. i'-.'.-'» Vetvftri Loiíitv. ttJia do
j -TraOo» .í»
StrA-trA* J.a F...-,:vs
Ai. WaUeau» Louitlra c Je i Mana na e»pajihal tomas»* contra íir
*-Frfv» .V
ta";
Qfr*s4ift«*, pa-t
,-a Ccmãkia Tciatir» Uurainj, comI medida tia d««*ifii-ii sacia
prr- XlAtÍT:0 t enrie
• ».ií-,,-Í.-v
,,
o Jr. Anuía Boaiton, nraco. ÍUbo Je
'IdBVi d» Varal-' (t *W«í-.-oa.'.|*
l,,».. Smik-íi t J.- J. Mati» Musa|™*° w* *!* tivmsee cometido o
¦\V.r.ír-.-oi,-,l*,-j!.mjuitrvaii
rm
Belo
Hort-|mais horrorosa dos crimes extraBeaüoH.
t V.-v.va ,-*.-•
wntt. O 1*9 ctnl i*tti na rfaidéocia |
rr >.;»-.?; a p.t
:,.'x.~.-t
?\
Jo» im:» Ja aiíni, ai 15 ^oru. t«JoIj musicais...
— .'* ar.TOCÍlAÍ.MS M
I-.IWÍV.J
twttmahu -% _*.-*!_ i> »r. ^»e or
Pve.ia P.ido
Ora,
frraca» a
Vcweira.
XÍtí/0 GcaM*
inJoatr^al em,
ajw nio passai; | W*T«aa aoahai-a At .-nc-a.T.tfar tat
K
Ba:.. HiatttwiK, .- ma lenior». iWi mentira,
En.-.. Vua. Vestir», a Jv noivo e; ó> mais um boato... mer,-» ino- ai*n.-o para farr-r -.-,-.-,•,» T-ímtpoca•ta Lírica r,a oMnd.» A.» cãusjxi*
»lr
Jo*o Gnki Irutita, (nretcur J^
GalJMt» A. SecretArio A. Edoesc** d.-.0'"" i0 «"' °« outro».
c.^la a>slríia asit r.-.ar.-a.íi* para '.I
Kaui.* df Mtuii. -• i irti. AÀalfiM I
SÍWJTÍO*
EltMSkberg tftlttbARl .*>( r.tA.r*c-',
Ho,.'<v das f i.« -.( >.--as Jt*° joítr- no
Sa.í..- í.<
v/trií-tic-io
Ja
'^ •¦- ** cm
BwJ^bíw
Cixuíaut.
Kfldo
KtStàdoi
ívadrini^; »!*\ r*ore\íii
*M n.Mia o Jr. .Kra<iuv Kaatf C,\mb pn|*s* 4a _-,>*-,-* *_____._.-,+» *. Bdueacio >.av»ct taa pcvipr*»*
r«t\. us4«»(tut oo fc.*t*Jo J« ISltatA *.**>]
>>,v,-t,-r,i,si<r.i A tatea—-!,.
H.-aonn» Cia ia noticia r aflrman.V cos «teve r.v.rrivva. rr.-.
tt> c J." ooivv\ Vitorir».1» Ft»
.vra a mestre no ml da franc» prrnsíi
ihutriaü tv Sio PauKi,
. i, KivUti Fr»c*ro}H,
PabV- Oaaslo vivta
bucólica. IM .va -,-..C-„i.-'a.ro.i», .-a ar. n-.as
