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O AFUNDAMENTO DO "OLINDA" POR
UM SUBMARINO DE BOLSO

Dezessete ou dezoito canhonaços, afora um torpedo, levaramo navio a submergir em poucos minutos

m - / m_-
N. 14.510

ANO X L I

ITaahInptnn, 20 (U. P.) — O
Departamento da Marinha do»
Estado» Unidos anunciou o afun-
(lamento do vapor brasileiro"Olinda", ocorrido em um pontouio eepeolfloado da costa, do
Atlântico, quaido em viagem
para o porto noftá-afaierlcano di
Nova York.

0'«ta.u» ao "Olinda" vtrltl-
oou-ae priiolsanitinle 48 horoa' de-
Iinl» do iiiiind».iii-nto ilo "Buar-
que", do Lloyd Brasileiro, quecruzava o Atlântico com Idêntico
destino, sondo'- esta. pois. a se-
Blinda unidade da Marinha Mor-

'porque'á
vi ficado a bordo. .^^

Outro tripulante, Pedro ÚfnT ttfogulsta, natural da Bala, dlsao
que se encontrava na casa dasmáquinas quando aèntiu o pri

rnianlQ do Buiell sacrificada Aação doa «ubmarluo. do Eixo.
nr* empenhado iimiiii campanha
de represálias que respondo 4 tir-
me atando das nações amcrlca-
nus contra as torças da agres-
eio.

Dezessete, ou dezoito cunhona-
oo», afora Um lorpedo lançado do
pequena distancia, segundo decla
rações du» tripii.antes, levaram
referido navio a submergir em
poucos minutos.

O "Olinda" cuja construção
foi reailíada em Glasgoiv, em
IDOS, deslocava 11.633 toneladas de
registro e 4.0S4 tonoladas brutas.
Em 11134 foi co.npradc pela Com-
panhlu Carboniíera 8u)-nio Gran-
clehse, nitniandi então seu nomo
original — "Kernneland" —
para o de "Olinda". Sua volocl-
dade éra do 11 milhas horárias.

I3m dezembro do ano (Indo, a
Companhia de Comércio e Nave-
gação fretou-o para c transporte
rio carga paia u linha da Ame-
rica do Norte, para onde nave
nava quando foi atacado e postoa pique.

Sua carga consistia de produ-tos diversos, quando __arpou dufieclfe no dia :o de Janeiro dl-tliuo.
Ksle Ja í o lil* navio que oa

submarino*, do Bino atacam nainsta do Atlântico e o 18" afun-
dado.

O Departamento dn Marinha,
reproduzindo algumas informa-
to.es forneclilaa pelos tripulantes
do navio, diz que iiarece tratar-
»e de um "submarino de bolso".
o qual, «egUDdo aleds as docia-
raçdca de alguns membros da tii-
imliii.iio, permanecia ainda & tonariilgua quando se divisaram 08srvlõe» naval» norte-americanos,
imerglmio em seguida.

O navio brasileiro "Olinda" foi
oanhuneado mal» qu menoa ao
melo-dla d» quarta-feira Ultima.

Toda a trlpulacto.» liH*Jr»__a_>.
tando ao «abor das ondaa nos
botes salva-vidas, durante ijuàsevinto a quatro horas, antes quefoi»» possível recebei qualquer«ocorro. A liipulaçào ocupava
apenas dois botei, exposta aos
rlgore» do Intonau trio reinante

melro abalo provocado peto dlapà-ro. Dlrlglu-ee então _ coberta, nomomento em que o capitão orde-nava o abandono do navio,
Disse mais que o navio afun-dou provavelmente noventa ml-nutos depois do primeiro disparo.Pouco depois do torpedoameoto

apareceram avlSe» da Marinhados Estados Unidos » a nave ata-cante submergiu.
Slnéslo Catollno da Sllva. tam-bem baiano e ajudante de íogula-Ia. disse o seguinte:"O submarino era tfio pequenoque se me afigurou poder earre-

gâ-lo no bolso. Tinha um ca-nhau. provavelmente de 6 ou 6
polegadas. Tambem se viam trôsmetralhadoras na torre dc obser-varão.

Enquanto o comandante dosubmarino talava com o râdlo-telegrnflsta. os membros da tri-pnlnção do submerslvel conversa-vam com a gente dos botes. Umou dois falavam ferfeltamente nInglês, mas tambem falavam oespanhol e o português."
Segundo notícias procedentesde um porto da costa orientai dosEstados Unidos, o consulado bra-sllelro Informou que o "Olinda"

foi ronhoneailo ao melo-dla dcquarta-feira, de uma distanciade duim mlllias. apesar de serem
perfeitamente visíveis ns cores de
Idontlflcaçfio do navio.

£ esla a primeira ve» querevela t presença de um subma-rlno do tipo quo atacou a unida-(lo brasileira, o qual. ao que In-formam os tripulantes do "Olln-
ila", é tan pequeno que pareceser do tipo conhecido como "de
bolso".

O segundo-sccretarlo d.i Embal-¦tada Brasileira, sr. Joslas Leão,dirigiu-se esta tarde de Wash-Inglnn para o lugar onde desem-caram os tripulantes do barcoafundado.
Os sobreviventes dn segundobote «alva-vldaa chegaram hojea um porto doa Estadoi Unidoa,recolhido» por "tini navio de riurr-

" —-—•>- *-..*-.¦ •.-¦ _ ¦ .. ___H

vidas.
submarino ordenou que ae.wèr- serem baixado.cast-o deste o outro boto, Então.VaUlos membros àa guarnição dosubmarino ajudaram o capitSu*§59_ -"".«riejuonjl a jublr,_.*.¦** 

,íí. t*»HO comandante da*" ~~n**». __ pertúnuu.
Jtow

os botes salva-

A rosp«|5o,do.torpedoamcnto, o
caPW .brasileiro decifrou:"S»,»»'*» íol torpedeado, pois*jS 

fhi.¦__$** -.tr&Nlanles, tn-
W*-:*_r)(nban» ^ue viram o"•¦'.VPt,a.iit!.

s—th, 's»u
^¦__^vi°i riUss que nâo o sabia, mais,

«ue, entretanto, esperava quef«sse ataénirjo, embora saiba qüeo Brasil e a Alemanha não seencontram em estado de guerra.Os tripulantes do "Olinda", queíe encontram todos a salvo emum porto norte-americano, são osseguintes:
Jacob Benemond. comandante,-

Manoel Pereira Gonçalves, Ime-
dlato; OUon Rosário de Almeida,1* piloto; José da Costa Dutra,
2* piloto; Clovls Araujo Uma,
praticante de Piloto; Atallba Lo-
pes Vasconcelos, 1* radio; Fran-cisco Lustosa Nogueira, ;• rádio;João Miranda dn silva, contra-
mestre; José Sebastião do Arau-
jo. carpinteiro; Manoel' Soares,enfermeiro; Júlio José da Sllva.Manoel Morgado, Raul MarquesRibeiro, Álvaro Gustavo dos San-tos, Rodolfo Florlano Lopes, eManoel Bispo da Cruz. marinhei-
rus; Moisés Divino dos Santos.
Pedro da Silva e Severlno Azevc-do Oliveira, moços; Abílio PauloAzevedo, 1° maqulnlsla; CarlosMonteiro. 2* maqulnlsta: OscarAlves ria Sllva, 3* maqulnlsta;
Paulo da Conceição Souza, 4° ma-
qulnlstn; Slneslo Catarlnn da Sll-va, praticante de maquinas; Ma-rio Martins Alve». José Anionlo

até que foi possível prestar-lhe a
primeira ajuda.

O comunicado do Itamarati
Comunica o Itamratí. por Inter-

uiedlo do DIP:"Segundo informações recebi-mm da' iwesa Embaixada nos Es-tado» Unidos "é 
do nosso Consu-

ladu eni Noi udk o vapor brasilei-
ro "Olinda", foi afundado a tirosde canhão, no dia IS do corrente.
Foi salva toda a tripulação, com-
posta de 46 pessoas.

O governo brasileiro esta to-marido as providencia» necessa-
rlas no esclarecimento do ocorri-do, afim ile salvaguardar os Inte-resses nacionais."

As últimas escalas e o valor
da carga do "Olinda"

Lembra-se, s propósito, que oBrasil pouue uma marinha de
guerra bem treinada dispondo d»numerosas unidades ligeiras ade-
quadas par* os objetivos de com-bolo», alem de uma nem força

'mar,

salvamento

Kaue-st) que nenhum deles se
enironlia ferido ou em estado de
Inspirar maiores cuidados.

O cônsul do Brnsll em Norfolk,
¦Pi ¦'• A. Martins, encontra-se
atualmente no Hospital Naval,
entrevistando-.,) com o coman-
dante e os demais tripulantes do
.Olinda", Ignorando-se por ora
maiores detalhe», que, possívelmento, serão conhecidos ao sou
regresso,

l.oni rospelto ao
dos sobrevivemos, a primeiranma divulgada pelo Doparlnnieii-
to da Marinha anunciava que ío-
iam recolhido» pur um navio de
guerra os 23 tripulantes do"Olinda", os quiii. se aclmin hos-
piiallzailos devido A prolongndn
permanência sob as Intempéries
fio toda especta.

O radlo-telegraílsia, Francisco
Nogueira, natural de são Paulo,
Informou que u navio íol canho-
nondo cerca de dezcstte ou dc-
zoitii vezes, nnles do her final-
mente lorpedeadq « posto a
pique.

Oa tripulantes do "Olinda" sn
encontram em estado dc grandeesgotamento, em completo rapou-»n no Hospital Naval. As Infor-inações de que se rilspíle são aln-da escassas, acredltando-se porémnun todos eles são de nnclonall-
dado brasileira.

depois de ter vagado ao sabor dasondas por espaço de vinte e qua-Iro horas.
Estão, assim, salvos todos ostripulantes do vapor brasileiro"Olinda", em numero de 4S, Ovapor que foi afundado zarparada Recife com destino a NovaVork. e realizou portanto sua dl-tinia viagem.

• ¦»: •«*Jrt-Tiw>mT*,*a|iíiS__ft-
«• "Olinda"

O "Olinda", da Companhia Car-bonífera Riograndense, foi o se-
gundo navio brasileiro atacado e
posto a pique pelos submarinos
alemães quo agem naa íguasamericanas, Infestando as rotasde navegação comercial para orEslados Unidos.

Embora nêo fosse dos nossosnavios mais modernos, dispunha
entretanto, o "Olinda", dc ¦ seis
porões para carga, que o lorna-vam capaz do possibilitar grandefacilidade nus serviços dc estiva.

A 30 dc Janeiro fl»tlmo. tocara
no porto de Recife, dali partindo,nessa data. sem cumprir outra
qualquer escala cm porto nacio-nnl. Seu último porto de escala.
Jã no estrangeiro, foi Santa Lu-ein. nas Antilhns, dali rumando
para Xova York. onde deveria
chegar amanhã, segundo estavacalculado.

A carga transportada pelo"Olinda" era calculada em milha-res de contos de réis. pois viajavacurrrgado de cacAu. que receberana Bala. e mamona. embarcada
em Recife, tudo desilnado aos Es-lados Unidos.

Tripulantes do "Buarque"
em Nova York

Sova Yvrk. 20 (A. P.) — Qua-renla tripulantes do navio brasi-leiro "Buarque" chegaram hoje aesla cidade, procedentes de um
Porto da costa leste, devendo per-manecer aqui, aguardando desi-
gnaçáo para um outro navio.Trlntae quatro outros tiveram quepermanecer hospitalizados, masnenhum deles apresenta qualquer
gravidade em-., seu estado de«aíde. **».<¦" "—-, .--- -¦*

aérea entusiasta que umta entreua seus aviões muiior aparelhosnorte-amerlinr.ijij.'}. «e outraa.pro-
cedenclas, dós modelos mais nio-derno»-.

Sugere-se que os comboio» bra-slleh-os flcar&q provavelmente 11-
gados aos comboios norte-ameri-canos- no mar dos Caraibas e.dessa maneira, haverá pratica-mente irm movimento continuode comboios entro o Rio da Pra-ta e outras zona. de guerra, acen-
tuando-se que o fardo que pesasobre oi» comboios britânicos, noAtlântico Sul. íirarla aliviado na
proporção do trabalho efetivo damarinha de guerra e da aviarãobrasileiras.

Desde os Açores até a
Groenlândia

tone-rs, 20 (De Drew M'dd'e-ton. da Associated Press) — Uma
fonte bem Informada declarou
qu» uma poderosa ofensiva iu-timarlna alemã estA se opon-do atunlmente no Atlântico, de"-
de os Açores atí a Groenlândia
Dlsfe a mesma fonte que, segun-
do Informações obtidas no Conti-
nenie, os alemie.. desfecharam
eisa campanha dois meses antet
do tempo que havia sido marcado

OS JAPONESES ULTIMAM- OS PREPARATIVOS
PARA 0 ASSALTO CONTRA JAVA

CONTINUAM INTACTAS AS PRINCIPAIS POSIÇÕES BRITÂNICAS NA
REGIÃO DO RIO BILIN, ONDE SE LUTA COM GRANDE VIOLÊNCIA

¦-¦*it *_.'-'¦_ - '/¦¦¦ _____¦*--"v. w w a *_t .wn j * -___¦»»"" -'****"¦ ___¦_____. _ ____»¦ __¦
v •! i ' y.- A-—f sr ¦¦-"¦ VWmrtíif" iNlll

*•* ~mm\\mmW 
_m.'V _____ * VI i- ^.^^É.Bi»¦M, W^VT.sii^^^J3Hhs^*wX^p. i_r»^l ^| _\\\\\\^. t^^B_______llÍ_,,lT *____ mm »ü ________________wl j \_iutt^1 1 ' ________l _fe ____. - \ iwlir

___^____H^*SE^___.^___l_____k___H ______T «__r ¦ * W-m" -^r^'*,*%" * H _____r^B trwi ^^_^^^^^^ j.. "tLí

\ II EaBrlIB v s -X 
'^t^t—T*- ' - ¦ B__| _____Li IUI b 

' ""-' *.~~""' 
^WKtir

\vBa_K __fe__R/"i'M_vL^____S ___ __________________¦•* a *^mt aBs?!^'"^si»»____»i:í___ [__________!
tSf VI lÉWr^ _____H BÉWB1 W\^*,nr ^_à_\ ____________ _w

JB _____l?______V 
""'BB 

_W_\ _iItI'W^^^^^H mt
Mr" Uri ¦ SMmè^^^^m I _____l -^f'l—mm W__[_W __.

H B^ i<^)L^^^^t»i^asv9^ »m m\T^^^mm\ma\ m»
*ammm\*r \ \ 

^^^^^ 
____^^^*&9ai____l mWimW^ -S^àW ^$ __________________ _____L___________Í

^T\ 
^^^^^^ 

y^^^*<^______________W£.__\ ___^9 H

Exercido de mira e fogo a bordo dum couraçado norte-americano contra aviões Inimigo, e canhõeí laterais dum cru-zador ligeiro em ação. (Fotos da -Inter-Amerlcana")
Batai-la. :0 (Por Selby Walker

corrcipondente especial da Reu-
lers em Baiavla) — A famosa
ilha tropical de Bali. nas índias
Orientais Hotnndesas. foi o últi-
mo cenário das tentativas Japo-nc?as d? desembarque»

Consideráveis forças expedido-
narlas amarelas se esforçaram
por ocupar Bali, mas não se sabe
qr-als os resultados quo alcança-
ram. sendo certo, porem, que os
holandeses estão resistindo ener-
gieamente ao invasor.

Bali 6 celebre pela beleza ias-
clnante de suas melhores nathas

p-ira satisfazer aos Japoneses, que [ danças típicas, obras de escultu-assim o desejavam com o objetive ra em madeira, e templo., que ai

As autoridade» brasileiras, tão
pronto tiveram conhecimento daocorrência, tomaram Imediatas
providencias, como no caso do"Buarque". posto a pique na ma-drugada de is d0 corrente, deter-
minando a rápida execuçãç deum inquérito para estabelecercom segurança a nacionalidade
do submarino atacante.

Assim, o sr. Joslas Leão. se-
gundo secretario da embaixadabrasileira nesta capital, teve or-dem de embarcar para Norfolk,onde dam Inicio 4s suas Investi-
fçações.

De

O mencionado radlo-lelegraíls-
Ia do nai lu, Francisco Lilslosa
Nogueira, declarou que o primei10 disparo foi leito de uma dis-
tanrla interior a duas milhas
atingindo a proa e destruindo a
antena do rádio de bordo, su-
ponilo-se quo esse primeiro dis-
parn teria sido 9 advertência doatacante para que a tripulação
abandonasse o navio.

roslc.liinnonlc. este oficial cmniivaa, declarritôea disse queatendendo ao perigo, c capitão do"Olinda" deu oídem para quefosse, abandonado o navio, Inl-rianilo-se nesse momento um In-Iiiimi iiinhonelii,
"Descemos então dois boles —

prosseguiu _ _, auisiaiiio-nos dn
vapr, que JA enlão fora ailnci-
do em Iodas as parles por, pelomenus, dez piyjelels. Depois dis-»o, foram feitos mai» sele 011 oitodisparo.,, o submarino aiacante
nproximou-so cerca de umn ml-llm do "ulln,ia" „„(o, de lançaro torpedo contra ele

Continuamos atastnndo-nos, co-
mo pi-iit.iin.is. niHb o submarino
«1.1111:1111 alfi Junto de nossos bo-
lon. Hu ma tichavn 110 de mime-
ro 2. O comandante do subinersl-
vel saiu para h coberta, Indlcnn-
do-nns que nos aproximássemos.
Falava ele o espanhol porfusuès,liiKle» 11 nlcmcu, Pcrsuntou-mc
pnlo comandante do nosso navio
o respondi-lhe que o mesmo sc
encontrava no entro l«iie ao que
1110 retrucou q rc subisse ao sub-
timriuo "

Hiilnii eniãii o rAiIlo-tülcgraíls-
l.i ao Bübnínrlnj como o ordena-
1.1 seu comandante, sendo Inter-
rogado durante dei minutos a
respeito du unidade brasileira. I
sua carga ef seu destino."Trataram-mo eom Ioda a cor-
lezla — disse — folngrafnndn-me.
da mesma forma que os nossos
hi.ies e o "Olinda".

Pedirem-mo depois que regres.
bH te ao meu bote,"

Nofruelra ncrPHcentou que. do-
linls (le regreesar, o capliâo do

um porto oriental norte-
americano Informa-se ter o co-mandante do "Olinda" prestadoInteressantes declarações acercado episódio. Disse, pois. o sr.Jacob Benemond que o submarl-
no que afundou seu navio era tão
pçquenn "que. verdadeiramente,
nao comprenhondo como poderiacruzar o Atlântico e regressar aseu pais de origem sem receber,
abastecimentos de combustível.";"f. Indubltavcl — acrescentou— que devo ser abastecido poralgum "navio-mãe". Quando per-cuntel no comandante rio subma-
rlno como procedia para realizar
tal façanha, ele sorriu, mas nãolme respondeu. .

í_. Quando o comandante Rcnp.
mnnT"*0 h 

™rn*"n" Pene* mon(i M entrevistado" enconíl-
Zni"niTAm,'T^''VV'°u con- va-" no |pil° «o» "m pê'Stia o'"01inda" de 30 a 35 grana- rio e o. olhodas. quasi o dobro, porlanto. do virtude donOmero de disparos referido pelos ral potripulantes, quatorze das quaes!cia' pelo espa.natingiram o navio ainda antes dei ao relento

da Silva. Saturnino FranciscoSantos, Geroncio Dornelcs dcSouza, José Lopes SanfAnna,Pedro Pereira Lima, David Gon-
çalves Dias, Alberto Cabral deOliveira e João Medeiros de Lima, fo_ulstas; Josí Gomes daSllva, João de Barros SoaresPraiedes Teodoro Santos, Este-vao Josí dos Santos, Valdemarda Silva e Victorlanq Lopes, car-voelros; João Canelo dos Sanloscomissário; Adriano Josí do Nas-cimento, 1" Cozinheiro: (navioPinheiro da Silva, 2* cozinheiro:João Marques da Itocha. padeiro-Mnnoel Carlos da Rocha, taifeiro:o Etry Pereira, talíelro.

Alem das primitivas declara-
ções feitas pelo comandante do"Olinda", disse este oficial aindao seguinte a respeito do torpe-desmonto rie seu navio realizado
por um submarino do Eixo:"Vários aviões da Armada nor-te-amerlcaná apareceram poucodepois do afundamento do navio,o primeiro voando a grande altu-ra e depois mais baixos assim queos aviões começaram a descrever
círculos. Imerglu o submarino.

De um dos aparelhos da Aniia-da se deixou cair uma bola. com ja seguinte Inscrição: "Jâ viemosem sua ajuda. "
Varias dos proje tia

submarino comia n

A carga do "Buarque''
Bcleni, :o (A. N.) — o "Buar-

que", qne foi (orpedeado por umsubmarino, conduzia, de nossa
praça para Filadélfia, 15.443 vo-lumes com rJ04.S96 quilos. ParaNova York. conduzia IS6 volumesde borracha. l.Olll de couros se-cos espichados. 17 barris de fa-vas de cumard cristalizado. 50fardos de tlriibo pulverizado. 100caixa» de coqulrnna lavada seca.292 fardos de borracha fina lava-da e l:!9 caixa» de borracha finacrua. Foram embarcados em Ita-coatiara seis mil e oilocentos evinte e um volumes de aguanobeneficiado. leite de sorva, oleode copaiba. peles silvestres, oleode pau rosa. peles de veado,

teta e queixada.

de obrigar a esquadra americana
do Atlântico a permanecer nesseoceano. Impedindo assim qre afrota do Pacifico receba reforços.

O vice almirante Karl Doenltz
qu« fc0 acha a cargo das opera-¦:o>s. esta empregando os maioressubmarinos e aa mais experlmen-
tadas tripulações. Em principio.,de fevereiro, soube-se que nadamenos de 34 submerslvels ale-
mães estavam atuando no Atlan-tico Norte. Os circulo» Informa-dos. entretanto, acham o nume-ro de submarinos ^nlmlgos na-
quela Área era tres vezes maior do
que esse.

A exigência Japonesa, para querasse logo desencadeada a ofen-siva marítima que ora so proces-sa, foi feita em princípios de Ja-nelro, durante uma conferência
naval dos paises do Eixo. reall-zada na Bavária, o almiranteDoenltz, por essa ocasião, dec.a-rou aos nlpõnicos que us»va a"tática dos cardumes';, naa' rotas

.narUftruu parjo. da '.Europa, «n-
quanto qile «su» submarinos
maiores Infestavam aa águas das

costas norte americanas. Ante-
dormente, o Inicio da campanha
eslava marcado para 1* de abril
mas 03 Japoneses tornaram-se In-sistentes e. em vista disso, o Al-to Comando Alemão ordenou ao

existem em numero maior do qu.provavelmente, em qualquer ou-tra região dn globo.
Sua população e multo densa

e seu terreno cultivado, produ-zindo arn>_ em abundância. O pe-queno estreito de Bali separa-ade Java a Banluuangue, um dos
pontos estratégicos da cosia des-
lu úllima ilha, provido duma ca-
tação raUfo-telegraflca, fica a me-no» de milha e mela rie Bali, purvia marítima.

Na região meridional existe om
excelente aerodromo. multo pro-xlmo de Surab.iya. Tal campo deaviação era utilizado como pontede escala noturna parn os avlôeída "Klim" e da "Quantas", quefaziam a rota entre Singapura 1
a Austrália.

