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Desembarques japoneses na Nova Guiné e nas ilhas Salomão
estabeleceram séria ameaça sobre a Austrália
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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, ofi-
cialmente. de Batavla, esta ma-
nhã, que aviadores holandeses tl-¦nham acertado Impactos diretos
em quatro navio» de guerra Japo-
neses, 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 coman-
do das forcas das índias Orlen-
tais 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 na-
via» Japoneses no melo do estrel-
to de .Macassar, entre Bornéu e
Celebea. Impactos diretos ale bom-
bas de JOO quilos foram obtidos
em um grande couraçado, um cru-
íador pesado, um cruzador lll?»!-
ro e um grande navio transporte
enquanto mais um destroyer.
dois grandes transporte», e um na-
vio menor foram, cada um deles
atingido» por bombas de 80 qui-
los, durante um bombardeio em
mergulho feito pelos nossos avlBot
de combate. O total de doze lm-
pactos diretos foi obtido nns oltc
r.avlos. Não houve perdas do nn*»
ao lado".

Notlclou-se ainda que lô pes-
soas foram ferida» "em alguns
navio»" avariados nos do's ralns
twreos japoneses de hontem con-
tra o porto de Belawan, na Su-
matra.

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'» !J«e}ro»
em quinze pessoas. "Esse ataque
foi levado a cabo por seis avIBet
japoneses, que deixaram cair cer-
ea d* sessenta bombas. Por volta
ti uma hora da tardo de ontem
Belawan, Delttl, foi novamente
bombardeada, desta vez por trêf
aparelhos Japoneses. Houve da-
no* em alguns telhelrcs e navios""Durante um ligeiro bombar-
delo em Sabang, foi a pique uma
pequena embarcaçUo abandonada.
Fracassaram as tentalh'as Inimi-
gas para bombardear mais dolf
navios. Afora Isso, nao houve atl-
vldad» Inimiga digna de menção
nas varias regiões das provincial
exteriores, onde o Inimigo vinha
efetuando bombardeios, nestes nl-
timos 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 aero-
ajromo de Palerhbang. Duas pes-
soa» ficaram feridas. AvlSes da
Heal Marinha Holandesa, em 22
de Janeiro, efetuaram novos ata-
que» contra Kuchlng. e bombar-
dearam depósitos na embocadura
do rio, os quais ficaram em cha-
mas".

Jf-cpdidoi no- Filipinas

O general Douglas McArthur
Informou ao Departamento da
Guerra que todos os ataques Ja-
poneses ontem na Pcnlnsu'a de
Batan foram repelidos, muito em-
bora. tivessem sido esses ataques
multo fortes, "mesmo extrema-
mente pesados nas últimas vinte f
quatro horas".

comunicado do Departamento
tm que essa e outras Informações
foram transmitidas foi o seguinte:

"Comunicado, baseado nos In-
forme» recebidos nesta capital atí
ta 9,30 .da manbã (E. S. T.):

_ "Filipinas — Os Japoneses
tem continuado a desfechar vio-
lentos ataques contra as posiçBes
Co general Mac-Arthur na penln-
sula de Batan. Durante vinte e
quatro horas, os combates tem si-
do rudes ao extremo. As tropas
de assalto Inimigo teem sido for-
temente reforçadas. Não obstan-
te essa circunstancia, todos os
ataques Japonese» foram repeli-
éos eom pesadas perdas. Aparen-
tehiente, o inimigo adotou a táti-
ca de assaltos contínuos, sem con-
slderaçao a baixas, esperando
com a sua superioridade, esmagar
as força» de defesa. O general
Mac-Arthur acusou o recebimen-
to de uma mensagem do general
Sir Arehibald Wavell. congratu-
lando-se com ele e o seu coman*
do pela magnífica defesa da» Fl-
llplnas. Informes de Mindanau re-
velaram 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 a luto
no Malato

Notlclou-se de Singapura, esta
manhã, que luta pesada estava
em crescendo ali e que a pressão
Japonesa nos setores central e
norte de Malala aumentara. Ti-
nha havido novas penetrações e
inflltraçBes no oeste e a ativlda-
da aérea Inimiga era grande em
toda a area de combate.

Os soldados australianos e Indla-
nos que enfrentaram e detiveram
o principal exercito japonês ha
tres dias caíram, com esforço de-
•esperado, em tremenda contra-
ofensiva quo sa* estava estenden-
do por aérea de SO milhas pe-
lo Estado de Jahore. A artilharia
troava na cosLi orieniál da Ma-
laia, 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.

Ocidental que era a maior amea-
ca contra Singapura. Em muitos
pontos, « luta se travava corpo a
corpo entre os australianos e bri-
tanlcos, 3e um lado. e os Invaso-
res nlponlcos do outro. Reconhe-
c.eu-se oficialmente qne havia In
flltraçoes Japonesas nas regiões
costeiras de Batu Pahat, a 66 mi-
lhas noroeste de Singapura, mas
a ação principal estava se tra-
vando em torno de Bukit Payone
a nove milhas ao norte de Batu
Pahat.

O comunfcoa.-o ic Singapura
"Ontem, na área de Mersing

continuamos em contato com o
Inimigo. A nossa artilharia este-
ve ativa, acossando o inimigo
com bons resultados.

"Na frente central, as nossas
tropas de valguarda estão em con-
tato com Inimigo na área de
Chaah, onde os combates estão
atualmente em progresso."No oeste, a atividade inimi-
ga aumentou na área de Batu
Parat, com Indícios de infiltração
para leste."Severos combates continuaram
a se verificar na frente norte, em
torno de Buklt Payong .

"Houve considerável atividade
aírea, durante todo o dia, contra
as nossas tropas de vanguarda,"Uma pequena formação dos
nossos aviões de cça. encontrou

ârêa de Tríyong Peng. esta manhS
e, em conseqüência, um dos nos-
605 aviões de caça está desapare-
cldo .Atividades normais de pa-
trulha e de reconhecimento foram
realizadas pelos nossos aviões."A força de aviões Inimigos que
ontem incurslonou sobre Singa-
pura consistia em cerca do 54
aviões pesados de bombardeio, es-
coitados por avlOes de caça. As
última» Informações revelam que
os nossos aviões de caca abateram
seis aviões Inimigos com certeza
dois provavelmente, além de danl-
ficar vários outros. Os danos mi-
lltares foram novamente limitados
principalmente a edifícios e o nn-
mero de vítimas e? pequeno. Ha
5S mortos e 170 feridos entre a
população civil."Aviões inimigos novamente in-
eurslonaram contra Singapura es-
ta manhã, sendo Interceptados
pelos nossos aviões de caça, que

destruíram um avião de bombar-
delo inimigo, e. provavelmente
tambem um outro".

Os britânicos ref Iram-se da tjrtc
de Moulmein

Anuncia-se de Rangoon que at
tropas britânicas, enfrentando
forças Japonesas multo superio*
res, retiraram-se da área de Mou-
meln, enquanto o inimigo se movi-
mentava para aquela regifto, Jft
estando a uma distancia de 26
milhas. Declararam os britânicos
que a retirada tinha sido feita pa-
ra "levar as forças a pontos de
onde seja mais fácil o transporte
e onde melhores sejam as comuni-
cações".

E esta manhã um comunicado
do exercito informou nue nào
houvera modificações na área de
Moulmein.

Rane-roon, a capital da Birma-
nia, teve esta manhã dois alertas
antl-aereos, enquanto um nume-
ro. multo maior que o usual, de
aviões britânicos dos pilotos vo-
luntários americanos patrulhava
os céus.

Desembarques na ISova Guiné c
nns ilhas Salomão

Melburne transmitiu o se-
gulnti comunicado: "Durante a

uiiKffottr'•tanTrtw--Ã-a-*«rigf,¦ a*i#j*t»8/aV Ut-J*; tfc»ètttói,nw--Jal)*-me
ses foram feitos na Nova Guiné
e nas Ilhas Balamão' Esta ma-
nhã esteve ativa a atuação ja*
ponesa de víos de reconhecimento
sobre larga área dispersa nas
mesmas zonas. Nio houve infor-
mações de danos".

— As ilhas Salomão se acham
numa longa cadeia de montanhas
á leste da Austrália e da Nova
Guiné.

Essas Ilhas se acham sob man-
dato australiano na pine norte-
ocidental, que era ulemã antes da
Grande Guerra de 1914, enquante
o restante se acha sob mandato
britânico.

A Nova Guiné, tambem sob
mandato da Austrália se acha a

cem milhas da terra firme austra-
liana.

Ameaça ci Austrália

Para examinar a seria situa-
çâo creada por esses desembar-
ques, no que pode representar dc
ameaça á Austrália proprlamen
te dita, o Gabinete esteve reuni
do hoje em Melburne, em sessão
especial.

O vice primeiro ministro Fran-
cl*a Forde dec'urou que "os aua-
tralianos devem compreender a
gravidade do momento e .is tem-
pos perigosos que os esperam" t
acrescentou: "Mas acima de tu
do essa situação exige coragem
sangue frio e prensa na adocâ<
de medidas para a defesa".

Admitc-se a captura da co pitai
da Xota Bretanha

Com a Invasão da Nova Guiné e
ilhas Salomão, noticiou-se tambem
a possibilidade de que os invaso-
res nlponlcos tenham realmente
capturado a cidade de Rabaul, ca-
pitai da Nova Bretanha. Des-
•a manejra, mal» ainda «a apro-
xima a fuerra do taraitorlo au«-
traliano propriamente dito.

Quanto ás descidas nas duas
Ilhas acima (Nova Guiné e Sa-
lomâo) declara-se que mesmo que
os Japoneses consigam ali estabe-
lecer bases firmes, sua atua-
ção não poderá ser realmente gra-
ve para a Austrália, podendo tâo
apenas os aviões nlponlcos fazer
raids a Darwin e outros pontos.

Confirmado o desembarque em
Bismarck

Telegrafam de Melburne: "O
vice primeiro ministro Francls
Forde anunciou que o único de-
sembarque dos Japoneses no Ar-
qulpelago de Blsmarck que foi
confirmado foi o feito em Kelto

0s alemães em contra-ofensiva
na Cirenaica

Cairo, :3 (De Preston Grover,
da Associated Press) — Com vio-
lencia Inesperada e protegidas
por ondas sucessivas de aviões
de bombardeio e caça, as forças
do Corpo Expedicionário do ge-
neral Envin Rommel penetraram
90 milhas em direção ao Nor-
deste 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 observado-
res militares britânicos acreditam
que o general Rommei esteja em
plena contra-ofensiva.

Círculos oficiais, por outra par-
te, declaram hote que a investida
britânica numa profundidade de
400 milhas, contra el Aghella, na
Trlpolltafda nada mais íoi do que
um "reconhecimento masslço"

e que na realidade, apezar do que
foi dito o grosso das forças bri-
tanlcas nunca esteve muito a
oeste de Agedabia.

Desde alguns dias, entretanto,
os oficiais britânicos vinham no-
tando um sensível acréscimo do
poderio aéreo alemão, resultado
evidente de reforços trazidos atra-
vés do Mediterrâneo. Além dls-
so, noticias de fontes autorizadas
admitem que o Eixo tenha con-
seguido 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 ago-
ra cabal confirmação pela reno-
vada potência em tanques ¦!
aviões das fjrças do lulzo e ¦*¦
crença geral que o general r.cin-
mel está procurando repetir o
contra golpe que desferiu em
abril de 1941 quando levou de
roldão até a fronteira do Egito
o Exército do general Wavell.
Desta vez, entretanto, acrescen-
ta-se que os britânicos não es-
queceram de construir obras de-
fensivas em sua retaguarda, em
previsão de tm golpe como o
gue acaba de s^r desferido.

Enquanto as vanguarda» brita-
nicas 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-

to, entre Marsa Brega e Ageda-
bia, 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 com-
pletamente plano é muito favora-
vel ãs operações das divisões mo-
torlzadas. As tropas retirantes
vieram ocupar posiçBes nas ele-
vações de terreno mais para les-
te (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 ln-
gleses ainda possam dispor para
oferecer resistência ao inimigo.

ESTA A LESTE DE AGEDABIA
AS PRINCIPAIS FORÇAS

BRITÂNICAS

Cairo. 23 (Reuters) — (Do
correspondente especial) — Reti-
rando-se quarta-feira ao cair da
noite, as forças do Eixo desço-
briram 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 in-
declsa e é ainda muito cedo para
se saber al.co, com precisão, acer-
ca 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 ge-
neral Rommel está fazendo nova-
mente o que tentou realizar, de-
pois que as forças imperiais se
encadearam c-om Tobruk, no ini-
cio da campanha procurando
desfechar uma otenslva preventi-
va sabendo que, a menos que não
possa agir prontamente, já será
tarde demais.

Desde que as força* Imporia'.;
entraxarq em Sengasi. no dia da

Natal, deve ter-se tornado evi-
dente para o general Rommel que
as forças britânicas tinham em
pregado as semanas intermedia-
rias para reunir fornecimentos e
material na Cirenaica ocidental,
preparando-se para uma nova
ofensiva contra os remanescentes
do inimigo. Ê essa ofensiva que
ele está, sem dúvida, tentando
antecipar.

ENCONTRADA EM BARDIA
GRANDE QUANTIDADE

DE MUNIÇÕES

Cairo, 23 (A. P.) — Revela-se
agora que as forças inglesas que
capturaram a fortaleza de Bar-
dia, no dia 2 deste mts, encon
traram ali mais de dez mil tone-
ladas de munições de toda es
pécie.

Cairo, 23 (A. P.) — O capitão
Ollver Lyttleton, ministro brita
nico no Oriente Médio, e que
acaba de visitar os campos de
batalha da Lib.a. disse que é"surpreendente" a quantidade de
material de guerra que os Ingle
ses capturaram em Bardia, de
ende alemães e italianos preten-
dlam iniciar a nova ofensiva con-
tra o Egito.

COMUNICADO ITALIANO

Zurique. 23 (Reuters) — Se-
gundo uma irradiação aqui ca-
ptada. o comunicado Italiano in-
forma:

"Sob a vigorosa pressão das
forças mecanizadas alemã e ita-
liana, o inimigo, ontem, aumen-
tou a rapidez da sua retirada em
direção a Agedabia.

Foram feitos muitos prlsionci-
ros, no curso dessas operações. O
materui de guerra apreendido até
agora consiste de 47 canhões, uma
dúzia de tanques e carros blinda-
dos e mais de uma centena de
unidades motorizadas foram, ou
capturadas ou destruídas.

Os aviões italianos e alemães,
cuja superioridade está sendo pa-
.enteada vitoriosamente, conti-
nuam a sua tarefa incansável de
atacar com êxito as colunas mo-
torizadas, tropas, depósitos de
concentrações e os comandos Ini-
migos Lm dos nussoj aviõea nào
regressou".

a 150 milhas suleste rte Rabaul
capital da Nova Bretanha. Toda-
via, apesar da seria ameaça que
os aliados estão enfrentai-!i,
acrescentou o declarante, "Den-
tro em pouco limparemos dc Ja-
poneses todas essas Árias".

Hanoi bombardeada

Noticlou-se de Chungkln qut a
base Indo-chlnesa que os avia-
dores do exercito republicano de
Chlang Kai Shek ontem atacaram
levando a guerra pela primeira
vez para dentro du Indo China, foi
a de Hanoi.

Acrescentou o despacho que
tomaram parte no ataque •"•"
aviões, sendo 27 chineses de Ix.m-
bardeio, 15 de combato e 15 tam-
bem de combate, norte americanos
do prupo doa "voluntários" que
atuam desde longo tempo na
guerra slno-nlponlca,

A aviação inimiga, tomada dc
surpresa, não pôde oferecer re-
sitie nela.

Alocado o Quartel nai.nl japonês
de Yolo, na costa da Coréia

Uma noticia importante foi Já
tarde do dia transmitida pelo rá-
dio britânico. Disse ela que guer-
rillieiros chineses atravessaram c
Mar Amare'o •*» caíram, como ver-
dadelra tempestade, tobro o qtar'
tel Naval dos Japoneses em Yolo
na costa da Coréia.

Segundo informação posterior
sob a responsabilidade da Agen-
cia central chinesa de- noticias
morreram mais de cem Japoneses.
Yolo, qua raramente figura nos
mapas, é mais conhecida como
"Ryuho", e estagna península co-
reana ao nordeste da península
de Shantunjr. í uni porto fron*
teiro, rumo leste, de porto Ar-
thur o famoso baluarte russo de
que os japoneses se apoderaram
na guerra russo-Japonesa multe
anterior á primeira conflagraçãc
européia".

O IMPORTANTE ASSALTO
SOBRE O RIO MUAR

Jortore (Malaia), 23 (De Gllbert
Mant, da Reuters) — Os japone-
ses lançaram tropas subre o rio
Muar, transformando o que era
originalmente conhecido pela ir-
rltante tática de infiltração em
assalto ao fianco britânico. As
altas patentes do Exército brita-
nico no "front" não fazem segre-
do ila impor tanua iiue há cm de-
ter esta tentativa determinada
dos japonese-s de penetrarem no
meio das Ilnhac britânicas. Por
Isso teve lugar, hoje, uma dra-
mática conferência de três horas,
entre generais britânicos, sob a
proteção de seringueiras, para
decidir sobre a Junção de um Es-
tado a outro, no qual atualmente
se desenvolve a luta Nenhum dos
generais .Unha capacete de aço,
e enquanto a conferência prós-
seguia, oa bombardeiros e apare-
lhos de reconhecimento japoneses
roncavam no alto, sobre o lo-
cal. Menos de meia hora antes
de começar a coníerencia, bom-
bardeiros Japoneses lançaram al-
gumas bombas diretas sobre a es-
trada, a poucas milhas de dis-
tancia, mas os danos (oram le-
ves e logo reparados. E, se or
Japoneses tlve*8em sabido quem
tinha estado conversando tão so-
cegadamente sob as seringueiras,
a poucas milhas dali, talvez não
tivessem ido atacar simples es-
tradas. Enquanto faziam isso, os
generais explicavam claramente a
situação á imprensa.

DO QUE DEPENDE O FUTO-
RO DA AUSTRÁLIA

Syditev, 23 (Reuters) — Fa-
lando hoje à nação, pelo 

'radio, o
ministro australiano do Exerci-
to, sr. Forde, advertiu o povo
acerca do grave perigo que amea-
ça o pais."Pela primeira vez — disse o
sr. Forde — na história, o ter-
rltôrio australiano foi atacado;
pela primeira vez na historia, o
Invasor estrangeiro preacura to-
mar pé no sole. da Austrália. O
próximo golpe do inimigo talvez
seja uma '."inativa para invadir
o próprio Interfjr. Estou certo dc
que o Inimigo desfechará esse
ataque, talvez não imedlatamen-
te, mas é certo que o fará. Onde
quer que travemos combate, lu-
taremos da melhor maneira que
pudermos. Estamos prontos para
Isso".

O ministro forde disse ainda
que a batalhei pelo Pacifico é
também, presentemente, uma ba-
talha pela Austrália e o que é
necessário (a^rr é gravar no es-
plrito do povo. através de todo
o pais, o fato de que se houve*---
se bombardeiros e caças suficien-
tes na Malásia, nâo haveria ne-
cessidade de que a batalha pelo
Pacífico na present» (ase, se tor-
nasse tambfm uma batalha pela
Austrália.

"Neste momento — acrescentou
o sr. Forde — o Japão estA ata-
cando bases dis quais a Austiá-
lia pode ser atingida, com bom-
bardeio5; pre-^ntemente, os Ja-
ponefei» alcança*--*.*--! um poder;
aéreo lUflclenta oar» H.va-tur m

Os exércitos alemães que se retiram para Viazma
se vêem ameaçados por duas colunas russas

t uta.se nas ruas de bor o di n.o'
iloscoit, 23 (V. P.) — Infor-

ma-se que os exércitos alemães
que pe retiram agora para Vtuz-
ma, se vêem ameaçados por duas
colunaM russas que convergem
sobre ej.sy, cidade.

Uma delas ataca o oeste, par-
lindo do Mojalsk, depois de passar
por Borodino *? Uvarovo; e a ou-
tra se aproxima, vinda de Me-
dyn, pelo sudeste.

Mascou, 23 (A. P.) — Noticias
m lil lares desta manhã informa-
iam qu*? os russoi, na sua ofensi-
va na frente ocidental, a começar
de Meozhalsk, so acham Jâ agora
a .ip.-ie.iii quarenta milhas de
Vyazma, base principal da linha
de defesa alemã.

Um grupo de forças russa.*-
tambem está convergindo do nor-
deste, 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 devasta-
das as instalações do Museu
Etnográfico Local c queimados
milhares de livros preciosos.

A radio emissora tambem Infor-
mou esta manha, que, durante o
¦Jia de ontem, as tropas russas
e-ontinuaram em atividade e, num
setor da frente ocidental (Mos-
tou), libertaram, somente no dia
rie ontem, mais três localidades,
fazendo grande presa de guerra

e dizimando 350 oficiais e sol-
dados.

As tropas russa*-, perseguindo
as toijçaa alemães cm retirada
no saliente de Mozhaisk, diante*
de Moscou, avançaram 2',l milha*,
u leste daquele ponto, estabele?
¦ ondo, para o seu avanço, umn
média de 6 a 7 milhas, desde ii-J-t
.Mozhaisk foi retomada.

A emissora desta capital decla-
rou, Igualmente, que os alemães
abandonando Mushalsk, deixaram
de lado tambem extensas, planos
estratégicos, o locutor observou,
entretanto, que, embora haja
alarme * contusão nas fileiras
alemãs, os nazlstat» continuam a
rombater com tenacidade, em
muitos setores.

PF.LA POSSE DE BOItOUlSO

Moscou, 23 (U, P.) — l'm des-
pacho recebido diz que as torças
russas se estão apoderando da cl-
dade de Borodlno, rua por rua, e
que jfl uma grande parte da tnea-
rna se encontra cm seu poíler.

VIOLENTOS COM RATES AO
SUL DE bENlNQIUDO

Moscou, 23 (LI. P.) — Despa-
cbos de Leningrado Informam
que oa russos iniciaram uma
ofensiva, na zona sul desse setor,
para desalojar as forças Inimiga»
de toda a região. Acrescentam
essas noticias que so estão ira-

vando violentos combate» ao sul
de Iyonlngrado e a leste, em dlre-
ção de Schlesselburg, a mais tm-

1 portanto. das posições germânicas
que ameaçam a ex-capital russa,

Moscou, 23 (U. P.) — Com re-
I ferétteia ás operações do dia, no
j setor de Lenlngrado, t. radio-
emissora desta ''idade forneceu o»
seguintes detalhes:"No dia de ontem, mais de 400
oficiais e soldados alemães foram
aniquilados em vários setores da
frente de Lcnlngrado.

No*sa artilharia esteve muito
ativa e destruiu 10 posições for-
tificadna, z canhões antl-tanquea
e 11 ninhos de metralhadoras.

Nossa aviação efetuou bom-
barde loa de mergulho, destruindo
li caminhões com tropas, 5 me-
tralhaduras e 20 carros carrega-
dos de munições. Um ttvlfto ini-
rnlgo foi abatido durante um ata-
oue aéreo, sem que sofressemos
nenhuma perda."

COPIOSO MATERIAL BÉLICO
ALE.MÁO APREENDIDO

E DESTRUÍDO

Mosrou, 2*1 (U. P.) — A emis-
sora desta capital transmitiu, ho-
je, as seguintes Informações:

"No dia 21 do corrente, foram
derrubados 1A aviões e nossas
p-vrdas se limitaram a 4 máqul-
nas. No dia de ontem, foram aba-
tidos mais 5 aparelhos alemães,
perto desta capital.
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Soldados alemães capturados num dos mais castigados --etores de Tobruk, em marcha
para um dos acampamentos de prisioneiros na retaguarda das torças britânicas na Libia.

(Foto da "Britlsh News").

PREÇOS DAS ASSINATURAS
— DO -

CORREIO DA MANHÃ
NTERIOR

ANUAL com direito ao Almanaque .. . 75$000
SEMESTRAL sem direito ao Almanaque 40$Ü00

EXTERIOR
ANUAL com direito ao Almanaque .. . 180S000
SEMESTRAL sem direito ao Almanaque 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
do ALMANAQUE do "Correio da Manhã" para 1942.

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

nossa? (idades c os nossos cen-
iros industriais, a menos que
lhe façamos opusi-.áu, nas arcas
de batalha, enir. armas, máqul-
nas e Instrumentoa adequados.

Cremos que o futuro da Aus-
tralla depende da sorte da Mala-
í-ia e da sua aliada. no*-sa vizi-
nha — as Iiiileas Neerlandezas.

Acreditamos também que o rc-
."Ultadu da guerra depende da ca-
pacidade de qualquer das três
nações do Eixo, para continua;
nesta martha de conquista de
acordo com o.*? planos estabeleci-
dos, quer essa potência seja a
Alemanha, a Italia ou o Japão.

Conquanto saibamos que pode-
mos contar com que a Giã Bre-
tanha *> ns seus aliados compreen-
¦Jtsrâci a im«.isa ilmlficacâo da

caeria que se tornou uma baia-
lha 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 emis-
sora dc Tóquio, o ministro do Ex-
terior japonèF, ar. Togo. num
dÍ5ui.rso pronunciado, hoje, na
Câmara dos P.epreí-entantes na-
quela 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

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 efetua-
do 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, esta-
vam sendo reall.adas negociações
para uma investigação mútua so-
bre o afundamei to do ?.avio de
pa.-.-vigeiros idii.er.fs "Krki Mca-
rú". por uma n.ma soviética, ao
largo da costa aa Kuiea. nó ano
passado.

No dia 21, nos.-as forças a->reas
destruíram 10 ianques germanl-
cos, S50 veículos a motor com
Infantaria e provisões, mala de
050 carros com munições, 3- ca-
nhôea com sua guarnlção, 10 tw-
terlas 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 ca-
vaiaria.

Em um setor da frente ocldcn-
tal. nossas tropas se apoderaram
de uma importante localidade e
copJoso material bélico, entre o
qual se encontram 60 automóveis,
to motocicletas, 16 canhões de dl-
versos calibres. '2 aviões e 200
tambores Je petróleo. l>em como
um deposito de munições e outros
abastecimentos.

Em outro setor da frente ocí-
dental, nossas tropas capturaram
,S tanques, 8 canhões. 3S automo-
vel», 300 bicicletas, S metralha-
doras, 5 morteiros de trincheira
e nutro material de guerra.

Durante três dia» de combate
na frente de Leningrado, uma de
nossas unidades de tanques des-
trulu 10 tanques Inimigos. 10 ca-
nhões e 7 posições fortificadas e
aniquilou 350 soldados alemães.

As unidades do tenente Eaiu-
min mantiveram sob o fogo de
sua artilharia, durante 16 horas,
uma aldeia ocupada pelos ale-
rp-es. Estes realizaram tré» ata-
ques de tanques contra as posl-
e;íes defendidas por nosso» solda-
.dos. Nossas tropas abriram fogo
f*ontra os tanques que avança-
vam. com os fusfs antí-tanques.
O tanque que dirigia a ofenalva '
contra nossas poMçôes foi alln-
gido e Inutilizado, retrocedendo
então os demais."

O QUE DECLARA O OÓUOKt-
CADO ALEMÃO

.Voyj ToriV, "3 (A. P.J — A
emissora de Perllm transmitiu o
«eguinte comunicado do Alto Co-
mando alemão:"Na fretai? oriental Iraaaram-
se novos e violentos combates,
Num rnmra-ataque no setor cen-
Irai, Inflleiram-se vma vez mais
pesadas baixa? an inimigo. Cai-
iam em nossas mãos trinta e cln-
c*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 Stara-
torna, 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 rus-
sos todo o distrito de Tula. Os
alemães, segundo se Informa,
destruíram *!a*S aldeias, 13.164
granj.!". :99 escolas e 50 estações
ferroviárias.

i MORTE DB CM GENERAL
ALEMÃO

Londres. 23 (A. P.) — Tele-
gramas de Estocolmo Informam
iue o general alemão Ueorçe
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 Rá-

dlo Emissora irradiou à meia-
noite:

"As forças rusí-as recaptura-
ram 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 reocupa-
c;,ao de Ostashkov, cidade la-
custre na região do Valdal. A
posição estratégica de Kholm lhe
permito servir de ponto de con-
centração para um movimento de
plr..;.. contra as áreas alemãs de
f-enlngrado e Smolensk.

Foram libertadas, ao mesmo
tempo, duzentas localidades me-
nores e cortada a estrada de fer-
ro 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 lnlml-
gos 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 re-
ocupadas as pequenas cidade? de
fteapol, Terlo, Torepetz e Za-
radnl.

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 maré-
rhal Semcon Tlmcnshcnko conti-
nuam s-^u avanço ao longo da
frente de Kursk. na extensão de
100 milhas.

A temperatura na rocia dc
Novgorod so apresenta extrema-
mente baixa.

As (orcas alemãs lutam num
esforço tenaz na estrada de fer-
ro de Vyazma. Já alguns dest/n-
camentos avançado» das tropas
comandadas p.?lo general Chuklov
chegaram 4 estação ferroviária
principal e mais prtxlma . dc*
Vyazma. e outras Já estão ope-
rindo à vista da orôpria cidade
de Vyuma".

fo
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A MENSAGEM DOS
FRANCESES LIVRES

A massa do Massa

u Ui ••. ¥c-i tmpré$aia st
un sçavfus. âbats* eom II roa*
JfJUJ

Insisto e persisto na M'í de -
!):ie a Conferência dos çovérnos |
Ãntcrlcánq*., .ijori reunida no
Rio ile Janeiro, náo deveria en-
.errar seus trabalhos -om uma j
palavra ilt* síiilpatia ao Comitê ¦
Xacional Fhincèi instalado em'
Londres.

E.^sa uleí.i não e (Su afoita;
q-.i.iniu po.isa talve/. parecer, pois
.1 Conferência já deliberou tra-1
tir iiinio aliados o> que aliados',
c-.iejim à cau>a dos Kstados j
i nulos e como excluídas dc todo [
i qualquer tratamento amigo a>
pon'ncias asrc-.-urar. subordina- j
das ao sistema político do clia-
nudo Kixo, aliludc ainda mais;
avançada em certos paises ame-'
ricanos, que -c colocaram desde
logo no estado de guerra com as
referidas potência*.

Ora. a posição Jo Comitê Na-
cional Francês e idêntica n dos i
aliados dos listados Unidos, mi j
diferindo no ponto cm qut tere- j
mes dc reconhecer que em rela- i
ção a vários deles é mais antiga, j

Nestas con lições, enviando ao
Comitê Nacional Francês pelo i
menos uma resposia adequada à t*'na mensagem, há poucos dias'
recebida, a Con ferencia dos go-
vemos americanos permanecera j
dentro da órbita de -uas próprias ,
tendências e objetivos.

Tal resposta — não faltará:
quem diga — será inamisfosa j
ho governo dc \ ichy. Admiia-sc .

que o seja. e restaria prová-lo. |
11 governo de Vichy encontra- j
*e, porém, do pomo dc usta mo-1
ral c lime ate mesmo do ponto |
de-vista político, em situação de j
tnanlfeíta inferioridade para tra-
tar com a América. Km primeiro j
lugar, não e, como o Comitê Xa- '¦
cional Franrés. aliado dos F.sia* j
ílos Unidos. Alem di^so. prégan- j
do e praticando a poiinca da >
, olabor..i(,-.o com a Alemanha, I
age em iavor de um inimigo
dos povos americanos, que aplau- '

diu e secundou o ato 4a agressão i
uponesa. Por üm, cm contra-
peso de ra?ões. c esta não menos j
repulsiva, pactuou com o Japio
a entrega da Indochina, propor- j
cionando as:im uma base para os I
planos delineados contra os Es-
lados Unidos.

O governo de *t íchy não pos- ,
sue portanto nenhum crédito !
aberto cm sua coma com a Amé- -f
rica, e créditos tia luta comum •
rão faltam ao Comitê Nacional í
1-rance-,

\'ê*se, por conseguinte, que a
Conferência dos governos ame-!

ricanos so nao tem o tlircuo por-
que mi verdade llic ocorre o de-
\fr de prestigiar o Comitê Ni-
cional Francês, 0 dever proina-
na da condição^ de aliado; mas
eu iria mais ao âmago das coi-
sas: buscá-lo-ia em uma espécie
de reivindicação do mundo lati-
no a sua parte necessária dc glo-
ri.i i)êsse drama por acabar.

Sem o Comitê Nacional Fran-
cês — sem o que chamamos com
inteira propriedade os Franceses
Livres — a civilização latina,
excluído o influxo q-.tc dela pos-
-am :er recolhido os paises eu-
ropeus ocupados cujos represen-
[antes lutam no estrangeiro, cs-
taría ausente no esforço contra
os desígnios da rapinagem inter-
nacional. A ésse esforço incorpo-
ram-se agora vinte povos latinos
da América, precisamente aqué-
les, menos unicamente um, que
formam a prestigiosa assembléia
da Conferência. O Comitê Na-
cional Francês antecipou-nos. co-
mo se nos guardasse o lugar, pre*
servando-o da vacância, e a le-
gitima civilização latina, trans-
plantada em três línguas da Fu-
-,opa para a América, pode
acudir cm suas formas novas dc
afirmação, graças a essas bravas
sentinclas que a França Livre
espalhou pelos continentes e pe-
ios mares.

Não é, pois. tão arbitrária
quanto porventura se acredite a
idéia de uma demonstração da
Conferência em homenagem ao
Comitê Nacional Francês. Ela
não sobrecarrega, pois antes
completa, o programa do? traba-
lhos cm seu plano afirmativo, e
serve menos aos Franceses Li-
vres que à exaltaç-1-? d-', nossos
destinos como fautores da futura
ordem do mundo, na elaboração
da qual haveremos de compare-
cer como latinos e não compa-
teceremos legitimamente sem a
França. Onde encontrá-la ? Na
alfurja dc um Lavai, de um Dar-
lan, cujas cabeças vacilaram em
face da derrota tanto quanto va-
cilam ainda entre seus ombro.* ?
Nâo ! A França é essa da Instlb*
missão, combatente fora da me*
irópole, revoltada dentro do con-
tinente europeu. Se a Confe-
rencia entregar ao silêncio sua
mensagem, fique ao menos a
certeza de que ela íoi couipree"-
dida, e a Historia disso falará
sem dúvida melhor, e com mais
verdade, qne de muitas outras
coisas.

ik- í pátrio Jváa J

INMIcUrt» l !

brinho
do tio,

Pela lei nova
: .Nio herda a •-massa

Deixa o pobre nu desvio,
Sem ver nota nem carinho.

Prevendo o moço * desgraça
Ua forda h trança perdida.
Decidiu*se h. mosmo em vida,

; Entrar na "massa" il" Massa.

i Mais esperto que um azougue
O sobrinho do ir.Higuelro,
Sentindo dt "massa" o cheiro,
Carrega a fírtn do açougue,

• Dlt o valho MnMt — que oiíQ!
: K sai do "lal" à procura.

Se, sem o maço, o segura,
Massa amassa o Massa moco:

# •
Soube-se. ft fllilma hora, que o]

Massa sobrinho foi preso; em seu'
poder foram ainda encontrados
13:600(000; o reito o Wilson gai*
tftra com a compr» d« vlrloa objo-
tros, entre os quais uns óculos
por um conto e um ptnce-nêa pnr
duzentos mil réis.

t- • •

T. a caba ele, assim, melancoli-
camente, vendo a sua ma«.a "por
um óculo" de... treze contos e
seiscentos...

• •
Acha-se. no Rio, Manoel Sebns-

tião, de Peirôpolís, dono de um
estômago de cimento armado. Se-
baitISo come giliettes, agulhas, al-
ílnetes. caros de vidro, eie.

Al esta um homem perfelumon-
te preparado para afrontar a ca-
rtuiia da vida.

• t
I Bom conselho

*~
4 prúA*ç4f> At tf tampar» no

Bom, qut tn tm ]$H j.- 400
contes, a'ffijt'j, o drta pousado, a24.000 contos.

tTelf-sran-a.t

, Conselho de alta valia

| t"m "pronto" a um colega d*:
I— Voei JA (oi ft Bala*

Então, va.

Costa REQO

Prontuário da Legislação
Penal em vigor

ORGANIZADO PILO DESEMBARGADOR VICENTE PIRAGIBÍ
Os dispositivos do novo Código Panai vim acompanhados da ln-

t»rpretaçáo <:ada pelo sr. Ministro da Justiça na Exposição de Motí-
vos ao sr. Presidente da Republica e s4o wgruldos das principais dts-
posições d« vânos códigos estrangeiros. Em apíndfce.' o Código Pe-
nal; a Lei das Contravenções Penais; a Lei da Introdução e o da-
creto-lel sobre o cumprimento de pena» no Distrito. Feieral.

Ediçio da Livraria Editora Freitas Bastos.
A vinda nas principal! livrarias desta capital e doa Estadoa.

I Reclamam moradores da rua
1 lei, em Jacarêpaçuâ, contra os
.mosquitos i,ii« infestam aquele lo-
! gradou ro público,

B reclamam com ratão: Içi e
I rua de formiga e nfto de mos-
; quito.

Cyrano & Cia.

AMIGDALAS e ADENOIDES
Eitmçto total • Imediata por

proceaao elétrico moderno

Nenhuma Perda de Sangue
DR. ÁLVARO COSTA

ICiptclailata «m garganta, narli.
ouvido» e olhos

R. T de fettmkro. 8S — a." andar
Dl«rlnm«nt, ds 3 H a, I korai

(T 31150)

0 QUE DIZIA 0 "EIXO"

HA UM ANO

Um general para coman-
dar a guarnição de Fer-

nando de Noronha
O presidente da República assi-

nou um decreto, na pasta da
Guerra, nomeando o general de
brigada Francisco Gil Castelo
Branco para exercer ns funções
ile comandante da guarnição da
íiha de Fernand'! de Noronha.

i) ri, ií 
"

Condições de promoção
no Corpo de Oficiais da

Armada
Assinou o presidente da Repü-

\ Mlca um decreto-lei suspendendo, !
j temporariamente, a partir de l de
1 janeiro, as condições de promoção

no Corpo de Oficiais da Armada
previstas na alínea c . dos arii-
gos 5; e 56 do regulamento apro-
vado pelo decreto n. 3.121.

ANULADA A APOSENTADO-
RIA, CUMPRE A EMPRESA
READMITIR 0 EMPREGADO

Uma decisão do ministro
do Trabalho

Mehtão José dft Castro autua
dlrlglu-se ao ministro do Trabit-
lho pedindo reconsideração do
despacho pelo qual foi refor-
mudo o acórdão do Conselho
Naoional do "trabalho que man-
teve a decisão anulatdria da
H|Ki.iontadorla concedida ao au-
plicante pela Caixa de Aposen-
tadorla o PensÕea da Kède Ml-
nelra de Víaçào e determinou,
bonseQuentemente, suu readmis-
são nos serviços da referida em-
preia.

O ministro Maicondea Filho
profariu entlo no processo o
seguinte despacho:"A reintegração do requerén-
t« í, sem drtvlda, o complamento
lAíltco da anulação da. aposenta-
dorla quu lho fui concedida &
luz de um laudo Inverldlco.
Conforme judlolosamente escla-
rece a Inttllgincia brllhunte do
dr. Hahnemann Guimarães —
consultor geral da flapúbllca —
"kp a aposentadoria foi conce-
dida contra a lei, porque a ins-
peçâo médica deu como Inválido
um Indivíduo sào, 6 duro que a
roadmiasão tem de ser Imediata
e compete determiná-la ao or-
gão que reconheceu a nulidade
da aposentadoria. A aposenta-
doria aqui não oessàrâ. quando
puder ser readmitido o empre-
«ado. A Caixa nâo poda supor-
lar os encargos resultunta* de
ato nulo, A empreza cumpre,
portanto, reintegrar desdo logo
o empregado. A nulidade da
aposentadoria significa a nuli-
dade do desligamento. O Con-
selho tem competência para
reconhecer a nulidade da «po-
sentadorla. ha de tt-la para con-
donur a empresa a fazer cessar
o desligamento'*. Portanto, bem
decidiu o Conselho Nacional do
Trabalho anulando a referida
aposentadoria e, como conse-
quênria. determinando a rein-
tograçâo do requerente. Por
estes fundamentos, reconsidero
o despacho do meu Ilustre ante-
cessor. restabelecendo. total-
mente, o acordío do Conselho
Nacional do Trabalho".

0 novo chefe do Estado
Maior da 1 * Região

Militar
Assinou o presidente da Repú-

blica um decreto nomeando o co-
ronel Edgard de Oliveira para
exercer as íunçôee de chefe do
Eatedo Maior da 1* Regiio Mlll-
tar.

DUAS LOCALIDADES
DA INGLATERRA SOB

0 BOMBARDEIO DA
LUFTWAFFE

Os ataques da RAF contra
diversos objetivos

inimigos
i.onrtres, 23 (Reuters) — -**s

primeiras horaa da nnlte de ontsm
avlílas germânicos arrematavam
um corto número dn íiomhaa so*
l>re uma localidade do sudoíate da
Inglaterra e um nomo ile East
Anglla. tendo sido .causados al-
guns danos e vitimas Informa
um comunicado do Ministério do
Ar.' "Apartlhos do comando de
Bombardeiros atacai tm, durante
a noite de ontem, nhjellvoa inl-
mlgus situados em Munster" —
informa uni comunicado do Ml-
nlatério do Ar.

Foram ateados grandes Incen-
dlos nos objetivos visados. Ou-
tros incendiou foram deixados ln*
/rando nos airôdromi» da Holan-

da o naa docaa ds Dumiuerque,
Os aparelhoa brltlmleos delta-

ram mlnaa em águas Inimigas.
Aviões de caça atacaram aerodro-
mos Inimigos do nurt-* da Krança.
Um aparelho do comando costeiro
atacou aB Ilhas Frislas, atingindo
um navio de aba-iei imentos ini-
migos.

Deixaram de recressar dois
aparelhos do obmarido de bombar
dnlros
teiro

rs a iKf^t.nt-cuBiando cos-

O QUE DIZ O D. N. B.

Zurlch. 21 (Reutsra) — t'm co-
munlcadn divulgado pelo D. N*
B. informa que a R. A. F. ar-
rcmessqu grande quantidade de
bombas sobre quarteirões residen-
ciais da Alemanha ocidental, cau*
sando algumas vítimas e dujilfl-
cando vArlas residências parti*
culares.

MORTOS E FERIDOS

í.oii.-lre*. -.'3 fA. P.) — Houve
11 mortos, feridos a desapareci-
dos, entre escombros de reslden-
cias de trabalhadores, numa clda-
de da costa de East Anglla. que
foi atingida por bombas de um
Incursor solitário nazista hoje
pela manhã. O aparelho atacan-
te lançou a sua carga de expio-
alvos sobre uma área congestio-
nada mas, embora tendo sobre-
voado a cidade apenaa por algun6
segundo», acrrdlta-s» que aa de*
tesas antl-aereas Unham conse-
guldo atlngl-lo. Um segundo
avllo n.wJsta lançou bombas so-
bre uma cidade do norte da Es-
oossiit, mas não se assinalaram
danos ou baixas.

dTmTMÍFII Fpra RftMTRTíim-
r Lli L J I I U J H. „ j, Hnls, gr.j.. _ n-«au

Decretos assinados pelo
presidente da República

O presidente da Republica
sinou os seguintes decretos:

Xa pasta da Justiça

DOENÇAS DA PELE E JIFIIIS
Todo* ob modernn» mltodrx de dlaftrnAtittco e fratntnrnto

PROF. A. ALE1X0. DRS JOSEFINO ALEIXO E J. STANC101I
BELO HOHIZONTE AVEMUA AMAZONAS, 302

0 discurso do presidente:
na República na

A, B. I.
Recebeu o prudente da F.epfl-

biica o scjulnte telegrama:"Hio — Apresento a v. ex. cor-'
dui.* felicitações pela sua formo-
sa orai-ão perante a Associação;
Brasileira ri» Imprensa, em nue ;
teve ensejo, mal? uma vez, de ape- ¦
lar para a uniã-i de todo? os bra- :
sileiros. a começar pelo^ jorna- I
lista* orientadores da orinlao pfl- '
blica. Atenciosamente — Jaime
Freire."

¦»¦¦»¦?¦

Qner exportar cairão extraído

de minas em Santa Catarina
i

A Mineração Dom Bosco Ltda..
prfter.de ob;er autorixacào espe-
ciai para exportar para a Argen* ;
llna uma partida de 300,000 to- ;
neladas de carvão extraído jie\
mina.-*' em Santa Catarina.

A prrrp4«!to. declara o minls*;
Iro da Fazenda que pelo decreto-1
iei n. 3.605. de 10 de setembro!
do ino findo, fi* ou reservada ao
consumo nacional a produção de1
carvão daa mina**: existentes na- ]tíüele fclstado. dada-a dificuldade jda .importação t!o rMr\üo estran-'
geiro. Kecentemenie, porém. |
atendendo â necessidade cie fo-j
mentar a exportação sem preju-
risca1- o refnilir suprimento do[
tarvâo ao mercado interno,—i
informa o ministro — foi por
êle sugerida a expedição do ¦
dc»rcto-lrÍ subordinado â Indús-!
iria carvoeira nacional A Car-!
í r li a dr Kxportaçâo e Importa-
çãn dn Banco do Bra»Ü, orgâo ¦
que trm por finalidade amparar!
f estimular a exportação de:
produtos nacionais, por força d-»;
.irr. I ' '1" d»oreto-le! n. 3.293
dr "1 de r*.a:n dn nno passado* •
O projeto de derreto*!ei, então
submetido X consideração d*"»
presidf-nte da Kepubllea. esta-|
belfí e " i evicoramento da
proibição d*> exportação do tnr-
vs/) t]p Santa Catarina, at£ que
»p normalize a situação úo
mercado internt-. Nessas condi-
ções, diz o ministro que o pedi-
dc esta naturalmente i-cndlcio-
nado A. t-oiução Que venha a serj
dada â sua Bitgestào:

i'em a«rora o presidente .de ¦
pi* >.ir no processo o seguinte
despacho: "Jã existindo le!
proibitiva dcss-n fjpurtaçâo, náo
i possiveí autorizar"f '

AS VANTAGENS DA TARIFA
MÍNIMA

Para os produtos da República
do Salvador

Atendendo ,1 solicitacên do
Ministério das Relações Exterio-
res. ,, Diretoria das Rend.is
Aduaneiras expediu a circular
n. 2, de 12 do corrente, decla*
rando ao? inspetores da* Alfan-
degus e chefes das demais esta-
çôes aduaneira s do país, para
seu conher-imemo e devidos efei-
tos. qne ficam asseguradas aus
produtos, oricinânos da Repú-
blica do .Salvador, as vantagens i
da tarifa mínima referida no art.
:'.* das PlíposicOes Preliminares |
do decreto-lei n. 2.S7S, de IS de]
dezembro de 19-10.

¦» »?

Incrementando a seriei
cultura em S. Paulo

.Siio Paulo, 2i (Correio da Ma- i
nhi)) — Divulgasse que prosse-
sue ativamente a campanha de
incremento da sericicultura. ten- jdo sido distribuídos entre junho e ;
dezembro últimos mais de sete
milhões e novçcentas mil estacas
de nmoreira.

Isenção de impostos para os i

prédios adquiridos por
funcionários

O Ministério da Viação sub* jmeteu í consideração du presi-
dente, da República o requerl-j
tn-nto pni que o engenheiro da
quela Secretaria de Estado, sr.
Carlos Augusto Perdigão, soll-
cita sejam isentos de Imposto* ,
p :.4xaí. fríeraís e municipais.'
os prfdios adquirido* por fun-

| cionârlos públf*:os por Inter-.]
médio das Caixas Econômicas *1 F-pderals, emquanto vigorar o

i período de aniortizaçSo a exem- i
pio do que acontece rom os ad- ¦'

| qtiírldos p"r intermédio do Ins* \
tltuto de PrAvídêncla t Assis- i
tencia rios Servfdor*s do Es-]

| tado.
Declara o ministro da Fazen-

. da, que não obstante a «impa-'
I tia que possa despertar o apelo!
¦ furmulado, parece-lhe desaron* j
; neihavel a adoção da medida'; pleiteada, pela forte repercys- \•ão que terá na vida financeira!
j do pai*. Opina assim pelo ar-

qulvamcnto d" processo rom o!
| que eoncórjd^u o chefe^do cn-'
, verno - i

Janeiro, 13 — 1941: —Ar*
dlo de Zeesen para a África: "A

' Inglaterra é uma ilha sitiada.
j L'ma cidade apOs outra estA sen-

do varrida do mapa."
! A revista "Die Woche": "O ba-
jrio von Neurath disse: "Conosco,
jno Protetorado da Boêmia e Mo*
I: ivis, tudo estl calmo « em or-
jdem. Até agora nio houve a me-
; nor sabotagem nos trabalhos para

a industria alemã de armas."

DR. TI8REDÊ OLIVEIRA
OineeoloKla — Tias Drlnârlas

i Consultório: Uruf ualana. 10Í. —'Telefone- Í3-IS16 - I b I.-*-*-*
ACADEMIA BRASI-
LEIRA DE LETRAS

Sessão semanal
Achando-se de* visita à Acade-

mia o sr. Kubens do Amaral, eu-
eritor, Jornalista e membro da
Academia Paulista de L-etr:is. foi
convidado a assistir à. sessão e
saudado pelo sr. Jo&o Luso.

O presidente comunicou o fale-
cimento, em Portugal, do sócio
rcrr?Fpondent» padre dr. Jo?$
Marta Rodrigues, eleito aos 10 de
dezembro de 1925, e declarou ahor-'.;¦ a vaga pUo prazo regimental
de dois meses,

O padre Serafim Leite dlise qu*5
o pa,1re dr. Josi Maria Rodrigues
se tornara, sobra tudo. conhecido
em Portugal e no Brasil pelos
seus eruditos cnmentarios carno-
neanos, Relembrou a polêmica¦ ¦.a*-1 travara, quando moço, com
Camilo Castelo Brnnco, a qual íl-
cou conhrclda pela "questão da
st benta", e a que entretivera, ul-
t-.mamenie. com o almirante Ca-
go Coutinho acerca da rota de
Vasco da Cama. Era uma das In-
teligénclas mais representativas
da literatura portUKUtsa e a mais
acatada autoridade em assuntos
relativos a Camões e suas obras,
ospecialmente os Lusíadas, tendo
inaugurado e lectnnado v&rlns
anos a cadeira de Estudos Carno-
r.eanos. na Faculdade dr* Letras da
Universidade de Lisboa.

O sr. Joíio Luso. comunicando
a InaujmraçSo do >'u?eu Antônio
Parreiras, em Niterói, referiu-se
com palavras do saudade a esse
artista, e requereu se inserisse
im ata um voto de regozijo por
essa consagração à memória de
Antônio Parreiras

O sr. Ataulfo de Paiva, cm adi-
lamento as palavras do sr. João
Lus'\ requereu que a Academia
se congratulasse com o coman-
dante Amaral Peixoto, interventor
nu Estado do Rio de Janeiro, por
mais essa demonstração de quan-
to preza a memória dns artistas e
intelectuais fluminenses.

administrativo, classe 16. e a Ju-
lio Corrêa Bitencourt. oficial ad-
ministratlvo, ciasse 15.

Removendo, cx-oflclo, no inte-
rease da administração: Clovis do
Vasconcelos, oficiai administrai!-
vo, ciasse 16 da Alfândega de
Fortaleza para a de Santos; João
Tel-telra de Carvalho, oficial ad-
ministratlvo, classe K, da Caixa
de Amortização pára o Tesouro
Nacional; Linti Beviláqua Qui-
marães. oficial administrativo,
classe H. da delegacia fiscal do
Tesouro Nacional em Mlnaa Ge-
ruir para
Mario Barbosa, ocupante do cargo

1' Coletorla daa

Transferindo, ex-oflclo, no In-
teresse da administração, Arlstl-
des Guaraná Filho. Álvaro Oue-
mão, Carlos de Castro Cunha,
Dlrceu Corrêa de Menetea, Joáo
Celso UchOa Cavalcante, João Coe-
Hio de Souia, Joaé da Costa Mo-
relra e Meton de Alencar Neto.
do cargo de medico clinico, classe
I, do' quadro suplementar, para
o cargo de medico, classe I, do
quadro permanente.

Expedindo decretos a: Adriano ido escrivão da
Guimarães, oficial administrativo
claase I, Antônio Gonçalves Lal-
te. Antônio E&vlo de Paula e
Augusto Cordeiro de Melo, oficiais
administrativos, classe L. Ame-
rico Goylart, continuo, classe F.
Benjamin Antunes de Oliveira
Filho, Celso Vieira de Mello Pe-
relra. secretario, padrão R, Clce-
ro Arplno Caldeira Brant e Clovis aquela, Djalma
Ío?* Batista, chefes de secçào da
Secretaria do Tribunal de Apela-
çào do Distrito Federal, padrão
M. Casem iro Corrêa, de SA, con-
tlnuo, olaaso F. Daniel Pena Aa-
rão.Reis taqulgrafo, classe L. | drão O. da delegacia fiscal do Te

A situação dos professo-
res catedraticos em exer-
cicio no Colégio Floriano

Foi aselnado pelo presidente da
República o seguinte decreto-lei:"Art. 1* — Ob atuais cargos
de professor catedratlco, padrAo
K. do quadro Suplementnr do Ml-
nistírjo da .Rducação a SaXide,
cujos ocupantes focam beneficia*
dos pelo parágrafo único do art.
I" do decreto-lei n. 637, de 19 de
agosto de 19.18. ficam transfor-
mados non seguintes: *i professor
Catedratlco — padrão 12. 2 Pro-
fessor Catedratlco — padrão 24.

Art. 2° — Nos cargos de pro*
fessor catedratlco, padrão 22, fl-
cam providos os atuais professo-
res do Colégio Floriano, que con-
tam mais de quinze anos de ser-
viço publico.

Parágrafo único — Aos profes-
sores de qua trata este artigo se-
rô concedida, pelo exercido de
magistério, a partir da data em
que completarem CS anos tle ser-
VI50 publico, uma gratificação de
l:S00fOOO (quatro contos e oito-
centos mil réis), anuais, a qual
serã mnjorada pnra 10:SOO$000
(des contos o oitocentos. mil rôlB)j
anuais, a partir da data em que
completarem 30 anos dc serviço
publico.

Art. 3o — Nos carfeoa de pro-
fessor catodratiro, padrão 24, fi-
cam providos oa atuais professo-
ras do mesmo estabelecimento,
que contam mala de vinte anos de
serviço publico.

Parágrafo único — Aos pro-
fessores de que trata este artigo,
sorã concedida a gratificação
anual da 7:2001000 (sete contos e
duaantos mil ríla), pelo exercido
de magistério, a partir da data
em que completarem 30 anos de
serviço publico.

Art. 4* — Aos professores pro-
vidos nos cargos de que trata o
artigo anterior, fica assegurado o
pagamento da diferença entre o
vencimento a que fazem jús,
atualmente, e o vencimento que
lbes é atribuído por ofrça deste
decreto-lei,

Parágrafo único — Esse regime
de exceção cessar! desde que o
funcionário por êle beneficiado
venha a receber vencimentos
Igual ou superior ao que lhe aa-
pegura o presente artigo, inclusl-
vo pela encorporaçâo de gratifica-
çãn a que sft refere o artigo õ*
deste decreto-lei.

Art. 6° — As gratificações es*
tabelecldaa neste decreto-lei sc-
rã'\ para todos os efeitos, encor-
porada* ao vencimento dos car-
gos a que fc refere o artigo Io
computando-se no calculo do res-
pectlvo provento a que estiver
recebendo o funcionário, no mo*
mento da aposentadoria ou dispo-
nlbilldade,

Parágrafo único — A Divisão
do Pessoal do Departamento de
Administração rto Ministério da
Educação e Saúde lera a Inicia-
Uva du processamento da* gratl-
fícaçòes instituídas neste decre-
tn-lei, que serão concedidas por
decreto.

Art. 6° — O venolmento dos
padrúes numéricos atribuídos aos
cargos de que trata ente decreto-
lei é equivalente ao dos padrBes
adotados pelo artigo 16 do decre-
to-lel n. 1.847, de 7 de desembro
de 19!9, para cargos do Q. S. do
Ministério da Fazenda.

Art. 7o •—¦ Os decretos dos fun-
clonarios ntlngldoa por eate de-
creto-lel serão apostllados pelo df-
retor da Divisão do Pessoal do
Departamento d-*> Administração
do Ministério da Educação e
Saúde,

Art. 8" .— Os direitos, vanta-
gens, deveres e responsabilidades
rto pessoal a que se refere o artl-
go anterior e que fica, por força
deste decreto-lei, definitivamente
Integrado no quadro do funciona-
lismn publico civil, serio regula-
dos pelo decreto-lei n. 1.713. rte
28 de outubro de 1939. e demais
disposições 1'ígais aplicáveis ao
mesmo funcionalismo ressalvo o

TIMOR VAI SER DEFENDIDA PE*
LAS PRÓPRIAS TROPAS

PORTUGUESAS

Considera-se em Londres que &
Península Ibérica não poderá
permanecer ppr muito iempo

alheia à guerra
Lls&oa, 23 (U. P.) — O gover-

no publicou o seguinte comunl-
cado;"ApOs aa conversações reallta-
dat entre os governos britânicos
e português, determlnou-se que
tropas portuguesas partam de
Lourenço Marques para Timor
afim de assumir a defesa da par-
te portuguesa da Ilha.

Para ess« efeito, o vnpor portu-
guèa "Jo&o Belo", serA escoltado
pnr um navio da guerra."

AS FORÇAS ALIADAS RKTI-
RAR->SE-AO DA ILHA

f.onilrt'1, 23 (V. P.) — Notl*
cia-se autorizadamente que a co-
munícnção feita pe.u governo por-
tuguês de que defenderá Timor.
"dflpolfl de consultas roallzadus
com a Inglaterra". Indica que as
tropas nliadas ae retirarão da
Hha imediatamente apfts a chega-
da das forças portuguesas.

Acredita-se que 03 aliados re-
ceberam provas da intenção do
governo português do manter a
neutralidade em Timor.
VISA TANTO OS JAPONESES

QUANTO OS ALIADOS
lonilrrs, 23 (U. P.) — Os clr-

culos diplomáticos britânicos
confirmam a decisão portuguesa
do defender Timor, ncrescentan-
do que a medida "visu tanto 01
Japoneses quanto 03 aliados".

Ús mesmos circulos assinalam
que o governo português se resol-
veu a atuar depois de maduro «a-
tudo da situaçfto.

O transporto de tropas de Lou-
renço Marques serA feito em na-
vlos portugueses e acredita-se quo
os beligerantes não Interferirão
porque um Incidente poderia ln-
cllnftr a opinião portuguesa para
outro lado.

A BOA VONTADE DO QOVER*
NO BRITÂNICO

ilaíoa, 2;s (A. P.) — Os Jor*
nais comentam a noticia de que
a questão tle Timor esta se apro-
ximando de "conclusão satislato-
ila."

Unanimemente. a Imprensa
portuguesa, ressalta haver sido
completamente Justificada" a con-
fiança que o povo demonstrou
para com o sr. Oliveira Salaiar,
quando o "premier" revelou, em
dezembro, os acontecimentos ds
Timor.

Todos os Jornais salientam "a
Justiça que se fei aos direitos
portugueses" e "a boa vontade do
governo britânico na solução do
problema. "
ACONTECIMENTOS DECISIVOS

PARA A PENÍNSULA ¦
IBÉRICA

londres, 2S (U. P.) — Alguns
Observadores diplomáticos Inter*
pretam o comunicado português

UNIFICAÇÃO DO PLANO DE
E TAXAS DE CONTRIBUIÇÃO

A projetada unificação do plano
de- benefícios a daa taxas rte con-
\ribuiçí(i daa InstlluIçSei de pre-
vldêncla social encontra a aua
justificativa nas condições gerais
om que se desenvolve a nossa vida
econfimlca.

Em todo6 os palees que. eomo
o Brasil, adotam o regime de pre*
Vldêncla e assistência, o objetivo
a alcançar, os fins a atingir são
«empre os mesmoa — a defesa do
trabalhador e da sua família, como
condlçãu básica para a defesa da
economia coletiva, para o equlli*
brio daa forças produtoras do
Estttdo, Logicamente, nâo se com-
preende, ninguém concebe a dl-
versldàde de benefícios e taxas a
que oa orgãoa d« prsvidància se
encontram adstritos, nesta fase
em que a experiência, a prfttlca
do sistema a o exame quotidiano
do assunto Indicam diretrizes bem
diferentes. Por Isso mesmo, o nl-
velamento dos benefícios e con-
tribuiçòcs corresponde a 'um Im-
pei-atlvo daa realidades nacionais.
Quanto í fixação do valor da apo-
sentndorla de Invalide?., o valor
global da pensão, os mínimos cs-
tubelecidos, ou quanto ao modo
do efetivar .etsea boneflclos e fi
xar oa prazos de carência, a deal
gualilade entre ns instituições do
previdência ressalta ao mais su-
perclal exame. Acrescente-se aln
da a queatio rta transferencia de
contribuições, os requisitos para a
concessão da aposentadoria por
velhice — de tanto Interesse para
as massas trabalhadoras — a pres
taçto de serviço* de assistência
médica, e outros auxílios, e ter
se-â a Impressão nítida de que 1
unificação se impõe. Não é difícil,
allis, determinar a gênese dessa
multiplicidade dc pianos e de ta
xas, ou melhor, aa origens desse
tratamento desigual dispensado
aos proletários filiados àa autar-
qulas destinadas a servir R pre-
vldêncla social. Esea situação,
que poderA ser modificada com
extrema facilidade, provêm da
eomptislfâo dlfrna dos elementos
amparados por aqueles org&os
parn-eatatais.

A unlformlraçio doe benefícios
e taxas de contribuição para as
Instituições d'e previdência deverá
ter em Vlata: a) crlaçSo de um
fundo de compensarão . formado
pelas quotaa de previdência-, b)
desnecessidade da fusão do«- gr»n-
des institutos, uma vet orlado
Aquele -fundo: c) necessidade àpe-
nas de reorganização dos serviços
médicos, dando-lhes açío regional;

BEZERRA DE FREITAS .

esludo sobro o problema da ur.ir
flçAção, abordando-o sob ós j><Vn-
toa de vista técnico, e admjiila-
trativo. Cálculos minuciosos fo-
ram efetuados.

A situação das Instltulçoe* de
previdência constituiu objatu fie
examea especiais, o objetivo prln-
clpal do Conselho era o de ola-
borar um plano que não redun-
dasse em prejuízo para certas
classes de segurados nem giawsse
demais outras classes. E, dom ta-
das todaa aa dificuldades, foi pro-
posto o nivelamento em base In-
termediárla, por isso que, de »c3r-
do com ou cálculos atuariais, a
taxn de 3 íl é considerada inau-
flclente para a manutenção «em
bases sólidas de um plano de be-
neficlos aceitável. O aspecto" Ju-
rltllco tnmbem foi apreciado, ;kjí*-
quanto o privilégio de cltu». a con-
traria os princípios estabelecidos
pelo nosso estatuto básico. Essas
e muitas outras razões convence-
ram os técnicos do extinto Con-
selho da necessidade de fixar a
porcentagem de contribui.ân. pa-
ra todas as ínstitulçOes dc provi-
dêncla social, em um valor com-
preendldo entre os limites do 4 a
t %, determinado periodicamente
do acordo com o resultado das
avaliações atuariais do conjunto
destas Instituições, e cumpre as-
slnalar. que essa contribuição se
destina exclusivamente A ruber-
tura doa rlsoos de invalide.*, ve-
lhlce. e morte.

Outros estudos da mesma relê-
váncla furam efetuados, e, db uma'
nova e ampla ordem du idéias sur-
giram Iniciativas de lncontistavel
interesse, como o novo plnno de
benefícios, o seguro suplementar
e a nova distribuição da quota,
de previdência. Para a avaliação
atuarial, que serviu de base ao
plano proposto, foi adotúdo .0
método coletivo, sondo uliü-.jJas
as tãbuaa bioniétrlcas reiui tantas
rta experiência nacional,

A uniformização das taxas e do
plano de benefícios, atendendo ao
fato de que o seguro st -lal cvns-
tttue um ônus para o Estado e
para a economia coletiva, deve aer
incluída entre aa teses mais dlg-
nns de Interesse noi dias que
atravessamos.

Quantos acompanham, íe longa
data, as transformações do nosso
dlrolto social, quantos ccnliecem
as dificuldades oriundas di apll-
cação de medidas admlnlsti-nttvas
e dispositivos legais e sem unida-
de Jurídica, quantos- conhecem as
nosAtf tendências Inatlntlvs- para
a generalização, sabem o que slg-
nlflcarla, para a economia parti-
cular e para a economia nacional.
a adoção do sistema propr-sto. t
um tema que não comporia dõ-
vidas nem debates, jA esgotado pe-

Tesouro Nacional; eI »'sPn"o n° artigo seguinte..
Art. 9* — Ana professores ca-

tertratlcos de que trata o presente
decreto-lei è facultado contribuir
para o montepio militar ou para
o Instituto de Previdência e As-
sistencia dos Servidores do Esta-
do (I. P. A. S. E.l.

5 1" — Os funcionários em
apreço que se quizerem beneficiar
dessa faculdade, contribuirão,
mensalmente, para o mesmo mon-

DOENÇA» INTERNA». ESP. DR. ERNESTO CARNEIRO
Estômago—Figado—Intestino f„lrArDiwiiPi.0Hti*imi'iüs!

N D.T RI01CI — Tela: 12-888J e J5-1101.

Ellzeji Ramos Nogueira, chefe aouro Nac|0nal nu Estadode portaria do Supremo Tribunal j Ba|a,Federal, padrão I, Ueroncio da I _ 
.

Silva Pinto, continuo, classe F. Reintegrando leonidas Burla-
Hermes Fernanles de Figueiredo. | m**1ul Monteiro, ex-carlorarlo da

ela dr.Ei.lft fiaiunl n ,\ Ta*aA.,*A XT*

Rendas Federais em Jundlal, Sâo
Paulo, para Idêntico lugar em Rl-
Leilão Preto, no mesmo Eslado.

Removendo, por permuta. Adau-
rir.o Rafael Oliveira, oficial ad-
ministratlvo, classe J, da delega-
cia fiscal do Tesouro Nacional no
Eslado de Sáo Paulo para o Tri*
bunal de Contas, *, denta para,

Salgado, oficial 'eP'0' com uma Importância Igual
administrativo, classe I. Ia deis terços (!'3) do respectivo

Tornanrto aem efeito o decreto | 
v,ncimellt0 dlArl0'

que nomeou Edgar Peros remet.! 
" 2° — As pensões doe contri-

para exercer o cargo «ni comis-! buintes > que se refere este ar-
sfto, do ajudante de pagador, pá- *lg° «erâo IguaiR a um terça' (l|3) do vencimento mensal que

respectiva contri-

taqulgrafo, classe M. Jaime Pi
nheiro rie Andrade, Jaime Schin-
dler. João Itibelro de Barras; Jo-
sé Cândido de Andrade Muricl.
de SantA Cecília e l!úl Albertino
Nunes da Rocha, oficiais adminis-
tra ti vos, João Monteiro da Silva,
arttfire. claBse H. José de Carva-
lho, José Faustino Alves Sobrl-
nho, José do Uma Ruas. Valde-
mar Rcdrisues Ferreira e Zefe-
rlno Alves de Oliveira, contínuos,
classe F.

Sa pasta da Educação

Promovendo, por merecimento:
oa enfermeiros, Kmilia Camargo
Gré. da classe H para a 1. Car-
men Gonçalves, da classe Ü para
a H. e Jovita Silva, da classe F
para a G; os fogulstas, Sebastião
Nogueira, da classe 5 para a 6,
e Josí da Silva Mamede. da cias-
se 4 para a 5; os trabalhadores.

delegacia fiscal do Tesouro Na
cional no Pará. no cargo rte ar
quivlata, clasae G.

Xa palio do Trabalho

Tornando sem eleito o decreto
que nomeou Jorfre Amaro de Frei-
tas, para exercer o cargo de su*
plente dc vogai, representante doa
empregadores na 1' Junta de Con-
rlüacAo e Julgamento do Distrito

tla I determinou
buiqâo,

Art. 10 — Dentro do prazo de
noventa (90) dias, a partir da
data da publlcaç&o deste decreto-
lei, os profeisores referidos; no
artigo 9" deverão optar, por es-
crlto, polA continuação como con-
trihulnte do montepio militar ou
pela inscrição obri^ntoria no I.
P, A. S. E.

Art. 11 — Psra atender ás nl-
leraçòep decorrente deste decre-
to-lel, fica sem aplicação, na Ver-
ba l — Pessoal, Consignação V
— Outraa Despesas com Pe«r*nni

Federal, e o que nomeou Rosa 8ub-conslgnação 26 Diferença

d) aoluçio automática do proble-
aobra o envio do tropas a Timor, ma das transferen cias de contri-
e a Iníormnç&o de que o governo buiçCes.
espanhol havia fechado a legaçio; Hà cerca dc um an0i M mem.
polonesa como um sintoma íe que Conselho Atuarial do Mi-a península Ibérica nao poderá.
permanecer, por muilo tempo, I •¦ü-têrlo dn Trabalho, então sob a
alhola 4 guerra. ! presidência do engenheiro Paulo los especialistas, e, além i'i.*ao,

Acredita-se que os acontecimen-' Câmara, atual diretor daquele identificado com o espirito alinpll-
tos doa próximos meses, tais como' serviço, efetuaram um importante/ flcador e prático da nossa época.
o desenrolar da guerra na Rússia  ^
e no Extremo Oriente, a campa-! SSB33ãSíBBÍBBfiBBBBBgãSí3SMg3giBB3BBãB
nha da África e uma possível açio
militar aliada no continente eu-
ropeu, serão decisivos no que se
refere ás simpatias da Espanha e
de Portugal para esle ou aquele
lado. •

Os círculos poloneses de Lon*
dres Julgam que a rutura de re*
lacOes entre o seu pala e a Espa*
nha postia ser o prelúdio da en-
trada rta Espanha na guerra, ao
inflo do Eixo. Fizeram notar que
uma rutura semelhante produziu-
se com Toklo, em setembro do
ano passado.