mentft. num» aK*pis líbamftdA Pr*» Loura** Prc.:r,íT,'.:-.-, 5cí« a».«ov.
lies ft, â* ^uâ.n«5o fm V*J%, rM',; Ka.-íi*,! Si,%a>a P;?.-,.-, He,'w,-.-ji Pimenaiiens
mer.tet IVaj-.i.'.» iíra».-.', ,í*.-r.-,aja
>ava eoncertoa na Franca do Wa. de S^n.-t.r.a.. vío.-i» C.-,.,-.-.-.-.V, ib.va
Q Jr. Cirk»! 190*44(91 Martíoi. {}- :-e.-b»J Pííain. auer díiAi iva Fn,,-- Ftr.t-as-. AJbíüto Sa?.:.•*•*;.-, SaS
"ador Pao:, ttapo ttstòa a.'..-. .-.» ti*- em be- "^.-.--.a.wír.i
Ir ca menoe ocupada,
.agitai, e\-a.,at'f(-,vi
K.»JV»ita]
fa
DMEsetala Kvbc-,;-.-. Sr*j r^v*<r J# kh vmjv« a eo-1 aeíi>!o *1<>» rftfugiftáot M|ümbol&. í -,fi;t.. M.-.rarc», 1 ;»•?/.'¦.'..cNou.1 E-i»
l.-sw «sa . ^.v.. a, ttiwftie paU iv.ai
Maj, „IN,
0s(w!o tMUtthrtn. |Mtodíi, u..:.>ttrr.
"' '''"'*¦ "'¦vftr'-:'-' >e-;-(f.: ..w
'
J. SauJa r Aulatiocia,
A av«ea>»- ** P»ra a Sino*, a ftltinx-. pai» :
~:.<j,X'c.
V.J^-.-a..
sai, ttt» hij.r av> Jia S At (evert.iv; «jínlco da Kuropa. e sil reatii-o.:
ta a ,v.-d.- ^a.'.r.i
ptoxttno. A cvMnuaw wtaBiiadora «ta;
O0lic*rtO*
t,r.n*tvra.
S
em
J.»
Ju
roaassMt»
Joaquim Je Brtuo,)
K-i" S KS..C a p,í yiKV.Nt a
¦cv :•-.•):.:•;¦
|oaJ .'. s.v>. Va,t .- ua. \Valdcsutj
N» paaau .M«d» d» Z-..rlc>. o» j JtHIS O lfAÈsr»
Pai,
Aca
).M0
— O r.-.arj'.r.- S-.Tv ,,< J-^rrJ-.eeua cv^lftír»»
ví.tlonríâlítiA,
rrr.
ii
ío! a Rvr.ro.» Atro» ia^oa:
núm*iv At ti — f*:fcrr>.ií Mn^f j faj- ai:e
>*t..«í« dt *,r.iA ito^' »v-vv,^*
do» ií ds» "BaeManas" d» Wda da Teatro Xí*mj.-$p*l ._ jwisnm ,-?.
1 oNi» — pre*tar*m-!>t ecrmpart» .lidei de Oclcai A» Itafátai »-<*r.
'.ft-.a
V,-i-a
\ l «4 > .v .• .-1 SimCu COJB KUftkt, (V r bom^o&fiua,
pftj^ .:¦:.* Iíoti* «.-ri. n».ra Me-. ATVHÍta.7.
-*..*».- ¦ •.. .-.-v >•¦. ;.-.'. .'.-¦- « tiva M'
c'.-r *BSiJ*ss! »-• r.-ai»
*Jt,r.;vo,
ar&sfSoc
a» tr.T.-.p.-r^J.as
ia \*j*_tini »\vteow. a cluaotUrva da
i .'i^i> (d lr*A*I*twa [M-i a rua d*iC*0 *.» dwonxr.»*U