O ataque japonês contra Bali
parecia Indicar que os amarelos
estão ultimando os preparativo:de teu assalto contra a zona orl-cntal de Java e Surabaya, sende
de presumir-«e que, estejam ein
progressos os apre«toi para. um
assalto & Java Ocidental e Bj-
tavia. pelas Iropas nipónlcas queora >t encontram em Sumatra.

A atividade aérea Inimiga sobre
varias zonas de Java, ncss.13 ultl-
mas quarenta e ollo hora», tem
aumentado de forma considerável
podendo, portanto, vir a qual-

metralhadbs pelo» Japoneses, não
se registrando nenhum estraço
digno de menção. Cora relação
aos ataques inimigos desfechados
contra Bali, os principais pontosda Ilha foram destruídos. Estão
pendo tomadas todas as medidas
necessárias a impedir os desem-
harques que o inimigo vem ten-
tando contra diversos pontos da
ilha".

Outro comunicado, esse do su-
premo comando aliado no sudoes-
te do Pacifico, diz o seguinte:"Os ataques inimigos desfecha-
dos contra Surabaya. a 18 e 19
do corrente foiam Interceptados
pelos nossos caças, que derruba
ram 5 bombardeiros e 5 caças ni-
ponicos. Mais 5 bombardeiros Ja-
ponesea foram postos abaixo pe-los nossos pilotos que operavam
nas vlsinhanças da ilha de Bali.

Durante essas operações, oi-
nossos pilotos conseguiram acer-
lar em cheio irm ou dois cruza-
dores adversários, dlrersos na-lios-transporte. alem de um des
troyers, Alem disso, outras honv
bns de menor calibre explodiram
tambem sobre um outro cruzador r
um segundo 'navlo-tansporte. 

To-
dos os nossos anarelhos regror;-
saram a salvo das sras opera-
çôes".

Mais tarde outro comunl,ado
otirial adianta:"Durante a noite passada, a?
forças navais aliadas do superil-
Cie, Juntamente com os nos«o5submarinos, levaram a efeito sma«ção. ofensiva contra n» forçasInimigas concentradas nas água;vizinha» a Ilha de Batt. Todavia
atí e»te momento nio foram aln-da recebido» os deta^MS necessa-
rios "»o"íonhecimento 

dos' resultado., dessa operação".
De outro lado o número de sol-

dados e 1/acuados britânicos dc
Singapura, que deixaram aquela
hase britânica em "sampans"
iates, botes e outras embarcaçiSe.-
menores, é tão grande que íol

»e retiraram para a margem me-
rldlonal, tendo sofrido a perda de
30 homens, que foram mortos.

As forças chinesas deverão
rportunamente avançar através
do Sião. enfraquecendo a pres-ãc
Japonesa sobre Rangoon, sendo
que tropas nipónlcas e do gene-
ral Chlang Kai Chek se acham
em luta. numa zona do Interior da
fronteira slamesa, a cerca de S ml-
lhas de Tachili.

Os japoneses ao 'que 
parveeestão se preparando para deste-

char um novo alaque contra
Changshã, Já para se desforra-
rem da desastrosa derrota que so-
freram em princípios de Janeiro
já afim de evitar a ação das tro-
pas chinesas em Burma.

Os japoneses efetuaram umavanço, vindo de Paoutou. numaregião ao norte do cotovelo dolio Amarelo, marchaindo entãoem duas colunas; mas foram re-
pclldos pelos chineses, estando aicilrar-se para o ponto de paul-da. enquanto que, na zona donorte de Anhni, depois da reca
ptura de Wengchen e Kavrrn.
pelos chineses, os restos das tro-
pa.-. nipónlcas ... retiram
SusKlen. ao nordeste. para

O BO.MB.ir.üEIO DE
DARWIN

ponr

rios e mortos 3 molhei rs « doi-
homens.

A segunda Incursão Inimiga
mais ou menos ao meio dia. ío.
dirigida principalmente contra «'
Instalações da RAF. participandodo mesmo ;i bombardeiro» «ma
reios. sem escolta de caça». Os
edifícios e hangares do aírodro-
mo foram metralhados pelosaviadores inimigos. Koram esti*
sados alguns danos » se registra-
ram 4 vitimas enlre o pessoal do
aerodromo. mas os danoi nto ío-
r»m contidcraiels.

Os bombardeio» onicm rfct'1.1-
dos pelos aviadores amarelos
atingiram vario» serviços olvts t
hospitais. Foram mortas 3 pe»-.-oas e :o ficaram ferida», Alguns
aviões foram danificado» no jo-

i lo'
Prlo menos cinco aparelho» Ini-

| migos foram abatidos, cmtor»
i ainda nâo se salbn sr pelos nos-¦ sos caças ou pelas defesas de ter-
| ia. Segundo se presume, alguns

dos aparelhos Inimigos devem ter
partido de 'uni 

porta-aviões ja-
ponís ao norte da cesta austra-
liana'*.

Presume-se nos rimilos oficiais
que alguns dos bombardeiros inl-
migos que efetuaram lários «ta-
quês contra Port Danvln. ontem.

:'T«íve, ^r"evUro 
inlclasscl ?"." ™™nt°.°.:T™!a •*«« ¥^^° ^u^;iM „,„ ,f

O ataque aéreo desfechado pe- deVem lrr I,rlr,l'io dp algum perIa aviação japonesa contra Port ' 1'1'avi'l<!s Japonês, que íe encon

? P« ¦

cae-

A provável constituição de
comboios suscita interesse

em Londres
Londres, 20 (Do observador di-

plomatlco da Reuters) — As de-clarações do comandante Fróesda Fonseca

Os alemães, ao ehvlarem submarlnos contra Aruda e » costa orlentai dos Estados Unidos, iram "aleijar", o trafego dosvios petroleiros mas os círculosaliados acham que s ra capacld.i-de de construção naval Inutlll-zará a tática nnzlsta. Esses mes-mos círculos opinam qire o.» nie-mães estão na "chance", por queseus submarinos operam em con-diçoes perigoslsslnias, sendo pro-vavel que numerosos dele.» sejam
perdidos, enfraquecendo, assim, cmoral da Marinha do Rcch.
Declarações do comandante

do •'Olinda"

Em un porto da costn Oriento!
norte-amniceina, 2o (U, P.I —

O capitão do "Olinda" di^se q

total contra aí zonas do
oíste da ilha javanesa.

lest e e

ATAQUES AÉREOS CONTRA
JAVA

presidente da comis- tripulação a «eu cargo procedeusão da marinha mercante brasl- com toda a calma quando come-loiro, segundo as quais os navios cou o bombardeio, dirigindo se emmercantes brasileiros navegarão! ordem para os botes sem dar
nais de temor.

O primeiro oficia! do n

encontra

atirados do
alvo atingi-ram em diversas partes a unidade

brasileira, enquanto se procediano abaixamento rios botes salva-
Vidas, porém nenhum tripulante
ficou ferido."

avermelhado... em
vento e traqueza ge-(«usa de aua permanén-

de tanto iempo

provavelmente 'em comboios ..futuro, suscitaram grande inte-' resse nesta capital, visto comoestao de acordo com a política desolidariedade com os Estados Uni-doe e outros governos aliados quevem sendo seguida pelo governodo Rio de Janeiro.
As declarações do comandante

Fonseca são consideradas Igual-mente como prova dc que o Bra-si! compreende o verdadeiro esta-do dos negocio» e mostra-se de-terminado a fornecer á sua marl-nha mercante a máxima proteçãona grande missão que lhe toca*detransportar suprimentos bélicos

si-

ao sabor das ondas, vitais para os Estado» Unidos

NOVO AMüE AS REFINARIAS DE ARUBA
Cinco granadas chegou a disparar

o submarino alemão

Ema-
nuel Pereira Oonzalves disse que

| se encontrava na $H>nte quando¦atingiu o navio o primeiro disparo,
|o qual arrancou a antena impôs-
j slbllitando o pedido de auxilio.
, .Vão sei como puderam localizar-

nos — disse o referido oficial —
os aviões navais norte americanos '
pois não pudemos indicar nossa
poMt;i_o".

Os dois oficial) confrniaram
que de."ol» de permanecer por e«-
paço de meia hora nos botes, o
submarino se lhes Rproiinioi. per-
gtintando pelo catpttáo. Confirma-
ram tambem que o navio inimigo

__ [era de tamanho multo reduzido,
tendo menos de :0 metros e dis-
pondo de um canhão na coberta.
O "Olinda" não estava armado. .
O primeiro oficial flTesc-sntou: I"Xão sabíamos do afundamento^
do "Buarque" pois nue partimos |no dia 19 de janeiro".

Cerca d« 13 bombardeiro» Inl-migos realizaram um violento ata-
qire contra Rnndrng, na parteocidental do Java. Foram causa-
Uos alguns danos.

Os raças holandeses levantaramvoo imediatamente, afim de en-freniar os aparelhos Inimigos,
lendo sido provavelmente ah.uidium bombardeiro nlppnlco. Perde-
ram-se dois caças holandeses
mas i.m dos pilotos .-e encontra asalvo.

Durante o ataque ontem em-
preendHo pela aviação li-.imiga
contraS.rrabaya, na ilha de Ja-va, foram abatidos s bombardel-ros e um c.iça nlponico. L'm apa-relho de caça aliado, lol destrui-do. mas seu piloto
salvo.

Jâ agora se sabem alguns de-
talhes sobre a destruição dos cam-
pos petrolíferos de Pilombang,
efetuada antes da ocupação nlpo-nica. Os planos para essa riedl-da tinham sido elaborados e pre-parados ha nada menos qire ISmes-es,

Bombas lnrrndiarl-.s foram dc-
Vldamente ocultas em vinte e doiílugares diferente... entre os ile-
posltos de peli-oleo, tendo sido''.'flagradas por meio da eletrrci-
dade quando chegou o momeiltíoportuno. Alem disso, todas aiinstalaoVs potro! Veras foramdestruídas. As caldeiras foramaquecidas atê que explodiram eindo o mais ficou literalmente
nrraíado ou quebrado. A "plpe-
Une", que vai de r.i'embang. aPendopo. ficou • reduzida a des-Iroços. Alem disso, para terem

partamento. especial, afim de queas familias embarcadas separada-
mente possam encontrar o» ou-
tros membros.

O nome dos evacuados ainda
não foi publicado oficialmente po-rem J4 se pode revelar o nomedos Jornalistas ate agora, desem-
Icir.-ados. entre os quais se in-cluem Yates MacDanil. corres-
pondente da Associated Presslenenie-aviador Dotvner, do Ser-vk.0 Noticioso do Ministério doAr. e Miss Dorrls Llm, jovem chi-
nesa rie Chnngal. assistente 1l_
um dos Departamentos da Metro
Goldwyn Mayer na referida cl-dade.

O sr. van Jifook, governador
geral das índias Ocidentais Ho-landesas, regressou hoje a esiacapital depois de uma visita aorEstados Unidos e á Austrália.

tal

LUTA NA FRONTEIRA
BURMA COM O SIAO

DE

Analisando o choque enfie as
: forças chinesas e japonesas ni
| fronteira do Burma coti 0 slão
| Um porta-voz chinês disse o «e-
i gulnte:

"As hostilidades ocorreram na
| zona superior do rio Mekohg
| Um de cujos tributários corre de'esie para o oeste, com a margemnorte para o lado rie Burma o amargem sU| limitando com a Tai-landla.

ratrulha

ra PiDarwin conquistou a primaziasobre todo» os demais assuntostratados pelos matutinos de hoie.Comentando o assunto e a rèa-
ção causada na opinião publicao "Telegraph" diz o seguinte:
, •"_- rsoliçSt, áo primeiro... UwjjeInimigo contra território austrmliano. emljora qutal Inacreditável.
deixa de pé um fato Insofismável— o Japão, entusiasmado comas suas primeiras vitorias, deu
Inicio a sua ofensiva contra nós"Por sua vez, o "Sun", afirma."Asora, a guerra jã chegou ai6no» e as bombas que explodiramsobre Port Danvln fizeram aca-bar de vez com toda» as diva-
gaçôcs que ainda poderiam exis-tir. Essas bombas foram um rie-safio ls. luta que nenhum austra-liano digno desse nome deixaráde ouiir a aceitar".

O ministro do Ar. Drakefordexpediu o seguinte comunicado:
-Outro alaque aéreo foi efetua-ilo comia Danvln, na manhã deNao foram recebidos dela-As perdas ocasionadas pelo indicaprimeiro ataque de ontem, e atéagora conhecidas são calculada»

monos e :'l feridos. Acre-
que os japoneses tenhamteiio vôos de reconhecimento pre-liminares sobre a cidade e noti-cia-se autorleadámente que aaviação inimiga voou sobre Dai-'vin no dia 17 de fevereiro, ma-o fato nao foi oficialmente divui-gado. Danvln Jã lev_ var„„alarmes de ataques aíreos desdeuue o Japão entrou na guerra o

| primeiro em 12 de dezembro e osegundo no dia 17 dc janeiro".Outro comunicado. e>«e doQuartel Oenerál da Real 
"Força

Aérea Australiana Informa:
"Dois ataques aíreos distintosforam efetuados ontem pelo:

ponesea contra Port Da
primeira Incurs

traria ao largo da costa setentrio-
nal australiana.

O ministro da Guerra, Pord».
declarou calcular em l.Stl o to-de membro» das forças «us-

hoje.
lhes.

em 16
dlia-se

Ja-

trallana» que pereceram na Ms-
taça. e em Singapura, uma ves
que a ordem que receberam foi ad» luur ale o ultimo homem.

FEROZES COMBATES NA RE-
GIAO DO RIO BILIN

Oi japoneses efetuaram hoje1 a«eu primeiro ataque a'reo con-
Ira Mandalni. na Birmânia. Fo-ram causados danos cuja exten-sao ainda não se poude verificar.

Violento., combates eslão sendo
travados na região do rio Bilin,na Birmânia, segundo se declarou
nos meios autorliados locais.

Registraram-se slaques c ron-tra-aiaques de incrível fe rocios-
do. com pesadas perdas para nm-boa os adversários, As ultima»
noticias recebidas nesta capital

liie as principais po«,-ções britânicas estavam intactas.

A FAÇANHA DE l'.M SOLDADO
FIUPINO

Balnan. :o (CPI — o solda-do flllplno de primeira elatte Nai -
i iso Ortill.ino foi recomen-laio
para a "Cruz de Serviço» Kxtrã-ordinários" dei Ido a que. semauxilio, deu morte » ll Japoneses.Ortlllano manejava uma metia-lhariera quando foi atacado por il
Japoneses, a 4 dos qua,.. deu mor-to por essa arma. Quis continuarfazendo fogo, porem a metralha-dora engasgou Então, com sun
plstoia maiou s ovitroa 5 Iniml-ros. A pistola tambõm falhou e

quo os d..|s sobreviventes

"/Vão nos assustamos com
coisas tão pequenas"

iSdoit Xlchotatr
tou ontem novo alaque ãs reti
narina dc petróleo desta Ilha, pa-recendo, porém, ter sido atingido
por bombas da aviação norte-
americana. i

Aruba, 20 (A.idesas correram Imediatamente pa-1 r.i submarino alemão ten- ra seus postos, ao longo dus dc::-oito milhas de comprimento desiailha. prontos
ação.

Com o aparecimento de aviõesnorte-americanos. o submarino
cessou de atirar e mergulhou.Depola de disparar

dus cm direção As
refinarias do terra,
procurou submergir.

cinco grana-
importantes

j submarino
com o ime-

pa ra entrar em

dlato aparecimento de aviões de
bombardeio norte-americanos.

Uma dos granadas explodiu nas
Imediações da vanguarda das tro-
pus norte-americanas que aqui
se .-nham colaborando com as for-
çns holandesas na defesa das re-
ilnnrlas de petróleo. Outra ntin-
giu o edifício em que funciona a
biblioteca da refinaria.

A terceira explodiu no edificio
de õrj quartos em que moram os
funcionários solteiros da Refina-
Cia ,e ondr se achava o corres-

| pi.ndentn da Associated Press.
| Chander Dlehl. Nesse mesmoedificio. uma granada foi explodir
dentro do quarto dr, holnndei
Barcnd Schelforst, destruindo asua mesa e o seu aparelho de rs-dio sem que ele mesmo sofresse
siquer um arranhão.

As torças americinai • holar:-

AS EXPLOSÕES AO LARGO DE
PORT OF S.A IN

Porl oi Spaín, Trinidad, 20 t.\.
P.) — Pela primeira vez as tur-
ças americanas que aqui

ocasionou as explosões ornem \e-íiíicadas rm dois navios, ao largodetie porto.
Presume-se que o submarino —

ou mais dc um — ainda se achaescondido en algum ponto, ousubmerso no golfo qire separa Tn-n Idade ria costa da Venezuela.
DOIS NOVOS "DESTRO.ERS"

De um porto da costa do Atlan-
lico, CO tA. P.I — Dois novos"destroyers" íoram lançados ao
mar e. sobre Isso, o vlce-alml-

Em um porto ia costa orivntal
norte-americana,, ZU (U. p.) —
Os marinheiros sobreviventes du"Olinda" manifestaram seu dese-
jo de voltar a navegar: "Os bra-
sileiros disseram: "Não nos ass-.:s-
ismos com coisas lão pequenas".
Muitos atribuíram seu salvamento
a biJa sorte e outros ao fato de¦jue <; mais Jovem deles que fazia
sua primeira viagem pelo mar, de
nome Sinesio Catai ino da Sllva. da
Bala. tinha trazido um quadro da
Vir-yem dos Navegantes, reprodu
Cão *la Imagem que, existe na IgVe-
.ra dos Navegantes, '-rn Porlo Ale-
Sie. O referido quadro foi uma
das poucas coisas qire se salvaram.
<to "Olinda"', e ós sobreviventes mi
base naval o rodearam e oraram
com devoção. Os marinheiros elo-
giaram o tratamento que recebe-
ram por parte das autoridades na-

de enfrçntar todo! vai"i norte-americanas.
|o poderio da Marinha americana. Disseram que nos botes apenas
jQue eles compreendam que. ao se '"avia bolachas. ígua e algumas
I realizar esse encontro, a guerra salsichas. Confirmaram que opatrulhando terminara, pois a Marinha os des- Primeiro Impacto itrrazou a ante-

,. »p|,nm..« .„„i h„ ír'"lrá- . N°t«mos que csra í a ln- "a. Disseram tambem que o tem
de iV."Ò ______, hl?. 

'.q -_ ?_?; 
11"*mn>a10.<Il,e ^frnK» nue os! PO estava multo frio e que depois

entre os Balado, rjnldn, _ f 5nT0'*_02 lnlmIsos ten,,am' T;l! « al<ie U horas ergueu-se uma torto"! 
cria ££Ta cc ao de ta 

". í IZ 
"J__%° 

iTl'"0 
*'° now P°vo ventania que levantou grando

navais Intfesa». em Toca'dades „„„!_ 
Inteiramente possível ondas, obrígando-os a tirar cons-

troyers. " ra 
'___í 

7"* %'aS05 
d8 «¦"«-"•ntemente água da embarcação.

Poilo o/ Snoin Trinidadr *n '<¦'*'„„'!„- Os qire se encontram cm condlçfes
(A. P.I 1 Embora nie, taíf*^'I J^Ji^j}?- P°lm_- *" <li-"» o tísicas satisfatórias serão Itvído'

que osr amanhã de m.n!ii para outro
porto, por coma d" laMde Biasi

construção!
e 

"Cham rante Adolphus Andrews escreveu«quaiteladas tiveram que entrar ao superintendente daI om ação, ontem, por ocasião das naval-explosões verificadas a bordo de -«ue os nossos inimigos saibadois nai ios ancorados no golfo de .quo têm. agora¦ Paria, ao largo desta cidade
Alguns minutos depois da' plosõcs, as (orça

lavam de
americanas

prontidão,
o porto.

lançar & água dois
ra cada dia."

,. e necessário, poremEmbora nao ha.ia pro-: vice-almlrantevas rabaia. prevalece a opinião de' Estado. UnMrque foi um submarino alemão que'tree vasca de guerra por di»

a crrter.i de qre nada ficaria dr
pe, as tropas Japonesas despeja-ram uma verdadeira chuva degranadas incendiárias sobre lo-da as Instalações da região, quelicou transformada num montarde ruínas.

Sobre o conjunto d._? opcraçòc? '
um comunicado hoje publicado
pelo quartel-general ncerl.in.lerr
anun*--ia;

"D„.-nnte o dra de ontem aaviação japonesa levou a efeitodiversos raids contra vario.» pon- Itos da Ilha de Jnva. onde. cm ge- iral, os resrltados obtidos foram !
bastante moderados, uma vej que !
as perdas materiais foram de pou- \ca importância e somente poucas |pessoas foram mortas. Ao queiparece, os pilotos nlpõnicos pro- !curaram donillcar as nossa» for- jcas aéreas com os seus ataquesnos nossos aerodiomos.' No en-
umo. os resultados obtidos líca-
mm muito aquém dos esforços
empregados.

O aerodromo situado na» proxl-midadea de Bultenzorg íol ataca-
do. Perdemos dois dos nossos
avifies. cujos pilotos foram sal-vos, (: possivel qur os nossos pi-lotos tenham abatido dois bom-
tardeiros nlpõnicos. O ataque des-
fechado contra o aerodromo dcRindoeng ocasionou algumas per-das. Nesse ataque perdemos dois
cacas e abatemos um bombardel-
ro japonês, sendo possivel que ou-tros aviões nlpõnicos tenham tldc
ã mesma sorte.

Foi assinalado um grande ml-
mero de aviões inimigos nas vi-
ilnhanças .1.- Surabaya, que. er.-

japonesas haviameonsiruirio uma ponte de madeira
j atravessando, assim, es-e (rllvi-
! tario do Mekong, e estabeleceu-
I rio-se na margem norte, em Bur.ma.

Ora. as vanguardas chinesa»i atacaram as posições nipónlcas
! além do rio. no dia.» deste, e anos ' n-duas horas de combate Oa nipiVí df

nun. A Japoneses se lançavam entra elersao foi reailíada ásj <•'•'" " baioneta calada. Ortlllanoli" lioras itempo focai), tendo Mm "l""-»» por vencido, arrancouna mesma participado 7* bombar- ° íut" ^ llm dos Inimigos o e!1-deiros bimotores Inimigos, que «minou com nm golpe de baionetaencontravam escoltados por apv|* a "^"^ d<"'' "«ls do O.tlmorelhos de caça do tipo "O". Esta IJap'nfs cem lim llr0 de funil.força Inimiga sc subdividiu emformações, uma da» quais i
seus atjtqufí. contra!
c.iis.e ns navio» ali

EM TORNO DO MATERIAL
ENCONTRADO NA? ROMPAS

JAPONESAS
OUt ra |

milita- Washínffton,

for

Lisboa. 20 (Por Luiz Lupl. dif Associated Pressl — o sr. Oli-'veira Salazsr convocou o Oabi-1nete para uma' sesnão especial,
para ir.iuir dos aconiecimentos deTimor.

Essa coniocação íol feita apfl...uma segunda visita nue o minis-1(ro do Japão fez hojedenle do Conselho.
Ao mesmo tempo, toda a ini-

prensa portuguesa qualifica aação Japonega como "uma
violação da soberania
guesa".