Acrescentaram que a ordem do
governo espanhol, de fechar a
iegação polonesa em Madrld, foi
dada depois de se acusar & refe*
rida representação diplomática de
forneier passaportes falsos, o
que "foi unicamente uma deseul-
pa porque não é verdade."

Os mesmos círculos presumem
due a Espanha procedeu por or-
dem de Hltler, assinalando que a
Imprensa germânica não pOde
ocultar o seu desagTarto pelo re-
cente tratado rte auxilio mutuo,
assinado pelo general Slkorski e
o sr. Stalin. Preocupa o governo
polonez a sorte de uns 3.000 con-
cídadiios residentes na Espanha,
entre os quais ha muitos que fu*
ítiram para aquele país por oca-
siÃo da queda da França. Além
disso, o governo da Polônia está
inquieto quanto A sltuaçSo de
muitos poloneses, internados no
campo de concentração de MIran-
da, que estariam sofrendo grandes
privações.

Os círculos autorizados brltanl-
cos não comentam a rutura de re-
laçSes entre a Espanha e a Po-
lonla, "â espera de maiores deta-
lhes".

Confirma-se, em Londres, a de-
cisão do governo português
guarnecer

Freitas Teixeira, para exercer, ln-
terinamente, o cargo de escrltu-
rario, classe E.

Nomeando: Arthur Hortenclo
Bastos, para suplente de vogai,
representante riu-. Empregadores
na 1" Junta de Conciliação e Jus-
gamento do Distrito Federal;
Edgar Barbosa para exercer o
cargo de suplente de presidente da
Junta de Conciliação e Julgamen-
to com sede em Natal. Rio Gran-

José Phíí. da classe C para a D, I de do Norte; José Guades Pln-
e Iracema Magalhães, da classe: to e Mario Nolasco Pires, escri-
R para a C; e o continuo Augusto turarios. classe G. para exercer o
Alves de Moura, da classe F para cargo de oficial administrativo,
a G. ciasse H.

0 sr. Lutero Vargas em
Washington

Washington, :3 (O. P.* — O
,r. I.utero Vargas e senhora che-
garam a esta capital, hospedando-
>e na embaixada brasileira, onde
permanecerão vários dlss.

Dois decretos-less
O presidente da República aas.-

nou decreics-leis criando o cargo,
pm comissão, de diretor do Ins-
tltuto Profissional 15 de Novem-
bra e extinguindo o cargo de di-
retor da Escola 15 rte Novembro.
do quadro do Ministério da Jus-
tlça, e declarando de utilidade pú-
blica a desapropriarão d* terre-
nos des ti pado? % construção da
?4de dn Centro de Preparação de
Oftcli.lf -Ia Resent da 4' ReriSo
Muita*

Promovendo, por antigüidade os |
enfermslros. Rosita Tavares Via-1
na. da classe G para a H, e Ana
Oamermann. da classe F para al
G; os patrões Galdlno Antônio,
Ramos, da cla;<s;e -1 para a 6,
José Lopes da Silva, da rlasse
para a 4; os trabalhadores Anto-
nleta Rocha, da ciasse C para a
D, Ovldio Lourenço e Gcneslu de
Alcântara, da classe B para a C;
e o fogulsta 'sio Caricio da Ro-
sa, da clas.-e 4 para a 5,

\a pasta da Fazenda

Nomeando: Manoel Pereira de
Melo para exercer o cargo, em
comissão, de ajudante de paga-
rtor. padrão Q, da delegacia fis-
cal do Tesouro Nacional na Raia;
Adalvo Melo. interinamente, es-
crívão da Coíetorfa das Rendas

I Federai?- ern Liberdade, Minas; e
Nilson Watt Almeida. interina-

I mente, escrivão ria Coletorla das
Rendas Federais em Geremoabo.

I Dais.
[ Promovendo os seguintes escri-
: vães de Coletorias das Rendas Fe-
derais: Orlandina Silveira Parn-

I plona. de Campo Alecre para São
; .!os« Sta. Catarina. Quintiilo Gli-
I cérlo Brldl, de Sobradinho para

Vacaria, Rm Grande do Sul, Ha-
íoldo Schipmann. de caçador pa-

I ra Ma tra. Santa Catarina, e Vai-
j mor Salomé Pereira de Orleans
[ para Hamonia, Santa Catarina.
I Aposentando: Adão Lopes da

Silva no cargo de servente, claase
G, Inácio Mascarenhas Passos no
cargo de oficial administratico,

j ciasse 15, Franklin Rias dos San-
j tos. no cargo de coletor federal em

Vacaria, Rio Grande do Sul. e
Luis de Souza Loureiro nn cargo
de oficia! administrativo, cias:? 15.

Coni*ed»hdo apo*eriMdorla » T.a

Na posln do Tioçdo

Nomeandn-AcaWo -"Pereira l.e!-
te, Argemlro Menezes, Benedito
Ribeiro dos Santos, Francisco de

j| Souza Fifçuelrô e Iesid Silveira,
escriturados, classe G, para
exercerem o cargo de oficial ad-
ministratlvo, classe H.

An pasta da Gutrrra

de vencimentos, do orçamento vi-
gente do Ministério da Educação
e Saítde .a importância de**:0(1(1}0Ò0 itrinta e seis contos de
r*ls) e aberto, ao mesmo Mlnlste-
rio. o credito de 40:000*0011 (qua-
renta contos e oitocentos mil
ríls) suplementar á Verba 1 —
Pessoal, Consignação 1 — Pes-
soai Permanente. Sub-consigna-
ção 01 — Pessoal Permanente, o
referio orçamento.

Art. 12 — Kevngam-se todas as
dlsposiçíSes legais que explicita
ou Implicitamente contrariem o
disposto neste decreto-lei,

Art. 13—0 t.resente decreto-
iei entra em vigor a partir dc 1"
de .laneiro de 1942.

VISITA DO PREFEITO
A'S OBRAS DO CLUBE

MILITAR

0 novo edificio terá deze-
nove andares e ficará

pronto em novembro
A convite da Comissão Flacallia-

dora das Obras, o prefeito visitou,
o novo edifício em construção do
Club MUltar, A Avenida Rio
Branco.

O sr. Henrique Dodsworth, que
se íaila acompanhar do sr. Edl-
son Passos, secretario da Vlaçào
da Municipalidade, foi recebido,
ali, pelos generais Meira Vascon-
celos, Inspetor do 1* Grupo de Re-
gtôas Militares e presidente do
Clube, e Raimundo Mendonça, dl-
retor da Engenharia do Exírclto,
pelo coronel Paulo Mac Cord. do
Gabinete do ministro, pela Comis-
sáo Flscallradora das Obras, com-

| posta do general Marcelinn Fer-
relra da Silva, coronel Autran
Dourado, major Raul de Albu-
querque, capitão Rubem TeLielra e
tenente Mizella Rijos, além de ou-
tros diretores do Clube.

Em seguida, o preíeito Henri-
que Dodsworth, acompanhado dos
chefes militares prerentes e de en-
genbelroa encarregados da cons-

dejtruçAo. percorreu todos os pavi-
possessão de Timor, j mentos, Inclusive o oitavo andar, a

Os circulos diplomáticos Julgam quanto atingem at# o momento as
que esse fato nào é "um aconte-! obras, dali observando aspetos dos
cimento desfavorável para a cau- i quarteirões clrcundantes e tro-
sa aliada." j cando Impressões com os generais

Consideram, allâs, os mesmos i Meira de Vasconcelos. Raimundo
circulos que é uma vitoria diplo-1 Mendonça e Marcellno Ferreira,
matica da Grã Bretanha, pois e Terminada a visita, a diretoria
sabido que o governo portuguei, do C|ubp 0(ereceu um cocktail aos
!°niC.nlC._reso''"u.._¥-Ír depols de I presentes, tendo logo apôs o pre-

I feito Henrique Dodsworth se re-
tirado em companhia do secreta-

pesar bem a situação.
As referidas tropas defenderão

Timor contra qualquer país.
Sabe-se tambem que a marinha jportugucra transportara as tro-

pas. apelar rte não se afastar a
possibilidade de que unidades das'
esquadras aliadas a "auxiliem" !
nessA tarefa.

Alem disso, o comunicado por- I

rio da Viação da Prefeitura
Em palestra com a reportagem.

o general Meira de Vasconcelos
declarou que as obras do novo eai-
ficio do Clube Militar, que, con-
forme ií foi noticiado, teri 19 an-
dares, tendo sido o seu custo or-

tuguez solire a decisão tomada em | 5ado em 900(' Q0MOS dt> ríls' ea"
relação a Timor diz que "ela foi {adotada depois de consultas com
o governo britânico." Isao Ind!-
ca que os aliados concordaram em
se retirar de Timor, imediata-
mente apOs a chesada dos solda-
dos portugueses.

..Promovendo: ao posto rte capi-
tão medico da 2* claase rta reser-1
va rte l' linha o 1° tenente medi-
co ila mesma reserva dr. Francls-1
co I.uiz Leitão, e ao posto de 2° I
teneniii da reserva de 2" classe da '
1" linha os aspirantes a oficial
da mesma reserva Armando Vel-
ga Castelo, Adner Florentino dos >
Santos. Anis Azem, Clairmont'
Orlando Gomes, Ernesto Tosta I
da Silva. Fábio Faria da Veiga. |Fei-ilinando D.Alesslo, João Pupo!
Nogueira, Maxlmlano de Souza !
Carvalho .Vewton Souto Maior.
Lins e Roger Jtiies de Carvalho
Mange.

Nomeando 2" tenente medico da '
reserva de 2' classe da 1' linha I
os drs, Luiz Rogério de Souza.
Nelson Barreto Coutinho, Ovldio |
ria Silva SlmOes e Olavo Martins
da Oo«u Cruz.

Mandando agregar ao respecti-
vn quadro n tenente coronel fn- \
tendente Quirlno Araujo de OU- '
veira.

Mandando reverter ao serviço

medico da Policlinlca Militar do
Distrito Federal.

Concedendo a Augusto Martins
Pascal, ex-membro da missão me-

j dica militar enviada A França,
j em caráter militar, a Cruz de

rtonv^ndo para o serviço NA ASSEMBLÉIA DE LISBOA
alivo os segundos tenentes da re* í.ijlion, 23 (U. P.) — Na As-

I serva rte 2" classe da 1" linha Jo-' semblêla Nacional o presidente
I se Alves Marcondes. Pedro Pau-! Alberto Reis realçou a Importan*
lilno da Fonseca. Henrique Pap-! cia da comunicação oficial rela-
| tlsta Vieira, Eduardo d? Àgularltlva a partida de Moçambique de
I Ellpry, José Maria Antunes ria ' tropas portuguesas para assegu-,
| Silva, Valmlro Rodrigues Vldal, i far a defesa de Timor, acrescen* jAmphilophlo Vlanna de Carvalho. | tando ser tal noticia agradável
¦ Rubens da Fonseca Hermes ei para o pais porque embora o pro-

Ary Paracampo. : cesso não esteia terminado per-
Concedendo licenciamento doniite abrigar a esperança de uma |

serviço ativo ao 2* tenente, con- i solução definitiva do incidente. |

I
| tarâo terminadas em novembro rto
corrente ano, quando o mesmo será
Inaugurado.

O serviço telefônico de
Tóquio para o Rio

Berlim, via Estocolmo, "3 (V.
P.) — Comunicam de TOquio que
o serviço telefônico, entre essa ca-
pitai e o Rio dc Janeiro e São
Taulo, serü restabelecido ama-
nhã.

Conselho Nacional do
Petróleo

vocado. Ceiso Vieira Borges.
Licenciando do serviço ativo o

Ü* tenente da reserva, convocado,
Augusto Lou ren ção.

Transferindo o coronel Eduar-
do de Oliveira do quadro suple-
mentar geral parn o de Estado
Maior, e o major Miguel Cardoso
do quadro ordinário para o tfe
Estado Maior.

Transferindo para a reserva: o
tenente coronel veterinário Se-
vero Barbosa, o capitão veterina-
rio Alberto Silva, e o? srgnndos
tenente* mestre;» de musica Ar-
senio Fernandes Porto e Antônio
Gomea Morais da Fonseca.

Concedendo transferencia pa-

dentro em breve com honra e dí- »
gnidade para Portugal e Inglater- i
ra visto estarem bem encaminha- jdas as negociações entre os dois)
governo.», felicitando por esse mo- j
tivo o sr. Salazar em nome da !
Aseembléla Nacional.

No Palácio do Catete
O preeldente da República re-

cebeu em despacho, ontem, oi tnl»
nlstros da Viação e da Aeroniu-
tica, e o presidente da Comissão
de Defesa da Economia Nado-
nal.

GARGANTA ¦ NARIZ * OUVIDOS
Dr. ANTÔNIO LEIO VELI.OJf»
Livre docente di Unlverilrtada.

Chefe da Clinica da Policlinlca
de Botafogo. — Av. Almirante
Bu-roso 97, l.° pavimento, aala
SOS. Das 14 U 17 nora*. - 1 e-
lefons 4!-S5-5t

DR. BASTOS DE ÁVILA
CLINICA MÉDICA

Consultório: — Rua Gonçalves
Dias n._ f — t.° andar. — Res.:
David Camplsta D.*- 18. — Tele-
fone! IS-2T4S.

 ¦» »»

Correio da Manhã
Radafga, A*«liil.<r«c*o e Oflrl-

. na» — Avenida Goma* Frrl~
re. 81/83.

PahlfctdJtde r Aailnatnrai — Ilua
Gonçahrea Dlaa, 5.

Cohradoraa auturlxadoa t —- Ju«é
Coelho da Oliva, Ary Marinho
Machado. SebnsURo Mncoln a
Francisco Vieira da Soma.

TELEFONES I
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sGE-ITE EM SAO l'ADl.0 —
Vleenta Polano, Hoa IA da Na-
Tftmbro, 193 — aobreloja. —

PREÇO DAS ASFIVATERAI i
INTERIOR

Anual (com direito nu al-
miaa,uil  75JC60

tàemeitral laça» direito ao
(ilmananut)  40)000

EXTERIOR
Anual  180J000
Seireitrsl  9O$00í
Ediçíea ie dominso (anoall i U/S 2.00.

NUMERO AVULSO
Diu otei  $300
Domingo»  »40l)
Atraaado*  ISÍ0

INTERIOR
Dia, utíia  S400
Djr.ir.j3i  $500

Ot in. isttmatei dtrerio prrrTldtB-
cttr para rtforau da aaaa it«.aitu*\ •
& recfpçio doa avltoa. Cl aco dtaa ap ¦
o Teocimf-nu*. a aasJcitura cie rrnoTaOj
terá auipenaa.Reuniu-se o Conselho Xacional

do Petróleo, sub h presidência do
geneial Horta Barbosa, tendo to-
mado as seguintes deliberadas:

a) Companhia Matogross-ense
je Petróleo. S. A., submeteu ao
exame do Conselho as delibera-
çjes tomadas em assembléia ge-
ral extraordinária realizada a ?
de açoita de 1941, para o ítm es-
pecial de corrigii defeitos de sua
constituição.

O plenário decidiu não aprovar
as referidas deliberações.

b) Martins Irmão St Cia.. Brl
üsh Overaaaa Airways Corpora-1 gERVlç0 Í^HAí-uotlon, M. Martins A Cia., Paulo i 0 ,,rTlct) ulttrktke do Torrtlo

,P. Olsen. Saunders * Cia. Ltda.. I Manbl* 4 forntcido txlaa MfOlnl» aj-tnsor catedratlco do Colégio Mllilar ;The Calorlc Cpmranv, Corrta Rt; «Ias :
do Klo de Janeiro, o coronel da !. ,._ . ría nn.-t-nt, a Ramort.ll <¦"<"* Fr.u. ic4ada e-nt'inatieme'
reserva de 1- claase Joio Arthurlb*l*>_* CJt-£^lK}Lt^^°^]-I . «'««*«*«' •*"»> «««"*'¦ <«"*¦'¦

| Waldir Lima. Emílio Soares e
: José Alberto de Souía e Silva.

Reformando: o cornnel da re-
serva de 1" classe Plinio Pereira

! Alves, professor catedratlco da
1 Escola Preparatória de Cadetes,
j o coronel da reserva de 1* classe

Augusto de Araujo DOria. proíes

1*

MANOIM. I.L1Z GONOAI.VEI
Tn mnrln o — Paraná

L-<-fioa de ter cotio agente.

VICTOR DE iOfIA PINTO
Sta. Rim do Snpm-nl

Deliou de aer cosao ijcrle.

JOSE* GAI.IHNO UB CASTRO
Sta. Maria de Snaaauf

Oetxoa da tt: r.-«r a{fDt«.

ALEXANDRE BERNARDES
FII.Hd

i Mo I aifstt tatortiailo .*¦ .!,• Jornal. -.'¦
i urrdo Talidoa oa recibo- paaudoi por ela*

rlc

Regis. professor catedratlco do

atiMi o mnjor Kranklin Rodrigues ; ra a reserva an tenente coroneldo Morais e o major farmacêutico ' Intendente Alberto Augusto Mar-
Afonso (Jomea, vlato haver cea-1 tins.
sado o motivo por que se acha- Conoedendo reforma: ao 1" Bar-1 extinto 

'colégio 
Militar d\am agregados. .gento Kernando Moura ao 2* sar-1 A'.e^-re, e o sub-tenenteMandando cassar ao dr. Miguel gento José Alves Batista, ao sar* Francisco Bonetl.

K«nto ajudante Lauro da Silvai Nomeando Milton Santos da) No» termos doi respectivos re*
Rranco. hos terceiros sarfieritos! Fot\;rca. escriturado, ciasse G. > qUírlmentos e satlsíitlias a* pii*
Arfnnio Ji.aiy.ilm Machado e- 'nüo- par.i f^eVcír "o cargo de o'lcia!.|sençiis Iasals, o, Conselho coccc

Calmon Vn Pin e AlmMrta Filho
ií carf:« p*itPnie de - tenente me
rr.c_<\ j.j y (.(g t(. Ha r^-s^rva d*1 1

beiro 4 Cia., Duggett á Ramsdell |
e Anglo Mexlcan Petroleum Com-; rioiu.

., .„rpanv lida., reijucreram autcrl-í Rtmttrt. islnda Inrltaa.
Pj°^?jraeâo 

para importar derivados de I lwto~l' ¦""" "'""""*

P«tróleo- NOTA DA BBDAQAÕ
0# eotpanülrkn adltoríaia At*if ie,n*l

tçljra ««'iiUvi Irtt.-',;''!'.aBij, como da
rrrto «otir* ngttoa tjiulànuer laiuntoB."
aio- dt w»{unu£llisí«de da »ea dirtlji,556Í5 áJUDUM . PoutUiet. ffüu*i .Ufifia. vjj^ 9 gatas. Mt SUUal üsaes Staxea, a aaa_a>Mafly^ adpiinistr.man._;*à,»n Ji,', -~-'-~"-gy. fta £______.& Bt>§hbhJ»L l>t- ftulo jrjluj ' ?
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líí REUNIÂÕ DÉ CONSULTA DOS MINISTROS
EXTERIOR DAS REPUBLICAS AMERICANAS

COLARAM GR
DO ALMAS DA E

PROJETOS APROVADOS PELA COMISSÃO DE SOLIDARIEDADE ECONÔMICA
Enquanto se ultimavam os tra»

balhos da ComisíSo de Defesa,
para encontrar a formula da ln-
dlcação de rompimento de rela-
ções diplomática» e econômicas
com oi países do Eixo, a Comia-
«mo Econômica realizava as suas
i-eunifiea para conhecer os traba-
lhas dos relatores e votar os pro-
-ietos submetidos a exame sobre
várias questóes de interesse ime-
dlata do continente.

COMISSÃO DE SOLIDAR1EDA-
DE ECONÔMICA

Reuniu-.e ontem no Itamaratl
áa 1! horas, sob a presidência do
representante do Perf), »r. David
Daaso, relator geral da comissão,
por impedimento do presidente,chanceler mexicano Eaeoruiel I'a,
dllla, a Comissão de Solldarieda-
rte Econômica (II Comissão),
presentes os representantes de
Costa Rica. Colômbia, Cuba Rep.
Dominicana, Honduras. El Sal-
vador, Paraguai. Uruguai. Argen-tina, Chile. Bolivia, Panamá, Ve-
neruela. Equador, Guatemala,
M«xlco, Eatado» Unidos da Amé-
rica, Pertl, Haiti Nicarágua, Bra-
»lt • Unlào Panamerlcana.

Lida a ata da sessão anterior
Tielo secretario da Comissão, con-
«ul geral Mario Moreira da Silva,
foi a m,esma aprovada.

Em seguida o presidente suge-
riu que fosse discutido, em outra
sessão, o relatório dos trabalhos
executados pela 1' sub-Comlssão,
por dependerem os mesmos do re-
aultado a que se chegará na 1*
Comissão.

Aprovada a sugestão foi dada a
palavra ao sr. Manoel Llosa, do
Perd, relator da 2' sub-Comlssão,
aue apresentou o seu relatório so-
bre os projetos 3. 45 Item III, 46
« 67, lendo depois o projeto sub-
stitutlvo, que foi aprovado. Se-
guiu-se a leitura pelo relator da
1* sub-Comissão, sr. Luiz Fer-
nando Guachalla, da Bolivia, do
relatório do» trabalhos da mesma
aobre os projetos 3 Item II, 13
itens V e VT. 17. 34. 40 Itens I,
TI * IV. 56. 61, 64 e 74. Esse re-
latório foi aprovado com peque-
nas modificações de redação.

O relatório sobre os projetos 4.
7. 11 Item II, 14. 15 Item V. 37, 46
item IV. 54 e 7! submetido» ao
eatudo da 4' sub-Comissão foi li-
rto . seguir pelo sr. Florenclo
Garcia, do Chile, relator desta
«ub-Comiseto. tendo »ido o mes-
mo aprovado, apfls ligeira» mo-
dificaçóes.

Em «egulda foi dada a palavraao relator da 5" sub-Comissão, sr.
Desiderio Garcia, do Chile, que
deu Inicio á leitura do seu rela-
tórlo. Por terem alguns delegados
discordado do modo pelo qual es-
te relatório foi apresentado, en-
zlobando todos os trabalhos apre-
sentados ao estudo desta aub-co-
missão, o presidente da Comissão
suspendeu a sessão afim de rt-
abri-la novamente às 16 horas.

COMISSÃO DE SOLIDAR1EDA-
DE ECONÔMICA (2' Comissão)

Reuniu-se ontem. As 16.40 ho-
ras. pela segunda ve*. sob a pre-
«idencla do ar. David Dasso. re-
oresentante do Perfj, a Comissão
de Solidariedade Econômica, pre-•entes os representantes de todos
oa paises americanos.

Aberta a sessfio, o presidente
deu a palavra ao sr. Desiderio
fíarcia, relator da 5' sub-comls-
são. afim de qu» proceda a leitu-
va do primeiro projeto a ser sub-
metido ft votação, que 4 o de n.
». Aprovado este, por maioria,
passou a ser considerado o de
n. 11, tendo BÍdo resolvido que
uma comissão composta, pelos re-
preaentantes do Brasil, da Boll-
via, do Haiti e pelo relator da 6'
«uh-eomlssão, se encarregaria de
dar uma forma mais ampla ao
referido projeto afim de que o
mesmo fosse submetido A rotação
posteriormente. Em seguida fo-
ram anrovadoa o» projetos de n.
12 e 56. estudados conjuntamen-
te devido fts relações existente
entre eles. e. depois, o de n. 15
no seu Item III*. e o d» n. 35.
Do projeto de n. S9 foi aprovada
a cláusula resolutiva, com o fim
de ser adicionada ft resolução fl-
na! do Relatório da 2' »ub-eamls-
»ãn. São aprovado», a seguir, os
projetos 52, 55 e 76.

O representante da Vene:ue'a
apresentou, para o projeto 61,
uma forma que o transformou em
uma recomendação, ao envei de
uma resolução. Sob a forma de"recomendação", foi este proje-
to aprovado por maioria.

Os de n. 41 e 53. foram retira-
dns pelas representações quedos
naviam apresentado. ?

Terminada essa parte dos tra-"¦•alho., o presidente da comissão
deu por encerrada a sessão, anun-
ciando outra reunião para hoje,
ãs 9 horas, afim de que sejam
postos em votação oa projetos
apresentados 4 1- sub-comlssão
econômica.

do menor espaço de tempo pos*
slvel.

2* — Que essa mobilizarão com-
preenda aa atividades estratlvas
agro-pecuarias, Industriais e co-
mercial» que >e relacionem com
o abastecimento, quer de mate-
riais estritamente militares, quer
de produtos es-Unclals para o
consumo das populações cis*is.

3* — Que se tenha presente o
caráter Imperativo e de força
maior imposto pela situação, ao
serem postas em s-igor as dl*-
posições indispensáveis para pórem prática a mobilização eco-
nomlca.

1* — Que a mobilização com-
preenda medidas de estimulo A
produção ou quaisquer outras
destinada» a suprimir ou atenuar
oa requisitos administrativos, re-
gulamentos e restrições que dlfl-
cultem a produção e o inter-
cambio de matéria» básica» a ea-
tratígicaa.

5' — Que »e adotem. »lém disso,
medida» tendentes a fortalecer as
finança» dos paise» produtores.•' — Que os paises americanos
ditem medida» tendentes a impe-
dir que a especulação comercial
logra elsvar os preço» d* expor-
lação dos produto» bá.lcos e *«e-
tratégico» acima do» limites fixa-
dos para os respectivos mercados'nternos.

"' — Que, na medida do possl-vel. seja assegurado o incremento
da produção mediante acordos ou
contratos bilaterais ou multiiate-
rals em que se estipulem aquisi-
ções a longo prazo e a preçosequltatlvos para o consumidor,
remuneradores para o produtor, e
que permitam um nível justo de•salário aos trabalhadores da Amé-
rica; acordos ou contratos em
que se cogite de proteger os pro-dutores. da concurrencia de pro-dutos originários das regiões em
que os «alarlos reais sejam exl-
guos: e que contenham exigen-
cias preparatórias da transição de
post-guerra e dos reajustamento»
subsequentes, de forma a garan-tir a continuidade de uma ade-
queda produção e torne realizável
o Intercâmbio dentro de um regi-
me de equidade para os produ-tores.

8* — Que o serviçb de operações
financeiras destinadas * manu-
tenção e fomento da produção de
cada pala esteja, na medida do
possível, condicionada fts diaponi-
billdades decorrentea de auas ex-
portaçõe».

?.* —.Qu» o» palse» «mericano»
que não disponham d* organls-
mos apropriado» organizem, antes
do dia SO de abril de 1942, comis-
soes especializadas para elabo-
rar os planos nacional» de mobili-
zação econômica.

10' — Que as referidas comis-
soes forneçam ao Comitê Cônsul-
tivo Financeiro Econômico Inter-
Americano, os elementos necessá-
rios para que este trace harmoni-
camente as normas gerais da mo-bilização econômica.

11' — Que o Comitê Consultivo
Financeiro Econômico Inter-
Americano se Incumba, além dis-
«o, de organizar uma lista dos
materiais báaleo» e estratégicos
considerados em cada país neces-
sârlos para a defesa do Hemisfé-
rio, sujeita a periódica revisão.

12' — Que sejam imedlatamen-
te ampliadas as faculdades • osmeios de açio do Comitê Cônsul-
tivo Financeiro Econômico. Inter-
Americano, para que s« cumpram
as nos-as funções que lhe são
atribuídas. "

adequados, espeela.mente, utiU-
tando as unidades que ,- acha-
rem Imobilizadas em seu» porto?
e que pertençam a paises em «ruer-
ra com alguma naçâó am-erleana:

das Republica*. Americana*, reco-
mendaram se estabeleça, entre
elas, uma estreita t slncer?. oco-
peraçàn com o ftm de presten*-.sua estrutura econômica e tlnan-e) — que, quandj dtsiacnham de reira. manter e*>u equllibrir f!«-?a,frotas mercante.*, considerem n | as«epurar a estabilidade de nm»
moedas, difundir e articular iuar
indâstrlas. Intensificar sua agri-

necessidade de manter em servi;:
o número de unidade» suficiente;
para assegurar o transporte ma*
ritimo, que permita fts nações di
Continente importar e exportai
produtos idlspensavels ft» eco-
nomia» de cada um, e que dt
acordo com o Comitê Consultivc
Econômico Internacierioetio i*-om os organismo», maritimos que
funcionam nos diversos países e *¦
Comlsaão Técnica Marítima In-
ternamericana, se esforcem par»
que o» transportes entre «s rsaçóes
da America sejam coordenados dr
taJ forma qu« as emoarcaç-fVes «r.
•erviço dentro das rotas contlnen-
tais, «em suprimir nem alterar a»
escalas erlstentes, façam a» ne-
cestarias escala» nas porto» dos
naf»e« que se encontrem mais
disunclsdos «m determinada r*-
gUo do hemisfério, afim d» a»»e-
gurar-lhea transportes de form»
regular • harmônica;

1) — que tomem ranto qoante
rposslvel aa medidas necessárias
afim de reduzir ao minir-o os gas-tos relalconados com «s escalai
do» nas-los ue transporte tais co*
mo: direitos penruários, faróis,
baliesa». etc e

et.' — que tendam a aumentar
as facilidades, de mobilização nos
portos, dotando-os de meios neces-
sarios para o rápido ajustamento
das avarias dos barcos, e para as
reparações normais dos mesmos;

h) — que se esforcem pela ace-
leração dos transportes internos e
o_ aumento da capacidade de tra-
ção dos sistema» ferroviários, tra-tando ds dar imediata conclueão
aoa trechos em construção ceu re-construção e que interessem i de-fesa continental;

1) — que estudem o reconhe-
cimento do direito de cada Estado
de plena participação no comer-

cultura e desenvolver seu eCemír
cio e, por outro lado. declararan
que as nações americanas conti-
nuariarn mantendo sua adesÃ-c
aos princípio» liberal, do comer-
cio Internaciona'. com fins pact-ficos baseados na igualdade d»
tratamento e processo** Justos e
equitativos no Intercâmbio e fa-
riam quanto estivesse ao alçar*
ce delaje pars fortaltccei aue mer-
nomia, aumentar seus comércio *
a» relações econômicas entre id.
projetando e aplicando medida?
adequada» para minorar as dltl»
culdades, desvantagens . perigosderivados d» perturbação t. d-aw-
juettamento existentes no mundo— Que os transtomi* ocaslc-
nados pela guerra atual na eco-
nomia da» nações americana, exi-
fe; açora mais do qu* nunca, uma
«ção solidária e coordenada, afim
de que »eu lntaneamWo *-o*-»«r*»»»r
«e intensifique de acordo corr
suas reciprocas necea-sidsdeí *•***-.bre bases da maior Igualdade po*"-slvel;

— Que o estabelecimento d*
facilidades adequadas de crêdltr
comercial, por parte das ns-etle-
produtoras de matéria.» primas, de
maquinaria industrial, ou de ar-
tigos manufaturados é requisito
Indispensável para a su.ttentaçãc
de uma sã economia no. nalaet
consumidores;

4 — Que a fixação de preços li-
mites sobre matéria? prima* r
matérias alimentícias puaroe um.
justa correiaráo, r,ue não só aten-
da aos custos de produção, tran**-
p-rte, seguros e utilidade ratoa-vel. mar* tambem o nivel freral de
preços de produto» que exporta c
pais importador dentas matéria;
primas e alimentícias;

As SOÍntllí-toítí-a rWíffitííitt!
onutn
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CONFIRMADA A CONDENA-
çao m leonidas A LEOPOLDINA E 0 PROBLEMA

laim

l W& DOIS

elursira s outros íoram
íbsoividos

DOS TRANSPORTES

l'íj) SUDttioUdo a jiiigumoniu
Io Suprorno XribunuJ Militar,
m ietíittu «io ontem, us em bar-
;i'a /pubtua *io acórdão que con-
ioiiuu t oitu meses Ue prisão oom
mouiho aa Implicados na ru-
niiiosa iiieee-idu ilua certificados
tnlfioa üo retiervíbiu. o relator
lo reito, ministro Pacheco d>-
OilMilia. muütrou ao Tribunal
oa novos doe u mon tos apresenta-
'ioa pelos acusados Leonidas
Silva, Alfredo Moreira Júnior,
.'uaú Caruso, Moacyr Ruürigues
QÍUTiHi Hftt-.in Bolelho Maga-
;lmcs, FoaeS Kajnos Poi;as e João
Correia, nue procuraram juati-
fitar a cuiuiuiu. individual qüt>]tiveram no caso, *salieiiiando
quo são falsificaram, alteraram
ou flset-am uso do documento
iiiquiimiio eiu íalsu. Pola defo-
isb,, talaram oa advuuadiia Bvan-
firo Uh» a Silva, Edgar Pinto
Uma, Uoétfla Rollm e André
3clüue», U procurador geral,
dl*. Vuldoinilu Gomes Ferreira,•'iiiii.i'iiit.iiite losi 'iiistentou a -ua opinião anterior,

. «Dr, io rjimrito¦ !*e<0'*, Pudlndo a condonação ele•otlOB o» niumidos. Após vota-¦em todo» o» ministioa, lndlvi-
luuim<niuu, sobra cada um doa
tcuitadoe, •, apuraUns eaie» vo-
ios, veri.loou-s* que (oiam con-
Ttr.mudaH as condenações apll-
itt-ju» a Leonidas Silva, loa*i.-oi-ria Cabral a João Soares d»
ie.-ci.ei. aendo absolvidos oa do-
nais. cíiuein, mesmo fo.am
nustoa ^m liberado os absolvi-

. j dos, entre ales o conhecido
-•ins.niti iu ii. o ..jí?, ,ie ig*. |.'orador do Botafo**o P*. Clube,

¦ *.tuti .'e-.toi'r»sinti •» '"-.teiidB '5oi!' Moreira. Quanto, a José
csineud. j Carmo, o Tribunal riconhcceu

»»¦..¦¦- . -- j quo hisus'a um erro judiciário.

De incalculável alcance para o público a cons*
truçào Le duas novas linhas entre Barão

de Mauá e Meriti
v....... ,.:..;i
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O PROBLEMA DOS TRANS»
PORTES NA AMERICA

a pnoprçAo dos materiais
BÁSICOS E ESTRA-

TÉGICOS

Xa reunião da manhi de ontem
da Secunda Comissão, sob a pre-
sidencla do sr. Dasld Dasso. no
impedimento do chanceler Padilla,
o »r. Manuel Llosa, Relator da
Segunda Sub-Comissão da Segun-
da Comissão (Solidariedade Eco-
nomlca), procedeu á leitura do
relatório dos trabalhos daquela
Sub-Comlssão. com o projeto sub-
atitutivo anexo.

Essa 2' Sub-Comlssão funcio-
nou sob a presidência do ministro
Souia Costa, com delegados de
Coeta Rica, Paraguai e PenJ,
além de vários observadores e
assessores. Em seis sessões, essa
«ub-Comlssão, secretariada pelo
consu! Donatello Grleco, concluiu
aeus trabalhos, que o sr. Llosa
relatou perante o plenário da Se-
gunda Comissão.

Apôs ligeiras modificae-Ses de
redação, o plenário resolveu apro-
sar o texto do substitutivo.

Resume-se nos seguinte» Itens
• projeto de substitutivo organl-
tado pela Segunda Sub-Comissão
« aprovado no plenário da Segun-
da Comissão:

"Considerando que os projetos
números 3. +5, 46 e 67, enviados
para consideração ao Segundo
Sub-Comlté da Segunda Comissão,
têm como base fundamental o
propósito de assegurar a conti-
nuidade e o aumento da produção
rie matérias básica» e estratégicas
necessárias para a defesa do Con-
tinente. sugere-s» que a Terceira
F.cunião de Consulta dos Minis-
tros das Relações Exteriores das
Repúblicas Americanas aprove as
•çeguinte. recomendações e reso-
luç-oes.

I" — Que. como expressão prá*
ties da solidariedade continental.
*e promova a moòüira*yáo e-conO-
mica da; Repúblicas Americanas
com o fito de assegurar aos pai-
ses dei-te Hemisfério, e parti-
rularmente aos que se sc^am em
juerra, o aprovisionamer.to de

A 4' Sub-Comissão da 2a Co-
missio, que foi presidida pelo sr.
Eduardo Salazar (Equador), es-
tudou os projetos n*s 4, 7, 11, 14
15, 37, 45, 64 e 71 e, considerando
que todos s» referem a transpor-
te* entre os países americanos
coincidindo entre ei e compleando-
se, resolveu coordená-los, num
subatltutivo, que foi relatado. pe-
lo sr, Florenclo Garcia (Chile).

Foi o seguinte o texto apro-
vado:

"A Terceira Reunião d* Con-
•ulta entr» os ministros da* Rela-
ções Exteriores da» república»
americanas,

Considerando;
lo _ QUe 0 problema de dar a

maiim» eficiência posaive) aos
transportes entr» as repúblicas
do Hemisfério Ocidental assume
importante papel em face aa di-
ficuldades que nascem da atual
tttuação de emergência;

— yue se torna Indispensável

municaçôes para toda a espécie
de carga, e consoante o estabele-
cido pelo» con\*ênios internado-
nais vigentes e na legislação decada pais;

i) — qu» te empenhem pelomelhoramento « ampliação dosaeroportos existentes e o estabe-
lecinwnto de novo» aeroportos do-tados d» Instalações . oficinas
anexa», de modo que se estabele-
çam redes aéreas com pontos ter-
minai» naa três Américas, cobrin-
d* amplamente as necessidades
dos serviços aéreo» Interamerica-
nos e interno de cada pais:k) — que seja aederada a cons-trução dos trecho» que faltam aosistema panamerícano de estradas
de rodagens e o mehoramento dos
já construídos de forma tal quesirvam para eficientes transpor-
tes no hemisfério e permitam odeeens-oh-imento do comércio ln-
teramericano e interno. liga_ndo os
centros de produção aos d» con-
sumo. Com este propósito, se ra-
tificam expressamente aa resolu-
ções contidas no titulo LII da
Conferência de Lima d» 1Í3£ e
XXIII da Conferência de Hasa-
na, d. 1940: e,

_1) — qeu apoiem plenamente e
dèm a maior cooperação possivelaos trabalhos do Comitê Consulti-
vo Econômico *. Financeira Inter-
americano e de sua ¦"l"m'*tip Ma-
rítlma Interamericana em rela-jão
a todo» o» seus problemaa e em
especial A Navegação Mercante,
tomando ts medida» conjunta»
que se façam mister, afim de queos »roveriW6 daa Repúblicas Ame-
rlcaieas possam mobilimr, do roo-
do mais amplo e eficaz, tocos os
navios de que disponham no He-
misfério Ocidental dando preie-rencia ao transporte de artigos
estratégicos e básicos e essenciais
à defesa do Continente e para a
manutenção do bem estar e-co-
nômlco daa Repúblicas America-
nas.

2) — recomendar ao Comitê
Consultivo Econômico In.erarae-
ricajio, criado pela Primeira Re-
união de Consulta doe ministrosdas Relações Evteriore* das p.e-
públicas Americanas e ã Comis-
são Interatnericana organizada rei-centemente por aquele qut:

a) — sugira aos governos as
medida» necessárias afim de que
previu acordo com a» organiza-
ções admlnistratis-as dos respecti-
vos governos, com a» cornepanhias
marítimas e aéreas e com as co*n-
panhias ferros-ilria*» públicas ou
particulares existentes no» 21 Es-
tados Americanos, prorisov&jn e

estabelecer a maior coordenação "••*ns*-'*°.-iem todos os sistemas de
possível entre os diversos serviços tnu,**>-'r»*.' Interamerica-*e«. pro-ersos serviços
aéreos, marítimos, terrestres e
flu\*lals de que dispõem as repú-l
blicas americanas para a sua mais
eficiente utilização;

1' — Que ss dificuldades para
mobilizar os artigos e materiais
indispensáveis que normalmente
se exportam » Importam em cada
país. poderiam provocar um dese-
quíübiio econômico e social e uma
paralizaçÃo ou diminuição de »uas
atividades Industriais, particular-
mente graves quando estas sejam
especialmente dedicadas á pro-
duçâo de artigos ou material» ne-
cessarios para a defesa do Con-
tlnente; e

4" — Qje para assegurar con-
venlentemente a defesa continen-
tal e fomentar o comércio inter-
americano, é Indispensável me-
Ihorar e ampliar os sistemas d;
comunicações entre os países dc
Continente;;

Resolve:
• 1* — Recomendar aos governos

dos 21 paísc» americanos:
a) — qu» sejam Imediatamente

adotadas as medidas que corres-
pondam e se tornem possíveis, pa-
ra ampliar e melhorar todos os
sistemas de comunicações Interes-
sando á defesa Continental e ac
desenvolvimento dc comercio en-
tf os países americanos;

b) — que façam todos os ei*for-
ço», qu» não estejam em coníli-
to eom a defesa interna ou con*
tinental, afim de Intensificar*;»
os seus meio» de transporte, utiU-
sando e desenvolvendo os respe-
ctivos sistemas interno», de mode
que se torne, possis*el mobilizar
sem perda de tempo, aqueles ar-
tlgca que sáo essenciais a manu-
tenção de suas respectisas eco-
nomlas;

c) — que valendo-se de sua.
autoridades nacionais, do Cormt.
Consultivo Econômico Financeirc
Internamericano e d» todos o.*

estabelecido!
por_ alç;-*..ns paises. para a expor*tação de matérias que tenham re*laçao com as necessidade., de «us.defesa, determinaram ronseouên-
cias que afetam o'n-.terelmtslo eo-mercial e, por conseguinte, se tor-na necessário recometedar »lste-
mas e medijas adequados à mino*rar aquelas conseqüência».

Resols-e:
-»" — Recomendar ás na-eSeü

produtoras de matérias prtrna;.maquiná-lo !nd**«.tr'al e otitros *le-mentos lndispensav*is è mnnutíT--
ção da economia Interna dos pa*-ees consumidores que façam to-do o possis-e! pars ministrar tai*elemento» e produto? rr-i quanti-da*i»s suficientes para evitar qut» falta ou a e*sea.»»sez deier «ca*--
rete prejudiciais errsequêncla-
para a s*id» econômica do» povo*amriMnos. Isto deve ser feltrdentro dos limites naturais imepo*-
tos pela atual emergencüa e »em
que_ a aplicação desta reoomen-dação entre em conflito com a s*.
gurança ou a defesa das NaçCejexportadoras.

; .2 — Recomendar que tr-da» ti
; NaçeSes deste Continente desfrü-
I tem do acesso, com o maior grau
| de igualdade possls-el, ao comír-cio inter-amerleano e ã obtem-àodas matérias primas de que care-

C»m para o satisfatório e prôipe-ro desens*o!vimento de »uae rs».
pectivaí economias, devendo, con-tudo; contemplar de preferínetcas Nações em guerra para lruarobtenção doa msucriais essencial»destinados à defesa, e qae, isoeacordos que se celebrarem entre-as Nações, se tev, m em conta asrecessidadej erscncialf de outr-ss
países americanos, com o obi-?t!-vo d» evitar transtornos na eco-nomia Interna Cts-íü Naçõei.

S — Recomendar aos paist?* «r>
portadores de matéria» prima» na-ra a indústria, m-itéi-ias allmenti-
cias. produtos manufaturados *•..,maquinário infastria:, c estabe.lecimento de ndequados stst*-na*de crédito, ampln*. liberal» o ei:-cientes, que facilitem t indtlstri.-ie ao comércio das Nações consu-midoras dos referidos elementos.
a aquisi*£o daquele* que sSo ne-reasários á sustentação de viaeconomia s&bre bases sólidas f>-zendo-o por forma que minore e ';
alivie os prejuízos qu. para eBSSfnações consumidoras trouxe & ex- ^
tensão do eor.ílito arm»do - o fe-chãmente dos mercados extraeímtinentais.
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AS MAÇÕES-MARCHAM PARA A
mm INBÍORAVaMENTE, PA-
RÁ OBTRUIR 0 MILITARISMO

E A TIRANIA

ílm discurso do ministro do Ar
íjrifânito sobre o desenrolar

da guerra
limórts, r_'8 (Routeis) — A.ffcpeitu do» momentos difíceis

mo itravessou depois da queda
! «ie Framja. \ Inglaierra cons-
; 'ruiu a aua força .léiea que ago-

ra a» equipara em riuulldade a
| ela ."tiematih» — declarou Slr Ar-
| ihibald Sinclair, ministro para o
i Al', om discurso pronunciado ho-
jjeno 

"Manchester Rcform Club"."S preciso ter em mente, con-
; tuuo, — iiuntinuou — que a nos-
; sa fOf-v» ema dividida entre as

Ilhas -). muitos teatros de guerrail. alfm mar, o quo requer muitoeeminj pura nbaieett*cs-los, em vis-
! ta da murosidaii» natural dos¦•Jinbuios. Enquanto isso, o Ini-

nlRo :n»iiirin ae auae linhas in-'.enor.s, concentra as suas for-1 '»b o- pode lançá-las em qualquer
llreção. de .mordo cum os seus
lianoa".

iicferinilo-ae a remeáu na Rus-
Mn, declarou: - "Glo/jlemos a
ffação tina bravas forcais russia,

lia •iiiM-rUios daa suas fabricas e
uu .teus canapoiKííCí, O povo so-
rlttlco,. na hora do seu destino,
«•alou muitas ilusões neste pais...spereiiio* que eiaa se destruam
1* una ves: a qne a suapeição
4e»*pm'e-eia. cedeniio luuar 4 ami-
uiU* que agora cresce antre os(iinseo-i dois .países, formando umtiniiainenio firme pttra apa-ia
:lt"»rriad» auropéía*», depois da!¦.neira".

O Mevrniaido para o Ar disse ¦
uu» .-. InKlaterra devo compreen- j.ler tino, por algum tempo, o Ja-
tiáo aera o chefe do Pacifico Oci- !•lem-a, não ubstante julgar queeavra iiu>iç*io nao durará muito
tempo 1

'«luwn dlise c(ue a Inferiorida-'ie i&a nossaa forças no Extremo
...ritmo •>. deve 4 complacência*.u Incompotfincla do governo?'Jiriamemo íonun os homena que1* recusaram a votar pelo arma-
mtnto ames da guerra, homens
que disseram quo não haveria
mirara, os mesmos que se bate-
n*.in nara que nSo envlaasemus

A variante da estrada Rio-Pe trópolls em Olaria, ponto em
que as obras íoram paralisadas

Por «ua expressão econômica,
densidade de população, comércio
fixo e variada Indústria, qualquer
dos subúrbio» da Leopoldlna po-
de ser considerado uma pequena
e adiantada cidade. De Bonsu-
ce6so a Vigário eGrtl. 03 trens,
pela manhã e á tarde, transpor-
tam multidões de passageiros.
Em torno dessas estacóes há ca-
sas de comércio elegantemente
instaladas. Plena vida social. O
que se mostra eslaclonàrlo. lndl
íerome ao ritmo de progrei.o que
agita a cidade são os ti-cns. Só
eles desagradam porque conti-
nuam os mesmos de há trinia
anos passados. A Leopoldlna (az
o quo pode. Nas horas de intenso
movimento as composições cor*
rem de dez em dez minutos. A
segurança do tráfego talvea
aconselhe que esse intervalo não
seja inienor. Salvo se aquela ter-
rovia dispuzesse de maior nume-
ro de linhas. Estás permanecem
as mesmas — duas apenas —
desde quando a estrada Inaugu-
rou-se. Têm razão, assim, os quo
martirinidos pela tortura da»
viagens nestes dias de calor in-
lenso, estranham a causa da de-
mora na adoção da única medida
capaz de resolver o problema: a
construção de mais duas linhas
no trecho suburbano. A ausen-
cia destas faz com que um pe-
queno atrazo de três ou quatro
minutos, obrigue os trens cons-
tantemtnte. a paradas seguidas,
paradas a que estão sujeitas ate*
mesmo as composições do inte-
rior.

*1 PROVIDENCIA QVEF1CO0
EM HE10

Foi paia eliminar esses graves
inconvenientes, garantindo, por
sinal, a segurança do tráfego.
que a Leopoldlna resolveu, há
tempo, construir novas linhas.
Estas, porím, foram levadas ape-
nas, at* Triagem, ignorando-se a

razão do não prosseguimento da*
obras, que a todoa pareciam da
natureza urgente.

O resultado é o excesso de p*a-
sageiros. as viagens mortlf.can-
tea, a gente que se pendura pelos
carros, tendera ou busca locaji-
iuir-se. mesmo, sobre a cobertura
dos vagões.

POUPANDO VIDAS PilE-
CIOSAS

Outi-oia. na Central, o drama
era Igual. Em conseqüência; raro
era o dia om que um passageiro
não pagava com a vida a lmpru-
dc-nciu a que se expunham milha-
res deles, dada a dllicaldade dos
meios de transporte. A elelrlíi-
cação velu cutriglr esse ma!,
pondo fim aos desastres, poupan-
do vidas preciosas. É o que a
Leopoldlna poderia fazer se não
pela eletrificação, ao menos peU
construção de duas novas linha.*. «
no seu trecho suburbano. Os pe-
rigos a que se expõem 03 passa-
geiros devem acabar. E só aca-
barão pela conclusão dos serviço*,
que. embora iniciados, inexplica-
velmenie se Interromperam.

KSTRANHA PREFERENCIA

Oulras cartas que recebemo»
põem em contraste as estações da
Penha e Penha Circular com aa
suas colegas do trecho suburba-
no. Nelas os missivistas estra -
nham que a direção da Estrada,
não se tenha lombrido de fazer
em Ramos, Bonsucesso e Olaria.
o que realizou nas duas gare*
anteriormente citadas e que tive-
ram as velhas instalações de ou-
trora, em forma de execráveis
barracões, substituído» por ele-
game construção moderna, em
cimento armado e de belo aspe-
eto. Objelam us missivistas que.
se a Penha apresenta um movi-
mento da 7 mil passageiros dlá-
rios, Olaria e Ramos pouco lhe
ficam devendo.

O SANGUE E' A VIDA
PURGUf 0 SANGUE Df PREFERENCIA AO ESTÔMAGO

ELIXIR 914

em-juimus, ti.,: !lm** .-íraiiii* forca 4 Russla e que
ore-te i»jímio-í llu'1|'*'in não desenibarcasaemos

tvr

curando ubter as maiores sente,
rançais . garantias para . biil-
zação e provisão constar.!» e co-
ordenada dc-s meios necessário:,
seja para e> transporte à'st pro-dutes que se exportem e impor-
tem de cada um dos paises seja
para fácil e cvmoeia movimentação
de seus habitantes.

b) — que tendam á celebração
de acordos sobre as matérias
enundadas no Item acima entre
os paises que áeseejares, celebra- I
los e estudem os meios de aubsti- I mi.ia. ... ... .. .
tulr os atuais meios de transpor- ! ^io-tTJ L-^T 2. Si.te caso venham ês-.ea a faltar; i - -- -1 ?f.1-t?:ro* '"-Porta-I*

c) — que estudem a possibill-dade de fixar quetas de transpor-
te adequadas e euficier.tes paracada pais, tendo em .-onta nâo w-mente a tonelagem sinâo tambem
a velocidade e facilidade" de car-
sa e descarga que possuam osbarcos desiínados à entrega dematérias prlme**s e indispensáveis
e que procurem, ao mesmo tempo,
aute-triar Periodicamente os má-simos trs.es » cebrar:

d)

i-Orafi >r.i, 11 .'KAUttrj - / {..
G. doe fran-e»**: livro, «:*. £ae
dree «tur.*:.'"... «ata,, nett* nos un
bc.nsharsií:rr tvn-.c.te-ri .1* ••nu'.*-.
naUeUdl iw iclíntiPrca.s, itaa.t.y.
eratr l-.ol. M m.t. rtl. -arísslaa. it.,
fábrícagi-to àltraS t**.'*.*t r,*.j ur--
my capita etc "TVliae. 7-a.-n.v-.n--
ts»» cairan tsi; imMiv.-Ve- et* a-
rodreme pt".s**-rv-ar.<t. t;-.-ii*..lí-is

Ocl

4 — Insistir Juntei aos governo;da América no sentido de que ado-
tem medida» necessárias 

"destine*

das a harmonizar os preços 'do:
produto» e a.-Ugtií que tmtt.orta.-i'.
de outros paises americanos com .os preços dos produtos e artigos : f-vzer.eir alaum*. -allin-u,
exportado» por eles, d, modo a 

'

que se nao prcsdi.ntm perturba-
çòes. pnr este; motivos, na» eíc-
nomia* nacionais.

Ao adotarem-se cisas medida»
ter-se-ao presentes, ranto quante.
possível, a; seguintes recomenda-
ções:

a> — çue nãc »e pírmifan-,
.çranòes altas nj; ; r.çc; do; pre-dutos ce ex^rriai^ãao:

b) — qje tam no 1 co «sia

iitrcs. ryattn ler
lr.it-,eirJtv.*, itir
•u llllj-lllivnlb-lll. jui 14 f.uelf-,
"aar. w.ru. nilllume -aliuie RO
Ir.it 1 iitil*. lueie. nutnvt. .dsporí
-.*.• íWiífcdli ritcètÁSÂrío mui»; wa**,-
rr.invitste eeivju-uuo -.«píinun ij
nrreitiu'..it- -lorn-. ><u». 13 en*-ihti-|
rsin-.Jase.'» iU* :vmsunc*«:'Jta u ».it | 

•U.IK"* na° •*• capacitaram do que
ti'.n ¦¦ tvpmuiv.viinwim nvrte-j nãü-.omos ejom0 „ Rusisa e .Ue-
.tnsir-.im. ,iuut j, un.rtonio -sm ,n*ul'1**» vastos o bem organizados
evi' -*..•*, fcüilttuic. -. 

' 
mylft íoi :ínlros *** nroiJUCtio de arma-

ntnitrej.

^P^IWK.
I * I r**J -atte j \ ¦ JM

ISIOFEMIVO AO ORGA.M93ÍO. _
ACHADA VEL COMO UM LICOR.

REUMATISMO! SIFIIS!
Tomem o popular depurativo composto
de Hermofenll, Samambaia, Nogueira, Féde Perdiz, Salsaparrtlha e outras plan-tis medicinais de alto valor depurativo.
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar
no tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem.

„. ..__ . t ..*. uh^i ...*^»a*ciiii.i-' .
a J-ranys, oara íoimar a Frente I A Ilindacão A» S Panlr.irtatnial. Náo o o governo que i 

'u"uaV»,J OC O * TaUlO
. nomplacem* r, menoa que to-! Sao Paulo, 23 (Correio da J/o-lo» o primeiro minlBtro, que (eu ' ";"») — í'ol concluído o progra-aniaai. «*tão aolenes adveriéncitt». i ma oficial das comemorações da'oiniiiacentcs *-ão aqueles que fundação de São Paulo, no 

"pró-
ximo di a:!3, destacando-se a inau-
guraçâo da ponte das bandeiras edo Palácio da Justiça.

Ccnridírandr»--*- a düta-.it. «t
tre FVirí i-an3,' ç **.- •*»*«*•- Aíreru*
inímífau r,ialí,.nr*u1f.sa, rs . Cal,,
surge íí quasHiD a> m*oi t- ».
aviio atac-int»* ria^ t»ri. nr!.*'
nade. rea.baj.ta,-.»•*.«, .1. • •jivse.il-.
vt; num afre^vort.- atilais, -tatir-c
troladr. po; Vícüs.',

5»:

•ros-eiT.n;

I aumenta.- indesidamente o pratj
1 que tem de pagar o rònatrmldixr1 c) — que /¦ ireco máximo dt
; compra, fixado per ovealquer ft-e
! pública americana, r^ra 0ualQ:>ír
produto eu artijr*) que Importe dcI outra nepública awnericana. «i.i

[ submetido a consu.*a. se tal fé-.I aconselhável entre cs
I cos paisea interes50.3*1»

d) — que na suh Política de c —
ços os palseF da «.ipcrtca ae Ir.,-'.*.

! r.em a estabelecer tüç.ta cerr"'*t-que seja estudado ur» pia- çâo entre os pç^-a. (j,6 nrod *-'s«no geral de transportes marítimos , alimentícios, mataria»" prima,' .Imeramericaucs. tendo em conta ! artigo» manufaturad.»as dlsponibilidaões de err.bar.-a- i 5 _ r^-.,,.,*,,,. 
", 

,ções e as necessidade» d» cad. ,„1 , 
Ke-omendar. íinair-ent-

uma das Repúo.ic^ d"cÍntirtn- I \T- Svtra0, ámerieno; a.» se-
te de modo . w tSaí p^-Im SZZ^-t*1™^ " '"'"
•er lic-adas por gervfco. «irelar**, < 7, •¦*•***>* econômicas-
» suficienres com os «eu» çr^r- I 

" 
7 fstibp'«*men'o p^n o

cirai* mercaú-a de irarrr^ *ã- '« ' "n*r0'f iís «P'TUçõíí, dt fa-
erportação; 1 rf 

r-'5**?m;!" ídiiuni»tratii*os co--ado» da maior «utonomis pos,--e) — qua examinem a conv».
r.iéncia di ãpiicar o ,is:cma de"s<r-rar,;a e frete; a cirgo ds
comprador' (.'.ra o treansperte de
n.-.-cadorli.

OS PRODTJTCe** ESSENCIAIS DE
IMPORTAÇÃO

A 3.' S*ib-Com:;slo. da : * Oo-
missão, sob a preí.d*r.;:a do ar.
Machado Hernamiíz (Venesutlal
esrudcu os assuntos relativo» toa
entendimentos para prcporcimaroutros meios estabelecidos para sia cada pais os produtos de impor*cooperação econômica lntername* j tação essência:.» para o sri-testericana, tomem as medidas neces*.de aua economia Interna, em pro»•árias quer individuais quer cole

uvas, para conseguir o melhora-
mento e a articulação das comu-
r.ícaçòes internamericanas ae-
reas, maritima.», terrestres e flu-
vial», que se relacionem com «
economia e a deíeaa do Hmisfe-
no Ocidental, e para cs demsi*
fins enuneUdt» neste acordo;

d) — que adotem medida» das-
tinadaa a permitir o transporte
marítimo necessário ao interca-m*
bio

jetos de tal forma coneordanteí e
ccmplemer.ures que foi aiotaãc
um único texto, compreendenoo
todos oa projeto* e dlridtodo a
sua parte dispositis-a em cinco P.e-
cc.T.e.-.daçe5es. Relatou a rr.até.-ia
o sr. Luís Ternando Guachalia
fBolívia) e ígí o Mft^Bte ; texto
apresado;

"A Terceira Reuniãc d* Cônsul-
ta de ministros daa R«!a;5e>; Ei-
eriores das ReptSbü:**» America*geral »cbr* tm-es d» to.tela- j na«.

gem suficiente, e qve cooperem Conuíera-do
para criar e fadiiur r>or todos 1 ] — Qj, . v-~¦.»::...« bátíeaus e eàtrateSgK»-,, rf m.|PS l0 ..n »Jeanc(i ,. ,~lnu ¦ a F:

ea quantidade luflclentt r-r.da
r.t ;ra

Corsje deatr? tencla ft» *en-icw rnariOa*** abtt-es.du »líit*Í."s*ítii»:r.. mã, tua 
' 
^siiT^ 

T.

se:, baseados em pro;í.io« .-ir:dos e eficiente? que permitam *abastecimento indispensável roma devida oportur.idadt. eipeciai-mente para 3 manutenção da.-.ndt.5tna» SSjrtoM d* cada pais
b) — adoç-lo dn sistema de que-•*»; globais es-tv-rida» para os-d* pais peite; roveinos do. iniitt.(txportadores d* produto; e arfios

sujeitos a regimens de prioiide-des e licenças, e que sejam esser-
ciai; á economia !nt»rn* do; pa:iu impD.tadcre;

c) — designaçãc. po: pai te dos
paises exportadores com regt»
rr.ens de pnoridadet. licenças ou
quotas de representante; nas r<*.•
pitais dos paises importadores com
o fim de .-ooperarem com os ce:-
:espondentes orrâess destes tvais?
r.o estudo da; queatcVe. relaclora
rias e*cgn u err^r-tae-*... ( trr.pnr-
taçõea dç produtos * aniyo? ..,•¦
jeito» a quota» ou a regime; e».
r-e-ciai». com o objetivo dt areie-
rar o curse das tran-aa-çó», * re-íc-:
rir, na medid» dc posüs-c;. tn«ja'

q-eJçuer *ü£ic*;l*l»d« inerente
ao ir.tercan.bio d» taü produto;axtlgt*», a Istenei,*; d-ttej tt~e»»t:n—i aUn-.';.

; Rresmoi r$*coQHficcw& i tt-jécesüi
aa-dt - ;.in*v*enitt.t**,. A, tal tn*
r*crt»;6es

d' — ,'.ií«rt*jrs*í f.itireMsv;;*.-d.
«ta.tti.tic-*. rsfirmr*.- a- -e<.-«»
aidade.» d* tensar.-: •¦ » potioçiía]de matirií' niírru,- ptrn.ll*>' tu:
mentido, e ntanu'fkuira*5oi v.t*
ler..1e-« ..r-icne isu» '"¦' «tU tkld
c,rarjr,ii=-,*i lnta*T-aaT»rtttuv*ii er-' nc e r».*.r;út*' Con-mlinr K'ii*.vt:n*-

: co * Ptnar.eilrc ou -'*-:itr> u:-*..
pela natur-»-.. •* mm lun«-*íe
T-ce-sa-T. fauiiita. r e-l^icju? 1, ot-
tii-tu-vi'»^ -*.-.n»ar*u' erse-e ••*• rifei

. çftfcí Ah Aw.tr.ci* .

A ZOLA%üTLA7.Àt V. '.'/M.';
2L-2LLA KttS "íUsITJ-fíli

KCOKOlItCCí

O-a*t.is'o de i^i"rr*-iv. .. Ai<»,.^ .
Ciaa v*»n»!í)MaJ*,. .tstitr.s. 0.1*0 lo-j
ios os at**!.>..ta retirante. s: ;*-.
mnto.'' econc^nteo. r«ín" sívü m-.-
tc betre a-oo-r.tíoí rw-la- u*t*vi»-
mUtaflei r-tr«"*'-"1- a a.'.-.sssv.»*L'.
da Cen*.!»».;.. 'di r.'.-.t'.te»a,eãi IC(!c

Kí. í>-r***l\T;'-!«-M.'* A---- Tr.i:-i">*.-
te; Uaritirr.fis ara. •. :, '••.; airissit..
ào o .*3í\ir.É.t\ aT**«**)i-*,*».t^ ttf*ut
matiirL. ?**».. Vrna£Q<4*t ** .'5*a*
»»-.*i»írc » or *íi-:**>.*Jr>is' i), ,*.»i-
ivac-ác TecneiearlaTi» •»-tsn-.tvi(ri*,.

.«iupojiitmos lesetn-aios ",u
er»-?ts'.' Itittnts,

•t!Uí.ino X 'jn-'*,r**'tiB*jt*s soUr^a
.lltítittat. b» JllUat,*, JJuCiOs ,t-
*/•! .3. ,-r.:jrr. '.inte j. prolslemao
iv.ii e .1»: *•¦**; lifcriiü iv. "üür^pítí
r» ..*j:n*j.iiMi!i*v«. vjii.ioeniin me
1* n^em-mt'1 ia,ví* c poederá »iui-
.itsta-e

30lfc, lyillltii .ta .1HK-J4. jui ,(Uo
¦ .irar.sj.Un. .tt-alter quem lem.
um. -*jQtth.v iCitnuwuut i* Co*ã**
f/r*rt*.;i if, .r-A, nquiuilO '¦. tUs.
t»li sosHtUUA -lUhi:*uO
'::'.. tjritt.it'...

/5 **»)*X':it«e-i, -joiuuctc, -onsiafc-
rjn tut>
tei-a i--t
eafíè*i

0 governo venezuelano eO nosso arando annamunto co-:ntça Justamente a crescer, mas OS representantes dlDlo-«tt na verdade crescendo, a aa . . 1 r, 1itóriaa do Biército russo e do matlCOS 00 ReichJiercito do general Auchlnlack, -
ns .urica, nos eotão ciando llber- Varacat, ZZ |.\ p> _ o go*
uu.» le ação. derla um homem vtívno venei:uelano, tendo sido in-

tniracn*.!*»-*!. ,1110
mun.:»' ¦i^Ueurtcss

iu>met!'

preolpltado aquele quo tentasse 1 íorlnado de que os seus diploma-
tas ora na Alemanha estão era
perfeita segurança, suspendeu a
iricomunicablltdaai.. Imposta aos
representantes diplomáticos do
Reich, enquanto continuam nessa
ituaejãu os da ligação do Japio.

Não houve nenhuma restrição
imposta aos diplomatas italiano»
diantb do tratamento correto (n*posto aos representantes da Ve-
ne-tuela em Reema.

nedlr. Sioj» .a extensão das per-ias <i dos sofrimentos eme podemeer Infligidos 3, nós e aos nossos•alentes aliados holandeses no
eu. pró-| -"Sfcmu Unenio. Mas. depois de

itrr.veesados pengos majores, es-ie homem >cn» um pobre de es-
nom Mn**.T»>.*.r.s, em-1 nvllUl **• «' crls* o abatesse.•ta -nvitu.in it oamier i *?°r trati <ia*' forças do Japão

> t*rn»URO it- •TKiidti ,,U1Ü *" -'Uteirae cerradas do ge-

isar.. faa- trtmalar
«»*i pais.

A te»e v*lM|-r..*i.
tran rs© TT** tti3*-.:*~,
as niçôes a**..*.; 1 -
oernsitan-. manta t
nos adeútudisr
«tn a> rtií. d
âeta*.n» ecn -acrtiss j-.-

' »* « tlí • A- ¦•¦.

stri-aoit, ií

Rt) TÍT<J*lt. ..
- • .. .1 .1.1

r.-.--<í*u 41.:
írí-àew r.iaHf

fe^AJâáiatiEtfu*
lia- o> «Wrto 1

T'UIBlE:iR'Cílai(l^SiE
**-.v*!iT*.i:ili:itt — ">T\tum*..it:r?.i

I». ii)ii;(.'..ir iRunalu
.UteMilDlãJIl/», IT". •i!-.>le,V ,;ç .„, i)

li»; Kititc^ea a Imrerni*
»l* * IlilTJlli 1 7«jt;*ii»

llitlt; ll;i!l«U Ií )ÍT*i!Í*l

:.'. "".i-:i:.!.m íicson&l At.
TAn.o f-aiiírju-ie -ontem, aj
taesí-, .3 aoitiiitisaal. ile, antrBKK
tt*. rins. nvini-trin. . bit-nâeiré
u:s . Wcíílfiaü»» ,te ;;tenvas. 3o-
jü*. > Jir.iit. !ttbilco it 'Jni-.
tj piíAiii.- tf ffcvÃtift, ror nier- •
nt-f^tír ãtç eu if«w.nv; 'umc-moi
.1. ''.i.i;. '. ,í\in • '¦tuiiii**,
Ji.it.*.:. :. ÜiMilliüliilte Brftíiiejra,'* '-«sIiMÍif.uli ' tvr v ¦iifèenv.
A> ntmitrr» iti TtXiTUt e it>- '«.ViOs i
r.»i:iiest**j .!. !ii»e,e.v*-ta CUJoail*
. Tlt-.'tr. lUurtleUe lt .'ter.tuitE.
A-* Xlf',ititi*i ifi iltwii):* \9íS t
Il'Hul'Álíe5i .ms nte-utr, ir qual
. d. ^'AÚti .a-,l'Jtl ¦ ''-taüOlt 6.
nsimiso. e-s/n :r,xmi. At,- eJetvado jssilsttii-. .1 UDÍttuoire >. latu* j
.tinte.

.ewalissimo Chiang Ivaí Chck, en-
: 'tusnto, nu Pacífico, o povo dos
I Sulado» Unldoa, com os seus re-
J uun-os im-aiculavels, resolveu

itotruir > milltansmo do Japão e
| os "saneslers'' nazistas n faecis-
1 

*-aS'*'.

-ilr dlnelau- Ma-lltiuou que esta
-merni .-ai ler ganiia pelo esiore.o
litsaoai de cada ctdadSo deste
;>*..«. Nunca a sua fé na vitória
inai ;oi inmls firmei As nações
n-.rciui.in paia et rreni» inexora-
eimtnte, esara destruir o milita-
limo e.» tirania.

•* m *>¦¦ .

aUiines ae ieguada época
» larso Normal de

Hiroiunmi»
o Ministério da Agiicuituia

íiioinm, que o prazo de insen-¦;pt« para, oe exames de -.' épo-«.a do Curso Normal de Agro-
tomos vai de 2 a 10 de feverei-

ro próximo » 1 duta de reall-
ação iteae curso de 19 a 24 do

mctniu intis. áão Jeguintes oa
documentos exigidos para os '•
me taitaram no aexames de 1.'
epoca; a) lequerimenio dirigi- I

'io ao diretor da Escola Nacio- |nal de.--teronomia, em formula ;
mpreiísa, X disposição cio inte-

Um coronel transferido
para a reserva

O.presidente da República asai-nou uni decreto, na pasta daGuerra, concedendo transferencia
para a reserva ao coronel Severi-no de Freitas Presies Filho.

•**-?? —
Limpesa de agentes eixis-

tas na Turquia
.Irecoro. '.'*,' (Reuters) — Se-jun-

do noticias correntes em circulos
locais, uma diligência policial quese julga ser uma ampla limpcsa deisentes eixistx*. resultou na prisãode ltí pessoas.

A Ultima prisão coletiva efetua-ria, por motivo dc espionagem, entre outros elementos incluía

OS EMPRÉSTIMOS NO
I. P. A.S.E.

Desdobrado o horário do
expediente

O diretor da Carteira de Apii-
ca;ão de Capital, do Instituto ds
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, atendendo
ao crescente movimento de tran-
sações ultimamente verificado,
resolveu, para maior facilidade
do; associados, desdobrar o hori-
rio do expediente da Secção de
Empréstimos, que funcionará, a
partir de depois de amanhã, se-
gunda-felra, de 8 ás 11 e de lü
ás 16 horat.

Todos ós esclarecimentos d*
que venham a precisar os inte*
ressados. poderão .ser prestadordentro do novo horário, conser-
vanrio-fc, porím. pura. os paga-
mentos. o expediente normal dí
12 ás 16 horas.