ÍS^itJSÍWÍ^S TM»*» » ««tpulo de C*.
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Diplomáticas

, .-.» .

k, t.l.

a*«w. oní»
_**•!, *,-* a stia lireola.
al^:t mtt|

.-;.. a auKivv o.-a 41*»
t :iAI, ,

)„'Ci

.^»ft« _S-M t Vi

'<-__.

ivr.»

.-»;-.::•'

A.-rxíca-w.i»

i-r^

. tHi.,5 avio --, t ai.-ai.-v» l.i*, yu

providência»
>.V.ta
j.val-.MJa ?.- >>vvftt;oru.-' *•' M-cseu, proírssvvr 0!»sarto Tapr)o oomandante Amaral lvivoto. qt;* nub-J Paa.* CasAKÍo e ai í-.-t t-AwJt.V' vi;v* tdíntista. advogada
e wcripreendeu prontaniente a »)oano* I peía rfs-peotfv-o .trrt-cr d.# q-a* -a'(,-,c>d.-. insiiiutcSo.
jhartara
A
scoieviade Cvytt* siro,-, d*
sido
.veicíaMw"«" prt-!
Na atual temporada
o fr.ter- í r.if i:-.x< traba;».-» d* •.-.-.avtK-S-a rrv- ' P>"*ar Ja :as* itut-S de orcanltafa.iera!
determinou tur|«-rr,tít» <ssatr* a ttfo « tt»tr* a» <*^ i fas* preparatória
| ventor
d« t.-»fossem ampliadas a mais pasaiwi J wrmWews, b^ao evew .-» s*.-vi- NalNos priticos. de
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O eacoatro it hoje mire
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decidii recomendar
d. a
Foi pelo voto unanime da Coníerência que se aeciaiu
rutura das relações diplomáticas com os países do «Eixo»
*,*,,, ,,.,,„;. ui.i iiiiiiul. ,t i|in..*.lfiu
,U li.rm.i tinu vlnli.i i-otiirdanilo.
in lll' lU-t.niil.. de Coii-iiiltíi ilu*'
Minl.-tnw .in» i;.iIii...V.h HMori.Jici.,
a projeto ilo M.4,\u... il»' Colômbia
,, il» Veni.itiu.ln dclorinliinullu o
rompimento tios !'.ll-.c*, d" ('..UUnuiitn ...in i*. potências ilu til-to,
üiilom ao cuii ila noite, tl-pol-i
do-i ti-iilNilho- secretos de relotiues.

I miii.iiiiiii 113 fotógrafos, Uil çrn n |
tio m.1t|ulnns nuo «o vlunt,
jnomeio
I'"' tlm, I"! ii.tiiiIII.Iii ii o-itrii
|
il" tio ttulos. As 6.30, tomavam
, lu--.ii mt Rrnnilo itio-ui uo i lm m.*
More". I" o onlAo llcoil iiplnlliuli*,
lllllll.'!'.. ttO poisoltit.
| "elido
>i'¦ <• o» «Irarelhoi (Io "i eundlclo
[
...ulu titlo puderam ovltnr u".' ti
lomprrtilurn so tni-iiaaHo libufailn
.Vio lítrtlou ij'i" o nr. 0« Wll Ido
•« 1101 Ul llO h.llflO llllll*! st.' 11'Ullliiiiii oa -1 membro» da l" Cg.mlt.* Airinha, presidente dn Couforônnilo tu do solidai u-d.ule política) etn o dn I1 Cnmissilo, abrisse on
"~ os chiincelercH ou «eus repre- I111I...II11.1
son um lc» — foram aborta' liíltn
t/VíGSÍJiYT IÇÂO n I
fio (|ue joi'n,iÜfilas n povo podes*
som assistir fl votação.
PROPOSTA
O lmpa-80 tlu véspera detoniiliiAra o redobro dns atividades. Os
tlolh verbos um eiioiiiio foram pusto* tio laüo. A iiiitopi-Mo ou n
in>-i[>o-0i;ào dn tu*g)illva lumbOm
(«vê a mesma norte, hí on dedos
corror.iiii, rápidos o sôfregos, poIns folhas Joa dicionAtios, em .*.¦«¦•
-.a de uma palavra (juu haimonlaas&ü o espirito ilo declstio ito
muitos com as uiulelus Ap. alaxij.t.. K olhos felizes tmoonlrn ,