Anuncia-se, simultaneamente,
¦me um navio transporte portu-„uès. escoltado por uma clialunade guerra, estft a caminho de Tí-mor. onde deve chegar no dia J7deste, leiando tropas de reforço
para a guarnição local.

duas
concentrou
a cld.-i.le. ,
ancorados, onqiramo amartelava as Instalações n : . por Wadsnm-anie o ataque A clda-l Worncr, da Associated Prctsl —

n atingidos várln. edlll-l O Departamento da «ti_na anun-
j çla que as bombas Incendiaria»
i lançadas pelos ailòes japonesesretaguarda dns linhas de de-i norte-americanas nn penin-i de Baltnn, nas Filipinas, >.i^

qualidade Inferior e relativa-fiiiMitp inócuas;
Essa noticia esti dando lugara osprculacâes cm lortfo da c.ipa-cidade real do oqulpnnsento e domaterial bíliui de que dlsndent oslinnMires. os quafs

Convocado o gabinete português para J?
tratar dos acontecimentos de Timor

terra e Portugal parecem

presi* j

nova
portu-

retirar essas tronas iõ^ P>" ! ',*' Prín menn' "" P^P>i" (entro
rece. „ go êrno porutuís r'''" 

" S*"'*"n*' ™m " e*<»*™ <>'' ™-
çou-sc para o .er uma _, v4 _ 

'" 
."** m,ieriai* Indispensáveis ao

mactorft-lR80ra 
nÍ° ™R!fsu,u| A n,at'_r,a en ,„,,.!.,,„.. p,,.

, jetis lane.nio.. f„lu.ie do desenrolar de "fosforKm \
operacv.. na parte neerdna de Timor o lambem paraatender a sua própria defesa »t-orcas japonesas reem-sc agortcolocadas diante da necessidadede escorraçar as trop,
noerlnndcsas d e

Inglesa.» •
s e lerrílôrfü

parte portuguesa ,1a

André-ws,
lancem A *zu

A NOTA PA LEOACAO JAPO-
NESA EM LISBOA

l.istoa, 20 (L'.P.) .. Urgente— A lejtaçân do Japão forneceu àimprensa d» Lisboa a seguinte
nota:"No dia 17 de desembro. troiiasinglesas e indo-neerlandesas des-

.embarcaram na parte portuguêstanto, não foi atacada de.sa ; da ilha de TimorNo ent.itto. diversos dosifi.

lelrc.

apesar dos pro-tei tos do povr-rno nortu-ruè*.aerodromo» I. .-aiisadr. na'ocupando físe território, __\_parte ocidental Ue Jala íorim então. íoram felús! entre _ In"_.

ocupando
ilha de Timor

O goierno japonês tím plonicompi-eensão da situação de Por-ing.il. exposto a sérias dlflculda-des p„r causa das açfies d« (iráBretanha e das Índias \-sas. cuja conduta est.1
tradição com a b.
para as rrla«>v
O governo japonês declara, simlançamento, que cs,,-, pronto a gar-intir a Integridade territorial
parto portuguesa dc Ilhamor. Por ouro lado. ofaz sahçr our

pi lande-
em nvi-

( fé que pregam
lntci'nacicinais,

ia
de Ti-

governo
Sn redrada, 1Hforças japonesa», quando estas ti-verem atingido o. objetivos quepretendem alcançar, unicamente

ICoDtinú» na :.' pap.)

leiioinmaJa
branco", substancia essaoue os técnicos consideram comoHspondo apenas de uma tra,-.,,¦ii poder destrutivo e da eflci.n-cia incendiaria do. projeti. queos nazistas lançaram. s..s n .lha-res. sobre Londres. Presun^-séqne os Incêndios ãtendns pnr laiabombos podem ser íarllm»nle ex-tintos, por qualquer método me-mo rndUiieninr. e nté apena. pc.oMmplea uso de baldes dégua,

Segundo alguns obscrvHdnrc.os japoneses usaram essa» bom-ha., de "fúsforn branco" por nínd-*poren>. en. ílaiaan, de nutraibomba» dc magnAlo
mito. ou de u>-.

Kssa obser, a,;;-,,,, F|llrPUn,.,na.' prejudica outras, segundo .-..
I quais os japone.ces, om tod»s -s' etapas de sua marcha d» con-Uiilsln pelo sudeste do PacificoPaoiem dado qualquer demons-tração ou mesmo simples lii.Iici-s

de que lhes faliotn ou eTO.sseieni
quaisquer nutres malerials essvn-
ciais para a guej-jj, nu.ifrM,
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OS DEVERES E ENCARGOS
DO BRASIL

L in ctiiiMaiio pessoal cio
ctuíio Vargas cm — aceitai

;r. um amplo e intenso |iuli«riamcnto
Jo. j jitívii. 111:1111 ido pula única arma

como ii"* cumpre, o recente
desmentido — cm lo-.lo caso um
brasileiro de representação leria
dito cm Washington que 

"os

listados L'r,ii|i's devem enviai
ao Rrasll os aviões necessários

para proteger as cidades cos-
ri-i r.-L-- 

*".

l-*.-,i declaração, que a? eir-
«instâncias náo In firmam, pois
.tines parece roborarem, liga-se

capaz de assegura-lo: a aviação.
Possuímos essa arma, não po-
rém ainda em condições ,1c co-
brir a* necessidades atuais. O
concurso tios Estados Unidos
é-iios indispensável e mesmo j
fundamental; Foi de resto admi-;
lido no (ilano geral da organi- coxo,
-¦.Kào dc nossas b* -cs. | gnr

Há mais t(-ni]xi du que por-
ventura se julga, os chefes rc**-'

K«Mr„:*nn lü 1 — .l.vnric, ,
hp-i cx>rre*pàndrnte **« Btrtfwt j
qu* trm rarír-n) /oi, ronérnatt') A I
morte nutjiKi'1 r-i-í-jd*- por haver \
rtmJ.attn paeotes dr cigarroà <ff5'
ttnadoi not noiiaioi.

O caao, triste e bizarro.
Pai a gente dar pinotes;
Seriam mesmo dirarrci.
Ou simplesmente.., pacotes?

A UNIÃO ENTRA NA
POSSE DE TERRAS DA

FRONTEIRA

Daterminou a medida
uma exposição de moti*

vos do C. S. N.

a uma outra, (cila pe1,! clicie do ponsaveis alertaram o governo
listado brasileiro em ,;i de dc-¦ sobre os riscos relacionados com
•c-niíiro ullimo, quando procla- a nossa efetiva segurança, bem
mou perante a< classes armada5.
referindo-se ja no. perigos da

guerra:
".Nenhuma 

providência de nos-
sa exclusiva atribuição deixara
¦ie ser tomada, e e.tamos con-
vencidos de que 05 elementos ma-
iciais ainda necessários nos se-
rão entregues em tempo opor-
luio. por forma a ficarmos, sob
iodos os aspectos, à altura das
responsabilidades que nos cabem
nn guarda da integridade conti-
neiilal."

Os aviões a que alude agora o

personagem a que nos repor-
íamos figuram sem dúvida
entre os "elementos materiais
.irnda necessários'' cuja entrega
,, presidente da República alme-

java breve e oportuna.
\ c.-tc respeito, os factos elu-

cidain li.ist.Hiit» a situação. ,
\ cáilipanha submarina alemã !

estendeu-se ao mar das Antillias, j
visando um centro petrolífero I

como o advertiram sc',hre a con-
tingència, cm c|tic fatalmente nos
encontraríamos, de vincular nos-
so destino ao dos Estados Uni-
dos. em razão aliás de uma po-
litica imposta menos pelos ho-
mens que pela natureza. N'o seio
do Estado-Maior de nosso Exer-
cito, uma fúlgida inteligência

previu, desde 1934, o conflito
cm que o mundo hoje se abala.
1'revendo-o exatamente como êle
veiu, iMo é com o aspecto de
uma luta entre organizações in-
dustriais, logo situou a po.içlp
do Brasil, que só'poderia decla-
rar-se, em relações de mútua
dependência, ao lado dos Esta-
dos 1'nidos. Xão ê senão a mú-
tua dependência o que rege neste
momento o espirito e a forma
de Iodos os acordos ciitabolados
ou em via de entabolarcm-se.

Orientados nesse rumo, cum-

pria-nos então levar no.as rela-

C'*ie.s com a grande República

Atendendo k exposição «Ir* mo-
tlvos submetida .1 sua aprecia-
çfto pela Secretaria Geral do
Conselho de Segurança Nacional,
o presidenta da R*t pública decl-
dlu, Hn despacho exarado no ano
passado e ratificado a 13 do 11161
em curso, o seguinte;

"A União entra na posse efe-
Uva dt leu direito de terra a pa-
trimonlalí da faixa dc l'i lofruaa
da (rontulra e bem assim que os
títulos dos propriedades concedi-
¦Ihh Irregularmente e que vierem

* ia ser reconhecidos, bem como os
(It.l -- Será fl Sírio í titulo, porvlndoiiros iM ditai* ter-

k. te m,m,p.taniia 01 j ras o sejam na forma forelra, de
domínio utll, ficando os porme-
nores a serem mlnurlados oportu-
nament. por ato do gov.rno".

Em Sun Paulo, _u|. Paula ten
tou assassinar sua ex-noiva, por
qlte esla c pretirlra |>or .*r|

pretendendo entretanto ne-
crime.

Mas aer.1 preso; "maiB depre^*--»,
se npanha um coxo mentiroso, do;
que outro qualquer coxo"...

I.e.t,
pior

A SITUAÇÃO E' GRAVE
E dunnfi algum tempo
a sua gravidade aiiim-n*

tara ainda mais
Wathihpton, 20 (Heutcrs* — o

sr. A. Burle, asnlsicnte-secretarlo
do Ratado, pronunciou hoja uni
discurso, em Deunuities, lowa.

importante. "Tolo o problema norte-americana ao ponto inclu-
está cm saber —- dir.ia o maré- sive dc uma franca aliança mi-
clial bali,,, de volta da Alemanha litar, que se consubstanciasse du-

- sc Hitler esgotará primeiro rante a paz em reciproco enten-
Inglaterra ou a gasolina". Tem dimento para desenvolver
esgotado muilo mais a gasolina, meios de apreslo tanlo quanto
c, não podendo cspcrá-Ia da Rús- para utilizá-los durante a guerra

autoe errei it umn tanrhtli.

Juro, conf^síb,
Qne mais pesados
Do que o prooesic-
Sl os... acusados.

• •
"Calcutá (It.) — Na entreviu-

t.\ qu» tiveram Chlanir-Kal-SheX
e Clar-dhl. este ofereceu àquele
tinia rocn do fiar."

Isto não quei- dlier, entretanto,
que a entrevista tambem fosse
conversa... fiada.

• *
O arcebispo prlmu _a Bala aca

ba de decidir que o. padre* nao
podem exercer fcin.Oes pública..

Ele» estão desolados. Nio po*
dem nem ao menos queixar-*,*,.,
ao bispo:

, Cyrano & Cia.

O QUE O "ÉÍXO" DIZIA
HA UM ANO...

«ra. oncie quase alias a conseguiu,
vem procurá-la na América, 

"ft

o sentido claro da investida con-
tra a ilha de Aruba. Mas essa
investida, mesmo sem lhe dar o

petróleo, pois lhe restaria firmar-
se na base de onde arrancá-lo.

perturba os suprimentos regula-
res destinados às operações dos

¦\ 
guerra veiu. infelizmente,

mais rápida que a execução dessa
idéia, agravando, é certo, o pro-
blema, porém, precisamente por-
que o agrava, firmando com me-
lhores raizes a concepção da re-
ferida aliança.

Bem sei que a prática da soli-
ciariedade americana. as--im en-

Fevereiro, 20 *V* 1941: Do .Veiei,-
tMtnabe.i "O povo Inglês .«abe
que não pode esperar uma melho-
ria ni sua Rltua*:*_.o prediria de

l alimentos. Entretanto, deve lan-
oí; çar m3n de iodos os recurpo*-; pnra

remedlft-ln, antes que se torne
ainda mais grave, pois nüo esla.
longe o dia oue compcarfi a
fileira submarina anunciada pelo
Fuehrer."

Fevereiro, 21 — 1941: Do Vol-
klscHer Reobachtcr; "Seja o que

Sttretária para o minis*
tro Joaquim Eulalio

Pelo Conselho Federal de Co-
n.«rclo Exterior foi contratada,
com os vencimentos mensais dc
lrOOOSOOO. pnra servir de secreta-
ria do ministro Joaquim Eulalio,
diretor geral cio referido Conselho
a senhora Tara Leonor Bebido.

__ ¦»->¦«> ¦— —

Inevitável a derrota
iVorcI rork. !0 (A. P.) — Slr

Stafford Crlpps, em Irradiação de
Londres, dirigida aos trabalhado-
re» alemão*, declarou que Hitler
enfrenta unia Inevitável derrota.
O sr. Crlpps referiu-se primeira-
mente a Kussia, dizendo que a
Indústria soviética fora colocada
cem por cento em base de guerra
e que "todo trabalhador russo
estava pronto para morrer pela
sua pátria e pelos feitos de aeu
povo*'-. Acrescentou que, assim
tendo, ha apenas a ofensiva da
primavera entre Hitler c a derro-
ta inevitável. Declarou o novo
Lord do Selo Privado que todo
operário inglês e<tk decldidi a
desempenhar o seu papel, afim de
que essa ofensiva seja repelida,
.leconheceu o orador que os alia-
doB perderam o domínio das
HKuas do Pacífico sudoeste, mas
afirmou que ess-o domínio seria
readquirido, concluindo com esta
frase:

Quatro quintos do mundo for-

listados Unidos e da Inglaterra, j tendida quanto ao Brasil, não |
c- de um modo geral torna inst- conquistou todos cs espíritos. A j
guias as rotas do Atlântico, (guerra chega-nos às portas sem j
Neste, ultimo ponto, a guerra i qualquer preparo psicológico. e:

submarina alemã-é feita em prin- surpreende-nos algo desprovidos i
cipio tambem ao Brasil. Para | ate de certos elementos primários ,

que, dii-se-ia. não tenhamos ilil-1 de elucidação, que 'ima neutrali- |
soes. a Alemanha começou por dade demasiado rígida afogou na I

torpedear-nos um navio de pas- indiferença, Mas o inimigo, èlc I

sageiros e afundou logo em se- próprio, se encarrega de tirar- ,

guida — dois dias depois — um nos as cataratas. Nossos deveres |
cargueiro lambem brasileiro, pa- e encargos estão na.coriciènciá
recendo assim ostentar um pro- do pais. Esclarecidos insofisma-

jiósito de -eriaçno. I vclmcnle pelos factos. cumpre |
Nao lemos, pois, como hesitar j nào tcmé-los nem recusá-los.

«nbre os meios dc nossa defesa.

fflr que possa atravessar o Atlân-
j tico, serA em quantidades tão re-jmnm ao lado dos aliados. SabOmos
duzldas que nôs. na nossa inex-

j piignavel fortáleia continental em
i todas as circunstAnclas, podei emos
1 enfrentar.

I Seja o que fOr que atravesse
] r, oceano, cnm ou sem comboio,

ser,1 torpedeado e bombardeado,
como foi anunciado pelo F.,oh*
rer."

WÍsÜÍÕÕ IHIiKArilE 10M< 11É-H__3
0 Torneio Hípico Inter»
nacional de Vina dei Mar

I nela costa brasileira espera - Costa REGO

DOENÇAS DA PELE E SIFILIS
Todo» oa mud-ernon méto-áo« dt dlngnOitlm e tratamento

PROF. A. ALEIXO, DRS. JOSfFIM ALEIXO E J. STAHCKHI
HEI.O HOniZO-lTB AVEtWIDâ AJ-AJ-OXAV «O*

6'o„'íni-,o cio Chile, :0 (!'. P.)
- Amanhã terA inicio no fc-ütadlu

! " Ki Tranque" de Vina (lcl Mar,
o torneio Hipit-o Internacional,

I nisanizado pela Federação Nacio- Londres
I nal de Desportes do Chile, oomo' Forelgrn Office deu a. publicidade.
I uma humen-sem a cidude de | _ seguinte declaraçi.

que lulamos pela causa da Justi-
ça. pela mesma causa pela qual
os trabalhadores vêem lutando ha
mais de 150 anos.". ..

Convocado o gabinata
português para tratar

dos acontecimentos
de Timor

(Contl,,-.c»o *U 1.* páctna)

sob

A sltuac-âo 6 jii-ave, e duranti»
alcum tempo a su.i gravidade au*
mc-ntafâ ainda unir ". declarou o
sr. Berlc. "Ê pr, ivel que te-
nhamos de atrav..--1: horas som-
brlaí. O Inimigo levou muitos
anua preparando . *n ofensiva,
enquanto que ncir* nos limitava,
mos a faliu, a linguagem cia Jus-
tiça e O.a Honra.

"A sua ofensiva ainda nno está
esgotada. Ela foi l-.Ula, ati cer-
tu ponto, mns tini • Indica que se-
râ iniciada uma campanha na prl-
ni.-tvera. Inspirada pela -imclouda
desesperada doa r. "sou Inimigos
de que sl deixar*.',,', ds leucer ra-
pidumente, gaitarão n* suas ener*
glas. e paasarào p ,r uni iH-,iodo
horrível, k medldi |ue as força-
crescentes das nações livres os fo-
rem submergindo".

U sr. Barle declaiou que o ges-
to da Grã-Bretanha cm sc haver
recusado a permanecer Inativa,
quando a Poloniu (oi invadida, se*
ria eternamente lembrado,•'Nas épocas en, I i*.* se dão re-
vezes militares, .' ia, 11 criticar,
inaR esses que hoje criticam, de-
veriam recordar-s- .1" que a Grâ-
bretanha previu a situação atual,
ha mais de dois anos, è enfren-
lúu-a. correndo v risco de perder
a sua vida nacion,' ', acrescentou
o sr. Berlí. .;'

"¦Naquela ocoslfto, multa gente
nos Kpta.ii»- Untdos di/ii que a
guerra n&o noa interessava. Em
Washington, nâo pensávamos as-
sim. Acreditávamos que a guerra
stt nos aproximava rapidamente,
poln que hs forças armadas do
-lixo podiam Irrompe, através dos

¦ .bstit/u.<..-¦-. da resistência brita-
nica, francesa e chinesa?.

O gr. Berlí** afirmou que a e£ica*
repldlencta da Qr.ã-Hretanha, a
íjual cútineg-uira afastar a nmeaça
nazista do litoral norte-amerlca-
no, trouxera aos Estados Unidos
0 prazo de um ano para que ee
preparasse. F^ra um presente
inestimável.

Afirmou acreditar que a His-
torla haveria um dia de reflstar
que os Estados Unidos tinham fel-
to bom ufin daquele tempo.

No começo de 1941 os Estaíos
Unidos tiveram razflps para -acre-
ditar qu» os alemães planejavam
a conquista da Russla, e esta foi
devidamente avisada.

"Tambem tínhamos motivos pa-
ra acreditar qne o Japão planeja-
va a Rtierra. c que aquele pais en-
traria em guari- contra nfis, as-
sim que deixássemos de lhe for-
neeer certos materiais".

DR. BASTOS DE ÁVILA
CM MC* M-D1CA

Consultório : — Rua Gonçalves
Dia. n." S — >.• andar, — R.s.i
Davld Campista n.» lt, — TeJe-
fone : -6--7(*.

A D'emocracia mexicana
"Vora Vor*,*. :(i (Reuters) •— A

com o fim de auto-d.íeea, sob assenhora John John Whlntehuret.
condição do g-uverno português I presidente da. Federação Geral dos
manter a su. atitude de neutra-1 Clubes Femininos dos listados Dhl-
lidade. O Japão nlo ttm qual-Idos, fez uma. comunlcacüo fis mu*
quer preten,io conlra rortugal. " 1 Iheres dos Estados Unidos no sen-

tido de qu
RIDÍCULA A ALEGAÇÃO DE

TÓQUIO

(Reineis)

Santiago nu quarto centenário de
sua 1'uiultti.âo. iJclegaçoca daa
Argentina. Peru, Bolívia e Brasil
participarão deste torneio, com-
pelindo com a delogayào local.

A primeira etapa deste concur-
so terA Inicio cm Vina dei Mar
durante os dias 21, 26 e -S deste

Deixa Buenos Aires o
embaixador do Reich
Wif-no-i Airest — o (Remerí») —
embaixador alemão von Ther-

man deixou, hoje, esta capital, a
bordo do navio espanhol "Monte
iiorbea". .\ policia tomou «eve-
raa precauções afim de que o rc-

reeontanté do líelch nAo fo»se nl-
¦4*0 de manifestações hostis da po-
pulaçâo portenha, que ¦*• aglome-
rav a em frente ft Embaixada *
nae proximidades do Cala.

A administração do mu*
nicipio de Teofilo Otoni

A administração do municiplo i
mineiro de Teofllo Otnni. enfia- I
da * ues-ào do sr. Alfredo Sfl, -
apresenta uma fase de prosperl- j
dade Indiscutível. O prefeito tem !
realizado economias e as npllra
na realização de melhoramentos.
Ainda o passado exercicio foi
encerrado com o saldo de réis
1S7:6"*H(K,0, que o sr. Alfredo Sâ
\ftl aplicar no melhoramento do
serviço de água e esgotos.

"O quartel -(general Japonês
vem de publicar uma declar&_&0
tipicamente falsa, relativamente

A açio nlpínlca contra o terri-
tdrlo do Timor portuguòs. Quan-
do o Japüo deu Inicio as suas hos-
tilidades contra os aliados, o ter-
ritórlo dn Timor portur-ues, vir-

mts e a segunda, no Estádio Na- j tualmente Indefeso, tornou-ae
cional desta capital nos dias 14, | prlfta nntur.il para os desígnios

lll,EM.'V-
ji_____

INTBHNÀS, ESP. DR. ERNESTO
Estômago—Fígado—Intestino ^^^^^^te, -,..

CARNEIRO
70-5.-

N tt T R I C * O — Telí.r -2-SS62 e 25-1101.

ROOSEVELT FALARA' Cassadas as cartas pa
DEPOIS DE AMANHA i íen,es dt doi» 0,iciais

tVttihinjjton, 20 (Iteuters) — O
discurso do presidente Roos-eveli,
ra. próxima segunda-feisa, A noi-
te, das 10 Ss 11*.ni) horas (tempo
,1» guerra, oriental), serfl Ir,adia-]
dc pira todo o mundo através das;
facilidades Internacionais da Co-j
lambia BroadcaHt System.

A5 duas transmissoras da CBS
rftcentement*» aumentadtis para o
snrviço estrangeiro, serfto postas:
. n a...*.o. Duas sâo de ÍO.OOO «a'-
-.*.. esu-rôes WCBX e tVBRC. e a;
.....i,-,*l, no\a de 10 000 ivatts. es- j'i.ii.ãn 1*. EDA.

A pra va ção, em Une a espanho-
lni do discurso do prebldente aerA j
Irradiado para o vul — via WEIÍC ]
para a cosia ocidental da Amprlr-*!
.,.-. Sul, i *o'CDA, 

rara o Mexico r
a America Central.

A estaç-Jo WCBX fará Igua!
transmissão da gravação em prr-
tutruís para os ouvintes do Br.i-
- ! Imediatamente após a ronr'!i*
í-ào do discurso *»*• estações W.BUC
WCDA e WCBX*. slmullaneament»
ii-an.mi! ráo ap traduçfles com-
o!r'i? em espanhol «português
para «ns paise**- americanos.

U'n.,i..,ir;(r,n. :o irteutersl — O
P-'¦?¦** Iden te Knosevelt. cancelando
n cnilerencla irs.ral qi e costuma
conceder aos representantes d*i
imprensa, permaneceu nos seun
ítpopentoj! a conselho medico, em
i-on*_.í|uencla d-*- um reisfrlado.

ci secretario da Cana Branca
m. í4,-í'Ii.ii Barly, em dcclniaç.cs
,..,.* I, z. ,lí.*se que o presidente
ac-nderij mesmo assim aos vários
cimpvomissos assumidos para o
dia. recebendo os ofiHali. do eht.i*
no maior e funcionários do gover-
n*>. i Isto tomo sentia n et* es -.Ida de
d' *¦(* avistar - om ele--*.