*>. *»
Aumenta o numero das

vítimas da explosão
Berna, 2*t (Reuters) — Despa-

chos de Vichi. revelam que J4 fo-
ram retirados dos poços das ml*
nas de Saint Etlene cerca do 50
cadáveres de mineiros, restando
ainda outros 11 para serem reco-
lhidos. Segundo e recordo ven-
flcou-se untem uma explosão das
minas de Saint Etlene. onde fica-
;*am soterrados numerosos opera,*
rios.

Não fizeram a travessia
do canal de Panamá

fio.'ii.ee, :j (A
. cem diplomata*1103. detidos em Istambul. 03 quais 

' 
paises do Eixoames de viram para a Turquia

trabalhavam na Si.-ia e no Iraque
em agências noticiesas alemãs.

REGISTRO DE DIPLOMAS

A PALA^A Ijl>uc «3SH3:*5' 10
MJCJIOr>.T ?/'

w*. - um wm, m m - ,m ic.
Paíniiaiur;*- eriíjsaiiii&ai ram os &OTCBÍéi?es

presen t.*?.- e .H k iv.mxúxt. it; r.niüiulu ?an-
americaita mi.«. a-xuif sjntnr nratüadas

Pelo diretor geral do Depar-
tamento Nacional de Educarão
tol autorizado o registro de 

*dí-
plorna*. .ios módicot Artur Mau-
lano. Luiz Carlos de Sá FortesPinheiio, Raimundo dc Cast"o---.-• • Portaria; bi do- \ Franco

P.) — Mais d*
e cidadãos dos

chegaram, por sia
maritima, proe-eilenies da Colom-bia e a caminha dos Eslados Uni-
dos. e atravessaram o lstmo pot-trem. em vej da haoitual travessia
do cana! em navios.

Devido ao máu tempo o
Bury" não p«5de salvar o"Ciltvaira

mmento lustifltsndo o mouse
.">or cjup iaitou am L* epuca,

. <:om firma reconhecida; e para
I os que tenham sido rrrpi*o\ados
; sm uma unira cadeira: a! rs»
: auerimcmo dirigido au referido

j_lteior. am rôrmuli impressa.
3tn *.*nuoa o» casus daa alíneas

."4" s "b" altm das exigências
; ali aiudldaa, o candidato deverá

tpreaenlar 'um csiampilh» íe-
iferivi d* Í100U para ser íniuili-
lui .-sele .lecretáno, ».pós o'iíferimento -tr. pedl-ío » pagar

.Ios* Milton deAguiar; dos clrurgi5es-dentistajc
Humbertu de Souza. João Ma-

\ota VorA: 23 (.\. pi _
..Oenandante .iulio Soares, do

O
cai-

çjel de Oliveira e Otávio Falcão \ sueiro brasileiro "Bury-, declarouaqui que o máu tempo reinante eo espesso nevoeiro ímpediram-nt
Brandão Sobrinho: do (arma-

Cêl-jo Pascoal; dos ba-
Campos,chareis Halley Dias

Jorge Magno Borges. Walde-
mar Caprigllo Juventino Car-
doso Lemos. Nosl Lobo Guima-
rães, Miguel Abdala t Fio-
nnna de í"a:!a Pereira; do li-
cenciado em fiiosotia Gerson
Rodrigues e da professora d»
mflstca Aibertina Fernandes

de ver coroados de sucee:o seuserforços para rebocar e salvar ovapor leiiio "Ciltvaira", recente-mente torpedeado ao largo da Ij-lâr.dia.
O -Bury" talvou nove tripu-lantea do navio torpedeado, tendo.•udo salves outros 21 por outronavio, sendo apenas dois os manrner.vs desaparecidos.
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TEMA DE
AGIOLÓGIOi"

O tempo ajustará a literatura
emocional dc dua» Pátrias —
pontue Inteiissa à própria ra':»
— um grande livro, eue oá espi-
nto, posqultadores encontrarão
na bibliografia pneu, entre SS
obras dc Daudet e de Afonso Cel
-•o, (>6 rete no exílio e O ímpeid
¦Var no wi/io. Nào ters o sentido
'iitli'0 do primeiro, nem seri ape- ]
ad» ititvi como o »esundo.

Assumirá o caráter "trave de
um ebiudo forte e diferente, e re-'
'atará, em estilo novo muito alas-,
iado do que se cosiuma r»*ervar
para a» máguas do, dinastias'
pi-ílcrltaí, o desterro do ultimo rei;
portuguê»

irtuguesea, cuja virtude ar* "
namento dum cétro. cuja Dele.»
mallava oe graça as árvoiea

mais pura lenealosta
Buropa

A crueldade doe mau» •¦ conti»-
gí-r.cia doe anos, as arbltrarleda-
de» do destino tli-aiain-llie o lio-
no. o marido oa filho», o« pai»'*-

Ela ficou sâ — real «a mártir
,. torturada — assistindo da mlll*
dio do sou «silio. na quielude da

.velhice augusta, formar-se a len-
ida que a» a"-1-** •'•' andam a ra-
Iprtlr ai-» neios: era nina vei uma» que

mente a importância política d» I a pared». acima d. cria |*>rta,
de Ciiancelerw que i quatro parafuso» ji um tanto

Riu ! gastos, encastoadoi no ivbouco, e
dl- I que denunciavam tei- de ali sido

Conferência
ec realiza neste momento no
iio Janeiro, a interesse mala
rito que por ela demonstra,

' eeja pelas notícia,, entrevistas a

I coin.nUi-loí dos joiT.aia, e»tá prin-
ilpalmtnte nas uuest!.»! econ»«l-

I cas cuja solução dela s« sapora.
Sio a.- questOes que se referem a

i matéria, prima manufaturada ou
i-remi-fatui-ada nece-isária para o

1 funcionamento da nossa inddstrta
piecleamo» iniporur dos

Est dos Unidoe; sâo as possIWll-
dades de exportação de no»so«
preditos lndu»triala para outro»
países sul-americano», « exigir

providências, «ejam de natureza
fiscal, de concessão, de credito ou
outras facllldadea comercial»; alo
toda, a.* questt-es de tranaporte

Singapura esti na ordem do 
| mtrjllmo , outr«s das qu»l» de-

dia. Reíerimoí-nos à ordem do pend8 a -n^ns-fleai-to da expor-
Quando o Infante Dom Manoel, |^ jo Parlamento britânico. A | uçSo it nosre, matérias prima*

g-rave ameaça que está pesando __ví QI Estadoa unido», o que por
sobre annela base naval —- con- I j( l6 po<-e -j|gj*,|£icãr um grande
siderada uma das mais tortifi- jnc,.-.mento da produção; aão to-

Kainlia í-unu

Cat-Jose ét Miranda

SINGAPURA

riuqu» de Beja. foi -.hamado pela
fatalidade a dirigir o* destinos de
aua Pátria, Portugal era sacudi-
do por tremenda convulsão poü-
uea — que deixava as almas tão
espavorlda» como aquela que. na
ordem física. afligira Lisboa numa
manhã setecentista.

O reglcidlo de 1 de fevereiro de
'508, pro»trando para sempre o
rei Dom Cario* e o Principe Real.
Dom Luis Felipe, ter o mundo
voltar-»e para ease esquecido povo
de h»r6i« que, em tempo» Idos,
dominar» continentes e. cm fpo-
ct, tormentosa, se via apenas sus-
ndo pelas mãos frágeis dum ado-
le."< ente.

João Franco — antecipado Sa-
laaar -— nào conseguira imprimir
rumos prematuros à naçüo in-
quieta, cujo organismo se ressen-
tia então do abalo violento com
que, no sí-culo anterior, se adapta-
ra pela força ao liberalismo.

Dom Manoel nascera sob signos
estranhos e i beira de aconteci-
mentos precursores. A Corte
puardava então luto r"r Dum
Lui» I. que expirara em Cascais.
onde desejara morrer junto ao
oceano que tanto amava e sen-
lindo no ar salino o apelo das
distancia» infinitas, rolando «obre
aa água» como em «onlio a sua
malof-rada vocação de marinheiro.

Pelos salóes do Paço de Belém,
Dom Carlos pensaria na revoada
de coisas lúgubrea que obscurecla
o Tejo, — merencórla homenagem
ao Infante de Portugal que ia
naacer.

Era a 15 de novembro de USO
e noticias confusa» do Brasil da*
vam por derrlbado o TrOno. ha-
nlda a Familia Imperial, desen-
cadeada toda uma tempestade de
oopi-ptraçôee desde o» vales ame-
nes do Amazonas até às pacíficas
ribanceira» do Prata.

Os negócios de Estado atrapa-
lh»vam-se » interrompiam irre-
verentes aa partida» de bilhar
oom Oliveira Martins. Xo Chiado,
¦im incêndio destruíra o antigo
Palácio dos Marqueses de Nlsn.

Entre esses presátrios tristes -
iuc Dom Carlos comeniava. ni
Sal. Dom Joáo V, com os Con
de» de Sabugosa a São Mamedc.
Ornando Eduardo de Serpa e
Durval Teles, oficiais de serviço
— nasceu, pelo amanhecer, as 8
noraa menos 15 minuto» o dea-
f-endente dos Reis, nue âs 7 horas,
«o som da artilharia, o Patriarca
d« Li.-boa abençoava — sem ee-
quer -ruepeitRr que estava derra-
mando as primeiras águas lus*
ti-rili sobre a fronte do último Rei j
de Portugal, de cujo desterro vin-
te anos apds partilharia, indo ea-
•ronder suas vestes ercarlatea sob
o burel dos francíscanoa, num
convento de Espanha.

A 18 de deiembro. quando os
•.anh&es rlbombavam solene» e
• ompaseados por aobre as sete co-
linas da cidade, era apresentado a
pia b-itismal, na Sala Amarela,
¦em presença do Imperador recém-
depoeto do Brasil, Dom Pedro 11.
Sua Alteta Real o Infante Dom
.Manoel Maria Felipe Carlos Amé-
Ila Luiz Miguel Raíael Gabriel
Oontaga Xavier Francisco d Assis
Eugênio de Savóia Saxe Coburgo.
Gota Bourbon Orleans de Bragan-j
;a. que o Rei d Armas lnscreve.1'

a sombra das iluminuras do seu
arquivo sob a coroa ducal da vila
iirica de Beja.

Deioito anos pastados i por iro*
ma do acaso, numa tarde eaplén-
dida d» verão) ele, diante da6
Câmara» reunidas, cingia a corda
multi-secular, ainda tinta do jun-
{Ue do pai e do Irmão, e presta-
ii juramento sobre o famoso nus-
*al de Estevam Gonçalves, cn-
quanto, da varanda de São Ben-
'0, o Conde de Bio Lourengo, Al-
fcres-Mór do Reino, agitando o es-
¦andarte, bradava ao povo: "Real!

Real: Real! pelo muito alto, mui-
'o poderoso
Portugal, o
noel II!"

O primeiro do nome reinara qira-
•rocemos ar.o» antes, abrira o ca-
minlio das Indlaj. dominara o
Oriente, levaniara os Jeronimo».
descobrira o Brasil e fora cogno-
minado o Venturoso.

O segundo subia os degraus d-jm
trono maculado, seria traído, per-
-ler,» a Pátria e experimentaria
r.o exílio esse pão amargo de que
íu* jrroi, espalhada no mundo
pela mlatlca da aventura, hã mil (
anos se alimenta — nnsta!-r-ia .llá-

íca do smiçue português, apa-|
n4glo biològir-o das raças que

E morreu de repente, em Pie*
na mocldade. aem deixar -jucea-
iio. interrompendo abruptamente

? continuidade da Unha dinástica
» deixando aos homens dn seu
cr.ipo um alto exemplo de com-

ni-<iui-a na dôr. de sobranceria na
-.'-k-traça, de régio punde-nor ua
deediu. — corno se a. sua missão
i-ibrt a terra fosse encerrar di;-
-iimente o cido histórico duma
;«ns preclara, condutora de po-
vos. que. ae tf>e erros, soube
.andar impérios, constituir na-
';6cs, lelar pila tranqüilidade de
alguma? gera**5e» dc li->incr.í li- |

res.
Hoje de-ca:i-a em Sáo \ lecnte j

de Ffrra. na cripta dos antepaasa* j
dos. junto a ar-ila dn Páu-in.!
aonde o conduziram depois de.
morio — p,,r entenderam mu,to
nein qu, a lei dn banimento não
podia pr--du'ir efeitos na eterní-
dade. Xo sarcófago imponente,
nue o artista crltriu numa \igilí,i
¦le criarão, o bloco marmóreo --
matíria bruta trespassaiiri pelo
íénlú do sofrimento — é na jua
Srandiosa serenidade, o extremo
da dlstent-ão que p«ude atingir a
airna dum povo, aürando.aa ao
imenso rsfirço dc expressar o
drama, dc 5ua saudade,

Para esse ataude ** vohe o
mal» dolorido olhar do século —
o daquela que D*u« reservou para
a» supremas -ncarna^f-es do ir.-

radas do mundo ¦¦•• foi objeto
de tentathas no Parlamento, há
três dias, quando do regresso do

primeiro ministro, para que o
assunto fosse debatido. Ê!e o se-
ri, de qualquer modo, muito bre*
vemente.

No curso da presente guerra,
os acontecimentos militares pro-
vocaram na Inglaterra, dua= ve-
zes. movimento- de opinião e
disruí-sões que puseram em rn-
se o governo. A primeira foi

por ocasiào do fracasso da ex-

pedição contra a Noruega e de-
terminou a queda dd Arthur
Nevüle Chamberlain. A segun-
da teve lugar depois da ocupa-
cão da ilha de Creta pelos ale-
mães. Tudo faz supor que a

questão de Singapura dará ense-

jo à terceira.
Dominou as duas crises passa-

das o sentimento, por parte do

público britinico e expresso pe-
la imprensa e o Parlamento, de

que a Inglaterra, por culpa dos
seus dirigentes, não estava rea-
lizando, de maneira total, os es-
fercos que a guerra impunha,
sobretudo era matéria de produ-
cão bélica. Arthur Nevüle
Chamberlain, condenado dc an-
te-mão pela opinião, por várias
outras faltas desde o periodo que
havia precedido o desfecho da

guerra, sossobrou. Êle era al-
vo do reproche inclusive de ha-
ver permitido que, depois de oi-
to meses de guerra, quando a
Alemanha lançava mão de todos
os meios para incrementar a sua

produção, existissem nas ilhas
britânicas mais de um milhão de
operários desocupados.

Winston Churchill resistiu ao
abalo produzido pela ocupação
da ilha de Creta, assim como re-
sistiri à crise que a questão de
Singapura desencadeará, se é

que ainda podemos empregar és-
je verbo no futuro. Êle ainda
inspira plena confiança à opinião

pública, devido ao seu talento e
força de caráter, e, por outro
lado, seria insubstituível neste
momento. A desconfiança do

público recai apenas sobre cer-
tos membros do governo e é!es
cederão seus respectivo; postos
a outros.

Com efeito, Singapura acha-
se gravemente ameaçada. Os ja-
poneses estão apenas a setenta
milhas da cidade. Terá ela a
sorte de Manilha ? Em matéria
dc operações militares, na dis-
tancia a que nos achamos do seu j''
teatro, náo fazer previsões é • -

uma prudência elementar. Em
todo caso, Singapura tem sobre
Manilba várias vantagens. En-
tre outras, a de estar separada
do continente.

Conforme dissemos. Singapu-
ra c uma base naval dai mais
bem defendidas. Passava mes-
mo por ter a meihor fortificada
do mundo. As $d*is deiesas, po-
rém, estavam orientadas para o
lado do mar, que era donde se
esperava que e!a fosse atacada.

Os seus aerodromos achavam-se
no interior. A entrega da Indo-
China ao Japào alterou inteira-
mente o problema de sua prote-
çao. Is-,0 criou para Singapura
o perigo de ser girada, como su-
cedeu à linha Maginot.

Naturalmente o Parlamento
aber o que

das aquelas que visam o estabe-
lecimento de industrias de base,
indl»pen»ável« ao surto InduitrUl
do paia • que depende ío» E»ta-
dos Unido» nos poderem fornecer
o maqulnlrlo nece«»ârlo para *s-
se fim; tudo l«to sem contar o ea-
coamento de nossa produçlo agri-
cola, nue tem de encontrar na
América um mercado compene».-
dor do» que lem »uceas.vanwnt»
perdido em virtude da »lá»tramen-
to da guerra, a qual, com a nova
agressio japonesa veiu dificultar
ainda mais a exportação algo-
doelra.

Em torno de todas eisos quês-
toes reina um grande otimismo.
Senie-se que se abrtm rumos in-
telramente novo» à nossa eco-
nomia, « que »io o que se podem
chamar rumo» pan-americanoa.
Ê porém preciso qu» eme» rumo»
sAlam daa e6pecv!aC6es teóricas e
entrem para o dominio 4" reall-
aaçS-es concretas. Incontestável-
mente ffrandes benefícios nos po-
dem dai advir. Talvea os mala
importantes sejam aqueles que
dizem . respeito à industrialização
do Brasil, o que, além do mais,
virá aliviar a industria norto-
americana que, no momento, pre-
cisa convergir todos os seus es-
forço» para a defesa militar do
ssu próprio pais.

Dentro dan múltiplas questões
pelas quais »e procura firmar as
bases de uma nova economia In-
ter-amerleana é necessário nio
nos esquecermos de que aquelas
que tim por fim produ-drmos nôs
me*mo« o maior número d» arti-
gos neceesArios ao noseo bem-ea-
lar (sem mesmo contar tudo aqui-
lo que se refere is necessidades
da noesa defesa), com a contra-
partida de constituir a pro»perl-
dade industrial das nossa» cida-
des o grande mercado para a
nossa produção agrícola, consti-
tuem as que representam uma
maior garanila de pro«i*-»ridade,
independendo d» futuro d» con-
corrèncía Internacional.

tirada, com certa violência, qual*
quer plaea provaulnun"» «eti- !
Ue».

Funcionário -aloeo, entendeu e
-.n qu» li*.» competia dar parti

da falta que notara: ls«o fer,
trecando-»» oficies, e chegando*
a» a supor, dada » atual careatl»
de metais, que «t tratava dt qual*
quer roubo vulgar, ou cpaçljuva-
do pelo pessoal. Entra íste, e
era nlngular, ninguém »e recor-
dava de ai' ter visto qualquer pia-
ca, mas também nüo «abla como
explicar a preeinça dos parafuso»,
e estes documentavam Indiscuti*
vêlmente a presença d» uma pia*
ca naquele local.

Dt Indagaçlo em indagação, co-
mo «cima disemo», encontrou-se
a il»v» do eatranho caso. Existi-
ra de facto naquele lugar uma
plaea dt bront»; era a que lndi-
cava para o Reservatório famoso
o nome dc D. Peiro ll; tora d»
alf retirada por ardorosos rtpu-
bllcanos, ao 4ar*se a mudança de
regime, tliN encontra, guarda-
da como relíquia, no almoxarl-
tado.

O caso, que chegara a aaaumlr
certo» foros de suspeita « incer*
ttza, assim terminou satisfatória-
raentt, entre comentários bem
humorados. Mas ocorre perrun-
tir: extinta» hi muito as r»x8«,
natural» na palxio popular, pe-
Ias qual» a. plaea foi retirada, nio
se valorlsarla o lntere«»ante B»-
servatdrlo colocando a velha pie-
ca e o velho nome no primitivo
lugar, e assim documentando a
idade de uma conitrução. ouriosa
no »eu gtnero, qu» comec* a as-
sumir lntert«»e hiftorteo?

Al 'lca o alvltre.

I procurando .s-.:us governos dês-
1 se modo conservá-la intaCa,

como lugar leguro onde aí
oiftcriccinQ co-^w^.

A coesão
sobretudo morais,

| da civilizaíáo '{ussem 
poupa-

.Ias pelo vcnJaval. A-atitude
dos japoneses, para com os
llst-v.los Unido.- mostrou que,
para preMi-var esse patrimõ-
nio, cia não poderia ficar den-
tro dos liinitís de rtcutralida-
de que se traçara.

*—+

Uma completa
organização

bancária

BANH INVISTAS. A.

EitatUtlea fudielária

A Yitória

Para muitos critico» • bastan-
tas poetas, a mala bela obra de
arte — no dominio da» arUs
plásticas — não é a Gioeonda,
com o perpétuo enigma do stu
sorriso; nem a Venus de Milo,
de cujo corpo aem braços parece
descer a enlear-nos um abraço
invisível; nem o Moyséa a qu»
Mlgue! Ângelo atiroa o camarte-

! lo. ordenando-lhe oraulhosamen-
e: "F-ala! É» perfeito!" Para

muitos, a mais bela obra hurna-
na é a Vitória de Samotracia.

Decapitada, os braços decepa-
dos, erecta num pedreculho em
que julgamos r-divinhar a proa de
uui barco, 6 tal o impulso da sua
atilude, há tamanho drama s la-
manho triunio naquele conjunto
maravilhoso que, poderíamos so-
nhl-lo, as íutllaçíes sofridas não
serão obra do tempo, • sim rasj-o

j genial do arUsta qu» hi milhares
de anos a concebeu: í!e enten-

| deu talvez que par; atingir a
! suprema báleztt aquela obra pre-
' cisava d» «oírer. em sua marmó-

Na folha de serviço» prestado»
ao pa|» pelo Initltuto Brasileiro
d» Geografia a Eítatlstica desta-
ca*»* a eficiente aç-lo íastnvolvl-
da no sentido de promover t
criação de registos numérico» »
Incentivar a cultura profissional.
Inspirando leis org&nlcas que me-
Ihor adaptam o» serviços oficiai»
ao controle do podtr publico, »»•
tlmula a propaganda 4o Instjtu-
to o gosto pelos estudo», logran-
de enriquecer, com monografias
mtereaaantes, divulgadas em re-
vista» técnica» » contribuições
avulsas, a documentação estatfi-
tica nacional.

No qu» concerne i criação d»
rtglsto», pode-te citar,' como
exemplo do» fruto» da campanha
aludida! o recente decrete do go-
vêrno abrindo novo* horltontes a
estatística criminal, pela Inclusão
obrigatória no» processo» de fl-
chás individual» dos acuaado» ou
delinqüentes. Por outro lado, o
recente livro do encarregado da
Secção dt Estatística do Juizo de
Menores sobre a Juventude tran»-
viada dt-nos uma amostra do que
se poderi conttgulr, medlant» mo-
nografla» bem elaboradas, na
apreciação do» aspecto* negativo»
da noesa situação soei»!.

Vista de um ângulo mais geral,
• estatística Judiciaria brasileira
apresenta também perspectivas d*
aperfeiçoamento, desde que ae
consigam dados padronizados nos
relatórios da magistratura, o que
apenas depende da inteligência t
diligencia do* Cartório», expressa
no eetabeleclmento d» reglstoe em
condiçde» de permIUr aoa juizes
segura visão de conjunto das atl-
vidades sob sua reaponeabliidade.
Uma demonstração dt que essa
aspiração è reallsãvél encontra-ie
no D-idrio tfo Jtutíço, dc 9 do cor-
rent» mès, onde •* divulga o mo-
vimento dos trabalhos realizados
pels J* Vara dos Feitos da FV
zenda Ptlblloa. Revelam os qua-
dro» apresentado* na tínttse re-
ferida a perfeita eiequlbllldade da
estatística judiciária brasileira tm
moldes satisfatórios e flteis, tan-
to para os próprios responsáveis
pela Justiça, como para os sim-
pies estudiosos qu* acompanham
apenas com Interesse cientifico os
facto» relacionados com o direito

tldelissimo Rei <ie | britânico vai querer
Senhor Dom Ma-|0 

governo ie;, durante um ano;
e tanto, para prevenir aquela hi-:

pótese. 05 dados que o público i

possue a esse re.-peito óão muito ;
vaeot. As versões sobre os etc- '

- « i.:^„;,,. ...lc I Samotracia era, ao cimotivos das tropas britânicas exis- |
tentes na península de Malaca j

de 20 para joo mil. Se |
versão, porem, fotsc |

. o.- japoneses nao te- j

cariam
a última
verdadeirs
riam asancario tao ri?pres-ra

rea, carne, aa depreda(;5ea.' as Ja- i
•¦eraçScf, a? tragédias qu» são o j adjetivo.
divino preço de uma vitória hu- 
mana j Bstaçõts desertes

Segundo parece cen o. es«a
obra incoinparavel loi levada pe-
lo„ alemães para Berlim.

SC, segun-1 o estamos vendo, tt-
zeram mal.

LA no tundú ita sua alma ique '¦

horrível seria negar alma àque-
le bloco de pedra!) a Vitória dei

da esca- I
daria do Louvre, toda a epopéia 1
da Grécia. Quando exilada para |
entre cervejas, cabeça? rapu-das e j
erjoíz, ela se viu escrava dos qne i
tinham ido apunhalar a sua Pá
tria. despertaram no »eu

l E&tamos na qu^iia caimoaa,
i cjm que aqueles que podem, pró-
i curam gozar as tuas férias em sf-

Üoa bucólicos do inte vier do país,
fazendas ou lugares onde o clima
de montanha atrai os amigos de
um pouco de sossego, longe do bu-
licio estonieador daa grandes ci-
dades. Ê ainda o periodo marca-
do para a freqüência às estâncias
hidro-mlnerals, que se enchem de
veranistas. Assim, oa trens te-
guem superlotados até Cruzeiro,

po de í pe'° me:*os- or\át se dft

Consta que no Japão ii cume-
caram os preparativos para ies-
tejar a queda de Singapura. O

público niponico tem dessas im-
pacièiic-ias. A tomada de \'an-

quim foi celebrada na véspera do
acontecimento ter iugar. Desta
vez, porém, o próprio grnera!'joio 

iá treiou o entusia-tno.
prevenindo que a conquista da
base naval britânica, não obstan-
;e o pro£re-:'o da? foreja? impe-
riais, náo será efetuada sem ÍJia.

O a:sa!to tia fortaleza oro-

piamente dita nao teve ainda
inicio

IIS &
O tempo

SZKVlr-il NiílO-Nal. de ut-Tâ-oao-
t.ÓCIi DO MlNtSTSRIO Di

iOÍICULTORi

pedra viva os poderet e sortllé-
gio» que o Olimpo nio recusou
jamais aos seus deuses.

Queriam nue ela fosse aletnS-?
P Is se-Io-ia. Seria eU a "Vitória

alemã .. Uma Vitória xr- cabe-
ça) Uma Vitória com oi braços
cortan->« — na pría de um batei
desmantelado. L'm bituo pedre-
Sulho crivado de golpes. Quem
a: a olhasse vai ia uma Walktna
embriagada, pojando sob s-á.at te-
cidas com cases de bawta — de-
pois de ela ler cumprido, tom
primeiro soldado ainda escorreito
aquele dever que um Adolfo sem
fiiole recomendara.

Sim. Os alemães fiüetam m*
em levar para Berlim a Vitória de
Samotracia. Ela vingoj-je. Vin-
fou-se «endo igual ao que era.
Entre a -suprema formosura e a
feaidade suprema, a diferença não
está muitas veres nos contornos,
que podem ser Igrualsl «sti na in-
tenção com que foram moldados
— e nos olhos de quem oe inter-
preta

os da Rede d

A i- Comis-ão da Reunião
de Cunsulta dus fifinistros do
G-aerior das Republicai Ame-
ricanas chepi-j. i decisio una-
nime sobre o 'projeto de rom-
pimento com as naçõeiS, do
Eixo. A 'fórmula encontrada
em conecquêrtcia das dentar-
ches que g^ruvarn em lorno de
expressões nãp foi a do tex-
to primitivo. Não obstante, o
lesultado e o -.mbiente que o
propiciou foi bem a reafirma-
ção da unic-aric df \ -atas do-
mhunte entre os povos do
Novo Mundo. A diversidade
de sentimentos regionais po-
deria ser, entre os represen-
tantes de tamos paises* se não
motivo de desentendimentos;
pelo menos matéria pari
obstar a uma solução pronta
e satisfatória. Ma:, colocan-
do na altura piopria o interés-
se comum Jo Continente e
sobre èle uma dose do idea-
lismo político que hâ muito
deiertou do i*nnário interna-
cional, dio! as* Améfícas ao
mundo um espetáculo confor-
tador de solidariedade.

Hâ, para que tal se dê, mui-
tos motivos. A existência de
obrigações internacionais, de
compromissos assumidos de
forma reiterada pelos govêr
nos americanos e um deles. O
propósito de oferecer um sa-
lutar exemplo de lealdade,
cumprindo o que prometeu,
quando a palavra empenhada
tem sido tantw vezes desmen-
tida, é outro.

O panamericanismo, atra-
vés desta stitude coesa do
Novo Continente, impõe-se
hoje ao respeito dt todos os
paises do mundo, sejam eles
favorecidos ou prejudicados
pela resistência americana. O
Novo Continente adquire as-
sim o direito de colaborar na
futura recomposição da socie-
dade internacional, não so-
mente por ter animado a re-
sistência aos opressores, por
ter alimentado o idealismo po-
iitieo, caracterizado pelo res-
peito aos direitos dt sobera-
nia, como até por ter harmo-
nizado seus atos e resoluções
com os prmcipios por êle de-
fendidos.

Mai essa unidade america-
na, consolidada pelo ideal, i
precisa de bases explícitas i
para viver e manter-se. Por-
tanto, ao lado de uma si ex-
pressão de solidariedade entre
as nações que compõem o
Continente, e eòbre a qual não
paira a menor dúvida, preci-
samos de medrdas de ordem
concreta, que assegurem a sua
execução sem c sacrifício nem,
ainda menos, a morte de ne-
nhum dos membros da socie-
dade.

O ministro Oswaldo Ara-
nha, de cujo sentimento ame-
ricanista, de cuja simpatia
pela unidade continental todos
teera plena convicção, teve en-1
sejo, ao ser ouvido por -^j ^m 7osl^içio d< i: d0 £01..
jornalista norte-americano, nu- —^ 

publlcám6í _m ulfftaina
ma sensacional conversa tele-
fònica entre o; Estados Uni-
dos e o Brasil, de ferir mui-
tos tiésíes pomos concretos
que se relaci-y.am, por exem-
pio com o comercio do café,
da borracha, et:. — temas de
vital interesse para robustecer,
para dar base precisa às rela-
ções entre o no-so pais e osj
Estados Unido.- Não se tra-
ta de negociar ; apoio dos pai-1
ses americano-, mas tão so-;
mente de favorecer e tornar
propicia a su- colaboração;
com a caust comum. Ora, o;
que ocorre conosco acontece-
ri igualmente com outros pai-
ses. que teem imbém intefès-
ses a defende*.

Mas, ao \zài. desse ,aspecto
objetivo e materialista da po-
litica americana O que agora j eetabeiKimentoa, concedendo as

1 transparece no cenário conti-1 "rUs <*<>*«--vaa ao. seus operários.
, ,, l nental é o respeito pela lei.',u*
bal'-'!»-1 . «. . . aI pel.is conquistas abstratas da

Centro doi Oficiais da Reserta

Rtals e valiosos serviços tem
prestado ao pais esta Instituição
militar, enriquecendo o Biêrclto
com uma aprecllvel reserva de
oficiais qu», na presente emer-
gencia, têm acorrido ao chama-
mento do fovlrno, Integrando o
Qt-adro ds» unidade» recem-crla-
du ou daquelas que tiveram seu
efetivo ampliado.

E, por Mr assim, precisa o go-
vírno atender aoe reclamo* do»
elementos qus lhe dirigem deter-
minados speíoé, quando se julgam
prejudicados, porque oe atos de
Justiça Infundem confiança ns co-
lettv Idade.

Bis o caso. Várias centenas de
candidato» Ingressaram, no cor-
rente ano, no Centro da 1* Regüo
Militar, uns tendo terminado o
curso ginasial e outros havendo
cursado academias superiores e
todos elee, ainda nio refeitos dos
grandes esforce despendido*, sio
obrlgai-o* a um curto de adapta-
çio, 011 que outro nome tenha.

De lí de dezembro a lí de fe-
verelro é a duraçio desse curso e
atualmente quando a, legislação
social dete. mina o gozo de férias
obrigatórias até para os rudes
operlrlo», tira-se «sse direito a
centenas de rapatea que, de facto,
vão Iniciar dois cursos: o que ei-
collierani na sua vida civil e o que
exigem o* regulamento» mlllta-
res.

De frequincla obrigatória, cul-
minando com um ezamé de sufi-
ciência que, por mais almplee que
seja, demanda esforços, mal ter-
minados or trabalho» do referido
curso, tem Inicio o ano letivo, que
se verifica a 1* d» março.

Se o Inicio desse ano letivo »e
verificasse a 1' d» abril, como »e
di em todas as academias, o» alu-
ros naquele Centro matriculados
teriam uns restos do mês de mar-
co e todo 0 mis de abril para real-
mente gotar féria», Mas tal nio
se da e dal o apilo que fazemos
para harmonlxar oa Interesses ml-
litares sem prejudicar, ji nio os
interís«es dos aluno», e «im s
sua saude, pois qu»m estuda du-
rante um ano inteiro precisa de
um descanso de, pelo menos, um
mês, como sabiamente pr«vè a le-
gislaçio social e a própria legli-
lação militar.

Nio prejudicando aquele» inie-
risse» e selando pela saud» do»
alunos, como «ugestão e com a
devida tie-Ua lembramos: encerrar
o curso a 3o do corrente, depois
de uma duração de 45 dias, ou
iniciar o ano leüvo a li, ao invés
de 1° de marco, e assim todos os
alunos teriam as férias mínimas
d» um má» para as gosar com
suas famílias onde bem lhes
aprouvtwt.

catam..; Novo» blocos de pedra <
vinham Interceptar o caminho, I
porventura aberto, a golpe* de
*nxada, nos vastos depósitos de
argila acumulado» aqui e alf. O»,
bonde», que haviam reiniciado a,
-in atividade, tiveram que iui* '

pendê-la outra vez, e agora por >
lempo indeterminado...

E foi quando apareceu por,
aque'.a* alturas um granda gi-u- |
po de soldados do Exército. Iam |
tr«b»lhar em conjunto com o»
operários municipais. Acampa*
ram naa Àguaa-Férreas, perto do
lugar onde o* estragos haviam sl-
do maiores. Enlio. aos moradores
do Alto da Boa Vista foi dada a
contemplação d» um espe-Aculo
original. Barracas. Multas barra-
cas. Alguns oficiais no melo doi
soldados. Ord»ns de comando.
Ação. E como em lempo de guer-
ra, enquanto o grosso da tropa
atacava o inimigo — que era o
mflrrr desmontado — desprendia-
ae do melo de algumas tenda»,
ocupada* por outro» homen», a
fumaça da cozinha onde a» prepa-
tava a neceesár<a ftdia do bata-
Ihio. B assim trabalhou noite e
dia, reveundo os seus elementos,
aquela valorosa turma de *ap«-
dores. Um guindaste levado para
ali efetivou o transporte de um
bonde, barreira a montante, o
que permitiu o restabelecimento
da Unha do Alto da Boa Vista,
tmbora com baldeaçáo.

Dentro de uma semana voltava
à normalidade a Avenida Tijuca,
para o encanto do* turistas e o
conforto do* moradores do Alto,
de sorte que o prefeito, em oficio
dirigido ao ministro da Guerra,
poude agora agradecer com gran-
d» proprledad* essa colaboração
do Exército, no serviço que tanto
beneficio trouxe & população da
cidade.

O espírito acadêmico
¦ THOMftZ RIBEIRO COLADO

Os escritores que nau pertencem I pelo tenipõ além — o frasco d»

Monopólio do jogo

Anuncia-se como um grande
acontecimento em perspectiva a
construção, em Petrópolle, de um
luxuoso hotel, talvez o maior e
mal» belo da América do Sul, Na
verdade, a Cidade daa Horténslas.
pelos «wus múltiplo» encantos, me-
rece que se lhe conceda um ho-
tel digno de sua tradição e de sua
vida social.

Mas éèse, que là »e projeta, traz
em seu bojo ura perigo • Uma
circunstancia qu* oa franc*see
costumam designar, apropositada*
mente, pelo vocibulo "louche". £
que destro daquel» sonho se es-
cond* um monopólio, e dos mal*
odioso*, pois constate em dar per-
missão para praticar, além disso,
llvr* da coneorrincla, um crime
definido em lei, qual seja a ex-
ploração d» Jogo» de asar. Não
•» trata, portanto, de um hotel,
mas de uma Cata de Jogo, qual-
quer que seja o esplendor de sua
arquitetura, aliás de miu gosto,
porque pretende levar para a Ser-
ra do Mar um pedaço da Nor-
mândli...

Ainda no dia 1* de Janeiro en-
trou em vigor uma lei quj ae pro*
punha dar à ação sansadora do
poder público um cunho de louva-
vel au«t«rldade, corsiderando cri-
me passível de punição aquUo que
exatamente se pretende faser s
pretexto de dar a Petrópolia o
que ela mereceria obter, porém
¦em Incidir na sanção das leis pe*
nals do Brasil.

Férias otletivas

ào sr. Torquato Alves de Almei-
da, industrial em Para ds Minas,
em que (1* encarecia ae vanU-
gens das ff-riaa coletivas, e as re-
comendava à vista dos bons resul-
tados produzidos em «eus eitabe-
lecimentos fabris.

O aiaunto nio no» é estranho.
Mais de uma vez o temos aqui
examinado, para assinalar as rea-
lidades a as possibilidades dt uma
solução que atenda a toda» aa
classes Interessadas, sejam as de
•mprtgado!, a«Jaiu as dt tmpre-
gadores. O ponto controvertido
está nt c.oi.vaniíncía. pnr» todo
o pafs, éeisas férias dentro da
capacidade dn trabalho e rendi-
inento de c>tda íabhca « casn de
negócio». Mas é «udente que o
telegrama do sr, Torquato Alves
de Almeida, com indiscutível da-
rasa., tocou sm uma questão de
importância social ¦« enquadrada
na legislação em vigor. Em seus

Abastecimento de áffua

Academias costumam desafogar
de vez em quando o» seus vlna-
gi-ee contra essas falseantes lnsti-

jtnlçóes... — Ê até um dos cami-
1 nhos qut u elas conduzem.

Sendo um escritor qu» nio per*
lente a Academias, náo vejo ra-
rio para esquivar-me a esse cos-
tume dos meu» colegas. A únlcu
variante é nio o fazer cemo quem
3C*-ue, avisadamenle aguerrido, cs-
tra,da ao termo da qual uma Ca-
dtlra espora.

Devo tambem esclarecer, multo
nitidamente, que em nada do que
digo s nada do qut penso estft
direta ou indiretamente presento
a Academia Brasileira. Trata-se
d» uma Academia americana, e
adiante esboço o papel que em
meu entender a estas cabe. Hft
entre os seus membros poetas e
escritores qu* (io dos que mal»
honram o idioma: entre eles tenho
amigos multo queridos, e estes se-
rio fiadores da sinceridade com
que escrevo «empro. Aliás, ciüo
a vant-igens de laconlsmo ao cha-
mar a e*ta crtnlc* "O eaplrlto
acadêmico"-, ae escrevesse em ho-
raa menos telegráílcas do qu* as
atuais, a esse titulo agregaria! —
"e a necessidade d* o rever, para
Itvi-lo a cooperar na reconstrução
européia".

O erro das Acadomlas lem e*-
tado, por via do regra, na obe-
dlêncla a Impulsos precisamente
antagônicos do Impulso Inicial que
as formou. Este foi sempre de
Inquietação, de pesquisa; havia
nele o assomo duma Irreverência
que timbrava em cuidar a sua
forma, mantendo-a elegante."Fundavam-se ou formavam-se
Academias para que espíritos eu-
perlores. Já amadurecidos mas ain-
da fecundos, agregassem e con-
Jogassem e depurassem certos sen-
tidos de renovação dispersos polo
ambiente ou pelo mundo, apro-
prlando-os, dando-lhes mais «qui-
llbrio ma» nio menor alcance,
tlrando-lhe» o caráter de bandel-
ra truoulenta e Incerta para dar-
lhes um cunho de pensamento
novo ou renovado; na Idéla-Mater
das Academias, essa renovação
prevaleci* *obr* a Tradição; o
seu propósito ou diretriz poderia
sintetizar-ss as*im: —» ir pro-
ourar ao» conatanteê fêr*iento8 de
revoltffdo qué se 'flffita-n lio fluer
colef.vo os marcoa da conifanls
CToluçáo infeüpeiife em que tta»
viver dene ir comlnlianrto. .

Dirão que assim distribuo à>
Academia* um papel político. Nio
o dlitrlbuo; verifico que ei* sxls-
tiu; e »e reoeasee escrever o que
penso, (ou se quisesse dar-me ares
de confecionar prosa transcenden-
te) onde a asse papel chamei po-
lifico escreveria filosófico. Estava
Igualmente oerto e não assustava
ninguém. Prefiro aisuítar, acrea-
centando que Literatura, Filosofia
e Politica, sob coplosoa aspectos,
não podem deixar de aer irmã»
gêmeas.

Enquanto aa Academias se for*
mavam com homens Já. compro-
vadament* inteligentes ou artls-
tas — ma» ainda não confinados
i mera saudade do que tinham
sido, ainda apto* a produzir, a
entender, a vibrar — "pertencer
á Academia" era ter assento no
Quartel-General de Idéias em ba-
talha, participando ativamente do
aeu embate Infindável; Desde hi
bastantes ano», porém, na velha
Europa que se aburgueaava e dor-
mia, as Academia» perderam
completamente esse Jeito; nãu re-
presentavsm para o artista uni
degrau mais alto de onde pude*-
se prosseguir suas fainas de bs-
tslhador; eram antes «urtluzénte
reforma, que justamente a» bas*a-
v* na paz. Em vtz de encarar o
rumor das Idéias novaa como
massa inform* onde será sempro
impossível aproveitar tudo, maa
onde será sempre Inevitável acei-
tar e filtrar alguma coisa, fecha-
va-se a Aiadeoiia na aua atonia
solene; como condição primada!
para lhe transporem o* Humbra's
as Idéias novas. exlgis,-lhes can-
dldamente que envelheoassem..,

Aquela entidade que principia-
ra por aer inovadora, e para Isso
nascera, assim se tornava funes-
tamente conservadora. Uso a ex-
pressão /nneit«m.«rt'« porque «ou

Náo é por nada, nio... Mas
seria conveniente verificar-se co-
mo está «ondo feito o tratamento
d»s águas do novo abasteclmert-
to da cidade, alentando-se, prin*
cipalmente. para a sua canaliza-
cio.

Antigamente, a "água da Cario-
ca" era famosa. Sobre ela havia
a lenda de que o forasteiro que
a bebia ficava preso ao Rio. Ago-
ra, ela anda um tanto misturada.
As vezes aparece belamente azul
de cloro. De outras, costuma dar
saudad-* daquela transparência da
llnfa n.agica que fazia adorador
da cidade quem a sorvia.

Isto, afinal, há de ter uma ra-
sio, por mai» que «ejam acata* 1 pu pr6pri0 COn»ervador fao ponto
veis os interesses da teiiz empre* | n, nj0 conceber a Europa
aa concessionâri» oas obras de | -jj 5Uas Monarquias) mas
aducio.

receberam, em dinheiro,
juntamente com os salário» de de-
zembio a pratica contentou a to-çao para os cano:  .. . , --—•

viaqio Mineira. ] humanidade, e que so poderão 1 d01
Ma», «m qut pe-sem na melhora- ser realmente reitauradas e: sio sei la demwi, dada 1 expo-

riincla em Pará de Mina», que asm?nU» ultimamente introduzidos
na« nossas vma-férreai, tendendo
a tornar a viagem mais agrada-
vel. o fatio é que a grande chi-
tincla em qu» ficam essas eatAn-
cias, com relação ao Rio e São
1'a.ilo. ainda trás nma fadiga a
que não pode ter estranho nt-
nhum viajante 011 turista, preso
dentro dos carro* riurant» multas

01 horas, O -íls enu-etanto sempre
amenizou o longo trajeto a ven-
cer foí a parada do comboio em
certas eitaç&ez do caminho, onde
eniâo havia o recreio de ver a
cente do lugsr, scbrat.ido mões»
e crianças, à espera do trem, e
liando uma nota colorida e vivaz,
naquele tiecho, i paisagem.

Pois t.SH nota alegre vai desa-
parecendo com a medida, tomada
pela administração das estradai,
d? cobrar infresão naa g^.es a

autoridades competentes cogitas-
sem da extensão da providencia às
demais zonas do paia.

Barreiro» reafa«rii-liii>

.J1ÍI Ll'. rvit • St íi df-fí

/)./--iro Fetatli « wíbtú. — Í!mr.o.
com. cera ar bni ultime. rtwp-írttod.
»m flciáV-ío. Ventos ío quadras te nar*
te fri*"-e***>5

Hnil-ru, 31*1 r nHilmi. r.'1'i

, Problema* econ&mtexis

í:mb,'.'a o homem da rua. como

; se dit para designar » npiniáfl pd-
I biica corrente em sua aníiosa'ortünio. a Senhora D. Amélia.,

enlc\o dos t curiosidade icmoreanda:uj« ara

l placa do Petb-egvlhti

Em uma das Secções do Serviço
de Águas, náo hi muito, houve
unut aérüs dí fliUíéttfiiM l1'* Cthl»
--aram, felizmente, ao apursmen-
to fina! do que »« procurava.

Certo fiscal, o. outro funciona-
rio, indo em serviço ao R«»erva-
tftrio de Pedregulho, famosa obri'.
hidráulica há multo erguida jun-
ta a Sao Crlatm-ÍA. asUS l&ii

colocadas no devido pedestal
se oí paii-es obcecados pelo ar-
gumentci da for<;a, torem ven-
cidos e, com íua derrota, de-
nniti\amente varrida a pos-
sibilidade de uma nova recom-
posição politica inspirada so-
mente tia lei do mais íorie.
Quando tantas combinações
internacionais foram sumaria-
mente reduzidas a pó, na ve-
lha e civilizada Europa, so-
menie porque u= condutores
de doi_- paiiis entenderam de
colocar o -:tu poder militar
acima dos mai« solenes com-
promisios- este exemplo de
um Continente que se reúne, jI j-un-ada, nio deixavam pastagem
?em votos discrepanles. para'para'eicuio aisrim.
defender o patrimônio juridi-

da
I civilização, conforta aqueles
1 que ia nao acreditavam mais

Sem duvida, por taita de expli-
cacies. além de ouuos motivos
mais sério», o» que não podem
pr»»cindir de tomar banho e.
principalmente, de beber ãgua.
andam de certo modo preocupa-
do». O cloro excedente, em certas
ocasiões, e na maioria das veses
as impurezas despertam dúvida»
bem compreensíveis a ainda mais
Justificadas quando um lar é vi-
si tado pelo médico com ae vacf-
nas que estio sendo distribuídas
com certa fartura neste» (lilimoa
tampo».

O cloro não i* nadn. A.« bnpure-
sa* já sâo ou hão de »ei tudo.

sem
«Into

que hi um conservanüímo Ina
cellavèl, indefensável; aquele que
consiste em ter amado a essèncU
Inebrlante contida num frasco de
ertatal. * conservar, » preservar
• defender com desvelo» sdfrego»

onde a ensénai inebrlante se «va-
porou. .,,,

por Isso víamos todo», lá pela
velha Europa, uso» e costumes
acadêmicos que estavam a pedir
sátira... A começar pela eWraté-
gla publicitária das Academias
Elegiam estas de preferência, os
Intelectuais da "direita", por •»•
rem o» que oferecem maior garan-
tia de sossego; mas abriam maior
ou menor numero de toteep-jess
para Intelectuais da "e*qu»rda

atendendo a lábiaa prudência.»
da quem nunca sab* ao certo o
que está para vir. Chamavam ao
seu seio os jornalistas, ou melhor,
os diretores ds jornais, para Msttn
terem certo um noticiário mais
engrossado; e para assim assegu-
raiem a ausência de áspera* cii-
tlcas. perturbadora* do rtraansn
digestivo ou da amena «onolineta
qu* «ubatltue o sonho. Promoviam
sobretudo homenagens póstumas,
nutriam pelos defunto* um reco-
nheclmento comovido, no qual
seria Injusto não ver admiração
sincera, e louvável Intuito d* aa-
cudlr esquecimentos, mas ho qual
seria Ingênuo náo ver tambem
estes fatores multo humano*; —
o escritor morto tem sobre os
viros as tremendas vantagens de
não escrever mais, fornecer a»-
sunto em vez de o tinir, não con-
tlnuar a ter Idéia», nio criticar
o» colegas, e abrir vaga numa
Cadeira.

A velha Academia européia, tm
rez de se debruçar sobre o mun-
do, — fechava as Janela* com um
temor persistente d* constlpaçdes:
em ve» de-procurar manter*»» *m
contacto com as gestacfie* Inte-
lectuals, combatendo-a» pelo eom-
bate ou abaorvendo-as pelo escla-
reclmento, trancava-** numa toi-
re de gêsso côr d* marfim: vira-
va o* aparo* de ouro para o 1»
Memória—1; abstraia da vida r*al
não pela subllmac&o da realidade
mas pela contente velhice doe bra-
co* com que deveria abrac-á-1»

Assim nas nossa* locledades
fatlgadas se tornava a Academia
um verdadeiro Departamento da
Imortalidade Pública.

E assim aparecia com frequên-
cia o escritor fatlgado que, tendo
conclente ou Inconclentemente de-
sistldo d* alcançar a glória, pedia
à vida que da glória lhe dé«íe
ao menos as aparências oficial».
Esse. por uma questi» d* cartde*
de visita, facilidades nos Jornal:
ou gêmea cobiça da qu* é «m
alguns gerada pela Condecoração,
passava a substituir uma s*d« ln-
sacjavel de escrever "bem, por
uma Insaciável vontade de per-
tencer á Academia, Ia ter eOm
este. e pedia. N&o esperava qu»
a Imortalidade viesse a ele, como
coisa que ás vata acontec»; nio
via a glória como o corpo *»pi-
ritual que só em verdade perten-
ce quando se entrega; casamento
e dote podem ser mais qu* amor.
E vá de cozinhar eleiçóe», de
mandar emissários, de fazer eon*
dagens. movendo Influências co*
mo político sensato. Mentalmen-
te, ou com a famnia, contam-se
os votos; contam-«e o* votos *
os vetos; "Se Fulano • Clcrano
votarem em mim, tenho a miorta-
lldadezlnha segura..." —,Dix-»e
qu» Zola deu a lum* La lUve,
com a esperança de propiciar a
Academia. Camilo Castelo Branco
desejou vivamente »er Visconde.
O talento, e até o gênio, tinham
destas súbitas Ingenuidade*. Por
que não haviam os »em talento
nem gênio de tomar-lhes a des-
culpa, — convertendo as ingenui-
dades em espertezas?

Quando amanha s* reconstruir
a Europa, — e havendo ainda
Academias — possam «Ias ter
aprendido a lição. Se a apr*nd»-
ram, voltarão aa primitivo papel;
o papel de núcleo ativo, orienta-
dor, dinâmico. Enquanto a Ami-
rica sente a vantagem; quando nãn
a necessidade, d» criar ou errai-
gar tradições, de ter núcleo* crli-
talisadore». — porque ela é um
veiculo rapidíssimo' ond* O* tra-
voes têm de ser mais" fortes -•
na Eoropa a felçjio tradicional *
instintiva; onde *. tradição é #11-
perabundant». nio pr*eit» tanto
dt ser defendida. As Academia»
americanas deveris portanto *ei,
digamos, as mais tradicloniltatJrJ
ainda durante algun* século*-, na
Europa a reconstruir, pelo contra-
rio. elas deverão procurai- uma
atitude menos hlrta, maW moca.
mais ativa, situando-se entre a"
vanguardas renovadoras. Se o não
fizerem, a sua «çio será nula
E não é de crer que, depois dtst»
guerra, haja na Europa grande
lugar para a» açêea nulas.

fissional. muito mais caro. nao
existe.

O que é preciso é que todos os
Balados, numa emulação louva-
vel, reservem cada vei mais per-
cenugens acrescidas para ambos
«sse» ramos de educação, ainda
que para isto tenham de cortar
noa efetivos policiais e no -rrosso

do pessoal burocrático. .

Despesas oom o ei-wt-M*

A Avenida Tijuca loi. como se
sabe. -"lamente injuriada pelos
últimos tempor»is. Barreiras
enormee luiram. Em certos tie-
chos, paiecia que era. ioda a mon-
unha que viera abaixo. A linha
d» bondes ficou muitos metros so-
[errada, nesse* pontos. E momen-

I to houve em que nem oa auto-
móveia puderam trafegai sobre o
pavimento da magnífica estrada,
porque colossais blocos de pedra,
arremesiados p-tra ali com a en-

r quem queira, assistir » passagem I co. para impedir a Pula
do trem. Pode su* que n novida-

! de dí* renda pm algim-* dias es-' 
p-rUif. mas náo há a menor dd-i , ¦ ¦ ,a. .m. na restauração do dueno e

ela vai i * 'Rm penditar a sorte dos

alimentando daa estaçõe» de p»-ipO\üi que SO llVCsSem. em
raria um dos encantei dt viagem, favor dc ítia liberdade, as ri-
pois essas estações surgem agora, • __ç,t_ inspiradas na lei e na

paa»ag*!-!

vida de que. no conr-im
das popuia^òe? do interio:

aos olhos cansados dos
ros, muito menos interessantes.
rem o aspírte de trará e movi-
men 10 trazido principalmente p»-
Ias moçtiâ * crfancaj a* cada ly-

iconciencia de seus vizinhos.
Durante uma er»51*--- !asc

do conflito que ora está cau-
:ando a ruina do mundo, a

l. 
*"~

E por algumas horaa i popula-
rão do Alto da Boa Vista ficou to-
ttlmente insulada, sem poder
tran»poiiar-»e para o cenuo, a
não »er que tentasse dar a volta
pela Barra, tomando a TÍ« Leblon
para alcançar " bairro dt Copa-
cabana

M»i 1 chuva continuava, cada
-ex mala forte, dia» e noite» a
fio, de sorte que alguns trabalha*
dores da Limpeza Pública, deita-
cado» para o serviço de limpei»
daquele logradouro e desobstrução
do tráfego, nüo pediam dar cor*

Ainda náo é tudo, mas sempre
repreeenta um avanço considera- ,
vel o que se vera fazendo em tor- ,
no doe serviços educacionais em |
todo o pais. O» orçamentos do
Distrito Federa!, bem como os doi ;
Estados — 01 dos Municípios, sal-1
vo honrosas exceções, são lasti- ,
mosos — majoram de ano 1 ano t
as verba» destinada» ao custeio
desses mesmos serviço».

Em 1941. o Distrito Federal e
os BstadoB previam, para o atual
exercício, a despesa de 410 mil
contos com o ensino, em gera!.
As taxa» percentual», com que
concorria para ôs»e total uada ra-
mo da instrução, eram a; seguln*
tes. primário. 71 To. secundário,
S %. normal. * le ¦ profissional,
% % . superior 7 % e emendatívo,
3 **-*.

Evidenteniante *a necesaidadea
do pais pedem um pouco mais de
liberalidad» no tocante a cultura
das massas. F..,> Barbosa, na aua
famosa Plataforma de governo,
dista que todo» rs gasin* prihllcol
se justificavam quando se aplica-
vam • davam resultado» no de-
•envolvimento da alfabetisaçlo •
do preparo lécnico-profissional
das novas geraçôe* de brasileiro!.
O giandç cidadão não «e »ng»na-

ba de puo
STAFFORD CRÍPPS A lítS"*"^0,, „ iriterpr.laç5.s di

dencia é bem conhecida e ae qual
o êxito de »ua missão em Mo»-
eou deu maior prestigio ainda,
náo pôde deixar de. fornecer al*
«unto para aquele» que *»tão r«-
clamando "personalidades fortes"
no governe. _ -..

Ajnérie» Buinuve-st neutra w ie tatus. fc»v*» btiniiv, v* t—s *-n**e Pris-tã-rtp, • k°-.í lmo táptt» .mal» •*. jtjstlflç»

quanto estamos em véspera de
um grande debate.

Assinalamos, a propóíito, qu»
alguns matutino» e todos os ves-
pertlnos anunciaram terem o»
membros d» um poderoso comit'
de parlamentares conservador*».
denomln»do «Comitê de llil» »«-
licitado »o «r. Churchill qu» não
suscite a questão d» confiança,
pela raxio, Já multa» ve»*» *x-

iposta, de que os ataqu** em P«rl-
I pectlva visarão certos membro**"¦"* ' Ido governo, mas nunca o primei*

D RFf.RFSSO DE SIR « ministro. Ora. o Comitê »ea-u i\c-jI\coow ue. om \h_ de puWlcar um coraunlcâ<-.,
inexatas ou erro-

i r\\inRF**í ! vul*>*d" ni imprensa acerca d»

I Enquanto se aguardam o»
maiores debate», um do» motivo»
de preocupacóes na hora presen-
te — a defesa dos aerodromo»
metropolitano» —- foi abordado n«
Câmara dos Comuns, em s»ssác
nOhMca. dando ensejo a qu» Sir
Archlbsld Sinclair, miniatro do
.\r, "¦-TpuzeFse uni novo plano,
rnm pri» end end o notadamente *
ronstituIr-Jo de corpos d» «llte
"Royal Air Force Regimenf" • »

, organização de plano» cuidadosa-
um novo e poderoso elemento d^i mente preparado* y>ara Impedir
Interexfe ao periodo de eapectatf- tentativas de «abotaçem — aeir
va e lijretra tensflo, que o mundo contudo, deixar de acentuar o
político da Grã Bretanha ora perigo existente em deavlar efeti-
atravessa. Sabe-r-e quanto esse voa muito arandes para esse» »er-
nome tem sido citado nos numí- I viços, quando hi numerosos bom-
roso» e variados prosnóstico» que I herdeiros germânicos ao alcance

E o ambiente político ás
vésperas de um grande

debate nos Comuns
l.ondiej. !3 (De Robert Bane-

fort, da A'. F. ),, para a Reu-
ters p«pe(*ía] para o "Correio da
Manhã") — A chegada do sr.
SUaíford Cripp» velu acrescentar

na? aobre prováveis modlflcaçóes ' ri0 manter
ção de caça.

uma importante av.a-
ministeriais

Quaisquer que iejam a» Inten
cóes do primeiro ministro a seu 1J TTT J n '1 • .
f-H-petto _ certos obiervadore» dal LeopOlOO 111, da DelglCa,
esquerda opinam que Crlppi pre-j ,,.,
ferir!» tomar part» no» trab«lhoi> tem ITiaiS UIT1 IllhO
parlamentares ao menos durante ,
ale-iim lempo. como slmplea depu-
tado. em ver. d» participar de,
qualquer eumblnac&o ministerial; j
— t presença, em L-ondre", díüe |
homem, cuja tradicional Indepen-

l.on-lrrs. C3 (Reuters) — A hov*.
esposa do rei Leopoldo da Bélgica
a qual recebeu, por ocasião d» »e;i
raparrif ntor o titíllO de .princ-Js-
Rohty, deu á lui um robuito me-
nino, segundo noticia publicada no-¦News Chronlcle".

A criança recebeu o nome d»
Philll.i, -príncipe de Rehty — ade-
antou mal; o mer-rmo periódico.

A joven mãe Maria L-ell» Baei»
Commoner. i filba do ex-governa-
dor 4* Plandrae Oriental,.. .
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0 PRIMEIRO ANIVERSÁRIO
DA POSSE DO MINISTRO

SALGADO FILHO
Passando ontem o primeiro anl-

versado da posse do ministro Sal
gado Filho no Ministério da Ae
ronautica, foram-Ihe prestadas
varias homenagens. Ao seu ga-
blnete compareceram incorpora-
dos 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 efeme-
ride mareava um ano de reali-
rações, o que, acentuou, se devia
A inteligência do ministro, de um
lado, e o senso das coisas e da
oportunidade, do outro. Referiu-
aa o orador aos órgãos recem-
criados: o Estado Maior, as Zo-
nas 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 deseja-
vam que o primeiro aniversário
da administração do sr. Salgado
Filho tosse o ponto de partida
para novoa e maiores empreendi-
mentos em busca do bem da pa-
trla.

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 exi-
gidos pela administração da pasta.

No Jockey Clube reallzaram-se
duas homenagens, 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 tur-
fista, 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 lnte-
gravam a extinta assistência te-
cnlca, órgão que teve destacada
atuação durante a faze de orga-
nizaçâo do Ministério.

Tomou parte tambem no iga-
pe, a sra. Berta Grandmasson
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, proce-
deu-se _. Inauguração, do retrato
rio sr. Salgado Filho, no salão de
honra do Jockey Club. passando
assim a figurar entre os dos ao-
cios beneméritos e antigos presi-
eldentes. 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 gablne-
te do , ministro da Aeronáutica
esteve movimentado, não sô pelas
atividades normais, como pelas
inúmeras pessoas que foram le-
var cumprimentos ao sr. Salgado
Filho, Com esse objetivo ali es-
tiveram tambem os tenentes co-
ronels Cyro Espirito Santo Car-
doso. comandante do batalhão de
Guarda», e Nelson de Melo.

Instalada desde a sua criação, pa-
ra o Interior do pais. Dando cum-
prlmento a essa Iniciativa, o mi-
nistro da Aeronáutica d-signou,
ontem, uma comissão para estu-
dar as possibilidades de Instalação ' io mate-a! e d
daquele estabelecimento de ensino , quais dei7_.-h

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».

easi-o. cera os ¦
O àírttar d-c

da arma aérea no Estado de S&oj Ensino fei-s-s aaamp,**X&Lr do le-*
Paulo. Os oficiais .designados pa- r.ente _oroo_l Pt-J-t-r. it Ar.-..-
ra a comissão foram os -efulnle*: ! de. com» «dar. te da -.sói» de Es-
Tenente coronel Henrique Dyoit j p*.i»'..st-s.
Fonienele, comandante da E-scoia :
majores Clovis Monteiro Travas- A NOVA DIHJ-TORIA DQ AERO
sos. seu diretor do Ensino. Nelson | CLUB PE JO-H DE FOR..
Wanderlet. oficial de g-ablnete dol
ministro, e Darlo Cavalcante de, O Oons-lbo _>«_l-_n__lro do Atrol
Azambuja. e o capital Doortral Club ie Jult de T-íri _-__-_ -
Borges. I nova d*reter.-, que ic_**> (oi era-

j possa da. EstA assim ccn.s.ituSia:
A atuação __>• candidatos _ £.í-i pres-âer.te, dr. Franci*!--.-, A. d-

cola o> KtTrcitlisU, 1 A»'!: .v:.-f-p-e*iie.i:e, dr. .ceio
Luís Aires viutuo; wcre*.ar.».\

Tiveram deferidos m seus re-jâr* P-4"4™ *""*¦ Ar.dride; tesourei-.
querlmentos pedindo matricula, os rcl* --r- B,5rK*_*j t?*f***5- _.d'-":
seguintes candidatos: | ™IOT S*'*1 d* rr_r.c-.io.*, h. ..:.:

Luiz Virgílio Meneghello, Atrl-
pino Pereira Pire», Ja>-me Garbex.
Nilo, (de São Gabriel), Raratro
Thels (de S. Luiz Gonraga), AJ-
Javo Pereira Machado e Mauro
Couto Bianco (de Bagé): Jorge
Machado Mendes, Milton Rodri-
gues Sarmento, Walter Chaves de

PARA AS CRIANÇAS
WDOLINO

DE

Ã^^' 7Mi Mm J__0

* ^tmmsxm mTÈa\\Tr

ORH
í lntlisp<*rr_avel no iveriodo do
ii-e-R-imento. Pprtlflca e di.cn-
\olvr normalineflte. Evita a>
doenças da Infância, lulliuda»
pela Anemia. Corrlce a nutrli-ão
deficiente, Aumenta o ain-ilte.
engorda e derwravolve a*, cores.
Piraa$meiiÍDa$np0uCr_.,d?
garantia contra desarranje*. lu-
taro».

Vende-*»* cm garrafa» ou vidros. — O vidro custa me-
nos. A garrafa tem maior quantidade.

v_-!e Júnior

luíormíçóes telegrafias
PILOTOS E MECÂNICOS

AMERICANOS
SUL-

Wajhir, oi o%. t.-»» *_;«_. p. rts--.de._... . .. .......... ple-smente para poder
Rocha, Arlstophanes Cllmente do»j _>_...._ e"meí___!.i. s-l--_r.eris.-i- defender-se sem olhar perl.oa e
Santos, Denl-ar Mario Moreira., n(__. <_•__, t*xka recebendo tnsiru- economia, desprezando os livros
Evandro Salea de Vasconcelos.
Edmundo de Castro Lliha, Ray.
mundo Aa Visitação Martins, Ver.
sua Montezuma Tabosa, Raymun- _« __sudo que dis**. ner * Diiisdodo Pae» de Almeida, Nilo Mour_ol,__ Treir.smente .er.r.-uti-ro Ner-de Medeiros, Wilson Silva Cardo-1 „ .¦.-.f-.-s-j. .-_.. M fermimso e Mario de Nazaré Evange-, _-;_,-",_-._, _<, ux___: __. -i^vs dolista Sarmanho (de Belém do | continente, uma das mais -otttsl-"tr**1• ] astioaa expresse.! d.» pregram»Devem provar com urgência a | _n__.-__n-rieeac de boa-v c--.»de.sua situação militar os seguintes l _i «_ Liv:rc«-c»e r__s*.»*_ s-»candidatos* ( _,bt__-f-__i0i __.__-.." _~. v•____•__José Batalha doi Santos. José 1 ~__ ;._ pele. oeatrea ele Instru-Augusto Penha da Câmara Leme. i _„0 aerona,•-_¦_. c-ie centenas d-João Monteiro da Cunha, Arltto-I jorens das AmericaJ Cestü ètele» Clemente dos Santos, Anto-: s_. estão spre-de-do ivu-i.-nio Higino Rodrigues Alves. Rai-' expessa» de goréraò d». E^--.*mundo Edmlr de Araujo. Nazaré- i Unidos.no Noronha. Antônio Cotrea Pinto j AcoTOpanhava-. c* s- iov
Filho, Orlando Gone-^lves da Pai-1 "'" '""
xão, Mario de Sá Vieitas e José

C^ess na America do Nc-rte. forun' d-e c-on^biUdade. para deíender o
elogiados peio sr. U.itif Stoae patrtm.nio de suas libenliilea e o
Sa-tenhu-atte, do De^ro-roento destino tiYT» de nesso continente:

(Çttriamfcdoj «p^iiííoj) .
E es:*L5 Míiu são is de todos

os poi-ca di Amérk-a sem uma
ir.!'."s di-screpinci». Estãmoa assis-
Üxvdô a un-.a diplomacia de povos
que JA nio é uma diploma*:-- de
char.ce-j_ri_._i; declaro per Isso cem
pcc£ur.d-_ emoçío que nes-**e do-
cume*_;te por nfe subscrito, não
:*rir_«ra_*r.era as r*enas e is mãos
deis chir..-_iíres aqui presentes:
por t.-is de .adi um de n.s — e
isto sera u vacDac-.es da argila
hurr.ana. ser** as v.cíjskudes dns

do

FOI PELO VOTO UNANIME DA CONFERÊNCIA
QUE SE DECIDIU RECOMENDAR A RUTURA

DAS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS COM OS
PAÍSES DO "EDÍO"

(Conclusio di -ltima piiina) i dade, me hom»>nageu. de íòrma
! esp-ecial, o eminente professor e1

embaixador que aqui representa I
a srande o nobie República de|
Cuba. porque tenht- jm outro
agradecimento maior a :__er-lhes
— o do povo brasileiro; Uíuiti
beml PoíbosI j-j-la 1-rma gene-
rosa e press-V'***» 

'porque todos
acorrestes^ao Rio dê Janeiro e
aqui, com este documento e ou-
tros. tào ou multj mata Impor-
tante. destes e dareis fts .mon-
sas costas hra^ilefras e âí suai
numerosas populac.es, a segi:-
rança e o penhor de que o Bra-
sil, era qualquer eventualiàndc.
seri defendido por toda a Ami-
rica. (Palmo*),

Este documento não é fruto de
hesitaç-5es ou ii- dúvidas, nem de
elocubraçôes mais ou menos e«-

T^^i^^^f?^ 'JJJJJ? Mmi^ ^t____________^*^' S,,**»___-__ 
i^fciJS^ 1 Ic _^Jí-^_^_^S&v^_b_l

RECEBA ELOGIOS

Motezuma Tabosa (de Belém dc
Pará).

Tiveram seus requerimentos in-
deferidos os seguintes candidatos:

-Carlos Codevila Tavares (São; na_nier,-.eGabriel), Heron Neto _Ung_re_i e | do c*.irn'p!e-.A.-en-. .«.

oos_3oa jovtntoo — estl a obra.' peciosas ou \ -isias.

MINISTÉRIO DA
NÁUTICA

AERO-

A Escola âe Aeronáutica serd
trantferida do Campo do*

Afonsoi para o Interior do
poíj

ípensamento do governo trans-
ferir a Escola de Aeronáutica, do
Campo dos Afonsos, onde se acha

Ricardo Leopoldo F.a*chs__nd
Servan (de Bagé), Isidoro Gama
de Azevedo, AJyrio Aguiar de Mo-
raes Bitencourt e Paulo de Oli-
veira Janlno (de Belém do Pari).

em que te-
Parker Jr,. da Ae-rcr._.utv.-a C.vri.|gt»uidíh)-*iua de nossos herôla ame- nham predominado, por yèzes

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
treinamento e srsu d_s s;*_r,c_. e das. prese.-.-.es e futuras. Invisi- americanos,
sr. Parker de.:_r-._: — -Os es- veis. felizes por terem firmado^ Nào!
tudantes-, di_sers-.-*r.e « Instru-, es-, decumento. E n futur» ne5-Ic Este documento não é, de (ate:rr;s são de cijxicldsde excepcic- * af-ri-iarA ir.!egralmen'.s. sem que um contrato, em que tenhamo.--...vel. pod.r.d... q*_»r.- |>e ;,_:,. U!r._, vírgula, it-i sclicitu- estabelecido obrigações especifica_____a.|,__ dercoestridi pelo Mí.xíco, p«U|_as, nem un. livro de contabili

Vefl-ezxiela e pela CoJOmbia.j dade, onde tenhamos escrito o*

00*PELO SABOR DO SEU CAFE!

servir a seu p»ais em textos os ra
mos da Aerooaotlca civil

Os lencimentoi i oontopt-ai _o
p«eoal mililar

Em aviso que dirigiu ao chefe
do Serviço de Fazenda, o minis-
tro da Aeronáutica determinoni
que os vencimentos e vantagens |do pessoal militar deverão ser ps-1
gos, até a aprovação do Código'
de Vencimentos e Vantagens dosi
militares da Aeronáutica, mas'.
mesmas condições em qu* vinha
sendo feito pelos ministérios de *
origem. Inclusive as rafões J_ fi-!
xadas pelo Ministério da Aero-:
náutica. A rac-ão do cadete è íl-j
xada em 6>500 para* o primeiro)
quadrimestre.