Logo em bck*iU1h fts HK«-hn« pnlavra» com (itu* tibilu a ecssiUi, u
sr, Oswnldo Ai a nha deu n pula*
vra an chanceltM' da Bolívia, ar.
1','iluaulu Amo MaUou-o, ritlittiir,
|i.iia ler a proposln nunllflcndín
representante boliviano loti »
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nue fflrn acordado comu cotuilltidor dns pontos tio vlnla ncialM,

mm no verbo r-<..iiii».dor u uiif ! PrOpOStfl 01116111 apTOVa- )
.
unha um sentido tão próprio pa*
,.
,.-*¦¦_.
,i, o momento. Noa poii-nttriçr» I da na reunião plenária
elo apareceu com o .-.Igiilficntiq tio
I
outro tia mesma primeira conjtigrtÇào, acomodar. Acomodou to* j
Krpuliliras
As
nmcrloiuins
doa cum o texto em duvida i- ticomudou tae lento n.,,1 „ ohjúiivo i fea.lirni-im sua (Icolaraçüo ile
Ms.ido anto « li tliilvel uue jft considerar todo ato ile a-rrsoftU no liiiuai ilu nosso contl- | são tle uni efltlldt) rxtrn contlnente.
iit-nt.il oontra umn tli-lii:. iiiiiio
Coubo aa honras Oa vitória tlu*- : a((, (lf ,-rM'sjj- *.(mtr*, ((„ills,
...
,
üd. coordenação ao chanceler Ospur constituir umn amoaoa
waldo Aranha c o rcpre-ientantc
inifiliala u libcrdndr r a inilr
do mlníMro do Kxtertor de Cuba
bem o assinalou tio dav o seu vo- pciiilrniiii dn América
to il Indicação, hí a v llôtüt não
ll
toi eamaoclda pela HnguitKeni Qtie
as-conveniências escolheram.
As Itepiibllons
n.mcrloitn.i.1
O lonipfmonto u-ansformou-de- icnfitin;im n sim coinplila
sonuum
linporaüvo
Imedluio,
Ou
liilat'irtluili* r ;i mui dctornilma reconiondttQào aos exccutlv oa
naçào dr cooperarem conjunpara (jue rompam. Knti ei;tnto,
mesmo com essa feição, não se tamente parn a proteção reciconciuUíl tjue alguma das nossas proca, alo qur o.s efeitos d»
naçõos ligada*, eatíis entre M pe- presente agressão ao ooiillnonhm compromissos de Havana e tr triilintn desaparecido
obrigadas por de\ et* tle honra a
docidfr segundo o sou sistema inslll
tttucional, falte ao princípio acelto da solidariedade, du qual o nue
As Itepúbllcas nmcrloanas,
ontem ne assentou; íoi apenas uma obrtlii-iitrs tis rrcrn- rstalirlr•consequâncía natural ,e lógica
iitlas por suaa próprias íris r
diante do facto consumado da
dentro ila
posição r clrcuns-'
«grossao a um membro da comu*
l.meias tlr i-ailii pais no atual
iiiiJiule iimerlcaiin.
0 projeto n. _l recebeu. 6 cer- conflito continental, recomenlo, unia, r-adaçilo nova, u huu e*- dam a rutura tlr suas relações
tom
o Japão.
plrito íicou com toda a Império* diplomáticas
Mdíuie. fcí entre os que o subscro- Alrinanlia e Italia
pnr trr o
\or-i-m assim modificado nenhum
primeiro tlrstrs Kitados a-.ro íoa buscando uma ttvasiva, coilido r os outros dnis dct-laradn
uto o -ti - Oswaldo Aranlia bem
salientou, ao declarar, cm nutra» guerra a um pais americano
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Doia f ls, k i it ti t i-.*í colliitloa iiimiitlo o cliiincolor nrgonÜno clitvn o sou volu rclnllvo k rosoluçfto recomendando a rutura de relações
(llploiiiii ura:, com o.s pnlses do "Eixo"