Acrnacentou '-ue pstavam sen-
di discutidos os pUnos visítnijo
uma melh.ir ci.Dnlenaç.lo il,.s i-er-
\icos iiuvcrmiirti-ntais da imprensa
p Indicou qce o sr. Fíüo.evelU no
díscurço que pronunciará na pro-
xúiia segundn-feirn íl nolto. for*
i)"-.-rr'i um rjuadro do mundo em
¦.wi-it.i, tal comn o vê, e quo mo*.- j }\u\z
tiaria que as a_ò'i_ militares e, «uuj
navais, ontle quer que fossem
liavadat-, m^smo a milhares dc
milha.» üe- distancia, teriam o neu
eleito subi"-** as menores cidades

da reserva
O presidente da República as-

sinou decretos, na. pauta da. Guer-
ra, mandando casear aos Sos, tç-
nentes da roserwi de 2* classe do
Ex"rcito de 1.' linha Paulo de
Miranda Souza domes, farmacéu-
tico. e Fernando Mangia, suas
cartas patentes.

RESPOsf* ISPETA-
CULARAQS QUE OUVI*

DAM CO ATAQUE AO
CONTINENTE

E' como o chanceler Pa*
dila se refere á ação
dos submarinos em

Aruba

15. 19 e .'t rio março
As diversas provas constam de

carreiras com obstáculos, que,
como nas provas chamadas para
os Exércitos Americanos, atingi-
ráo 1,50 metros de altura.

As autoridades chilenas ainda
não designaram a equipe oficial
qne representar* o Chile neste
torneio, porem na Escola de Ca-
vaiaria ,de Quinteros se encon-
tram concentrados 11 oficiais do
exército e dois civis. Mesmo as-
sim, diariamente são submetidos
ao mais estrito treinamento os 28
cavalos que participarão nas dl-
versas provas.

A delegação chilena * composta
peln. seguintes oficiais: major
Augusto Silva, capitães Manoel
Chaparro, Pelayo Izuricta, Ar-
mando Fernandez, Hernan Vlgll,
Uafacl Montl. Gulllermo Casiro,
Alberto Echaurren e Eduardo
l.ema, tenente Gaspar I.ueJe e
Ua mon Montecinos e ainda o_ se-
nhores Amaro 1'orez e Renatio
Abou

Tóquio, que, nllfls. Jã hnvl.l
¦."r-iabelecido ali os seu-s aííentf-í
e um núcleo de uma baae aérea-
A ameaça Que pcsnva sobre as
linhas aliadas de comunlcaçOca,
e.^ptíclalmentâ subrp as do port
Parwln, transformiu-se num fa*
fto que nâo podia mais pr.ss-ir
desapercebido. Quando os sub*
ipe.rinos nlpônlcofc começaram a
operar nas proximidades do TI

visitem o Mexico.
Assim, acrescenta . as mulheres

norte americanas contribuirão pa*
ra estreitar ainda mais o senti-
mento de -panamerlcanlsmo. O
México segue a mesma linha de-
mocrática que pauta nossas Ins*
titulcf.es Inspirada pela lealdade,
energia e entendimento dos nossos
vizinhos mais próximos".

Por Intermédio'do senhor Whl-
thursl será criado uma Usa de
Defesa Inter-amerlcana que rea-

| lisarã em maio próximo sua prl-
| meira sess&o na Cidade do Mé-

i 
•*"¦¦•••

*-^
Vão explicar suas atlvl-

dades ao delegado de
estrangeiros

O chefe de Policia determinou
ao delegado do Estrangeiros, sr.
Ivens do Araujo. a abertura de in-
ciucrito para ap..rar a. atividades

mor português, dando a sntenderjdos estrangeiros Rom aln Charles
Klockaert e Adolph Archer, am-
Uw de nacionalidade belg*a e Au-
guat Johannes Hermann Evvere,
de nacionalidade alemã.

.—,—— -***-"•¦¦»- 

Chamada de candidatos
& mensageiros do Ipase

Deverão comparecer à sede do
IPASE. hoje. sábado, 2,1, As
14 horas, os candidatoe a mensa-
neiros abaixo dli-irlminndos, afim
-.ie Berem submetidos à prova oral:

Hello <Ju.::,arãts Menezes,
E van dro Gomes da Silva. Jorge
Humberto de Souza Lopes. Wal-
ter Lopes, Edson M'..nhoz, Wal-
ter de Medeiros Baptista, Wilson
lázaro, Dayr Moreira Queiroz,
Oscar de Olhei,a Pereira. Wilson
de Souza Brru: lào, Anlonlo Luiz
.ie Barres Araujo, Altevlr Moraes

Aru Alves de
Oliveira, Alva;o Lázaro Freire,
\ letor Alves T',r.hn, Carlos Men-
des, João Abalada, Nelson Orofl-
no. Walter Antônio Rodrigues,

que estava Iminente o ttaqU4 1a
ponêfi, os aliados enviaram ss I
forças disponíveis no momento |
destinadas a auxiliar a defesa

iCHquelo território. Qurr.do os
t i;i vernos aliados foram informa-;

cios pele ministre da Portugal, j
j sr. Oliveira Salazar. de nue era;
sua intenção enviar uma forca

: portuguesa pnra guarnecer aque-
. le território, prontamente con-
cordaram em retirar as suas tro*
pas anteriormente enviadas pa-' ra o Timor, o que fariwn logo

| qua ali chegassem os conilngen-
teu portugueses,

A PONTE INTERNACIO-
NAL SOBRE 0 RIO

URU0UAI

Aborta concorrência
para a construção da

parto brasileira
EstA aberta a concorrência

pública para a construção da me-
tftde brasileira da Ponto Interna-
cional quo os governos do Bra-
ali * da Argentina rcaolvéram
construir, por partes iguais, so-
bre o rio 1'iugual, diante de
Uruguaiana e Passo dé Los Ll-
bres, para ligar os territórios oe
ambos os países, na ccnformlda-
d. do que preceltaa o Ato Dl-
plotiyitico de 15 de Junho de 7B34•
O cdnvénlo de 21 de novembro du
ano passado, firmado em Buenos
Alrea pelos representantes das
duas Chancelarias, aprovou o
projeto da ponte c a divisão da
mesma era duas partes Iguais,
para efeito de execução, ambas
sob a mesma fiscalização.

A Comissão Brasileira fixou n
dia II de tnllo. ás 16 horas, no
Palácio Itamaratí, comu data lm-
prorrogável do encerramento da
concurrénria.

Todas ai especificações encon-
lram-se publicadas no Diário
Oficia! de ante-ontem.

 ' ¦ ¦-—¦*»¦»» 

Tem novo diretor o Ser*
viço de Alimentação da

Providência Social
O presidente da República aa-

slnou decretos concedendo exone-
ração ao sr. Hellon de Menezes
Povoa do cargo de diretor do Ser-
viço de Alimentação da Prevlden-
ela Social, e nomeando para subs-
tltuf-lo o sr. Edlsôn Pitombo Ca-
valcantl.

Por oulros decretos, o sr. Edl
son Pitombo Cavalcanti foi dis-
pensado das funções de membro
da delegação de controle daquele
serviqo e exonerado do cargo de
inspetor chefe do trabalho.

DR. TIGRE DÊ OLIVEIRA
-IneeolerU — Vias CrlnArlae

Consultório : Uruguaiana, 104, —
Telefone : .3-431*. - S às 4

SÕMIÍS BRASILEIROS
NATOS E NATURALI*

ZADOS

Podam sèr classificado*
ras da produtos

agrícolas

""¦--TERMINOU 
O --=

PRAZO PARA O CUM-
PRIMENTÒ DA BXI-

GÊNÇIA LEGAL

A obrigatoriedade de ta-
ximetros e acessórios de

segurança nos auto-
moveis

Terminou odtem o prazo oon-
ce_Mo pelo Conselho Nacional de
Transito pnra a obrigatoriedade
do taxlmetros nos veículos de alu-
guel, das praças do Sâo Paulo e
Hlo do Janeiro.

Xão tendo havido aets&o do
Coniselho na última segunda-tei-
ra. cm virtude do carnaval, não
foi ainda deliberado como se ro-
solv-Gria a kíluhcuo cm quo se cn-
con tram os motoristas de praça e
lambem ns empresas de Ônibus,
obriguei;,.*, a adotar em «eus vel-
culo*-* acessórios de segurança
que, no momento, estão escassos
no comércio.

Pelo Cddlgn Nacional de Tran*
sito aquele Conselho nílo poderíl
conceder nova prorrogação, tendo
JA algumas empresas de trans-
porte coletivo, não obstante, rc-
querido outro prazo com funda-
mento na atual situação do mer-
cado de acessórios para automo-
vela. ,

Decretos assinados pelo*
presidente da República

Ié_3VARIZES
Ul. __..«*7

NAO OS -MO*-..
Mvtor^d-lo-l
• lyiHtyiiMft Cod*
__-. «i 

-

-•ta tambémtdm-i« tauMm
cal» r*-l_li<___.

kiancl-H. anxM d*b*k pò* piano».
Pircoí raiúavt-L

Foi assinado pelo presidente da
Republica um decreto-lei deler-
minando que sd aos brasileiro* na-
tos e naturallsados é permitido
exercer a funçio de elassifleador
de produtos agrícolas e pecuários,
e das matérias primas, aeus pro-
dutos ou refliduos de valor eco-
némlco.

DR. ÜJLJO VIEIRA
Reassumiu .ua clinica (horário
de verio).

NA PALÁCIO RIO NEGRO
O presidente da Reptlbllca re-

eebeu em despacho ontem, no Pa-
laelo Rio Negro, em Petropolis,
os ministros da Viação e da Ae-
ronautica, e o presidente da Co-
missão de Defesa da Economia
Nacional.

Recebeu em audiência o diretor
do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem.

GARGAI^A-ÍÍÃRIZ-OUVIDOS
Dr. ANTÔNIO LEÃO VELLOIO
Livre docente da Universidade.

Chefe da Clinica da Policlinica
de Botafogo. — Av. Almirante
Barroso, 97, !.• pavimento, sala
t08. — Das 14 tt 17 horas, —
Telefone: .I-SS.2.

»¦»?¦''

Novo presidente da Cai-
xa da Aposentadoria dos
Ferroviários da Central

Assinou o presldeote da Repú-
bllca decretos concedendo exone-
ração ao er. Bento de Andrade
Figueira do oargo de presidente
da Caixa de Aposentadoria e Pen-
soes dos Ferroviários da Central
do Brasil, e nomeando para subs-
tltui-lo o er. Olavo Redlg Campos.

! (1 governo japonês eatá perfel. Os membros da delegação chi- tamente ao par desses factos.
Il-na tem confiança e segurança bem cunm de que o* contmgen*

nos perí,-, mances do. cavalos na- j tes militares portugueses já se !
Inonils. Entre estes últimos flgu-, ,-ricontrum agora bem príiximcj» ;
j 

iam alauns elememos que tóo in-r do «eu ponto de destino. No en-
j lernacionalm^nte conhecidos, co- tanto, gum a sua habitual hlpo-
I mo o cavalo --Cndoi-" de 14 ano.: crisia, os, japoneses pretendem

de Idaçle e que realizou S viagens afirmar que não se consoguiu L , «,,...,, >.
para cs Estados Unidos, condu- j chegar a nenhum resultado «o- '
zido pelo crack chileno, major bre o assunto alim de jusriík-ar
Eduardo Vanez e que neste tor-ja sua tentativa de assnlto ao |
nelo serA conduzido p-fdo capitão! Timor antes da chegada das for
r'eíayo Izurieta; a égua "Desea-} ças portuguesas. Assim, ns «fir
da*- d*1 l'1 anos de idade, qup tam- * matfvas nlpônlcas sobra auto
b*>m serã conduzida por aquele j defesa são perfeitamente ri

Parta n Le- ;st lni" te; o cavalo "K
ma"; a égua "•Xatita" de 1"
mns. que ser* conduzida pelo ca-
piün Vlgll; n cavalo "ScariPtt".
de l? anos. pelo capitão Fernan-
dez. Existem lariihom cavalos no-
voa como "Kl Provinciano" auo
receberão n batismo internacional
n**tt> concurso.

Segundo informações que che-
garam a secretaria da federação
Nacional dp Desportes Eqüestres,¦í delegação anj-^nlina será. for-
mada por 10 oficiais, 3 civis. ;
am,zonas. 3 sub-Oflcials e 14 or-í

A delegação trará

liaria,'. :o (A. P.) — Faland,
A Imprensa |>ela primeira vez, des
de .«pu recreMo do Rio de danei- ,
ro, onde tomou parte na Conte- I ,„,",. '

i-,.-.. t-. ca\ a nt*-.,-»,'cla dos Chanceleres, o sr. Lze- : , . . _ ,, ,¦iro ,,-1. n .'-, " delegação da Bolívia 4 com*" * ! rosta por 4 oficiais, 4 ordenan-
ças. Quatorze cavalos atuarão
nas diversas provas,

A delegação do Brasil traz *-**Arulia constituem uma resposta ! _.' , ,
espetacular aos que ainda duvi '

qulol P-dllla, minis,
çfies Exterloreo do Mexico, lev
ocasião de declarar:

— "Os nta.qup-s de submarino
a

dículas. Ninguém pode di[\ídar
d.i que ns Japoneses -empre pre-
tenderam ocupar o Tlnjoi portu-
gue.*! no momento mais opi rtu-
nn, e que* o araque nite ameaça-
ram desfechai- em dezembro fii*
timo foi apenas adiado para coa-
slào mais propicia, Ali.'.*, em
tempo alg,im o Japão poderia
alimentar quaisquer e'ciúp Uos
quanto ã violação desse territo-
rio portugr,*.'. da mesma forma
que nfto sentiu e^^es escrúpulos
quando d;-*» suas anteriores*.gre****sÔ>p".

OS HOLANDESES PREPARA-
VAM A RETIRADA DK .**'t.'AS

FORÇAS

Uma renuncia da sra.
Roosevelt

*IV_.-|i*t0toii, 20 (A. P.) — A
sra. Eleonor Roose/elt, esiiusa du
presidenta, renunciou ao seu posto
de Huh-diretora do Serviço de De*
fesa Civil. O diretor, sr, James
Landis, aceitou a pedido de demis*
sao e elogiou-a, pela sua "v.trào e
energia".

Ao solicitar dispensa do sua.i
íun-jots. a esposa do ch-efe do
executivo referiu-se fts criticas que
estavam sendo feitas sobre a sua
permanência no posto, declarando
que não desejava críticas ao Ser*
viço d» Defesa Civil e que, em
vista *Í'"So. achiva de melhor aviso
deixar o cargo que vinha desem-Virgílio dos Santos Junior, Rena-Lenhando.

to Oliveira ,1a Cunha Newton A, _.,.,.„. , , f._ ^^ _Motta, José Saldanha da Gama „., Hoosevelt partiram da lm-
Coelho Pinto. Sérgio Rolando de pren«a e do Congresso. Este ultl-
Campos, Murillo Pinho da Cru-, nu, manifestou a sua decisão de
Jau- Alunso da silva Rosa, Sebas-1 fazer com que o Serviço fosse
tláo da silva Furtes. Manoel Sld-ffelto com a mAxlma perfeição. As
ney dos Santos, Silvio Homero! censuras jornalírstlcas e parlamen*
Barros, Hello Cardoso. Almlr de! tares tiveram Inicio ciuando a dnn
laula Pinto, Walder Silva, Anto-
nlo Trelxlela Ramos Filho, Jorge
'l.i Silva Cardoso, Wanderllpl Vel*
«a Bastos. Joio Anten. de Ollvel-
ra Pirea. Flavio Peixoto Noguel-
ra, Armando Monteiro. Orlando
\anc-lni e Carlos Teixeira de 011-
velra Junior.

sarlna Mayrl. Chaney foi nomeada
para a chefia ela DivIsAo Infantil.
A ,rta. Chaney renunciou na últl-

1 ma quarta-feira.

jtâdam dp que este continent
realmente em perigo. -\ sua con-
ceqtiencia imediata serA a de ace-
lerar e fortificar a defesa de ca-
da um ti" nossos privo*, amerlea* j
n"*", reaiirmand-i os nossos laços
comuns *» a nossa unidade para a
uoãü comum".

Depois tle reiterar as suas e.ipe- j
cangai» de que o 1'iúle e a Argen-
Una em breve tambem romperão
relações com o Eixo, o sr. 1'adil- ¦
Ia di.*«He que era de lamentar qu*1
certo;* artigos -surgidos om jor-
nals mexicanos ciinUit^sscni fra* j
ees injustas para c-rn os chance- ;
eres Juan Rosisettl, 'lo Chile, e í

Qulnazú, dn Argentina, os ;
sâo dIg,nos do maior apre-

r,o pela furina cordial e elevada ¦
com que se conduziram na reu*
nião do Rio de «lanelro.

S ordenan<;as. 15 cava-
los atuarão por este país.

Finalmente, a dele cação do
Peitl .', composla de 7,oficiais e
S rtrdenanças. Traz tambem 14
cavalos.

ficou resolvido que durante as
provas a serem realizadas em
Vina d«-í Mar, ;ts delegações con-
et ntrarão seus animais no Regi*
mentn Caraceros dessa cidade, en-
quanto que na capital o farão no
l.ecimento de Caçadores,

Por outra parte foi Incluído no
programa algumas pro\as de*sti-
nadas A ama/onas, embora nAo se-

/. o nrt *¦•¦.*. *.
munlcatto di,
salienta .,;,,.
estavam n
para tomar

' (A.P.) — O en*
governo holandês

forças portuguesas
ami nho de Timor,
a defesa da parte

I,..|-t'--.-lI!
os nori
na pi-odi

o r ¦ ¦¦¦

por ln*e
tMfjos n.

arn-ri-*
:,",', do:

i e sobre todos
ínos trabalhando
Estados Unld-js.

nn-t tenham mapj
te de sl ao ouvir

Idente Roosevelt, pedi
ii!*-dío do sr. Earlv. quei Ab

• Ida d.los norte-amerlca* I blica
mundl denn-
se .' discurso

Exonerados do Conselho
de Segurança Nacional

P.epO-uou o presidente
decreto» exonerando o

nente-coronel líauí Pinto SfJri
(* niajci* Nelson Barbosa de í'

«I '.< de poderem
com maior clareza,
for .-aiando, .

compreender *
, medida ou*-

das ímçoes de adjunto da
¦taria Ceral do Conselho dt
rança Nacional,

p-riuguesa da ilha. quandi
| Japoneses deram inlrlo aos seus

noticiados desembarques aH.
t> comunicado hoinudô*» dizimaram

que uni oficial português se en-
contra presentemente nm Java,"onde estão sendo tomadas as
medidas necessárias para a reli-
rada das forças defen3ivu!». Os
japoneses sabem multo bem que
o assunto foi resolvido para ín-'leira satisfação rio governo por- \'u

lluguêa. R evidente que esee ;n0'j, |."
acordo nào ronvinha aos Japone- ¦

! ses. cu.ia atlt-,de agressiva ago-j„m de caráter oficial porquanto ,.„ v.,-g(, a nt|tU(,. doa novernotisomente a deleita .ao argentina alladoa neBte assunto".
traz amazonas, secundou informou j
a secretaria da Federação Na-10 EMBAIXADOR BRITÂNICO
cional. EM CONTACTO COM o

Representando o Chile partlci 
' 

GOVERNO PORTUGUÊS
porão nestas provas as sras. Ma-
ria Salcedo de ,M,,ntc o rui de
Fusonl » ,i senhorita Ani,a Maler
• idas IA consagradas nes^e es-
porte.

As pio
em Vina
M-m ladíii
i> 20 iifin
dade do c
quanto

Descoberto um arsenal
de armamentos de emer-
gência na legação japo-

nesa no México

Lamine. 20 (Reu(ers) — O -o-
erno britânico, por intermédio

i de »eu embaixador em Lisbtia,
j manteve-se hoje em contacto
permanente cnm n governa 1 .sl-
tano, em virtude do deaembarqje

"*¦ M''*' roderao ser pre- ,,|pônico na ilha de Timor.
por nm pdbllco de cerca At- „ mom.-nto. não há nenhu-
pessrras. que í a tapacl- ma Informação sobre a atiiudc

siadlo "El Tranque". »n* das tropas porl.rgucsas que, sc-
que o Estádio Nacional gundo se dçilarn., receniera-**.1»

W.-f,.-... 20 (A. PI — Fontes
autorizadas governamentais infor-

declarando, todavia.
laver '¦'confirmação oficial",
iKãntcs federais descobriram
isena! de armamentos de

-cnuci, inclusive 30 metra*
tv- leves, na legação japonesa

. -alda, ante-nnicm. da mes-
ministro Yoshihaki Mi ura

ires, -para seguirem rumo
rricios Cnidos. afim de serem
arios. Os referidos arma-

; (oram apreendidos, nâo
li ainda documentação que

ra -ajuizar qual o „so que
.jari'inpsea pretendiam fazer

essas simas".
¦*»¦?¦»

Identificação dos entre

AS OBRAS DO TÚNEL
DO LEME

Esteve ontem nn gabinete do
prefeito Henrique Dodsworth, com
quem confercncloii longamente a
respeito das obras flo túnel do L-e-
me, o sr. Marques Porto, presi-
dente da comissão técnica especial
d*» obras do referido túnel. O sr.
Henrique Dodsworth foi Inteira-
do dn andamento das obras, sendo
dfecutidas provldenfciail para o
prosseguimento rápido das mes-
mas.

Mmrxam-ttt korm* tmm mmt*tÍ4mmm)m.

HUA tÃO lOtt, 114 « «IO• "Juâ

UM IMPOSTO "ANTI-DE-
M0CRATIC0" QUE NAO

PODERA' SER
ALTERADO

Enquanto não houver
uma radical reforma

tributaria
A ASsoclaedo Beneficente doa

Vendedores de Peixe no Brasil sd-
licitou isenção do Imposto de
vendai mercantis para oe seus
associados quando estabelecidos
náj fefras-llvree,

OuVIdq' a' respeito, declara 
' 

o
procurador gerai da Fareiídaque
o comerciante de feiraá-llvreB
municipais estâ na eltunçSo ln-
termedlafla entre o vendedor a
belecido. Mas, sô dos vendedores
belecido. Ma», s fidos vendedores
a domicilio, de gèneroe de allmen-
taçao, cogita o decreto n. 2!.»41.
de 19.12. para lsentà-lo* do Impõe-
io sobre vendas mercantis. Sem
lei expresso, comn exige o direito
irlbutarlo, não seria poeaivel ani-
pilar o favor aos vendedorea de
peixe naa feiras locais. Xem so-
ria juslo dar a esses o beneficio
o deixar de estendê-los aos que
vendem outraa mercadorias dc
primeira necessidade.

E o procurador geral da Fazín-
da assim termina o sen par.cer:"Acresce que o Imposto de ven-
das, como Imposto Indireto típico,
se tr_sláda normalmente dos' que
o pagam' para cts consumidores,
conforme o conceito de Stuart
Mlle. Ê sem duvida. Imposto
profundamente antl-democratlco,
condenado, em termos veementes,
pela grande autoridade de Sell-
gman. Enquanto, porem n&o
houver uma radical reforma tri-
butárla, nfio se vê como alterá-lo,
íragmentarlamente.

O decreto-lei n. 967, de 193S no
art. *", não autorisa o- presiden-
te da República a ampliar lsen-
çOes ou redur,0es de Impostos: ao
contrario, confere-lhe o poder de
restringi-lo, ainda que fundidos
em let. N&o ae vi, pois, como
etender ao pedido da Associação
Beneficente doa Vendedores de
Peixe do Brasil."

O diretor geral da Faaenda, de
acordo com o parecer, mandou
que se- responda àquela Associa-
Çfto.