Extinto o com.«o'-.

O ministro extinguiu, por Ji terj
completado a sua tarefa. » co-i
missão que se incumbiu de orga-,
nlzar a classificação, por ordem de I
antigüidade, do pessoal civil, per- jmanente e extranumerario. Por
esse motivo, o titular da pasi»!
mandou louvar os membros ds I
comissão extinta, sr. Moacj-r Sam-
paio, Clarlndo di Albuquerque !
Araujo e Silvio de Miranda, pele!trabalho que realizaram.

I
Despachos

O ministro da Aeronáutica es-1
teve ontem no Palácio do Catete

ÜU SIHPIES .ECjQS
PAÍ9A CUCÜID. fsiPiGO.
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R^retssamos pois aos t.csscs la-
! rees. Mg--*».»* de uma fraternidade!
iTT-als ín:irra entre todoa oa povo*.
I desde a Arçenar.a * o Braail ai*?
i exs Estados Unidos.

Tc-ios estamos re-.--.iios aqu:.
| Firmimoa a carta raAsrna eia
Ur.iío Americana, em meio das

!r».__*f troves circunstincús em qu.
Ise coetiimam firmar as car-as
| ;:-i.i:•.-.?.
1 Nej*.« p»*gi-*no recinto flutua a
[b*an*d«ira da união americana, dx-?'':í»e.*_ides Inteiras destes povos.
,'disres-e-s ac sacrlficio o s funil--
[suas economias. se*o bem-estar
i m._»f.er*_al e tecla a sua vida. para
salvar a »\i% liberdade. tVrolai'

lje«d<M _?i:--e.i. Ti'.o Dr. Padilla.
\ Fira o Jiftóco.-i

SESVIÇO mECHANICO
E DE CONSERVAÇÃO
PROMPTO E EFFIC-NT.

«
OBHCklTK kÇSli ItW

O DJSf-TTRSO DO SR. AURÉLIO
FERNANDEZ CONCHESO

Ao eü- o seu voto o ministro
. -ODCfaeso, de Cuba. disse que vo-
* ui., peLi !r.c.âo apreser-uii. em-

_ora dt.ve*3e res?a!%*ar q_ie pela

nossos créditos e os nossos débi-
tos.

Não!
Este doccner.to nào é uma

obrigação classificada, em que
cada ura tenha entrado com a
sua parcela de responsabilidade

Nãu!
Este documente, como os gran-

des íátos da vida humana, é um
ato. e uma tleliberação, é uma ¦
vontade, é uma atitude, é a mar-!
cha para a frente; sem mais va-
cilaç-es IPaimaj).

Nio se dlgu. tim se repita —
porque essa é a linguagem dos!
que querem aesviar-nos dos ru-!
mos dos nossos destinos — que1
os Estados Unidos da América'
foram agredidos pelo Japão e que
a Alemanha e a Itália declara-
ram çuerra a este nobre país do
Continente.

Não, meus amigos e meus co-
legas:

Agredida (oi s América! (_._<'•,
to tem! Muilo temi Polmoii
prolongadas).

Foi agredida a América ioda.

Muitas . muitas vezes, os elogios daa visitas so-
bre a excelência do café, são apenas um ato de
convencional delicadeza ... 0 Café Globo, entre-
tanto, proporciona á dona de casa a certeza de
oferecer um café que agrada realmente - pois a
ma qualidade está assegurada pelos amplos re-
cursos técnicos com que sua fábrica gigantesca
está aparelhada - produzindo o Café Globo sem
intervenção manual, e com mistura de tipos fi-
nos. de seus "stocks" 

próprios.
E para que o consumidor aproveite a extraor-
dinária riqueza de aroma e sabor do Café Globo,
a fábrica o distribue todos os dias, ainda quente
da fabricação, oferecendo um frescor que é mais
uma razão da sua alta qualidade!

Flagrante da lorrejação do
Cale Globo, em aparelhos
modernos, que trpelem os
tfúzct e a juntara, preju-
diciais ao sabor do cajé.
Assim como esla. Iodas as
derna is operações do fabrico
do Cajé Globo sâo feitas
sob processos aperfeiçoados!

IAs 

capas do Café Globo I
TEM VALOR! I

O Café Globo oferece mensalmente I
valiosos prêmios, inclusive 360 apó ¦

lices mineiras. Oi rou- ^L
\ 

*'_^^. .'_ pons não premiado." re- m
J^Lw B ' cebem um brinde! Use H
J^F^ff — Café r.lolw, e aproveile H

^_K\_*_» " capas pars concorrer, H

iC-*^™^ _______
ütk-v CAF* WmmL\m
___lí_KiMY'^HnS_--__. ____I.^V_S___-V-___I ____________

>£__|_jj_^l>^_|___P»**^ IA7I

BOM ATE A ÜLTI MA GOTA

•**j iii.M,
a em

.--__-, L» *_-__. t. !_.
IIO Dl JAKIII0

CONCURSOS DO
DASP

Diplomata (provas) — A prova
de Direito Internacional Privado
seri realizada hoje, as 7,30 boras,
no Externato do Colégio Pedro II.

Enfermeiro — Devem compare-
eer na prdxlma segunda-feira, âs
_,30 horas, no pavilhão d* aulaa
da Escola Ana Nerl, para a uro-
va-prfttlca, os seguintes cândida-
tos: Ns. 41 a 46. Suplentes: *i_-
meros 47 a BO.

Agrônomo — Estão chamados
a prova prática na Estação de
Pomologla em Deodoro (E.F.U.
B.) ãs 8,30 horas fia próxima se-
gunda-felra, os seguintes candi-
datos: 72 — 75 — 82 — 85 — 87
S9 — 90 — 98 — 101.

Datilografo do DASP — Os can-
didatos deverão comparecer _. D.S.
hoje, para retirar os cartões de
identificação. As provas de Nível
Mental e Português serão reali-
zadas na prõxlma terça-feira, às
8 horas da noite, no Externato do
Colégio Pedro II.

Znjpefor de Pre.ld-noia — A
identificação das provas será fei-
ta na próxima quinta-feira, às 2
horas da tarde, e não como foi
publicado.

Guorda-üfros — As provas de
Matemática e Esiatistlca serão
identificadas na próxima segunda-
feira, às 2 horas da tarde,

Escriturario *— As primeiras
provas do concurso, Nível Mental
*. Português, serão realizadas no
dia 8 d efevereiro próximo. Ns
dia 10 de fevereiro, serão realiza-
das as de Direito e Conheclmen-
tos Gerais. Durante a realização
dessas provas n&o será permitida
consulta a qualquer legislação. Os
candidatos deverão levar u..lca-
mente os cartões de Identificação
e lapls-tinta ou caneta-tinteiro.

Are-jui-i-fa — Nos primeiros
dias de fevereiro, serão realizadas
nesta capital e em Fortaleza, Re-
ciíe, Salvador, Belo Horizonte, S.
Paulo 6 Porto Alegre, as provas
do concurso para arqulvlsla.

Observador Afefcoroi.pieo — 8e-
vão realizadas nos primeiros dias
de fevereiro as provas do coi :ur-
ao para Observador Meteorolóiri-
co no Rio, Recife e Porto Alegre.

Almoxarife — Está ma.cada
para a primeira quinzena de feve-
ieiro a realização do concurso pa-
ia Almoxarife no Rio, Recife, Sal-
vador, Belo Horizonte, São Pau'.o,
Curitiba e Porto Alegre.

Chamada de iníerinos — A D.S.
esti chamando os Interinos das
carreiras de Químico, Estatístico-
auxiliar, Postalista, Coletor e Es-
orivSo de Coletorla para que efe-
tuem as suas Inscrições nos con-
cursos abertos para aquelas car-
íclras.

Fotógrafo I. V. 0. — As 7,30
horas da próxima segunda-feira,
na Secção de Metalurgia, no 5o
andar do Instituto Nacional de
Tecnologia, será realizada a par-
te III.

Aviso nos candidatos — Vários
candidatos têm por hábito decla-
rar residência errada ou rua e nú-
mero que não existem, o que tem
acarretado trabalho inútil à Di-
visão de Selecção, não sô nas cha-
madas para exame médico, como
para s satisfação de eríjjír.cís.s.
A D.S. avisa que cancelara as
inscrições desses candidatos, ten-
ilo tm vista a falsidade das decla-
rações na ficha de inscrição, tu-
eio previsto, aliás, pela portaria
que regulou o processo de inseri-
ceies.

Chamadat ao S. S. M. — Es-
.ào chamados à prova de sar.id...
de . oipacidad. ílsk-i no g.B.U.*

ESTADO DO RIO
DE NITERÓI

|Será creado em S. Paulo
jo Departe-merito ào Ser-

viço Público

resoiu\-io *CV de Havana, se deve-' -*.ão em suas costas, porque, per- 
.U d*c__-_x a guerra. to-'d. nós. nâo tiveram ainda' ue jà __,__,, ma_. __„__ mal_ do

í Isto pca-.o. acrediuvi de seu i'llmo/« "tf,--: foi agredida, ,,„ !st0i demonstrarão a decisão
¦ dever de lipcerldade expressar. n0 ProP"o símbolo da, soberania, em qu_ estamos, de vencer a tem-
.-aquele momento tio critico dal continental, nos largo» e proíun-1 pe.ude de ódios, de violências e de
: hts*,---U americana, o voto eis sim-j dos • •'-P-rlo.-M prinerfpios, em j subversão que reina em outros
patia de tciics cs chanceleres ali torno dos quais nasceram, crês-1 Continentes. t_-ui!o tem! Muito
pres-.---.es ao Salvador da Amérl-] ceram e se '-nnaram os povos* bem! Palmas prolongadas).
-a. depois do Congresso do Pana- j americanos. (Ifuifo bem! Pai-> Queremos manter as nossas tra I

! -rtt — c eminente ministro Oswal-! maJ- dições, queremos conservar a nos- j
do Armlti, do Brasi:. í"'*ic' é esla unu simples figura , sa religião, queremos, em todos os jde retórica, nen uma afirmação! territórios da América, assegurai!

íis Po»;o, fS (C.-"-->.» d_ _/¦_.
Tiilta aa. pr-.eii.r_i f|a,_.|.! ".*"* - ° ">r----:-me-:. Ads'.-

neaaea ao _.m Aateaie Pairei-i r.!sLrs:ivo aprovoo o projeto de
raa — A convite do chefe do __r»| cr_--ã-l d.- De par: sra eco d.- Sir-
viço de Dlf usio Cultural e com »j viç. PúbUco, q*_e Ocarf lubor-i-colaboração do Departamento de : ______ d;.-.:_-3«r-f lt taterv*Educação local, as professora, -l
fluminenses, qu* se encontrar..; .¦¦
presentemente em Niterói, visita 
rão. hoje, i 1 hora da tarde o Mu
• eu Antônio Parreiras, pres,ntemente Inaugurado peio interven-
tor Amaral Peixoto. Acompanha !
das do pinlor Campofiorlto, dire
tor daquela instituição, e doa te!
cnicos de ensino, terio opertuni-,
dade de apreciar a obra de verda*I
deira cultura anistie» qu. é aqne-
le Museu.

ORAÇÃO DO CHANCELER i Proourada, mais ou menos, para I a livre existência de todas as raças
BR-*=ILE'RO í m,Ppís3i0nar nesta solenidade. |e. mais do que isso, queremos deÊ a afirmação conciênte. quejfender o nosso patrimônio espirl-

faz um pais de cemenas de ml-jtual, que é, sem dúvida, compara-
lhas de costas, mas que, antes.I vel, para nós. senão multo su,ic

_ í também, foi feiva por paises quei nor à imensidade de texias as nos-
sequer podem str x.ieaçados pelajsas terras. (Multo bem: Palmas)
agressão', como a Bolívia e o Pa*' A forca a luta. a violência, a
raguai. que no coração da Amé-! polencialidade. reveladas por essas
rica sâo símbolos do panameri- Inações que agrediram o espírito

«cs orador». Inscritos, o sr. Os
«oxido Aranha, aparentementí se- I "

reno, eus evi.i-nt?!****.en:e emocio-
rado. e-j-eu-se t p.-oferiu as se-
S*-:-:-.es palavras:-Me-j caríssimos co'.e_as.

Nüo a.çradeço as ç^nerosas pa-
fc&Trai cem que. r.esta oportuni-

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR A

humano a pretenderam retirar da
¦ conciência dos povos os próprio;-
: fundamentos da convivência, aías
I tando daa relações entre os ho

. mens a fraternidade, a justiça e a
: paz, hão de passar.

Esses grandes povos que acre-
ditam no messianismo de homens

Apllrafâis _« ntiiis Coilra _.
Prôeea.e Penal — P.la prl-ftr»veí foi ontem aplk-aío no Esta
do do Rio o novo Codlg-o do Pro-
cesso Penal. Queremos aludir ac
flagrante lavrado por infraçio áe
um disposto daquele diploma le
gai, feito pela Díifra-:t» de Or-
dem Política e Social, em vlrtui.
de um desastre de automóvel, _._¦
qual houve duas vitimas.

Facultando aoa ala noi »>» ».m
r.rndi» — o Serviço de Dlfu.lo
Cultura! do Estado acaba it ado-
tar uma interessante ínlciatlra,
com o objetivo de facilitar «cs
alunos daa escolas fluminenses os
seus estudos, O chefe daQUela re-
partição entrou em entendimento
com os diretores das escolas te»
cundarlas e superiores de Niterói
no sentido de sereni enviai»! ,.
Blbliotec» Universitária relaçí-e?
dos livros adotados nas dííerer.*
tes séries do ensino, para sererr.,
adquiridos.

Desse modo, ficar! o aarviço ia!
seccSo consultar.te aplo a ate.n- jder aos estudantes que poâerAo'
assim entrar em contacto mais jdireto com os eluctfla3ores dos -
seus estudos.

BünJBBüHiEa

ICinismo. (Jfuiro temi Palmas).
Não foi um pais agredido —

: um pais da Aruérica. porque, se
| issim o entendêssemos então, es-
! uriamos perdidoi.
i Não: A agressão tol feita
: ciente e concientemente. àquelas
I vinte uma nações que. desde , ,
[suá independência »e viram for-! Perturbados e que pensam impor se
' mando juntas, vivendo juntas.' a0 uni"'er™- Pagarão, como pas-

(0 REGUL.DOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS C0LICAS UTERINAS
Empr.xa-se com vanUítm par» com-
¦aatüi u iiT-i-üariiiades das funções
periódicas das senhoras, t calmante e
«•roJador dessas .unçõ-s.

FLCXO SEDATINA, pela sua com-
pro.idi eücácta. . muito receitada.
Deve ser usada com confiança.

perante o Imperador, pergun-
tada por um dos seu? esblrros
— Quem és I.,? — O silêncio
íol a sua resposta.

O Imperador .revoltado po,
ver aquela mulher não se pios-
liar de Joelhos ante o seu trono
e o seu poderio, mandou que lhe
arrancassem a tlõr e que ela
falasse.

E ela falou e disse:
— O teu dominio ê efêmero.

Eu sou a esperança que surge
num mundo desfeito pelos er
ros do tirano. Eu sou a Am4-
rica, terra de infinitos, de luz e
de liberdade, onde nunca domi-
nará o teu po.ier. (J/ulío beml
Sluito bem! Palmas prolon padas.
Vivas. Grandes manifestações de
entusiasmo).

Insuficiência cardíaca —
o novo flagelo do Reich
Xora Vorli, 23 (Reutersl — Se-

gundo noticias pelo radio de onda?

SERVIÇO NACIO-
NAL DE APRENDI-
ZAGEM DOS INDUS-

TRIÁRIOS •
O presidente da r.epubllca assi-

[ nou o decreto-lei que se segue:
1 Art. 1° — Fica criado o Ser-
I viço Nacional de Aprendizagem
I dos Industriarios.

Art. 2* — Compele ao Serviço
. Nacional de Aprendizagem dos
I Industriarios organizar e admi-
i nistrar, em todo país. escolas de

aprendizagem para industriarios.
Parágrafo único — Deverão as

i escolas de aprendizagem, que se
I organizarem, ministrar ensino A-
\ continuação, e de apei-ieif.oan.en*

to e especialização, para Iraba-
' Ihadores Industriarios náo sujei-

tos à aprendizagem.
Art. 3* — O Serviço Kaciona:

de Aprendizagem dos Industrio
rios será organizado e dirigido
nela Confederação Nacional ds
Indústria.

Art. 4e — Serão os estabeleci-

A propósito do intercam-
bio comercial entre o

Brasil e Portugal

r.«^r>_.

Can.» ei» feria» rara _ ,r.(M
a ora do — Acharr.-se em funciona
menlo oa cursos da ferias inst.
tuldos pelo Departamento de Eítl
caçfto do Estado para aperfeiçoa
mento do magistério locaL

0-»tem, foi ln»urur»do rr.ils |_»_g_.-__J-<um cuno: o de Pedigogia do C» '_.*.,,"
teclsmo, a c»rro io professor Pio I "'
Benedito Ottoni, ex-Inspetor rè*
glonal do entlno, auxiliado pelai0* ii*'r* s
professora Elxa Pereira das Nt»| ocQpOQ-M c
yes. j metro 1-ca.-

As Inscrições estarão ai-*eriR-<
até á próxima Quarta-.eira, a; i;
horas, na Diretoria ío Pep.rta-
mento de Educação, en*. Ntterol.
Poderão Inscrever-se as professa-ras embora ir.atriculadaí em ou*
trás disciplinas, terr. li*r.í:»clo d*
numero, e pessoas exírar.has ao
magistério.

Adquirido em Portugal
um navio argentino

Lis-oii, íí (U. PI. — A Com-
panhia Colonial de Navegação
comprou em Lisboa o vapor ar-
gentlno de 7.0.0 tonelada» *Ir.s-
petor Benedetti", recentemente
chegado ao Tejo.

do INEP. praça Marechal Asco-
ra. os seguintes car.díiatos ao
concurso de Datilografe do DASP. .

Dia 28, às li horai oa manhã: |

(C. P ) — No ü-
moco rf-_:*cado r.» A..\a;io Co-
mercio! dc Porto, o pres-deote d_
rt*.e-KT:a. sr. Antcnio Caiem sau-
dou cts dde*j*a**_H*»s brisileirciS e
por*.*_g-Jt*?e.s. aCrmando sv.» cie-
...."..i r... > ."M", r..._' Aí»õ-J*.á-_'»iri ile
tratado ;.»m_rc!-i !'_«->-.rasllilro
em bssf! íMidas. eHe-eBte_> e es-
tíveis. Ke-emcrc*^ o- e«;.»..:!

pt:a As_,v-»;io C*_-
psra âe^fi-ovotrer o co-

xêrclJ c.»*a o Bris-l òes-í o »n,»
de lSíf- dser.i.» que P-rtUfai

mo Eras;! f-_n pri-
em nrnteria de coo*

ventos eomereJilSi. contra a v**>n-
tade do governo ds r-in-s !*._»
Maria. Manifestou esp.rança de
ver triunfar iu» .ispiraçã.- de
uma verdsiiirs ..:-ar.i» e__m_r-
ciai luso-*V>rssi.eira- _al:ir.*»i2Ío o
desenvolvimento d.» Frast! »t*_a!

: -audar.d.» o pres-.der.ti Vargas e
o chanceler Arir.hs "aira < p.r-
sarr.er.to d.» Ers-U moderno''.

Em »er_!is o sr, Mendes Gor.-
ç-alves sr ocr.rrs'.uS?ü c-cm cs ob-
-divo. d» viajem d» -C--__ssi..-

j m_K» ao Pcrtv\ -estacar..'..** a
: proverbl-i ocrte-ii ii As-cc-açãc

Comercia] desis * ip*.--;a, ie D
: Pedro II até hoje. est.-ar.hani:
; que as reUcíe-i comerrciila iusc-
í bratí.e-lrAs aSo te_*.hi____. acompa-
. r.hsáo o s-.--_i tntertambi. -ateie-
| ctusl entre Ps».:t*_5ij e Brasil.
I Concluiu direndo que eip_rava

qu» desta vlag«n xa Porto s*_:-
| gtssem resultados econ-mí-ca -<-

é-fkí** para Porto^tU e Srasi!.

ioda foi agredida:

TUDO SAO PROBLEMAS

A dHtrMça do prtsente
invtnra para os alemães

.V.-*.'i For*, ii íA. Pi — Em
í*_a emissão ii hoje. a Rádio
Emissora d* Biriim. captada pe-
U Asscciated Press. repr*M*_ziu'.reches de um artigo escrito pelo ;
sr. Goebbeis n o-Das Reich" noi
qual o ffi-niitro da Proça.?an«ia!
Alemi declara que "este inverno,
es:s.vz-s enfrentando condiçõesi se corresponder i.« iradlcões ame-
muito diversas e lambem pcssibi-l rlcanaa — coisa Impossível! — os
hiaies niatarea muito diferentes'outros paises da América revida-
diq.ilas que se nos depararam j r|am a .ssj agressão. (J-uilo
U04 invernos de 133S > 1940". Item'. Muito (,--,' Palmas).

Vis o a.-ticuüsta que as pre- j Não quero meu* caros colegas.
ocupações iia Alemanha hi dois; no adiantado ce.-ia hora, invocai
snos a*.ris "são insignificantes| aj verdadeira? iatoes, os profun
d-_n'.e d» magnitude dos probie- j dos ditames, que nos reuniram e

numa grande fraternidade numa-1 t,ra™. 
aq"eles grand" h6rò13, da

na. exemplar . sem precedentes e', hl°'6"a -de q,,ue Suardamos "^e
que, neste mundo subvertido pe-1'eco">a_*a;°* 

E os, P^uenos povos
.. .,m^.,A ' , r da América continuarão a ser osus comoções ei pela* violência« ' j ¦ _, * .

iaiou sempre a lm.-ja_.rn ±i] herdeiros das grandes aspirações ;e. a excesso de trabalho, mi ali
wlldariedada da un -. ..!.-.*., de «Perfel.oamento humano. (Km- mentação, e tensão nervosa pro-"*  " 

i'*-??0 
e Ja.P,z'í'o tem! Muito be,,,! Palmas). duzida pela guerra.América agredida, i u.,., r_ri.-imn« r.-ilíca.

j 
Jle.s caríssimos colegas. Apresentamos, a seguir, alguns

I Nas horas definitivas da vida , dados estatísticos. conseguidos
dos povos, quando tomamos o.*1: dentre os relatórios secretos acer-

: heróis em que se embalou a nossa ca do estado sanitário da popula-
, mocidade e que se chamaram Ci I ção germânica, os quaes foram
I pião, Alexandre ou mesmo Napo- | coügidos pe:o especialista alemão
j leão, e comparamos o que eles fi- - (ir. Joann Decken.
leram, com as li.ões que nos le- De acordo com tais Informações

, garam. de paciência, de conside ns falecimentos devidos a insiiíi-
j:ação humana, de convivência hu j ciência cardíaca, entre homens e
mllde, as meditações daquele tipo mulheres de mais de 50 anose

| apresentado como o mais paciente indicam um acréscimo de 47 Tc.
e humilhado dos homens — Job os sintomas de Insanidade subi-

j— nõs, os homens públicos e lie | ram de um quinto e existe, hoje,
, responsabilidade, nos lembramos
dessa ficção de paciência, de hu-
unidade e de resignação em todas
as horas da nossa vida: e das ou-

eSauelea que nos disserem u'as* nos recordamos pata desejar) das mães receberem
,,__,. como ! que nao voltem a flagelar os povos | insuficiente

respondemos, r.este documento: >a Humanidade. (Muita õem!
' Palmas).

Não quero termine esta reunião
sem lembrar um episiMio, que li
certa ,***z. segundo creto, em Rodo

dos maiores escritores uru-

Foi esta
, A América qu. sempre falou e
: Jisse ao mundu. que a ameaça à1 integridade territorial ou a amea-
i Ca capaz de subverter a ordem
i que nela cresceu, constituiria
] -ma agressão a toda a América,
j Foi esta a Am?rica que foi agre-
I dida, sendo esco>.ldo como alvo da
[agressão o seu prõprío leatirr.
[ i_í-:fo bem.' aít-eto bem! Pai-

mas).
Deixemos, pois. de repetir a Un*

i suagem falsa. q_e nasce da mal-
versão da razão humana e que

j ouvimos nestes dias tristes: que
I foi agredido um paia da Amé-
rica:

Não
sso. teremos qt/e respon' iv:r.t>

curtas, recebidas pela NBC. os|i!i"ntos Industrias das modallda
rasos *Je morte devido a insuflei- des de Indústrias enquadradas na
encla cardíaca, no iieich. têm | Confederação Nacional da Indús
atingido proporções alarmantes, trla obrigados ao pagamento de
sendo tal atribuido. princlpalmen-1 uma rontribuição mensal par:.

montagem e custeio das escolas
de aprendizagem

na Alemanha um numero nunca
visto de pacientes em hospitais,
enquanto qne duplicou a mortal!*
dade Infantil, causada pelo fato
das mães receberem alimentação

— A América
iPuimas..

E mais: a América responder..
a essa agressão: * '¦ 1'

E ainda. ;e um pais da Amé-
:ica fosse agtedido e nâo quites-

Fechada

um
guaios.

Néro tirano que parece

um brecha
muito irritante" no
bloqueio britânico

*___ií militares da bora atuai".
Frisou igualmente que a luta com
a Russfa., que hoje entra no seu
¦néümo mês. continua -com tena-
z-lii! e ferocidade constante"
sendo --.nfortador sentir que a
r-.l.-

nos harmoniza ram
a nossa palavra i
garrados, M se torne, não uma
afirmação, uma aeclaraçã.0, uma
recomendação, mas juntamente i
repetição da comunhão antecipada

repro
duzirse numa filiação inacredlta-;
ver nn nosso século e nos nossas j
tempo» lifuifo bem! Palma*), e
cujo domínio acreditava eterno mas \
que tra efêmero, como tudo o quej
emana da força e da brutalidade
ordenou passa^s^-gj diante de si.;
em símbolos femininos, todas as:
terras dominadas pelo gladio da

p fizeram quej sua ferocidade. Formou-se. entfio. I
os povos des-,0 séquito. Assumindo ao seu tio '

no, vieram, uma apôs outras, av
pobres nações acorrentadas. A
primeira foi a GáHa, a França de,
hoje. subjugada e empobrecida, do- I
minada pela forca t-l/uifo bem,

propaganda.
A

Londres, 23 (A. P.) — o ar
] Hugh Dalton, ministro da Guerra

, Econômica, declarou em discurso
j pronunciado na Prefeitura de
j Londres, que. com a suspensão da
| linha aérea Internacional italiana
! para n Brasil, fora fechada uma' brecha "multo irritante", no bio-
| queio britânico

As exportações ,inai« impo.lan-
ie.» do Eixo por esse canal acres
ren tou que, todos
lianos para a América

S 1* — A contribuição referida
neste artigo será de dol? mil réis-
por operilio e por mis.

I I 2* — A arrecadação da ron-
' trlbuição de que trata este artigo
j será feita pelo Instituto de Apo-
! sentadorla e Pensões dos Indus-
i triürios, sendo o produto posto ft
j ílispoí-iço do Serviço Nacional de
, Aprendizagem dos Industriarios
I ! *!• — O produto da arrecada-
I ção feita em rada região rio pais,
j deduzida a quota necessária as
I despesas de caráter geral, será

na mesma região aplicado.
Art. 5' — Estarão isentos da

contribuição referida no artigo
anterior os estabelecimentos que.
por sua própria conta, mantive-
vem aprendizagem, considerada,
pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem dos Industriarios. sob o
ponto de vista da montagem, da
constituição do corpo docente o
do regime escolar, adequada nos
seus fins.

Art. 6* —"~Á contribuição dos
estabelecimentos que tiverem
mais de quinhentos operários se-
rá acrescida de vinte por cento.

Parágrafo único — O Serviço
Nacional de Aprendizagem dos
Industriarios aplicará o produto

I da contribuição adicional referi-
[ da neste artigo, em beneficio do
: ensino nesses mesmos estabeleci*

mentos- quer criando bolsas de
[ estudo a serem concedidas a ope-1 rãrios. diplomados ou habilitados.

aviões 
"lia-1e de excepcional valor, para

JUNTA REGULADORA DO
COMÉRCIO DA LARANJA

Reuniu-se. ontem, sob a pre-.
sidencia do ministro Paulo Has-
slocher, na Comissão de De-
fesa da Economia Nacional, a
Junta Reguladora do Comércio'
da Laranja que .atendendo a
uma sugestão do Sindicato de
Exportadores de Frutas do Bra-
sil, resolveu suspender os em-
barques de laranjas para o
mercado argentino a partir de
31 do corrente.

A dita medida consulta os
Interesses da maioria dos expor-
tadores, uma vez que o grande
mercado platino se encontra no
momento suficientemente abas-
tecido da nossa laranja tempo-
ri, ao mesmo tempo em que ae
inicia naquele país a safra de
frutas nativas.

Foi aprovado na mesma reu-
nlão o projeto de regulamenta»
çâo da produção e da exporta-
ção de óleos cítrlcoa, apresen-
tado â Junta pelos srs. Joaquim
Bertino de Morais, Jaime Santa
Rosa e Antenor Machado, qu»
será oportunamente sumetldo â
consideraçã-, do sr. presidente
da Republica.

Mais de 50.00C operários
mineiros dão seu apoio

ao presidente da
República

O presidente da República* re-
ctbeu o telegrama que se segue:".As classes operárias de Belo
Horizonte, Nova Lima e Sabaiá.
representando mais de 50.000 tra-
balhadores. pelos presidentes de
seus sindica.os, escolhem e auto-
rlzam ao sr. Joe Campolina de fã
para pessoalmente reafirmar an
exmo. sr. Getulio Dorneles Vai-
gas, m.d. presidente da Republi-
ca dos Estados Unidos do Brasii.
os seus protestos de Incondicional
apoio em fare d,.s responsablllda -
des que pesam sobre a nação nes-
tas horas nngustlosas, tão craves
e solenes para o Brasil de ama-
nhã como para as futuras gera-
e:ões da civilização cristã. — '"in-
dlcato dos Empregados em Hotéis.
Restaurantes e Congênere», de*
Belo Horizonte; Sindicato dos
Trabalhadores do Livro e do Jor-
nal de Belo Horizonte: Sindicato
ilo. Empregados no Comércio de
Belo Horizonte; Sindicato dos l',a-
balhadores na Indústria da Extra-
cão de Oura e Metais Preciosos,
de Nova Lima; Sindicatos dos
Empregados ria Siderurgia de Sa-1 bar.*!. Sindicato dos Trabalhadore.
na Indústria da Construção Ci-
vil, de B"lo Horizonte: Sindicato
dos Haniiirndorpp, de Belo Ho.-i-

| zonle. e> Associa .ão Profissiona!

¦6 podia localísar no tempo e no:
cíus. E. depois, vieram outras.
Veio a Grécia, a grande Grécia dos
feitos eternos, tambem faminta,
despojada arrastando*se uiante do

ei — .; — .5 — H — a
72 — 7.1 — 74 — 7S — SI
92 — ?3 — ?4 — S.» — K

19S — 106 — 107 — IC? — JU
11E.

Dia £6. ã i. hora da tarde: —
41 — '4; _ 45 __ 44 _ 45 — 46 tdo masroo
47 — 4» — 4> — S! — M — .5 _M *+de d»
59 — 60 — €S — M — f * — Cr I tadorei it Vinho d.» Porto
íl •*» _í—. íl— "I w J3 •¦ Si' *p>n» ea -Ri*, -?ej*_ .

O >-. C:r..ír.»:_ Cesta er.;*_.-r.-u
cs brindes c*:r.(rs'.*_iir.ic-M com
os presen:.!. A oxnls-io m|xta
visitou os ím-.sjer.s de -lias. do
Porto «prfsranio ss ccndiçiSes de
_nTas___*»_n_nto e ervelhec-tmer.-..-

Assistiu {SfiftfctttaU
Assc-iaçâ; dos Eap.r-

un:.»

liezoá. firmí e unida, con- de que os nossos destinos são*.i*_.__a enfrentando esses e ba de- inseparáveis e de que os outros
mais probiemaj da vida quoti- t povoa não teem poder para separa-
dia.ii". los. Não quero tazer a rememo-

«^ 1 ração das verdadeiras e profundas
Para alimentar as insta-: raz,5*s Ua n0^-1 *"<-ut' - «sses

. -.._.'-:•¦_. . , Imperativos b:»tõricos, que vém
laÇOes da nova estaç.0 ':C'3 

grandes herõls, que vêm das
p j tt 1 épocas mais remotas da nossa íor-reuiO il | mação, que vêm das nossas ori-

Por d*.1 terminação do major! *"en5 « de que «c:r.os. talvez, apaga- ' imperador romano, como a júpli
Alencastro G-imaries vai ser ian- jda expressão, nc determinismo ln* icar-lhe um pouco de pão para as
caia -mi Unha de transmissão de J violável do destino dos povos. Não '¦ 

crianças q-.ie estavam morrendo: '
¦i *.'*.*.vo'.'.5 entre ss estações it ( quero invocar naia disso, nesta j um pouco de alimento para as po-1
Msr-r-e-^i « D. Pedro II para; bera d» redenci» continental. Ipulacões que já haviam perdido a
i_m-.;n-.ar as *.r.staU^'c»is do novo! Mas, nio quero encerrar esta , esperança de viver, A Partia. a|

Iedifício d-fssa Jítittii estação, como! reunião da Primira Comissão, sem | Bretanha, a Lusitânia, a Ibéria e '
' ts qu* M eS-ontraiB ao longo des- J os mais profundes agradecimentos, j assim, umas apôs outras, todas:': se p..-.-_rso. incluindo-se ainda, a } a cada um e a todos, por Isso que , elas ajoelhavam se aos pés do im- i
I c-icina de Derby Clube. 1* Inspe-1 os nossos povos são iguais e Iguais í perador feroz e dominador, que,Itec-t de Ur.ha. as dependências j íoram no esforço comum, que se queria fazer uma demonstração e

de F-su-ci-c. SA. Alfredo Mala. f cristaliza nesta afirmação pan-1 ter a revelação do espetáculo dos,
: IVpósi-.o de Sio Diogo, Abrigo de | americana e que se vai desdobrar. | seu. dominfos. Berna 23 (P.euter*) - Tre» au-Carros e Estação Marítima. 1 aumentar e engrandecer nos dias* mas. surgiu uma mulher, ves-1 toridades polonesas acu«adas d»A ad-mütriçlo ii Central es-: que sobreviverão a este, nos dlaa tida de branco e vestida de es- haverem maltratado a>mães quepera obt-sc, com esse, -mpreend:-1 príximos da nos»a coníerénda. em paço. linda e bela. como náo encontravam detidos. íoram con-mer.-.o. um*, ecor.cmi.- mensal dei decisões muito rnalj expressiva, ei conhecera antes a beleza romã- d.padaa 6 morie pelo tribunal es-•«cc-jiM d_s rij no çjççsumo i_J muito mais nevesaãrla-i, por.ue | na outra imal. irizenrln umal 1-es.ial de Dantzle. informa
ie-*__St» JU-títa-., j -^"-v- ....

j relagnn

AF
Congêneres.

». >¦

de Belo
lo «sul : aperfeiçoamento ou especialização, ,

uma to- Profissional, quer promovendo a ! "ns Trabalhador*» em Fia*,ão.Te
nelada de correspondência, pvieien- I montagem de laboratórios que
ciando o valor que o Eixo atribula ¦ possam melhorar as suas condi-Poluiu..), marchou e passou dlan ; _te do grande Innerador e curvou-1'

se humilhada, voltando os olhos A hnlla aírea "aliana nâo era j Art-. 7« — Os serviços de cara-
pa:a a esperança da desgraça que '""*' f"mP|'e*ia romercial", disse v ter educativo, oreanizados e diri-

ar. Dalton. "Os seus pilotos eram \ gidos pelo Sèrvlso Nacional de
iremla-os da aviação italiana. En- | Aprendizasein rio» Industriarios.
ue os seus deveres incluiam-se os! serão isentos de? impostos fe-de observação e de assinalar os * derals
movimentos dos nossos navios. ! Pa.ãgrafo único - Serão de-¦Ui eles efetuavam vôos cretadas isenções estaduais e mu-estavam em | ni~ipais. sm beneficio dos servi-* rinos Inimigos. | Ç0! de qlle tl-ata _ pr__en,e al.. jligo.

Alt

Sabemos
de reconhecimento.

f. com grandt* prazer que er I
anuncio o fechamento desse ser- í

rança sob os rigores
do inverno

Vi.!,.. 23 (U. P.) — 0 tigotn*o Inverno que tambem sofre a
Europa ocidental causa grande»
padeclmentos em toda a Fiança.
por causa da escassês de carvão,
ao ponto das Municipalidades
*e ir-rrm visto obrigadas a lns'.s-
lar estufas para combustão de

Autoridades polonesa,
condenada? á morte

8- — A organização do [ lenha e a criar logradouros, pú-I de Aprendlza-(blicos com perfeita caleíação.
nevadas t*m caído em

•-**MÇ__ÍiUÍC _**_»-__ i <*«*1.*-_U_ íl or brano* nt toca. . A.c pas-rt; 
' .espie ny daq-jei. eisâdt-

_*em dos Industriarios constará
de seu regimento, que sela. me-
,i;ante projeto apresentado ao ml-
nistro da Educação pela Confe-
deração Nacional da Industria-
aprovado por decreto do presi-
dente da República.

Art. 9- — A contribuição, de
que trata o art. 4- deste decreto
lei, começará a ser cobrada, no
corrente ano. a partir de l de

um I abril.
• -__!¦.. 10 tt E_te.dee_çeto-l!_i en-

Portes
toda a região dos l-irineus. E,n
Luchon. desmoronaram-se três
edifício- em virtude da acumula-
ção da neve.

trará em vigor na data de sua
pjbücaçáo.

Art. 11 — Ficam revogadas a»?
disposições anteriores. relativas
* matéria do presente decreto-
lei.

fi
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Na caía em que iraballi
Visconde io Rio Hikii o n
,,-trlinu Wfttson da Sllva
contra a vi ia, de«ftchaii
tito nu ntIto. maa r h.ila

Aa raspfio, ficando
*.e ferido.

A AqsIsUik ia n.edli ull o
- - DIno Geabl, nu . mui» o da

Hãii_*Annii_ desfechou uni tiro nu
tórax, hpntío Internado wo Pronta
Socorro,

VIDA CATÓLICA
«40 TIMOiHKO

:i de jÁNEino

K' com.in.. n,i vida pratU-a. com*
titulr valiosa credencial pnra a ¦

conquista da vitoria, ou vitorias,'
i«r .e ou *e ter bIoo discípulo de-
meiira em evl lem ia.

Tlmotheo, pur exemplo, pelo
fito de ter lido discípulo oulnia-
<_ls3tmo de 3. Paulo, au tnv.^mo
tempo qut iTts.. u etn Huutltiatle,
nunientavft de prentlglo, ijue Süo
Paulo era um verdadeiro foco de
mu Intensa a des [ruir as trevas
do paÊfanltmo,

Clinica, a felix mãe do dlacipu
11 querido do Apóstolo das Uen

FUNDAÇÃO ATAULPHO
DE PAIVA

(Liga Brasileira Contra
a Tuberculose)

ANÚNCIOS

U&niõji a segui i
dos servlguh, Südo-
prestado» pela KuiiiIk
plio de Paiva il.iir.i
Contra a Ttlhâiculos'

_ relação jgratuito»,
>o Ataul-

li. aallf Ira
i durante

Extruções : Rua Senador Dantas, 84

BO.VDE k„z tombar a
. ESCADA

Trepa Jo a uma i S'
rio Manoel Gomes d_
Uall-ava na avenida
Uo por a)l passou o
"Alto d» Bôa Vista"

Hua* o upeia-
a Santoa tra-
Tijuca quan*
bonde linha

ii. 1.73 . dlrl-

lll Reunião rie Consulta dos Ministros
d oExterior das Republicas americanas

< tunt.uuriçA» da 3.* riiirimi

tjua pmeriçam i países em gue
ra lo:i_ (iiialnuer liarão ani
ricana.
ii ALMOÇO OFERECIDO PEL

MINISTRO IX) TRABALHO

si ii o paio ntotorneiru Laurindo
¦ Cotde, regulamento n. 2,876 nue

hateu na escada. faiundo-ti tom*
bar e atirando o operário ao solo

. oue recebeu ferimentos de natu*
rena gravr*.

O motorneiro foi preso em fia-
fçrante pelo soldado n. 114 da 41

i .lompanlíla do 6' batalhão da Po-
llcla Militar e autuado n» delega-

1 tia do I7> dhtrlto.

i FALECIMENTOS NO H. P S.

i N
tivera as ptrnaa esmatadas

1 um auto de carga na avenida
j Amaro Cavalcanti, falecru na

Pronto Socorro, ou d», se achava
infernada.

O corpo, depois d? necropslado,
foi sepultado no cemitério de S.lo
Francisco .\*\ ler.

LARÁPIOS EM AÇÃO

O ininls.ro do Trabalho ofen--
cieu ontem» no 13° andar do 'Tfl-

lâclo do Comôrclo**, um almoço
ao. chanceleres americanoa que
ora ne encontram nn Rio. A me-
.«». ile 150 talheres, estava enrel
t.tda com lindas corbelllea de ur
nuíücas roxas tle onde reponta- ,
\am vinte e uma flamulas com,
as cor-e.s nacionais de rada-*uma'
d»5 Repúblicas aiorrlcana». Ao j
fundo, seguras num escudo de,
madeira nue parasitas amarelas
floriam, viniii-se ioila= as bandel- ¦

rar do? paises do hemisfério*
Ao chumpugne, o ministro do j

Trabalho Mudou os hmnenageii-!
dos. nun. pequeno discurso quej
provocou palmas suce&alvas, ei

que asidm terviiinoú:
"Cabe-me", noite momento.;

saudar oa ejréjlos chnnceleres
americanos, rm nome da multas!
das Corçaa que. exatamente pre-
cisam df ordem e de par., de re»-!
peito ás leis internacíorvtis. de;
espírito de cooperação, de frater-
nidac1" dan nações, isto é, daque-;
los altos f. nobres princípios quei
forme m o o.Tíg^nio da atmosfera
dt* que a humanidade necessitai
par<? subsistir e ao serviço dos
qua.? 2 reúnem os ilustres chan-]

çeler.s na capita! do pais.
Mas não ine dirijo, diretam^n*

te. a stin« eminentes personall-
danes. Antes, por intermédio de-
Ias p em ra-.ão do próprio mun*
dato (ie que me acho Investido, j
eu, multo simplesmente, peço 11-1
cença para levantar a minha taça;
em um brinde peio chão do con-'
tlnente e pela criatura amertea-
na" t

RECEBIDO PELO PRESIDEN-
TE DA REPUBLICA O CHAN-

CELER DO J'ET:C

o presidente da República re-,
cebeu ein audiência previamente,
marcada, ontem, nu Palácio do:
Latete, o «r. Alfredo Molf y Jluro 

'.

minfitro dai Relações Exteriores j
do Peru.

i
A SUA. OSWALDO ARANHA
OFERECEU i;.M ALMOÇO ÀS |

FAMÍLIAS UOS CHAN-
CELERE3

i vida-* especiais ou quallftcaçüej' 
durante as sessões do comitê, que
deve unanimemente aprovar a

! declaração.
l'ma vez que a recomend,ti;ãu

_r torne formal, ü ;ito, então —
; onde as dlsposl(;6e« dus países in*

lereasadoa o éxtfflrem — deverá
• ser ratificado pelas autoridades
¦ tompíientes.

Se a conferência pan-ameríca-
) na fosse uma reunião de ditado-

) rea arbitrários, comu os líderes

_ j satélites que von Ribbentrop con-
vocou com pompa e i-ircunslan-
cia. não haveria nenhuma nova
fase de ratificação. Xa verdade,
nem mf.-mo teria, havido dcllbe-
raçõjs.

Os estndlstJa reunidos no Uio
de .íanciro afio, pelo contrátio.
expoentes dos paises cujas oxIb-i
tònolat nrdprlas se onralaam no
direito de se governarem por si
mesmos.

Na parte etn que o programai
de quatro pontos representa um
avanço sobre a_ medidas .tá to-
mada.s o^ passos nere.csArios pa-'
ra executá-lo receberão o mata
completo apoio popular. ,

Os diferentes governos reitera-
ram o compromisso fundamental i cla

da solidariedade americana con-
tra o agressor nâo americano,
que 6 a base de toda a sua cola* j Na rua Tlradentes, ontem, o
boraçào. automóvel dirigido pnr s?u pro*

Com o seu primeiro ato de vio-i DJ-leturlo. sr. Antunes Parreiras,

lúm-ia ™,,„, ,, vr-' im „ l.i. ift0 desviar-se de outro veiculo,
lencia contra us M-. LL.. o Ja- 

pcrdeu R d|reca0 e f0| colidir com
n\u foi qualificado de con for nu*, (,ni pORte
dade com os termos aceitos emj Devido i violência do choque,
Havana, de agressor contra todos partiu-se o para*brtsa, cujos fra-
ns países das Américas. N"enhu-| gmentos atingiram » rosto da me-

mas das Kepúbllcas hesitou em
aplicar essa designação. A apll-

tes, por cüte foi arrancada
rarras aduncãn do me uno pau
aluno, quando o convei'tld<*> da
estrada de D&mascu em Llsli ia.
na Lycalnla.

Ait nascido, Tlmotheo fui rtce-
hnulo de sua inAe os enslnamen*
tos que ela bebia com sofregui*
dio de alma. _*intarn*.nte sedU*
sida pela bsleza Incomparavel da
doutrina bêmdita do Calvário;

Regreisando a Llstrla o sran
Oe Apóstolo, ali sc ac li a mio pela
segunda ver, ao retirar-se IftVOU
conslgu, como dlsi Ipulo e L-ompa*
nhelro. a Tlmotheo, Atravessa\a
Paulo, uo momento, a Axia Me-
nor. Passando pula Macedonla;
ambos — mestre e discípulo, —
foram pregando o Evangelho aos
ihitHsalonlcensey. ao_ pliilippni _•»-,
aos btroenses. Os Judeus, Inlml-

! gos do Christo, desencadearam
| seu odlo contra o egrégio arauto
I da palavra divina. expulsandd*o

do aeu nulo. Ficou Tlmotheo. con-
.._.._,- I tlnuando a semear a mesma pa-dege Monteiro de Barro» qu« Uvr4 de frut0 „iular para as ai-

iK,r mas. Por delegação do aeu mes-
tre. s.igue Para Athenas. Sou «Io

j apostólico fA-lo Ir ao encontro
dus seus Irmãos em Thessãlonlca

J vitimas de crudôllsslma pei.-st.jui-
ção rellclosa.

Paasando-se depois a Corlntho,
ali encontrou o mestre que, ao
tempo, escrevera a sua celebre
fTpljtola aos thessalonicenses.
>lals um pouco, ambos se acham

Usando chaves falsas, os Iara-1 em Jerusalém e Epheso.

I pio« penetraram no apartamento; Seu apostolado. sob a dlreçAo
I n. 11 da rua Prudente de Moraes de S. Paulo, <-. ile unia eficiência
: n. 6;iÔ. residência de Silvio SUva| promissora. Com o mestre supor*
| que com sua familia ae achava A rou a pri.Io, gorando ambos por
, passeio, e depois do remexerem j merecerem sofrer peio Christo.

rarlos moveis, carregaram uma! A» Epístolas de SAo Paulo, e
i caixa eom jóias e objetos de uso. i que a Tlmotheo se referem, são*

A queixa f"l reglstraJa pela lhe uma biografia cm ragra, e.
cujos elogios tem o valor Insp*
flsmavel de uma pena quo era
molhada na tinia da Verdade.

o mis d» Dezembro de imi.
Serviço d» vaolnar.io B. C. G.

— Vacinações praticada», na
Santa Casa de Misericórdia
Hospital» Pré-Matie São Fran-
cisco de Assl», São loão Baptis-

| Ia da Laxoa, 8io Sebastião, Ha-

i policia do 2- distrito.

RECEBEU QUEIMADURAS
Imperava Nerva, em IíT. quan

Unia chaleira com agu» a ferido, pela festa pagJ, de honiena
ver caiu sobre o menor Mario, fi- j gem aos deuses, e que degenera-

rk em orgia excessiva, Timotheo,lho de Manoel da Sllva, morador
, rua Pedra do Sal n. 23, produ.
sindo-lhe queimaduras no tórax.

Foi Itntrnado no Pronto So-
corro.

VITIMAS DOS AUTU3

O menor Francisco, filho de
.\rtnnlo Paula, foi vitima de lím
auto na rua Pedro I, esquina de
Kllva .lardlm. sofrendo tritura
exposta do frontal.

Depois do.i curativos na Assis-
tencia, deu entrada no Pronto So-
corro.

K.M NITERÓI

Eat» de _u
auxiliar.

boje. delega

I O AUTO COLIDIU COM 0 POSTE

Diva Miranda, de H anos de
idade, residente á rua Beloti nu-

¦ mero S0, a qual viajava ao lado
cação do acordo aos aliados que fl0 motorista, e sofreu ligeiros
ae ergueram em apoio ao Japão I ferimentos.
seguiu-se Implicitamente. Os si-! O motorista evadiuse e o ro-
cnatárlos se comprometem a coo- mlssarlo Olavlano, da 1' delega-

perar para a proteção motua não|Çia. auxiliar, compareceu ao lucal

somente enquanto durar a agres-

elevando»» á altura de um ml
nlutro de Deus. censurou os acre
mente pelo desrespeito a Deus a
que be entregavam, verberando-
lhes o hediondo crime.

Nao ise conformando com a li
c&o, que acharam duríssima, oa
pagâus lincharam-no. Foi a«slm
que Timotheo ingressou no céu.

PROCISSÃO DE S. SEBASTIÃO

Sob a presidência do cardeal d.
Sebastião Leme, terA lugar ama-
nhã,, saindo da Catedral Mctropo-
litana, a procissão do glorioso pa-
d roe Iro da cidade, o mllagrOao
S. Sebastião.

O majestoso prestlto percorrerá
as ruas do costume, recolhendo á
mesma Catedral, onde será dada a
benção do Santo Lenho.

A solenidade compareoerãn.
alem de s. eminência revma. oa
srs, bispos e arcoblspos presentes
no momento nesta arquidiocese,
o Revmo. Cabido Metropolitano,
lnstgne Coltglada de SSo Pedro,
Clero Regular e Secular. Semlna-
rio de Sfto José, Ordens Terceiras,
Irmandade-., Confrarias, Sodallcl-!
of. Pevoç«5e_. ('oleglos e Kscoiei¦
ros Católicos, bem .."ílm as altas (
autoridades n&ClonHs e estran-;
gelras, eape.lilm.nte convidadas.:

A procissão de SAo Stbastlao í
começará a se movimentar ás 16
horas em ponto.

da < ' neiuaniano, Artliui Hei nai de.»:
Pollcllnlcas dt Botafoso, São
Cristóvão. Maternidade! das Ls-
tanjeiras. de Casvcadura, Madu-
relrn. Jacarípasua Olaria. Ml-
ítuel foulo, Getulio Vnrgas, Cai
los Chagas, Alerhà: Instituto» de
Estiva, Clinico de Madureira,
Casas de Badde Di Pedro Dr-
nesto, Dr, Arnaldo Je Morais.
Sio Ssbtttlão, Sâo José. São
Cristóvão. Cruz Vei méllia Bra-
sileira, Ordem do Carmo, Fun
dnçâo Gaffré" Oulnle. Benefl-
ciência Bgpanhola, Saúde f'ú-
blica. Associação dos Conatrulo
res Civis, Sanatório SSo Geral
do, Domicílios particulares. To-
tal 1.288. RevaHnairfe! feltsJ
(por vi» oral) 38; numero de
tubo» fornecido- pnra fora do
Instituto Viscondes-» de Morais
OH. Serviço ile Controle
B. C. G.r Consultas feitaa no
Ambulatório do Serviço 1.850.
Controlo iroeiitgeiitotogtálico:
Vavlnados Aül^Testemunhos de
ambiente :?6. Candidatos à va-
clnacSo 119. — Total 901. Tu-
berculino-diagnóstlco de candl*
datos ft vacinação 70, resulta-
dos negativos .5, resultados po-
sltivos (vacinados) 25. Número
de doses distribuídas de vacina
no Laboratório 

' 
do Instituto

Vlscondessa de Morais 8.048;
número total de vacinados em
1Ü41, 11.632. desde 1927
105.858.

Dlspensárlo Azevedo Uma —

Consultas 1008. doentes novos
Z7, Injeçdes 963. aplicações de
pneumotórax 162, eiames de
Raio X (radiografias e rádios-
ooplas) 132. exames de Labora-
tório: escarros 36, urina* 68, fe-
ies 3. reação de Wassermann
no sangue 18, medicamentos
fornecidos 180.

DlspeOKârlo de São Cristóvão
— Consultas 861, doentes novos
214. Injeçõei 736, receita» 63.

Preventorio Dona Amélia
(Paqueta) — Crianças interna-
das 200.

SEU F0GA0 E AQUE*
CEDOR TÊM DEFEITO?
TIO 

0421 7 Kit-a|i. »>>• O ts
. *tO-JDl6 ,j„4 Carlos con.tr

ti, limpa c gr-«!iu rpm i.neiUde, j_ar.ia
le economia ntl contai T. *\è-3bl2\

^^_ (V Jbiih)

5 $ 0 Õ 0
l.rll eto cti» a .iuauii0aü( dr ht-ot

qua <i_i_Jar M>b» iiualguer «uuntn ni-
t'i o'--.i (\*niopoliu. At. Riu (trai; o,
a III. !¦• ind rs 109 Tel. i.r 'jmil.

(V 17000)

MÕVÊÍS"
Poi molivo dc viagem vendi!***, st. to-

do?, os otimni moveis que ftuarnecem *
residência da rua Alberto de Campos
n 168 — Ipanema. Trataie no local,

IY 236081

INFORMAÇÕES UiEIS

FICA NOVO
SEU TAPETE!

CONSlilIVADORES UE. IAPETES

COPACABANA
Lava. conserta, pinta ou unjt qualqut>

qualidade de Upttee. cnn> a
máxima perfeição.

R. Otaviano Hudson, 14
Tel. 27*7195

(Y 234301

SECRETARIA
Firma estrangeira procura

datilografa competente e com
redação própria para correi-
pondêncla em inglês e porto-
gués. Propostas indicando na
cionalldadc, idade, citado cl-
vil, referências e ».-'etens6es a
Caixa Postal 461 — Rio.

(Y 22777)~™Õ^RÊTÍLENA

\'end(-se tricloretilena pira entrei*
iTiediaia nr* Rio ou Sâo Paulo — Tele-
tonn 43S41S c 42 8431. Falar cora ar.
Nrl.on. (V 23390)

registrou o fato.

IRMANDADE DO SENHOR
BOM Kl M

DO

são prefente. como ainda duran-
te todo o período de tempo em
que os -.eu* efeitos sejam apa-
rente.".

Neste ponid a declaração con-
j:nta das Américas par»*ce en-

ACIDENTE FATAL

Naa oficinas do Loide Brasilei-
ro. na ilha do Mocariruí Pequeno,
ontem, o operário Laurentlno Ro-
drlfuea Mesquita, reatdente á ru»
Saldanha Marinho n. 19, tm Ne

n.uadrar-3e nas dispoBlçíVeíi dajvea; quando «ubia para um guin
Carla do Atlântico, que contem
piam o período 

"apôs a destrui-
ção final da tirania nazista".

O acordo americano tem como
objetivo o rompimonto daa rela-
Góes diplomáticas entre os seu»
t.l<.natarlo» e o Japáo. t Alemã-
nha e a Itália, objetivo esse que
os agentes do Eixo procuraram
ansiosamente combater, e que
combaterão durante lodo o tem*
po em que persistir p menor riü*
viria sobre a ratificação, por um
país determinado. Finalmente, as
vinte e uma Repúblicas obrigam-
ne a não reiniciar de qualquer
outra maneira que não seja a

A ara, (Mwaiiio Aranha ofere-j
eeu, ontem- ás esposas dos dele-
ífadoi a IU Keun.ão de Consultai
dos Ministros do Exterior, um al-l
moço. no restaurante da Praia
Vermelha, que teve tambem a'
pieseni;a de numerosas damas da'
nossa mc'bor sociedade. O açape (i_
íol presidido P"!a sra Darcy I 

A
Vargasi q'je tomou lugar *'i mesa
»ntre as sras. Anrre Hatleijso e|
Alberto Monteiro.

Os dois salões do Restaurante
*sta\ am ornamentados com ces-
ras de cravos, rosas. d.Uias e Jaí-
min» de Pètropolis. e a meia de- 

j lerm,nave|s
¦ orada com gravatas ir orquídeas.! _,_ .._...
Antes, foi servido um "cock-j

íail" na magnífica varanda* dej
ondi se avista a paisagem que(
abre para o mar até fora da bar-
ra. A muralha de pedra que Itgii
o Restaurante ao U.-ilneArto es-
tava ornamentada com .ts 21,
bandjl.ís dos países americanos. ;

A obra social, que a sra. Dar-:
cy Vargas vem realizando, è ho- j

conhecia» em todo o conti-! ceiaivos que devem

da-^te, no qual trabalhava, foi lm-
prensado por mn outro que vinha
em sentido contrario.

O ínfelli operário, devido i for-
te compressão do tórax, teve mor-
le Instantânea.

O cadáver, com guia da policia,
foi removido para o necrotério do
Instituto da Crlmlnologla.

A remessa de emolu-
mentos consulares

Para encerrar as festas do cln-
coentt-nario reallzar-se-Ao amanlifi.
promovida pela admlnUtraç&o da
Irmandade do Senhor do Bomfim.
os seguintes atos na Igreja de
Santa Etlgenla. onde a mesma
tem sua sede.

A'a 8,30 horas — Missa festiva
em louvor a Nossa Senhora da
Gula, com cânticos sacros e reci-
tação do terço.

A'a 16 hora» — A Irmandade
nlcorporada comparecera á pro*
clsslo de S. Sebastião.

IRMANDADE DO Sív SACRA.
MENTO DA MATRIZ DE

SANTANA

Naufragou um vapor
português

i.utioa, 33 ll". P.) — Anun-
cla-se o afundamento do vapor
português 

"Catallna". de 500 tu-
neladas. O afundamento verlíl-
cou-se naa .proximidades de Ter-
ru Nova. em conseqüência de
uma tempestade. O navio, que
tem uma tripulação de 15 ho-
mens. estava carregado de baca*
lhau. Está sendo aguardada, en-
tretanto a confirmação do con-
sulado português de S. .Toão de
Terra Nova com a indicação do

para dei ro dos tripulantes.
¦»¦>¦»?

0 presidente Ortiz re-
gressa a Buenos Aires

jBiic. o.i Aurs. 113 (A. T.) — Ue-

pois de alguns dlaa de descanso em
uma estaniia da vizinha cidade de
Ayaciicho, regMaaÒu de automóvel
para esta (.apitai o presidente Ro-
berto Ortir, que se acha licencia-
do da presidência da República.

Declarações

Contertoi de Rádios
Fvtecnico ri? importante Cd. scelti

irrviçoi. ok»mento» sem eompromíiso.
Trltf. CÒItlü Filho — J909S7.

(V :J44D)

FÕT0STAT POSITIVO
Reprodu^So fot-*i|rafici df documento*

fm 12 minutos — Av. Marechal Fio-
nano IJ5. (Y 23J94)

DIVORCIO
Garantido — Noto casamento — No

tlruiuai — México c Doüvia, peca in-
(orpiei eratin - DR. LUIS MKDAL
B.nllolomé Mitre. 430 - Ei. 217. -
Buenoa Airea (Arfntinai. (Y 18681,

0 MOMENTO

O ministro da Kazenda fez co-
munlcar ao (lir»tor da l^arteira
Cambial do Banco do Braall que a

. Isenção do Imposto de 5 V nobre
coletiva as relações diplomática» ;a reme53a de Pmuiun.entoa con«u-

decidiram romper
vinte e uma naçOea mostra-

ram determinarão solene de que
da conferência ?urja urna decla-
ração em nome do que nio porte-
ril aer slnão um conllnente unido
ou. entâd um continente exposto
pelas suas dlvi;6ts a tramas in-

tanto de dentro co-
mo do exterior,

Tanto as colônias çermanicar-
que h_o numerosa a na .América
Latina- romo a migração japone-
*a foram astutamente emprega-
dns para a espionagem e a intri*
ga. Foram tomadas todas as me-
d idas para enfrenta, a ameaça
pela força americana combinada e
não pot "apaziguamentos" su-

lares, como nos casos de isenção
do imposto do »élo do papel, con-
cedida a titulo Ue reciprocidade por
força do artigo 36, n. 3, do regu*
lamento aprovado pelo decreto n.
1.137, de 7 dc outubro de 19Í . de-
vera ser pleiteada pelo Estado es-

I tranfrelro. for intermédio do Ml-
I nlsterlo das Relações Exteriores.

0 desenvolvimento da
produção agrícola no

Rio Grande do Sul

.ie
nente. De modo que as damas

p. métrica nas convidadas da ara.
Ojwaldo Aranha tiveram pala-
vras de admiração e de estimulo

para a esposa do chefe da Na-

cão, exprimlndo-lhe a certeza de

que seu nobre esforço era com-

preendido
p«rt»

I.M A L.M lm.

louvado em toda

radas como vrdadeira contribui-
C.ío para a vitória comum. A de-
cliuraoão fornece ft solidariedade
americana um gume novo e mais
acerado".

O CHILE ASSINOU A I1BSO-

l.LT'0 "AD RBFBRKNDUM"
DO CONGRESSO

AO SR, ROWB

k Svx-Os delegados brâsíí
ts Conferüncfa Pan.imeri>"-ana. re- I
unida rm Havana. »r«. r.aul Ker-|
nandes Llndolfo Cullor, Sampaio i
Correia- Eduardo Esptnola e Ala-1
rico Silveira, bem oomo o secre-1
rírlo eeral da ii<"lcíta<:ão. »r. Be-1
Haarlo de ^oi^sa. oferecem hoje
•no 

Jockey Club um almoço ao sr.

Leo Rofve, diretor dn l/niãn Pnn-
americana

tiat.ltaua da Chile. "3 (L*. P.
— Confirmôu-se que o Gabinei.
autorizou o chanceler Russettl a
filmar- as decisões do Rio "ad re-
ferendum"

Em Bua reunião dc bojei o Gd-
bínete dUcuttti a posição chilena
numa sessão q!;r*> durou duas bo-
ras, celebrada depo!? da confe-

I rencia que
i Men dez mame

| Porta Alegre, 13 IA. N.) — ln-
teressantes dados estatísticos aca-

I ha de divulgar o Departamento
Estadual dt; Estatística pelos quais

I se evidenciam as transformações

|for que está pasi^ando a chamada
lona de "Campnnha" do Rio Oran-

ide do Sul. Segundo esses dados a

I produção agricoia nos municípios

; de Urugualana. Quaral, Alesrete,
Rosário, Livramento, São Gabriel,
Bagê e outros atingiu no ano pas-
sado Sõ.301 toneladas no lalor de
36.305 contos entrando com maio-
res paivelas os seguintes produ-
tos: arroz, milho, batata, Unho,
Irigo, avela, feijão, altafa e ou
tros. Lm fato digno de registo 8

j Que toda. essa produção agrícola
surgiu'em pouco tempo em uma

! rcgiSo essencialmente agricola

j ende n gaúcho apenas tratava da
(criação dn endn *> onde a pecuária

vice-presidente' era o exclusivo meto da vida da
om o ministro'população.

P.eaÜr.ar-fie-a amanha, na igreja
matrir rir. fUnLãna logo apôs a]
missa compromlüsat das 9 horas,

*« posse da mesa administrativa'
da Irmandade do SS. Sacramento,!
que deverá reger o» destinos dar-  
mesma, durante o ano de < SoCl»didi IndUStrltl dl

O ato será presidido pelo revmo.
vigário da paroquia.

DECLAII H 40

Chegando ao meu conhecimen*
to que alguns indivíduos, estra*
nhos a eete panfleto, «e intltu-
Iam como pertencentes ao mes*
mo, aprçsso-me em declarar que
n.\o sou em absoluto responsável
por qualquer solicitação que por*
ventura se faca fui méu nome
uu em nome d'"0 MOMENTO".

Rio 2l.l|43.
ASDRUBAL CARDOSO

Diretor
(Y !«4SU

QUADROS A OLEO
I Vend-í-se doi aej-uintei «utores iden-

ttfícarios: Estrada, J. Mmdonça. A. Cor»
i nely, M. H. ,'into, Oiwildo Teixeira dl
! Rocha. Trajano Va*., í-inje Erina, R.
;K. (iuatof, A. Lanaitte, Dtcoroio Boni-
| isnli. Huhiner. R. Bauer, e uma té!a
| anti. a da decadência italiana atrihuidi

a Carraca. — Verdadeira Maravilha de
'Quadros. 

aceita-«e oferta. Rua Barão de
! líiiattmi n.° 114. c. 2 (Traça da Ban-
í-r-a). (V 24U0)

orposiTE seu niNiiniRo
EM CONT\ CORKFNTr

PRAZO
• FIXO"Cano

cosi
kf.MGA

MIMSM

NA

CASA BANCARIA
ftBElAKOO DB I.AMARF

CY 2-1381 >

PAPAS E RAINHAS ENTRE OS
CASOS DE BEATIFICAÇÃO* E

CANO.V1SAÇÀO

Cld»de do Vaticano. 13 (Reu-
ters) — Rainhas e papas aa con*
tam entre ei mil e onze casou de
beatificação e canonliaçt-lo. agora
»prísentadoa á Sagrada Congre-
gac^o dos Fllto-t.

Os tres papaa enumerados nos
c.iNos de beatlflcaç&o tsko oa ie-
guintes: — SS. Benedito VIII, '»¦

lecido »m 1730; SS. Pio IX, morto
em 1578 e, SS, Pio X. que faleceu
em 1914.

An soberanaK clljoi ¦ asn . ru
achsm em consideração, tendo
morrido em "Cheiro de Santlda-
de", sio;

A v.neravel Maria Cristina de
Savola, rainha da Sicilia,
reu em 183(1; a venera

CUTER
"T ü C H A Ú A"

Vende ie «jmi>] .tamínte equipado,
rom dois joges de velai, tipo internado*
ral dc corridu, recentemente reformado.
Ver no Fluminense Yicht Clnb, com"Cartola" c telifonar pira 26-1392, de-
pois das 18 horas para Avelino.

(Y 234.HI

ESTOFADÒR
Eíiorjue pernunente. Reformas, con-

de de Leopoldina, 7U2, ns do* j 3".rtos. Aceltam-ie encomendas, Atende-¦u mentos de que trata o artigo 99 j aé a domicílio. Faeilita*ie o pag amen to.

Ladrllhos S. A.
Acham-se A disposição dos acio-

ni*-tas, na sede suulal ;t rua Con-

II Kl l.*»l_ 1'IIIH IIIKMI.» 1
l.llfc Cl.ll I I IIIIAM O

• IIIIKUU
k 1'ulhla iii-uüt- • rvvlaBiacot» oo».

-ine at* joliiirtiu prc)udirado*j t/n mu «o
(«ío 1'od-ro dirlidr rw pur earríui oo par***li-fon_ Al -w.i.-0-ri .haiau.
luapílurla (..ral d. hilUla .. -22 1431
iilrttorli Urrai dt lDTr«tJtfHt&*i *'2-í1)4i;
ll.l.tlrl. K.owl.i •), »«r» _n

ca iiiiiiii-a • «orlai .'a-riííti . aaomii
COM'114 AS IMR.tnii» UO

1AIIKI.AM. M<1 UO»
GBNKHOS

loilstA a<i q.n uii. lAiutra iurm:6e» daa
lnhfUi dr pi-t>co dui i.ntro* illtuíotiüii**
t ilfl *>Dtru9 ytt_ ?_!¦• flgurrm fjuátw tar
dnüMb a. MUtorldudti eoiniwtrnte-i pfle lo
.lua. 4S-07S4

CHAMA1HI» LHUKNTE»
AulitcnrU Muiitriiiai  .í-aiui
t.orpo d« (rktUlhuJrui»  Tw*_tíiA
4_ucurroa urgt-otei da Policia .. UMlUí
ralla daiua >. ü.njaa

VALTA OB CAI
0. Cln:

if.ncla t.irmtilil.  rl2I»'J«
A.-i-nrl» Ca l.i.  IJ-IMU.
Ateocl» Pr.c" 4a Baadtira , nt-HIlut
Asrnrla Utjtr  3M<»>

lit noite:
Di.mlnioa . Irrladoa  St-VOlO

FALTA UB Lllt B •'ORÇA
/..¦•nn *_rf'U*4U ,.  'JJ-liiUU « JB-it_0'l
latiu svtiuibana  'JO-OOIíU

l.mi'K/.A HURLICA
kectnriauüva «obro a tal ti da

mlfta ile liio ... 3I-U1!4j
RKUISTHII UB NA94JIMBN'ruk

B UB ÓBITOS
l"ara fin» ue ruyiiiu* _*» unaclmiotoa t

d. oblloa rtl. " Ulatrilo rw.nl tir).
noal i 15 «áo teJloa oa rtftato* dt t*daa
dl<io em 14 circunm rigor* quo coupma
dam trei nonaa No oretorlo 4 roa D. lli-
ai clrtuíiKTtçr.Pi com «rtclo daa «a-
lolntcs* ../

10* lUo.rl - Qut Ut l.lto. a r»»
JoiQUim Meyer a. 8.

11* (FreiUíiU d» Inhiami) — Kw
Caieidnra. * roa Nerral da Goorala
D. 4fl3.

1S> (Bania Crua • Ouaraühat —
p-uai-ioaa «m (Jampo Grando.