oMruiura de pnz. Engrandecida pnra melhor exatidão. Sl a hon
próspera pelo trabalho dos seus ra nacional chega a predotormi1 mais trnn.-icon-1 íi-bos, foi senipre paru o miintlo nar o heróico, aconselha tttnrbem
...
I". i-i.. |u uma promessa o nfio uma amea- a previsão o cautela em tud". eom
^ reprosentaçfio deste feliz conclônclft plena de quo ante o
. Ml;
no tom doa ^
Jllnllcil
ii|.ii.li.i i|.i«
l""lllls'""" moral, estA nqul pre- perigo da liberdade o indepondônHnll. hiii. .'uni
'i-i 11 niiilli'
iinill
miIucAii nin ai.ili.t
tle nor upro* Inovo» nnn
.
.
itlMitti
rotno um sô eurpo, uma da. nào nos cabe fugir ao saerilude
HOt-jetladi-H
inr-iodoH ãrt-atcoM
.nin.uio». a pnitiul, ,1
í llllll .
ficlo.
vinòi-lrn 1111I1I11
o -ollilArln, para
tiruailonal'' aliftrqllliMis •' a ndo
dc\c'
I.i.i.l.
vn,
iiasemb
íins
.'iiiiii
1 i-tniMiHnr-M* .,
l'll.lllt'1'li'l
lllll.
e roordenar sua' acao
II
1
1-. precisamente da essôncla do
n..'i...l..i.
1101
dou
plll
çflii tlefltlltlvn
tfvro eooiiVT-1
nmqda .,,,'¦
m*i a ,*\i-i.*-,-.,.. 1 .,.,
iih»,>hi
¦
>
stln
naslatíiicln
iibrvnslvn
mu
o
Miililii,
conceito do não bollgerflncin O
linl lllll llll-lll 1llltllN llll* «IU ll*. I.-Hlleuiiao enlre oh lepresentanles ^*****f liiii, na
mias
de
•¦
*
possiproporcílo
*.1
Ia
11
ihkiuiI/iuIici para
princípio dn assistência defensiva,
COMO JUSTIFICOU M1-:11 VOTO puimiivoli. ilo' Kiivornos, o t|tio «I blllilailcs.
.li. ilh-eltt! il.* inil..'. t. .1.' i-iitlii 1111.1I
que (anto na ordem nacional de
lllllll. .1 liue I..1.1111 lllialli-.l.l..-. e ile....
,
,„
,
cada país. como, tambem, na orI11111l.1111.t1i.il tle-lti ali
11 mini
I,0,*na lh' '*"lloV' om
Cll \ mki.i.i: ÃIKIIÜNTINO
halliloH o» (.'ii"*' ,¦ uoillroliulo» emn I a í™"'*!
?"* dem continental, requer o os fôrlula feroz ensangüenta e desluda reside, por Imiiu mesmo, iili
ro coordenado e a organização au.1
troi,
renhscernm
novas
Inlitieiiini
Ideologias,
tli.flitlt!íln
*<sln o dlnriit no rom
pn
enlo público dos respellvuH pol'*o|
qui- o
1.11.11 tli' .'mlu iiiujAii .• n lt.i.-1 .*,,..¦
pretendendo criar numa contra- lerlpada sobre planos comuns. A
1 hn rn rln
1. nin.i/n. tia A tK uni lua,
.ilun
ir.
i;.'i
ilu
im
Holnt.'i1ea
ilícito parailoxitl um illrelto eontrit defesa de cada território e de ea,'.! , "lnlllli,l.nl,
,lr. 11.,,.,•„•*, .,,. ii.,
ItiHtil leoti ti al ii utlti tti- neu pais:
mlu alr uiii' eoniocam por uma o direito,
'im llllll li» llll || . llln. in ,1 'II
que