0 USO OBRIGATÓRIO
DO PAPEL SELADO

NO FÔR0

Infundado o receio de
virem a paralizar as

causas
A Ordem lios Advogados do

Brasil e o Clube dos Advogados
pleiteiam, perante o presidente
da República, algumas altera-
çôes no decreto-lei que instituiu
o uso obrigatório do papel selado
no Foro do Distrito Federal.

Alegam Irregularidades nos su-
prímentos de papel aelado A He-
cebedoria do Distrito Federal;
prejuízo que sofrem os advogados,
proveniente» de erros de escrita
no papel selado*¦ 6 a proibição de
yer impresso no verso desse papel
o nome do advogado com a Indl-
cação do seu escritório.

Ouvida a respeito, a Diretoria
das Rendas Internas assim ae
pronuncia:"ds esclarecimentos prestados
nos processos pela Casa da Moeda
demonstram a Inconsistência da
primeira alegação, pois já. foram
adotadas previdências que asse-
curam a regularidade dos supri-
mento-s fi, Recebedoria, sendo ln-
fundado-o receio de virem a para-
lliar as caueaa forenses por es-
ca*-se*_. de papel selado noe •**-*¦¦ t-
chrts de venda.

Tambem não merece acolhida
o segundo motivo. Os prejuízo:

O presidente da Republica as*
dlnou os seguintes decretoi:

Arfl petifa da Guerra

Mandando reverter «o serviço
ativo o capitão Herodoto Batista
Cavalcante.

Reformando o 2o tenente v»W-
rlnarlo Newton Dante. Torrei de
Mello.

Transferindo, por necessidade
do serviço, o major Adalberto
Monlelro de Andrade do quadro
suplementar privativo -para o or-
dlnlrlo, o major Hereulano An*
tenlo Pereira rta Cunha do i° ba-
talhão rodoviário para o 2° bata-
Ihno ferroviário e deste para
aquele batalhão, por Interesse
próprio, o major Manoel da Silva
.éllos, 

'

Transferindo para a reserva o
capitão medico dr. Llclnlo Proen-
qa Borralho.

Concedendo reforma ao cabo
Hello Bertolottl de Caatro.

Mandando agregar ao iquadro
ordinário da arma de Infantaria
o capitão Hello Peres Braga.

Licenciando o serviço ativo o
2° tenente dn reserva, convocado,
Acaelo Verdl e o V tenente In-
tendente, convocado, Henrique
Rodrigues.

Concedendo transferencia paia
a reserva ao tenente coronel Ar-
tur de Airevedo Marques O" Reli-
ly a ao major farmacêutico Oiear
Pllguelras.

Tornando Insubslstente o decre-
to que transferiu para a reserva o
tenente coronel Josá de Almeida
Figueiredo, o qual reverte ao'ter-
viço ativo sem direito a percep-
ção do quais vantagens atraia-
dai.

Promovendo: ao posto de 1° te-
nente da reserva de 2a classe da
1' Unha os segundos tenentes da
reserva Alfredo Salemi, Renato
de Caatro e Hastlmphylo de Mou-
ra Filho; ao posto de V ttnente
do Exercito de 2* Unha o asplran-
te a oficial Luiz Ângelo Boato; e
ao posto de 2" tenefilre da reserva
de 2" classe do Exercito de _• II-
nha, os aspirantes a oflolal da
mesma reserva Carlos Teixeira do
Amorim. Clyde Milton Capps e
Nelson Meireles da 6llva Neto.

-Vo posta da Jic.ilico

Nomeando Gastão Camelo Tel
xclra, oficial de Ju.iWn, padrão
D, e Nelson da Silva Ferreira, in-
terlnamonte, escrevente auxiliar
do Distrito Federal.

Transferindo, a pedido, Adol-
fo Meurer Rlpper, escrevente Ju-
rantentado do distribuidor do 3"
oficio da Justiça do Distrito Fe-
deral, para o cartório do tabelião
do 10" oficio de notas da mesma
Justiça.

Transferindo .TarVus Carvalho
de Almeida, da função de eecre-
vente auxiliar, interino, do dlatrl-
btildor do 10" oficio da Justiça do
Distrito Federal, para a de escre-
vente 'ummentado, Interino, do
mesmo oficio.

Exonerando, a podido, o major
do Exercito Nilo Chaves Telxel-
ra, das funções de inetrutor de
Infantaria do Corpo de Bombel-
ros.

"Vo 
pcula do Ecfucciçdo

Nomeando Arlclea Teixeira
Guedes Pinto, Clotllde Roman,
flmclema Montenegro, Iolanda
Secloso de Sft, Osvaldo Braga e
Otonlel Rocha, esoyiturarlos.
classe G. para exercerem o car-
go do oficial ndmlnlstrativo, das-
se H.

Exonerandor Eunice Ferreira
de Gusmão, Hilda Rodrigues Al-
vea e Roseli. Rabelo do cargo de
enfermeiro, classe E; Armando
Rego de Amorim, Manuel Augus-
to de Atalde, Maria Braune, Maio
Bolonha de Campos, Silvio de
Moura Campos. Dlonlsio Bentes
de Carvalho, José Magalhães Car-
valho, Carloa Eiras Junior, Alber-
to Ferreira, Antônio Filguelra
Filho, Silvia Garcia Godol, Her-
mlnlo Leal, Vítor Branco Lobo,

TUBERCULOSE
Tubercullnsa — Pneumotórax

Or. HEHYANI NEGRÃO
ASSEMBU-IA, i?

T. 4.-974. (3 is fl)
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educação militar da
mocidade norte-

americana

SANEAMENTO DO RIO
DE JANEIRO

i I

Cotclusâo da lista de principais
obrai sobre saneamento da cida-
le do Rio de Janeiro: barão de
Ibituruna — "lToJeto d« alguns
melhoramentos paru saneamento
d» cidade do Rio do Janeiro, apre-
sentado ao Governo Imperial pela
Inspeioria Geral de Higiene polo
Inspetor OeraJ", Rio, 1886, 33 pâ-
ginas; João Vicente Torres Ho-
mem — "Estudo clinico iobre as
febres no Rio de Janeiro", Lisboa,
1877, 322 páginas; E. Gouy —
"Htstolre de Ia flévre faune au
BréBll", Paris, 1884. 107 paginas;
Hilário de Gouveia e Casiro Lima
— "O contrato de saneamento do
solo do Rio de Janeiro", Rio, 1891,

0 paginas; Idem — "Higiene Pd-
bllca. Saneamento da cidade do
Rio de Janeiro. Réplica aos pa-
receres do Ministério da Faeen-
da", Rio. ]S!)0, 58 pftglnas; Ma-
nuel da Cunha Galvão — "Apon-
tamentos sobre os trabalhos de
salubrldade e utilidade publica do
Rio de Janeiro", Rio, 1866; Anto-
nio de Paula Freitas — "o ia-
neamento da cidade do Rio de Ja-
neiro, Memória". Rio, 1884, 37
paginas; Idem — "o saneamento
da «Idade do Rio de Janeiro. Dia-
cirrsu proferido no Instituto Po-
litécnlco Brasileiro", Rio, 1884, 33
páginas; Domingos José Freire —
"Algumas medidas tanltftrlas apll-
caveis ft cidade do Kio de Janel-

.Memórias", "Gazeta dc No-
tlclas", fevereiro de 1K79; Fernan-
do Costa Ferraz — "A salubrlda-
de da capital do Império e os cor-
ilçcis". Anais da Academia do Me-

sfio inevitáveis, decorrendo daídlrlna. 1883-84, 4" tomo, paginas
pri-p-rlu natureza dos trabalhos. j 443 a 4M; Alfredo da 'Graça Cou-

tn — "Aa deslnfecçfie-q públlras no
Rio de Janeiro", Rio, 1897, 176
p.lglnas; Cláudio tul. da Costa

Caudas da Infecção da atmos-

Clodomlr Medonça Maroja, Nal h
Merched, Raimundo 

' 
Lemos de

Moura, Rldnel Pereira de Rezeu-
da, Lacl Faria Ribeiro e Fau» o
Magalhães da Silveira, do cargo
de medico sanltarlsta, classe H.

_Va pfjjftt da Agricultura

l-xonerando Alonso Melo Uni»,
Expedito de Melo e Justlno Veiga
BUencourt, do oargo de vetertna-
rio, classe G.

Dispondo sobro a extensão do»
serviços de energia elétrica, pehi
Companhia Força e Lui Mrnaa
Sul, ao distrito de São Sebastião
da Bela Vista, no município de
Santa Rita do Sapucal, Minas Ge-
rale.

ÍVo ptwln da Foicnda

Aposentando: RoMSd Tome. de
Borja, trabalhador, classe B. Fa-
bricio Pinheiro Freire, escrivão
da Coletorla das Rendas Federa 'u
em Dlvlnopolls, Minas Geral-,
João Novaes Guimarães Neto. oil-
ciai administrativo, olasse I. e
Francisco Qomes Tavares da £11-
va Filho, oficial administrativo,
classe J.

Tornando aem efeito ot tcguin*
tei decretos: o que nomeou Sa-
mu«l Moreira dos Santos pura o
lugar d* corretor de navios junto
a Alfândega de Santos; o que re-
moveu, a pedido, Joe« Milton Ne-
grelros, eecrltu rarlo, classe 9, da
Alfândega de Corumbi para a
Alfândega de Natal; o que no-
meou Oioar do Amaral Meneies
para o lugar de corretor de nã-
vloe Junto á Alfândega de Santos:
o qué nomeou José Fucd Aed, es-
erlvfto da Coletorla das Rendas
Federais em Flralbuna, SSo Pau-
lo! ê o que nomeou Cilneu Firmo
doe Santoi, interinamente, policia,
fiscal, classe D.

Promovendo o escrivão da Co-
letoria das Rendas F**deraia e.n
Águas Belfta, Pernambuco, Dio-
genes Elsenhuth, Pessoa de Va.».-
concellos, para idêntico lugar em
Tambt, no mesmo Estado .

Concedendo dispensa: a Gas-
tio Fernandes Câmara, da lun-
Q&o de chefe do serviço regonnt
da Diretoria do Domínio da Unlio
no Paraná; a Francleco Irlreu ria
Araujo Filho; da função de de-
legado fiscal do Tesouro Naoln-
nal no Rio Grande do rJnrte; o a
José Maria Leal da Macedo, da
função de chefe do Serviço Reglo-
nal da Diretoria do Domínio dn
Unlio no Rio Grande do Norte.

Designando Antônio Dias. Ms-
cedo para exercer a funçio de de-
legado fiscal do Tesouro Nacio-
nal no Rio Grande dó Nort*.

E-onerando Valdemar _*Ai_oa"
do cargo de servente, classe B a
Lul« Teixeira do cargo de arqul-
vista, classo B.

Jfo pcj*'a do rraíalJlo
Nomeando Dedo Parreiras par.i

exercer o cargo, em comlssio, de
inspetor chefe do Trabalho, pa-drão L, do Departamento Nado-
nal do Trabalho.

Na pasta do Vloçdo
Transferindo, a pedido, Iüdlih

Guimarães Chagas, do cargo d.
postallsta, classe E, para o car.;o'
de escriturado, classe E.

**-<-»
autorização pira ffunofo-
nar na capital do Estado

da SSo Paulo
O diretor gerai da Faxenda ds-

feriu, K vista do Informado pela
Diretoria das Rendas Interna», o
requerimento »m que o Banctr
Induatrlal de 8io Paulo ídlit-ltí
autorlaaçáo para funcionar na
capital daquele Estado. - •
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desta capital a 'apjcldade í de] foram embarcadas p-ra a xf...
-'.perlor a 50.000 pessea.. ida Ilha,

{'hicayn. io (Heuters) — Ok pr**-*
flid"ntesi de trinta e sete colézloa p
unlver?ldadí*8 reuniram**» hoje
Vara nma ron foro nela no Instituto
de EfltudOH Militares da Univer11!-
dado de Chicago. Vários profes-
soma e educadores ae encontra
vam entre oa dei**,ca dos, tondo pro
nunclado pequenas (irac^*1*" sobre

a educação militar da mocidade.
Kntre of assuntos que ?»prão tra-
tftdr-is figura o do estudo de pro*
hlemas relatho. no treinamento

* interessados que .«e j de um milhão d**» C50 nill Jovens, o
.ig->r a lei anterior pelai que * considerado como um em-
omércio ambulante e a : preendimentci dr- crande alcance no

. leite a domicilio so po- . r.nnceroente fl uniàn rio rotenclal
fcíto'a por quom traga (humano p'«s divçrsos fervlçoq do

..rtelra de Identidade ;o_ 
| exército; Esses assuntos s^rão a

reídstada nn setor dej ¦**¦ Iabura';Ão d; Dlictala,Au exército

heaçao
(•adores de leite

'••• do Serviço de Higiene
•:. baixou um edital avi-

Quanto A proibição de se imprl-
mirem no papf'1 pelado nomes dns
advogados è localização de seus
escritórios, í esse um assunto qu*?
não Interessa 1 União. Aponas.
pnr ursa questão de principio, se
procurem evitar em papeis, que
trem timbre oficia!, dizeres refe-
rentes no Interesse particular ou
ao nnuiirio de suas atividades
profissionais.

Manifesto-me, portanto, pela
manutenção do decreto-lei tal
qual foi expedido apôs estudos
r-^aliz-ados neste Ministério e na
Corregedoria da Justiça do Dis-
trlto Kederfil, Os rPHultado? teem

* i sido satisfatórios para o Erário

ia.xra.-j-4.io _4 ISUÍ, S -.»!_£&_£..- & BStijU**».

e nãn (. esta a primeira vez que
os advogados no foro local balda-
da men te se cUrlgem ao presidente
da r.epúhllca solicitando modtfl-
cac.fles que sO a eles beneficia-
riam, na obrigatoriedade do . uso
do papel selado."

JJ.clara o ministro da fazenda
qui». com ereltn, nSo justificam os
motivos alegados alterações no
decreto-lcj em apreço, razão por
Que opina pelo ajnulvamcnto do

| piocêsfò, cijiít-o efue concurdóu ò
i _è______".__ri ü,*-..?"*. |

PRECO DAS ASSIKATCRA8 l
INTERIOR
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fera dn curte, r.eiatórlo da comls-
são de salubrldade da S.>cledaili-
de Medicina do Hlo de Janeiro".
Kio. 1S32, T7 pâsinas, assinado
mmbem por Agostinho de Aqulno
e José Martins da Cruz Júblrn:
Saturnino Cardoso — "Sancamen-
tu dn cidade do Rio de Janeiro":
Francisco ,1c Paula Cândido —
"Considerações mídlco topogrAfl-
cas sobre a cidade do Rio de .Ia-
neiro e suas modalidades", Diário
de Saúde, 153-5, paslna 661: cie-
mont Ino Kracri — "Saneamento
urbnno e rural". I.lvro do Cen-
tenarlo da CAmara dos Deputados,
volume II; Pedro Soares Caldel-
ra — "Questões de Higiene e dc
Alimentação. Corte do mancue.
Salubrldade cia alimentação". Rio.
li'-.. 206 páginas: Manuel Vitor!-
no pereira e Nuno de Andrade —
"Comissão de Saneamento do Rio
dc Janeiro. Relatórios apreeenta-
dos ao Prefeito Municipal".

Bpaatro Méfzso . u. r.-io vm
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CORRETO DA MA1VHA -¦ Sábado, 21 de Fevereiro de 1942

Na Corte de Riom
* No julgamento que ides pronunciar a
história procurará,
vossa liberdade»,

do sr,

um dia, a
exclama um
Leon Blum

prova da
advogado

A MISSÃO DO
SR. SOUZA COSTA

NOS ESTADOS
UNIDOS

Entre as questões trata
das estaria incluída a en-
trega de material1 bélico

ÍO (Reuters) — o pro-
Riom piosseguiu huje.

Benta,
cesao de
Quando os "acusados'1 entraram I afetai
na Corte pela passagem aubterra-1 unam

Daladier surgiu fu

termedio de Informações especiais
pessoais, não podendo, pur isso,

decisão. Os réus-conti-
sustentar o argumento

le que o tribunal ndo lem o di-._¦—•¦ .- iiiuuii-il imn ltmando um cigarro e com a» mão» reito básico de julga-los(11 at 11 ri -J a n,*.« Knl„,„, 'fl-_l  _  * *¦> ¦metidas nos bolsos. Tinha
beca um pouco inclinada para o
chão. O sr. Léon Blum sorria ao
paeso que o general üanielin es-
lava cablsbalxo e que o» srs. Guy
L-a Chambre e .laconiet mostra-
vam-se algo Indiferente».

fl advogado do sr. Daladier.
Ribet, djeclarou que era mister
que sa fizesse um novo exame
das responsabilidades anteriores a
l'**-, » »t< quatro de setembro de
IMO. Mostrando-se admirado de
flu» a Cftrt» náo tivesse achado
necessário examinar » direção
dos assuntos militares, o sr. Ki-
het acentuou: "O desastre militar
íoi p resultado de erro» estraté-•ricos « práticos e da deficiência
moral de certos chefe» militares."

De outro lado, o promotor pu-bllco rejeitou o apelo feito peladefesa doa srs. Daladier e Blum.
para que o exame preliminar [os-
se declarado nulo e sem valor, e
que se procedesse a um novo
exame.

Novos detalhes, visando de-
monstrar a incapacidade dos ar-
mamentos franceses durante a
guerra .apareceram na acusação
do julgamento de Riom. Com
efeito, a acusação declarou que
em fevereiro de 1940, a França
«o estava em condições de lançar
«m ação 110 divisões, ao passo
pue o» alemães, já em setembro
tle 1939, possuíam de 120 a 130
divisões.

No Inicio da guerra o exército
francês encontrava-se com falta
quasi absoluta de granadas de
mão, canhões antl-tanques e ar-
mas anti-aereas.

Bm 10 de maio de 1940. o exér-
oito france» dispunha de 3.160
tanques, enquanto o exército ale-
mão possuía entre seis e sete mil
desses veículos.

A artilharia de campanha e de
grosso calibre, na sua maior par-te, datava, da última guerra.

Segundo o relatório do chefe do
Estado Maior Aéreo, generalWuillemin, em 1" de setembro de
1139, a força aérea francesa era
composta de 1.408 aparelhos, dos
qual» «pena» 494 eram aparelhos
modernos de primeira jlnha.
Nessa altura a Alemanha conta-
va com 10.000 aviões, e desses
4.000 eram aparelhos de primeira
linha.

Em 10 de maio d» 1940, possuía
a França 1.730 aviOes dos quais1-130 eram modernos, «o passo
que a Alemanha tinha 15.700
aparelhos.

A acusação acrescenta que os
fornecimentos de equipamento
eram multo aquém das necessi-
dades antecipadas.

O advogado Ribet declarou que
náo conseguia compreender como
» Corte podia, ao mesmo tempo,
acusar o sr, Daladier de ser o
responsável pela guerra e censu-
rá-lo por não ter fornecido ao
exército.os meios de levá-la a
termo. "Isso é um abBurdo, sall-
entou, porquanto se essa tese fõr
admitida teremos de aceitar a hi-
pote»» de alta traição."

Enquanto o sr. Ribet fazia a
«ua- defesa o presidente da Corte
chamou-o á ordem, dizendo: —
"Não devei» falar para eonquls-
tar a opinião pública e. sim, para
a Corte."

O advogado Ribet acrescentou
que o governo "para guiar a
Corte, estabelecera que o lnque-
rito não devia abranger senáo o
periodo de 1938 a 1939, » pergun-
rou: "Acaso o» governo» anterio-
rea a 1938 não serão responsa-
veis? Os crédito» militares relatl-
vos a 1934 » 1935 não foram em-
pregados na «ua totalidade.

"O plano de rearmamento fran-
cés. prosseguiu, datava da entra-
da do sr. Daladier para o Minis-
tério da Guerra. O sr. Daladier
fei com que o Parlamento apro-
vasse Imediatamente as verbas
destinadas ao armamento, subin-
do a 14 bilhões de francos, e, de-
pois, a 16 bilhões.

O arvogado do antigo preslden-
te do conselho disse mais que não
podia aceitar o ponto de vista se-
gundo qual a Corte era incompe-
irrite no concernente aos assim-
los militares. "Há acaso uma
norma judicial psra o» civis e ou-
tra para o» militares-.' — inquiriu.
NSo são os antigos generais res*
ponsavels pela não utilização, ou
culpados da má utilização do ma-
leriaJ posto A sua disposição? Sa-
hemos o qu» na verdade agTavou
a situação depois da declaração de
guerra: os erro» estratégicos e ts-
tiens e a deficiência moral, poi
parte dos lideres militares. Por-
que não comparecem estes últi-
mos perante a Justiça?".

O sr. Spanlen. um dos ndvosa-
dos do sr. I-éon Blum, manifes-
tnu-se de pleno acordo com as
ronclusc-es a que chegou o sr. RI-
bet. Pediu tambem que fosse de-
rlarado nulo e sem efeito o pri-
meiro Inquérito e aberto um ou-
tro. Acentuou que em agosto de
1939 o seu constituinte não
ocupava cargo puhlico e. conse-
quentemente não podia ser res*
ponpabilisado pela declaração de
guerra,"Trata-»» d» um casn político
levantado contra ele. acentuou o
•í, Spanlen. A Corte náo é livre.
Vamos ser julgados sem ser ouvi-
dos. Atenção! concluiu. No jul*
gamento que ides pronunciar a
historia procurará, um dia, »
prova da vossa liberdade."

o advogado pi-lncipal dn si.
Léon Blum, sr. Trocquer lembrou
á CArte que havia requerido que
fossem ouvido» os lideres mllita-
res responsáveis pelo rompimento
du linha em Sedan. pelas condi-
çfes em que havia sido travada
a batalha ao lenço dn rio Somme
» pela» condições em que fõr»
realizada a colaboração franco-
britânica.

"Essas perguntas, acrescentou
e sr. Trocquer, não foram ainda
respondidas. Esperamos oue, em
lidos os pontos, chegaremos á
verdade."

A Côr!» «uspendeu os seus tra-
br, lhos 4s 17 horas, devendo a
próxima audiência se realizar
próxima terça-feira á tarde.

ü primeiro promotor declarou
que as duas coleções de "do-
cuiiienliis secretos" de que o trl-
bunal dispõe não têm relação com
«defesa, uma vez que uma delas
diz respeito a atividades romunls-
ias, nas quais os
envolvidos.
nhos destinado» ao esclarecimento
pessoal dos juizes. A maior pul -
te do tempo do segundo dia de

0 RIO QUE TRABALHA E QUE PRODUZA adolescente do "sonho de uma noite de
. a contribui^™ d0 J.VERA0Í'E ,A 

^ANDE BAILARINA DAS NOITES REFRIGE-
tingente de trabalhadores registrados para efeito da nacionalização RADAS DO GOLDEN-ROOM" DO CASINO COPACABANAdo trabalho ___________

tr-u/iiiijínii. 20 tA.P.*) — o si
Arthur de Soiim Costa, ministro
da Fazenda do Brasil, continuou
suas conferências e entendimentos
em cumprimento de sua complexa
missão nos Estados Unidos, tendo
sido acompanhado pelo embaixa-
dor Carlos Martins, de seu pais.Alem de outras visita» que ie;:.
o sr. Souza Costa avistou st hoje,
em conferência, rom o sr. Mor-
genthuu. secretário do Tesouro, e
outras altas personalidades, tais
como o sub-secretário do Tesou-

Os irontíiiieiues de estrangeiros
que procuravam as terras bra.-;-
ieuas. para o trabalho consumi-
vc de cooperar no engrandeclmen-
to da riqueza, jamais encontra-
iam qualsmiei obstáculos «a in-
eresin respectivo, além das sim-
pies medidas de estrita necessi-
dade. Desiinando-se á lavoura,
vencidas as primeiras exigências
muitos dos candidatos ás lidei do i Industrial carioca, c ,
campo delxavam-se ficar pels» | em marcante destaq

Hem* n. White. perito monelá-
rio do Tesouro. Bete último íoi
um dos conselheiro» da delegação

eus nno estão Idos Estados Unidos t recente
outra a lestemu-1 Conferência dos Chanceleres no

Rio de Janeiro.