14" lU.dur.ira, Boalfiilo. Gaolt.
Santfíkimo t flenador Camnrá) — Blo
r.ltol em U.dnrtlr., I ru. liaria rr.lt».
a 50».B

O r«*1ato de oaaclnento • falto eon
dota tcatbinuDbaa U pai uai Ifi dlaa
para faiMo • a mda 45.
IBBVICO ÍIE UMBUS PARA O

tS TERIOR
Ua praçs Matta pata:

P.lropoll. — I.l.lunta 13-4606.
434111 .  415790

Slo P.ulo  SJ-OTM
Balo Rorlmot.  4rioo87
81o Lourenço a Caiamhd  3S*U1U
Jnli d. rora  43-71»! . 43-00S7
Uurlal  43.4674. 43-7430
Italpifa, lapucaia. Torto Note

. Uopoldln»  4U-4ITÍ
Plril  5I-4M3

na rua ias A ndraias para:
Hetropolia. rtntra Pio». Jala dt

Fora. Barbacena t Bafltoa
Ounooi (Palmlral  43-1103
Ds Sitmót para:

Illo Bonito: 1. 10, 13 . 11 «ot...
V.sbo Frio i Araruama; I t lft boraa.

IK.tr» otilhu. partítr da roa Coroa.I
fioro.a Machado, «aoulna d. Vlacond» d.
Uraiual.)
rrinurnk paaaando oor Cacootlrai 1,10,
14.45 . 18.48 boraa.

Panam d» praça Martim Afoito.

RARCAS PARA A) ILBAI DB
PAUDBTA' B GOVERNADOR

Inlorniacín pilo lel.lon. .... 33-IK33
TREM PARA O INTERIOR

G r Cntral Oo Braall « I.-
rrropoll.  .S-aMO

K r. I.roraldlo»  38-0:83
K. F. Mrrlcfi (pira Araruama

e Cabo írlo):

lafnrfflacr» tt II». .1» i. <
qcraH da urdu tl-SlVlt

larormactV* «a NH«»I. ul •• W1K
CHBOAIIA 19 . ARTIOA UB

AVIOBI
!ulutí.«-_4t. polu Ulrlub. .... 43-MÍI

CNKUAUA OB HA"IU»

imim. Marítima i-2-W*

AHIITBNOI.A VETERINÁRIA
r.RATI»

A. Ia.|»-u.rl» at«luo»l O» U.tM« B»w
lana Animal, «o MlaUt.rlo d» AtriNl-
tura, pro.1» tui.kwl» nurloirl» »la»
lul.raiai. «ratla. apllcatdo a torunid.
»r.tnltam.ni« omdii»» nHloiHw» Httn
4omw» Inífcto eoolatloM» . a»rt»ad»é»
d. .nlm.l. a» OitlrlM rrtntl. *»t»(lo
Ao Blo d. I.n.lro, . íí>». MI»Mr» d»
fala do Paraíba, u Intamndo» »M>m
wrferer, felesmfti oi ftltfoniT fitmaf*)*
(..do » I ft D I A M Rr» 4» Ja-
miro. i <t»nlda (alio dt l'«f» » .7

ArDiEnriA» ua ninuti.0
UO TRABAI.RO

U mloUiro do TnNibo dl aidi.ncl.»
I. ..ita.ralrat. Otrum *w »»lldl.d»a
liiottm.»!». .

«BSIABII PLBIUAI DO COMI»
LRO NACIONAL 1)0

TRABALHO

Aa u.at.a pl»a. t» CumIi* Nactoa.l
de Trabalho rMUMM-H t» Mrc». » ttlt-
tal-(«Ira».

DIAI PB ViaiTAi A DOBNTBt
¦M BOiriTAll

- Ru la.u uial» •. (Ot
domlaio». d». II ia IT

•anla Cai»
Q»l»U» l

Mim.
Pro»!» tiKwi — Pr.e» d» Ktpüblll»

o lll — Qalatu » doalsso», d». • 4»
\9 boraa,

Ut frtliíl».. « AMil — Rn» TI»
coad* d» luas» ». 116 — QaUia. • Ao-
«Uuioa, dt» I» i. 14 lon».

I.IA04» tt It - t|B ElUíto «• lá
n. 30 — Qoletu » 4oml»fu». 4». I. 4»
ll hora».

ai» Siheitid» — Rn Cario» Bateu —
gulitia t doroUioa, 4a» 14 4» ll hora»,

Ptlt—iHim — At.ald» rim» —
Quinta. 4 domlasna, da» V it l> bora».

A. Imtrtt, — Ar.nld» R»i H»rMw»
44 »o» 4»nl»iM. d» 14 i. IT «or»».

Cntral te Mtrt.U — llti d.t Chm
QoIaU» » domínio», da. 13 4» 14

bora».
OMIrel 4» »«e«ln — Ra» l.lclnlo

CirdoM ¦ 1X4 — Qulat»» • doml»»o».
d» 13 A» 14 ton».

j. o. Kttntttt — Ru HUnti d» rri.|
a. 67 — QaJata» < domínio», tia 14 «¦
II bora».

». 4. 4a Houili — Ral da Qamtyil
a. SOS — QulaUa a dawlato». 4a» II li
IT bon».

(V. S. 4» 4oo»rro — fral» 4» I. OI»
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 »«tl-
r.blCM. fawaa Utoraiac»». pala UMm.
¦J2-Ô01S.

T.mium 1» pettoa pari itcoiv »o po-
Mico nol Mtulata* lmir.lt

Inl» Cru — Poat» d» Rnapiul Pt-
dro 11 - Ba» O. JoS» Ti, Mefoa. 17.

Vomp» Cond» — DlatxtKrl. 4» Cata-
po Orand» — Ttllfoai II.

Kor«c»al Aor.Mi — Bm^IUI CatU»
Cbaiaa — Xftftforu ttS.

Pttka — Bo.pltalG.iull. farta» —
Rna Lobo Jonlor. Iilttoa» 44-1414,

!Mo t* Qottnattr — Olaptuaria O*-
teriifid-r <-** Telafont 281.

«rtitr — ül»p.n.arlo 4» Mrjw — Ra»
ArQotaa Cortítlpo. tclvfnt M*(M43.

Caíra — BoaplUI HUml Conta -
In» Maria RlMio, taltft»» «7-0084.

('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.

•FEIRAI LIVREI

Ba «oj. f.lr.4 Uln» ao» .«miatM
IftLtilit Fraci da Bandtira» rua dai l.i-
raulelraa, ealatUu d. I. Fr.OulKO Ia
rl.t, roí D. Ziiltntr». prjci doi Arcoa
Braz dt liei, CopacaNai a ta íamoi.

OAIIA DB AMORrilACAO

A. oifou. aaa M..VM» Ata »a»lim
«a UMO» Huütlua • Ulirl|av6.a fonru
I». Mlt 1'imm Slnolcil efr, rnrnt.tn
rir» «falta 4. tr.naf.r.nclt, aojt, »Ki>
at tHiilnttai
Cttronaludii mladii, I 4a .. 700401111
(Jnlforraludn d. tmoot, 1 't, MMfOOn
Dlr.ru. Emla»9H. mludaa ... lOOtOOl1
Olr.pu. I mlMtr» 4. 1 rOOOt

II V.  «144000
rni.rt» 4» loll.l» ta l:«ou»,

4 %  II5J0IW
RedorUrla» 4a 1:000», I ft,

INSPBTORI4 UO TIUrBCO

MOLTAI

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.

Falta dt atftnçlo t cautela -* ir
322113738 — P 8219 - 3371 — 11382

1TS85 — 37842 — 27414 —1 14307
14177.

Detualftrmliado — P 30041.
Angariar paiiasetroí — P «33 —

10049.
.ltiando»ado - P 1ÍSS4 — 39S0T.
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 — 30011 — 14888
RJ 2-32-08.

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
outral prdTldeodaa.

N. 8.577, d. 31 d. J.n.lro d. 1942
qor luprlme carg-oi exceOentea.

K. 8.IT8. di 21 da Janttn de 1042.
QOt ««prime carfo eatlnto.

N. 8.679. dl 21 dl Janeiro dl 1443.
qua auprtrna carr» tiUnto.

K. 8.910, dl 31 d» Jan.lro dl lll'.'.
qu« iiiprlmo rarioa axtlntoe.

U. 1.881, do 31 do noTemhn de 1141.
que luprlmt carfoe extinto».

N. 4.613. de 31 d. Jan.Ir. dl lll'.'.
qun •oprimi* cano extinto.

Na. 8.583, 8.684, 8.566, 8.181, 8 St:
* 8.R88, todoa de 21 de Janeiro de 131-
que huprinie cargos exUntoa.

Piano Blnthner crafean
Refrigerador G. E. Moderno

Enceradeira Eietro Lux
Máquina Singer

Vende*!e tudo de ultimo tipo. estado
tle n'ivo. junto ou separado; ocasifio; rua
Pereira fsunei 247, prox. Av. 28 .Si
lembro. (Y 25556)

Geladeira 2:600$
Vende-se uma de luxo, tamanho 5 pés

nibi.os. marca Fairlianlcs-Morsc, valor
7:000$; ettã perfeita, ifrml a uma no
va. Ver á rua lupirú J65, e. 1. Tel.
4RÕ84JL (Y 25566)

Radio Eletrola 2:800$
Vtnde*'ac uma compl, nova mudando

12 diico.. Movei rie luxo, valor 9:000|
ondas curtas, médias e longas, 9 valvs.
Rua Ronalii de Carvalho 15, apl. 254
Sandas. Tel. 47-1127. Lido. (Y 25565)

Quer sair
mas não pode

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

Pequenas Granjas
i Venda

MafTt-fica oportunidade oferece *A

Rural S. A." a quem destjar poasuir
granjas econômicas de 10.000 metro*
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 Eduat-
do D.le (Cia. T. V. C.) i ru» Uru-
go.i.na, 104, 1*, tela. 23-3339 o 4J-M4«.

(Y tt'Sf)

105000
Trataie de papeis para estranieiros

cm .4 horas. Atende aos dominjos
Praça Tiradentes, 9, !•, com o ar. Go-
mra. <Y 25562)m

ÜPI0L5flBlí1iíí-flRRUDO- f
- ._» 

•¦•>-'= •__

do D«cr«to I.el 35:'T
ao exercício de Ull.

Rir. de
< riu 1942.

Janeiro. 21 de Janeiro

G. Montes
(Y 26496)

CAIXA GERAL ITNKRAIUA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De conformidade rem o que fils-
põe o» art. 33; Art. 54, letra a) e
Art. 43, letrn j) do Estatuto em
vigor, convoco a Aiiaembieia De-
llberatlva para se reunir na a6de

uue mor-1*00'*1, 4 rua Carolina. Meier n° 29,
v«l viariu ! eMaçfto do Meier, nn sermão ordl

Caictr, 166. 182 e 184. Tel. 25-6700
(Y 234361

English Stenographer-
Typist

Male or tcmale wanted for wbole or
halt-a-day for bií export concern. Apply
t.i P. O. Box 730. (Y 24463)

JOVEM FRANCESA
Educada, dá aulas particulares de

francês, uo ir_ apartamento, com hora
marcada. Tel. 22J816. (Y 26411)

Ramtdio indictdo nas
Collc44 - Ultro ovtrianat.
A vtnda naa Orogaríaa a Farmsçua

Li« S Pvbkca a. St im «vt.
(Y 23.;i9)

CAUTELAS
Da Caixa. Jóias e mercadoria*, com-

pra atê o dobro do valor, á rua 13 Maio
44-11" andar — >ala 1102 — tel. 22-4757
— frente á C. Econômica. (Y 25499)

Clotilde de Savola. rainha d» Sar. I »*"'»• *' *° 
í01*"" 

do d'a 31,."

denha, falecida em 1802; Beata de ""*?'!!?• em »•. eonvoewjâo. »ílm
Savola. rainha da Sarilenha mor.|dt IfHbarar sobre a «egulnte or-
(a em 1S02; beaia Joana.de Va-Id' ¦'¦ !" ul"

rainha de FrançaIuIb, rainha de Franca, falecida |
em 1535: beata <"uneiçunde5, rui
nl.a ãa Polônia, falecida em 1398;
e, finalmente, a veneravel Mada
lena trqulduquesa d'Austrl« fa
itrclda em 1530.

I

125 BRASILEIROS

0 número de estrangeiros

residentes na Espanha

| 
,1,

Relatório anual a anexos
apresen tados pelo Presi-
dente da Caixa;
Balanço e prestação de
contas relativos ao pe-
rlodo administrativo de
1911:

Parecer do Conaelho í ls-
cal.

Janeiro :: de Janeiro I

A FORMULA Ql K A AflGEN-
TINA TERIA ACEITO

Slí-i.oi .4 .ei. 23 IA. P.I —

i'mi fnp:* liKHíáii ao MlnUténo
da» Ke:a';6ss Exterlore» declarou
nue ? Argentina aceitou a fòr*
mula modificada para a ruiura
da» rtUi.fit- 'rom o Eixo e qu?
(orna »»fj m^lida npr.itna por
parte fie 'rida t>rn dn"» eomponen-
;es individual» do grupo de Esia-
doi latino-amíriranof-

A mesma fonte acrescíhta qne
»*,»sa fórmula modificada serS

da Fazenda, m\
d rega!, ¦» com n
Brasil si Sotlta

submetida
nt Nsgót
r. no^LP

ro:i
. d.i
vos n

Comii*sao
nitj ho.'c

O Ql'E Ul'/. e\
l.oxdres soi

fep.e;

•TIMES '

;:k a ci
Cl.\

Londies, 
'"A 

(P.eutcr.) O
•¦Tlm-s-. rcferir.du-se á Confe-
rencia dos 

'Chanvelei*** 
que en

st. reali.a no Rio ce ajneao. e«-
c.-eve

"Tcilaj as vinit : nma Repú-
blicas amerirana» ¦ hegarair. a
Rrttenfiimentu «obre uma declara-

cio de ouatru pontos que se a*
autoridade», constituclonalt tir
todas a* capitais •** aprovaram
levará lodo o (.nrfllnciite ameri-
rano a poürii-a de uma re.»poít.i
comum 1 amea1:* remum

Os delegados tlveran *i npo'iu-
nida'!**» ne 1*? van tar qimja^jei dfl-

Gulllermo P»»-
pn.baixador do
Leão.

Após a reunião foi oficiaimen-
te Informada que op ministros
con vieram f-ni confirmar ^a ln*--

j truções dadas ao chanceler Ros
s^tti antep de jua partida, an

í quais, segundo o* meios autor:-
! r.idoi, psrmltem ao representanle
' chileno fltmar a* dccisíes toma-

das na Conferência rio Rto de ,l«-
i nelro, sujeitando-as, porém, á

aprovação do p-íi-lamenro Acre-
data-se por outfn lado. que o
Gabinete haja examinado a mo-

! ';âo do více-prcividen
em exercício.

Funcionários do Ministério das
reações Exteriore? declararam

• que nas iii.siruc.oeP dadas ao
1 chanceler Kossettl paia que a*f>i-' 

n** flf ""Iprt-õep nn Rio ri» .lanei-
¦*¦¦ "ad re,*c',en'"i>iin''¦ -jegiiiu n mesmo
qve adotara por ocaatao das con

Süo

Jfadiiíi. 2. (A. P.i — O Minis
tfirlo du TrdUaüiu publicou uma es
iat(;tica informando que, em ju-
nho de 1941, o numero de estran-

Colação de gráll das |«ell'0« resinenies na Eapanha era!do-
de 43.085. as.lm diatilbuido». 7 _S0 , [» _

diplomadas da E, N. de alemã», 7 235 franceses. 7.8S5 in
I ..iete», 4.257 italianos 9.73S por

MllSÍCa ! (Ug-ueaes, 1 S54 .uiasos, 1.7.15 ar
! ijentino?. 13Õ brasileiros. 180 ro-jdi**.

lomuiano». 314 chileno». '.'69 
pe-! l.e

rutnos, 2Jo uruguaios,
zi.ílsno'. 120 outro»

Rio de
dc 1912.

Joio Raptlita fltRTol*
Presidente

(T 2654.51

ÃssõctiçãffrtoTPrõprlt*
tarios dt imóveis

CAUTELAS
Jóias »* ^íe^Crídnria¦a — vendam no —

bluior Comprador. Cobre-se qualquer
nteru. R. Sachet (Trav. Ouvidor), 6,

(V 2Ai,t,1)

LIVRARIA ALVES
PUA DO OUVIDOR N.* 166

iilTwa eolegjata » aeadwtiteo».

GRANDE CONCURSO
InscriçÕ» ílrertis no Daip, para a

ciais- ir "Postalist.j". Ordenado ini-
ciai 6001000. Vagas 1.400, idade 18
¦ .^0 anot aml>u_ oi icxoí. Nivel da
5» Bérie primaria. Livro contendo io-
do o programi e demais informaçõei
com o rir. Anielo. á ro? ria Aisem-
hicia 74 (ia andar). (V ;fi544)

.aaeaabléla Geral

1'm *koniiv im^n;n de grande rea-
sonancia noi meio* univeisnárioa
** n colação rie grau. que terí lu-

Sar hoje, daa diplomanda? ou Kr*-
colí Nacional d»» Música da T*ni-
versidadf do rira.il. Tudo indirs

que a sn>enidarip **e revestirá rie
uma excepcional imponência, fi-
cando assinalada rumo uma ria?

argentino| mais betes e mais expressivas f*?*1 -'

tas estudantis, os preparativos;
f*»itos com o máximo carinho ci
ir.fnuciosiriadc. ri.io tx»n. um auit*ia
iustd do brilho que marcará a ce-
rim'">nia. A colarão de p-Ju »rrâ
real lua da nn Salão Leopoldo Mi-

Gabinete r juet, d» Esiola National de Mú-

procedimentoIslc». Conforme .1» notlciamoa, »

não das (on-: enC0ltla do P*r»n,n,,> rti-tio -

vene- t0,an
1941eul anitrua i ,. .

no», .'.341 cubanoa. 4''- mexica- 
'

no*. _ol
tilhano-

centro-americanos e an
»• 4,10 norte-americanos.

• nvocadoa os Sn. associa
o goto rie sous direitos, pa
ashi-mhlela Geral Ordinária.

rtalizar-se no próximo sábado,
dia 31. It* 1S hor*s. de acordo
rom n art" 24 do»' Èatat Utoi So-
ciais, com a seguinte Ordem do I

I
ura e votação do relatório,
u f contas do exercício d**

¦ do ruspecCivo parecer ria
.ío de Finança..
Inl» Radrllpita Blrat

I" Secretario.
iT 1(0391

BAGAÇO
DE CEVADA

Vtnde-s* »*** resíduos rie cevada dr
importante cervejaria deita capital. Sn
penor iorratem ou adubo. Tratar com
Rodolfo, na Companhia Hanseatica, a
rua .losr Hisinn IM, dai f ãs 11 ho*
m« t da> 12 -j á» 1? borai, -liaria-
aitnlr IV 2.(447)

WAbXAMBÚ 
Ica.aioi aa.Ncoi pu üonaiMoi

voii.m a su» co» n.Tua.i
¦UNIN4 A CASM ff JOTO 6AKAWTI0O

»W».i)J«»-i ft ra-^-4, •<¦., t M **•»• • fM

Para gente modesta...
Casa de saude modesta: Operações e

partos, internamente harato e sem ex-
traordinariof. Dr. Buarque Lima. Rua
Sen. Furtado Jo; 48-9051; inf.. 13 ia
15 botai,  (V JtfSfll)

VERANEIO
Hotel llraall — Bananal —

Fsi. dc S, Pntilo — airaa salnbér-
rimo. AltKndp 470 mu. Infor.
matões pelo telefone Bananal 1,
e no Rio, à ATcnlda Copacabana,
J56 — Ap. Sll.

GUARANÁ'
Miués

^A, poeta Cario* Drummond de An-
'drade, 

É um;» homenagem.*1 de ca*
ratrr universitário, oue se ofere

tuai i uj.i obra n

fpr&ncias de Lima. Panamá
v.ina- rüia* deiiherarfte» foram
: atifii-ada* pelo Con*fifh*o çtn
tln» de 1941". iCfl a um "ur

j ta um rio» momentos mais alt
e mais ricos em suye-HOea da poe
lia brasileira.

horas cie hoje. haverá, n.

"À 
PRAÇA

SIMÕES & CIA., estabelecidos nesta cidade á rua Halíeld
n.° 557, com comércio de couros, malas, etc, comunicam a esta,
praça, Rio de Janeiro, São Paulo e demais com que mantêm tran-
sações 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.

Avisam ainda que, sob a mesma razão social, continuarão a

• »w\msè i
WD rS*BwS__\ ¦¦ *,~"*"

*Ma\aZ*m. )k*-\--*m\_ Oi' KmvJtm m *

seloY ! ffir
Estranaeíios Tr BMP

(V 2Í494) Wf\

MMEOGRAFfjT h l
rner se um cm perfeito estado de W _______

Ruà dà Quitanda n Q". Clcrz^____F_,
(Y 255J|'I

f

FILTROS DE BARRO OU METAL
Talha* rafreacantes, vala» a _ eclrae liara filtro», morlnfuea

e aaladelraa comuna a eaterlllianta», JarrSes * Jarraa para Jar-
dim a pintura, eeramloa am (era!.
Temos oficina» eapaclallladaa no conaerto a reforma d» filtrei

Nio compra aem vlaltar o variado aortlraento a praco» oon-
Tldatlvoa do

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

ENTREGAS RAPIDAÍ Á DOMICILIO
(T «II»u

INSPETOR DE OMftNIZAf AO PIRA ROMPA-
NNIADE SERUR0S

Importante Cor inhla de Segurot, qut opera noi
ramos Fogo, Acidentas Pessoais e Acidentes do Traba-
lho, 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)

E VA
EMP. DE VIAÇIO AUTOMOBILÍSTICA

LINHA DE JUIZ DE FORA
PARTIDA* DO RIO, Ml — IMS • UM RORAI

l,laka da Parta RaM-CaMmw • Rarta», T a 18JW karaa

MAÇA MAUA', 71 — TH. 43-4*76 Conduz este jornal

ESSÊNCIAS
Recebemos novos "botjquets". Peçam catalogo de

Preços n.' 16.
DISTRIBUIDORA CARIOCA LIMITADA

S. Pedro 198 - Sob. - RIO.
(Y 23464)

\ rnur ie Bruil
Irlonc 21".'400

funcionam nto
cora Mi rio.

.opiai a maquina e a
mimrftfraio. executamo*, com Ioda

ptri-ivão r i*rc»tMi*: cataloga», ri- pre
vo». ctrculiru, tabelas, contratos, rr
latórini, foncertimo* r reforraamo!
truntiini-i iie escrever * Rui r]» O^i
landa n. <)7. Tell. 23 il SS : 2Í-S232.

(V 33

Cm truta, «m bs\m
lAo • tm pA. Otpo
• Ho aerali Rna do
(InTlrlnr a.* IM. —
Tal. N.* ai»104.
CAIA GUAHANA'

Rio de .lam-lro.

FÉRIAS fM
VILA SUZAMA
PATY DO ALFERES

I «1/1 horaa ds Rio, Clima axctlaata

com alt. da S(o mu. Quartoa conforta-
vala eom Arua corram». Flaelna, cava-
ls», Plnr-Ponc a outroa dlvertlmentoa.

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

Considerado perdido um
Ouvidoi 81, 1*

mcídenin.
ai em cor

Rua
Tel. 2Í-57I5.

(Y 25525)

submarino melesnglés
| AS IC

Rr..rerêl — ll Al-
i que 

"lamenta ter
Londrct. CJ

mU*ante «nun
é" infernar que o tnbmarino "H

fpmir.nado pelo tenent-í T.
R GIbbs esti airajadu devand*
rn - onslütradc perdido.'

Igreja Ue N. .S. da Candelária.
ml asa em açào dt gratjaa, Eiptra*
iç que a cernnftnla ríligíosa te-
nha uma extraordinária cnncor-
rêncla. Mestres. Intelectual», ft-
curar ria íocledade. repiebenta-
:fl«. nrwtriilAsus, _-_<___ __th'
parecei.

PIANO BLUTHNER
ri . i i fl» /• J I Vende-se nm luxuoso e modo» explorar o mesmo ramo de negocio, no mesmo doiMilio, ficando ;«•»... ss mu,, ctPa d. meu
c.| 

. ne )tcaranrii. preço bâratusi

j todo o Ativo e Passivo a cargo dos sócios remanescentes, José d
'Manoel 

Simões e João Manoel Simões, ambos solidários. .
Juiz de Fora, 19 de Janeiro de 1942 — Simões & Cia.
Confirmo a declaração supra. Juiz de Fora, 19 de Janeiro

I de 1942 - Jo*f_if lm de kkmto.

PERDEU-SE
' Cmi rninuins, fotofrtfitra fin dia 2).

I no trem ias 10 horas da Linha Auxt-
I liar. entr: «*, esiaçícs ãe Avelar e

) Entre-Ríos. Per!e-jc a quem tiver en-
i coouao-, eijtrtíir ao «r Cirlmbo*1. ns
, F-***¦'.' ^Qateàãji»A*a*efatf ' G:\uticm.-a*'.

it :5ooí)' noL,__, ¦— (^' :íso!)

I

-

FUNDIÇÃO
Engenheiro, técnico especializado em metalurgia,

i ferro, ferro maleavel, aço, • outros metais), muitos anos
d* pratica, Inclusive da construçio mecânica e Indus-
trial. Chegado hi pouco da Europa, procura situação
de futuro. Reaposta a este Jornal ao n.° 23.452.

(Y 23452)

COLÉGIOS
—- -m ¦"¦¦¦¦ -..-....-«^

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 "TOMAI,

.-..,. ACErTAM-SS TRAÍàSFERtNCIAS 

(T Í1Í83) Ti



jo do Christo Redemptor Lopacabana-Lemt
í^",'»" )¥¦*•_ ««4»»¦ <• ci»olai las

CORREIO DA MANHA -- Sabady, 24 dc .Janeiro de 1942
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IfUOK - *™« amwa.
»* •* HKST04 - AI an •>«.
ta Til-'-.*•,¦? ,-.:* í nt Dtu Tar-
Mt». 111 ie ;esr..-»:.;lo a terat-

»r «:• -u. itfcae* tp4.--.a^«!-
Ií-i. .-i wsa 5 ^Tir^í. I j*la.
:::.í.»_i Uifr.it:<U4 i» uapra-
ni» «:s. , sí-_-3 «a 1 luaTrín
CMii»a i=«.-;<n.-..a « s«.-.!ieir-
eo.-t:t-*. o rilOtte i p«-níí 4<>
ri-a I, u i';3-«.::^. T:iu; .-or»
UOVXPM * IOW3, LTOi.. RCa
ICBXrca I) — TXL. U-H41.

(ll:?aJtrilii3-r!.-i _ Ã*5*ã aa i

PETROPOLIS
Afa^t i#. maküsdj st-.3;a rrüíe-ca

^«r» íiní,'-* i' batuMSio, a -^a SaatM
Dqm.«t "."'. Ve -i, 8 u :i e dll n
14 V \\*yr\r, c mu* a K^tn-iz '.. it
.V»-,Mlir<j íl*) — TI. :*.". — Isfer.
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*"**'*** *i*i >%via ~wm»»*j*j> ¦.

Implorando a Caridade jA1
Pan Maa tt Plmrlreí». riu»»,«~am I filhos a doenta; rua Ocl-dente, 194 — Catumbl.
pamtm Xarler t„ ttln, vicvi.eom I fllhot; ru* Ociderti, li»— OíUinibl.
Lavra Mirtjor. tf« Akna. ru»

Clarimundo de Uelo, US
Marta r«rrctra — Rua Et-lo

ltaparlpt, «71.
Maria da Olaria Ce«i«la. Inva-

lida, 70 anoa; rua Vda. dt To-
cantina, .7 — fundoi.

Carlota da C»«ta Plars, viuva.
•"om 70 anos, com S netoa or-'ios-, rua Itaplra. lit, funooi —
Cascadura.

Marta Batina.
Aüífi Coxa.
Maria Rftccft.
Marta de Jeaaa »a*aala. rua |Imblrí Cavalcanti. 70. fundo, —

Rie Comprido.
Arailndi P. da Silva, rua Sido-

nlo Pala, t!6, viuva, 11 anoi.
Vlraillo Ned«lra«. c*co. .tmrecurso»; rua ItaborU. Ií - Vila

Roíall*****T * T ** "-i-fi-i-v-mr -ij-ij-tru--
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Proçg ja Btuétirt
ICSJlKO:» ,-*K-j*sn-m. i rãã h-

ltliltl.f í iruJn 1. U. )fUlM 14•ii,c-;n 
w tnim.i4d. tttlat WJ »U-iiw c-titni t Mjsni «.a

Santa Trrtta
4 .:i3:ijrrvr«3 Z Ã5«í3; m-V nnn J vaasaM, nu. ria. ua i 14

iftie&n wmgfiwte i-ia.-M f ;*.m*.i j»n-ii ,i-rp.ti . iti;,i<ii nãada tuearaua-
61 ímiiimiiiii pa.iuiruu acon a Ctraaafantx
1 rui Cínupü^l Tir.*.'n. Í3. Traja-ir-
«ü a Lu&ttJ» tu Lauta Tir-m

«T ir.:,Au -3

SÍTIOS para
VERANEIO

S.:f*T.,e iai, sujin-s, l:cc t*e
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I *ia*-.A r-itar • ma 30 Rc-ar-j;. 3-*, :.•
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APARTAMENTO
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Vfndem-« a Ru» Sicepan

3 lotes isoladamente, de min
dimensões i 150 me.ros do
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tio no ü.-íío de IJ anos, palafab*"3 Prre TrLiír com Jo-
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TRATAMENTO DA BLENORRACM C<m TACIKAÍ

DR. JORGE A FRANCO
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pira MCritorto ou coníultorií —
Aluta-ae. hua ürr.;a>n IHaa. Jt*-Í«
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LÜGA-^E no erntro otitnna Kiltraúna.
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C**m {.''Inc.*.
•ntnts «ofctlido rtn ftari''*! it i?t3 tri-
E«n«n« ~xitzt 2 qaartes tesaesameatí sr:
ÍElifofl. wia fc a.-a.- tsnla cckwiaí (*a-
tarnuii}. u>a :c.-n fr^>3 hbíiía s:-isás xrz px ;t . -e. tua i de-
rãà íereríderToa». cmi -x.t;.r-! .mf-
í'i — fsarta Je ^nc<"t,"3Ía. iria ttc. —
^4U 3C1TO — 30 TsS.Mtr pO<t° ít Cí[J
:ai*aaa. xn; 'ia*ú rju -ara a BAT, —
Tel i.MSU. -.j

CASA NO LEBLON r...Ve «ornado ix Atranld» Dell — r „Uurtlrv dtlna reaWínel» di luro.

Címml :'e trxuacsta p:^.-i -j^
.-?=jrt.- im *tan*ttsi *zt rr.r, k.í:tsxsítm itis nt'. á, -r.;,-},( , (,.i-.aál si rir, A. Pau , «!~í,
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*I»rti r-^ru para :*¦¦

qneii, UmilU. á pritri Crar Vrrmi-
í. E».p. do Senado, iT 2í44t't 1

1 de frenta ao rapr. ula e «uartoa (»eic i
KoMla4oa, oon 60m» oomtda a partir de i ~\
tffft$ o eaaal. Máximo tknein. nmUenU ^
/«mllltr. At. lurune &re«" tis. Tt-
lííoal «J-5Jmi. (y J6S«,tl 1

iKtiladt ;• >i òniii.ia a.m"ti.ntpu-.nu "nn 4
Qualm.. dum ju.lni. «j, :a. buânãrn, *T-
n una err infle nato, n:'j*iiii«pr:n pt-abmprtcaftua, ftmuSi i«rr«{*i p-tevâsn, p-rrph, rrr. AIlcl-m ^n: 1 :[i!tI4. inii:.-a-ti numa*! oe ! ;.nw - T if-t"l ; I
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t l K.-icsr, Ka.:

ül * w' tiasalM, k« i

ALDOAM-SK qnirtos -j—
com ctfé pela mtnhã no Ho- ffl. AmeflCwdira
tel Monte AletTe, Rua Monteleainde íe «ne «li:,i-Alefre, 6 esquina da rua Ria-' c».™-eMittn:iet i ?.-m
chuelo. d) I "i"1"- Kt, trftcim mu

HUPOE SALAS"
riplanaáa. nto A

r.t ¦
tDf.nro. "
MpJendJâo BpkrttTtjenv;. rt-tt tscondiriciiado enj t-iâLi aj jntpí*
Dom í CT&i)6ei çutrieii^ HTtfcfc,

«ntri.ii. btUnimi ti-i-íi
no Eillüao

• Ito A P.ua Veiie-. . ...
90 (Próximo a Cindandia) marni- e '«""t íepenatotÍM,
fie* rrupo ila 5 tala», lenío apro- I IM"BIL1AP.Ia KORTE-fTL DO
xlmadaroente 20tmi2, príprlo pa-: Er,,a L^P-A- nun MtzStw li
ra, eacrltôrlo dt rrande emprea», s° andar. Telt. SÍ-fíW « <:-tiil.
Tratar com LOWNDES 4: SON'B Ot«
LTDA.. RUA MEXICO, *(i - LOJA

ira«4 ao»r-
tn»--!ea,

M-i:iii. i*--,:~ j-:a^ia im
<";-i.rilu i A.-«a. luda Mit^.awa :i ADiaxisTBjuxjaA nucioicax,

ÍHÍSmJ^o» ía Oaartfar. M. :,s.u.
mentata tt JlllII JT

... ••¦¦^ »¦»¦ *>

Snfeér^oa ia Centre
\"Z7Zl.tX ima «timiiía na «ra «-V ni jrnjria jara *3tía. ?w>t« **i*'. 4i!*Itni. jriiB'ití.1 riaiic- saÃ, sa -1.1

JLMÕI OlKWfiw, 4.1^ ?'ittatíc ^-*j í*i/iraiitr!*i *a nn ítooamfa (h j-q ini-
n i.» i: -na. . i um; a

\ LWmt-*JI ih Miw iiyai-jffl^nii» m.
*"*¦ MS * 511 ía na Aipim Manrsin
i. f-í'(. LmnaJd tu ísaen.

— >¦*» iptrt. w;r» n*«•t ii-' ccK atn^. vitl -
,. ... r«ai. IWat-MoM. mu ,rt Krmlm -
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-,-2-xs descafto ia U.l-lô Uu** Li
:<>* ie «ousa a do
Alira-ae A faalüa
IsfctTiaeríea con,•i'í'.-.*i. ja ar4njla da C«rrtl« 4a
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AVüi^HIA
CIO PESSOA

VENDtM-SE 2 loteS
de terreno com 21 me
tros dí testada cada um
com duas frentes. Ver á
Avenida Epitacio Pe.v
soa, 20 metros antes dc
prédio n. 1.528. Trata;
com o proorietário. á na
do Rosário n. 113-A, 3.
and. de 10 ás 12 e de 14
ás 17 horas.

TOS A' AVENIDA
ATLÂNTICA

EM CONSTRUÇÃO
Vende-se com duas

frentes, Avenida Atlan
tica e rua Ayres Salda-
nha, com quatro quartos,
hall, três salas, copa, to- \
zinha, quarto e banheiro
completo para emprega-
dos e garage. Tratar á
Rua do Rosário n. 113-A.
3-1 andar, — diretamente

Stibárbiot it L-ttpoldina com a firma construtora

DR, DUARTE NUNES SSSSj-3
M — "ai » »l l« tmrmm. Ií.

DR. PEDRO MOURA
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TERRENO IÕ USÕkW
AprtvittMi 1 ícatiia
Vendemos o« ultünbs \oit-

existenUi, naquele s*lub«rrt-
mo bairro, a vista ou i longopró». Proeurim «ua proprií- Dr. Orlando \'az e Dr
LEIRA DE IMÓVEIS E CONS- ÜCtaviO VótZ ~r C~t"£f
TT.L-ÇOES " "
Branco n." «.

Avenida Rio
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TEREZÓPOLIS -
CASA PEQUENA

V«de-H , 10 r*-s.-.!n ii !>:,ii \ irre,. , ré, Tt.-7ti« ie l2xl(K
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DR. LUQO GALVAlf
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Mmpdtot iwérsat

COLIDI
0r, tear

II Sociedade de Constru- Ca
í» u :,-
:rtt:t ai

5 K-^íu c-a- 2 fT?-
- . - -. r.fc*j c. ções e Obras Ltda.IM*

Tríim.
11 ll hrri

rrauí cv uo
Í5J21) 31

sa
\ :s«ie-M =:

•eco de 2H
Jt, ;n-

- Petropolis
-a n;a r™

cas

^t; Compra e Venda de
e Terrenos'jônçaJvtJ

Petrópolit
\yr*.si7i-JZ~.tZZi.t-;, ¦rtf--

RESIDÊNCIAS
PAJU O VERÃO Ç«rfn».Proon-em L«wndes & VEcííi?-

Sons Ltda. Rua do Mexi-
co, 90, Loja — Adminis
tradores de Bens.

w»w*«a««.a«..... -rt^-||.M.||- ^ 1JA _,L

pTítfto 1 rie ia-.'ri
J*. nea ru «.ir.

.tlU, >t!í FllllA:*. £., í! 4, Mseí^ .,
IWS, U li Hrat. cr frr»t* ae r>' -
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Copocabana

tr.c*,, j MÜes, Ja.Lrte» oca 3 -:ir:^a entra -tt tem») fia«•- J- JíiW u Ar ; 4« s<Uí^r), 2«*tel líll. Pr-» 1^ cx!». Sxv^ ?.reu re* , ft^çctíürt*, :,riüu*»-n ^jputtAM , arritifcto-w títrtt, . Eatrtr"*mn. II 3l!li_CVAK.
I "2«i>.MC _ VreíV*.
V, a# v-e»s, pias* 'tmmtit

C""- eR sn=4 V^-tblic»o. a I =:_Oe ç-et.*,- P-^15 *• -<i<sis, «jr.au u ;.unr-est.- In:;: »«,¦» ^«j m ;>j>.-t;lll »30 I ll II 11 |i y>rlt
«r ;«.¦». cv «to'•l-TÍÕPÕuf ~Vri.
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nSIa"*
Edifício Gôee. ,er«-lie por óol»

eHv*dor»*, óiímas talas; pRra tt-
critürlo. ADMINISTRAt>«;>F.A NA-
CIONAL. Rua do Ouvidor, 76, loja

L>oaJ ali
>UA n.t L.TjtiuL «n -iu w lainülu

1 lutam a ti.rJujr :„ tnrtauneiikft. 7it ba He***»*. ítát, 80 í tt

IVEI10A ITUMT1M copacabaxa -
524 — EDIFÍCIO

TOCANTINS

Gávea

Ri» Álvaro AMm, 27 ~,
**\ uawntDi tt.n Uw-diau. nlKãn,rape, a:r jmw e £na
ellton, rua üt-otif-i

£.Qili-
cioG6et— Clnalandia — ótlrr.os apsru-

mentoa, moblladoa, muito bemarejados, t com linda rlsta, 1 e 2
quartoi, aala, coalnha > banheiro.
telafonf t Arua quente inciulòoi
no aluruel. ADMIMSTRADOP.A
NACIONAL — í:ua do Ouvidor.
78« LoJa- IT IBS05) i

A Lt:Gi-ft i -u, ji
X\ !tram BoramSa

p-

t T"insi.it. tirt.
. 'l 98M3::

atMMntâtn
nann a:j«irta-nirat. mn iu.li gu«r» itoiMj, i iua.i,n-n. Inlonm^ÍM a nu itieoo.. ;f.K i««¦lt !¦": Jsi t:-i,:.m. i a.i.M -•

Aiafi-i* Iqzumo aparta-
a*ntj ie írtat* pira o mu
eom étis «alai. trsj qBa.-tos
rraad* varanda, haaheiro de
•vxo, wtinha. jojxndínciu

.„ „„.-—. ** eniurejada c raraje Cba-
Si 

t* j ij- ™ * informaçô« «om o por.mtmrttmm ia Leo^Miuw uím íj prtd». «t íssisj is

 Hlm+C  Ót^Hitl IJmlmá t I9-4.--
ti-ru'.:-» ial,i!:i i, eci4t—Ü-.
!: na jíj-4. :-jja.- i;ri4í»t;. Dia-
íe SM* A~HZ>~JTTLíZ'}Kâ. .v.a-
C30KAI, 2.KI l.s C-n-..!jr Ií. :o.«».

ti Wit|j M

Í.PAJ5IAÍOT0 -,
t PABIA103Í3

üi fiei

HIN WPvj Mfffpvfvi ^C Edlfldí Iwrtetíti

A». Vieira S«sH, 324 -

— 6ÜL
mo emodtrno «obrado, oom 5 Quartoi1 «»l»«,.«oa!nha e banheiro. AD-JIINtSTRADORA NACIONAL —

Eua do Ouvidor. 76, Loja.

RihMwkotvo Rlk~f7721
— (Mlms, e mo d erre; apartamen'-to», com í qnartoa. aala. roílnha. : --,-,-,-„ . „ ..banheiro .e Al-ea. -iliOi. AJDltmiS- I tTRADORA NACIONAL, Rna A. / O fl fl t ffl flOuvMor, 7í, 1c;a. rr lõSlll J ' °

^TBCRÍT"ÓRÍO_=r^ircTl55V
«ito A rua Bueno» Airet, 75. con-
fortavel «ala p«.ra etcrltóriot c->-mercials. Tratar com LOVTNDE'1
& SONS, LTDA. RUA MEXlCo"
S0, LOJA. TEL: «-S0S0. fl)

SCRITOHlO -"Ãhítni.i» ont. r*.™- '
Ul m!ii. Ver e mnr , ru, V„

t-onde de Inhtaras. 8S. 5." anda.r.
fT 2ÜSJP1 ! 

'
.«««a..,.. ^^>->^|-M-||.L|.[ -Lfu^rirL-|J-un_- -L-j-__

Ancorai e Grajaú
ALÜ6AM0S -,AT»a Mar.tíaj;niwanvj Jofrt Hí Bra 6>J_
mo apartjimento con: ; quarto», j*«la e demsii dependêncitt.
Malo.-et dtulhei com ei admlr.li-
t rador»» LOWNDES k SONS
LTDA. RCA DO MEXICO. Í0-J—LOJA — Tel. (l-tOisd. (|)

— AJurinim vn *.&,áP cnittôt i rua r-»»o«ria t\jto
: >Q, ífnn. i qm.r»!rf. J »a.la | omm.u m-: wnofti-iui. 7ra:t.r nm im níminurin.tir

: re». Ui-ntei A hiuia. 1.UU. im ¦£,.-
!¦*-. r. 1'ft. irjt •¦ií il-Mii,, rj;. -.

^"aVííTet--
ti eto ?wwd»,'%i — AiLs*ji>:it çaatftrcapd it»í-.*-

tã'mtr:t^ «»ití ! <ç ntrt:. í nt *;i_
nütirht. banbtiirc # pi-ire AJL.t*-
GÇBL -S. MXIQR38 -
COM O? Al
!/iWyrE? * SONS, LTI-a SCi
MEXICO. ft. LOJA TEL Ct-i*BRv

iitllíi tn
EtWttdh tú .-«-M2-., Muumgj-ia itta i en» ¦>,.-.

i«:i ?trrt<_T. -.1 .;t-;.t^a.i i Bi.
truta, Ilr-mis ia Padra.. 4C3io
i M.--.U: ra-.,- tnn t (ia.-.ja, ua-
ii- :::i:iai t ta.t htlro, t«, sialc-•si íeu.teii sia LOwns« AIOM. LTOA tu Mmxlm. *m.

VERÃO - ICARAi
-*.'iTa«; *ai amjncto, ^-a uU *

am .inrM «e £resnc r;s 'aii»í csa

il íl-r.;.i it r-,-j2:r-t3, i ra H>rtíra Caar. i : nmmi i, 5.-,.;,. _
7 ;'-'•' iY 5a«) ;í

U.«ia — Twl. I !¦!

-:0?-E? DETALHES J:jía: — aüiicm
iu .11. «it;;;» in

im.i nuu noMIiitCn
ü'iuíii 1 (nattbM, i
-:'4ü*-«é. OntaUto

T : 411:14 I-.

CA5A MOBILADA A
BEJRA-MAR

Axujn-ac ia»a rxaiscsta seiiiaia aA.-11.U fnies Uris Alva. iH Cnl.
tcwar*: cem Vinaia; a nra au Qitiis-ia 3- 37, icó. fV *:;çiji ia

dti.c:i ce ;l«.
a:r,4L .-.lt l.t;.tlit.
eTi-^aft e deunali
Aberta íu l ti ll

a-A tti ciwTi-iiittnr — 7nnama ±.'-l*
w-*i «n tatia í» *-auuiU. ita (iia.-ai.-tiiiimlti a .*w.. tia ?l.*ui«rM.na a.'na tta.1 r nua u

llhts
I-

CASA
Aa «4.31a S.»raa<T2

nm attoa, iuaa talas. -
nr^rr e Tinai - 3—
claa. Tsiefonar aaca ¦«."•

fY lá

Vendo mi-
mlílco predio residencial tni* Bultòeí ds Camüho em'.errítio de 10 x 33, no andartérreo t<m 2 sua*, 1 quir.o,ímlA it almoço, çuarto psj-3empresada ..W; C, 3 banhei-
ros, fira?» e/qaártó; em cima.4 quartos. 1 marnif-çiç var&n-
caj. t banheiro"d? cir. Preçc
^*Jú00í, podendo facilitar
õO -"-e em !5 anos ;u.-os « 9 ';
10 ano, á nai Gonçalves Dia4«7 — 2.' aadar c TUi Rebou-:'*-¦ 'T 35545i CV. 700,
COPACáBAXAf- Vendi aà"
sniíico predio na Ar. Rainha
EUzabeth em Mrreno de i!x3S.
com 3 saiu. 4 quartos, saia díshr.cço. copa. cosinha. banhei-
ro de cor. 3 quartos psra em-
pregada e para$e. preço330:OCC$, podendo facilitar
SC S en 15 anos. ;uro< de 9S
ao ano. Rua Gonçalves d-.ü
à~i — 2' andar cor. Reo] ?•-b-rçoas. cy 2554* cv. 70C
fVfi''J!iy.l — '.---.r-i ~ -i,
1_ i:í JM .^,:j,. rin-.,:: i***f**tes anui ^r, - ,«

•T .--Hl- f
^ii1i^.i«i *\S*M's,iimm,*M*imlimm**mmmm.'r.rmwmmmw.^^.^

HaüOs !"X
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CORRETO DA MANHA — .Sábado, 21 dc Janeiro 03,1942

REX DAI PAfl HOJE  Mclvyn Douglas e Ellen Drew na comedia Columbia

Sao "A N0IVA DE (SS MARIDO"
Complemento Nacional : O CIRIO (nat. Libero Luxardo) — Horário: 2-4-6-8 c 10 hs.

Ipanema HOJE » Fox Filin"e apresenta DON ÀMÉCHÊ eBETTY ORmiT~-ra™ ^---¦¦•-¦------=

?-.1-6 4^1 '¦ _- __,_ _J|_^ ¦„»,«¦____-^Ài
8 e 10 hs, kOT.

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

tfanty Heliy
CINE JORNAL BRASILEIRO VOL. 2 N." 99

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

ATUALIDADES O GLOBO N." 81
Poltrona 2*000 - Crlnn<-_, ifnno. A» quarta»-trlra-, arr.lOl»-.

írmlnlntu, l|oou

OrKRA - Hoje: no palco, ás 5 o !) hs
J vir»-llnh«. IViuprronr, Albrrlo 11 n rum. áou Santo*, Ourar Arrua*
Jnt ) r» dr Olfirlrn, 0rllo«'«*l. «lup.H A I111rldlnl.11 r Ju)ll HafUta
Auirrli-a < ¦l.rni, 1 ,H-|*m» Mni-hmlci. William Jortc-P, (Umir IVrrlr»

na Irl*. t\ '-' h» Honirns (uniri n «-'*«, l.uar r Mrlodl»

DEIP JO RNAL N.» II

fe -• ' fe,  —-.--.'"• --;ia

Complemento Nacional: Atualidades TUPI n.° 2 (Tupi Filmes Brasileiros) r|'ar-
PARISIENSE HOJF

"MINHA \ IP A COM
CAROLINA"

"Prrmlo «Ir (upldii-

DEIP JORNAL N. 10

PRIMOR IIOJK
"I 'nln molhf r nir |irr:tnir:\\r io v,\os

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

UIO EM NITERÓI

PATHEEEffl
Aí AíONDICIONADO-PQLTRONAS ESTOFADAS -Ti 1.72879.

A destruição cie uma cidade "'
qoe nao conhecia Deus/

leve lliuu que mum I

m

ita*? (.'/*/*? Jornal WS.
Bra.sl(etro V2 tT*T01

QUE "FIESTA" !

ARGENTINAI « O

___»_*J
MAUREEN 0'HARA

JAMES ELLISON
ALBERTO VILA
BUODV EBSEN

C08TELL0

EMBEU

Teatro Carlos Gomes
I - nt p r Cntirunl Sr«;rrti» ¦

HJE - Vesperal ás 4 horas - H01E
PREGOS REDUZIDOS

l.â Sessão • ás 8 horas — 2. Sessão • ás 10 horas

A Mulher do Padeiro
Imi leta-revlctu carnavalesca de N corn Vicente Celeitlmi

r *iin (Jnmpnnhlii.

¦ 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
"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, Dur-

Virv 11 na Duarte, Ita li y PlruJA. Faustos Paninho*.

Ha Ia Sessão: - "A MULHER 00 PADEIRO"

IjULUHIAL ar kfpigerado
TIíiJ« nn Pairo. As 4, fl e 10 hl

GKNKSIO AHHUUA
r sua Cm. na /arca

AOURNTA PI3DEOOSO
Na lrl.1 desde 2 hs.
CLEOPATHA

com Clauilette Colbert
IMPKOPKIO ATE' 10 ANOS
CINÉDIA JORNAI. 7 VOL ¦<

<2? feira na rela ^

lÂmfuras de
H0ÍIHHOOD
Mualidades Globo ¦}&¦€média

NO i-ALCOl

«1 GENESIO
_ sua Cia.

POR VrtS EU MK
ROMPO TODO

'FLYNN
iDcHanlbndi

Basil BathboiM ,
de Raim

iy .!?uui)

' '»*Jt
Ot}lf

''o/,«*a
e"ía

"'Po
%":c°n «sl »>»>*i>

le.." 1>o ,pin
n''r,

'«/-,oc, IO,
Io

CHARLIE RUGGLES
ELLEN DREW

PHILUP TERRT _

OUROde£ei
"IMPRÓPRIO 

ATE 10 A NOS

ClHE JORNAL bRASh
LEIRO. 94_D IP

¦£KS3Sa

(nalVítTf

1

WÈmW'*mm> ^1Br /•« I
EVA

e seus comediantes
apresentam no

RIVAL
(Um teatro refrigerado)

HOJK — \m|irrnl rlrgiuitr Aa 10 hs.. dedlcndn An família*
carlocn*,

A' NOITE —,.«.'« '.-O r •-•;; hi.i

CHUVAS DE VERÃO
;t nlim enfrttfiffitlor-M dr i (i i, _\ /, | \ .1

t mn rrprlir tjue r^ln\ii ncndo anclounmenle esperada í

\mmihA, fi«i 1,1 horns, VcMpcrnl flcminfr «• A nullr, A»
i hn. — Unlco domlnx» de "Chuvnn dr \erflo".

Quarta -feirai !ífi — Kapetnculo dr llur.trncla santo* eom"Carneiro de UntalhAo", com llnrtencln nrt papel de I>.
Carlota

IHrxtn felrn, 30 — Fe«(n dr nrte ile RVA, com n fnmmn
eomedln "Colefflo Interno" r n(u vnrlndo, Prrçoa nmiuni, BI-
ihete?» a venda*

Domingo; 1 — Despedida dn Cln.
(Y Ü3S07)

UEJfl tomo SHBER
se a sua instalação

de Gás tem escapamento

1 \ is do 3- R. C. I.
como foi publicado,

mNimm
\ ÁRIAS NOTAS

F.OEiX HOOD" .\0 COLO-
-VL^L — "Aventurai d? Ftobin
HoDd", qrrç o Colônia' exibirá se-
Eundi-'çíína, è um doa-mais íuxuü- I
sc-i Mimes prodaados pt-U War- j
ner Bvos, que o realüou em tec-i
r.:co!Pr e não poupou eiíorçòs dej
qualquer natureza para torni-lo |í;oi grandioso espetáculo, nele gas-j

i tando quantia superior a 3 mi-
làSí! de dólares

O!:^^ de Havilar.d. C!aude|
Kiias. Basil F.athbor.e lan Htm
ter, além de outros, tazem pirte
d-j «ea masnlíico cas:.

No paico, Geneiro Arruda e sua
Companhia estrearão a p?c-í ca:-;
navalesca "Por \is. eu me rompo!

-OCF.O DE LEI SEGCXDA-j
T-EIRA XO rATHE' - Haverá;
í-esun--a-*eira un.a nota de aensa*i
Cão r.os caríiíe-s da cidade,.com a
estreia r.c Pathe de "Ouro de Lei" j— um íilme de emocí?s fone* em •¦
e.uio .repidante de^enrola^ vers* *
reos CT-.arüe Ru;s!es num sur
preerder.do desempenha draniati-
• o. coadiuvado pela encantadora;
Eüer. Drew e por Phiilp Torrj'.!
Joseph Schíldkraat. Poner Hall.
J-taet Beecher 5 Paai Hurst Este

. cmpcl;aste drama da Paramount. Mia*",
«rr.tadj peio espoucar dos tiros eje^ js
r.Mís correnas desabaladas, apre- j S_r.t-.ii
.senta a vida de urr

¦rondtiJáii Panamint, >

sun sao us principais interprete-.
de "Conheceram se na Argentina*',
filme que será apresentado'a pai"
tn de depois de amanhã, no Pia»
ia. "Conheceram-se na Argentina"
foi produzido por Lou Brock. que
já r.05 deu "Voando para o P.io" e
muitos riutros filmes de sucesso.
Xessa nova película de Lou Black,
vamos emir a voz esplendida ile
Alberto \"i|a, popular cantor Sul-
Americano, ora sob contrato com
a F.KO.

NOS TEATROS
SOTAS & SOTICIAS

OS ESPETÁCULOS DA COMPA
XH1A PALMEIRI.M SILVA NU liE
GI.VA - Pro!«3=trrr no teatro Rc»
zití» oí espetáculos da Companhia Pai*
rncirim Sina. O cartaz du dia t agora
nâT-e!* casa dr dívtfsõcs a comedia
Jc Cariai Armcbss. O iteiuca da
Aier.vií. Pain-íi-rai íilva tem na
m:«Tna uma bí'a ca.-acttniaçáii. A se-

AutnrlrtH.-fio liririi fortlcrlmf HtO
He [nformm — o diretor do Sau*]

j de, por ordem do ministro dal
Guerra autorizou os diretores de!

i fitHHbeleclmentba de Saudo o Che-
i fes de Kormaçôes Sanitárias a
I fornecerem an Serviço de Üstatls |

tica do .Ministério de Educação ef
Saude, ou iníormefi rjue lhes fo-

¦ rem pedidos relativos aoa Estabe»
! leclnientos ou Formações que dl-»
rlglrem ou chefiarem, nào tevan-i

ido em conta, para Isto, o determl*1 nado ein aviso n. 3.Uofi, de 2*fi—.XI |
I —'JIO.

Mnpni de efelltn» He uoútlna«n< \
l (e« — Os Quartéis Generais, iJl-i
1 letorla.i, Estabelecimentos, etc.
[ que possuam contltiBcntes, deve-í

r.lo enviar, com possivel ur(?cri-:
i.ia. à Secretaria Geral do Minis- |

, terlo da Guerra, o mapa dn eCe-i
tlvos exlstontes até a presente
data e. de acordo com os quadros
de afetivos aprovados para o ano!
dn 1512

iS, Gabriel), j teplo, as seguintes penai on Ia
i ilo S. V. dessa Iloglfto.

D, Adelina Barros tle, LI ma,
A dei íun Co«ta de Alcnçastro,

iihlctiti furnnilos obrlRntorlua n
nriipriednilr dos iillt-liiln — (j rn
nlstro, tornou extensivo aos u.í-
ciais reformados do Exercito d
disposto no aviso n, 3ítT, de 13 >ie
maio de 1930. segundo o qual lhes
<¦; permitido recolher á Diretoria
de Material Be I leo os revolvei rs
ou pistolas, mediante restituição
tia ti prestações descontadas, ou,

Autonleta de MagalhAcs Kluzá de
Castro e d. Regina Cana' da Cos
ta Barbosa.

Rnecrrnmrnto dn ln*pcçflo dei
rnndlilattm ha ÜscoIbí Preparo to. |
rins ile (inlrlrn — A Junta Mili
tar dn Saude constituída para o
oxame de saude dos candidatos i
mal rlcula nas Escola» 1'roparato i
rias dn Cadetes, de Porto Alejrre
i! de São i'atilo, terminou ontem
ns trabalhos do Inspeçtlo dos tn- I
teressados. Es.-ía Junta, que fun-!
clonou no Colegrlo .Militar, era pre

ai d Ida pelo major medico dr. Lul/.
Krant;a do Boiua Leite. ¦ ¦ • '

Vnl aNfiiimIr n «ub chefia rin K,«.. ilu lll» — Vindo rio Maio lirim
sft, onde exercia o cargo de che-
fi. ilo Serviço dir Fundo» da 3« ne-
fflâo, acha so nes Ia capital o te-
nente coronel Lauro Loureiro rto
Souza, por ter que assumir a sub
choíla dn Kstabclcclmcnto de Sub !
bhtencia do lílo.

i apenas, ria Importância correspon*|
| dente ao valor atual ria arma, le-I
J vando-se, para isso, em conta o'

estado de conservação e. a depre*
! '¦ia','.íio pelo uso, consoante a nva*'Ilação que fôr frita pela comis-

sfto designada pela mesma Dlie*
tona.

Fornecimento ttr miitertiit nnnl
ínrlii — O JJoposito Central de

j Material Sanitário do Exercito foi
, aulorlsado a fornecer á 7* Região
j Militar, o material sanitário de
I campanha correspondente A. dota-

ção do tres batalhões de Caca-
j dores, recenI emente organizados' naquela reglAo.

^^^B ___________a_______P^W f_^^~^l \' 
''Átif^vímW/ 
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________^«___L _JL ^____r^ ^V. ^^mVttt^^^A*^ ^m ^m' V^fcV ^PWTl A AT*

(,'lnn^lflcnrAn rir anraentn — O
Io sargento Mario da Silva Gas»!
par, tio .'!" Ii. !., foi promovido'

quola poMo para preenchimento)

torneiras dc todo» os aparelhos (fogão,
aquecedor, ferro a gás, etc.) ligados na sua

casa, anote o número de litros marcados na esfera
dos litros do seu medidor. Depois de cinco ou
dez minutos observe-o novamente. Se o ponteiro
não se mover é prova de que os encanamentos
estão em perfeitas condições. Se o ponteiro hou-
ver avançado, existe um escapamento de gás e deve
ser dado imediatamente conhecimento deste falo à

...par* qu» * S, A. G.
poss* Atender ao
contirto do defeito
com toda rapid**, tf
l*lon* p*ra 21-7620

de vaga
faniaria,

ft< glmcnlo de
dlada em Lorena,

In-

rncetihrf rn»
Diretoria

;<.;:* será leva ia a cem;
i, t'.2i preftrrcm cs

[ia dc Lur.tcl

A TEMPORADA
NO RIVAL — Entâ<
t!0 Rrval o- ullim
Com»»;
Luii

íhil Ei

cartaz

Todur,
C.ía-.-u

1 .,'af t if

KVA TODOR
dando ro Tea-

cipetaculos da
A comedia de

dt Í''ttáo. vol-
>&<j de díversúej

No ;irÓxi:tlO
ta d- Hortcncia

Apresen tnçfln
Apresentaram ^c
Engenharia:

Por diversos motlvoa»: — capl
tâea Ladlslau .Netto de Azevedo,;

í da E, Trns,, por ter sido nomea-i
Ulo. interinamente, comandante da!
referida Escola é continuar adido
.t I.. A. por motivo de passagem
rio cargu. I. i:. José Martins do *¦"««<
Almeida, do l» Btl. Rdv,, pnr ler <-° "'llr
vindo ile sua unidade no'gozo dei" <,,ini"
15 dias de dispensa de servli-õ;] Poniiecn
1» tenente Raul da Cruz Uma -lu-i Gorai.
nior. do C. P, O. R, da 1' H. M .
por ter sido transferido para >>
citado Centro, por necessidade do
si-rvlior. > tenente Nelson Alves

rfrltn — Foi tornada :
sem efeito a transferencia do 2"
1'-nente Jack son fteed Costa, do }
IJ" li. c. I. para o rt. A. .%'.

IV rm |*H An rie I r ti nnl to —- TèV
permissão para passar parte d
transito em Florianópolis o Z"1 ti
nentu Oto .\rllndo __ereiiliauí,tr.

S. A. DU GAZ DE RIO DE JANEIRO

de oflelnl — Foi manda
4 Iiireiorla do Artilharia

l Utielydas Horme» da
do Quadro Suplementai

NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Cat,
t homem quej
::dadezínha da:
r.-íc ! A otc.i \
xis v istar a

dt
p ie Portlihn, do Ptl. Vllagran Cahri-
Lia ila, por ter sido transferido ila

Cia, E. Eng para o referido Is.i
Ul ll.iu.

cada dc ra
o'_ç sç apeí

Hei.

'ARI.OS UO.MES
taüi irc

- .\o Tcat
no :

DEPOIS DE AMA.V1IÂ NO
PLAZA -COXHECERAJr-SE KA
AEGENTIXA"* — Marrr-en O'
Han. Alberto Vifa e James Elli-

ICS '-O*-':
'.! '.l/«,Vr,M

[ino. Dur
rasa e c
tesranttí
espetáculo.

ifrnrvi ho;ir
- iii fíÇ'J •:

£o padeira.
raÜna Duarte,
ivtrsoi outro*

un»

CO c
Na

( liiiniHdiM n ]• ItrRlAu — E«t-.u
chamados ti !í* serçfto do Es, a do

ir.i-.Fltv,. --(.Maior dn l> RegISo Militar, afim
Vicrnte Çel«s- de tratarem de assunto de «eus

Itani de Pi* Ínterei:»ies, ns aspirantes a oficial
ritlet in- i d;i rese» va Antônio José da Silva

do ! Ralrcllu e Antônio Dias l.ellc Ju-
nior.

njunto participarei
<e;,u-ícira, J0 do cor-

ie Sam! Clair S.~na c

No Ministério da Guerra

ren — Fo
3ln de Sol-
Instruções

atiradores:

aspirante a i_'!.
Icanii, como <e
., tm ?io Gabr

I. (Base).

¦.'.ipMeÃo
io 5- R.

Exelui*fin de atlradi
; ram excluídos da Esc
;dadn dos Centros do

: abaixo, os seguintes
1 T. G. 15 — Armando da Kon-
[seca Canihu, Arllndo de Oliveira.
Estanlslau Otillhcrmon, I.ulrr da

I ti toria, II ti t Teixeira do« Santos e
j AUemtro Peirelra da Silva;
| T. G. 10 — Alberto Senra Gui i

niarães, Antônio Borges, CatuloI
Barbosa, Cieero Ferreira Pessa-

ínha, Eilslo da Silva No»sa, Milton
.Muylaert Salgado, Isallo da Ro-1

(tha Guimarães, Gessy Krcita-, Jti*i
randlr Santos'e Tasso Soa:.- Al

D. ; ver-

Marquei
T.

:r!eí
u

.1.11 !¦

! \ a i

Uoa-.-Jo -In m
i ji tn«fala-;Au

lert p» Claaalllcaçâo d
v! '.-. ^asslficado r.o¦ •* - ' ¦ í. raguatana, o y.

0 'Chasras 
Nogueira,tentado t

Muvfmento Ar
:o h" -ítretor de Saude'" "L •¦¦ - seguintes, ato:-' cor necessidade

•Taadílaria .Vacioi

»:. de ::—i á* i>
ílmer.to de Iníantar
para o Hospital Mi

•j í° tenente fanr.r
Bastos; rio :•"" Bata

tr*s. iy.3.i*>U>i para
-ii T- R. M <!:..; if.- f.-.. -, P.jtir,, Milti
pi-aru': do :T»« B.i'n

- Pelo
-inadoa
erindo,
o: da
can ("'
iS. Ua
¦o dr.

¦m. nu-
r-'.lr do
i.i (Ni
itar da
:euticb

.nâo de

A ri) nio Poart s Mel-
dos Santos, .losí l'ran-

Uosa. Miguel da Cosia Xeto.
:r Ferreira ria Silva;

li. i M. ipr. — Darcy A.-aujo
Rebelo e Paulo Crlstlano Chio de
Faria.

t. 1. Mi "," — Aielno rie Arau
io Monteiro, Ernesto da Silva 1-'|.
llio, HipoÜto .Menezes Pereira e

i Nelson Nunes;
T, G. 11(1 — Kewlon Marinho

Hanr.mann, Evaido Afonso rie As-
sis Figueiredo, Hello da silva
Couto, Jullo Bruno ri. Queiroz c
Roberto de Farias;

T. G, 265 — Elidiu Mnrtlns, Ne«
lor Josí da Silva Leal, ntàvio
Duarle, André li.ulnia e Kardec
de Morais.

E I M. 9 — Aliflnrdo .'iendon.
ça V boa. Guilherme Ma* bado
Ferreira de Andrade « Jo.

lll-ln-ii.il dr olii-lnl — Foi dia
pensado, a pedido, das fuilçfiea
nue vinha exercendo na Diretoria
de Engenharia, o 2« tenen lo da
reserva Augusto Gomes.

Triiiiiíerrnflii ile oflelllU r pm
Vn* reTorniniIna pnrn o Miniiirrln
«in Vertmiiiit|t*n — u minlMrn, om
aviso de ontem, determinou o t-e-
guinle:

"Existindo no orçamento para
o exercício do lil-12, aprovado pelo
decroto-lcl n. ,"..'jr,0, do ia de do»
zem bro rio ano findo, a compe*
tente verba para pagamento do
vencimentos, aos Inativos do .Ml-
nisterio da Aeronáutica, sflo
transferidos, para o meKmo 

' 
mlnis-

terlo os oficiais o praças da re-
serva de !¦ classe de 1" Unha e
os reformados constantes das rc-
lar;Ões anexar1.

— Afl relacõe? em queat&o se
rflo publicadas em Boletim do
Exercito",

hifttifturncAn <t« Cru* Vefmflhn
•Io lldi Grande iin Sul — O coronel
medico dr. Oacar Pinto de Carva-
lho, chefe do Serviço de Sando
tln 3' ReglAo comunicou no diro-
tor de Saude ter aldo Inaugurada
h 20 rt «j correnIfl. ern Pon o A!fi-
gif, a .séiii> da Orur Vermelha do
r.lu Grande do Sul

Ur *rn. A ii tte nit rar nlo enfermei
ro — o cheíe do Servido de Saude
da .• li.-siAn Militar, cm radio dn
ontem, comunicou itr> diretor de
¦Saude o,ue, passou a desertor a
líl do corrente, o sargento enfer-
melro Rubens Lopes, que serve
no Hospital Militar iie Natal,

Fonicca — Ft
muis, u% proven

i (ufcccr d

SKCUKT.MIIA l.lill.ll, nu
A.UH1.MSTIIAÇAO

DESPACHOS HO SECRETARIO
ÜERAI

rbcotunio José do Anual — Aiuueu-
te a curadoia ateilado de vida dr sm
mando, e atestado mcilitu tjuc bt icvista
riu.' rci|iiiailüB leguia 1 .i)(irioi jiflo dc-
cnm ler .17/11, llt 28-10.11,

Anseia Sumo .Maur — Indeicrído
visio (jue as alejfaçõcB da icqucrchtt não
mi. compròvadai toai fatos ou documen-
los.

Joafjuíra Mariano 6a
xacio1 nn rs. 7;-Uu( „n
los rie inatívidade, _ m
Departamento do Pcnsoal

Lourenço Manurdda — \'ij{. 7DI —
Faça*ie o expediente dr cxduiSo tendo
cm vim a a folha de antecedeu tea e u
fato atual dr grande indisciplina.

Alfredo Machado - Ajuairit aolmio
do caiu geral.

Oscar Jpaquíni di Cunha — C«isi-•Iriaiido que a função ilu icqocicutc c de
direçüOj «¦ i">i LiiiPutícáa or atdeni leu»!,
consoante d disposta oo a.ligo 1.7 ilo
decreto-lei .:?!>, de 28-IU-ll, manlcnlio
ii despacho recorrido. franctKo Vcnan-
cio Fillm ~ Dríeiiiio, á vnia iiii ile».
pailjd ii- pi ricim, exarado rm «o de
agosto íu- 15-iü, tm processo de Couckio
dc (.'d^-.r

Kuben,
iicenciado

ges Ferreira todos os acordo cum
o unlco "l dan I. H. T. I.;

T, G. 27 - lli-raldo Brndo Oo-
ires, Da si lio NaíiDrnne e José Ma

Dissolvida uma secção da
Falange espanhola

llndrlú. 2.1 IA P ) - A dire-
i;âo nacional «'r falange anun-
nou une n Federação das Orca-

Üor- i nizaçôca da Paianxe no Estran*
gelro, com
díssyh ida.

De aeordo

<-de em Madrid, foi

K, I M 53!
s a ptd- Ia

Mario Tinlln. to-
^.•^íi organizaço^tí
uçBfia esti it.is".

(..innndo Uo ;i- rtitlnlb/lo Horto
»tnrin — fei coronel Henrique
Azevedo Futuro participou havei
rpa*«mmldo o comanda do il*> Ba
talhilo Ferroviário, rio que
afastou a serviço.

le

ae

•íetífírarS" <ir rrnüiífrfncia

i
neces PrnnlonUtim rfinmndna * 1' Au

flcaçao riltorin dn r- h. M. — Deverão
uiz Au-i comparecer á 1* Auditoria da I»

a Cou j Iíept*io MílUsr
n.. cre suem cí seu

altm dc leçularl-i l1" t,nh
Eiocersios de mpa. í£dct

i comunicação^
receberão "In;-

ir
A - dissolução — paia a qual

nüo se d<» qualfiut-r cjtpllcação
— preaumivelmçntô deixa aa nnl-
dades falançlstau fura da Eapa-
nha e dan auaa colflnlaa cm reln-
ção direta com a organização cs»
talai partidária ¦::». Falange, ein
\ vz de essa relação bc cstabelc-
cer pnr intermfdfo da Federação,

oarudo a tu.i

publici

l.'l,ll
senie i

n'ir

Morais -¦* Considctj
vencimentos, no per

Ur mi air a dali
dcJtpiclio» a vijta

«in Depariamentu

tuna abríiuia
o despacho
lirr, p. |ia.