pretende eon- da soberania 6 por si uma forma
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NAo vlmo» aqui
argumentar
com palavra 3 de poz senão com
do
segurança
conllnenpalavras
tal, quo estA em eminente porlreconhogo. Muitos quereriam
cer o perigo quando JA estivessem
sobro.nossas
cabeças os
pairando
bombardeiros, quando estivesse
caindo a mctrnllin e destroçando
os noasos lares! Enlão, não seria
a hoytTdc dofesa; seria, então a
horjí da derrota!
(Jfuilo Aem.
Aiijnu.ws).
(Devemos vir aqui como todoa
vimos, o 6 essa a aspiração dos
nossos povos dispostos a sofrer
as consoquAncIns da batalha. A
pugna não 6 um prazer! Para ela
dovemo- desgarrar-nos das riquezas materiais. A elas devemos
empregar as próprias vidas;
a
elas como na pira ardente em que
os Iluminados são santos que parn salvar a Inviolabilidade do seu
osplrlto se despojam das riquezas,
aselm tambôm os povos desprezani as riquezas material*, sàa
vida econômica, a vida dos seus
filhos, tudo enfim, nessa plral
Não 6 hora de defender riquezas materiais: é a hora do sacrlficlo! (ifulfo bem/ _ploujoj).
O espírito do lucro, o espírito
dos lnlerõssM materiais, o osplrlto ecotiAmlco não fala na hora em
fine so defendem aa riquezas morals do um povo, em que deveriamos confundir nossos corações estreltamento com os povos que derendem a nossa única causa.
Não é nobre pretender que as
liberdades, quo o patrimônio do
Justiça quo almejados, que a unidade da Amírlca pnn-qual proçuBinimos — a detendam oa outros,
enquanto
nos
recolhemos
ao
egoísmo o a uma falsa segurantodos
estaremos entio
ça, porque
comprometidos. A hora nSo poupara ninguém; todos seremos absorvidos neste continente submetido no Jugo ou todos nos nos salvaremos com a bandeira em fe6ta
da unlilndo nmerlcanal (Aplousos).
Não S, pois, com espírito egolstn, não t cotn o espirito de defesa
econômico, não 6 com os livros
do contabilidade que devemos arRiimeittar. Se assim Iflra,- como toria podido resistir a Inglaterra
neste Instante, no' eplsfldlo Aplco e
glRiintesco om qüe vô fundlrem-ie
suas riquezas Inteiras, desaparecerem suns rcllaulns' e suas cidades,
afiindnrem-so nos abl-mos do mar
Incalculáveis tesouros, c «em omhargo, sou espírito luminoso «rgtie-ae altivo, voemente e cheio do
fA! Como poderiam dorender-se oa
povos subjugados o manter suas
esperanças, quando sua riqueza
tivesse desaparecido? Estariam absoiulamcnto oslncolados mau, sem
embargo, o espírito estaria lntnclo e sonharia. Como poderia en-