-_ ~ ,..-..-.. will llllll flint- UL- n,|

rlrl ' ° if-\cláaãts tom evidente desrespeito j mercio. afirmando, -v

m
O «r. Léon Blum

julgamento foi tomada com dis-
cussoes de natureza técnica » le-
gal. O sr. Léon Blum. o único
dos réus a usar da palavra, de-
«envolveu o argumento de que
Hitler assumiu o poder na Ale-
manha, deixou a Liga das Na-
ções, iniciou o sorteio militar e
ocupou a Rhenania antes de 19
junho de 1936, data em que
acusação alega que a Fiança de-
veria ter iniciado a fortificar suas
defesas. O sr. Blum referiu-se
de passagem ao governo Doumer-
gue, que se achava no poder em
1934, e, em ' seguida, chegou á
conclusáo dB que a razão de lei-
sido escolhida a data de 19 de
junho de 1936 é a de que essa
data marcou a entrada no poder
do «eu governo da Frente Popu-
lar, "o que significa que esse jul-
gamento político talvez seja
uma represália no esforço de se
colocar a culpa da derrota mili-
tar naa reformas sociais e no sis-
tema parlamentar. "

LÊO.V BLUM ACUSA OS SEUS
ACUSADORES

-.eiiefii-t, 2(1 (Reuters) — o an-
tigo primeiro ministro socialista,
sr. Léon Blum, novamenle, do-
minou a cena, na segunda audi-
êncla do processo de Riom, ho-
je realizada perante cuja Corte
se encontram lambem o ex-prl-
meiro ministro, Daladier, general
Gamelin e ouiros três persona-
gens, todos acusados de culpados
pela falta de preparação da FYan-
ça, para a guerra.

Acusando seus acusadores. Léon
Blum apresentou um libelo, di-
zendo: "Este processo tranefor-
mou-se numa manobra politica,
destinada a lançar as culpas e a
responsabilidade da derrota sobre
a coallzação da ala esquerda do
governo da Frente Popular, de
que era eu o chefe e que assumiu
o poder em 19116, tendo o sr. Da-
ladier como ministro da Defesa."O programa de armamentos
da Frente Popular foi levado a
eefito. disse o sr. Blum. e so
contrário de cerios outros pio-,
gramas. se havia alguma coisa
detrás da cortina, comparada com
programas ainiamentistas de cer-
tas nações estrangeiras, somente
os governos que precederam bo
meu foram os únicos responsa-
veis."

O procurador disse, durante o
curso da audiência, que o sr.
Blum, talvez, não tivesse motivo
nara aparecer Uo satisfeito como
se achava hoje. Acrescentou que
o processo, que não foi lido, on-
tem, em virtude do seu mande
volume, estabeleceu que '-muitas
foram as causas da derrota do
exército francês, mas a principal
dessas causas foi a insuficiência
de armamentos.

CUIDARIA. O SR. SOUZA COS-
TV DA KNTRBJGA DE MATE-

RIAL BÍUCO

Washington. 20 (Reuter») —
Toda» as 'informações 

recebidas
«té «gora da América Latina «o-
bre os ataques realizados contra
as linhas de navegação latino-
americanas Indicam qu eessei ata-
quej, longe de amedrontar os pai-•e» latino-americano» mal» «-
postos, reforçaram, ao contrário,
a «olidarledale e a unidade do he-
misférlo.

Muitos daqueles psises, entre-
tanto, mostram-se naturalmente,
ansiosos por se sentirem em po«i-
çio de repelir, em qualquer even-
tualldade, os ataques dirigidos
contra o «eu litoral.

O correspondente dn Reuters
soube em fonte das mais autori-
«das que entre as questões «pre-
sentadas pela delegação brasileira
chefiada pelo sr. Souza Costa, mi-nistro das Finanças, figura a da
entrega do material bélico ao Bra*
sil, fornecido de conformidade
com o tratado concluído hi seis
meses entre os dois paísesNão permanece dúvida hos Jr-culos autorizados desta capital, de
que máu grado a pressáo exerci-
da sobre a Indústria bélica uorte-
americana, essas entregas se rc-alizai-So. Naturalmente as neces-
sidades especiais dotBrasll são nsmesmas da maioria -da» potêneiirscombatente», com a meama pie-mêncla na distribuição da pio-tu-
Çáo. Declara-se oficislmejite queassim sendo, o» pai»--, lalitic--
americanos que decidl.-em se r* lo-
car «o lado dos Estados Unidos
na luta contra o Eixo, serio «u-
prldoa daa armas necessitas à
defesa do» reipectivos território»,
A estreita cooperação militar en-
tr» este pai» , 0 Mérvico » bem
conhecida. A cooperação entr« ««
forças armadas assumir* uma
forma ainda mais deíinld» quandoos delegados dos diferente» esta-
dos-maiores «mericanos ae reuni-
rem nesta capital.

UM ALMOÇO OFERECIDO
PELO SECRETARIO DO

TESOURO

A finalidade com que ai4 aqui ha*
viam cheaado.

A par do grande número de nn*!
cionais que. de outro» pontos dc
interior, buscavam oi centros ur- :
hanos seduzidos pelas vantagens'
decorrentes do nível d» vida qu- |
aí se apresentava maiíi promie**
•or, o» alienígenas Intluiam. as-
»im, para aumentar a concorren jcia no mercado de trabalho, o!
que lavou as autoridades á ado-
ção de medidas acauleladoras dos
interesses dos trabalhadores pa-
tricios, impondo, alem de outras
providencias de ordem geral, umn
porcentagem máxima para a
admissão ds estrangeiros em em-
presas ou estabelecimentos de
qualquer nau,, era. fixada em um
lerço, reservando-se a maioria
aoa trabalhadores nacionais.

A chamada tel dos dois terço;-
obriga, para controle da rigorosa
observância de seus dispositivo!
a apresentação, por parte dos em-
pregadores, de uma relação no-
mina) des empregados, anualmen-
te entregue ao Ministério do Tra-
balho.

O QVE REVELOU A APURA-
ÇAO EM 1941

Recolhidos os elementos conti- |
do» nos formulários preenchidos
• entreguei, coube ao Serviço de
Estatística da Previdência e Tia-
balho que responde pela codifi-
cação e apuração dos dados referi-
dos, gi-upar e concatenar a apre-
sentação dos resultados finais.

Segundo k ultima apuração le-
vada a efeito, quanto ao Dlstri-
to Federal, completando, porlan-
to, numeras anteriormente divul*
gado» como resultados parcial»,
verificou-se a existência de . . .

nas 50.1.16 estrangeiros.
tando, des*e modo, a ut>*
ao p.ecelio legal que ze!
nacionalização do trabalho,

Se bom que reunindo, apenas
elementos relativos á» dedais*
ÇOes apresentadas polo* empr-*-
fadores, pode-se, perfeitamente,
guardada a relação necessária
avaliar da capacidade qo parou»

aparece
obre d cu-
lm quan*
capital dc

produção
to coopera, tambem, *
paia, no coniunlo da
nacional.

KAS i.KDLsrttns
Ttt ATIVAS

Pela raiacteriilica própria de
•ua orranizarç-ào adimJhistrativa.
> capital náo dispõe senão dc
área municipal, o que -xplica nJi
^erem mais vuUosai iuaa indus-
trla» extratlvas, ao contrario da*
demais Unidade», onde elai apar»-
cem em ma tor relevo, principal'
mente na produção de matéria?
primas.

Entretanto, o total de opetarloi
nessas industrias chegou a atin-
gir, no Distrito Federal, 1.4JSj do;
quais 1.139 nacional» e apenas
!*96 estrangeiro», representando
0.51 por cento do total geral.

Oí MAIORES COSTIXQESTKS

Aa Industrias manufaturei!-*!,
compreendendo de um modo ce-
ral a» «tlvidades d» beneficia-'
mento e ds transformação, exibem [
n niass «de 133.611 trabalhador! rs J110.998, nacionais t 22.613 u,*
irangelros. na maior porcentagem!
verillcau», isio é 47,69 por cer.ro I
seguida do» transportes e comu-
nicaçôes, com 35.1)97, 30.54.' t
4,565 operários nacionais e estran-
geiro». respectivamente. • 11.35
por cento da «orna total.

•IS EDIFICAÇÕES M
nOXSTRVGOBB

Cidade que se extende rápida-
mente, apresentando vultosa ri-,
fra de construções novas, o Rie,
tei ia, por forca, que dispor de ^i-
tuificativa massa de operários na

2S0.2M trabalhadores, entre os j especialidade, e eles, efetivamen- |
qual» Í29.77S, brasileiro» a ape- I te. sáo contados por ri.4JS. apa-

essal- recendo o» nacionais com 11,455
iencia oa estrangeiros com 3.893, mar

p« a , cando i.il por cento do loial.

: OXDK FOI ULTRAPASSADO
O IISIITS

Apenas em uma das classifica*
! o">es principais reglstrou-ae um
i loíuine de estrangeiros que ultra-• passou a marca presubeleclda dc
, um lerço. O fato, entretanto, en-
; 

contra explicação nn própria na-
: lureia do serviço objetivado, n>
i serviços pesioaia. que compreen
j -tem boleis, restaurantes o conje-r neres, empresas de limpem » von-
j sèrvacáp, serviços domésticos par-¦ ticulares,- dii»i limemos, es-por-
, ies. etc. visto que somaram 8,145

»lieni.\nas para IS.350 nacionais
num lolal de :;,995, com a por-«¦enlatem de S,:0 por cento.

SETORES HE MESOR
EXPRESSÃO

Oa serviços públicos • outros
de Interesse social. alcançando
serviços medico» * sanitário», ins-
trução religiosa artes • ciências
de detesa nacional, abrangeram
7.495 trabalhadores. 3.:.'! por ren-
to, ou sejam S.495 nacionais t
1.56S estrangeiros.

As atii idades nào definida»
gruparam 1.26! operários, com
QM por cento cio geral, entre eles
1.01S nacionais.

áGRlCCLTURA SlLVICCLrU-
KA E FESCA

tUmo de ati\ idade em que a
maioria trabalha por conta pio-
pria, na exploração de sítios para
abastecimento de gêneros alimen-
lícíos A cidade ou na pesca que
sa destina ao suprimento do mer-
cado, apenas 74 uaoalhadores
nacionais foram assinalados para
6 estiangeiros, no toial de S0 in-
dividuos, representando a menoi
poreentasem, 0,03 por cento.

A massa de Qperarlos e empre- ;
gados serve como índice do mo- j
Vlmento que apresentam as ativi-
dades em que se dedicam os tra-
balhadores cariocas, a cujo esfor-
co, pelo próprio significado doa
elementos maios, multo devem
«.« fontf5 de riqueza do pais

A estréia de NINI THEILADE, hoje, sabade

H*oa'iinoíoit, *0 (U.P.I -
secretário do Tesouro, ir. Mor-
genthau Júnior, ofereceu hoje um
almoço ao ministro .ias Finanças
do Brasil, sr. Sousa Costa, na sa-
la de rcfeiçBea particular do ar.
Morgenthau, no edificio da Teaou-
raria. Tomaram parte no «gape
os srs. Daniel W. Bell, sub-secre-
tárlo do Tesouro, ¦ o diretor da
Establllsaçao, ar. Harry D. Wbi-
te. que é tambem conselheiro fi-nanceiro do sr. Sumner Welle»,

Declarou-aa no» circulos oficiais
que n almoço não tln^a caráter
formal, pois visava apenas dar aosdois ministros uma oportunidade
d» trocar impressões e Informa-
Ç8e» sobre questões de interesse
mutuo.

Dii-s» que e sr. Morgenthiu
procurou um» ocasião para obae-
quiar o sr. Souza Costa, entre-
tanto o ministro brasileiro esteve
sempre tão ocupado desde que
chegou aoa Estado» Unidos, que
se tornsra Impossível reunir-se
rom o Ilustr» visitante era uma
mesa em data anterior. ' - ¦

O »r. Sour» Costa jantar» esta
noite com o ar. Warren L. Píer-
son. preaidents do Bsnco ds lm-
ponaçAo e Eiportação dos Esta-
dos Unidos.
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UM PRODUTO +RAUL LEITE

CONVIDADO DE HONRA N'0
BANQUETE OFERECIDO PELO

SR. ROCKEFELLER

ENCONTRANDO A CHA-
VE AIERTA

A locomotiva so proeipi-
tou sobro a cauda io

trom
A uma das plataforma* da es-

tacão Francisco Sá ae via, ontem,
a composição do U. A. 20, que
aguardava, ali. Instante d» par-
lida. Nâo havia um sõ lugar va

NO TRIBUNAL DE SEGU
RANÇA NACIONAL

Dois réus condonados o
um absolvido

JUSTIÇA MILITAR

ns batlacloi russos, nascidos soh
o sopro criador de Dlagliller, teem
sido at* hoje a maior escola das
siande» inilli'hluatlttades coreo-
sraficas, Dessa estupenda cri.i-

estática, nrlundii do gênio
nisso, em que a cor e o movlnien-
io. a cenografia e a nulsica *e
aliam para a máxima emoçlo es-
tetlca, surairam as K.usnvlnas e
as Paylòwas p, ne-sia s*ruc.rio, es*
sa flor da graça ,- d.is atitudes,
que Hollywood loSo açambarcou
ainda na adolescência, fazendo-a
Interpretar soh a direção de M i*;
Relnharilt. o super-filme uue se

iininachamou n -Sonho do uma noite j sas, ilesile n cWsstca atí
de verão", essa deliciosa Nini! nn ponta dns pfs.
Theilarte que o Cas>ino Copaca- Nini Thellnile. <Ie mie,.,,, nfjrdi-
bana acaba de contratar para as' ¦'» " de celebridade niundiiil. é
suas noites de verân, tão pneu-1 "n'a Rraníle anilgii do. Brasil. E
cris, mas menos quentes do que

sio no Interior dos csrros e. dai. 1 -Mediado Dias.
o lerem sido. jâ. tomadas os es- Findos os debates, n juir exa-
tribos de acesso aos mesmos, ven-'-o" sentença, condenando r, réu
do-se gente, aU. aobre a cobertu- • * s me-,e» de P"sào e muita de
rs doe carros Corriam assim, an-1
tipamente. rs romposi*;fles da '

REYNAUD E OUTRAS PERSO-
NALIDADES SERÃO CHA-

MADAS A DEPOR

Ficdí. :o (A. P. i - Anuncia-
se que o sr. Paul Reynaud. que
tambem se acha internado por
ordem do marechal Petaln. será
chamado como uma das mais im-
portantes testemunhas perante o
Tribunal Especial de Riom. jun-•amente com ns sennores i.eoijfte
Bonnei. Heriiiit, Albert Sarraut,
Laurent Eynac, e os senerais
Weygand, Viilllemer. Georges
Duffíeiii e Decamp.

Segundo observadores bem In-
formados, embora o interrogatório
dessas testemunhas e das demais
deva ser ronduzido com grande
rapidez, o Tribunal nSo estará em
ccndiçfie-, de pronunciar seu "ve-
redictum" ames de 1" de agosto
futuro.

EM CONSEQÜÊNCIA DE
UM DESASTRE DA

TERESÓPOLIS

A audiência do instrução
e julgamento na 2.'Vara

da Fazonda Pública

»tTns)iiiiploíi. 20 (Reuterai — O
sr. Souza Costa, ministro da Fa-
zenda do-Brasil,-foi con-vidado de
honra num banquete que- lhe foi
oferecido pelo st-, Nelson Rocke-
feller. coordenador dos Negócios
Inter-Americanos. e ao qual com-
pareceram altas personalidades
americanas, entre as quais os srs.
Walace, vice-presidente da Re-
pública e senhora; Nilo Perkins.
diretor da Junta de Guerra Eco-
nõmlca: Donald Nelson, chefe rio
Departamento de Produção Bell
ca e senhora: Fellx Frankfurter,
ministro da Corte Suprema: Car*
los Martins, embaixador do Bra-
sil e senhora- Clayton. adjunto
do administrador dos Empresti-
mos e Arrendamentos; senador
Alben Vasley, lider da maioria;
coronel William Denovan, coorde-
nador de Informações; Adolph
Burle, assistente do secretário de
Estado: Leon Henderson. diretor
do Departamento de Controle de tempo de tu;.iPreços; os membros da missãoj
que acompanhou o ministro bra-l
slleiro e diversas nutra» pessoas,
atingindo a 50 o número dos con-'
vivas.

UM FILM SOBRE CAR*
LOS B0MES

A exibição do*ontem no
Instituto do Cinema

Educativo *

Centra!. De vez em vez um "pin-
gente'' sobrava, sendo feito em
pedaços pelas iodas ria composi-
Cão. Em rasa viuva -1 órfãos fi-
cavam a ver navios. Esse estado
de roisas perdurou até 1937.
quando as maiia-fumaca p seus
Carros desengonçados cederam lu-
gar aos trens elétricos. A Cen-
trai melhorou muito.

Feliamente. O que permaneceu
como dantes foi a Auxiliar. Quem
lhe fixa no flagrantes dos trens
em mairha. ou das composições
detidas junto âs estações, tem o
espirito voltado paia a velhs
Central rie outros tempos, Gente '
atí sobre o tender das maquinas. '

Aseira se viam os carros rio
D, A. JO, em Francisco Sa, De1
repeni*. gritos de augustia par- 

'¦

tem dos ültimos carros ria cómpo* '
sição contra os quais colidira
uma locomotiva rH em manobra.**. !
Encontrando a chave aberta, por'
e!a investira a máquina 1025 indo
abalroai a cauda do l"A-;o. A
responsabilidade do desasire era.!
toda. do guarda chaves. Passa-
ceiros que aguardavam, pendura-
dos. a saida do trem. não tiveram

sofrendo ferunen-
tos que os levaram a pensir-se
na Assistência, sendo Internados
no H. P. S. sào eles: Oio Mar-
tins Noronha, bancário, morador
i rua Lulz Gurgel. 292. que tva-
tiirou a perna; Ademar Moia.

j 
operário, morador a rua Primeiro

j Grotàn. na Pavuna. com esm.-tga-
mento do braço e Brasileiro Pau-

I lo. operário, residente t rua Be-
I serra de Menezes. 134.

Dwüfrihutíío o >tn?*.?o-í-eüi pws rio
eap. Milton \i-nifiio — Foi dis-
tribuido ao ministro Cardoso de
Castro, o habeas-corpus impetra-
do ao Supremo Tilhunal Militjr
em favor do capitão Milton Cam-

_ ~. _ - ' . ! P**1" Xoeuelra, hA pouco condena-o jutx P.dro Borre, presidiu do , , ,nò, l0 mws , , duj ,(
prisio com trabalho, pelo Conse-
lho Especial de Justiça da 3.' Au-
ditoria de Guerra; O habeas-coi-
pus em apleço tomou o n. 1S.134
e asuardari o encerramento do
perk-,10 de ferias forense* para
ser .luljado. Enlretantn, como o
defensor daquele oficial, advoga-
do Heitor Lima. requer eu para
esse fim a convocação do Tilb-i-
na!, possivelmente, essa alta Cor*
te de Justiça poderá a vir se reu-
mr extraordinariamente, por de*
terminação 4o respectivo presi-

I dente, almirante Rai.l Tavares, em
_ . diH e hora a seroni desunado*lo em oue eram ren, Antônio de () ,„„„, ,-„™,„|a"o-« ?««-Sousa Prata e Renato Barros Fl- ,e ol«o«*^e.Mo«dor _ Chanu-lho. ambos acusados de íníraio-, on . ,. „_,„,;„. i-n.in.a*

ie. da lei de economia popular. procedido*ZL^ 
"" im,'Je,,u'

A acusação foi sustentada pelo 
"'<\<^ P*"> »PUtar o, . - .-

do sonho de Stiakêspeare.
Sob a aimosfera refriserada do

luxuoso "sold-n-room" Nini Thei-
lade, a jovem "estrela" dos -R,.
leis de Monte Cario", que Paris,
l.-ndres e Nova lork IA elos--
r.im a rainha das atitudes, vai de-
lidar n potili.n mais fino ila cl-
ilude com o ecletismo de suas dan-

no

i fui um dos rnalòres sucessos rio
último espeuculn organizado p*li
K.\m.i. Sra. D.ii-l-j- Vai;,-
Teatro Municipal.

Pela prlmelrii voz. Nini Thei-
lade vai il,->ns:,r mun i.iaijnn ,1a
ci-raile. E o Cnsr-lnn Ciiiiaiiib.ini
è feliz em apreseiiinr um r.ome
que reúne o prestieln d„ um Rian-
de lartaz ao iln simpatia ila nos-«a alia sociedade.

ornam o julgamento dn processo
nr. 19S1, oriundo de i-j-, pauio,
no qual era riu Vicente Mane-
ta, acusado de infrator da lef de
economia popular.

A acusação foi susten-ada pelo
procurador Leite e Oiticica e a
defesa pelo advogado de oficio

:':000j000.
O utm condenoçdo — O juix!

Pedro Borges ainda julgou onlem |
o processo nr. 1930, de São Pau-

•^jKv Bt _£__\fn m\

WÍmm-mk t Ê_ \Mw *m

UM HOMEM MAGRO
PÁLIDO - FRACO - RAQUÍTICO

PÔDE E DEVE TRANSFORMAR SB M'.M homem
ROBUSTO - FORTE E SAUDÁVEL

IQD0LIN0 DE 0RH
contém todos o, elementos para tonificar rapidamente
... n organismo empohrecído\ende-». em rarrafas ou vidms. O vidro custa menos Acarrafa tern maior Quantidade.

Escoieiros em visita
ao Dip

Concursos do DASP

procurador Oiticica e a defeaa pelo I
advogado de odeio Medrada Dias. |

O juiz, por sentença, condenou
Antônio de Souza Praia a 6 me-j
sis de prisão e 2:000}000 de mui- j
ta. absolvendo o segundo acusado. :

ABSOLVIDO POR FALTA
DE PROVAS

Encerrado o caso gerado
pelo acidente de aviação

da Vasp

Visitou, ontem, n Instituto Na-
oional d* Cinema Educativo o nu-
nistro da Educação, para quem
foi feira uma exibição especial de
tiechos do filme sobre Carlos Go-
mes que, sob a orientação do pio-
fessor Roqueite Pinto, eslá ali
sendo confeccionado. Inicia-se

OS NOVOS GUARDAS-
MARINHA

A cerimônia da benção
das espadas

23.

verificadas entre operários da Es-
cola de Aeronáutica e o negoclan-
te .lorse Jacob, o corregedor da
•lustica Militar, auditor Silvestre
Pérlclea de Góes Monteiro, em ses-
são de ontem, deu um provimento
deiei minando a remessa dos au-
tos a autoridade judiciaria com-
petente. para os fins que julgar
>1e direito, salientando que o ser-
\ente Rodoifo Munls Ramo», In-
titulava-se tenente almoxarlte-pa-
gador da Eecola ds Aeronáutica
e o negociante Jorge Jacob, enten-
dia-se. em segredo, enm alguns
trabalhadores daquele Estabeleci-
nienio procurando encobrir ou
subtrair a improbidade dos seus

Hâ lempos corria um Inquérito I,tM 
"Io conhecimento da admi-

polIcial-adralnlstraUvo contra oi-"-"racào da Escola, por saber
escrivão do Instituto Medico Ue- | 

qi;e, nào teriam a aprovação da-
gal, sr. Egberto Caavalh- de Oll-11*"**! comandos, poi* que somen-
veira. que fora acusado como res- i *• na segunda metade de 1935, r
ponsavel pelo desaparecimento dejl11' requerei! n sen pagamento
bens pertencentes sa vitimas dol Quando, no diier da testemunha
hiiuoso acidente de aviação òcor-|.tlfn* ce'- Bento Riheíio. s-.*. então
rido com um aparelho da Vasp. j 

tev* conhecimento de tais irregu-
| na tarde do dia S de novembro de larldades".