NajiHUl,
qur ton.ia

lllairi — Rdacione-ie *
a rie u.r WI4U0. |.a.a

de t.irdito, tciuiti rm
I» prefeito, de 31 de di
ul-,

i liana -- Certifique

>e . i-
Silva Ci

DEPAR I \MhM(l 1)0 PE

ri"tldwi dc Oi'rin,

Saipiltl Mai
Jo Pr

li líipeiru
>e u '-i, mediante recibo
rroa Uuarte — líequíír*, ar quitei, "i
tidio dr icri nliili, dc adicioiul. Anlo.
nio Rrlieno .Mvr, _ Indeleiiiiii. pot lal-
Ia de a-mur-. |cl»al, ionlorme «e vrrilicj
¦io iii'-,-.,i„ no decreto-lei 1944, ne J0-
I2»,19. Jo«i Uan.ia ilt Moral, e Ccorníni
Cori o dr. Paula C°ulinlio -- lndele.

u de amparo legal, Satm
Mciírlea — Jtuiif (usüíi-

em jiiito as^i^ttda poi i m
'a'a I'. I'. F« ,»rn(ii rm

rm partçj a nue ie dctins

11
taçao

a mesmí

SERVIÇO UE CU.NTUOLE LEGAL

Carloa VValfrid» Pandeiia -
ej-isen. u, no puni de 8 dti

Satisfaça
. J. Soa

pa

tiet,»i com urgência -> rste
pifiiar cKlirecfmentot.

i:O.MP,\HEClMSKTOS

receberem cartão dc exercício, os seRuin*
ie; hcnlioici: Hubcru dc Araujo, — Vai-
di mar Kaymondi — Jocelyn Scrpa —
llildcbraudo .Monteiro Marinho — K_y«
niiuido Verás — llouorina Fcçanba Hi-
tetro — Milhem Línofí — Juracy .Nu
nes da Silva — Al.nr Pereira da Silva —
Zulmira Lemos — MaWa Üionisia dc
Araujo — Juditb Alencar Monteiro —¦
Uuíoniar Vieira — Mana Claudína dc
Carvalho — Miguel Paia Loureiro —
Amadeu llrirelh — l.a Itcis, Celeste
Martins Coelho — Automo junlor —
Ltlio l'ticiia üilimarâes — llrai dc Si
Irene

TRIBUKAL UE CONTAS

O Tribunal dc Contas do Distrito l'c-
derai cm hua srasíio de ontem registou
as seguintes ordem dc pagamento; dc
95:0001000 a fanir dc J. Ullman Ju-
n,.,r; dc 85:0l)0|IIU[l a iavót da l>ns'
líiiiuia Meredlonal S. A,| dc 3S:0üi)|
a favor da Construtora Mrredionai S.
A.i dc l41:lrJ8»IOO a lavúr dc Mana
ii_ Laurdei Câmara Lacerda c outros;
de 84:092(000 a iavõr de Jci.c KeKP
Muni/ e uulroj; de 33;»059$800 a favor
dc Sebastião da Costa Alvlm c outros;
dc l.'5;000J000 a lavór dc J. 1'llmann
Junlor» de l-t.o90(UO0 a lavòr de Rita
Pinheiro Maryan e outros; de 413it90$
a favor da Sociedade Ura silelra de Ur-
iiiiusico ,S, A.i dc 15:5041000 a favor
ir Alberto lha», ilo .'l^JtOufl a lavúi
rie Albtno llaai; de HurSUISOu a la-
\õr dr Cavalcanti, Junqueira S. A..;
de 4l:75li|100 a (.noi da Sucieilade Ura»
slicira dr Urbanismo ü- A.; dr rtü
79:4701400 a lavòt ile Mllla Alve, dr
Oliveira e oulroai de 105:01)0100(1 n la-
vôi de Lauro Coellio; dc 55:411(8110 a
lavór de Daline Culicri.io 4 Cia.; dc
93:.II4|800 a favor dt.Daline Concclçáo
*' Cia.; de Ji):n.l0}000 a (avòr ue Dahllc
Conceiçáo -, CPia.i Itcülslrou uinda o
icvuinlc idianlaraenio; de 25:O0üJ0uti a'avòr de Aillicmar de Si Cirvilhn; Or-
denou o. seguintes levantamcntoa de cau-¦-.io: de Waldemar t;. PJnto & Cia,
Ltda; de Correia e Canto 4 Cia. Lida.
e de Llyjio Pimenta dc Melo 1'aaioteinlijiJii boas r levais as seguintes; deItjul Coulo Iliaga; de Olivia Krcltaiila Cunha Oonçalvcai de 1'aulo Lopcj
Oonçalvca Lima; de llrsa Plnlo ile San
lana; de Orlando Munir.,; ,|r Noemi lliia de Gouveia Aieie.lo. de Mamo Ma.
nano da Silva; ile Flavio Gnimariea
Ilarli.

Mr
ile I toando Geraldo;

•i- Hilda de Almeí
Carlos Angu.to Vttn

Moa
t.'ar-

CAIXA REGULADORA DE
EMPRESTtMpa

,.erío efetuados ho;e, os pasamento^ dosempieilinioi da, ..eiuintra mat»icida,-
8819 - 945 _ 14651 - 14803 -

JI73I - J4le.li _ I36í) _ -,..,,„ _
24149 _ .'J9J5 - 26J9S - Ju558 -

ATRAZADOÍ

13796 _ J5722 _ jistt

COMPAREÇAM rm) , RGf.NClA

M^,ia ItaboJ ^ ctiu ( ji ti_io

Lobato — Otávio Carrilho Fonseca c Sil-
vã — Silvestre Ferreira — Adolfo Pau-
lu dc Santana — llipolilo Amaro — Ori-
mar llacr Ferreira Lage — Armando
Inácio de Lemos — Armando de Almeida

Rubem tle Morais — Lcovegddo Sou-
t.i Kilgueira Filho — Demetrio dc Sousa

Manoel Camilo — Gilberto Guimarães
dc Oliveira — José Cordeiro de An-
diadt,

Aa matriculai ns, — 1550 — 227J —
J14J — 4077 — 4005 — 49J4 — 8501 —
II7J7 — 11081 — 14374 — 15079 —
IíiíOI — Devem comparecer com urgen-
cia.

Lúcia Tlnoco de Miranda Morta —
Matrícula 69fi6 — Aguarde * chamada.

Genaro Kíliciro da Gama — Milton
Antônio Alves Cabral — Carlos Al-
berto Filho — Antônio Luis Cardoso —
Gel son llorges de Araujo — Francisco
José dos Santos — Antônio Jofié da Sil

José Cândido de Almeida — Josc
Alve, da Silva — Maria Thercia Rica!
rione Pclnjo — Joáo Leite dos Santos —
Compareant com urgência.

SECIH3TAIUA
BDUCAÇAO 1

GBItAI, DK
CULTUIIA

DESPACHOS HO SECRETARIO
GERAL

Odila do Carmo Abranchrs — Luiza
dc Ulivcua — Laura dos Santos Ama-
ral — Ana Barata Braga — Delorme de
Avelar Muniz — Diva Alves Pinto —
Deferidos, em face das informações.

Manoel Soatcs de Carvalho — Kduar-
do dc Alu eu Júnior — Alcides Alves oa
Sílva — Indeferidos, em face das tn-
for maçórs.

Noemi de Azevedo Lcos — Levante.se
a perempção,

EXS1NO PARTICULAR

Kokínab de Son;a Santos — Daclyd:;
Pòvias Silveira Thomaz — Dora Mon-
trito — Ameiía Vilela — Marra Helena
Morais Rego lieis — Ju vencia Fernan-
des dc Olivena — Marllll Ilarbara Iti»
biito — Diva Vila Verde da Fonseca —
Adolfo Sit|iiciia Lopes Filho — Maria
Joaé Vnlciia (Lmia — NHh Doile Cos-
ta — Ktinice Porlo — Gchisa Neves —
Nancy de Menezes Sancbes — Carlos
Gomes dc Faria — Maria dc Lourdes
Cruz — 2ara Santos lieis — LvRia da
Rocha — Uscai Gomes —I Üilcte dc
l.enin, 1'uicira — Maria Otdia dos San-
tos Prssoa llarros — Rrnce Labrousse
Conlrciraa — VValkyría Ponte Trcvia —
lleiicdilo Cnsla Maia — Yvone Viana —
Oscar Gomes da Silva — Tcreza de Je-.mis Sampaio — Guiomar Harros •— Ary
da Silva — Maria Dulce Maqutefra da
Silva — NiUi 1'iola Pessoa — Stela
I.ricii Gomes — Jnpyia dc Menezes
Garcia — Marciüo Bomsucesso Moreira— Marina Domincucs dc Azeveõo — Ur-
lando Carvalho Madeira de I.ey — Se»
nnraini, Peixoto — Maria A..,ij — Ara-rv Oliveira de Meneees — Idaliru Me.Ilirm Coun — Peça se o rejislro e cx.
pecasse o respectivo certificado.

Aecio do Pr.uio Marques — Faça-ae o
legislo e «peças: o respectivo certifi-
cado.

Olsarina de Si e Snura — Nclron Pe-reira Salnl-Marlin — Rulh Gomes, Cresodi- Son/., Criu — Ilunrherlo Vancini —
Mana Madalena dc Soma Ajuiar —
Armando Gonçalves — Oldemar Montei-
ro Sampaio — Zcnite Guimarães — Ofé.
lia .le Melo — Jnrue Díjlcr — Geralda
Ciribelll MoieiM — Orlando da Kociia
ialiU» — lojí di 5ilva — Georgúu fet-

reira da Silva — Pureza Marcondes Ca-
chau — Joaquim de Miranda Rosa —
Maria du Carmo Lopci Martins — En*
Kracia de Matos — Alice Carneiro —
Raimundo .Machado. — Rcstituara se.

EXIGÊNCIAS

Dorcilio Peixoto Viana — Maria Luiza
da Cruz Freitas e Elza Arnaso da Süva

Satisfaçam a exigência.
Alsclmo dos Santos e .Maria de Lour-

des 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.

Em todas as escolas profissionais
masculinas ou femininas os candidatos
serio hoje atendidos, sendo esclarecido
nas mesmas a que se torna necessário
para .efetivar o ingresso no sistema es-
colar do Departamento dc Educação Té-
rnico Profissional bem como as possi-
hilidades que lhe serão oferecidas de tu-
turo.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
'

NACIONALISTA

Dtjignatáo — Para ter que responíer
pelo expediente do Ctntro Civico "Ruy
Ilarbosa" a profestora de curso prima-
rio — Clary Cunha Lopes, durante as
ferais dô respectivo coordenador.

Convocação — O dirítor convoca os
coordenadres de Centros Cívicos Distrl-
tais c Centro de Recreação do Retiro
Saudoso para uma reunião nn referido
Departamento, seguntta-fcira, ái J 6 bo-
ras, para objeto dt serviço.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ESCOLAR

Atos ào Diretor

Designações — Para o Centro Medico-
Pedagógico os médicos por unidade drs.
Lni/ Fernandes — Alberto Lisboa Ré-
cámier Si — Salnmão e Hélio de Souza
Lua: o dentista Sebastião de Paula Gui-
ma raes para o dentista José Ribeiro, du-
lante o seu impe.iimcnto, no 7o distrito
medico-pedagogico; o dentista Camle Si-
mão dc Brito paia substituir o seu co.
lega João Batista Salema Garção Ribei-
io Júnior, durante o periodo de ferais; o
dentista lelesforo de Bulhões Valadares,
para substituir o dentista controlador Ar-
mando Sarmento Morrei; durante o pe-
nodo dc férias; por omissão deixou de
figurar o nome do médico dr. Flavio Pc-
ifira Rangel, que tem exercício no b'
distrito e integra a comissão médica do
mesmo distrito, c os médicos Armando
Macieira de Aguiar, Santos Ferreira Ga.
barra e Paulo Dias Cosia, para servirem
nos postos Médico-Pedagogicos dos S°, 8o
t 9» distritos, respectivamente.

ALDEIAS EDUCACIONAIS

O secretário geral de EducaçSo e Cul-
tura, considerando que nas Aldeias Edu.
ucionais, criadas pela Prefeitura haverá
ttcolas-hoipítais, cujo cçrpo de tuncio-
uáriDí dcvcií ter prepararia técnica ei»
preialisada, resolveu instituir na.Estola
Prado Júnior os cursos necessários parao pessoal que íri ter exercício naa refe-
ridas escolas, bem como determinar que
aa adaptações e providenciai te façam
por entendimento entre o diretor do Dc!.
parlamento dc Educação Primária e o
rhefe d* Serviço das Aldeias Educacio.
nals,

DEPARTAMENTO DF, EDUCAÇÃO
TÉCNICO PROFISSIONAL

Exigências

Mallieus Alves Brai — Manoel Go-
mes Pinto — Raimundo Nonato da Silva

cCarolina da Silva — Compareçam para
esclarecimentos,

COMPAREÇAM

Os responsáveis por menores abaixo
devem comparecer ao Departamento — á
Avenida Almirante Barro_o, 81, 5c an*
dar, com urgência, afim dc tratarem as-
suulo de seu interesse: — Alaydc An.
drade, menor Edesia — Ana de Oliveira,
menor Isaiat — Antonleta Fontes San-
Uajo, menor Neuea — Benevenula Silva
menores Luii Antônio e Carmen — Can-
dida Teixeira Gastão, menor Alfredo —
Ccclha Gomes de Araujo, menor VaraEsthcr Borges Gimencs, menor Didi-
mo — Franciaco Santos, menor Elra —
Guilhermlna de Oliveira, menor EmiliaHonorat. Maria da Conceição, menor
Aiislotek-s — Hcloisa de Souia Couti-
nho, menor Leda — IMJa de Carvalho
-Nogueira, menor Ney — João Franciaco
Valentim, menor JoSo — Maria da Con-teição Albuquerque Moreira, menor Ed.
son — Manoel Salistr.no Pontes, meno-
tea Célia e Aracy — Margarida Passo,,
menor Lúcia — Quintino Dionisio de
llarros Covalcanli, menor Julia Maria —
Kohcrio Rodrigues de Carvalho, menor
Rirardo — Risolela Rainha Grilo, menor
Alda.

CONSTRUÇÕES NAVAIS

Reunida a Comissão do
Estudo do plano

Sob a presidência do major
Napoleão Alenc&atro Guimarães,
leur.iu-tc. na sede do Conselho
Federal de Comercio Exterior, a
Comissão Especial para organiza-
cão de um plano de construções
navais, de coiuormidade com a
Indicação apresentada ao pHnarlo
daquele órpãu, pelo conaelbelro
Leonardo Truda.

A composição da Comissão Es-
peclal é a seguinte: F. V. de Mi-
randa Carvalho, do Ministério da
Viação; Elvlnd Victqf Augusto
Nopomuceno, do Lloyd Brasilei-
ro; C. P, Bmconnot da Compa-
nhia Nacional de Navegação Cos-
telra; Ellas Coelho Rodrigues, da
Companhia Comércio e Navegação
Costeira; Maurício Joppert da
Silva, da Escola Nacional de En-
ganharia e Humberto de Melo
Nohrega, do Banco dn Brnsll,

Nesta primeira reunião, foram
assentes as baseb para o estudo
da questão, e ainda, que a Comis-
são reunlr-se-â semanalmente, âa
terças-feiras, sendo que aB me-
dldas de caráter urgente Beráo
levadas à consideração do pre-
sldente da República, indepen-
dentes do plano geral de lncentl-
vo âs construções navais, que. a
Comliaão se propõe estabelecer.

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 nn-
muros:

Sala T — «74 — 376 — S7Í t-
383 — 388 — 389 — 3S0 — 35J
393 — 393 — 391 — 396 — 39?
398 _ 101 — 403 — 104 — 40S
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
438 — 410 — 446 — 447 — 44S
450 — 433 — 453 — 454 — 456
456 — 457 _ 458 — 459 — 460
461 — 463 — 467 — 468 — 469.

5' aérle — Artl»o IOO

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 pa-ra o dia 26, ás 18 horas, os *o-
guintes examlnadores: 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 ho-
ras 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 ss-
patos tênis, afim de serem sub*
metidos ao exame físico, os se-
KUlntes. 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 Ca-
valcantl 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.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Despacho» do diretor

Anadlr Cerlmbra Amaronas.
Nelly Gama, Arlna Conceição Ar
ruda Plalsant, Nair Sousa de Oll-
veira, Anna de Lourdes de Albtr-
querquer Mello, Maria Lulsa Mar-
ques do Adro, Carolina Mllesl
Barbosa, Regina Lucla Arruda Pi-
mentel Sylvlo Mlleil Barbosa.
Hello Santoro, Ilce de Quelro»
Mascarenhas, Hydoma Rodrifftiè?
da Silva, Alcides Rosa Morales.
Nj\sa de Araujo e Sousa, Idall
na Maria da Silva, Maria Alice
Magalhíes F.iguetfedo, Daly Tole
do Bittencourt,.Annltà Kòsctio ds
Lima, Alderano Crissluma Pan
nhos, Yonl Rego Neves, Edson de
Oliveira, Edyr dos Santos Carrs-
patoso, Leda Ferreira da Silva.—
Sim, deixando traslado.' 

',, .
Helyana Haydt Queirós .— Ce

acordo.'
Suza de Abreu, Heloísa Dulc-

de Lima Rodrigues — Deferido.
Maria de Lourdes de Medeiros

Leal — Deferido de acordo com a
Informação.

Maria Lulsa SertS Camões —
Expcçase o diploma.

Exigência a satlsfaier:
Nancy Guimarães Cotia — Com»

pareça á secretaria para esclare»
címentos.

Procurar d. Auroa Netto, das 13
ás 16 horas.

Chamada áe provas oraU

As provas orais do exame de
hbbllltação ao curso secundário
requerida? nos termos dó edital
n. 3, de 15 do corrente, U.-âo Ini-
cio hoje, sendo chamado a exara*
os seguintes candidatos:

A's 8 horas — Haly Borges dos
Santos, Adalglza Magalhães Cas-
tro, Adelaide Melanla da Silva,
Adelina da Costa Maciel, Adonal
Duarte Gomes, Atda Cariello,
Alda Florlnda Malone, Alda Jen-
dlroba, Aldil Costa, Allemã Oll-
veira Couto, Aladlr Tourlnho d«
Carvalho, Alayr Gonçalves Mk-
gloli, Alba Maria Lopes Vlllar,
Alba de Souza Sole, Albertlna Av
gusta da Crut, Alcyone Tertúlia
no dos Santos, Alda Maffel, Alda
Peres Domlngues, Aldalr Toufl-
nho de Carvalho, Alice Rodrigues
Ferreira Neves, Almerlnda Mon-
tclro Barbosa, Alzira Paes de An-
drade 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.

A's lí horas — Aríete Ferreir*
Vldal, Arlette de Souza Cardoso.
Armlnda Gomes Macieira, Arnal-
do Souza, Nascimento, Astrld Ex
pedito de Oliveira, AstroglldaCas-
tilho de Freitas, Áurea Martins
Tavélra, Áurea dos Santos Pinhei»
ro, Ayda Baptlsta da Silva, Asely
Bastos da Silva Ribeiro, Beatrls
de Lourdes van Erven, Bela Poi.
Ilcher, BelkiBS Fonseca, Belmlra
Rezende, Cândida Alves da Silva,
Carmen Gulmarftes da Silva, Car-
men do Lourdes Rios Machado.
Carmellnda Emilla da Silva, Ce»
cllla de Souza, Célia Antunes íe
Oliveira. Célia Fernandes Xavier
da Silva, Cella Nogueira Grillo,
Cella da Silva Daudt, Coisa Pe-
reira Frid, Cely Guimarães Ayala,
Clrce Davles Ribeiro, Cléa Ade»
laide da Costa, Clella Maria da
Amorim Blanco, Clér da Silva
Cuneo, Constança Menezes Barbo-
sa e Consuelo Cabalcro Leite.

FACULDADE DE DIREITO
DO RIO DE JANEIRO

Exames de S» época — Inseri-
çBes — Continuam abertas até
o dia 28 do corrente as Inseri»
ções de 2* épooa para os diverso*
anos do curso de bacharelado.

Acham-se abertas até o dia 3X
do corrente as inscriçõeB para o
concurso de habilitação.

O expediente da secretaria .*.
das 8 ds 10,30 da manhã e daj 4
áa 8 horas di noite,
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VARIAS ESPORTIVAS
<_«jw.4.í a« r.víOJtfCi*»*

.v.t r. st r

Baüo tbfiui Ui t, dia !t or
rsvarslro, ts inscriç*»* para o,
clubts que dsujarsm ftUar-s» >
f'ed»r»cio Metropolitan» de Toa--
bali. paria s disputa dos c«mpeo-
nato* di* Segunda 9 Terceira ca

; tegorlsp.

CORREIO ESPORTIVO
TURF

A COBRIDA DE HOJI NO
jocKry-cLUB

••té nmyrido vai prorrama
de sdi prora»

O Jockey-Club levara a efeito.
< ua tarde, a sua habitual corri-
dk.dos sibados, para a qual, co-
ib» da coatuma, organltou um
programa, d* seis provai, doeis-
uando.s* tntre elas, a ísstlnada
aoa animais de qualquer país qus
sss-4 disputada sm último lutar,
por um lota numeroso e equlli-
brado. Hi alada a atração doa bst-
tüH» da lOf OM a: duplo, «ua et
iniciarão, respectivamente, com aa
quantia» ds 7:410.000 a 58:316(0.0.
(toadas da sabatina antarlor.

O» candidatos prováveis as prl-
raelraa colocaçde» são oe ss-
guintes:

Ooeano — Mandão — Garço.
Operlna — durjahú — Quindim.
Mery — Urucaré — Ssymour.
Orcamsnto — Orgin — S. Brtght.
M. Alvo — Bradador — Gagé.
Opulencla — Alarme — D. Stella.

A prlmslra prova será corrida
is :,3o da tarde.

MONTARIAS E COTAÇÕES

As montarias compromissadas
• eoUcAaa oficiais são as st-
guintes:

Prêmio Glorista — 1.200 me-
tros — B:0O0J0OO — Com descarga
rara aprendizes,

Cot.. Ks.
40 Conjurada — A. Rocha 54
il Oceano — C. Psrsira . 67
T. Uyãra — O. Macedo
36 Itafluter — J. Martins
27 Mandão — A. Gomei .
*0 Marumbl— M. Msdlna

.'««. Garço — A. Brito . .

íj*$; Itacelsr». com J. SUva. 600
metros »m JI"- Marauyra. com
1. Morgado, s Hlldora. com J.
Canales, Junta», TH mstros, em
43" !jõ; Palhaço, com C. Brito.
EI0 metros em 24"; Rapidez com
J. Mor»ado, 700 mstros «m 44"
!!í; Ssrodlna. eom S. Batista, 700
metro* em 44" • toe em 37": Sur
Bri»ht, eom O. Serra, 700 metros
em «S» í|5: Tibartum. oom c. Pe-
relra, 700 mstros em 46" ijt; Tui-
t«. eom A. Araujo, 700 mstros «m
46" s 600 mstros em 31"; « Zurllc,
com I. Sousa. • Velsda. com M.
Tavares, em paralh», 7»» tastros
em 4»":

HOMENAGEADO O SR. SAL-
GADO FILHO

Re«Ueou-sé, ontem, no Jocksy-
Club Btaailelro qinfsla tiomajik-
geiff* ao mlnlstr» Saltado Who
presidente dessa prestigiosa socle-
dade. Após o almoço qua foi _fe-
rscido a s. ex., pelo tabfnete do
Ministério da Aeronãutka. em
uma das aalas da sede foi inau*
gurado o seu rstrato. tendo falado
por ocasião dessa homenagem o
dr. Luis Pinheiro Guimarães.
Agradecendo usou da palavra o
ministro Salgado Filho.

ELEMENTOS QUE DEIXAM
O NOSSO TURF*

cie.TCU At ctiü^.je: nele» nnr-
constituirá motfvc pm-» nonside
rar o vencido come meno. porir
rflwe.

O» urupiaJo» Joçaram duas v»
re» vencendo o> chileno** po; ev:
f o* e*ju_Ltori*).f»í- nn; 7\*« R*tw<
invicto*, com rçu*;ri*i ponío** mi
nhoe.

Ot brasileiro* it, mu*,r»m -tri.
vetes, derrcrtanofi n, rhllenn. nt,-
txl e os tSrrawo,-,, p«r fj' per-
dendo P*ra o? ursprtfnnv p.i; **
le t*ct*rt. Têm çairr rv«rín* s~_*

í «#fti AktASHi â rt87- DO *>"» ' d0'* SídWos
ICARAl I *

NO COI-SKLHO NACIONAL
Consumir* ema fssta dl grande n£ DESPORTOSnnludi. a i*»gata qo* o C. R

1 Icurai l«\«r» a efeito amaria
! tala manhã, nas tgtiss fronteira» | O parecei do dr Joio l,yra'ã sus »*d«. < n» qual aWm ds ou-: rim. uln, *., r.,.._. j
!tros grlmlo. d. Ug. d. Remo! ""•• **ta* M P'"» «-¦«<•-¦ «¦•>

i participarão o Gragoati » o Ei , FeÍMlÇAa de Tênis di Meus
termo» que. realmente, „__bj:. I P»^. Clube..aos quais o promoioi
sara» . Diretoria » o ,___._ * 

-¦£ 
í^^^í" &&\.t_tfti da Mtentf, Me, ,

itsr-clubss a outros destinado» ex-1 na d» Tenl» d, Meüi a- fnnselhr
Exprimindo o regosijo dssu co-1 dusivaaisat» »o» sdeto» «ivi-ne• N'«cion»! d» Desportos n»,-» -

letivldad» pela significativa de-'gro».

W**'l-^ifl^LfjH^-tljHE>-|^]^^Ph_j>l^i^ jHHL ^Hl ^p^ ^Bkt ^Sbw .

NiBia^fete pSitóo i ém
j_W ~SCC^—TÉB—*r*f*~' ' *****£' "¦—'rV-1 ***»**«n,'*^3fcí^:*rH **> *-_r^k t»- *• -^ - *iu^Bl ^^K_ ^HK "^^K "aHL. ^MB^. *^B

A propósito ia reme«Mi d" Rj»

tu.--st- .*prn hitv nt*¦- hjhv-z-í**^!»**"flU« coijí-. it u*»n. n*, ctyni:-n\ i »
(jitp mt e>h e_t>úhe*_fo> t tn^fíMi
ikit>"*' íft i. ¦;¦. 

í +jh vji-itjdi. dn ntí
Biero Incipiente Aol«í

<"' nflnwo inoír-.ei.ií ria, «*.««?
elagSac ou, pi-atjõáni »»•», n-f»^;
om «spo-i», «.v.n»,!»,, , *rt,v*r

¦ lo MiwirUi. tU or-

C ->* N>-ríf^i

momtração de simpatia e apreço
do -Correio da Manhã", tenho a
honra ds apresentar-lhe o* nosso:
efusivos agradscimentos, acen
tuando que essa noticia, qus so
bremodo nos penhorou, foi motivo
d» alegria no Fluminense, não ad
pelas elogiosas referencias feitas
so Clube, como tambem peta. im-
portancia s relevo ds qus ss re-
veste, por ter sido pt-blicada pslo
grande orgio da nossa imprensa
ds sxtraordinario destaque no
melo esportivo, «us t o "Corrsic
da M»nnã".

Com a a expr»*»6es do nosso re-
conhecimento, removo a V. 8a. a
segurança ds nosaa sinoera ssti-
ma s elevada considsracão. '—
Fluminense Futebol Clube Monos!
lie ãforer* Barros Xetto — 1» Se-
rcetailo".

O BRASIL NAU COMPAMCE-
RA' AO CAMPEONATO SUL-

AMZKICANO UNTVERSI-
TARIO

l'm nota da C.B.D.U.

¦tomov *obs* o sr. ctbo
arasbà

Conforme «atav» marcade. rea
li»oii-a« entsm. t i»rd». n» seac
do Vasco dt Gama. » poi»». do no-
vo presidtnte. o sr. C.rro Aranha

Batlveram prsssntes à solenidt-
de, qu» transeorrsu num ambisnte
de grands cordialidade, «ntre ou-
tros. os «rs. Luis Aranha. Marcos
de Mendonça e Joio Lyrt Filho.

Cl.niw,fjin pn: ,n»|,, rt, lnr, „(,.,
necrssíiia aprovscün, o sr. Joio ¦ "i* d' wlniitiisi:i,{»r iwohh«, /,,
l.yra Filho apiesi-nioj o seruin

A A. Â. CARIOCA DltPCTARi'
A TEMPORADA OFiCIAL

DA r. M. í.

. abril, tsrá como concorrentes ta
j tsa cubes;

Da Confederação Brasileira de Série A — Riachuelo. Fluminen
Desportos Universitários, com se-1»», Vasco, Olímpico, ritmengo c

'deoreto-lel J.1P» dr '.,.4.41,

Arraacentou. tféir disso om-
no pai», aprna» eti-:, uma oiurH
Fedf rtajãc 4edi^d, a esiv sspo

H4 pouco tempo a Fsdtncào dei ta sltuaAa n» Estado dp Sãr Pai:
Baakstball aprovou a filiação so- ( ie. e SStítííbeii flnairnsmc- ttvr
licitada pela A. A. Carioca, como| o Brasi! não r-M-tenr, » sniid»-S^de espacial", mia essa pro-j d» interniriona: que dirúrs nr
gressista »fr_mlaeào de ViU Isa-i mundo, e Tênis dc Mea.
b«i, oficiou à rarscMa tnthiail», so-1 g*.porh,i oi-el.mlnai-mrme. „u-licitando sua tr»n»í«^ncia para o nlo „(vt «r ,-voo-ao ",.
quadro de -efetivos'^ sendo acei- _m „f.rfn,lk. „ „„„ „t! ,.,.,,.10. Desse modo, a próx ma ttmpo- ,. ... .__., .„ . . „, '
rada, que se.-i iniciada , 7^! If 0,. Tf „'f ^ 

"^
ciai. 01: que n,ifi nassfim f»rtf«ni-

i» ptrecer ou» in*, > tprovaqSo
daq-.*s!e orj^n mltimo do» ps-
portei:

-B»n oficio dlrisidu a san Con
telho, a »de-r*e».< Metropolitana
d» T«n!i de M<*»>, .'i:ii,ia(l«. i-p
cantemtnte. n«ut capital, rem»-
tej o seu estat^ii. pira Pf,|l0 ae ,eue »» re/are « seu
aprov-atão. e solidioi esclareci-)<<•« ««tiverem >.o(- « dlrecEe rt«
mentoi sobre o procedimento Qne , entidade* dr nateraa ^micíoi 1*0-
d»v» «dotar, para i,. t oti.-enh» a ' mo twm eso.lar.-c,.. w tu*., twrto''«
vlnculació re>iida no art. 10. dc • Onlco. rto _n if

Cftt*»t9l fwrntanrnfp ou tt-wr.sjj*'*'.
no. \>sHe cuvi «, t-MÇKCdvat
¦¦hüilurtea. mitimii, n. a»sc,r1«o»Uui 

'•

¦ i.iAnnnJi» ficurío v.ncnlerl»' Ml
< •¦; D . eom ou -mvr ¦*'í^•^*»^>'hI^^!- !
nienio Internacional

Os «spn-ie, rtr nsiiii-ew, espi-. ;ciai de qut rr,:n, « iw aã,. n, iti

"eti, :•%,:

#}m Mxtnc.h' r
V*€ rAi> m^jt, .-i
•K'1*r-U K-:
,'ilta'-«.-íi a
n>r pw-ivpajf»,, 1
h"ftv,r<M. St li. >* «
**# t**'* ^íwsi. hwrfííft
d*r»<u*r- p*6n*i*L ¦•»>,?•
Tpf»í-í(í ivü-fitt.r»»» - j»r
títltt, **i/tí 7"^T>ÍH /ir
ttíPStTifj afrrrrT^.f -*, fi
p»-M»06f íl, 1»~» ».

A r^Tm», ôi lvWiih*i
*9*!4iQÇipt S«i"»*i*.rti ¦ r
• nin.* ínÃ^-vrí-v ^M^,t^'9tíy% ¦_¦ 1
_lra»*« ci"> * *i*e*í1» ht NS-.**!» *

em»n*,, n»i » nplic» li ft» „e~.ttlt%).~M tfcme fn^ei
rtnolaj -nor oomo nm entiflade.*.,, n^,ts.y •mr-t^s..

^ÍS'"' """envolve, r ,-„.*-: s:„íf. ,n, ^^ KfM'%^.RU£,)_.-1 eaoo:-te ri, ibüuVmH e»pe- '--. *&, 
C.,^ 

_^4^h
rlt,. t t*1«.í i.n.t,i. «hifik nfcr , tr.
clplen:,. r Mim. -r nv, rnn.-.rit
0ÍN«R * »lh fillnrtB» no meio dás
uiml» 14 coni* fcifriimss _. turtra i
p.-o'is*«r n« i*iíis sspo:-ii«»

V Wle,,

l«ls,
S-mnrr cur »«l9't*m nt nt«t!*itf

Pedsm: > mi- i*s9i, Entndo ou Te---"iíó:*to. rwjr mcr-nis * ft«wn,>;R*-sp*n

f ut.in.-rt/; '

> -""rínnh^-ipi.-f.ff a
í Mrtrni_Híttsfli, .'.. Tpr

$*<¦:?*<¦
'er-

Ar- r>

I de »m São P«ulo, recebemos ¦ at-
guinle explicação, com refsrenclt
á presença do Braail ao projetado
certame universitário d» Mont»-
vMéo:

"Realleando-»e em Montevidéu

Prãmlo AnaJl — 1.200 metros
-• 6:000*000.

Cot.
30 Gurjahfl -- J. Canales

Descobfrta — D. Terrelra
27 Operlna — C. Pereira .
t» Dulcina — R. Urblna .
30 Quaatmódo — S. Batista
J0 'Quindim — G. Costa . .

Ks.
66
64

Foram ontem embarcados pa-ra Sio Paulo oa animais Faus-tina, Tsruel, Marcelina, Tambor.
Cauterlo, Glbraltar, Barreira, Elv,Shansal, Taco «^Isoldav Todos;! simultaneanwiti. eom''íltaü'^!

8. Cristóvão
Sírlé B — C. R. Botafogo, Ti-

Jucá, Sampaio, Grajad. Aliados.
A. A. Carioca.

«rle c — América. Botafogo
F. C. Cirioct, Mackeniie, BsngO

INDICADOR PROFISSIOKA %..

vão partiolpar das prtximaa reu
nlíes do hlpódrõmo da CTdade
Jardim. Com o m««mo destino,
•eguiram bs entraineurs Osrraldo
PeIJd, a C. Corria e os Jockeys
Reduilno Freitas, Pedro Simões,
Vletnts Martin « Armando Roaa
dsvendo seguir hoje I nnlt» o Jo-
ckey Geraldo Costa.

PERDE O SEU BRILHO O
CLÁSSICO REVANCHA

Noticias, procedentes ds Monts-
vldíu, dio-nos conhecimento de
qua após seu exercício procedido
na manhã de ante-ontem no hlpô-
dromo de Maronaa o crack Lunar
que defende a Jaqueta do turf-

lame continental, o Campeonato' O COS'SELRO BVPBEUO fi*
Sul-Amerloano *UnIvera8Usrio Ae »r BKnvr»Futebol, a Confederação de Des-, «aiAi*
portos Univsrsltarios nâo partlci-1 . „ . ,
pando desse torneio, vem • f«b:i- r,I*^*d8,^í!"V^Í0-^co explicar as razões da sua au- \., . 

° ¦? Pr*«ld,ínt» * r- •>¦
ssncla na referida disputa f' "f*"***1*» *••> axsrcido ds 1»4I

Inteirada dsssa resUsaçJo atra- ?!v*r4.M r,lmlr M Próximo dia
vés de um pequeno noticiário da

Cg, ãs 3 heras da tarda, o Conse-
lho Supremo da T. M. F.

FM PUPILO DI Tinrc FOto rgscsDon

imprensa estrangeira e posterloi-mente por uma comunicação daCasa do Estudante do Brasil, dlri-
yiu om -0 dt deiembro ultimouma representação ao erabaixa-1 _dor da República do Uruguai no _íf"" -*"> J3 U-P) - O
Rio de Janeiro e ao smbalxador! O"»1*-**» «"Paíar Abai Caasic. pu-
do Brasil em Montevidéu expres- £il0 :do »*-"=ampa»o Loi» Angal
sando os seu» aneelos em concor- "T** derrotou por *ta*ocl:*out"
ror nesse Campeonato Pondera- n0 Primeira round, o aeu adveraâ-

íi »»; Sr* frqUJ«éakr. J^ «f^*»^'k^ ^ «^ « •»
u 

_Sr__,u* 4^^-" SSu«iT2'mo^_7oZ\r. ^ '" "»«— « "-*-
amanhã com osracars Bubalco e| torJdadM 6 e,Uidad,s Tom^lm-! p.ark.'' -*<*¦ b«"««clo da Associa-

Aêvogai c t
JOAO NEVES J)A PONTOtEÀ

e JAIB TOVAR
Ea. Prora i; - A,, cinc» Aninhi ??I*'» <»> » 4W — T. 43-S53H • <.v„,i,
íernand» de Andradr Tuãno»
Airoidi t;-_ci Aranha. 43, IO" tptia-
Sllt, 1,001 , l.aoj. _ Tel.: <}.S...-,

Awm.-v*., *>«m*s Sísvii.- TiM«<íw, >».¦?•* í?--'?»** •ik ^k\0tk 'fyrt».- §W
DK.JA1.MEPOOG1 • •*•" _«•

^•«.
VARIZES

HiMi»! -• K

IHcs

(íi*****fti

- ll Pm
( 11 c 11 i *

c- Sr,*fmti".. '. p*
ftjMtí # S_*tàs*í Ht ^f**.

'-- -,*4 ils«,M«4.»

OR MARIO LEMOS - - i *-i
107 - Tci.i MJ»S1 - C. Pn.,.,
I >N. - End. Tel.: LXWOSAP IO

¦*.:¦•(.

Prtmlo Sedutor — 1.400 metro»
¦t 5:0001000 — Com descarga pa*
ra aprendizes.

C«t Ks,
íl Mensagem s-i E. Coutt*

nho 50
25 Piraclcabana — A. Brito 64"60 Sejrmour — E. Silva . 51
60 Apa — C. Brito ... 61
50 Urucaré — J. Canales 65
_t Msry — A. Gomei . 55
40 Forrlsl — R. Silva . 66

Prímle Antrs — 1300 metros
fc 10:000.000.

Cot. Xs.
10 Orgin — O. Reiehel . 55
I» Moleque — J. Mesquita 55
60 Jary — C. Partira . 53
10 Rosbife — D. Fsrrsira 65
40 Ugrlngo — J. Silva ... 85
6» Mirah_ — J. Mortado 53
36 S, Bright — O, Sarra 15
26 Orçamento — J. Oanales 65
70 Scarlett — I, Sousa . 63
»0'C>Tla — R. Olguin . 53

Caran — Não corrará 53
30 Cj*2oe 

'—¦ 
J. Zunlga . 55

Ptlmlo Dona Stella ~- 1.500
mstíoa — I.OÇOfOOO — Com dea-
carga pari aprendizes.

Cot.- Ks.
10 Bradador — C. Brito ss
•0 OnJTt — A. Ntvsa ... 49
20 M. Alvo — J. Martins 58
50 Glorista — O. Reiehel 50
6ê Mondeslr — A. Araujo S4
6» Gag* — D. Fsrralra 53
60 Controls — J. Silva . 5S
50 Lido — R, Benitss . 54
50 Gablno — O. Macedo 56

•rémio Bitnvtnut — 1.500 mt-
tro» — 5:000|000 — Com deacar-
ara part aprendizes.

Cot. Ke
V) I*ritnt — R. RodiigMet 56
30 Obui — R. Urbina . 53
«o Pon — J. Silva .... 56
27 D. Stela — I. Souw . 55

Thankerton — J. Canaies 54
S» AnaJl — A. Araujo . 50
70 Asttca — J. Zunlga 50
60 Sapateador — C. Pereira 54
40 OpUlencia — J Martins 5S
«0 Relato — a. Brito . 4S
30 Alarme — D. Ftrreira 55
30 ArataS — W, Cunha 56

DECLARAÇÃO DE FORFAIT

A secretaria, dt corridas rece-
tatu ali ts 7 horas ds nolta de
ontem, declaração ds forfait dt
Csrtn.

FBÍAGEM PARA A PRIMEIRA*
PROVA

A pssagem para a primeira |
prova está marcada para à 1 ,30
da tarde. Os interessados, jockeys I

Profano no clássico
apresentou séria leoão em um dos
membros locomotoraa. O filho de
Stayei-, sofreu rutura ds um dos
vaaos do tendão da mão direita
o que motivar*.seu forfsit nessa
importante competição. Lunar vai
assim entrar sm tratamsnto.

O FALECIMENTO DE UM EN-
TRAINEUR DO NOSSO TURF

No Hospital Sâo Francisco de
Aula onde se encontrava em tra-
tamento, faleceu ontem vitimado
por pneumonia dupla o entralneur
Joa* Dias Corria qus presente-
mente tinha sob suas vistas os
animais Negulnho e Septro. Seu
sepultamanto tati manado para
hoj» no cemitério de Sio João
Bs tista.

IMPRENSA TPRF18TÁ

Recebemos, como de coitume.
oa semanários especiallsadot vida
Turfista. O Jockey, Turf Bresilei-
ro e Calsndãriõ Turff.it» Brasllel-
ro, com informações completas
sobre as 'corridas do Jockey-Club.

0R CESARÍN0 RAN6EL
Rtíet X — Cirfe Ser.. An. Ujntd

Pai; - tsdrij» Siln, 
'34-A. - TW.

3^66^4. Exime, ,m doaicilio.

Revancha,! tos. solicitava^^ quê 
"providência.^ 

cào ios Cronistas Desportivos.

ROt-RIGl _:$; NEt ES - *'Hranco, lt;. io» anA Tel. II
DR. MARCOS COKSTAKT-NÕ í
U. Marttatllu Sal» l.lOf - T. 4!.|
¦ -¦¦¦«TO *«itb ns mi:
CO.-.-ÇÇU.01 - Av R.o Srtn.r,114, g.» pav. tua 207 — T. tt-im

â. A. DE ÕOf EI.L0
li» <• .laori*»— S. Otiílao,. »t », |», ,,..
S. Piulo: R. B« VUa. lle-i- tt MÍ53

HERMES Llià
1 **¦ Marje tt. i.. _ Tj| . 4j.|?5í

Br. ilhur.» EshipImI.»
Ue S^rviÇO S"»C Te ÒftQC«) **¦ *.»f

i*eiue ük Pitci.irtvr1»
ClrU.-fi-fk Í.P7R' . í?lMw/-.'fif-.t

nr*- i ,i — Í2*~iió«r *il«tirtwii '•'•*
tr»t6m«RtO *"'«hb»iií fw-sMítrni

íi* («-.otjíi r*h -t f**^/•/-^p'-l^ pt*et*OM
rif !^"»^^» n>«iirt.n« *»"n.TPhr(»Tt
11 » - At ft ho-Mf» r*ti. "U rr.»f.!*i

DTO"b>nrli i";'^'
t fãí^t-f, ]tt% «au 40*. ar * *fj»** n«r.

t»*A «. p.r«^nt ff*.-Ttç*trr«

Vnrt***(.T-e r»» • *,Tf*f*í**?Míl (,*'¦..'i**.ií ** Ktfnidii. ^-'ipí'* jtt >. *•%
—. Tel, *i'.r.*ifi[ . i, *, •¦-,,,

V.«, 1..^ «»*, aU»*t«<astW
*•), #«?**_*>líia;4 i4)*_f.4

n. HiRto mu.

9r%, euirmm ^%-_»*«*i
¦**v^*í'»¦^•,** **rAtt*r>+$*% íí?^M(^-«-
nutff-tttimm, r*er***VM*. %»ij*»f...
•»**• ri*». «^', "Sn ~'*p,.s.i'*)».«
* «trf*tr>ttft| f)t)i v; fc, t-' Vf

T-,

¦ K ^rw !»*tóti m \M!q

' !'*.*'¦¦

.1|,C Fl

M0ESIA R0LIH

I ¦»» t. Je»*, ftÜM.. . Tel Cf «"*-

nesse sentido fossem tomada» c'
mais breve poiilvel. sflm de quti ° BAJ/(rv VAI i FRIBURGO
se concretizassem sinceras aspi-1
raoSe» dos universitários dc | ° principal quadro d» pi-efiaaio- , ,Brasil. Inai» de Bangd ir* no próximo dial . •""f**"'* em. ewnrraai < erimm,

¦Ssta Confederação adiantando s de fevereiro, à Friburgn. iflm 
**—***<¦íW^aah^MlfcW. «*7tlt

se noa preparativo» endereçou ao i ds enfrentar sm match «mittose •,,"-*E' *»A»»0»* — Advogada
presidente da Republica, por ln- * ° Esperança, campeão local. BCRICO lOITA — tr.»*»,*,
termedlo do ministro da Educação Cau»»» civla, comercltl» e-imi
e Saúde, uma petição e se comunt- i FA.KGIO LgVAKrOn A ÍÍG..V- iV»f-^ÍÍÍSl*í* Ns.tumimçtr.
cou com a» suas filiadas estadia!» DA MTAPa \ P.^ò.e'."P^uradorl.' .m*.." ,'P»ra que preparassem e estive»-; 'Onrldor, 63 •«• — T.I «{.«fli»em com os seus jogadorts-unt-! Buenos Aires. ;s iAP.i - o'.—jr;—g i—TT.
versltarlos devidamente avisados volante Ju»n M. F»ngio venceu a 

' 
ÜT. DtílOw JtM Fírreírt

para que no caso de noss» parti* «egundt etapa do Grande Primit
cipação, serem IniidUtameníe! do Sul. entre General Piro e Oeeonrocados. Enquanto agtiarda ! neral Roca, cobrindo os S43 qüBâ*va essas providencias das autori-: metros da etspa em oito hora»
dades uruguaias, dirigia rclter*- 4 minuto» t 45 «egundos.
dos apelos ao governo Federa! i Fanjio mantém o primeiro iuno sentido de contar tom o teu : sar na classificação ^erel c^m I*apoio neste empreendimento. hora». 34 minutos e -S stgundos.l Ar. R|o""ãÍnsomente em 7 de Janeiro e quelsafuindo-se a tis mais nove con- * Vü .'—.es:* Confedtraçao recehe um te- correr.-.es. poi, detoito ía -uti. ElRtUlIflO Ót, LtlZ Plftllagrama do Comitê Executivo, a f tiram per v»rio. motivos ' 

mmmmmmw -**1 *•*'¦ * ««¦'**
primeira correspondência do Uru*' Hoje «erã dlsputeda a terceira
«uai, reclamando o embarque oc i eupa «ntre General R,*ca » F.i-team'', universitário braillelro e 

"qual 
num percurso dt ?s« quíU*comunicando que o Campeonatt metro» e SOI metro»

teria inicio no dia :'4 de Janeiro. •
Apesar desse atrsso procurou rs 

' PARA PHOC1.AMAÇÀO fWÍsolver com o Ministério da Educa- CAIÍPS6ES
çao » Saúde, o embarque parsMontevidéu. 0 pretidsnte d. Federação M.

• itíPtu Cí<"ti***jr»* f9
rui . Moiepíii** de U><t ».-- ¦-. ¦ _.^.
Graçi a. it mu ai, t>. » a'.. _»t,
k\ Alm. Rfc-rr»w. . t*%. f"* # mt
Tel» «tí ?•**.» « **(..fitü*i*t—m hr."»..

DR. VITTORIO tÂKAR?
nt ***"«t*ii fcttim^tT-a t t»*.ffMf t-*MMu-/

Vtr*f.r*t*t9H *••••*?*
»:•-*.* Y **< « ¦¦ * h.

a -'
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5 í «119 r
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*f»lí' ¦?*_¦****>.

ipkitmt ^ *w*wí
'siífíf' "Vil

f» Sí'-** «tv

Mééitens eapfictmssto!
OR. Ali ARKS RARATA

nl, Pu, *l, lm» íi - i. «?1fc7i

f?llk fi Ttf
.Ws|»fH>í
í». flfc'wll *

f • SÈYrttjV
fl,>'¦^^:t.'í^4D.

'.'ttKffttlt.
ynittf**

DrmrK.m^u f;*k™ 5S"p
gl""" Afütt,'tl — » * ant T. «.14M

Daniel de Carralho 
~

Gennaro Vidal Leite Rihenro
8. in. 4r-1lt!S»

llriiili- f, Se:, .-ttembro.fi.
7.' andar — Tt] <l-7»70

PAULO V. COSTA MONlRÃl
Cimu Cei, « Co«t:ciai, Admimitlt
ciodtB&SA, TnVtHicfiei íttiohiitsria» fc
Csitfla l> inritr. ul* .i« T«i 4243SS
*»¦ KÜt Pnacht. ',SI Ri» Ce Janei*»

Drs. Oliieira Podripucs

DR M HA_.Ii. CALDAí
ll* A M ¦*> *¦ K**$ N»«1l*t|!ÍéYl
Vl*WI hl**!'!""' rtft» npw «s****1 riM
plHi — l*nr»tt,*s<> tpt+f~-tmtrt*
K> t.ra,-_ *sr»r*hfc :\ f• atu, * IMv
Tri U-7S24 ii»» >* hs *m rK«f»í»

sakatíSík m!»:' mmí
W«. OnrM MMtMs ¦«_, r*i —«R

t*Wr** . rs* . t--**f»|-.»-»# '»>» i'ín>.*i1<fci J.*-..*t~--*, **f»**K,-;'?*«l.. i -_s. 
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,-. -»*. <<, h»>i,tn.e .,. çèi**ff!_-í
'Mait.-thiert.piv v—,-rw».?# »*'n
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Awtiwenri» wn-».-, ^-nit»»-»

•f'T*n^r>í i*.r trtit^fc, Vtfn t«B'Di'**H*«
' sDR-í-rfcirr/iv. Í5ti1*í!r?n**|i*'ft »,*>f
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FUTEBOL
OS JOGOS NOTURNOS DE
hojb rna campos sales

O ministro Gustavo Capanema tropohttna de Atletismo m.rr.-,,- I HirnM» tt.-i,..-ponderando a ,«as«, dt Um- para.o dlÃ"»» WO-?PoltV^Í »V^? lí 
M,Châdíl de Bsrrns

vo para os preparativo», conslde-1 rcuniio dot «preaantanies afim Dm 
'- 

^'"i. í' " •• ", "nc s*"-!"..iam" 
___rm,.P."Mrt* "^ dt"ld' **'• tum>riá0 •¦ wH-MS £^__J_j22iJL_!_i«»_l.-_Í

***r . r-W-T'» '* **C(i'"*l*i tP*»*
¦¦"-»*--*C*.' FW 

'lt-?*»,

•'•Wtfí»»*?,
¦lívrtfw- ti?Vrtfí>*,**3[j>fc'í». . V^fftpj'i*mm, Perlnim, SiWlmn^a..-.^•'"i.-.- .. ii»i-pt^i. !Nlm m t^^-fa, !m,;,w!>>.'"" %" " '"" "Itau^nttif.. ivlioíCTH?*•-ít BHhI*».

tii» v pii-.**T«T-ii<in*ji_

tlrtoprâit Trftnms»n«np,
H, i, A LMLM-A RICIÍ K ^*i ^fH, ljí||t|..(.

ii. . Hmi. rv, _M«_mw, favAf^lf,' .s.

| 
<*ipitada que »e faria 4 Montevi

| déu e o nenhum preparo de con
Xo campo do America F. C. aobi !unt0 io 0uadro qce representa

a organúaçâo do "\'»tei»nos Ca- "a ° Bl'»stl. delibero*.* que nessa*
rlocas. seri realisada hoje, ás 9' condtqôa» a Confederação de Dss
horas da noite, uma partida amia-i p,*"''ua Universitários nâo dei»
tosa de futebol, de cuja rend» se] ' 

_?*:1'-lcl*-*,r, do Cí"il>eonato Su
destina ema percentagem para ,i
compi-a do avlio "Pa-f.

Serio adversários doli quadior
de jogadores profisslonsis. escala-1
dos nesta ordem:

Team Camisa Branca — Al-
'redo, Hernandez e Xewton VI*
centínl, Og e Quirino: .Velsinho.,
Moacyr. Plácido. Peracio e Hei- *
culta. Reservas: —. Chiqulnho j
Enéas, Portei!». A»U. Jocelino,
Adauto. Alfredo 11. Sallm Lélé
Joio Pinto e Orlando. |

Team Camisa Preta: — Otici-i
nha, Jahú e Augusto; Bisuá. Zar*
xur e Artigaj. Lindo, Romeu
latlaa. Pedro Nunes « Véví. Rt*
servas: Mozart. Pinrado. Osnv
Dedão, D4dó, Médio, Bolinha. Iii

tarlos indicados para a noss» ' maçío dos oampeCas. *di»iribuic_..'r
qulpe, analisando a viagem p.*e-1 d» prêmio», flr-^ô 

". "l.í 
1 C.''1M' *•""•- ''< -"•••

procla'ibuiçi
lix«ção de taxa» '.."".n",^'

Americano Universitário de Fil
tebol,

nwni« desM aceitada iecom*ii-
dacâo do ministro da Educa.:i*> i
Saúde, reslveu-is que o Brasil
não «a faria representar ne.-sc
certame

Ealea sào 05

> mtntftlidtde.* t> rrfvirrsm dfii !«*..
legulamenioi d» entidade.

O S. CRÍSTOfÃO TAI KXtfüsS
tar o rrpi

A.-uri d» uníientai o Tupi. em
1u;r de Fera. no próximo dia 1 at
fevereiro o s Crutovào A (". i'+
•oUciloil > F.M r * ne.-e.-SM'il
licençs

^alua<ie Mt-fiu '..«i,, . a
tia BrtBcc 10S-5* Sil* 50... 1 «J *..v

Robert» d. Frailts C_.tr.
\c\ocAca »- (TuMici de *l «tuthi *_ui* C\ti% t» Co-mmüú Rin »*hi

cellos. lleiaani i.ea!s etclareclmènlos aue nm»., , t-a Contederasâo de Desporto. Uni- ?.,l!Í™x^nbw,° Tnoraf « '

Clínica médica
^ITlSiLÃGClri a""-T"ku..

doCti-roo, t. — Te! . ,1-Hi.iii
== OR, HEITOR ACHILLES
Horaeio át Daesçu oc puim;o a» *•** Ptcnu^

li:. 7' aca. Ta J?:,|l;., Ite, «. jo: l
versiiarioa tinha o diver de pre»
lar aos wtudarUei f s\o*> dí^puiti»
tas do Brasil"

CONVOCADOS OS JUIZES
PARA EXAME MEDICO ,

NA F. M F.

* Uu i — Krsncisco C_idi.« Ju*
nioi Haroldo Diolhe da Cost»
Hernunifildo Costa. io»*> Agui.,:
João Bairoso Filho lro T Rrvv,
loão Lm,j J .n'.or. Jo.Qu.aj Tu-
reira. Joié di Cona Kovtii e
Leonldei Kousemond.

Ui» S - ,lo»é ,l**ionimo 1 eifa
losí Mo*eu» Brandio. .lo»e fere
ra d» Silva Jo«é pinto l.oicpt-l

Iniclando-se no» pHmelrçA dia,p
1e f-dVerelro, o* finnií*» no CV-

bl, Adll»on. Canhoto. Ltnlne. I uai lamento Médico, dt r. M V,
Gerildlno. Nestor e Jarbas. 'os 

Juisa» e auxlllares convocado» Lui-! Pelluçlo. Manoel Chnstírií*
Seri juiz, o sr. Mario Vlanna, jen) primeiro lugar, leráo qve ob-, Manoel Sihs Mano Ribeiro t« a preliminar Jogarão o clube]servar a« seguintes exlcéncia» Nelson M.i«ioli

promotor e o Boniuceito. jimposiai pelo refeiioo deparu- Uu 1 — Lul» d» Co»t» Xavier,
mento. Mano fV»nci». o Faccini Mario

ai • Oi #nanii-« niedu-u» wi-áo ' **>une» Diiaiie Maurício Fuchi.
inieúdo» em .' de fevereiro, ar- ffslaon Graea .Mello Octavlo Ca-
K-.inda-felr». »» 16 hora», daiendo orai Unr.iir ds Aimeida, Oi»ai-
¦ is juizes obterfm »» ftcha. nu-jdlno M»jihc!li Oswaido Rolio »

do sr. Vargas Netto mersdas par» a ordem ,ie coa- Raphael Ferlnunl.
mada. | Di» 1» _ Xewton Pereira Os-

Além aos exames clinlcoi car Per«ir« Oomn. Palmerio de

M, 0HV£RA BôiaHO **_
HínSicmi — Triurortitc p*u \ _c)n> áe

¦ Pr^nr*» S»Bjue dc dotott, TatvrtitilM-!,
éubrir, «f"?nilo»e. **< — C(> H-ihp-t
(it R.t«*t. il, Ap. 501 _ íe, jg iJjjg— H*i 15 41 1í hor«»

CÍlDV

díSíf."
DR. Ol.YNTBO OE CASTRO

rtim .Imif, ToIt Cwmiii 1 rtr llir
vnjor. 21. ¦. h bo:«* — Tc. 43-tMl._DRr"DANILO~OUARINO
t.lt _e ÂAiluei Ciioick? - Tt*\ . df.

CORAÇÃO E VASOS

C»Heert>1o|rf» k... ¦,.» «t*u„ v
R Mi-v:co '•* ¦» ¦ - '".. ;.-*.*¦..-

riR r«.*\um,-.iv ram-.-*.!*
llt»*, ÍHr. N_»í Ifin+iU ttf<*<.ir*v- »»
r«rttHM, -vj». *ti»-#«m!*-f r n t--*h,-">**
•\«iKnvbl#lai i**s ã ¦»?.. hp-i m*
t**tlit OtHlH I ',".'-\WS'. ft^t. -3*^-5***'
— *•¦¦> *•' •<¦¦•> ',. llt ). ii, || li».

H, SAMUEL NlW
•Wítlt t M\ KH«|tl< |>(

Eítomujo, Kisádo !nf*f->r«f»»_t Okff«i *í»i
"r-(icVph»ií Cotíics, CotorbtR-H, E^'*
h?t* i « «ít Otritm_%, 15-1 i Ttl a?-Zi_í-i'

\)v. G.»p4.cs Muni*»
*. hrtr o* «-"'v-íe d. V>niniafii ttt ***

Oe* o. PeDitcncil f ¦ *«f«t«t*-M>. *s>
Servu-e dr. í''*>. 'ttematltfl ri- _*iffi$
l*lt»,l««t . Kfte « tmn f*-»r»-1,

H-M»M.r!vii(lh*» r rm**9Ht'H»»et-,-<m.
Coit 1'0',p Aififf* kuu-: T «*?*•-*
I Hj íh diíitlf ti» 1». . 3?.|#tM

EÍTERÕCLEÀMEU ZZ,"
¦ »n m._fnic « *_>fiejn>ti «.* çn-lif *t»
prí*3t (tr ¥CT«trr * m-m» •fnrjKÍt.i»,-***-

ns r.Av.io eownivp

Dí StÂLVM MEllWíiCA

— <;nhtrt?»*í- 0*Tíf_s**ír
i..rí»** < *%•**, n!t«*tfji ?«*
l«.in?Hre - Pfti <»*». Lhfc H« -hr:(*i,i

Ttr * 'f-a tfiWTf. scütfa.f. r>,
t-<^f-l!-.*vrs!iK^4

Pli .is»,;-! k•.-.«.*

"TÍk 
pflM.t>;- í. «tó^

•%. ^VjttM»»». _-*»+?*.

»»" --IT. -•>.-

í**f**»*í'_»* *ff*.—
¦MT-ihf.s M **4-\
*****a *"*,r*T»-f-*-a

tk^-VS.

N--.-»r«Rl. sanha 3flBUA*
Oa f
l|,*»'< *W>

•__MÍ_M_H ¦

'T f-**"".

•*« ii .4 Ata*
"l_í»>h',»*t 
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t ">**T>>ll_R,:
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PARA A ELEIÇÃO DO NOVO :' PRESIDENTE DA F. III. F.

Todos de acordo com a escolha

PtdkvrM l>, Scholl
í Dr. t.ihciO's Chirapodist <

•ttr-tir» stin.ii-F.... i-.4-*ii»..i t -»..
(rtwriliil ¦>¦fr/ir "ittiint

I O } A DR SCBOIl
» J».e n* li, Tel,i St.tNit

t uva mIic í- .ei .-otre «atoot4«]_t_li

Durante e di» de onlem es* b
entraineurs, deverão comparecer I tiveram reunidos os presldenlei .miropomèirlco • íisiolúaico rea* • Aíevedo mejo Pedr0 i>__, ,•rttptcilva tribuna aquela hora i dos clubes da F. M. P, cijo es- iI2ado, n„„ gabinete, o» Juites! tàstlrtx P,Kiro Ooulsrl Rranhlm DR. U'tZ RAMOS—-» >« ¦*«unto, tratado foi escluslvamente ___ ob,.lgadue, sem eice,.ào , „ Moreno SjH '

o da Indicação do novo prssldsnte ,Ubra»tereni ao. exame» oAal* Farnandei
aiats.

DKSFERRADOS I d* entidade.
Depois ds vario» entendimentos

Correrão sem terradur»! o» am-, ficou resolvido, que o candidato ac

¦
Imoldyicos espcialiiados deiermi* clorio Ttmpon»

Vlllano Thomas
Vicente Oentil e V*.

r« AW.i

mais Orpin i Scarlttt.

DIVERSAS INFORMAÇÕES

TRABAJ^HOS DE ONTEM NO
HIPODROMO DA GÁVEA

Aprontaram ontem, na pista dt
vela do hlpódrõmo da Gávea,
paia os teus próximos compro*
mistos, entre oa outroe. os anl-
mais Altona, com R. 0!(uin. 700
metros em 43": Aialéa, com S.
Batista, Í10 metros em 40 4b;
Barbara, com L. Mesaros, 700
metros em 4ó"; Borneo, com J.
7iunls», 700 metros em 45"; Bue-
na Pleza. com R, Benites. 600
metros em il"; Carajá, com A.
Qomez, SOO metros em -*4": Caro-
tho, com I. Souza, 700 metros em
«d. 3:5: Condurti, com J. Zunlfa
700 metros em 44"; Conselho, coni
.1

; nados per ene Depiitan
ei — Todos o» juíies. indi.iin-| íeferldo carjro, será o sr. Vatjaí

Netto, que conti.a com o apoio de
todos os clubes, mts d*' MnSue de urina t de

Assim, por unanimidade, deve* K*.1°" 'X Cpulmòee e eoraçãoj
ri ser eleito no proxuno dia « dl ' Pilí l0í1c-5 °" examei
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.
da F, M. F. Para o poito de j e> - O nin cumprimento des-
vlcs-prvsldtnt?. ainda não esta .sas exigíncías. imporia.-» na
definitivamente assentado o no-j inliaOHitação dr todo e quaiquei
me do candidato, sabendo-se no candidato
entretanto., q.sa escolha recai.ál o» juize» » auxiliares deverão

t. Jm.t. M.

enüe ot srs. Peinanoo Lorettl e
Joaquim Guimaiães.

1<M AGRADECIMENTO DO
BI-CAMPEAO DA CIDADE
D» diretoria do Fluminense F.

. C. recebemos o leguinis odeio."No desempenho de ajrradaiei
; Incumbência, venho manifeitir a
i V. Sa. a jrand« satisfação rom' 

q.-e os Diretores e sócios do FluJ Mesquita, 500 met^s em 39» ^^KitMi 
'cSST 

i ,\__\1,5; Crc*cele, com J. /unisa. 600, rnnh»in..i. a- ...,J. .... ...u

comparecer ao 0 Mídico. nai je-

2 de fevareh") a- tifi borui
Adelino Ribeiro de Jesus Alderi-
co Soion Ribeiro Antônio Mtne-
ses. Ajiionio Rocha Dias, Arado
Balthazar Accacto Var Neves
Agostinho Baptistn Álvaro N*j-
nes, Antônio Soares Ferieira r
An:on!o Misüonl

Dia 3 — Aiistid». Figueira

nifa
metro» em II" í,ô; Cururipe, com
S. -Batista, TOO metros tm 46":

Du li: _ Fioravante D Anje
lo Guühermi ücmei, Joaé Ke:
ieir. Lioioi. José Pu eu» Pen o-io. M«no Goncalvte unni a Ru
oens Peiílr» Leite

CAMPEONATO'" SliL-AMERl-
CANO Dl rOOTBAU.

O Brasil tnfrenur» bo>*
e Urspiii

Novamente o scratch brasileiro
* o. tara ao giamaao do K«Uuio ac
Centeníno di Montevidéu, p«r<. impnr ¦ i»be;« do Campeonato
Sul-Americano de Footb.:*.. em
que vem brilhando embora jS te- Bj***«JI *'*'
nna sido vencido por um dos" mau
forte» advertãrio» num» luta
igua! »m que os dois nvai» iuta-
iam» bmamente pelo triunfo

No match de hoje. terão os nos-
so» patrícios que enfrentar a po-daiosa esquadra uriigutt» fr»no»
favorita do eens»cion»! coteje e
qu» »tu»rA noi itut pt>»prio« do-

T 3J4Kr; l à, .

DR, aORlANO DE LEMOS
rec t»iistnKi-»

"12-5'**6 — r),ftrJttme

n, AWN.EAÍ ) .na

Clinico Ít djc.i tri-enei

Mernh?c ¦^l*#- tvt ris* A^*1^,-•^of•^p••
:**íí«tn.f>c*> íí* 0»M)i**r-<. i C^ttlòfttr

nt Aieoimhk 1'i'arick « CMtiína
ido» To» 1! a» Mr* r, ¦£- . , *

«Stu
ítlIBOV.

(_«$!_ fil Sntêt *í i...vi*
twsifr >i.f.^a>s, **_r»nQH'h'cn -v», ít^t-*.!»*.
í-l^st. Mí}l_KtNlA«r%j ítf-h. f/f** t>***t*»^
V-**-rf»*,m t ftfc-fj.** *-p**r>_>*. *>r,»t
e. (trrmiii. ¦ r«f-f». -- s<*~.t.*s, «•,
l*>.1pr_*fik !Pl-iHt*M_|f> f f **g '-'a

mn. nttvt.

f'*s*s; ttt S...!^ »- d Mis

v^í

IW- WHfWII* VIIM.

iKP*?*-v f'lS*«*i 
"'ií^fV,

<v-iki *«r* •*:#. '^vv*v

<)Jj*W V*>í4

$ wiívtv ;_i ..^íiiri1-

fl» Aai-a, *-.«(>.

ãasàt, >V. -#»1riiw -l.m -bLitííSí'
'í «*l*ir

Cbimâaíw ti-.itete* : Tel.; S8-3?05>.

DRifiERALDO SIFFERT
¦»«»¦»««, llr»*e « i,i,.il,i.i

Príun •km Kfladx. L »tdm'.lt. 
Arar.:-. 15. I». .. UO a Q-SSOt

DR. BEN0NÍ LIMA DA VElfi*

t , í-lf-hit.

t*R, SIITOS ROCIU WLWKtoWR^tiH

&R SPIN0SI R0TNIEI
¦rv-^f-t-fK-*

^rt-^nívr-dcF r, »*^ra h.-*1-m.

T. M-I4
I ís <

DR. OSWALDO Dt ABRET
ES^lervs» , *' T 4J471» A, • h.

DR. COSTA OLIVEIRA

**H>.|, Ril.lt-r

H, BILVAI roftw.
>r.*****ti"**1i. .— *i
í^wr •»*•*?»• #*'',í**'r*fil(
"¦**S*ííí r». tt_. h»-

s._.,~ki«„ « ¦ S*»:J 1 «?.1(1-*

«W_ i-.-af-/"

Cll.íJf.

•¦?¦(¦«¦¦rr», Twh#*
^ arc*« 2 Eo Od^oti OlrrcrMii.-¦• .-»»««»,. litsh, Consulta

^r .ftrti-iuií rVi,i-h_í (íihf;)"

tm 3»" 3|í; Égide, com D. Ter
reira, »00 metroa em SS" 1'3
Gr«n Senor, com A. Henrique»

Ariston de Souaa, Awad Ooazen
conhecimento" da n"oUc"a ,ttií""_5S||i,1»m«l dc"_**»*» CamIUo de j mfniM7"com todM 04 ..*„„,, ,o titulo de "U41. o ano do riu.|f*_e_ Bí.ntvld;fl ,,nhuí. Manofi| cais a seu favor.

*taa asats impteilho» não Inti-
mída-.ão os defensores dai corei
meionai», qu» conhecem perfei-t»ment« o valor da squlpi adver-
•iria, a qutl. por „,» vn. t*m-bím o» respeitam. • d*te» due'c

, minsn»»'', o "Correio da Manhã" L°pes. Ary Almeida, Eustachlo
^ ««.?»-. i__nl**' so° metrosjoom o seu tradicional s reconheci-, Corria. Francisco Ferreira, rran-

DR . CHRTST1ÍÍ.0 CRUZ _
A) ri ndo Cn_r._f.|*n t.» !!• A, I *¦»',»¦
1,1». 4}S.*1C , Ca 4S-417»

DI A BETE
l>r Arlifl.M C-mirt rr-tmt-t

Cheí« tít c nloa d& F«e d»
Mecicin» Cosi Ru» Alcindo Gua
nabtra H-A. I" andar, tala R.:
Te!. C-ítfí K»a :T-4P&S

*b nrifc
(f-f»,

il ti
C h k fl a

Dr, P_tH*.í_j_.e Ihk»»
i hí-lt ti< Ofl
oo*fi.»i ri»» H-tBBrim * *t.»j tir-lmí**-».