tcndcr*se — e doverel dlzé-lo porque esta é uma nação do nosio
continente — quo os Estados Uni*'
dos, país de alto padrão de vida:
país do grandos normas de bem*
estnr; como poderíamos oompteondA-lo dlspondendo cifrai 1'nnlAallcas quo noa parecem astronAmlcaa em que vão de envolta, no
rio caudaloso, toda a eua prós-

(Conclue na 5.' pá».)
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O MAIOR AVANÇO RUSSO
DESDE INICIO DA CONTRA*
OFENSIVA
*'¦*

^__

•

Moscou, 23 (Reuters) — A'
emissora local
anuncia hoje o
maior avanço dos russos, desd*
contra-cfenslva soviética
que a
repeliu os alemães das aproximaMoscou,
hA
sete seçfies do
manas.
Os russos romperam através
das linhas alemf.s em setenta mllhas de "front", ontre Smolensk
e Lenlngrado, atingindo um ponto que fica a cem milhas apenas
da fronteira da
Letônia. A cldado de Reshev
eslâ completa*
mento cercada de tronas nnvIAIIcas, estendidas na direção da eatrad» de ferro Mosoou-Hlg*,' por
varias
milhas
ha direção* ds
oest_.
i
Alcançaram a linha paralela a
Smolensk, que í assim s«rlamente ameao-ada do norte. Em dois
pontos, as tropas russos estão a
quarenta milhas apenas do lmportont» entroncamento ferroviario do Vellklye-Lugl,
teatro ds
violenta bataliu.
no verão pas*
sado.
Esses dois lugares sâo Andréapol e Torpa — o último na linha
férrea Moscou-Utga. Nesse avanmais
do 2.000
ço de surpresa,
distritos foram libertados do Invasor e
os alemães perderam
para mais de 17.000 homons.
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FILMES PARA HOJE:
CINELANDIA
Cln-nc aiSrla — Jornais Na.
olouols • Estrangeiro*.
Intii'rli> — Rainha da Plila
e A Volu do Aranha Ns*
eva, (aérie).
Jl-tru — Mata Harl,
com
Greta Gnrbo.
Oiltio-i — Jo&o RatAo, Fllms
português, com Oscar da
Lemos,
rnih* — Fugitivos do Tsrror
com John Wayne.
1'lns» — BatalhAo d* Para*
qtiei'ítíi o Complemento».
Hei — A Noiva de Meu Marido, com Melvln Douglas.
C K N I II O
CeulenArlo — Ao Sul de Suei
e VOo A Mela Noite.
Cln-no
Trl-non — Jor nal»
imulonals e estrangeiro*.
Colonial — Cleopatra • naturro» de Palco.
O. Pedra — Conqulitadora»
» Senhorita . Sandy.
Eldorado — Qttoro Caiar-nia
Contigo • Cupldo
Perl.
K0S0.

1'liirlnnii — Serenata Pralaada « Fronteira Perigosa,
iiunninl — Um Galante Aven*
turelro e Complemento»*
Ideal — A Milionária o O
Oar-on e A Vida Tem Doia
Asp.tos,
Irl» — Contrabando Humano
o A Hctmlllto das Plmentlnhas,
l-npti — Conqolstftdores e O
Filho do MandSo.
Mrm ile Si — A Volta do
Fantasma,
Metrópole — A Cldnde Qu*
Nunca Dorme • O Puma
do Tucson.
illlttti.In — Barbudo da Fu«arca o Zaiiboungn.
Opera — Homens Contra o
C'ti o Luar * Melodia.
rnrl»l-n,- — Minha
Vlía.
com Carolina e Prêmio de
Ctinldo.
Popnlar — O Homem Que «e
Perdeu o Dlstnrce de Um
tmpostor,
Primor — Ksta Mulher m*
Pertence e Cldad* Slnlatra.
lllo llranrn — Ao Sul de Pago

Pago e A Volta d* DrAcula.
S«o Joaé — Dona do Beu
Deatloo « Complemento*.
II A I lt II O S
Aifn — Saudades de Lâspánlu
o A Volta do Homem Leio.
Aiurrlra — O Morro eo» Máoa
Espiritou.
Americano — A Volta
do
Fantasma,
Aiu.lo — A Cidade Que Nunca Dorme.
Avrnlilii — Serenata do Amor
e Conipleniento».
liamirlra — A» Quatro Mlea
o Murcha Siingrenta.
llrljttlli.r

— Dol„

Ccintrll

-jma

Cidade Inteira.
Cn rloca — Uniu Mensagem da
Reuter, oom.Bdward Q. Roblnson,
Calumtil — um Pedacinho do
Cl*u * Divisa dos Oiamantes.
Cnll-tru - Os Anjos no Caatelo Misterioso e o Dlnamfco,
Btllaiin — Comando Negro e
Complementos.
BitAclo ilc sa _ o» arego»
Eram Aa.slm e Marujos Ini.
prlvlsadoa,
Flumlnrn.e —

S.

Francisco

Muralhai

n

BHly

de

* A

Justiça.
UrnJnO — Sorlf de Cabo de
Buquadra,
finnnnhnra — Serenata
do
Amor e Coniplrmentna.
lliulii,trk i.nho — Esta Mulher me Tortence • Minha
Vida com Carolina.