1940, sobre a enseada de Bola- Sorteio ir Consei-a it Justiça
j fogo. O inquérito foi instaurado j Kfpcciol — Para processar e jul-
ilogo após. e agoia. encenado ojSar o 5." tenente Vítor Vasoonoe-

piocesso organizado na 3' delega-1 """¦ l"1 sorteado ontem, na I * Alt-
j 

ria auxiliar, foi enviado ao juno j -lnoru. um Conselho de Justiça
| 

da 15" Vara Criminal, o juir des- i Especial, aue foi constituído dos
] k* vara, depois de apreciar todasI Mirulntes oficiais: ten. cel. Ar*,te-

as peças dos autos lavrou senten- nor Nabuco. major Ari da Silva
; ça. dando por abs-'vido o acusa- j 

Pi'*'* caritão Silomar da Silva
|do. pela absoluia lias de provas. | Ms: '-ln-' * " '-' tenente Milton

DiiIo,iiatn (Trovas) — Será rea 
'

As delegações de escoteiros do< "-«¦l» hoje. às 7 e 3o hora-- «oEstados de são Psulo. Paraná Ex»«náto do Colégio Pedro U , i
Santa Catarina e Rio Grande ilu.0l'al A* francês. \ prova de Pi-bul, que ora se encontram nejta|re*t0 Comerciais Direito Civil «ertcapital, em viagem de excursão,Irealizada na próximaestiveram, ontem A t.mle. em vi-
sita ao Departamento de Impren-
sa e Propaganda, cujas depen-
dencias percorreram demorada-
meine. lnteirando*se de nulo» asatribuições distribuídas aos diver-sos setores do DIP. e das aíivlda-j
oes e realizações governamentais
de.-de 1830 me esta data.

Aompanhou-ps
si João Ribeiro
missario de propacanda
federação Brasileira de
ros rie Terra,

Ho-e as ;u horai. na prata doRusselI. realiza-se a solenidade
do "Grande Fogo do Conselho"
«o ensejo da qual .-, de'eeaçòes
sulinas, que i u-urâo amanhã
apresentarão suas despedidas àsdelegações do Rio de Janeiro.

Registro de" diplomas

«egunda-tel-
ra e a de "Direito 

nnstjtucinnal .
Direito Administrativo, no dia 25à mesma hora e n0 mesmo local
O -Diário Oficial" d-
blícoú n« resultados da
de inglês.

ontem p"
proia nral

ALÉM DE DENTISTA,
FAZIA EMPRÉSTIMOS

HIPOTECÁRIOS

E não queria pagar
imposto

nessa visiu» n
is Santos, co-

da Con-
Escotei-

Perante n juízo da V Vaia Ia
K.iztnil.i Pública, n rlrnii«ta .1.
MeritFordmàn propor. a-,-,"iosuma-.
>-a i-oiitra a l'níã,i para anular a'
decisão administrativa do ministro
da Fazenda qui impoz an autor a
multa de 30"(i00J'KU/, rm virtude
•:le inflação veriíicada pela íisia-! luação bancaria, o autoi deposi-

HI i iis Suplen-, lou a quantia e foi para juizo.1 Km data de onlem o juiz Cosia e
Silva baixou ns autos <,>tn a rev-
petiva sentença. .Nn decorrei- do
processo ficou provado que n su.

r tor havia feito diversos empresti-"I horas, as provas d?' nios snh hipoteca.

Enfermeiro - Estão chamados,!
o* dias indicados, às S e :!0 hn-,•«•ao pavilhão de aulas da Es-]
:"l'< Ana__Xeri. r a Benedito Hlpõ-
Uto n. :;,,. afim de se submeterem |,\ prova prática, os seguintes can- 

'¦
didaros:

Dia 2.1 - ns
-es 115 a 130.

Dia 115 _ n«. lt
— 13! — 154 e 135.

Bscríido ie Policin _ c,-.,âo
ficadas na próxima terra-

133 —

"-*\i 
Divisão ,le

cjal do Departame
Kducacào foram r
plomas do,- ,,,,
Emílio Ri.-.vi. lo-

sino Comer-
i X.icIoiihI de
sta Uos os di-

iintadofes
hüli Macedo ii1-»!-*"1 de al

^ey 
de Freit.f Manoel Duarte •** !- «nos

Bin-iv. José Prcíic». Álvaro Abon- ll,;,í-* l|a li
dansa. Tristão A,antes, Mario Mi-1constará
iani; dos con tador eí* *«*¦- «•»-"- t-Sr/,

Direito Ivll e Constitucional.
Bi6Iíolfcõrio-.4uj*,Iior — Fl«iânaberta* a partir de hoje e até o

jdw ;; de abril piòximn, as ins-
lições ao concurso pura Sihí/nfe-

!<-ii'.-o*.lujií,«r. de qualquer Mini-,.fnQ. PiKierão

num toial ,1--
perindo e 1!>;7

crever-se inniil-
nos os sexos maiores
e menores de 3S, na

rrlção. O concurso
eãulnlea prova*'Acir Tardinl5,'-'^*"': -anidade e panacldad» ff-Paulo Cordeiro de -,-e- "

d.is

1 '.'i: lT7-*-;,!õ
a 1331,

O juiz ponderou, que lais hipo-
tecas foram realizadas na vitren-
inu do decreto nr. ll.:;\ H» io¦ i
que pe|„ a,t, j. ajeitava lais

ítiwfles íi fiscalização ueral de
não sA os bancas como
bancarias nacionaffi ou

mais pessoas natu-

Banco?,
agení ias
e-liangciras

do

A arte gráfica norte-
americana numa

exposição

• santi, Jo*í
! Araujo. Hu
j». Maria ir

do. Mie;;?]

Anr.

ACUSA O TRIBUNAL DE RE-
TER OS DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS SECRETAS

ffiom. IO (D» Taylor Henry, da
A-rsoeiated Press — A defesa dos
e.v-premiers L6on Blum e Edouard
Daladier. chefiada pelo ar, Blum
em pessoa, acusou o tribunal ea-
pecial encarregado do julgamento
de estar retendo ot, depoimento?
de testemunhas secretas sobre a
responsabilidade que a eles se de-
seja atribuir da derr la da Fran-
ca. O tribunal, constituído por
uma Suprema Corte criada por
Pétain. replicou por melo d» seu
pri melro promotor, alegando tue

des
j posltor,

MilSo
} quia lou

ond» Carlos Gomei con-

Perante o Juizo da 2" Vara da
Fazenda Pública. Henrl léan
Perry propô? uma ação ordi-
naria contra a União Federal,
ifittl de havei uma indtnizaçào
por morte de seu» pais, Henn
Lucien Perry e Lomse Perry,
vítimas de um desastre ocorrido
na Estrada de Ferro Teresópolis,
em 21 de marco de 1910. quando
viajavam em primeira classe. OI la, evocando momentos da
autor, por seu adiogado deu nal de estréia do "Guarani" de
inicial o valor de nul contos OI foi filmado, no terceiro
falecido era gerente do Banco; Invocação dos Aimorés
Hipotecário e Agrícola de Minas, i Tomam parte nessa represenit-
O peiito nomeado estimou o dano eSo, aue foi feita so ar- livre pus
por morte do pai em S3S:55StS00 dar uma impressão mais viva, oe deixou de o fa-.er quanto s mãe. | 

"baiio" De Luclii. no papel df
O perlio assistente, por parte dolcacloue, « ariista patrícia Almalutnr. estimou o dano em réis | Cunha de Xlirands. encarnanon

i Ceei, e Reginaldo Calmon, corr.n
Perl. A orquestra, composta de

Terá lugar no próximo d1
na Candelária, &* iO hoias. a te-
r: mon ia d-» benção das espadas
dos novos guardas-marinha ecom uma explicação trografica i guardas-marinha intendentes na-ilustrada com aspectos de Campi- vais,

nas, onde nasceu Cailos Come». Seri oficlantí d. Carlos Duartevendo-se tambem outras localida-Ida Costa, bispo titular de Maure.m que viveu o genial com-|« orador o padre Helder Câmara
O uniforme pais os padrinhos

Oficiais da Marinha será
louros consagiadoies. gundo. calca anil.

parecerá com o seu famoso Sea- 
j o uiiforme para os nficials da

noite | Marinha que quiserem assistir ar

Inaugurada
a exposição
'"Mbido pelo

Ornem X tardi
na Imprensa Nac
d* material gra»
diretor desse estabelecimento emi***-Q de Ji
sua recente visita aos Estados. | cessai * Julgar
Unidos. Ao ato ce-r,pareceram o
ministro do Exterior, o sr. Vasco
I.ciião da Cunha, r representante

americano e

Vict,
Bule
Mari E

«lo.
que ato será o terceiro, calça ajul

do embaixador nor
outras autoridades.

Km ligeiio discurso o diretoi
da Imprensa Nacional teve enseja
ile referir-se «o« trabalhos al! ex"- | postos detendo-se depois em mes-'trar 

aos presente.1 ns mostruario-:
mais interessantes ci.* rertamer,
qne ficará abei!.-, >- pubiíco até
15 de março próximo.

060 K

«9:311-1111
O juiz Coela e Silva presidiu

onlem a audiência de insirução e
julgamento do feito, tendo com-
parecido pnr parte do autor o td-1
vopadn Nelson Carneiro.

Findos ns debates, os autos fo- ;ram con-lusos an *uir. Costa ee.ut testen.uaJ-io tel obil&a por ia* I Silv», para «uar seBi-ujct.

músicos escolhidos pelo I. K. C. j
E., foi regida pelo maestro San*
tiago Guerra.

A paru técnica do filme, que
deveri estar conciuidn até c fin*.
de março rréxrmc. achs-ss t cs--
(o cio sr gypi>e.-«o jUuro

PRD-2 — Rádio Cruzeiro do Sul -
apresenta hoje

Às 21.45: "O COMENTÁRIO INTER-
NACIONAL DA PRD-2"

22,00: "A GUERRA EM PERGUNTAS
E RESPOSTAS"

Das 22,30 às 2.00 da madrugada :"RAD10-BAJLE 
EM SUA CASA"

Philomena il
Lisboa. O compromisso d.--* juizes j Uuciano de MeU<
militares e n mlcin dos trabalhos I Edmar Sporb W
•^^íA marcado para o próximo
dia *5.

Tf-sltiHM^Aii-i in forma fttts trans-
fovmodas rm numeraria.*. — Este*
ve reunido na K" Auditoria da
-¦' Região Militar de São Paulo,
snh a presidência do major Oiim-
pio Feriai de Carvalho, o Conse-

nrteado p>ara pro-
Francisco Rítvr-.,-

Crespo por violação do att, t">t
d,-, Código Pens1 p^r ur.animids-
de de votos, foi h^*noíogaía a
precatória em face da judicios-a
exposição do auditor Thomai Pa-
rã. considerando i*ega! o ato do
«':ditor da ! ' Auditoria da 1 * Ft.
M., deprecado, para manter *
classificação da denuncia, «ten- '
dendo a inrompetencia do a::d:- !
tor deprecado. para transformar
testemunha,* informjinte*** em n«-
merarias. Impondo Aquela o «u- j
r-amínt.-» legt!

slca: serviço de biblioteca cal;,lo-» de Souta. Pedro p,a- »<* e datilografia: habilitação-
bibliografia *• referência: Idiomaestrancr,, ,trance.,. n = lès.alemão
ou Itnlann).: hnbilitaçio comple-mentor: diploma rie conclusão ducurso de biblioteconomia e.vp-,,li.)nna forma da l-l nr esubelei
to oficialmente reconhecidi

.-tor«ir F(-crtf
--ia!" de ontem publicou
.idos ds p,.m„ „„ Eronnmia•:--.- -, Finança».
F*o* io A leçre

br! I -,H*S ,ie
• bievhet. .tn-

itlfredo Bn •¦
Assis Ma«cj
ro do Amar
Rildnmet ¦ \

e K:
2 n a n

baníoí Comes,
i Pinta. Carlos
akiomiro Coto-
riy dii Aiasão
i.eiiitw de Sou-

ío Kisuetre-
o Pe,lro« Joa-.

i de Maico. j
vxe Nici-ilenic ¦

o. lo- I

nus ou jurídicas, nue aqui fucs-
sem operações de empréstimos de
qualquer natureza, enm capital
superior a 500:000(000, lw.^!íninia. p,.rfi vulto d.is
cies, estava ,, atlto
fiscalização o j,,
habitualidade das
ü-adii.- ,>_]_, autor

iiz

¦"ci men*

o "Dlãi-io 
Ofi-

p Pr
efetuada

f*:-i
Wal

to Coíts
Montei-

rta-hvrOí*
i Dama-
a. Ot:.»-

Art h'ir
i. Hiiso!

Meie,
da p*?!o
sifícacão

uolocísta — foi homolosa
pi-e«iuente rtn DASP a cias.

r-oncursn pa-a Me.»'<¦«««. 'In Ministério da A-rri-

hora*

M.ir
H.l-

O.
Mar ÍU

Pr.-
1  ,i

n-¦ r, i„

t.1 _

I p»l 1.111
; sao de

razões
1 nllyidii

iamlo.

; va r.í|iji
do em le

FiriHlt,
JUltolI ,1
'¦'Miforuil
firmada
Fed-tal
DCtii.âo l
menie ei

apllnd-t

sua* opera-
sujeito i

acterizoH a
ma*, reali-
itificnu. as-

poini, lm-

dentis
1'í-dc;

P"

i-iiipr
ru., pi

Tr-lli.ii-

CS.

Às

Anistia ao? exilados e
presos político** no

Equador
'. Om- tt (A r.1 — Arte- de
ns;sa rs sessão se.-rets apôs s ler- ]* iura da mensapem do presidente'
Arroio de! Rt*,. o Ccn-rress-i reuni- ]
do em sessão ei-.rãcr.-dlr.ãrn ra-i:

; resolver «rb-e n icírdo do Kio de 1
j Janeiro, rew-heu. r^r 3t ''otos err

'-» -*f rcn*re-!*r a-ústi» ¦ tedes cs
r*jDildci i rre*-? pcltucoi,

Gigantesca cadeia de
vendedores de entor-

pecentes

-* movimento das linhas
Auxiliar c Rie Douro

no Carnaval
Novo governador para

Angola
An.-.

¦ ti.*,

sl O

•¦n-A f,;sx_;r.-_
res .fe nar
¦ns * três r
J P:o:.r.
J1 í*« *-ft.*t -

rr-r<-1f-!*i.
1'lT. pCVtM i

ica Ocide

rr,c
varo df Preitás
e-nadn- Srn\ da
1'sa df Angola.

-ura
ieciarou chefe: desi

í*üdes?f
:'.:tdicaí.

1 dois an
ücallsar
'Jüstro.
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O CÓDIGO
RURAL

Vã.*.." pofa ,.:y-*^i: £**_> l' í.'»'
tiersie ;,.~\,.:.i,^y ?c+ e-^s* :,•;_;..\-

,-* *' pretxupaçÂo õs v. i^.iàsA.e. de
s-*\.i* vi'Tr-,T.eniw Ae ni*> ftiii ¦
i íRírariar t*ievani.e< .R-írex*»*'
reçyiaáos *.** ho.e pekvtro*iO:«e>

F sô ^vet retíexÀo « ;\r.KÍèm'*u
?v\*i* «*¦¦ > ei;- idas a** d!*;c
d*« cue se ípi-.-í".^ a tim ra-

f'*i:o rir-r soü. na .-.V* repeu-da» d* .
t-r/síí** if i-erre-tTS,.!!',*,%> C AS
>** mais -vvnservaiKv*.* do Kr*

> irmãos; .l?>.te o pii.T.eirfi
" iwnenío * *•* moais Ae vt**A» *v*
ií>n?t5«ào quanto ao -• :e o>n«-id#;-l
*«ta .riiíi*t>*.ris!a • íl .. i»s,-,.;.;-a oi

«_\i at colaboração ftisnínraM
*, va <ie : ?£!¦_,. pai unu Nv. lí

,i . íill de MISÇ*' O
senvLiívu;\r»u> uti Utvr* ào íi*;1.;*
r u*-* BrAi-ií. . MüitipÍÍvMí*m*se

i :ív:", os rebanhos no* sertões
N. •f-.e gt&ças X tasíÍ!t:Í;àv

-S :,— lilí* ill PiiCfiiS P_*..I4
KWt *'¦-._., « •' mes-iiv» r.<t*

... ¦.'•..;•• '¦ 
,.*.* -iv-nt-v*,-- .. vi-i.íííu

¦,» ,;;* s ihtuus *¦ cii-5 produ u"1-*
.--.,.:¦-- • -v.:e c^-oõtcf 'n*

. . .'.4 -iv.*.li!K*H U* __*« i*-''
t" ¦>?. • v-,,.e piesviev» o t\>-

ii_z\. v .*; y;fíi.HA.io cotnpte*4tníntc
• '••- ..t**e ;-.xios »•? . par.ceír\>s„ iw

... í iv,'f*v;r_dem de ' quatsquei
r;*:iumeRío.? pais x g*nt;tüa do
t«e »;i.vjt, V-HÍulmíiue, Parece

\ "s Mi«nií tristculat e\-
svime tn<Svbít*> eíntent* e*« fvn-
i «r.i K-ção jurídica nu. !he em-
'resta foiça de dtrer.o escrito*

No momento sm oue ae eUbora
im* lef ' para essa sen;*, .u* *e
ohr-a voluntariamente, numa ev-
revi.» respeiwve. dt. pai« ao hu*
!*¦* '..> A* u**.ii;r*> * oportuno te
o* * 5 a ^ om o a rs «mento eni fa
o» V x>n*e**\ ação do* -.*-•*-

Awi.v e fwionooi » mor*

te* mente dr Kernaiuieí
t;Ào pcviia por devei di
;.i?,f-'o mi oiitr->a tenno*.
do de iir ttsi.ivu — se.iUinn
s-j-io peto re.*peito qua rtev
i tod vii'ti'u.1 pe**<i*u

M** rirnta.
o*, nr!'

in
i»n''

I. ..e-U
mi. Io.

|t-t.'sli!:*
nos dl-

oa
todas ai»
IHllVO »
lo KC.tr-

i uno-o
a* ile

itCj» :*MU

,,[,.., n

Alberto Kf|o litu

i* l\A^*v

.-> ar.;!*-pr
.«: -E»*.e i*enue a.*

< díreuc*? e *>brt£*^vSef At «rdeju
;:\ Jtâ* conce: neme> as*»> N^n* e

.Entendeu pcí^m, a romiv^o -4v*
certío com a cmentla ^.¦.ol^-K^ rc

?\ normas e«T'fs:;A.í nue n^uisi-us
Hiretííis e '^':í.cac-Vs coeí*err\en*
tes â? ,v.;v,l\d*í ruraií, e?r Qt^l-
e uer ís* fua ? fvvmaí apri; vCa
*ví.r»tiva. tvíJítvtl «pu tnviustva!.
njando rser^Ms? p-or 

'profissiónAl

e tenham pw s>V;e;o bens rurais-
ü *r:'.;,' >a ^rrijuác. oue *-er.*

t** ainda d*'¦ rõiaçio fin.*l, af*<*i*
:\_.« ss i-i-tíss ao*=to I ?-..\>-

a o. r pa,»-*a a s»r ieçvU rs:'o.
*M \ í o R ¦.: r à * rv sa ?« rtv e m a **j na

as ^*?:K;lvía-ir5 de *•*,-; ;r*-V< ;e-
r-eraruií !3 (icm:r.:^s 4o Olií-o

ta íVAif-:

A rspresans e am ;r *tc oí>*
r* c*'v*i* d* tniixHínte díscipíro.
\ ---:-*.i>:vici de impunidule e
.ofi c.^e íon-.e--.í txvicr:.t ge-
:::-.-. :¦« nient.tHii.toc osj<« cios

Ni Fnr. .a e em otitto- raiie;
íX-jjvld«5, c-5 au-.*:í tén: o. -¦• t..*.i
ir.ortnie. pa-i imobr is cente-
nü por sw^aoo se.: q^t cii sob
i n;5> vtnjakrA .ío? oprimidos
:'i's ixupi^io. Mr,- aqui. nós c
C-'e ;.:*.",*- CJ ',"'.•-.•' , \>i:r.l.
toi títuísice í — \.ttr.O; cr:ar o
rermo — Ci* r\'.**-.-' píiuat o
A'.-"."ra':i.:o s*fr;"i.-. '."< destrui-

dl um er'r*-'.*r;rr*r-.. - ii* ¦,_•.•>*-

>;tu»is ertane rtr ;-.'-r.".*>* *.'
contuyfre* wíTtr.Tfí ?• ¦ tw.-.c, it
í,*y?c^s* dr ía*o cue rsstutv-!, v^
^t^sp*uí'' dÍKÍr\çue.rQ linrt-mente-
O* ?uh?ídi«! pjvcurad\*^ im ífyiS'
',\;i- rural d_a r-\"*-r-i d s _m -.'
c.^ Amírka r.ic >%; jM'í:-. aí ív;-

neio s*x-4i *

.1 v -\ rural _.rts_ ¦

:\à:-*\"-c* nossos em as-as ac
M?íí;ttfrràr.íO

-, •¦-.<_.- .::-.-ua f.-" ?.:*..' era
3TW '* j**im_c ideal de sfc-:-
.;-;.; e io prestiçia fdròprios e
3 atro sitttO- E :::*ia so pre-

r.ovtmeax»»: a iia 5a:VÃi*.:i''ii
a h.v-a n^soc^
r*csíe t?."v-.i. i im t o ([..-eno.

5 cwítririo *'"•¦*• í-'e s< psts><
a; ífrrs- í^r:.:r,td.:í tí-à inva-
sei cos !.a""a$. rsu ^«ouncsK
nt nos?35, mãos, E <i'-~c r.Xo se

¦.Ar.trs

exemrle a

.* „ .* ~". -?-^--

5

"CAudilhu
noniin.il.

i 0 it ti
i por ¦".

itl El
HU*
ija

¦ *•*», • i Vir.t>riv'<. rsiMiii-Mi.i,
«ín. fsa. a sua eiUlincla N*í*
IttmentKmiM nue a eua nobre ear-
tu tiÀu t*onti* *í?e nenhum e-sc-Ki-
tevin^iuo parn o público brasllei-
ro sCbr* * impresso doWryait
c.-i'.:s^.U ni. mundo católico pel"
secrstiii. sfi.il d» ' (-"aluiu»
quAndo o mesmo, no o.itono de
IMO. em vUitj a Roma -- depol**"
¦V haver viajado a capital d-'
Reich — dê U *e retirou sam
procurar vir o Santo Padre, dei
\an*l^ ai»im de prestar * Suti
SAnnda.ie i homenagem oue to-
dw esperavam de .im n^êmbtü d"
inn frno da catoticiaaima « fidal
c» nAÇÃo eípanhnla.

nrnia vuínu.-s francesas afun de se
exculpar peranie « tribunal <lo
mundo que, «*»" sim. ,lf|'* Justo
no seu v\<<> conti a os au|i\ ei ao
res ,ts (ellrldude iinlvorsál A

lienlu lis Berlim iinei" u'ii b*1'"
nn fruncn níeitt -itl/i.» d* "rui*

potisaveU pela mit-ria nflm de
i| .- o Cuehrei po"-ii vc«tlV, de

pois di. fiiinainl luiiilll.tilo a
fnn\ai In ile '"anjo dn pn/."

ijmtmlu ji I-*i.in;n t-mcmnilrt ih*-
lu. s.-us dirlgeulc. olitmú nu lula,
n • ..iiiin JA vinha chiiivÍiIsIoiiaOd
pe.'rt cúbica tutiiüini la dcadfl a
lllll.'**.' i A Í.1.JI.I P Illdcd-Sll Md-
.(nia K nlo inl ...ni... .i c.,bi.-,i
ii e e,\ei iiiiii ') t ii vi tiluss 'lu
Au-ítria. ti dealrultjAo ila Tt hem-
ealovAquIa • a Invasão da PolOnltt.