CLUHW n_ RWU*..
sac vieeirn

."•»_.«*S c,-,;ri, ( fi Vr^lf* *t-i.Vtrrft. _-«.«*cr-r.

t'***£•!. ^m\.n .mmri^m

¦*¦-"*¦:" *¦ * ¦¦ .-" - ¦ ¦ 'ít"**'í''-,

¦ " -¦ „,„ ¦_iir--^iii»iÍM.iu.i.:-„;..

ilhripc v-t,: i-*%f%j^«.

ÍHi, <í««*H9Jill. Y*?t?.

*k iv, tangi -adibl

mm !!«_;>
rfftff t £Sn» v«- ?*»••¦¦

ItK-tQit-tTl
*>>*? t V? s',f ,

do Interesee pelot esporte» e, es-cteco Canto»
peclalmente — pois assim o In*1 Dia 4: — Cirioe Mlllitein. Car-
trepretamos — como umi home- los Poterfí-, Carioi Silv» Santos.«OO rnetres cm 3S '; Gurjahú, com, ns»»m ao nosso Cluba. publicou Cario» de Souta Carvalho. Eud*-J. Uorfado, 380 metro asm 11' no dia IJ do mtt eorrsaw, am d»« Trlstlo, Francisco Vucpn-

i r a r g i •
DB. MARIO K.ROEFF - '>*
Cisia .-.rà.-cin c> F»cu1d»il Clrnrr'

*. 'nr*. •»-„.. . t—ú, ftlUi.T'* lt* cmrtr [ala e'eds Mroa ulcnioa s dt tstttcu. « »„«,„ _ „ Cn^atl»»» ». in,,

H e ik í t t e '. : t

H0M(E0PATIA
BR, f A L II A I fe fl

mmu msum -i-lv,V U> — *..

PjlifWr Re, — S»1_ «;<
:»-.w - n*1 Hs» t» !

,.'¦.¦*» Itl <**fm**», cf^íe^f »!"J*!1S > ,-1--
•!eíí|»lB ewfNqM ti«tBi<**wt. «*• lwuN."-
•***-***» f *a. *S'"K**«sc*-»íí ***(, «v.* ,*.,»-¦»,;..»,.¦•''*'-> *• f- irm». »• n;-»«v r».l«-l- T» -*>r^-, ff, fi-*i . s v trrev*-i, Iim*»» » s»i _ v-—tm, «íMSr 1««>»t*«>»*i '#¦". *tÍ)f ¦ %f «-«W|, ' • ¦ Ü ¦

: WS
.,:..-.-;

-
*iwr»,[i:iir-iiiiili:l'WiMn>i^Bi^M»jS^^ »
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COMÉRCIO-CAMBIO-MOVIMENTO DA BOLSA Carnaval
CARIOCA E. C.

C A M B IO

¦ !*•,

• rt *.r_o* tio Hn*
¦ c«''u«imi. enoi

,•¦>„• , "-..,
I<*| !' lei

.111, >«-_.
Dólar . . .
** AfO**>_» urutu a to
.»*!© jT^ChlIU

* |0 <-bll<-ilO
"¦íBTifO »UÍ70.
•Vildo . .
¦".Ji lüf-f»

• rii.i* ¦r»*--!-» ear»
a» .1* i.'i.i| Bit

» oir* ImiiAliacl*

iip:>

'MIM*
1,11:0

ISIS.'*
IMUI

I SS t I *
' *¦»,..

Sl inr*
»ari
TllfS'0
UUli-U

riSti-iH
I0,,(,>

,„..r

laia
*«- rt.-ni ¦

i»fi'i I
i_»6t_
lu>ufn *

•IJfM.. I
lliJHO

-_.*.;o
5ii*Vj

4x0:10.
.-au. 1

¦olar
. Uri .ma

l_-.__-.il
_»1_;..

i-loM»

Cir* 'tpaaea im jnu-t o»
M dd tl."n «.n *. *i ».*>¦ oa •¦ 1
• preço de TfiSIlTO ru:.«
,s$i"0 para (Miaprai a par.
ntia a de 1 (*•_>•* ¦*¦-¦' -bim- *

¦• Sllv- do Sriitl. Pi»
elra» 4* -cnerrort iftlAB •

.... . * tUn
libra KtiWà
rert.il» » l

o dotar *
ot 119M.11
»miv_i- ai

1 - »r*i I ¦ («*«

COMPKt IH» OURO
.l«t-t» • aanr. d, Hra-II aftiei r-ra
e-M»/ir« »i# aure na* I P00 e*w ' "»*-
»i*«c er Si!U*llin rv- rre-rta

,111 ni. r,,.vti'KAi.,
Otltera I.V.' "IS-.- 1.1
l<r l 1 '."J 5(£.SIt,e«Í

Me *¦ m- v** ss- "**:¦ *¦***

i.AMVK \ SliNUK Al O*
BOIS i no RIO UK

I Wl IRO

r-=-?

A impor.ancia do Império Bri- ALTA DO ALGODÃO
tanico no comércio de expor-

tação do Brasil

xpoi tadas,
1, as car*

om tim volume

O hnpe.M Uriuuüco. apesar da» valor das mercadorias
3uei ni c consoQuentemtMtttf. das j temos em terceiro lu
,i.ttcii,rtii.ii'.** de uunsporte ntarltl- nes i-oitselmtfis,
mn. não perdeu sen poder uquis!- oe vendas «uni subiu a S1.S71 to
iívo. aumcntnndo, mesmo, suai neludas, n„ valor de r.'4.7'4 con
compras no exterior. |.u»s. seguidas pelu ex-poitaçãn d;

A* cuias Indicadoras rt. expor-1 extrato de carne, que somou mai:
moão do Brasil, pai» o.* comp.» | rte 4. mil cuiit,..*.

u rara tu- vir».

.¦-iUr
viarc

!'•*• '
í-l*»'*»

1 Uai» >'abi
IUSAVO .JÍMi

i_5on
11,1-SO t>0

Nuu Ver»
I 41. .natllia 1

mmisratrt •
I". lineal

mina
.0 ,,,11-1,1

in.tl is»;.v, • ti*hiiK» f>* ¦> RANÇO
AOS RANÇO*

,.,< »K»i -

:.»!...
IflVVU

*MHfi
JM, I

im.;o
is. :o
IS.«0

h h a > 1 <

Os meuartos rie matérias pro
mas, tu sua malot .1 calmos em
virtude dos pregos nuixlmos fixa-
dos nos EsUdos Unidos, acusam,
no entanto, movlmeniò multo
acentuado: a alta do ilfl.od-0. Em
Xova York, a niein-...-'--* disponl*
vel (American Uplands) custa
quasi ':0 cent» a llhra p.SO. Esse
preco eslã melo cem nciiiia do
msxlmó previsto pela lei dos p:*e-
cos, ainda em áíacus^Ão no Con-
si-eseo de Washington O preco
níual é qilafl duas \e.e-* mais ele-
vido do que em jrinriro rte 1941.
guando unia llbiii de slgodSo valia
',0,07 centa em Nova Vork*

O moyimenlo dos preços « iér
mo na. America do Norte -1 um
pouco menos vigoroso, inãa ai Um-
hem a alta Òoorrlds no decurso;

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-'
'..'* *¦< irá iT*lí;.\r amanhi, em I.o.n ¦ n~-
s_*m toi crenliUa et-portltoa e canuva*
Iraeoi di eldstte, arpüo rtrande a «peita-
tira f-itn|di nti ler no do match do fu-
tchol à untaiia, n :i. Inulo ál 9 burai,' 
QUe reunira, mu atusi-fional coníroato, °*

**—-——¦—— j * trmk»- du crônica ranaraletu i- ea»

laroiavel durante fllverâó! meses.: .Vp.,, o los» . dlaurl, do Carl»-,, K>-* 
póoe Clube oferuoora i*j» homenaceadM,
um cbúrraieo » aart-ti*:. do qual, tamuern
tc.ií)aríÍo parle -.trio* a..*>(H'latl«.i> di-«at. »im-

iVol.r ,**i*i,»> arcutoaio
Llbn IRE»

,e ,;»
lanai

ofi|iioe n^suo *\**.»M»f.
um.- ao" 'HUN Kt-ve.tiit

rt rti.t-o oe ítaall eomi-rar» « a«u»
i WglIO • 'eaaii » *l»ta i *?oaso# •
*«•¦_•¦ toisae

r,xa» tv» 0,umu cana -(i_ál'»i
os i nn»» iu i»i»i as siiriss

srgNna iiUK*

Caniliio I ivrr, F..|i<*riitl

uníius _ rxi-i.» i»a CK_ni.ni -
i*i(ki_(-f in vi ua¦; re,

ii.-nies do Império, eonuirain nádàj A cera de carnaúba ap-u',' cum
menos rte 1.113 10.'. contos vir tei*. l.m tonela-|a>, que no* randeráih
equivalente »< 69S SUS toneladas!» Iniporlancls de -_._14 tontos,
ue produtos ntclonais, ini|Hir(artos I A* demais mercadorias, que surgi
pelas possessões tnitanicas, noal»am com valor apreciável [oram
ontte ms soa Iniciais de IMI, [as segutulea. cavue de porco ín

Tal volume de compras em pc «ot-l(lenda iL, .... contas): nime
itodo Idêntico, s,", rol superada »>f no rte ferra (15,154 contos): llli-
Ias impovtiicôe? i*eaii*aihis pelo» guns em conserva (Í3 -ií.1» contos» ^0 Rno passado representa um au*
Kstsdo» unidos pais que . ii e outros pioiluto.*. rom cifras jã mento de SO '.',. O oiuinsmo dos
v. «tentáculo do nosso comncio ex j Interiores ; proftsstona|s sa expi ime na ava-
portador e taiiibciti, Itnporliiiior ti Inierciinibto ,t* vendas dt»iUAc&o dos diferentes termos. En-

pois nus adquiriu I.-92.327 1,0- Brasil corií a Ciinudã alcanuim|Quanto ha um ano os contratos
nelxdtij, pelas quais pagou a lm- 1*15,11119 toueliiilu». no valor de:pára entregits nos ir.moa longln-
portancla ,ie s ;:.'9 ;i: conlos, o|:'-'.,"'¦> conlos de rela, nu período qUos .u-am os mai? em conta, por-
a.it» eqüivale « uma petccntagem! de janeiro » iuiv?mbio de 13-41,jqttanto se esperava uma. baixa pro
do S.VO* r,. sobre o valor total ile;s.-nvlo une. em 1940. nossas remes-Igvessiva, ocorre presentemente o

cuntrano: qminto mais distante a

começa, tambem ele. a levar eni
consldontcão a situação interna-
clonal do algodão. O aumento dos
preços do algodão brasileiro aln-
da não é comparável ao do algo-
dio norte-americano. A alta do
disponível em Süo Pnulo. durante
os -j últimos meses, alcançou ape-
nas 5-6 Tc. e o movimento no mer-
cudo a termo ainda é* mais moda*
rado. Mas a tendência, sem duvida
slgiima. melhorou. Eis a tvol.il-
Cão dos preços do disponível (tipo
S) e do» contratos "C" a lírnio:

:iH.v7i

I.SIO '

:.v,»;,<
wnini

Câmbios estrangeiros
U0.N1_BE!, .8
aoenui* - i*<vua»-nai< isflHain tt**>41 4ai-wu>.

tONORBI .-br. S Torl. » '„(> eo, ' 0- »• < 0! ••
4 um.in • a os as

•tria a .1.1. r-, " •" ¦ " ,r " '" * "••-"
.Uso. . filia f», ( ..... «• M . iet. » M.w.a-.iea N
Svpaahi

a rui. ..' • ,B,r«, •• ** »• a»
i .lua i_, ( ,i ii. '* »'.»»

a.(_-.i-< i m.i. o» I... ta w . li.it i< »t a it.H"t. R. - Pa Ml c.raora Strll". 1 ¦•teréat- Sta tala» »»•*• i C«N«k*i»<
- v,_ —..*,

SOVA 10B», ..V »«»• Stltttt*
a.) -riori Te»4*4#rea

SÚt-J TUBI» t i.dLi.-i. cat>« evi i ... .
...nu ,., k. » * »' "" •'¦!!.-"
..-.o, llm ni mms r. ' );_''" * '„*. ".i"""1
Traara i lia -(-onaílii. •**. ' -***'1 f "*'¦',

twr r teo-B-tradore*. ,", et;,Si * |-**1-
Seraa. r-aver-lal . iV»» r .3 l»
V.el_-s,l«l. * "::-*l< ' '¦ s
i.tahoa. 'ai «r *•_- ¦' * fl* ' ":

ü.-.-a. .- B.rilm. Imiltr.l-, Br.,, lal, ".io tl,M». • c«l"al,i|-. - »»¦

eotuio
viOMEVIliKl as ¦•*¦ m»t*nmt
v . 14,50 hora.
_-<*.-._W- 1*1**

M-V.vridii- «oura U-aarM I MIM
laia ai «eadi __
Laia ai r-A-pxa

U«ar.f£a.ii aoTa Kan Tort. I Tirta $m*
1)0 l""»" i- ue ;,v r iSi..; -

llil -# «Mal ,, 
jjp f,,. p -jjç .>%

J1;1*;^^'^' 

R.,a A.t.,1.1

5:irn.'. Â t_», w)0ia I eedr« 'an 1 *t»H
por S «aro

ia*. « >,aí. I* li «« rue»
lati f -rm r ia r lt H

ShM.a *.rea aa^r-* Sait t<n-4. â -*at»

por ' 00 dolar-M '
1'asa «a içada r i'li -A r »J. i5
r.i. i. ,--pr.  !• >¦;-." i* '"i **•

atingliarn llí.OÍS tonelada:
valendo M*** 1*75 couros de reis. Tais
i ifvas Indicam, portanto, um «u
meniu de apenas 2S.3S1 lonèlodas
para o ano próximo findo; quando
o va lor, no mesmo ano. foi supe
rlor em msís de '**> mil contes
Tal aumento foi devido, anies de
iiido, a? veiVdus de algodão cm
rama. pois o Cana dit nos comprou
tu, 4!,.' toneladas deste produto,
pel.ts quais pagou 301 019 coutos
rte rtl»

Depola do alsotíAü em rama, o
produto nue mãls vendemos a
este diuninio tuitanico foi o café.

! As nossas remessas desse produ*
to àhmaram Bt.BOíl sacas dè 60

Unha, a mesma fome Intnrmn que.j^uUoá, no calor de S.3SS tontos
entra as miuvadorliis por nôs to de r***is. o óleo de caroço de algo*
'iieiirt.is.it .-«i-ii.. rte b„i em i ousei 

' 
,l:i„ lambem apiesentou numero*,

mi foi « qiia apiesetuou maior va [slgnlficaUvos 
-l.liiR toneladas, no

lor. pois para as 49.856 lonelsilas j valoV ile ti 9SI contos. Rs tes trns
tine vendemos as Ilha-, recebemosI produtos, equlvalfm a ?"v7 -"c do
em pajamenio, 250.55S contos de|\alòr da nossa Rxpttrt.ati&o pura o

6tã. K' interessante evidenciarI Canadá, pois somaram lílé.SS,'»
ct«e, com esceçüo do algodão em ) coutos de rél?
ama, cujo volume exportado para' t-Isies deis paises em conjunto

-sse desuno ciíiou-e em SS.Otil compraram 17.0; •*. rto loiál ven
louelmUs. valendo I:.è '-'IH coiilos dlrto pelo Brasil, nos om:e prime,
rte n-.s. (oram ninrta cs prodlltcis ros meses rte 1941. „.i se.w. ,-„i nu
t^ uialadouro nue mslór suprema [meros absolutos 1,039 767 contos
.ia tiveram Assim apreulkudu »» oe rela

oo.síws evptu tu :õ-*s. lendo nos ven |
1 ,1o. en» istiitl período, 1 i..4.S4il;
toneladas, n,> válei ,ie _ 1M6 -..'
tontOS de iciri

Ànallnaudo delallia^ahvente as
t cm essas de men adui ias brasllei1 j
ias para o*** países dü Impeliu, sa
llciita a Sei-tjào de peaquli-Si do
(Jouíslho Kederal tle Comnivlo ICx-
letior qus depois da tiiu líretanha.l
cujus çqinpras atingiram, no pe i
eliHlo ,i.<t citado rte 1941. 4t9.'.'04 lo |
nelúdas. valendo SOS.644 coutos
(13,21*1 'V'. foi o Cftnadfi, que ae
colocou em ius«i de destaque en i
tre ns importadores da nossa pvo
ri ner o.

Xo que d* respeito s Oru Bre*

cnlresv.. i»i»is caio o contrato. O
quadro seguin;e mostra a evolu
cão dos preços do dMwõni. -l e ns
preços a termo durante cs .dois
Últimos mest'*«.

MBil. Ã~(„l JiV.VÕvY tOKK
DliponlTrl jj l'*ra
(Araerlean rnlrra*»
Pplantts) l| em tr.irco

Mwici nn_ n e »ao 1'itlLO ^^~, 
D\.io.lY,i ™t\,
rtSpo tt. * \ em março

"cêã-fra 
i Venda' Compra » v.cda

._(!, clube

NO SLL AMERICA

.--.TI .'. ,1 44-ÍO; »J»0 C5» 4.K
SJ-IU . .1 4IIM 4S|-| 4,*-_| 46>'.'
,vr. ... .1 4s»« irjoi 4,v»*i 4fi*3
li-l . . . 4-40 471,' 4í_»; 475,1
u."-i . . .1 «j-í »;*.',, 4*»: «s»»

llil

eni* por llbfâ '

.•1' si,, ,;.:, tr,« 14.04, xii . iMn "•"
si. ... i(l.'."S 17, f:
._ 1 . 1(1."'-' I8.H
_S*1 .... n. '--¦ is.íp

Quanto au (iiinitilf-nienlo da
nova colheiia do algodão, o pluno
elaborado pelo ministro da K.taen-
ria. .14 foi aprovado pelo presidente
da Republica. Srsiinrto uma decla
ração feita pelo diretor da Cartei-
is de Ci-ediio Ajrrlçola e Indus-
trial do Banco do Brasil, o ftnan-
.-isníento da colheita serã efetua-

rto na bHse dr úOt-OU por quliiue
quilo» do aiKoâão em pluma. base
de upo i. colocado na capital de
São Paulo ou no Interior, dedu-
«indo o valor de fretes, aimazens
ireruls. ou particulares .iulpulos
Idôneos, O.praso do financiamento
seri dt- S meses soa juros de 7 %
no a-io, subordinada essa operação
a apresentação de certificados ofi-
ciais de classificação e seguro
contra íúro. Esse plano dará cer-

a a-fd* Kwlal dn Bul Amerlea, .» rua
Au uuvldur a,*» TI, - u e *¦•" andnrt», ca-
ia-a boje,":l colle, cujalaila nara i**.*-*-
U-.- ai (imilu-i or todoi <*i que trabalha»
ni. eôaipaublai t_«- ri-rmaoi o Orilpo ^"1
Amrii-a. ouma u.onen»cotal batallia d--'
lx-ii f» t ri. .t>ai *|ue au* diretoria hiinieni-
C«.rtV dirftt»-,*» e funtUnarloi ilcaaa <-!_(*•
ri*.n.-i*o aaeioaal.

A jau nio o:trã tieptiaa aoa liiiini**roi
pares nue rodoplll"So peloa arejado» »a-
lôn iifin igreail i.-in carioca -

O "DIA DO CRONISTA CAR-
NAVALI-.SCO"

a ..mt.-lo i>ro -In, rt,. Çronlata Car*
naraleito*! tpw recebeado, dia n dia.
adeifiea ai mitt BÍ*fulfÍCB*UTáa, o qu»* fa*
crer no aoceaao lorulsar dai romemurJ-
CÒti.

Ajot. » S. M K.l Morae 1 a Dulc.
qu? ar ruaaifeita e de maneira valorou
r eatualaita.

TiT.iij a eoatlaitlo dlricítlo * s, M
uma meniii^ra-t-tíBiite. Tem dc rtxcber a
aocuíntp reapwta:"Inteirado cotutthorac&ei Dia froniita
Carnatalcico, blpoteco -.bmtuta aoHUarla*
d-dr, piifiin.lo alnciroí fln'.aiiio» iodei
cnrna,valovcoi ann* n aqt^lflco (splrlto .- n*
írattrnrAu-*-. Itcaejanilo compartilhar
bem rna et-n*t .i-ci:<. d-r-t.-rnneeltlo conrltJ
arUanilo que eaUtal i rfi-.-me almoço n tte-
mali aelenldadea. Cctdlala aatidacòei* -
i. V. *ír. W ,.,a ' r I

a»iv. S. U. qua _
duff no pruilnin cia

Professores suiços con-
tratados para o Liceu
industrial do Distrito

Federal
.Ia se encontram nesta capitai

vinte "-Pis professores suíços dos
quarenta e do!» contratados pelo
Ministério rt» Educação e Saude
para o Liceu Industrial do Dis-
trlto Fedoral. São os seguinte!
oom as respectiva» funções, satá-
rios mensais e especialidades:

TCcnlcos-chefe» — Vrll, Spal-
tv. 3:5001. construção civil;
Uonata-itln Wuthrlch. 4 0001 rnn*
canlca; F, Mattmuller-Frey. r-Mn
3:500$ eletricidade: Gustave Mnr-
tins. 3:000J. cerâmica.

Assistentes técnicos — Wiíiij
BurrI. :i:0t>0J. construçuo de tuA -
quinas; ..Alfredo Ziberbuhler. r*élí<j
2:500J, dee.nlio ini\,|.:in..s. Enuli
Kampf, -.500$. moveia e decor-i-J
cão de interiores: Wllly Kubll
'.ibUOf. artes gi-Adcas.

Mestres — Herma n Sterten.
2.5O0J. mecânica; Hans Oiverto:.

i'.':000j, ajnslagem; Gaspar Sl.-itii-
facher. 1:500$ mecânica dc avião;
l-rledrlch Walter Brndlt, 2:000f
operação de máquinas; Mario***
-Mercler. 2.000$. operações rte
mAqulnas; Herman Barl» 2:000$,
mecânica de precisão: .Tullue
Forrei-, 2.000$. mecânica de ins-
fumemos de precisão: Josef Am-
rela. 1:500$. soldas: Emil Bohren.
2:000$. soldas; Johannes Sulser.
1:500$, Instalacfles elétricas; Er-
nst Kreis, 2:000$. aparelhos de
eletricidade; Theodor Leutvvyler-
1:500$. formas de cimento arma-
do; René A. Staemptli. 2:000$ M.
construção naval; Anton Dakl-1 *•

| tsch. 2:000$ cncadetnKcão; Tlteo

Dos Estados
RIO GRANDE DO SOL

O Estado não precisará de
l*-1?**a-r.«r fH-Sí.

Por/o .li.ore. 3$ i"C<vr»"»l(v da
Manha"*» •— Sftçttndó e?tat*tsttc*
feitó pelo Sm.licstiv do» M._.«.,'-
ros, a produçAO do trlf.ii no Ulo
Grande do Sul no cprrente ano *
tão grande que dar* para aba?
tecer todo o EÜutado, não sendo
neoossa.ia a tmportâç&O de qual-
quer outra parle. O lvio lirsiut»
do Snl * a primeira utvMarte rto
Brasil que chrs.m a produsjf írl-
go sut-Clenic para o seu con-
sU-tnn,

BAIA

Morto a rarrtadas

R-im 2,t t "Conelo da Manhã v\
Fo i it k i ed i d o ts** r ;: m d e eco -

nhecldò no Interior dc se*,i esta*
beleoJmenlo comerctali o nern-
clanle espanhol Dorindo C»l_ a
vitima foi fiolpoada com uni ca-
cete na cahecrrt. xárias vàtea, fa-
lecéndo em virtude doi srat p.i
ferimentos "recebidos,

Arrecadarão do Eslarto

floio. 2S ("Cvirreio ds M*nlvA*t
O Estado arreesdou em 1311

» importância >ie lSS.STSKKlOlvIvfO,
havendo uni excesso ,1* 3J,o_0;fK-<i$
sobre a renda de 1.40.

no dia l ti-, fnrerelro no almoço tjuc
pclot elubea d.i ctdaõa n-r.i ofeteclfjo ao»
erenlatát no Ui|h'Ufe, dando-lb* o pr-f-»-
tl|lo da aua pr-leaça, i_<.otui>iDhn_lii df
•Ua ar.;ti»t.i eOrte.

DEMOCRÁTICOS
A tntrFpida "tíuartlii Nfíra" do T-ai-

tolio*, firn r»-allüir hoje um iraadloao
tuile a fa nti ala mi hímienasem t tmiitie*-
tt."iin*i r.-iiii . o lucetao deade Já e»ta ai-:
itfürado. _ ,

Amanbi. n ifruito "Góardanapo e loa*.
Ili»'' proroorerj um ini__,iifn-dinianir. bo
menít-feancio t diretoria iloi caraplcils". j

iirii a nu ,-i j dor eZIler, 2:000$. acabamento rtr
, tomari pirlej moveis: Werner Amaclier. réis

1.500$. escultura em madeira

ir.M..STt;s
O mercado ,le »São Paulo, nue, tamento ao mercado do algodão | n baile ,i

inosuou movimento de preços des apoio precioso.

iLkV-i'''' Baate, *)00|
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Stock Exchange de Londres
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1 110(1$. S',. -
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ie P.ifi

Uualvlp, t
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1SÍIOOÍ

:4.'$-Hn
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1S:ÍJ0.'

-*l(|ot„|

requereram no iulto da ã** vara
olvel a decretação da falência de

líosé Gomes, estabelecido A rua
General Caudwal 261, e t avenida

I Mem de Sá. 2S.. sala _

VALENTIM RODRlCflEÍ»

I Telemaco Dantas Serpa. dlten
-leu* credor ds, quantia de .....

j 10:0005000. requereu no julró dn
i 9* vara cível a decretação da fa*
lenci* de Vslentim Rodrljues. es

I tabelocldo a rua Verha Maja
IhRes. ti5.

-'RAXC1SCO QOUKE DANTAS

hoje ne relera na rubro-ne
|Tp í por i\._.la do "Cordío do SoaíT!.*'*
nu.- entre ou trai eolaai reaolveo náo iiai
dfiran-o aoi rolÍ-5*» »»*nào qunndo acabai
para «ma trffia. p< rcue. aminhâ. ha
reri* co-mtdorla, páiaeata t depoii. balir*tí meta oolte.

FBNIANOS
o 'Peltlro" liojo promove tom» um Ar

•rui ootaTí»!» hcil.i k lantncía, voh oa
aiuplcloa rto jrupo "Quem p*»de. pada'.
qut proraelf t-ja-iaa lucrlreU,

¦ Pi^rrolt" farí. amanbi »nii trind» pn
¦etita. iifulda de iimi urrle danaante<

BOLA

PtoiêfRUlodo r.i afrif* df Ur-H* pregar
nriTílríf««, o ptfSieal da nia Tre»e de
Mnln fira* reallsar tàal> um biíle a fan-
ta!«iB i*iiti* trrTiiínarã. .. irninb.. cens um
m*-tif-o-ínho ií tarde drtiianif

INDEPF.NDENTE?

üo}» e amirtb*. a 'iorre ral titremr
cr rom doli terrirpíi bailei -

:.,-.*< PalUta CirW Uilkar*
ri*t> ito hr,M**. *.: .-( .-a--..-*.» Ai

difki<* etfio -r.ir..i»Ui i>-r ,'ttrt*.» ji-i
Para amanhi ••¦-•• n-,in-iAi rm*.* ttuMtà

s_ntact4hal hrtaifci Áa <*-*i-ffiíi ,**«• tT***.
d* eert-a. a» meámai caracteriaUeu »Ua
já realiiAdai ili.

NO C K iriANARARA

Amanha, dai ** Hi H k-arai ».-*t n»*t-
rido no re.tnu-. ,1o t' K. (..unaNara ova
_rinrt»oaa baialhi Af cesfetÜ. aí envia»
*oi aasocíadei e inai famíliai o«* wim*' ti ml ri um anteàttee loeeiw Aade í* leie

j re«»»e qne *cm e.^prrur-d-* er-tra »m fe-
liõe» do olntv anil tur***»'". O lra*e mu
i*> oe pj»*»fio o_ tantakla.

SOCECX)

CONGRESSO

SSi

l un

Devftto S.261, • <t
Pc-reto :_0," 1 -.
Itecrelo I .S.-tft
ll_,rrlo l -Ií. 1 *.

Banco»
Portu mi» «U Rnill
pôrt

lUto uem
nt*.ii
Ci.n-,-r,-i_

Ctvnp, &» itcuv*:
Petrepolitani *
Ami* tira Fabril . .
S Pedro dr A Ica ata

Alfredo . Espinola. duendo se
redor da quantia de -4SJ0OO, te

iti-souo ítltonul quereu no julso da 14" vara eive!!
tJlSOOOl, decretação da falência do Fran |— HOHKKl elaco Gomes Dantas. rMcbelecIctc i
"SWOOlno liài-go SSo Francisco 2:: !• an ',

l»*»**4 - dsr. sala *

I A« .-Mlai realtuadai no Cootreiu tAm
I ndo He ""abafar" e a dc hoje. ntlurtlm n
I t*. não díiiu-rece-M m nndi dai aaterío-' rvi -m tirilho e n,ln>ccão.

PIBHROTS
¦t* tXt bule s füataiia a* hoje o

rom o tr»*ilr denta aôlta preatata ei
*oa»-*(idoi Mpiifu-ati* * btmifnaaem * mu

, urinha do ¦,M'iln..o tricolor, ara. N.vrt*i*>
Ait-rc-do Marq-iea

Tira r*»ta noltidn ptiramcnlr carnava-
leaca ealào pieparattSl frandrí inrrrc--a*

Í a t-^oi oa folioeia¦ Amanbi, « ..u.-tii-nto "snidc* dedicada
ao» cronlitaa carnaTaleacõa, ffiesaca *
nrwinió. icguiilo (-» nir-rumrntal piaieata
O hrco fHepoM, .11. ^omenairem *o pri

! tn* tro c wierann palhaço Benjamln d*
. Olirpin *

TUÚCA TEN-1S CLUBE

n Tljuca Ti-ni* Olobe erxaalaou para
hoje, «abado, uma monumental feita <-->r
naretbsca, a qual irra o coacerao d» Cj-ro

O INTERKACION.Vti DB RBOA*
TAS VAI HOMKNAllE.U-

OS CRONISTAS

K#li r-.ar."*fk-> *vtra a ppfildMI >ip%?<•-»
feira, rtia .'S. o apfnti*,* t*«# o Intro
-.acioT-al ofriíi-frá aoa cnvnutai .arnv*
t. If *(\t* rm ma "isle * prila df Sinta
t.uila. à» .*• * irria ,li reilf.

CLfBE DOS TABAJAUAS

n *i**ii h*- %I
receei t"*** ao
Kiiniento ímv
MU ní-de. i i
p.*ere .*•*#

*» Ta^lJara^. ís*r__fn^-rarV-
Iteraaríe de f\.?i,*.aca.*. ,\íe
(oi At tltiN df Kr-i-t-t _*?*
batalha a* c*af«ti, b.*.)e »¦*«

tinida Joio Lall Attf-t ia

SAO CRISTOVAO a c
No ruti A* ha»lr! «i*f rtctbtl v*-»i.1t*

rtoM omanrtentacio, o elsbe da r-.a rt
tnfin «te Melo hAn-f**i**re«ri Vvi,V, .»«
rmalita* r»rnjirile*«v( * <*• ix-ifl*>-*> ee¦
uma aodntiinental Kataiha de .\v;'fir, »
imiii« bula * tanta ila.

t t.»iiVi»1
_:._*(vot.
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» i.i da firma supra.
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BottsKELA LiMAACA idaharia IDALINA MARIANTE PINTO GOMES OA
SILVA

(Viuva Gana/a! Júlio Casar)
Dr. Frederico Augusto Gomes da Sil-

va, Mary Gomes da Silva, Lygia Gomes
da Silva, Alfredo de Lemos Pinto e senho-

ia, Coronel João Baptista Maciel Monteiro, se-
nhora e filhos; Capitão Milton Siqueira, senhora
e filhos; Dr. Cyro Lemos, senhora e filhos: Te-
nente José Mariante de Lemos Pinto e senhora.
Dr. Mario Anigé Gomes, senhora e filhos; Dr.
Waldemar Barbedo, senhora e filhos; viuva Lau
ra Gomes Ferraz, Major Izolino Tacon Ulha, se-
nhora e filhos; Tenente Júlio César Gomes da
Silva Filho, senhora e filhos; Major Mario Go-
mes da Silva, senhora e filhos; Alfredo João Al-
ves, senhora e filha; Dr. Francisco de Paula Go-
mes da Silva, senhora e filhos, e demais parentes
comunicam o falecimento de sua querida mãe, fi-
lha, irmã, cunhada, tia e madrasta MARIA IDA-
LINA MARIANTE PINTO GOMES DA SIL-
VA e convidam para o enterro que sairá do Hos-
pitai Alemão, á rua Barão de Itapagipe, 167. hoje
ás 9 horas para o Cemitério S. João Batista.
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lacob Cílelser, disendo*ae orador
!., quantia de !:ITO|000, por seu
«iivesailo Milion Barbosu, reque
reu a ilecretaçio da falência de
Jaoob llahls, e.stai,_leclrto a ru»
ilo t".itete n. ISS. »-om negocio rie
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NOVi touk 3.-1
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JüíE GOMES

MatOS A (""m . duendo «e
da quantia de SltlítfiOO,

Em obediência á solicitação de S, Em." o Cardeal
Arcebispo e de ordem do nosso Irmão Provedor, convi-
do todos os Irmãos para comparecerem no próximo do-
mingo, dia 25, ás 15 V2 horis, na Sacristia da Igreja da
Misericórdia, afim de, incorporados, acompanhar a Pro-

urn.,.. r******-,* ' cissáo de São Sebastião, que sairá da Catedral ás 16
MERCADO DE BORRACHA , 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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FRANCISCO J0SE' DE
MACEDO COSTA

(T« PIAI
Viuva Pr. Jota Ae xis-

cedo Coita, fllttoi e ne
tos, vlu\ a Joaquim d»
Macedo v'»*•?!* o filha*,
\itna Raphaãl tle *Mace<,^o
Coita. Cario*» de Mit*-^.»

Coata • família. Cap. Batvlawln
de Macedo Costa^ Maria ÍYaivclit
ca »1e Macedo Cotta tauaoníel •
José Francisco de XTacSedo Oo-sia
e, iam (Ma (auscnt*M), t-onvlda'*:
os dental*- parfntea e * rnl-tro? .* •
seu pranteado cunhado», tio o ii
nvj.v, FKANTISCll .10SV".' PK MA.
TFIPO COSTA p«r» «.siixlr.n» »
santa missa qne, em lnt*tftQ%0 d«
st:a alma. far* o celebrar MõjCt
sábado, dia Si. Aa ti»..**.(*• horaa. nc*
a Uar**mór da l|tr«?Ja de SÃo ¥"ran-
cíjco da Paula.
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iv :»4>ri

Veneravel Confraria des Slorio-
sot Mártires Sâo 6on-;afo Sarcii

e São Jorge.
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ni-K, Viee-Mlnlsro, Dr, He-rnaiv-
1e.< ,1a Sllv» Mala. tenti.- « niM.U
honra tio convidai; 09 catíaatniM
irmãos ,1a atual Me.»_i Attmlniatr»-
tiv» <1a itotM Veneravel C\vnfra-
na. bem assim a to*d03 os índios
que serviram na» Arlmlntstraçíse»
passada.*, para tomarem rvariei n.
sessão da Mesa CoivJunta. con*«?*o-
cida por IrmSos Deflnldorr,. -ir*
acordo com o aitíjo 11 do nos»,*
compromisso, paia delttvracÀo .1»
assuntos in.en.es. m_run<la-Mra_,
if> do corrente* As 50 horaa,
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U.TAPOtTRO DK UINDÍS

MARIA RITA DE
OLIVEIRA

ROCHA
(Nhazinha Rocha)

(FALECIDA EM CURITIBA)

ANTÔNIO JOAQUIM
FERREIRA
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r*_ío(H_|S4 .-.' ronios. em 1S3..

O momento favoreça tambem a
exportação do produto manufatu-
rado. o «ine beneficiará a Indústria
dos cortümes,

As nrimelras tentativas de ven-
rias psra os Ratados Unidos tive-
;am resultHdoe satisfatórios. *
pi et i-o -nsi_t. >• rom remçssas .-tu**
d* meia c-onvtncentee A ^"-U

*_-wtiido** Don. IS* tiiflci i
iuiuoi. ts

Kflfitarto» Pareiala, #10 -iuiIoi""iioraria' p* ie<ttlntea rre*r**a - Boi*
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Abaslccimcnto para a
Grécia

Eitrtwòiií, 3)í (Reuters» — (
ru.-gueiro tureo "Toiindj '

'c ou por telegramas, cartões, co-
roas e flores, no doloroso transe
por que passou com a penia do
seu Inesquecível esposo ANTÔNIO

[JOAQUIM FERREIRA, vem. por
... . esse melo. manifestar seu eternoAugusto Vieira reconhecimento e convida-los p»-

Painnlnna p Sonhii. i '* assistir á missa do 7- dia. por'rampiona e senno* sua aIms gU(. sera ec]fhTtii'no
ra convidam á Seus t.lur.mó. do S S. da Candelária, j

! ás 10 1 ': horas rio dia TS do cor i
parentes e amIgOS rehlé, segunda-feira,

para assistirem á missa, queL,*J?tS?'5!j;™**,.-.« 
*•«-*¦•!•** '

i -i i peiie dispensa de pêsames,em sufrágio da alma de suaj t*f,»otuj|
inesquecível e boníssima so*
brinha e amiga MARIA RITA
DE OLIVEIRA ROCHA, será
celebrada no altar-mór da

| Igreja da Candelária, terça-
1 feira, 27 do corrente, ás

10,30 horas, agradecendo an-
tecipadamenteá todos que
comparecerem. (Y 26504)

A Frei Fabiano de Cristo
i.fradeçe £T**a akançaáa

/. Menezes
tv ...wi

Ao Glorioso S. Judas
Thadeu

A Kmari e r 1
ma fraca.

tf-a-tvr
i \ :

D. GE0RGINA AUGUSTA
DA SILVA ARANHA

f
uill:.--, innuiti-iklmsnte o petróleo -.-.SOO toneladas, acaba do ser fre-j

DR ÁLVARO LEMOS
TORRES

(.missa DE :• riAi
Dr. ,lc,s,v Aranha, l>e!la

Jouvin e filho. Pedro dos
Santos Dias e senhera,
Dr. Carlos Augusto de
Brito e Silva Filho, se
nhora e filhos. Dr. Mario

Augusto de Rrito e Silva, senho-'ra « filhos (ausentes), Edgard
I Augusto de Brito e Silva, senho-
ra e filha, \itiva Herculano
Thompsi-n e filhos. Oswaldo Nlesi
e. senhora e Iracema Augusta de
Brito e Silva, penhorados agra

[derem ? todos que oa conforta' iam no doloroso transe por que

A FREI FABIANO DE
CRISTO

Acndcce *--.n<fraar-ntf t rraca •'¦
cangada, a devota NAt)\K. iY ;__j._*l"t

Regresso a Londres o
embaixador da Espanha

-Viirlnd, :s (ReuiersV — O du-
qne de Alba, emlvaltador espa*
nhol em l-simires. d ei MU hoje es*
ta capital, por v;._ aero». cwm
destino A capita! britânica. O
diplomata espanhol, que vn
acompanhado de sua fiüva- te ¦
contrai a-se em Madrid desde .-.A
três meses -tendo estado gra-re-
menle d.veiite. atacado de pn.s.-
monia no fim do outono.

Renunciou em perfeita
íarmonia com o Partido

Li! '

¦".V.-llVl ,
:,-í$iKm |
:«.'.. 00(1,

i-^WJl]
•4 oi ..**,,.

>f^»H'

LlCltll»,_g.,6iiU| unuo vem acnno empre-' tado psra o tranjçorta de grande IF «amiiaa e .los*" LHnosj *n'aoam ne passar com o taietl ,
gado -in nnturs'*; mercê do seu quantidade d, abastecimentos es- kdtsi SlJ1^?*?, 

SM,r" 
i"1-"'! 

"IA"'" 
í' 

¦'"» »"''*•."'''-.•*»! ' 0"»- »--.„„ . „ , nelev-sdo poder calorlfloo grande1 .cnclsi, nar» > C.re.ia am_« esta HP J. m -rlebr*"' m'»»« *« I* rida mi., avó. sogra, irmã . (Ia. i t»OII->I- - (A. r 1 —O rc Ser-
Quidès e n.nhnm S _,. m .1 Grena. ainda esla I rt|a (m lufrtg|0 da alma; CEORC.INA ALGCSTA DA SILVA ne Gartnei renunciou »,*_ cari.-j
ma os ,- Jk a _..íí. 

,e?*4"L' ü ** 'eu ,rr--nl1" *im**'0' DR. ARANHA . convidam os sem r».: de ministro do Intcil - e o-ete »ma, os í.S tambores A» petróleo A cai j-a a ,-:¦ agora enviada de-! 
"-** ÁLVARO LEMOS TOR ' rentea e amigos para assistirem cablnel* (end* .,*.-...4 ." Inacional que ante-ontem desem- ver» substituir oa niajiümentos 

' "--. '¦' igreja de Santo Antônio a missa de 7* dia que, pelo de»- -(._..*, *r.__ , "''' * -A'"v>"
barcaram r.o cais do porto deata alndl há pouco Irantportados pelo íM,orro d*- Carioca) a» 9 horas dei ranço de sua alma. mandam ceie ! 

''.?_' *T,** 'V ° '*' "í^1*1-» I**-**

•nóm,car-*;^;>"^"eM sSíSüS? ,5 ^PIM^^ •-«* x^^^-" lfl i0f" ir »«Hb^r •¦ ***&** *
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A VIDA SOCIAIi
4 espotiçiio ii*i Augusto]
Hodriguei I

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 alaman-
1|>J 0[\>i.--.,lo„,s.,íI. opeatoj, m»a
dw* mult.u i-sav, «< Aaririanlsam
ikn tro&alAej dt Augusto Redrt-

*»(*» utillM tlcm-nici d. pie.
•aa I Idtirn ««nio írmpr» encart-
inMM 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»al-
Ji* 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», Au-
e*it\> Rodrigaii tMI sjrtr-ui-icj dl-
raiumtnra 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-itnna-
íw ccr*oim^'Kv* yiv\'ur_ rvyr#«
Janidr un.1 pakHa (ntc-ir-a d»
ítxjcoj muito rJpirioí r mwig tim-
P-'W Aid dí UU tV'-lt>l>0lJodi
N.!*íjiííi rvtN^wcioittfHo^ ^b(< po-A*»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«r-
n,i'n>«.\tno. Os moiimemtot doj
#eci, Aij miloj i df tronco afir-
enan-ta aot n_t rf<u«iAú« ti ma-
níiru 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^, con a *«a i-orot-frri-
tacdo loenl, enivtitnj-i» ftí»roito
mia nfria dv xtaoehvs, onda, ao
teatrirlà A., (rivo » Joí ^a.i^*.'.J
InAíjmjj. o arfilfo príO.lipoy.j»

eom ic\lo »m umíUnI« «ocSai cria-

mir-.'Aí .\lr-M, l>ii-»rüj t itjumr.-
tdri„ da mjij pit.-nri<-a liiiMmf,-

A tt-otioSo ií _to*uto R.\trl.
ilkíí. Ü***1 ** tVrtJílfVít IÍ <l mau ,ÍÍ
ism-t mimu d« iro^al.\(lJ, a.f|r-
«.!-«•. a.' lado .(íjMJ wle^i«t
anJí i*n«m?j «ma cwM Ointi-
e>k.i.i.U ds motiivj. por itvta «ma
eari«teU« iíí imoj, p«la modírni-
dmMitf tis s-a t4èntcõ a p*la #1l^J.
hli.-ij .l.mjij Ja JHJ aitr.

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

/íiinijuí"fii»

RADIO
P R O J. E T. O S ___ í«"

II '

— FILMS r^/^TRoF7^^
Fará oe;dlretfn-« ,|,, Jraálo, .

ípoes a'.ui« í m^l« do moií1.>. j0
At,' kójl iHcute-ae **l.i_ coFM

. SÁBADO
Almoço

Afftoomfo d pn-tn/ro*!
KíCrtioprnhít*
&9ÇV9H oi it.(rmâfls

JanUr

A'íoff*ri d# Imtntdj
.Hí!*.' d# íwiií
(Vem» dí Mr»

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

An-.-.r.ie *;v, «!v.'.-.Ui d» j-a;v:

JANTAR

.VHíVfíi 01 SAl-AfA-l

>< i >.- ...i - i.- i„„-n ¦, bjaj^ue d* waliuKiej. fratã¦'., 
"á«o- "" "P«ioíi«ilíi m ítnil.ij ,-

jgNtt .**'t! '.V .'O IJ I! I i -.- M 1 v.- '.. ; . '

' «íí?'*.' ,'í*i iv-i Msãaaaf a taúMaa

; >-ío « jh* i-w ttivt» ;«4rt* ja muni-
«tv* (X»*ií^à> Aivjj.i. t*o?r*í v'a.+p*f í proifrania* d* ffrava^^s da maio

U>«»n. aSntmii AiutiJ», tiu.üiviD, j ru iij estacOès ouvem ta niestniou..«)i...,^i lw.i t__íi^,.;..._ rüho ¦ taj^,,,^, e manhas, D^ outros se-
nerot id r«J-amenie d c(ei<H-ído

ra. de spreoeotar programaj Ciir nrmalopru.'„-oi „ wolor »-j,'(w dc
n*vai<«oo«. A múalca composta] "ilpj" oh do -.kihu
tMrn i ftfsta de fevereiro

paia ..
Qtiasej rinrmu. 6 essn. em vcrdoile «mivonopoliJi» programações. \0 '

• nSíii,...... U,.-,o... $Mt«s, Luu
.*; TtmJmt, t.

ao

Vunoaiirv > i :m Ih
v<-V N\,.m t-j.iVi, \_jji, Owo Jj-l*um numerv. v. proSr,ima,;jí
MeJf. '.-áj IViiii y«rT,ira CuÍMarlM,| noturna* tamS-m passatsm*aw '.üít Atv*n.»*í « taa Atuutttu j OiirtiAVi! ..
^¦4J-i4 .u 'a-íu ci í.-.isi. wvi«» ••>! j .lUun* prOfraataj fj'.ado« oooTO.-vottt.JiH ... Ktttna *> ")«m1 *»j(inu«nl i ser Irradiadas remilir
S i**t\. S*t A «tVtfrtí r^l C!u>« S AJJU

ALMOÇO
VAOARN^O A PAR.VltroX

.'.» Mt*t»i. pau» ai mn.',« íinati
l^ii.' nvr»-.-.te.t.-.r « Junt-i '.!.1 «r»
ti í'ír:t-.h» ,í« (r.f.-

Mlilur» BlUtt* ^-w • í-a.i» p»
cuenoi iv.),-.fc. .•.•,«»:•,'.,••.¦* «-.-. v<
í-.)#.n.-.i jy\livMi

Cosinh. *m airu» • sal. M auüal H*"' *íw'» 1»"'*™'-' «**• «»
de maearrfto («papitUnhol » ____T ' •1*';;''•:, •» «***> •'•' ¦"^-»
«uaado Mtlver maolo, ..-«(>. «« ^ 

'••••"'••"I'*-i-- • •-••• N«» «*ca
•netier a panela com »tu* Mm, M V . . .
Cubra una « d«.-»r.» asttm tt «Mírtll t>MB . ,'.«.v# -.m mw
minutos, r»r *ra pw*»

I Siri» .w.-i 'M.-.'.>..> Ai .-irí>«-.Beoomi a aruv }unt# 1 be* «si-

Ohmüí s'm» in c—itv, a.t, i*
Ooilnhe mui ac.;* > u) -. j j..;..,-.. ^í*m'. *í MMriMi Aj Ini*tt«,

C o m* m btffçAM

mime para os seus ouvintes cer
to«. Al »»tâ a 'Biblioteca do Ar"
como «xtmplo...

s.'«i cartaie» descansam c« ou

dns mnis i-fíAuj t,-rt,i> dr çutiMo,
u ciifma trm propon-ionaío eoi
cronista., dr (odo o nimAi.

Wd oi «ii» oOcídlMin c>> o tn-
l.cr.-anlr porá o cl»«m« r o "l(po"
— o "Upo" 

jur (anliia jc rjf.r-
cloilor a comprrriiiád àr anhtrn-
Ifs e df hittariat, diJiw-ni.ir.ds. o
diretor do rrotaMo .Ir «losírcr íij-
pecfoi Que "eonfim" ootau a »i«
mpede. O "Kpu- mov*-r«.

vido* do slntonltador di slgiiarral P*ral, rm frent» a ra—trn tom
d*s culiu*. do» tamborim t dos atiolltla na(«raHdcde, trn nr-r^rv» inurmlnsveli

S ix dlr«tor»« de rsdlo (atemX.--i.\m*». ><,.,, h, Cwtn CiiKMiPi»no« par* "depois do Cirna-.«.wi.,.™*,. u i wru J. .oa.. i ,.,.-.. Ha contrato, com srtí.tas

PTexuitci do dia

itlh»r de mantstra t '..V p.i
qustjo ralsdo.

Polrtlhs por cima ocm-i aue*,*.-» •
Isv» «a Kirno apena» p»r» derr»-
tar o «u»Uo.

-*0-íÀü>í3tjrbt

Corte Wf«t d» fl» mtrnan ou al
ciatra. Ciin.tlm*nt»->i« «mi sal iCSo
iivado, plm*nta • om^-ano.

|-»»>eoa »ni farinha dl ro».-*
ovos balidos « tnittunadoi eom 1
colher d» oh* ds farinha dt trt»\-i
e tal « novamente «m farinha í#
rotcA s frit«-o« »m a»»itii,

sln» àoompanMwloi ,-sv.ii vtólo
raa pastadas em mantsllr»,

prorirvo» «rosErií*»
l^sts í ,-)*r«.< si-.-, pf,v. -_?.•„. f

r»ç» um» caut; cim >M tr». f-rc-,*s, : .-í-.j.^rss it *.-.i.-.t. -. .-.-
d» acuaar * dl o pont.-i dt flo. lher de .-hA it- iwwr,-.» .<,» m.-.?i

liei*» tttrlar . junts 1 cilher *» r | -, i .-v-.-,v.-,f ,if vN!f kvUiv.p*-
d* ch» de manteSaA t l»»iiu «Idos cvc.i 1 ,-,-,-,hf,r At .-Ml ,7*5^' ,!.-
.-«•o» ralada dt 1 laran.1». r.iüMnt

tttnjto ru ,-ts.vi
Cs-iriAlrem',» 1 i jaü." it carat

'.:«-.» feih» it tev
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-.-.
40*ada ar.-. p."^.v inv.»

Lv.f.' a-,;» ísWW»<U« fi.vsr tu.»,-i»
,-.;r,l» -. 5 aul'.- 4» t-.vwstt* 1 M.V
I* mitj» t .-A)A.- ít '. '.Í7.-.1.-
tínhi )iR-.ar.-.».r.tt .-.t ;.-c-.v»t».i, fsv
I» '. I .vyv A«i'^» .vot. '. ,v.'.>.ir it
r\-p» .!• r.-iiim* .'.» t.-c-.-.siA i,t-'.\t
rr.r.^M.r »:ra 7v«nv o IWÜM t

i'SÍ.VI PS i.J.T!

s"mm tl/orço (nfrrprtiatitv, ilt
"<" o prrionoprm do liufdno.

£ Ad 01 5«f preferem o "arti»-

lo' — oijífit <jwr iirt rm f-etie
A i.M*nmi da 'orr~a $*f o "t.-^tpt^
drlrrmina PonJ .W»nl é u— rrrn-
pio rilodo frrcutnlrmrnit ptloi

u..,,, ,w,ja i. >.,* u pg.M 4,iJ« dettanus «m P«rslwtlva. pra-
iivw.-a ,.''uii jar, . ,v. .uu «r«mat tm esoexo. A f.Pera j0

inicio. podtr-Mrl* dlier. do (mo ra-
íloloálco.

Shuhoi dtHjar «-ir ?..,, pi,.
nc» proporílontm. todos »o radioI 9** prr/rr»m 00 -tipo" o "olu-

aftm, . tt.- __, Nd» " '"f ."".«T'-"» 
';^''' no l'"'' *"*' h'l»","'í"<

.¦Lu-..,! a B.urvOu Aa trtr* iiloidt. *¦ ™" notavf! oonpilrr r»t "Soar%>.-*¦'

SsJTi "í^J4 
K.tt:;^ varias U ii«poü d.wfi. cho<mo. -tt.:

MM nn íjh4 i-ír«oí» vu i*ÈM4Nt| | no» PuJtrar i ícld COM WiflWf-
r--i l.rii..u ljr»l, ra iu:},. Ml». P?,H
t-.-J:ti3J« í X I I o !»i«< UaMln | í»r* h
ks3i irufcwriag 1 Mr** \\\vi_<t
t<i]T*nMi*t!. iirvac / %^ n t»
ir.i.v S X S S

__m _____P^m' ' ^HB EPF^ ¦*" * * "^^H^kÜS
_________w ___n t _^_________í ___W__\^m-_zf*Wa

M-W^tyP-y-Y-- __a^_aW___ __**•?%-

ç * - ^"^i^ V^H^^»____WWWW\w^^^^^^^

'¦ 
im 'à_\ _____

-___\a__________È _____.*. -tSaaaaa ____Wl_JÊ_____________• s ' Mbb

______ ^rT*____________(ai____ .J|

K». -« ^Ak VBSw. ¦ _f____*X__m
m-^tm*mmam<Ufl| ir Jl Bri

, .YtV C/idiíJ

' 
2T hS^V. 7,.^*"° 

CO,í'>^o (oltnlo. O rrrmpio d,uaiMni: :»r* »jj«, At JJ.44 horat. mais; - , .,
I' ia.jum* repor*M«m HPOttlv», ,lip«ta- ! rjul T"íl'< rN""1"'' ' droüp c
*< w- tnsnt» d* Montevidlu, tobre o er. j J/ai, « du.-»,,^ proatrfur , «,„

.•ontro Bratl! \ 1'ruf.ial. eci dispu  . ,„ ., .
ta do Campeo.-,sto"s.ulAm,-!canoi'" Mrn*'c"- °« ^"^••-"
Jt F00tb*ll. "" 

"tipo" ndo rimorf.-rm dunit
doi orpymtntoa doi »r»t o.hrr-

J-mal Jdrioj. Çuondo te lula fm Lwte
Rainer qui t-ii-ru dv.n crr.fso-
prna complstonrntt d(t-r'irji rn

itmi-d» da P.tD 5 — O
,'*0» *i »/«« C<n^, _ o ClM>«]r*I*do í0 Witrttò Federal" q-.it (

.-, W.mi .-.sn.a <(sr«M k«it .... tm j Irradiado, diariamente da $ Ss 9
íí. •> . wu <M*a-v km«:. 1 A.. RI»!horas, p«:.t PRD-j, Radio Dilato-,
Í-H.K.V, ;-.,, :-.• ujjr. Ot i.vm d-lr» da Pwftitur», vai CÒntat a Terra do» Dru«»" 1 em 'Xirp

^.--cvi M. :• njar fos .1 »., |- ,9. J* Lsfltlacio rntbalhists". He í,
,. 1 .-... » 1, 13 jv,r« como Introdução, o "Jornal Fa-
.-th X..»vu. - t> C:u>» ll»al , UJo" retraiu;:-.-i,-i as palavras ,;.,

.-.:.¦«.' m naSxu \i,. Jm jj ls 1 ministro Marcondes Filho pronun
Sr»'"?? .'•"'" 

i'""Ml,l 
Jx%>* J« chdai ants-on-.ím na "Hora do

Or»oti «VUrs dfverA ,-!-.r(r»r *,' K..- oo («inclpki it fev*m-
ro. No Invtant&nftQ n.-tr.ts rí•^.•..,'..^ «n «uu.pAaW» .íí su»

noltr» Dolorei rtel R„- quaikío rfíríjcarsun
,ie <ír.Aj no Mc\-,.v

«ei- wfntwi ,) c^.U,- (.n am í>,'jj-,-Á, mí^j t, ?lS,
«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 \
mosifntfo ,-, «•» ínfrl^o ert,nr~r; Av,« S-,-iitrR ttw. Wi __,. su*
tm rrlocdo »,->« ffrí,«fCJ i, R/,»>,.. ] «cv.'.V.rc-sv \ m

..,.:-.^-..-.«J-.- J:, tartviM KV,.,i, ;MUU|. | "í~" * W "ranuraviulas pe' ,
L.v. .n t,« ..... „....,.,, ^ ¦'• *-> r. .i-iii «/n\-s Jo a>»ir.vul» l-ÇiiüOtW!* Publica do Distrito FnL«>« «a teto brando, msxsndo IV.;» »,sv. f.v-.v.r.-.hAi aaUAm ^, .,.,, * 

"""ideral 
pa.-a o «eu Arouivo Ja Tatsiftpr» »tí tomar o pv^nto .1» tn- .vm oaraoMta » a*»-« ?..- f.v-.-.- »..-; ! lavra

nslar. E>»l»'t «sfriar, r»o» p»au»- har.h.- Mtr.» rfmãirua natSW CUÒI — S11

-»...v.. -..«..u,„ M-va.7iT.ia iuvioI »«» j n/. .xrteot»! Ciíjfro A,', es e a Amfríca — A-Ment tma \'«tiro-.: br.»«!. 4<n j Casas de CastrSatalteiot \.Umc\at "" '¦''"' '"': " '* ,; ¦¦¦'¦^'¦.•^¦,

leld, o Ct-iodor ds Eitrrlas" j»on
di> i# foi O no Luitf Rainer ttrttk*
tn. eles Lfilton oom ú^ptí "i^ito*

çôo tiind»! maia rfjtujtfliftra.
l/ii potim, a inteira is n-ti te-

cido dr correspondência dí «ri
tí;'j moi7urint*.< nv,f*t(*-úrtr»^rfl»:os.

uvo.1. A M,o mMO.tí rr« »m r/r»
Olrprf í frí-mínâ Mm f*t>* fit-p*-
menlo *A'inisl, Sehii 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 !.

!« S*(M?„!
-.rnatv.rr Ç\T ÍMVh

•*a-|
S »;

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

CJA-S «SJSífÜ.V li OVTKO..',

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-
»• .\u% ?*. Ptx>S eí-a . *eu irmSô
mil. bkvci . iu-.-.- imlo * «'.tte-
fvaí* '-'-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 Jtus-
t«U — st* ti* pouco * tvi.cii mh»
BU»ui»«i 1 — \id.\Ju Ro», ro sere-
ix> »m «u« Cürt era astro, ÁÜo-f.U pAri» Aa ivnstelaçAo ("e Sol-
i.wvvd. Por l*»o * «ue o .Vvtuti
»-»t\S lAjulrtu t,Nlo« o» filiii» de
íwí**Stí i.k> "Tvího"* para ?\tbi-
vsV« privadas no saUc d» «ut vi-
\9t_— Soi:vw.wlfn.«« t U'fl pra-
i»r do» RrissKins (Itichitmlo Ro-
»4.usd) patmar » ooits »»sí»iti>do
Oarl ;:»fdiSb*r..,

'.-<-» .1/ ORíCV WF1 IfA

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,

Jí -YOICÇJCI D<i$ niitzs
SM SSKJt

Vjití Fort. JJ {V p > _ fnj,•ji-.» boj« na Biblioteca do M'i-.« M-r*ri-,.u «•-*,«« tetftaawB- í ,.u út ^ Mk;Wrn, UBt j.,,-,1.
;",-v."VWr''"V 

^--f^f 
^ A» d* p*Bcu&, etaéoatoerttl™.r'f' hvxm '""'uM' * "**Ht- siri*, 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

^eauffftcv 
a» íViYs :-. AivMS evjvacu ««utita *A» fiujanhas V*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
f»riA-, M**-: o «>* * "*»*** !""-«wm d» \VMw. "thicic RMsvrs" '!tm«da

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.

— Tra*»«\rrt -_jt a data n»ta!irii !
Jo ntrltN Gtttani. RoSertl. lir.it dlj RnUai.,.»! in- A,., j... w 1 w,
i»»stl«u» rsi ri.i.,.i, meti* irtlltliw » [ >,rr,i mtKsAl nn. ihlcv.- . »« ííiey
iluitr» KilaborsdN do netto fr.n)»- .-., .. ...,.__.., ,. »,.,-,, v--i.m«Ki dontalcal, Ooerrad. (,r«uNW ™* " f,"'-rM-'" «r- ^'¦«'T,' ^-J"--
uma llnltlt >»rr«.»r« rr o. .riu aJur.i, 

', 
I"* •*"' ' m>r«» • "»*I "¦ «•» "--1*-

darfto tm »u» rrn.ííít. .a i rm BufcTi! fòj« pfda lua .rwí-fMl xi ,t?w>-t Ntu» 
j* 

«..-.do .. <U on. aodiclr' 1Vrni,Wí(.„

NO TRIBUNAL
DE SEGURANÇA

NACIONAL
r^rrvssirss? Tt_i\\? çwwa^ « 0^'^^ _. —.. .
.-..A. *m H RípabUca* oontiMntJü* or 1 odas as revisões da

y?tzrn.ti;it.*.i c<m. .mí-í isj
i tan* *v Cuit-u*s .\i»

Alves do Brasil¦memorar a r«untioi

NfDt(tiha

^ f1*:!).-». ÜIT.* üUt\ ffiti.-rcM ».ff,*,

i rv.-* ¦>¦

Stlv-.ir

ini «r*f.i.l'íl*,v,\ #iíi.-#si# t--- Mt rw^i
fffíe pt t t*iii,iat fp.:i _j- JEaNox*
.i.* KaM'i.'. rrr tVtMeTM .Vi Tini Vv

Mtdlohn, Ai :.«, .-• ,M ., ,,
c.ittr-.- tt- t,vk> v':»¦>, ti ,vi-\*'M

A. L.

Para o Álbum de Mlle...

ywj. s Mpsrs
ío.*» o mídivv t-rto. oiAon-m»

[ç>lSc*f*ne.
t ,*A*i* dt Vndtl.l» COnjolottHIW:
*— íí*í .t* $*t tmtrxi ffnondp # aitv

ft-irr.

IX^lc* Í4 ffvh aporiam -w»(t a ^or-
l^u«ifa...

Pm. a.^.¦laI. a Jfortr ndo me «-
lPo"i(a.

Ç*.-" a pt", msltvu ita<>». i i-iirr

Lul* Edmundo

— X cV-.i« Jo proílawa da» .v
i-l.'t»iS4\V-j ndo i A Hck>_,^i, . d
Aisíiiria ç»ij dniemtn (vdt.la.

FAr.Rü LEONEL flUNCA —
.1 ertw dji tnun.ic» mpdernp.

—> 0 tr. $r!Hp Brtrlnf, rhíff <**
Dtpsrtsmtni» d» í\^:.,-..m.-., jf "O
ülobc", lt» tn». <mtrm. riesky te*.
Udo 00 àt*taf.!^rr.hf Às rvmi í.iro.V
o ir. S'1»u- Babrini rtm. À« Vi noiK>
t« iwivwdí noi nrctuoj tre í«* w*r
M ll Mfll It.T-.^I.Vl V>* lf. • fcft-.pM
• c«]«fM, íhtitworatttV í» ttln «cm
Mctarnfev íifw^wrMp.líi* um »ip.va

•— TYMtMtTM «mt*» a data ti*tr»liola At a. M. . At Casaca Vav.
r«a J# 5o(r*a. npo»a á.* ir. .l.wí Ta-.,
vam (!« êdQM, fmvjrmân/» At Sn^t-J.^ 

'.¦•¦¦fM.; d« t.\v*#.¦¦¦-.-' » ;.» k"i.i
uria d* TriSo«al di Stfvtliç* N» ¦'' Wawtí
ctoaal.

Cíxrpltt» ananhi ^ rrn 1." ani-1 "7 ^' «*l«|»u » bfMm á» w At-
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
rlt C.naalal Jo Colífir ?lor. A ani- I Frapnedií» 1 r..íwiTil.V. ivm.,.,,1.» .v.k
vertariatts cn» e fítht i.- St Car.m ' "ul ttcaBi» fura / swp, ..... .«.,
Sttre. rtrtlra. dlrei^r d* DuMrtt-; lrrtMr».i.v tt rr.,r.,,í-j. íf 7-iMiKs
meai* de Obrai vi* PreMtorih, ol«* [i^1 ftíof****^» v. r, i» *i t .;.;. w
»«r». bola, am *xv<*# damarfr in ! C5ai>l Gtnicti&n Prtfíattfí* tn i-f^v*
,u»i tmmiinln». a. ."1 IwrM, na il)» _ Ol mm-k<>. , in.ic.-» Af »i«.1? Firmei. I rienn'. f, V^,1i).^r, ,- ,-v, í.-rw,Strl rai»pnm«nl»Ar (ml, f*la i rW. a rwt ,-.u-i« ^n iW i, Innaitatem ie trn «,.,Tr.»rií. ...nii.-.^ frf^ ,„ w...vimi „,„„, , w „„c.>v
J "• -**!?. "* Rl''íU- «"VÜitt .1nj.',. ,„. ttutifitnhiáK ío.;i . Kmmti

Sr EvfK*r

CORREIO MUSICAL

pauta foram deferidas
0 Tribunal de Sejursnca ettt-

ve ontam em sessAo plena, sob s
presidirei» do ministro Batms
Barreto, sendo julgados os se-
gulntfti feitos:

fíi^eoi-i-.-rpv» _ o Tribur,«l

ii»« ^.. wffort-t.

X í í»* .-.¦,«« htbiii, -!""!B!'fl'' -«..tinte programa
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.
'^*' C™* '!'Mia ««"«do" » Abíri-jnt pelo pr««J.1*me u»ttt^Wl b*n»õí«l» i. ,-snw .-».-«,«. . ,^J,.., ,,,.,'" .
wtSiuOí J.» Knttàí* x„i. 0».-u»t«-: «»»«tro, ««orit-.-r Antônio Vl*ira
tem* Au ti aj y xi-w. P»»» M j 

d« -M,,:o-

wj-r J» N«d> «es :^ rvv" Ctln»tsnt,n"- ora- oonheaimento do pedido feito Mi
^ ..ar o(tcl»l. | ;„>•„ dí Afl|d0 B^rg^ â vt,.4 j,

rec'.tms^.to J,< -o livro * a i lmproprte.1».!» da* expressNw nt».
Amerlea". p^>lo poeta r>arcy Tel-j**• contra ò r«pre»*nt»nt» do
x-slr* M.mteiro. coordenador semi f*1" PObitco, ressalvando ao lm-
Ais Casas de Castro Alves d01 l*tr*ai» o direito At, ranovar o
Brasil. i pedido Foi em trf tilda «dUJo a

Jul»»menta do podido lmpeimác
ctu íâv.-r de Jota Hento Oonçslve» i

PrrKmlnor — Foi adiado o Jul- |J.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»» imo», oiamsu. e Oscar Borirrrth por ter pedido vlsia do» auto» o I
violinista. | ;Uíj rereir» Br»g».

QUEDA DO CABELLO

• FNDI r rm tüo*\ a r**pm*0A> t 0MM.HUIAV

r*.''j.« i WtfS,

yiiletx-imr-tot

AS COLÔNIAS DE FERIAS
NO ESTADO DO RIO

.'•í-/'í iu ii,:i,i<t wiwii^ja, i ír~_ y,.•;i '.;:_.,., Vai-aat» F*^u.- 0om« A»

.-:>¦!, .,-i,., Jj pmii; 1,'m, Crwr.

.-.-¦i-m.V >ju M-jitv.' io,/ ^o;i. ü i
i.-.-k A, n.LjVl. Ja ",.i Sa--K. J< :;,.
.-.tt-rw !j.'. j,,Jo (.im-iona hj.«,'o ^.tj

.•n i .* «flritttw á« íâí

DOS PROORAMAS DE HOJE

EM FRIBURGO. EM JIRIJIBA E M
PRAIA DE 1CARAI

.V.MIV,
e—, üi.uBl Mj;r\ti\ Vri^.i — Pe IS hs , .ir.-.o.óeí — Foi sdindo o Jui-

uSPE5,A5 ORDENA-
DAS SEM CRÉDITO

j diante' Patrício Teixelr*. Orande slmír,',° d* ap*l»çlo n. 545. no
OtbelO, Fernando Barreto, Xerem i P™0*»*0 LU'. Por nSo ter com-' \'i_.~l—l .  »... " , tVl!Vi"1.!rt -t roUf.ir. tf»»ú.. .,_.Vtrjmia Lsne. Xelson Ooncalve*I I>"*íWo o relator. Xefaram i-.ro
e outros. j v|mtnto i apelaíío n. íif

rjhiic*"ta IN)

Ujtl FnaOrii».