I-ane-n- — Sob o Luar de
Mlaml * Coniplonienloi.
Jovial — Ao Sul d* Suei •
Familia do Barulho.
Madorelra — Sorte d* Cabo
de Esquadra a Defensor do
Povo.
Maracanã — Duas Mulhersa
Complementos.
Mascote — A
Amaaona
d*
Tucson • Motim no Arlloo.
Méler — Ouro
do
Céu
•
Complementos.
Metro-Copacabana — O Mtde Oi, com Judy Qarfdeo
and.
Metro-TIJnra — O Mágico de
Os, oom Judy Oarland.
Modela — A Carta « Complementos.
Mod-rni, _ Al*. A_níllo* e
Fronteira Perigosa.
Nacional — O Filho de Monte Cristo • Cèntenirlos d*
Portugal.
Natal— i.adrlln de Bagdá.i
Complementos.
Olinda — Mulher» d* Luxo
e O Turbulento.
Oriente — Teu Nome 4 Paixâo e Tambores
.•
FUManchu (série).
Paralao — Ladrão de Bagdad
e Complementos.
Paratodoa — A
Bela
e O
Monstro e Eatas Gra(lna)
de Hoje.
Tenha — Cruel
t O Mau
Deatlno e Cav. da Mort*
(série).
Piedade — A
Carta,
cora
PrMto Davis o Coniplementos.
Plrajá — Quero
Ca»ar-m*
Contigo e Ctuniiloiiientos.
rnllt*ittna — Morro dos Máo»
Espíritos.
—
Quintino
Tentacío
d*
Zamlbaj * Piloto de Ar"""¦Jo.
Itnmit. — Ouro
Liquido
•
Tambores
do
FO-Manchfl
(aérie).
Ileal — Patrulha Perdida «
Casa Sinistra.
nita — Luar e Melodia • O
Turbulento.
Rosário — Gavlfto do Mar «
Complementos,
Itoxl — Dona do Seu Dentlno
e Complementos.
¦anta Cecília. —
Ilha
fos
Horrores * üm Caaal do
Barulho.
— Serenata
¦Io
CrUtnvAo
Prateada e Complemento*
—
Bia I.uls
Umu Mensagem
d* Jleuter, com Edward O.
Rohlnson.
TIJnea — TentaçRo de Zanslbar e Tres Cavaleiros do
Texas.
Varleli — Aventura
Nii
Selvas a Cavaleiros do Perlgo.
Taa l.oho — O Síblo de Rio
Trio a Complementos.
Velo — Buldog Brutnont. ni
Earncla e Punia d» Tucson.
vila
laabrl — A»
Quatro
M&oa e Complementos.
N I T E 11 O 1
Bilen — Irmltoa Max, no Clrco e Marcha Sangrenta.
Imperial — A Tragédia do
Circo e O I.obo so Arrlara
Odeon — Aloma e Comple-

mentos,
Piiralmlna — Azas da Eaqua*
dra e A Aranha Negra
(«érle).
Hlo
llranrn — Levanta - t*
Meu Amor e Complementos.
(Io Joaé — Quando Mnroros
Sn Juntam o Punhos Rpvolver.
PETROPOLIS
CapllOHo — Aloma. com Dorothy Lamour.
Clne-Corr-aa — Cara Marrada e Avent. Heróicos (sérle).
Rlérla — Comando Negro •
Complementos.

NOS TEATROS
larloa Cume, — A Mulher
do Padeiro, com Vicente
Celestino.
Itecrela — Cll, Valter Dnto,
— Você J4 rol A Bala?
nrglnti — o Maluco da Ave-

r"*

Smolensk seriamente
ameaçada de peste

nlihi, com Palmelrlm • 6iia
Companhia.
nival — Cia Eva Todor Chuvas de Verão,
Serr.-id.ir

— 0

Anncleto,
Pera;

Divórcio

com

do

Manuel