I oi parecer do DASP

processo 1 S14. sendo relatM o .'ula
• trm»» \t», k> ^of*11' Miranda Rodrlfiies * apeladosta. irmis Martins, Rptiato Braga,|Joel FaisMiyu a:ü. Nílaon rat. Trio Quaoabar» * "Ondas Carnaralesc

*.-,» w.» «r.vif.-.» » .vòaíiui i.t»

XJt TS31PQ T)S <1iKn.TU...i-.Tr.T^v.:::rs..'i.
— Boato»! Bo«t,-w vstvwwímel)..
Bo*to» lni-ervNi«m»i». Apesar dt
t.xUs aj rt\Mhia.V. (.>. ottviulAm, J atettjown «..-.tso.V* t et
num orrtornAo atrustaJcír, coma i muiro» í-).-*r*.- »m:-,».;¦».•<.«.ft-.-,» ec-
» i>j.Mnia d* "•arl»" de Ekà B*»l- i whr- 0v.» f:e ,e *.-!« h^TiA.- »
lio. AJjrunt taxam rir. Outro» me- |*»lyo1',tem mMo, com»- »s .-mt-ra.n.--Ai j*. I r.vdn rr- p,;,-.r
ponesas vistas n* «ótabra, A | C*M>a -,>.\ti* i<--.- ».?..>*:-.«(•».'..•
milorla. p»ís fsoíi ptviltfera<*o, 1 ,ít o.v.v,-.r,>.-jsr <«srar-V .• x-ato'
torna-st oompleumrnt* tn.Vua ao» .« attuvi
Jl pio ajrem n» o.-i»*a K.r.kihiií-
A »de *ncour*fad*- tÜ tsnt.it e
tAo variado» o* bNiltis'

0 "boaNdro*, êowr a Indtrílno
especlalisslnio, cvu» p»i,-o!of 1*. nte
obstante, ,• » maj» slTnp,:u!» po».
sivel, A sua prtnctpAl tItt.i.V .-ar, ¦
swte na t»lmo»l« — «mi teiroo-
si» teimosa, N'em\ mesrn;- dlsrir

SoJio C.'u» — De 11 hs. em j^,,: A>«» do Ritmo, "Vamos Can-

.'-.« ilírtlas coatraUsua p^-r iv«- ««>*»<rOM«tjílro — Pe 15 hs.
*w ataVibirto» em weicfc-io. M».fí,íJT,,*L!'Doh Cal"lr;,í ''o Ba-
Wííwiia, : tuu,° ¦ Calouros em Apuros" e

©J«»? «.-*¦, » _,,-.__ 0j"V'»mo. ivmsar".
•1l-s-.' Mc-iir*.-».; -.."lur-j» dal F*"* — 1^ ÍS hs. eiv diante:
.'f-).,v.st» orvIumiiliM Mm cr441toII*nMtül> Carvalha. Newton Tel
.-.: t>i-« Jv-a cs*!».-* wcujo». , "'"- Stelínha Es*. Manoiinho de [ O Julsamtnto foi adiadoA.:.ti-..-.-. euj K4»,ja, ÍW , __.i Arnu.v?. SyMno Neiío, Aracy de if.-i-i.tdr» - k.-i d«ferldo o pe-i:..:-*i, .-.-a.-, i-, M «íeiMaii. Ja». í A-meida. Anjo» do Inferno, Fon- dido feito no processo n 1 <fl '
r-r.ru.» N«*t ^adtcvV* «,» »i Fcn e. 1» :»,30: "Radio Baile", j do Dlatrlto Feder*!, para reformart.\\s-- ica* prvrtNao*» do f». Pre/vituro — a» ;i hs.: Jor! ° «cordío r*\lsto e «beolrec Jos»

^'U 
vrcA.- poe -j»o a opor-j uai da Prefeitura — noticiário j F'relr« d* Coeta.-. Ja.'.» A» »vkx- ,m i>ux»s! *Jaitoi*tr*Uvij e luplemanto niusi-; Foi provida a rerleJo no pr.ves-****> '*«*» terreno eco!: traaauiU*à0 d* opera "M*-| *° n- !-'*'i em que eram recue-

e outros, tVrsm provi-- | mento à apeiicio no proo*s»o na-"jmero l 951, de Sio Paulo, srnJ.'
relator o 'ut: Msynard (loitifí r
aptlantes CUrkson de Mencres *
outro. Os ríu» foram absolvido»,
A apelação no processo n. I.J91.
de S.\o Faulo. teve como reUtor o
juij Pedro Borge*. sendo apalsío
o Mlr.lstírlo Pdbllco e ap.-!an(f
Joaí Mortari. O Tribunal r.ojrou
provimento, a «petaçlo no pro-cesso n. 1.9ÍT. teve como relator
o .'uU Raul Machado, sendo ape- |i-ido Josí Martins de Carralh.i

ii«.

SV.t

Cattvtttmtas
*.'t.t*:v4c l)o.'« o >r. Üf^cott Ftr-

mu 04 S;lv4. iuMlvit ila tuou Rc»*
cEtvsw* d'AIntHÍa <t Cia,, e a itoíi»>-
f.a Mim ás Loordta Co*B»o» A cen
míoU rtitswaa kh b£ctuada oa ljrf-

Áa Nva*j Scu\.'.-a Jf Ivurdra, ai

a rs.-rííj-.-rc.t

t* er.tr» :-..•.j, tea (,-¦•¦•.:• ,'...< '.¦; r;*a.
» dliür.t» í,rofíw.-,m ire?>.-,»'A\?..(,
ace-fes ,- »..«.- .-;-.r>..- anst-VÁl eaa
hrllho r.» v.9M !íí..v.'.s X-».-?.-.--.t'
de m-amo*.

A p.r.-,!'e».tcc» A>--oA r.-m-trt,? eta
Artci-í tSs-rf.vvi t.?;. .-.-.t-ío ?:..:-
r.;."*'. .-.'..-is r.-,*-.r...v.:'i« *:-;?,ía « ;.:—,,'

de um palotAo d« fuáUménta tk j 
d» Jí' »lusi*»

»l«it-U de dar uns novut^r . ! . T .'' ftB,?a 
^V:'',•, ^•"*:«*--' P**»

r*t'.'-,.

?r-.-v,.'.» iMitiiu <-pi.itt.i-_ * raj I noa Lescauí-»í-.7-m.ii1,v C'-v-cia-?^o sv*4 coa.
.< .-'-tr-to.Sía. sa e.Ti.va:cáo J« mo-
tt'»-.-» «.• ,->e,'a Jo t.,>»at-no
1-.-7.M. f i\».sr

' Sstt IVvartitnanto oJo Ü<-1 WagMr

W 2!<Cl^ Jt, oompro-i Swu ^ '#- Pro.«soic.ilr.,io

de Puccml.
Jtfmuítfrití Jj i.'iiléCUi,^.Í.' — Aí

33 bs.: ProtcrsiiM com ir ris tas li-«oirtcsw. As 2'J hs.- -lnter\a:-o Cul
ural'': As 3:,tJ; pros. Richard

rente. Jslme Auirutto Tetveira e
outR-^. a pena foi redunda p»r*dois ano* de prlsio. Idlntíca de-
(Isio teve • revisío em aue era
requerente Isaac Oabin.

AN»

¦¦^Ew^.l* ¦ *-" Vwmí mui¦Tj ^ _ ____mm_%aa_\_m

I sUr E 'li I UII F«r-wSw

?•' ^i I^Wl !^B 1 _a__ Hfl ¦ ^^V**Mfl

AS PRÓXIMAS
EXCURSÕES TV RIS-
TICAS DA CENTRAL

O interventor Ferrando
Costa sugere uma via-

gem 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
j \l:-—4 GwaJs. Tnata-t» d« um

Jou poaKa mais ttrueott» dentre
I jtwatp* [vsm afereoet a n»rurers

toa SA.- F»u'o, _u\í-v. m s.\p'icar.-
|«0 «? isKr«i« Jc a;- ¥>rn*rwío
ICoat» eo »».->-.>Ac A* 4^* de«»« rt-

íí.-.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

Srr.tw Av rtnitmo rt» Ootrst
! est* acenando vroMdlnclat ;v»m
. s, vrOAirtui excursàc» qu« »^ r«*"t.

«r* -.. v«:« ca sio rrso. Ito.,
alr*tís Ja __—_ Oaruis. assim c--
nto a SAo J,-Ao d Si-Kay. poe ,vi.

} siAo dai SecuainA Satu»,
O iTt^aratrio pars a ercurtSo *

Cacho*Jr» do Va.-iX-ndo ter*, se
s-o=v'.- Jsaa.v» tr.anltr»otdos p*-»c
tovwtno A» Sio Pauto, o «,-.
H R:o — Campiivis — <ntta<]Ua--a — Strreto» — Osoboelrs do
WsrlVrdo

Aspecto ds Coloni* ic Pèriu toAtalittoi ri.- predio -4.o nntlgoPrerentario P*-.:is CAndltKj, cv. ítirolut*

com prv--.«k-í j.» .-« .„ procura 'to"'-'rl'1 "''^ l" P»çnúnas q-je orga
i.- por ••.¦*k- Ja ftwão wp«cM í 2JS0U ínl «aaemontçio a S" Reu

vi rwu^M ptat&j v-vT copia m ni;k< Je CoosuKa dos Mm'stros
p<\v**w -tanta, irVD_il ~ nc-!L:" R"a'-'''v* Exteriores das Repu-1

11 Vi, 01 í* cimuuctifiOa
— Kcaltu itf boi*( o enlact matri

aiid-.il Jo »r. AttSttito Jc AltSTÍi Uoa<
nK* Aan.i, »-.,«i a uta Maria Ja Coo-

s
| Qovérna d-.- ir»-.*.'.-.-, :-.--.v.-o

Sucede, i» vtiei, qu» alf-ur.s [ ís>V tnúraemí *.5.'..o.V» e
dísses Informe» ajivNnlmo» no» I ™A'' «T- -o"

causam *Pre«ne.V*. Poi o quc 
' 
,.^., 

"f^ 
f**"^ í "••**I*!|*-"¦ ; Ae t.-.; p;-o».v.r.',* ^.,- !'.-:»c->.íe;-.-caconteceu, em fin» do ano p«.<- J Peder*} Sl- ís».:*Ao

'Hor* da Rr-*».-;"'. — .-
skv.ta: d» .-x-.:*.- :-.r -.-

¦-.... « t>fcrrja«jL, í.k

ts 4m r-..<r^-..v..-s çr*Jttc* ü.!5"1"1 spre»«ntar* bojo. em seu
.-.--. iím i-.-aa .S, Nt,ttó-;» vulto,! ,''Jt,,'f;'•"f^'t'-, musical, um progra-
.-.-.-.- .- Ja f-rru Emum i Sao-"''* cantc* P*Wotlcos executa-
1*. 7c «Ovkí k : «ja íjw^.r^.^1", Pa;,Jj« J* M<w|«> do Bata-

3í6iiiMrta Ja F-ajao-Ja, ••¦„ ' ° J* GuarJa' dlrlslda pelo
vipvV t fttuiK-ic dfarorl «r-'7'•1,;^{^'', !.<""ím* Adelglclo Corroía

J.*»*» abBMato*. r-~l<*«.Atol*,<!a- I*mn4 parte

-.» .- K, waKaandM» a ato cmI ài I "^ 4l,'m10 «• <",v» « MOtllMit* v^**1» *
meatre espanhol PaMa Canala, oo-
mo preso Am Uâ&t^ulob — »o /¦«
te nome no» os. va ajrepkia — .

tatiBtaa!

.' í*í;,v*fct# —

pt»(i-iii..\l' .«•». ,ni . •
*.xc«H»«ta infur-l "SS » t?n"'r Cs,nJ'f s^-'h';' ««•

I :--Frx-,iAi:,:s
r.bi. .

j XTstrt!

.:.;lo Çaiurbeir» Xvn.-.. N» oetuo*-| pPíMe, „ wr t.xoccís.í.-
».. IV-tor,.-. iti.mk. Je ItalrmunSai. | 

«J"» teri* folto a STSíldt Halo-, j 
",h^~,lS-*^,^|^?. A* ««** ?'«

ivM parta Jo ooíto, o ti. Aufvite, oeiteta pan, t*0 eever» medld»"" I ¦*» /vLt.' 
• •'•".'-',v,.^ .--.: ^^T.l

t..xi« e. tvi i\a.tc A» noiva, o »t. Ki- <. , .,.. , "¦' ^r1' «« r-7.",'e.o ,-.17.v,v».'..-c
wtda Cuusleitt Nuv.-.. A Miimiolal s ,r',Jtl! mdaíiu-, n» êpoo* pre-j« or-í-nr-.rta 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 _,,._. ,„»«, <a k, O ?ir.*)£rA.r.%* iv;v,i,Vi ...,*..--*
P.vt^a. po» p»«v Jo «mS paV. .r.!,,'"rant0' tjut'* P^«r*»« ¦'-'-• o,,-,^.- .V
Mfr8»*i-o Cc*U « líni.-t» c. (vi part* | ttr QUè, ^íirfl wr f*ir.li»»í,% bastA : á." sr-f. írífJ. w*n, paio ir. AfMM Plniainj » „,„ v|v(,. *So!)*U Í»1W*M-*Í
«iw " li"'1- Ma» CassJo « ua artista, »

— K?-*1íliií b."« » caaa tom to Ja
• r'.a. i'-.'.-'» Vetvftri Loiíitv. ttJia do

ASSADÜRAS, BWTOÜAS,
FWEIRAS E HHHTAUO

DAPÉLÍ
Combatem-»» aílctamentt

oom o

TAL C O
SULPO-BORICO

MUNDIAL
Antesafptlco. secatlvo e cal-ir.ante — Muito utll na h-.gl,-.

ne cutânea da» creanças
Farmácia e Drogaria

Mundial
Raa • Jota, HS — Rin

ôse-as ».,*», .v.r.ctt
' ;-Tv.f>.-.v*
Mf.r.vcuaaii »'.l* Mi.í.-.-r.ü •

<». tv!»nt-',*,í-. 'T~.rv.-.Ci.- j F-.-íli«I *rand* artiK». Para tro» o pox-É» j «m r.-.: s-iíitkx: -Vünt.- CM»»*

a»» t-oi-stw quanto «*íi^ emJJta*l« s,'"(!''---í^'
.',- tapaciio de w d*.Tv* ,VRM1*' .d/ Ar>- R,rM

- >u*m autoriaou as i'»*rtei»<"W. sentido!, n.a qual o
toòca o «tal tonho" í '™!P0"'lu,1r fr*'iWro exalta o sen-

*rw tod*, ,!uj <.e,Z i tin"?nt0 J< 
foiraternteçSo que.

A» «.wiío .vm. » W, .WN,.w«toJ í*"1* "!'-'"'fn;o- 'nipolira oe povos
iwftw wjscttw.» r*0»rw f.T- u' CODt!,"nt* «««rlcano. O pra-

pm^KÜ» p*r« «;• W - americanos. aentWo! i íl
:\Kviüa Miaw — Buen.-s A.resA rtitu .'.-,»».•. D f tS.F pwpOs » dobrado i> Alberto C.illmanv -.-.-.-..a líij pr-.-v.vwc- a.- MtnJaUrlojPanamA, -jt.trcha. c José Fartas

•i ajwvaJo pelo pr*- Sousa - Washington Post. mar-! jr sic ^^ M „ r1^"oha; i> Francisco Rr^ti — Hino CostaNla Romano
j A COOfr&ltfrniMUjAo AmeruMn^ i tàrlo do MDfirto

A nova diretoria ds
Sociedade de Medicins e

Espiritismo integrada
com seis médicos

-A Scvsevtade d* Mediei ti» e p»
pcuamo do Kxj d* Jsjwtro aoa-
í-a A» e.Vjvr tua pt-tmeir» dire-•..T\i Jaft?-.tiv-t. pa^» 0 bi}B|«',.'i.'-U4J, *_-. ssseroNíia gera!,raa:»iJa em sus .^.v pn.-v>í>rt»
> t-ja CmjiiaVra n lt'. «obr»H-

A diretoria, qu» a»c* tnte»r»i>«
por »<eb z-*i:vv», tVou »ssãn cons-

tüa presxlcate. dr. I_*virH?o

tosottn-.ro.

JUSTIÇA
MILITAR

.''.-A.

K..J.?r;a Ja Sjyijo.'.-

lar abandone durar.te a» fartas o
lnsur ond* w.ida, para qw pot- •..-.-•,' ;-^-jU Catv.íV.!t.- eoi J?erojssba.
sa reítírr da» rscr.c-,sj (t-a»t.t, noj*J*ra .'-a a-la-.avdo Ao trujo a*o.-aar
decorrer do ar.o letivo. S ptvdKihw rvibaincv paru tv-ü» :w evl»-
iju* rssr temp.v d* í.-í/r» seja x.pr\-- fa-.< Aa capita! !U-.-.-.-.n<t-.»a. Aurda
veitado cientificamente, otier.tar.- --.a-.» ;,-.! ot-Aii-jiA* a aiv.j-;.aiio Ja Meüo (utWlcv»; vtoe<presMent«,
do-se ivs ever.-ict^s. as diversVt. ,vA.V.-.-a A* *..-: ,« loarai a^-ora .vm Jr Tviemaco Oon<iklv«* Vsus
o sutrma allmentAr e os cv.-.tadc» oa-,-acvJ,a.'.!. para M criancaa. a uap;Uo arevlioo da Fw\-a Aeora
hi.cicnloos. i <sw ,v.~».es-ar* * tuu.-t-.-aar ícií-jo ! Prasüeira» :• ssvreUu^o, dr

Muitas vares, o estado A» Aeí.l- .U-iHra.iW.wat. .Ferrando Pias Campos (i« i.-nef-
lidade e de depauperamento .«ar-í >;,.<•.« •.-.«*« i, i-a-atrò a fava"'* m-SBwtis V-orv* Aerv» b-í«>-
aür.ifntar de oenttra» de .-.lan-; peito, partaSí,\ 1 tW.«sooUraa *s- :íiri< í* *«r**ric
cas r\-.cr uma urponte oura ati-j tia po.rar..,'.o d-.v tvnfft.va eíir.r^M; r-V.m Leio .tnWJeo"
mítica destinada a paranttr oi d* moia,nqi* .V ciítna, ,vra eaw -'¦ Saladtao d* c.usmio (aíroja^íxlto da aprrndira.com no relntdvijot.-i.is * ro.tr.-as SúfWtücas .tev!--do « aasvutwirvl. do-etor do Õe-das aulas jâatiwAt» artitsusias p.-r pviwjottl í Partamento d« Inve«tts*«íe* iq^-

As cV.Anias dr fi-rlas vieram re-i MpícAaítra.*..- ,Vo Esvaio pectoíutab. dr. J.vsa d» Cu> hasalvar rssr p ma. aur n*o pa- | (Cvr\-a Ar r? ft-ncícisiriw, t=c!u-! Fwrvit-a (mWioo) dlrotor d-. !>-
!.'ve -.-.r.-tesaocvj e :íc-.-.'cos, wtioj {«rtameisto d* Estuto» FtKv«v-ifi-
c.-.:s!nfr,!í tíwtJ^Jo «a wecer- -'¦'>¦ dr. Marvjuea Bnxx imodtt-
».- a f>$«» -.-..•:svy' rfaltttcic, <!u* TO>: dirvcvr do O»partama«to de
cvsnsttta» taa wJ-io d* ocsutbop«-asAo Cultural dr. Henrique
par» o FiiMAo ,4a Sv í A&irtóe (ad-roçado e .«ornaH^a^:

O s«s-t>e-.i.->o .',.- tovvcc.- ÍStaial-1 dlrvitor Ja Bibaoteoa e do Artiul-
r.fl-.s* íe-a oc.hFO troa «Safa a ov- í *'•'• «". IVoSado Amocim .!Jr •!«•

: providência» tomadas pr)o ooman- ' >.V.ta j.val-.MJa ?.- >>vvftt;oru.-' *•' M-cseu, proírssvvr 0!»sarto Ta-dante Amaral lvivoto. qt;* nub-J Paa.* CasAKÍo e ai í-.-t t-AwJt.V' vi;v* tdíntista. advogada e wcri-
preendeu prontaniente a »)oano* I peía rfs-peotfv-o .trrt-cr d.# q-a* -a'(,-,c>-
d.-. insiiiutcSo. jhartara sido .veicíaMw"«" prt-! A scoieviade Cvytt* siro,-, d*Na atual temporada o fr.ter- í r.if i:-.x< traba;».-» d* •.-.-.avtK-S-a rrv- ' P>"*ar Ja :as* itut-S de orcanlta-

| ventor fa.iera! determinou tur|«-rr,tít» <ssatr* a ttfo « tt»tr* a» <*^ i fas* preparatória d« t.-»-fossem ampliadas a mais pasaiwi J wrmWews, b^ao evew .-» s*.-vi- NalNos priticos. de i-.vw.tisac'.p' *' ntas J* rvister.trs r crt* I cea ,ír cJa_-oi5,-acic itai «stvroa- o.VettfVa, ««« os fenômeno»*"

daria wr ealuciana»1a n,->s p,-b.rf» i
meios familiares, dado o ee-o du ;
pia caráter hl.ciêntco-ped*jr,Vlo.- I

As crianças í!uminer,.«w t1ver*m ;
a ventura de vor orfar.iada*. no i
Estado ,".o. Ki,\ ros Allímos anos. jas oolOntas dr finas fraca» *» I

Ij musicais...

Ora, frraca» a Pve.ia P.ido

Ai. WaUeau» Louitlra c Je i Mana na e»pajihal tomas»* contra íir
,-a Ccmãkia Tciatir» Uurainj, comI medida tia d««*ifii-ii sacia prr-o Jr. Anuía Boaiton, nraco. ÍUbo Je ,,
l,,».. Smik-íi t J.- J. Mati» Musa|™*° w* *!* tivmsee cometido o
BeaüoH. mjuitrvaii rm Belo Hort-|mais horrorosa dos crimes extra-
wntt. O 1*9 ctnl i*tti na rfaidéocia |
Jo» im:» Ja aiíni, ai 15 ^oru. t«Jo
twttmahu -% _*.-*!_ i> »r. ^»e or
XÍtí/0 GcaM* Vcweira. inJoatr^al em,
Ba:.. HiatttwiK, .- ma lenior». iWi mentira, K
En.-.. Vua. Vestir», a Jv noivo e; ó> mais um boato... mer,-» ino-»lr Jo*o Gnki Irutita, (nretcur J^
GalJMt» A. SecretArio A. Edoesc** d.-.0'"" i0 «"' °« outro».
Kaui.* df Mtuii. -• i irti. AÀalfiM I SÍWJTÍO* EltMSkberg tftlttbARl

ÍS^itJSÍWÍ^S TM»*» » ««tpulo de C*.
BwJ^bíw Cixuíaut. Kfldo ívadrini^; »!*\ r*ore\íii '^ •¦- ** cm KtStàdoi
*M n.Mia o Jr. .Kra<iuv Kaatf C,\mb pn|*s* 4a _-,>*-,-* *_____._.-,+» *.
r«t\. us4«»(tut oo fc.*t*Jo J« ISltatA *.**>]

tea—-!,. H.-aonn» Cia ia noticia r aflrman.V cos «teve
tt> c J." ooivv\ Vitorir».1»
ihutriaü tv Sio PauKi,
. i, KivUti Fr»c*ro}H,

Ft»

Homenaiiens

.vra a mestre no ml da franc»
PabV- Oaaslo vivta bucólica.

mentft. num» aK*pis líbamftdA Pr*»
lies ft, â* ^uâ.n«5o fm V*J%, rM',;
>ava eoncertoa na Franca do Wa.
:-e.-b»J Pííain. auer díiAi iva Fn,,--
ca menoe ocupada, » ti*- em be-

Q Jr. Cirk»! 190*44(91 Martíoi. {}-

.agitai, e\-a.,at'f(-,vi fa K.»JV»ita] Ir
*j r^v*<r J# kh vmjv« a eo-1 aeíi>!o *1<>» rftfugiftáot M|ümbol&. í -,fi;t.. M.-.rarc», 1 ;»•?/.'¦.'..- cNou.1l.-sw «sa . ^.v.. a, ttiwftie paU iv.ai Maj, „IN, 0s(w!o tMUtthrtn. |Mtodíi, u..:.>ttrr.

J. SauJa r Aulatiocia, A av«ea>»- ** P»ra a Sino*, a ftltinx-. pai» : ' "' '''"'*¦ "'¦vftr'-:'-' >e-;-(f.: ..w
~:.<j,X'c. 

V.J^-.-a..

-TraOo» .í» StrA-trA* J.a F...-,:vs
ta"; *-Frfv» .V Qfr*s4ift«*, pa-t
XlAtÍT:0 t enrie (t • ».ií-,,-Í.-v'IdBVi d» Varal-' *W«í-.-oa.'.|*
¦\V.r.ír-.-oi,-,l*,-j!.- 

t V.-v.va ,-*.-•
rr >.;»-.?; a p.t :,.'x.~.-t ?\

I-.IWÍV.J — .'* ar.TOCÍlAÍ.MS M

ajw nio passai; | W*T«aa aoahai-a At .-nc-a.T.tfar tat
ai*n.-o para farr-r -.-,-.-,•,» T-ímtpoca-
•ta Lírica r,a oMnd.» A.» cãusjxi*
c.^la a>slríia asit r.-.ar.-a.íi* para '.I
.*>( r.tA.r*c-',

Ho,.'<v das f i.« -.( >.--as Jt*° joí-
tr- no Sa.í..- í.< v/trií-tic-io Ja
Bdueacio >.av»ct taa pcvipr*»*

r.v.rrivva. rr.-. >>,v,-t,-r,i,si<r.i A ta-
prrnsíi

IM .va -,-..C-„i.-'a.ro.i», .-a ar. n-.as
Loura** Prc.:r,íT,'.:-.-, 5cí« a».«ov.
Ka.-íi*,! Si,%a>a P;?.-,.-, He,'w,-.-ji Pi-
mer.tet IVaj-.i.'.» iíra».-.', ,í*.-r.-,aja
de S^n.-t.r.a.. vío.-i» C.-,.,-.-.-.-.V, ib.va
Ftr.t-as-. AJbíüto Sa?.:.•*•*;.-, SaS
"ador Pao:, ttapo ttstòa a.'..-. .-.-"^.-.--.a.wír.i 

DMEsetala Kvbc-,;-.-. Sr-
E-i»

ÓPTICA MOOeRNA
«• ___mT_-_____w>- ^_W( tsE$

ta a ,v.-d.- ^a.'.r.isai, ttt» hij.r av> Jia S At (evert.iv; «jínlco da Kuropa. e sil reatii-o.:
ptoxttno. A cvMnuaw wtaBiiadora «ta;
roaassMt» J.» Ju Joaquim Je Brtuo,) O0lic*rtO* em t,r.n*tvra. S K-i" S KS..C a p,í yiKV.Nt a
|oaJ .'. s.v>. Va,t .- ua. \Valdcsutj N» paaau .M«d» d» Z-..rlc>. o» j JtHIS O lfAÈsr»

).M0 Pai, Aca

Diplomáticas
\ l «4 > .v .• .-1 SimCu COJB KUftkt, (V r

-*..*».- ¦ •.. .-.-v >•¦. ;.-.'. .'.-¦- « tiva M'
ia \*j*_tini »\vteow. a cluaotUrva da
i .'i^i> (d lr*A*I*twa [M-i a rua d*iC*0 *.» dwonxr.»*U

eeua cv^lftír»» ví.tlonríâlítiA, rrr.
núm*iv At ti — f*:fcrr>.ií Mn^f
do» ií ds» "BaeManas" d» Wda
1 oNi» — pre*tar*m-!>t ecrmpart»
bom^o&fiua, pftj^ .:¦:.* Iíoti*

¦cv :•-.•):.:•;¦
— O r.-.arj'.r.- S-.Tv ,,< J-^rrJ-.-

j ii ai:e ío! a Rvr.ro.» Atro» ia^oa:
faj- >*t..«í« dt *,r.iA ito^' »v-vv,^*
da Teatro Xí*mj.-$p*l ._ jwisnm ,-?.
.lidei de Oclcai A» Itafátai »-<*r.

IMÍr Jitlitüi tldrijji»
•D.» t M IHIIW *T

Tíl. JJ iiJ?-»t<J g-| ,â*|.*c

•-fífjaas» laicúatir*. Cviacllhi «ua
»ai*Aa ?a Cm.axü pia usa com a
7iY<ft*n±&u$ J»» rv-v»* re^ívea por
íavre treio a.v. , pato lasai-viauta
VvLj.vr.-.u; a rer-Ascia Ja 1-irvio--ia act.av.-A.Hi3ot, {v, ratav» 1 Ji--ts-Ao do tc-asvJ* teatro por tenho
.-..'.«.'>.- M CiUCO a-;o». ._ aov» Pi,
tv^-cí-^ eaca r.-.-jjaJa tw\\» m
.\\*<cv-í3í. s j.# XBcâ9a^fia« qu*

u .'.-í.v j,-a; ifativetu v"ajfiv.a!. Carlos'. ocveu pKO&arOo, Jaroaa Saoreco.
K.v-vrc-;-.- Sc-J.->J.-i»c Jla.-tíaes da
V:. i'Ca,--.o lai%-«. Vlaasito
t:>va paiua. eva Aif-H,.»» uittito*
".ii tvt d»»e-.-r arti*tic.- Jdeae
:-rattw e srt». Vs4ttia.'itL-a Sk-nü-.--..-a M sa-.K->..M Saa Keotttou ...
tt-t.&XSV íí>x' rVK$!fi «jvf^iaj *•. -.-.•^c\-»as .v.fAHBc-its com a !
r-.-v-a dí.-^rc-.-r-ii, mllttnjffa !..v'oe Jo !
.¦¦f'W.1.* Ju ip.a-;d: u p*4Jh|«9 J>-
\-.v.»J*» cvtf » íit-jaciio anoc- |

.-.-.«. .-¦.- jt-.-jvj.. cr4,Hí, paryo«Dilo I
(st •'¦¦'xm a.f.:-»cvtr>;jarjt-o resulta-

r »»l

üirrtcr-propnr-i Aa» autraa. tardo para ran*,.-i!» MAnhA". gu# . c&mtfítto <i Sm-víça **** i-iífe=v*«íi
| sv edlt» na cidade U* F.ibeJrla -
; Freto. Estada de SAo Paulo, «le-
. gando>sa surpreendido com n sua

icclaraçi.0 -e Insubmlsao p«U «'

doa ata vrv,-.Y-j.'-is »»' «*s«rtu»mo a d» antmi<uno. Inclu.- poruato. os de SttpBotiKno. «¦

OS ARQUITETOS
' Circun»crlclo da Recrutamento * Nâo DOdem SfT IncluidOSí portanto, «ujelto 1 captura, recue- ,na carreira ce ensre-

eirc

CENTRO lOIÍRlfO
______f__j_^

Para qualquer operação <om a
gárjflisj de apolkes. examine

ai diferentes modalidades
de neqcdiH da

reu ao Suprema Tribunal Militar!
j uma oniem di AaNMj.*v-p*j, dfr-
! clarsnda nSo ter »ido notificado do
| sorteio que deu lusar *aueia »i- Oom
i tuaçio, nào podendo, tvr isso et- tuacio do» «rnuine-to
I lar »o!rffndJ tal coa fia Es** pe- público, o DASP pr
|dido. que íoi encaminhado ao Trt- j (tj muito > ri-.s d,:-,
i bunal Wlltar pv^r Intermédio doi ia ao» serviços de"
| Supremo Tribunal Poder»;, ,'ot das diwríos nv.r.-.s-.ír
[distribuído ontem ao ministra saber aàuele Jena:
; Cardoso dr Castro, qtu- devera re- exisiiam «rcuiiei.-* ru
I lata-!o ivrante aauela alta CvMt.' (ns.-r.I-rircs * tf, nti»Je Justiça militar. • m.\s rram n,--,-fí.sAri,-is

O» -«.'y-Jairaro. je o.tfm doidos miRií(ínas e rm
S-P-Af. — O Supremo Tnt-unai *prottm*v1amr,-i:e ,,
Militar, na sessio de ontem, sob »; ar4t.1trt.1s v*"

j presidência Jo almirante Kau! Ta- »r.ci-ív,";ti-., o.-nsiiti:
[vare», declarou ejlir.ta a conde-! pt-àp-ia ,-.', »rr' adm
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[memente: 

concedeu >a^fa»-í«r¦ j to e verinc*j>t\i «ue1 j.ua a Kdsar Ctispit-.i ivira isentl- j t
' 'o Jo prwÈajo de In*uhmÍ**£o ;
jvts-.o não ter aldo notificado doj

sorteio, deu provimento ao recur-j
[ so ili promotoría do despacho da 1

j auditor da " Auditoria da 1" Ke-!
I silo Mlütai. que n-iteltou a de-1
I nuncia oferecida contra Maurício!
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Sua inauguração srrw.-
| nhã em Belo Horizonte

^ No «mpío da Ur-.-a ítaüsts rm
S? o Horttoote. Miivas. irvausurtr-
«e-Ao na tarda A* anjaabA, os tr»-
NUÍív1* J^ thNts&o asuai' *t\ Cot -

; >v-;l.- Patista Srasilema. que ,„
veauiuirl aaicaawnt* de mer¦ Mjvitve eV',soe p#ia» isr*Ã»a Nt-t:»ta» d« tixio o Brascil. .* *»;»
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decidii d.Foi pelo voto unanime da Coníerência que se aeciaiu recomendar a
rutura das relações diplomáticas com os países do «Eixo»

*,*,,, ,,.,,„;. ui.i iiiiiiul. ,t i|in..*.lfiu I miii.iiiiiii 113 fotógrafos, Uil çrn n |
,U li.rm.i tinu vlnli.i i-otiirdanilo. jnomeio tio m.1t|ulnns nuo «o vlunt,
in lll' lU-t.niil.. de Coii-iiiltíi ilu*' | I'"' tlm, I"! ii.tiiiIII.Iii ii o-itrii
Minl.-tnw .in» i;.iIii...V.h HMori.Jici., il" tio ttulos. As 6.30, tomavam
a projeto ilo M.4,\u... il»' Colômbia , lu--.ii mt Rrnnilo itio-ui uo i lm m.*
,, il» Veni.itiu.ln dclorinliinullu o More". I" o onlAo llcoil iiplnlliuli*,
rompimento tios !'.ll-.c*, d" ('..UU- | "elido  lllllll.'!'.. ttO poisoltit.
nuiitn ...in i*. potências ilu til-to, [ >i'¦ <• o» «Irarelhoi (Io "i eundlclo
üiilom ao cuii ila noite, tl-pol-i ...ulu titlo puderam ovltnr u".' ti
do-i ti-iilNilho- secretos de relotiues. lomprrtilurn so tni-iiaaHo libufailn
•« 1101 Ul llO h.llflO llllll*! st.' 11'Ulll-

iiiiii oa -1 membro» da l" Cg.mlt.*
nilo tu do solidai u-d.ule política)
"~ os chiincelercH ou «eus repre-
son um lc» — foram aborta' liíltn
fio (|ue joi'n,iÜfilas n povo podes*
som assistir fl votação.

O lmpa-80 tlu véspera detoniil-
iiAra o redobro dns atividades. Os
tlolh verbos um eiioiiiio foram pus-
to* 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, po-
Ins folhas Joa dicionAtios, em .*.¦«¦•
-.a de uma palavra (juu haimonl-
aas&ü o espirito ilo declstio ito
muitos com as uiulelus Ap. al-

.Vio lítrtlou ij'i" o nr. 0« Wll Ido
Airinha, presidente dn Couforôn-
etn o dn I1 Cnmissilo, abrisse on
I111I...II11.1

t/VíGSÍJiYT IÇÂO n I
PROPOSTA

Logo em bck*iU1h fts HK«-hn« pn-
lavra» 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 »
OXtO pi tlllít i\ M r, etn M'HUlil.t. i

nue fflrn acordado comu cotuillti-
dor dns pontos tio vlnla ncialM,

axij.t.. K olhos felizes tmoonlrn ,
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
outro tia mesma primeira conjti-
grtÇào, acomodar. Acomodou to* j
doa cum o texto em duvida i- tico-
mudou tae lento n.,,1 „ ohjúiivo i fea.lirni-im sua (Icolaraçüo ile
Ms.ido anto « li tliilvel uue jft considerar todo ato ile a-rrs-
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As Krpuliliras nmcrloiuins

oftU no liiiuai ilu nosso contl- | são tle uni efltlldt) rxtrn contl-
nente. iit-nt.il oontra umn tli-lii:. iiiiiio

Coubo aa honras Oa vitória tlu*- : a((, (lf ,-rM'sjj- *.(mtr*, ((„ills,
üd. coordenação ao chanceler Os- ... ,pur constituir umn amoaoawaldo Aranha c o rcpre-ientantc

inifiliala u libcrdndr r a inilrdo mlníMro do Kxtertor de Cuba
bem o assinalou tio dav o seu vo-
to il Indicação, hí a v llôtüt não
toi eamaoclda pela HnguitKeni Qtie
as-conveniências escolheram.

O lonipfmonto u-ansformou-de-
Ou um linporaüvo Imedluio, nu-
ma reconiondttQào aos exccutlv oa
para (jue rompam. Knti ei;tnto,
mesmo com essa feição, não se
conciuUíl tjue alguma das nossas
naçõos ligada*, eatíis entre M pe-
hm compromissos de Havana e
obrigadas por de\ et* tle honra a
docidfr segundo o sou sistema ins-
tttucional, falte ao princípio acel-
to da solidariedade, du qual o nue
ontem ne assentou; íoi apenas uma
•consequâncía natural ,e lógica
diante do facto consumado da
«grossao a um membro da comu*
iiiiJiule iimerlcaiin.

0 projeto n. _l recebeu. 6 cer-
lo, unia, r-adaçilo nova, u huu e*-
plrito íicou com toda a Império*
Mdíuie. fcí entre os que o subscro-
\or-i-m assim modificado nenhum
o íoa buscando uma ttvasiva, co-
uto o -ti - Oswaldo Aranlia bem
salientou, ao declarar, cm nutra»
palavras, quo na América nunca
houvo um sd exemplo de tiblc/u
nos momentos graves,¦.-,

Haverá, quem considere a alte-
Vftgáo operada na tor tun da reso-
lução um melo de tornar IneSpreS-
«ivo o compromisso assumido —
norquo â um compromisso. A
gente do Eixo dirA- ntis expansões
da sua propaganda. t]uo tat o a
sua conclusão. Xo íntimo, porfim
antes dos fados que se sucederão
oor inevitáveis e certos, ela Jft de
ha muito estará convencida dc
nuo a solidariedade e a coopere
>,ao entro òs países da Amfitica
se ¦ viram definitivamente ícain-
madrw, como o foram, na confe-
láncla hialório.t il.t cltliitle ilu Klo
do Janeiro.

.1 K.XPEpi tl/ii

0 dia comuQott sob a.-- Improa-
íftes do que ocorrera vinte >* qua-
tro horas antes, quando, riepolè
do segredo das reunidos no Itft-
n-atati, circulou h notícia de que
uâo se chegara i conciustlo algu-
ma sobre o projeto de romplmen-
io. Entretanto, a atmosfera jft
parecia de mais confiança. Todos
(figlam que a solução se conhece-
ila X Urde, K o movimento no
palácio do Exteriot começou des-
íl, que chegaram o* primeiros de-
legados o nào terminou son ilo as
'i horas da noite, quando, afinai,
i om o dlscureü do Sl'. Oswaldo
Vunhii, .i plenAila pública dit
primeira comissão foi encerrada,
com a vowçfto ia no\ a fórmula,
listo fi: 11» (6iiuula lllOlllIlCíttlll ilii
ie soluça o n. '.'i

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"

pciiilrniiii dn América

ll

As Itepiibllons n.mcrloitn.i.1
icnfitin;im n sim coinplila so-
liilat'irtluili* r ;i mui dctornil-
naçào dr cooperarem conjun-
tamente parn a proteção reci-
proca, alo qur o.s efeitos d»
presente agressão ao ooiillnon-
tr triilintn desaparecido

lll

As Itepúbllcas nmcrloanas,
obrtlii-iitrs tis rrcrn- rstalirlr-
iitlas por suaa próprias íris r
dentro ila posição r clrcuns-'
l.meias tlr i-ailii pais no atual
conflito continental, recomen-
dam a rutura tlr suas relações
diplomáticas tom o Japão.
Alrinanlia e Italia pnr trr o
primeiro tlrstrs Kitados a-.r-
ilido r os outros dnis dct-laradn
guerra a um pais americano

IV

A.s Itepúbllcas americanas
declaram, finalmente, qiir an-
les dr restabelecer as relações
a qur sr rrfrrt* o parágrafo
anlrrinr, constillar-sc-ão rnlrr
sl, afim do qur a sua resolução
Irnha um caráter solidário,

UINiTI.Sii 1'RÒNI KCIADO
l'i:i.(i CIIANCHLEII ANV.Ü
MATIBZO, li I I u > 1.1 \ IA

f. u soKUlnle .. l.M.. ilu illaçiimu
ontem proiiuuulatlo pelu clitinceier
dit Uniu l,t. .*.!, Anitii Miillenzo, o..
plctiáliii ilu f ComlssAa nn t'"ii
lt leia ilo., Miiminis ilu ICxlu
rlor il. ..nn.**

"Sl . |ll'i Mtlriil.
Si«. mltilüirti"
Tenho a honra de i efei li ngorn

n luini'..*!. qua tloteritiliinii it ml
unir i)im oi.i assume tt Amôrlcíi
neste momento do Rtnven respon
iabllldnde-i para u mu ml o

l*. Ku,, ilu iiiiiiiin quu tildo» ns
C'liaiufli'1.". mi i'cpreneitlnii|i.s de
Chanceleres qtin nqul hv. at han)
presentes, actidlmou a um a pólo
tle honra trazendo nu espirito n
cuncvllo .1 litlnrleilntlt .- nu
animo o tua h dn Idldo iifan ttt
.... >i..-,.........

Xo entanto, a prlmiltvti fotmtl
Ia coiiHlgnada tm projfito !l hiiIih
cri to pelos digníssimos represen-
i.uni*, tia Colômbia, M.-si. .1 u l .*
nezuela e que hu repeti a adus/tu
ti-* i:* países, foi modificada ia
ftrea d,i unidudü du Continente,
porquo duas grandes nnçocH nml-
gas acharam ctmvenlrnfo ttjuttlai
a forma tle «xpresaflo da açllo
conjunto americana, em virtude
de certllH inodalidades. da pofl^ft"
«* clfcunstnticliiB do eadn pais pe
rante n alua) confltlo, o que den
tU> logo «- enlstt mui respcllavel, »

ciiiii 110 linliiili! •'.iiii*. lrin.1ii.jA en
volvidas na uiieria, em uni k>'»i*
nobre. m. ui cAlculó, nem louioroa
eoinprometeiulo hcUs roí ursus v
tllllts eoiiiuilllliitle-

Hnll. hiii. .'uni  ii|.ii.li.i i|.i«
inr-iodoH ãrt-atcoM de HOt-jetladi-H lu-
tiruailonal'' aliftrqllliMis •' a ndo

çflii tlefltlltlvn dou n..'i...l..i. 1101
llltllN llll* «IU ll*. I.-Hll- ¦> linl lllll llll-lll 1-
ihkiuiI/iuIici para 11 Ia * 1 •¦ *.-
.li. ilh-eltt! il.* inil..'. t. .1.' i-iitlii 1111.1I

11 mini I11111l.1111.t1i.il tle-lti ali
luda reside, por Imiiu mesmo, iili
tli.flitlt!íln .1  Inlitieiiini pn
1.11.11 tli' .'mlu iiiujAii .• n lt.i.-1 .*,,..¦
,'.! , "lnlllli,l.nl, ,lr. 11.,,.,•„•*, .,,. ii.,
'im llllll li» llll || . llln. in ,1 'II
llllll.'1I11I. elvll'11 i'iii I.i Mm tl
t* ilu Dlrelln liiteniiii loniiln

A tt*.lllllll H..111 l.-ll.t  vlgiit
tin llo-mliiBÍlii I. ilo Mui uni, nl |i-ançit um senlldn ma lft Irauscep-1
tliiiii* pelo ialn iln Ui iimiiielnil,
iii-sln inunn nlo n umn atitude
lll'H||l T.illll'. .1 lllllllllll 'I.' >..'! < 11 ll

llll.llll.il t. Itl|l.l II I' .'lllln. .1,1 ('(Hlll

llllll.' |. ll lllllll.llllll.Hl.' • "ll'1'l llll

no numa t oexlfit* nela do de\ ei <

espielii.il 11 vllArlli .1" nitplillfl llol'1'" "¦"' '"
,,,lliliiiliil,nl,- ,,uniu,Mil,,1 ,, ,|,,.,j «ut illiti"

|il'..p.'i:.||.... dn iTnlitlnni In 11 ilnu I ...Imiin*.
II hm 1I.1 Iiii.;ii 1 1111I1,1 11 iih,'lln t* tlilili* llll I

11 Jllnllcil .Lll -i 11 Lnl II IH'1,1.1.*! llll lf. I .lnll.'lu.. Cl
miIucAii nin ai.ili.t tle nor upro* Inovo» nnn
í llllll .

plll lllll. II l'll.lllt'1'li'l

Miililii,

i„,mil* ruii.it ao oMruiura de pnz. Engrandecida pnra melhor exatidão. Sl a hon

1 .'iiiiii
iih»,>hi

próspera pelo trabalho dos seus
1 mais trnn.-icon-1 íi-bos, foi senipre paru o miintlo

... I". i-i.. |u uma promessa o nfio uma amea-
no tom doa ^ ^ reprosentaçfio deste feliz

'i-i 11 niiilli' l""lllls'""" moral, estA nqul pre-
. . itlMitti rotno um sô eurpo, uma.nin.uio». a pniti- vinòi-lrn 1111I1I11 o -ollilArln, paraiiasemb íins dc\c' ., ' -1 i-tniMiHnr-M* e roordenar sua acao1 da tfvro nmq-

enlo público dos respellvuH po-
i;.'i .ilun ir. im Holnt.'i1ea ilu

mlu alr uiii' eoniocam por uma
tun eon. 11 ti.in «tun os repre
InntoH mil* dlrítamentu Inte

iHini
iii*

a Aiiierlen li
expressrto In

t> in itiir
npt

in
nin pi l«'V.ll

iiiim.'.mútua iih' qui
••i.u.i'1 ilii ne i.i:i.*.....iit no
Cotillneitiu 11 . i.nnriil iiihiii...
ilu 11 mim in.olml.'*'iivi'l ii-nrrv.i
inentnl, nn nulo a rlreuuiMfltlr-iu
ile (nl nrilem iiiiii » i-iioperacAti 111
nn lli) uul
KuraiiHn ilu pa/ o seKUrttnQa U"
Ciililliienlu

Cotupreeuilemtis que * neeessrt
riu fecundar an Idéias, que por nua
própria iiaiurexti nílo unlvorNiilH,
mediante ns HTundtis or^itnixjiqtloti
InterutielotuUs e, a uiep ihi.-1¦ es
Ia Iti mihiçao ciu ¦*! 1 ,i nin |>i lm I

plll iiri-iiiilni Id <| '1111I1.111 11I11
mentos de vldtt e propul^fló pnra
liiilti*. im fiirmiin i|0 ttllvltl 1 !'¦ i|ti"
lmplit|Ut'iu numa i tdaboi iiy.in <*n

. Ml;
iinill

ul, ,1
vn, I.i.i.l.
m*i a ,*\i-i.*-,-.,.. .,., .,,,'¦ eooiiVT-1 iibrvnslvn o stln naslatíiicln mueuiiao enlre oh lepresentanles ^*****f liiii, na proporcílo de mias possi-puimiivoli. ilo' Kiivornos, o t|tio «I blllilailcs.
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troi, renhscernm novas Ideologias,
pretendendo criar numa contra-
ilícito parailoxitl um illrelto eontrit
o direito, que pretende eon-
iiulstiii' .1 bcgemotiln militiir e
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A.XTES fi.l DECISÃO

\ nlcnàiia tia 1* Comissão rata-
\a marcada para as ultimas horas
da. turde. Afim de que eltt pudes-
.io realiiiftr-se, liotivo \ Árias reu-
n.Òos antetiores. ainda para estu-
du da fórmula definitiva a ser
submetida a •¦» otos. Bustava-se
uoiíi redação qua fosse de concl-
bacilo doa |nini,<.» <lc vlala dlver-

Koram dernot a dos ns
inentoft -* -e em um -,'1
não faítaiam ma piopó.sit
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sem que easn atitude revele a me' nor dlssençAo quanto A enmr.in r
ao pensamento do Continente,

tia ,1-11,11 Ih palse», Iinln ri-ento*
111 in-1II1I.1 do possível e do nu-
era compatível com on nossos ro
mimes leitals próprios, pa i a i n r
monlzar etn um totln renh »
nossos paises tõo eulranliadiimeti"
li' Irmana.In»

Antes tle prosscKUlr em ronil
dernyôes de onlem Jurídica v po-
lltlca sobre <sse ato tmiípcendcti
le Mini o-mi' n lia no'nte bnnntdn
em fav.ei constai uma \e- mal"
(mn elevada franqueza «pie esta
oin-Nião de ino.i íornia não lere o
1,iiiiii" iniilii ravel <i muni 1 1
eapltllual Ii.mi.i . ,..|..'i,i ;f u| |'ii
entre nacóen cuia orfuem. '"li
lílAo iai..t 1- -le-iniii m"im tiliottietts

lOate momento hlalArli 11 du I '11
iinituleaua fit-arfi «lavado - 01 nn*
1*" eapírll 111 .**. . aiueieies n,,l,
li u*Im de uma resnhii;án nu»' n,o
nd contem transi etidentoM pi In* t
plo.t juridlrns tle amplo filcnttce.
iiiiii tambem * st.i i-he|n tli> um i
ennn;íin humana fecunda e ne
io.<-a..qui' chec.iCi aos qoNSim po
vos petplexos conto tlm i-om-oio e
om estimulo,
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lll.-ll».» mlll 1'ilim.lli 1 •>
a rim lln in.,1 |. -uni 11 ,.'i ilrlilllrt
.nn nin lii"lt nl.ii nl 111,1,!, in,- 1.1
mlllni. Ibíllll i|iii*l,. .1,
eillllinlltr .".liiillnlii ..1 il. lnll"
VflrRa*, qtie preulde 11 mm <|i-mImi--
rln kramle nm»fln litaslleirn e n
tjtiem lauto admb auiõn

l'"lnalmente, i simi i ei lo t imhem
ip .o iinln.1.. tiniu*, un in uni"
mn itpmiini ',1 I» lim ni iiii-iii'
" pi.-.iiii. in.- ll ni ni"
¦'linl' lu I» 11,,.,, in 1.1 ,1, lu-tlli'*!
.' 1I11 llllellli Iiiim iii">i. i|lin. 11.11I..
In li* iin.ll.illM» .' de i.iiiliii;i*ira
rott mpent nossas esperant;n*i n ro
liunle. r „ ii.iit.in I.'. ua Anui li 11
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t l.lill.inilli. .M.,1 iinlUi.,,,,,. piirll
ruhirmeiitti quando se quei fortit
ii, i-i .* ,i"ii|,1,1:111 mu in nn,
tl uni n.'nliuni ilu» lOnintlo» tlu
Amei l.a iiii-i i*t-,*i In pnr ... n*ir.|* nin
in ii eo tis ura de eKnlntn, Peio run
H.HI". II f,,|.|lli" llllll,,, *,,* imlt,|
festnu 1 uniu iih uma ki linde tini•min, o, ut ítala iillluilii iiiialmi n',
Impede que tios tifíiimlnouiOH u nftn
Mieainus, ai IU lllaildii om pnn-i-fdoi
de defesa eonllmnilítl que lem
nia acAu oi b;limi ln ou snberanlii

peito, Ou ."i qi
termos, qtie se v,
iii-v- próprias ito

11111.111,1 h ni
iiiilHiõan rllnatili.i
illaalpar n.» In
vezes, so m uintil.
iiihu nacional*-- )>
Mopnitlofea doa \-i
I" lllll iii.i,Mi, lllllll
:. ."nin ile 11111 .¦ ,ii, ,. ..,.|,| i||n* I.Ini Ivlilinle eallmiilnnte, lí n reali* "ii.inii.ta ile 11.11 mi.'in,, o iig,*m, i da.li> i|ue rala n decido om maior
i liar min nuiorldàd" ,|m, (. [neren- j uic.llda, detormlnmln por fortes
ttl iin.s |i,nii» ...ni im**,rn iinln,|c. ,. j .'orrenlea do norld n .In sul t]tlQ
pAtie eni ll Iilvu leaponiler tliintlo | "bureani liai".» oa povoa e sous

1 n iml": na prnlilemiiH qui

lilniuaa. ua vl(-oro8ll rralltla.l*. dt
preaenlo, não pedmu aolu-aofl ro*iiiiiiitlt-aa. Cada din, cada lato.
tanto nns homena romn nas lilílns,
areiam noasoa Ideais tio HbetMado,
do ordem moral o do paz social.

I>n outra parir, o mundo sabe
que nao rabem suspeitas nem se-
Rredofi nos compromissos díplomA-
ileoa daa Cbaneolarlas aincrlcn*
naa: e itiando elaa se pro-
iniseratn organizar a pnz, nâo ex-
nliiliam nem n defesa contra naiiiniilniii.i.s illa.-iQlvenles tio nossasinstituições republicanas, nem n.iHslsIriiniii reciproca que deveu,
prealar para aua própria eotiser-
vação. Sniuenlo dobnlxo dn Influ-
xo .le Imperativos morais na noa-aa vida ,|,. rclacilo, faremos do
pnnnmei-lcniilanin nuin lArca es-
Plrlliial de coosâo o um ponto de
npAlo pnt-ti o niiiiiiilniti mundial.

HA diaa. disse, no Itámarati,
que nân vínhamos preparar 11•riinrra. sinilo amparar a paz, quoA t. feliz eam,|,i nalnrnl do nosso
mundo. Maa a paz lambam lemânus responsabilidades, seua com-
promlssns o seua devuros; e para.'"iirert.i-l.i uniu osfArço comum
de iiiAMiini rondlmeiito, estamos
ptesotites us 21 Estados amerlca-
noa. rnm n nossa 16 tlr povoa II-vros, nonviK-adna neatn rnrmosa e
Ipeomparavol cldado do Klo dn Ja*
nelro, tle hoapltnlldade lefrendArla,'•ilillal dn lliaall. pais Irmão, cujalim .¦ Impecável tradição ame-
rleiinii {¦ propicia a nossas dellbe-l.n.-iVs. 11,1 |.m im),, |s,0 urnn ,,),.
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*¦ qur fteat i etam mamle-i res-
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1 in muiniin ttiiii» e-ipocirii 111 iiiim 11
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Os povos dn Aiu'i'ii"i. (*inii efeito,
p.lii» ' ¦" lan. 1- pi-oprlna de
ao 111 1.1.iiin f.ittrçii lllinrtador.
tle suas lutas paralelas do orsanl-
jtacAo pnliih',1, dft sun orlKem, sua
liuRtia e mu.i rei Ib Iti o em era mie
parle comum cumo «ilo comuns
atui In itõi In ,. aoil ileatliin, inciu dn

Kovnrnoa
Sobre vindo dcs.n tarada men te os

acotiteclnjcntoa previstos pelosneiirdos continentais de Havana,
onda uma do nossas nuçiVs reagiu
com um iiirsiiin osplrlto, dentro
do marco soberano do suas Instl-
tiiiçtVs próprias. Fiel nos compro*
uiIssiih contraídos, a ArsoiUlna do-
tilaroti, qunsa almiiUaneamontc
(•tun a aRi-essAo Infligida A Amé-

len, n conceito liAsleo dn poli

ra nacional chega a predotormi-
nar o heróico, aconselha tttnrbem
a previsão o cautela em tud". eom
conclônclft plena de quo ante o
perigo da liberdade o indepondôn-
da. nào nos cabe fugir ao saeri-
ficlo.

1-. precisamente da essôncla do
conceito do não bollgerflncin O
princípio dn assistência defensiva,
que (anto na ordem nacional de
cada país. como, tambem, na or-
dem continental, requer o os fôr-
ro coordenado e a organização au-
lerlpada sobre planos comuns. A
defesa de cada território e de ea-
da soberania 6 por si uma forma
du cooperação defensiva o de as-
slstencla recíproca, como rezam os
acordos do Havana. E o 6 mnls
ainda, pela sua preparação coor-
deiiada dentro tio um plano con-
tlncntnl. Podo Asso plano reall-
zar as provisões necessárias ao
controle Interno das atividades po-
rlg-sas para a defesa continental.
Assinala-se, assim, a vlgl lft nela do
trnbalbo o a ot\lem da AmAilcn
pelo que esse trabalho e essa or-
tleni representam para n nossa
dolosa o a nossa segurança. Sô-
bro a baso moral o política do
nossos sãos princípios americano0,
temos, pula, diante de nfis mn pia-
no vastíssimo do colaboração ma-
torlal. Pn.sslpinii.s nosso traba-
llio; afirmemos, perante o tinindo
nossa t'A na liberdade o ponhamos.10 serviço desse credo, essencial-
mente americano .nosso empenho
It.tl o MiliilAiiit".

FALA O CHANCELER
PADILLA

Depois tia oração do chanceler
Hoaeltl, levo a palavra o seu co-
lega mexicano, sr. lüzoquiol l'a-
dllln nue, ao erguer-se. foi eauda-
do por estropllosaa palmas. l-*ol a
seguinte a sua oração:"15 ésio aem dúvida um Instrui-
le de grandi! transcendência hlslô-
rica!

E om aí mesmo um episódio da
guerra!

Ouvi as palavras dos represen-
lantes da Argentina e do Chile,
expondo as aspirações de soue
próprios povos perante esta As-
uoinblStn. Considero um direito
inlliidfvel o uni dever expressar,
pnr meu turno, neslaa horas do
tão grande significação, as Inspl-
rações do meu país neste conela-
ve e estou quase certo dú que ro-
presento os dezenove paises que
patenteiam as propostas de fran-
ca rutura do relações (op/ou-soa),

Todo Ideal — o o dn União Ame-
rir.ma Õ .um deles — se nutro
eom a força de todos, A senielhan-
ça tios caudnlosoti rios desto eon-
llueiiie; braços quo parecem atas-
tados, correndo paru o mar, se
juntam mais larde em sun loz, o
estou certo uno nssim senl o pen-
aumento du Meai continental.

Aqui viemos discutir frenlo n
um panorama de guerra. Nilo
vlcmua discutir frente a um pa-
norama sereno do pu- e os ar-
guinemos devem ser totalmente
diversos. Nno sãu iguais os ar-
guinemos da paü e os argumentos
tia guorra; não sâo os mesmos os
argumentos da convivência pacífl-
ca dos povos, na bora em que se
estão entreihiH-andii, disputando
a atibjtigação do mundo uns, ,•
disputando outros a conservação
da liberdade (iiii.uii.-os-.

Km época tle pas, o irAflco daa
nuções, o comércio e a prospcrl-
dade que os governos devem de-
fender o propagar. Elll tempos do
paz, n palavra "perigo" devo des-
pertar os estadistas para que o

NAo vlmo» aqui argumentar
com palavra 3 de poz senão com
palavras do segurança conllnen-
tal, quo estA em eminente porl-
go. Muitos quereriam reconho-
cer o perigo quando JA estivessem
pairando sobro.nossas cabeças os
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 rique-
zas materiais. A elas devemos
empregar as próprias vidas; a
elas como na pira ardente em que
os Iluminados são santos que pa-
rn salvar a Inviolabilidade do seu
osplrlto se despojam das riquezas,
aselm tambôm os povos despre-
zani as riquezas material*, sàa
vida econômica, a vida dos seus
filhos, tudo enfim, nessa plral

Não 6 hora de defender rique-
zas materiais: é a hora do sacrl-
ficlo! (ifulfo bem/ _ploujoj).

O espírito do lucro, o espírito
dos lnlerõssM materiais, o osplrl-
to ecotiAmlco não fala na hora em
fine so defendem aa riquezas mo-
rals do um povo, em que deveria-
mos confundir nossos corações es-
treltamento com os povos que de-
rendem a nossa única causa.

Não é nobre pretender que as
liberdades, quo o patrimônio do
Justiça quo almejados, que a uni-
dade da Amírlca pnn-qual proçu-
Binimos — a detendam oa outros,
enquanto nos recolhemos ao
egoísmo o a uma falsa seguran-
ça, porque todos estaremos entio
comprometidos. A hora nSo pou-
para ninguém; todos seremos ab-
sorvidos neste continente subme-
tido no Jugo ou todos nos nos sal-
varemos com a bandeira em fe6ta
da unlilndo nmerlcanal (Aplou-
sos).

Não S, pois, com espírito egols-
tn, não t cotn o espirito de defesa
econômico, não 6 com os livros
do contabilidade que devemos ar-
Riimeittar. Se assim Iflra,- como to-
ria podido resistir a Inglaterra
neste Instante, no' eplsfldlo Aplco e
glRiintesco om qüe vô fundlrem-ie
suas riquezas Inteiras, desaparece-
rem suns rcllaulns' e suas cidades,
afiindnrem-so nos abl-mos do mar
Incalculáveis tesouros, c «em om-
hargo, sou espírito luminoso «r-

gtie-ae altivo, voemente e cheio do
fA! Como poderiam dorender-se oa
povos subjugados o manter suas
esperanças, quando sua riqueza
tivesse desaparecido? Estariam ab-
soiulamcnto oslncolados mau, sem
embargo, o espírito estaria lntnc-
lo e sonharia. Como poderia en-

tcndcr*se — e doverel dlzé-lo por-
que 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 oompteon-
dA-lo dlspondendo cifrai 1'nnlAall-
cas quo noa parecem astronAml-
caa 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
^__ • 

*'¦* r"*

Smolensk seriamente
ameaçada de peste

Moscou, 23 (Reuters) — A'
emissora local anuncia hoje o
maior avanço dos russos, desd*
que a contra-cfenslva soviética
repeliu os alemães das aproxima-
çfies do Moscou, hA sete se-
manas.

Os russos romperam através
das linhas alemf.s em setenta ml-
lhas de "front", ontre Smolensk
e Lenlngrado, atingindo um pon-
to que fica a cem milhas apenas
da fronteira da Letônia. A cl-
dado de Reshev eslâ completa*
mento cercada de tronas nnvIAII-
cas, estendidas na direção da ea-
trad» de ferro Mosoou-Hlg*,' por
varias milhas ha direção* ds
oest_. i

Alcançaram a linha paralela a
Smolensk, que í assim s«rlamen-
te ameao-ada do norte. Em dois
pontos, as tropas russos estão a
quarenta milhas apenas do lm-
portont» entroncamento ferrovia-
rio do Vellklye-Lugl, teatro ds
violenta bataliu. no verão pas*
sado.

Esses dois lugares sâo Andréa-
pol e Torpa — o último na linha
férrea Moscou-Utga. Nesse avan-
ço de surpresa, mais do 2.000
distritos foram libertados do In-
vasor e os alemães perderam
para mais de 17.000 homons.

l"a i íeialei nq mi iilíinlli'ii.1 unido.-
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j uni ni'-  legntlo tle pa.- e liln-r-
"" dlldo f .. Ir;,ulu que, hft üécllltl
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Utn aolltlAna quo vens tu.*te mo- encarem parlflcamonie sl fOr pos-mento cortllfilmunla acordar aqui: sivel. Em Apoca de paz a corto-ni- países americanos não são -Ia dlplomfttlcà, ns garantias ai
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neutros ante a luta Imposta nela
agressão extrncontinentnl. Não
iAo neulros rnm oa Estados Uni-
dos porque não podem submeter
no aeu Irmão em guerra na llml-
Inçflos prOprlna do reglmen de
nonlralltJntlo, Cabo nesto concofto
amplo, sem prejuízo do Interesse
nacional, nuo & sempro o Interes-
se flu pronto tios povos, o princípiodn colaboração mais utll e efell-
\ ii POílem íih forena do país nRo
serem chamadas a at:no qtm rp-
flnma a ngrcsBÜo tllreta, ou a vio-
Incão de sen território, on de sons
tll rol toa, ni essa ogresafto nao fos-

an .'felt.i cometida, Maa, nflo
perde pi r isa,i a efetividade dn
itaslatônrlii dn |vn's nn favor do

us .iiiriii.*. rn I conllnoute, doutro do vnstísslmo
v« t- alta titlf*- marro das exigências du guerra
iVnles tle Iiiiln. 11> dos recursos qne a AmArlca pn-

n luilltlroani lal da for
d"- píiIhüm americanos desde

i liili,.* tlu Soe lllo XIX, nasl-
i orno nina neaossldatla orga

th . "tn iinli so nn ICalntlos
lt ¦ dn indo!

ililflile
A e.xl.itAnela- pornno a

¦ i ui ,• população sAmonti1
('•mplemenin »!"• nm ¦-;'»
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dfl oferecer para sun prôprln <l
fesa, A fibra naoionnllsta reaIIr.a
a novn nrdom coordenada o forte;
novn nrdom que se nssentn hom

eomol Princípios c eonvlccfles, e que se
i todoa ò*- ramon do '^toriorUn reiterndamente com
t i.*ni reairl.-iVs I*,,* Inqiiobrnnlnvel Inclinação pnra o
iiilanrlu uniu.-ri. n .Ir ''""'""' cimentando nossa rnn-
,.. A exlonsno dr, lenl l'1''"''"' nollllcn. Nova ordem, que

i ROmonte pihIo aplienr-se sob o
processo dn consulta, deixando ns

| suspeitas e pondo em evidencia
t nifatlca o sua finalidade.
\ realidade palpitante, produto

in imrnfArln do ptni
iitlnrea que lho

1 '.Ultl,! tinia lllllllll,;!
ln : ¦: irilo. Htistentnitv
nin íBiialdaile Jurídica oi l)u vltallsmo nos Estados livres oK«tntIoii, temendo fioberanos, se observa melhor nos" ou ii ilnloiieln mtllllpln» nspectos dn vida de re-ll-rl Ins. e i-ni.li. protl.i pifOes. ImpBe no homem de Esta- significa desconhecer a hlsirtrla

. .lu iitiiinli'. que *>e| i|o maiores responsabilidades, ta- i Sf" nossos antepassados tivessem
to (« prudência porque nâo de ven* apresentado como argumento n
do ,-otiir corrente*: cegas deve I palavra "perigo", todos esse? pai-
medir «i* ttilttaefies < om calma nl,p í f""í4 -*erlnm colônias o fflrça alsti-
demanda a repre^s^o r umi ttnA- \ mn no mttndn lograria Itbert^-I

sl(l" wiilu unia |iil .mi UnuiiQdc t,|Uijli_,ÇUiJ' (,_Ji.io i*J_.'j

estrangolroa sãu orquídeas na ea-
tutu da civilização do inundo. Ah!
Mas quando se estft diante dos
problemas da guerra nào so po-
de falai a mesma linguagem. Ê
hem nutra, porque estão em porl-
go' as PA Irias, as liberdades, o
patrimônio dus valores espirituais
dós povos! (proíonj;orfo. aplau-

O homem nnc comercia em tem-
po de paz. concorre pnrn a pras-
pertdade do sou pais. d o mons tra
fraternidade para com todos os
povos; mas o qtie comercia cm
época do guerra com o Inimigo,
est A enriquecendo a sua ca pacl--
dade destruldora, o da mesmn ma-
nelrn que, cm cada produto, exis-
te um auxílio para o navio ou pa-
rn os tanques que irão arrazar n
nação adversArla, do mesmo mo-
do, em endn partícula ile produto
que se fornece em comércio livre
com o Inimigo, se estA contribuiu-
do com tt partícula de bomba que
ral cm tonas do Democracia, e
dest rói a vida dos Irmãos que cs-
tamos defendendo (.líiíjío hem!
Prolongados aidauxo.s " 11 tavos").

K, falar em perigo! — coisa
contraditória! — ralar de perigo
eomo um ol.slftculo para tomar
uma resolução,* pois na Imra de to-
mar uma determinação para a de-
fesa dos altos valores morais dc
um povo. a palavra "perigo

= CARTAZ
FILMES PARA HOJE:

.-ul.' ilver pela força
ntnrme a moral e >t
>.i.:l'.|l.ll

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 Ma-
rido, 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 • na-

turro» de Palco.
O. Pedra — Conqulitadora»

» Senhorita . Sandy.
Eldorado — Qttoro Caiar-nia

Contigo • Cupldo Perl.
K0S0.

1'liirlnnii — Serenata Pralaa-
da « Fronteira Perigosa,

iiunninl — Um Galante Aven*
turelro e Complemento»*

Ideal — A Milionária o OOar-on e A Vida Tem Doia
Asp.tos,

Irl» — Contrabando Humano
o A Hctmlllto das Plmentl-
nhas,

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* Slnla-
tra.

lllo llranrn — Ao Sul de Pago
Pago e A Volta d* DrAcula.

S«o Joaé — Dona do BeuDeatloo « 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 Nun-ca Dorme.
Avrnlilii — Serenata do Amor

e Conipleniento».
liamirlra — A» Quatro Mleao Murcha Siingrenta.
llrljttlli.r — Dol„ Ccintrll -jma

Cidade Inteira.
Cn rloca — Uniu Mensagem da

Reuter, oom.Bdward Q. Ro-
blnson,

Calumtil — um Pedacinho doCl*u * Divisa dos Oiaman-tes.
Cnll-tru - Os Anjos no Caa-telo Misterioso e o Dl-namfco,
Btllaiin — Comando Negro eComplementos.
BitAclo ilc sa _ o» arego»Eram Aa.slm e Marujos Ini.

prlvlsadoa,
Flumlnrn.e — Muralhai deS. Francisco n BHly * A

Justiça.
UrnJnO — Sorlf de Cabo de

Buquadra,
finnnnhnra — Serenata do

Amor e Coniplrmentna.
lliulii,trk i.nho — Esta Mu-
lher 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 Mt-

fdeo 
de Oi, com Judy Qar-

and.
Metro-TIJnra — O Mágico de

Os, oom Judy Oarland.
Modela — A Carta « Comple-

mentos.
Mod-rni, _ Al*. A_níllo* e

Fronteira Perigosa.
Nacional — O Filho de Mon-

te Cristo • Cèntenirlos d*
Portugal.

Natal— i.adrlln de Bagdá.i
Complementos.

Olinda — Mulher» d* Luxo
e O Turbulento.

Oriente — Teu Nome 4 Pai-
xâo e Tambores .• FU-
Manchu (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 Coniplemen-
tos.

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.

¦Io CrUtnvAo — Serenata
Prateada e Complemento*

Bia I.uls — Umu Mensagem
d* Jleuter, com Edward O.
Rohlnson.

TIJnea — TentaçRo de Zan-
slbar e Tres Cavaleiros do
Texas.

Varleli — Aventura Nii
Selvas a Cavaleiros do Pe-
rlgo.

Taa l.oho — O Síblo de Rio
Trio a Complementos.

Velo — Buldog Brutnont. ni
Earncla e Punia d» Tuc-
son.

vila laabrl — A» Quatro
M&oa e Complementos.

N I T E 11 O 1
Bilen — Irmltoa Max, no Clr-

co 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 Rp-volver.
PETROPOLIS

CapllOHo — Aloma. com Do-
rothy Lamour.

Clne-Corr-aa — Cara Marra-
da e Avent. Heróicos (sé-rle).

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-

nlihi, com Palmelrlm • 6iiaCompanhia.
nival — Cia Eva Todor -

Chuvas de Verão,
Serr.-id.ir — 0 Divórcio do

Anncleto, com Manuel
Pera;