Berlim pôde. pola. I nu finar tu-
do — t - uma coisa s»rla numido
Berlim Imagina!..i SWo ne livra-

INTERMEDIÁRIOS

Quando sr
ladn, íi sitllil'
n.iii iinporlíi

I alis-iclaüe nn
inolnia nacion
parte, n pn .

'iliáno. por n
|iniiiriio -e
iiicrcadps, o

! íici em eviü,
¦ i ilavei clt!spi'0|]

i citos ou .
Lambem tleví

,-uimia, ile um
ilo produtoi",

r.iino de stia
i-i-nn da eco-

f ilr ulllia

iln itiicriiie-
. ,, 'ii ipial (i
.,- nua ciltn Os
in ilcsde logo

, .,, ( unia lio-'
nu ,,i,i noa pro-
i.iiiln .'i.açor*. l',\

i i ,u a.1niil ulo
mie saltenlaii - se esse denr-
quilibrio, nao prevalece qual-
quer campaim.i

ri i„.i«ui .io Jiiljsmemo -ino JA contra o in

sslA fellu, |inrfjn_ Iti,,m iiii, lem íalds. ein lodi

proc Ura cito da hvirnnnldade a nSo comércio, COIM
pas^rt d« uni triste apfoódlo, "TM, ClllC O

pOnJtfO ut ..nin

O tempo

A INDENIZAÇÃO

.-¦..• e eannooeareiii a Jia*
v, t.i ;¦ .;:v, «ma intenção c.'-
isetüf executar uma represada
,:on;r.i o Brasil qtie ia conside-
ravam mia presa por i.ino< mo-
;:\o« í ívi.s dteidira ficar uo
'tifar (fc hon-a ij-if lhe estava
::,.:. '\"v-cv.:e (iesíinaiio, apí<a:'
ar :-.:-'o t contra Rido Mai
lambem imaj;t"iaratii q.ie prati*
.-jr .i>p .*..:.*•< iivtnhas imp'.:nc-
n!er.:e. '¦.s<kf no e.\ínip'o ame-

Bl-lt-l

10.VAI. O' MKTKOW¦> MlMSrtRiO PA
RU'1'i.ll K l

, , . .. -- ., I.u.i*-
|j'n 'f" .sj.Isí pAssi

»" -it nesata* prerlsAl

r CUPí [Vi

Xa puerra não e preoívi ar*
ms fabricar canhôen e ha\ioi ou
A.whAr os exércitos para *« pe-
lejaa do "front ". V* atividades
cívtj, particularmente aqueíae que
*«e exprimem n* produção doa
campoe, tim Importância capita'
ro desenvolvimento da tula. fc

preciso alimentar as vanguardas
* ao mesmo tempo, preservar as !
retaguarda* das sombrias perspec-
tivas di tome

Muito complexas «Ào. pot Isso '

meemo. as questões Usada* ao
abAJtecimento ú\n n.i-;6e5 envolvi- i
das no conflito que hoje se eaten-
de a todo mundo O drama de
lOdOA oa países dç» Velho Conti- I
ren;? sub-alimcntado t**m cada ',

du core» mais vivas, na aoa trA-

jftca representação com aa rea- i
tr:ci>es alimentarei, que t* atín-

?*m a limtt<ea extrenaw

t. ciaro nue nc Rrajt! [traças
s Pei.!«. citamos ainda bem lon-

5* díiSA» tremendas tontingòn-
cias, muito embora cada dia mais
«e aproxime de nôs o fantasma !

101 pede-MiM-nlo d

| alta niille. »«in aviso príi i" <•

\ uma demonstraçAo Irretorqulvol
* da rnieldade da guerra marítima

qua vem Hindu Celta pelos alemiea

Waia averliniado nua " siilima*
rlno RcrniAnli-o i^te\a A rima do
niiv ;n afundado durnnte o dia
NU o QUle, entiPtantit. i» rriinnmlii n
t- tudeseo tentai » ilrairúlçAo do
barco fndeCeso rm sitiiaçílo mala
favorável A aah açfto doa pasaa -

geiroa « tripulanloa fteservou-ae
para destruir uma presa facll

] horas adlanUtdai >i.i noite r sem
. qualq ler ativertíncla, fissp pro-

ceu!mento rm relaçnô n um na-

| vio qne transportava mtilhere* e
crianças, embarcadas em portos
tle nações colocadas ainda fora da*

! zoitRjs lia iç.ietTH, caiactorlwv hrm
í as pratica» belli "s.ib do líeirh.
. K campanha submarina doa sie-

mítee, no curso rte Ioda a guerra
l desen.-ailradii .mu 19H, nA" dlfe-

riu ds qi e fn
mo. O Brasil
eon«equ(n^taa d.s fiirin dêatriií-
dura dH maru Jft germAnlca no ano
da l>17, nu curso do qual mar-
chamo* rapidamente da quebra
d.ia relaçõoa an esiado de guerra,
Ao torpedeamonto do rnroird. nu**
levantou, eritÂn, protestos Infla-

iisteniaiica
iiii-ihano. O1*
.,* setores do
DViiin, cm re*

(pio o revendedor visa
sempre o* ina mes lucrei;, pos-
siveis, pagandí lanibem o me-

(/uiiiiiiie, nes possível pelos produtos
.,nc adquire .-•' as.-uti ocorre
no merendo inicrno, n:io deixa
.;'" acontecer a mesma coisa,
.iiilioia com variantes, Ira
lailtlo-SC do i'-'ii.'K li> dr cs-

poria.ao,
\ iilianirj". açora ao assunto

ile quê nüs ocupamos em nota
recente a propó-ilo da inten-
.-iiii"ai,-.iii das vendas dc cai-'
nes cm conserva <¦ frigoriiica-" 

I das para o exterior 11 tpiadro
eslálistico da espoliação oo
prodniOi relat vo io movimen-
in de \(j,\ii põe -in relevo o
aiimetiin sensível das remessas
i!c Carnes far i o esirangciro, >
A siiiiaç.id in r.ulial ia/ pre-
vei maior desenvolvimento
eus embarques da mercadoria,
porquanto e neste continente

hoje, o hlllorla- lijuc us pai-es bcligerailtcs le-
fiou imnb.m aalran dc vii lii-.i.ir i.io precio-

aa miiiiii;ão ds boca. :\a nota
anterior, refcrcnle an assunto
cm (pie insistimos dissemos,
ilcbtilliandi. cifras cm confron-
io. que seria indispensável
acatitclai ns interesses do

porém, no exjine das cifra*,-
para cuiiliccer, eni realidade, a
verdadeira sitiiação do produ-.
lor. De n;,;; a m.| i o desen-!
volvimenlo do valoe, em mil-
tdis, -da imiclicla de carne- cm
conservn r ii "¦òriiçadas, rx
portadas, leve a scj{iiinic cor-
respoiidència em iclai;,'ii> ao
ilesenvolviniciiío di .pregos, de:
pado abatido .lesliiiadü a for-
necer a carne remetida para o
estrangeiro : i v,./. I. ilelada cx-l
portada, i ló-ijSooc ; tonelada
dc gado abai.do. 1:350$ooÓ;|
Kj.íS. respectivamente, — rei'
2 n.S/S-ooo contra i :rioo.Sooo;
1939, ^;fi4i$ooo conlra réisi
1:550,^000; 1940, ,t:i5i$ooo!
contra 1 :Iii-.o$íiOO', 1041, nos!
primeiros de? meses, 4:404!*'
conlra 1 :(ioo$X)0.

Como se \é. não lia propor-
(;ào enlre os preco* pagos 1101
est range im t os pagos aos in-
vernisias do pa|s- fornecedo-
res dá mercadoria dc custo
gradual e intensivamente ma-
pirado*, nus mercados exter-
nos. fi um problema, que
envolve o mesmo principio ge-1
ral dr defendei u produtoi i
comra os lucros de usura do
iiilcrmcdiário.

casas poi ma nente* da efpeciu ii-
dade.

Ocorreu, todavia, uma coisa
Imprevista1 ou fAra da expectativa
doa vendedores; o povo reagiu
contra os preços tabelados'. Mui-
lo pregJo mns pouco negócio. Ur
reato, em aigumus das barracas
havia grande fartura do trutas,'.,
velhas. Kol uni aspecto que pas-
sou despercebido à polícia sanha-
ria.

iVostio nbjellvo, todavia, n*a« ou-
(ru rumo, para autorlZAr uma

pergunta oporuna: ee o povo
soube reagir uontra ns preços do
Cftrf.aval, por que nào laa o mes-
nm permanentemente, contra os
que. especulam com o comércio de
frutas 1 Seria o proqeseo mais
ptAtico para conseguir que o mei-
cado de frutas dn Distrito Federal
moderasse a* nua* exigências, «u-
bretudo em relação a frutas n«-
olonnls,

TrA* n.ll réis por nm abacaxi ?
6 nSo comprA-lo, Cinco e sen
mil r/*l* pnr umn dú/.ia de figo* ?
fi; detxA-los apodrecer no moutra-
dor do* qultandclrds. Qiiatrn mil
rela por mela dflzla de Ámaasados
ou raquíticos f-ojila ? P. renun-
ciar-se sn desejo de chupar a de-
lk*ln*ii fruta Seria a melhor

prática.., até que caíssem do céu
os entrepostos de frutas.

Os tais trutas

O TORPEDEAMENTO DO "WIMQUE*
E ÍM) "OLINDA"

General AZAfllBUJA VILLANOV,

Uma completa
organização

bancária

BANCO BOAVISTA S. A.

madoa om todo o uai., seguiram- jprodllloi Viu I1.1 ia/.in para
deixar a margem a pecuária,
quando tana* medulas, coli-.
mando defen ler .*. economia,
nacional, atingem d.versos se-
101 r*¦ da produção brasileira -,

O preço m-iliii da tonela-.
da de carne «11 conserva!
passou por grande aumento

•'"¦ «I"»"»',, ..,,-,,, n,ç,\o de pri-julr.o, ma- I "»' "'-I' O p.'O0'.:U.r. ,.01'Clll.
!sa hora nos In.piSem um dc«en- | l(,,|,ll? ,|„ m,„,i0 ,.„m o crlt.rlu C que f(]llivale. a adlllllir, 0

3 a;, o nnl* aito sraii j aiioU(1(, „,„ ,,,,; (A „,-,„ f nmls' ciiadoi uu inveriii-ia. fornece-
possível, da rémaneacenlea d.i : din da matéria piima, não '" not.. mercante alemS, aiirta «->" , ,:;,i iutti.ni das compensações

RÍundamanln do Tijuco e do
Jfocou. a Indignação popular
avoUimou-ae con) s Insistência nn
crime,

Como foi pn»*ivi'l an govirno do
Braall apoderar-se de dlvereus na-
\ los germAnlcos fundeados tins
nossos portos a tonelagem da
nossa frota d» comércio nRo so*
freu desfalque. Mas prartontèinpn-
te .i repnraçAo do prejultoa ma-

alt
agrícola. Oabe-noe $

idade nacional impíe
fsse dever, uma parte considera-
-. >: no esfír^o colítlvo da guerra,
• dvi pArt* de esforço se traduz
",i mcbUlsaeio total da nwu la-
voura e d.» ncss*i peciiitla para
suprir as defl lèotia? do* paises
aliados, entrejruea Inteiramente
aos misteres da atividade indus-
tn.il belicj.

.v;*.^i d:sso, precisamtM em mo-
menlo de tar.us preocupações de
:.'<Ía ordem, evitar que unia que-
.'.i c!i« colheitas pròduilda aulca
peú UtcorporaçAo dos homens do
racnpo a Uií?rtntes misteres na
4r-'e*A militar, venha produ/.ir o

fenOmeno da carestli, que teria
o->rriciosos redes >• " i ¦ ida civil

11 N*j

tanto, um Intenso
vida Aos campos,

. 1 do crédito arn-
nto das baixadas
ireço*. o amparo
do la\ rador atra •

uuento do Mlnls-
itttra. criou o ço-
tavoraveis ao exi-

ntirlii em
nossos portos ao iniciai-**' a guer-

ira. representam tonelagem IrrI-
sôrla A ^al>'>:*Kpnl das tripula.»

! çõps deve tar diminuído d préstl-
ni" r\o nulo mal* novo. K l«30
jft nào * novidade para ninguém.

Como o direito Internacional é
uni mito para o nazismo, que *^

] conhece o argumento baseado na
i violência e n,i fôrç», cabe ati Bra-

sll. num movi menlo de repulaa

, conlra a pirataria, a aplicação de

; uma formula qu* lhe assegura o

! reáwirclmento dc dano* de vulto.

K largo Ia nto rnals encontra r
*$sa formula quanto n poateiioi

I afundamento do OHwia *. flagran-
. temente, uma reincidência ctiml-

posa, denuncladora dos máls Inex-

j plicavei* p sinistros planos, Inex-
1 pMcavets ., que muno hem se <-v

pllcam pela reconhecida alucina-
';àn do* n,i/*i ¦ piiatn*.

íes tvt'AihA* a

en:*
,-aita

_> pi eco tia pf pdlíÇtio

i» n<>* o niinlstin da Agricultura
* pm agrônomo, rumo " sr Ker-
pando Costa, nllímo titulai dea
«a pasta. K comu lambem acurou-
ativamente com -> seu cargo dr
secretário da Agricultura dr Pei
nambuco, o sr. A polônio .Jalea < o

í laborava na imprensa v ersnnilo
[assuntos da sua espeoialldade, ai-
1 çumas d.is suas Idéias começam a

tomar vulto tornam! *-so conhe-
; cidas, depois <j (i neu nutol foi

; nomeado mlnlslrn Km artigo ro-
centemento publicado, em im nnl

Iff o si. ApolC-nto Rale*
le um tema rte nnSaa sim
rio qual n«*« lemos oi upa-

\ eae*

Referlmo-noa ao pt eço d,* pro*
¦v çáo Mais de nina opoi lllll Ida-
At) se no* tem deparado para de-
monstraçôee concreta* enlre o '

nro telatlvamonte pequeno rto pro
dutor. em qoaae todos na setores
m*ricolas ** n* provenion axcessl
vãmente rompensadoiea do* Inter*
medtA 1 ii>* N'o aiüRo n qui* nos
reporta mo* disse textualmente o
tio\ o ininititrn ria A grlcullura
"Km plano nacional itr Incentivo
\ produção, nm fator que bAo de-

. i? ser esquecido * o preco, Todo
quem nao . ft spôin oficial *s Iniciativa* pii-

1 mais ltn1|\ada* leifl diante de si como O!
»se miipai j -pm ai«i,m>*nio »s ronvenlAiicina

d* í;o\ 1 | riaquèles que foram convocado*
i para ¦> nn o •¦xétrlio da produi;Ao

em un ¦ ,i0 ^
mons- | tiato

:1.ic«.;ão ,„ll3
rliiima* \ rt„ ,„

Í.WH

a punir «!>f 11**
muitos respon-
,,-,. assile UIS
o descalabro de

Mauiice Clame-
Preíertu aten*

do patriotismo,
Preícrlu acet-

1 da ctt-pa que
}¥ a todoa En-

ísndo 00.
11 AiKUll.
10* pev.-a-
-..iiilf -a

,i — ds-
'. organi-

SfV «iu»' o Kstado
durir * Indo r

vi * ¦• ti rr-i.centaremo* dr nos
sa pai ie p in «Co rtn produto
não » !ai..i ,. _nn»ider.ii laoluda ""

rn'*i*t<' pm* que se.sriicula eom ,,^í'

ivfii. fatores rm (iini.Ao dr -tr \\ (
peodi"ii'ia oordi.un potadamente ..
r.uil 1. ii.iV-' dn sllISllli d.» ,
tr«balh:id«»res rntn íaxa* e inijios
to» !«n..adns *»fthi* * teria e o*
p,(„|. !,_. „ . .,,„ o ( ,|,|0 ll" llllll"- '" '

uoiie lf"! onde tt ' *¦ i1'-" n pio
d»

«millem .1.. .)
<m poderia

I*- uniu SI \

ll.

. ,1 pa.

iç; ¦indo-

crt>'i« a

-i^-, engiowa. *

K ¦.* '*>n*i«tirâ nvioia "
ijastaiiieotos *»totiAmh'*
(• reservarem a >i produ toi a li
Hs pensa \ ei cnnipeneaçao an ir.:
m<a»-ço jt*r*dor do setimufo qu*
por s\\s 1 rr set<1 o fator principal
io incentivo di produto As
id*iss, p..r# »» jranflormatçiu em
Uefos, d*n*nd*hi »(.»n<" a* ^n

.1.*- a. loniín.c Ias micialiv^j,,

1 pai ucipoii (IS
iipir usilfrtic o exportador, qtie

é, afinal, meio inteimediário, |
' F.sie absorve quase iodos os
! lucros, sohrcvindos em conse-
1 i|iienria de uma valorização
'ocasional, mas caltiral, por
estar nus limites das alterna*'
livas on fluiu, ôcs dos tlierca-;
dos. Temos ã vista unia la-'
bela comparai va, pela qual se
verifica que r.áo ba propor-
.an enlre as preços pagos pc- j
lu* industrial: "idorcs aos cria-1
din es e os que os primeiros:
recebem pela* vendas que fa-.
zem no exter u .

Corupurcni-sc, poi exemplo,
paia elucidai'd do as-iiuio.
os preços da lonciada, por
..¦ado abatido cos da tonela-,
.',1 exportada Por ("*la rece-
berarti os iiileuncdiários —
i,Ki é onlro n paprl do expor*

tador — 4 '..(o.pxioo; por aqui"-!
I.i embolsou o produtor reis

1 auioíxxio. I 'ii virtude de se-
mclbantc des|.'roporção, que
torna evidenir a existência dei
grandes lltcin nao seria ino-
1'oiiuiia. mu. perturbadora
.•as rclaçõc comerciais c do
•¦iro dos negócios entre os que
produzem e •¦•• que vendem,
qualquer providência que obje-
uvasse un. rcajuslanieiilo,

laconsclbável, wn sn pela equl-
dade, como nela necessidade
rie amparai ns nue consagram
;' pecuária o máximo de -eu*;

i esforços
I ie mais 1 mai.. náo seria i

• i uma iniciativa sem precedeu-
hes, Uni kjj6 o governo fe-

" deral adoto i a medida de es-;
labelecer n prei.n mínimo paia
Iodos OS lipos de gado bovillO
abaiido Outia ponderação]
qu: nau pode sei esquecida:
ns que .-.c locupletam rom as
enormes vaiitaRcns deconenies
da elevação do preço da tone
Lida .Ir carne exportada, au-
ferindo grandea lúcios. s:io os
ingori ticos, gera'me me em
mãos dc estrangeiros numa
i..-i' iia vida nau.mal em ipic
o principio da nacionalização
de iodos os serviços supera

Iquci Olll 11. ei mo banco
oliin patriótica de recons

soli mu a* duetrizes, a
i.im.i , brasileira. Recapi-

s algumas cifras, nuu
•upei iluas. quando -e e..\n
.ni casos concretos. Só a

'.ii.eii',i contraiu o compro
-.., ,11 citando propostas bra
ra-, de -nlquu-i' '*) mil
!.,.ia- da safra de carnes
i.j.l»'. pagando di % mais
¦|''p os preçus da* . ouipia-

1 ore-. \i- .|iie *e decla-
oficialmente, o i alor to

(i.i contrato sobe a 7 nu
. 300 ind libra!

resultará que n pir.
i.inrladi exportada, em

"i luasde.ia, subira de
*iVa.*i .preço básico uos

me 10 nnre me.e. dr '0^1.

lS;;,-*ooo. Prossieaniosi

S'n guerra e na pai

A artlcülaçilo econômica que te-
tft da ser feltn, cm beneficio da
economia continental, que é agora
uma econonilH do guerra, nãn su
relaciona apenas com o liitcrcfini-
hlo, devendo lambrin constituir
um trabalho melódico em conso-
nâ.ncla com us nccesaldadoa mais
Imperiosa* rto niomcnlo, quanto ft
nniürena riu produção ila» mate*
rias prima" destinadas rt Inten-
Hlflcii(;ão dr armamentos. Xão pn-
dem ler outra slgnlftcaçAo as pa-
lavtas Ou sr Sumner Welles, sub-
M-iietAiin dr K.Slftllo dos UsifldOS
Unidos, quando aludiu rt finatlda-
de de seu pai*, num enlcndliiian-
to com os giivernòs amorlcànos.

R*H» finalidade consiste om co-
operarem ns Balados Unidos rom
ns demais países do Hemisfério
Ocidental, no «eniido de estimular
a produçAo de cer Los materiais dè
Importância vital paia o esforço
de guerra e rte IkimI Importftn»:la
paia as nações que recebam o au-
xíllo norte-amoricano. Entre nu-
iras coisas, n OHtnrtísta nol Le-
an eiitano especificou a prndtu.ã*-
da hoiiacha om nosso pais.

A América Latina terA de ar
rar com a reaponsabllldade dn
quase totatldado tio suprimento do
matérias primas para as índtls-
Irias bélicas, além de outros pro-
rimos que nSo poderão ser impor-
lado* de i .Iria* partes, onde os
Iam buscar os Ralados Unldus,
Noa*0 paf* dispõe dr i op|Of»n ma-
létin prima, de origem vegetal e
mineral, achando-se, mai^ dn que
qualquer muro do continente, om
condições dn atender ao m.i ximo
do fornecimento, desde que Inten-
niflque a produçAo,

A coordepaçAo di» esforços que
procian atingir, e dn qual falou

o *i . St mi ner Welles, trarfl pro-
celios duplos, Imedia ln* e i oino
t'»s> f>*. primeiros, de beneficio
pronto no desenvolvimento dn eon-
nomla de guerra; o* sogundoa, nfto
menos proveitosos, pnr eatnr fora
d« ddvidn qur perdurarão, quan-
do psssiu o tnrmoiiia o vierem o* '

serenos dias da pa/ rom a vitô- j
ita doa que *e Iwlem poi' ela.

.1 ..iilii./r .- n moi.n

ii cronista rte lladlo dena f.i- !
liia irv»* a Idéia di* condenar a ln- 1
siMiMit ia ' nm qtie se fala de Mor-
iu a propósito da confecçíio do» I
onmbas que ntoidoitm a muttldAo
naa épocas do Cm naval !¦: lem* |
brou que ara preciso acabar com
esse pressuposto peta simples ra-
/.an de qtifl \s ho p os compoalto-
res da mflslcn popular não sã",
mais dos morros ¦• sim crt Ua i i
ri» ,t*. t: esta, Inconiestavelmante,

verdade

\* oxlgi^iiclnn da \ ;<lii moderna i
foram pouco * pouco absorvendo
ns rnnlorçs quo so expandiam no
Salgueiro, Mangueira e a d jn- én- I
ciai, os quais nào tardaram « pas-
aar parn a classe* rioR granflnoa, I
Por seu t nt nn, os compositores |
desceram as tadctia*. e hoje os I
pomo* quo restam Jfl nom sabem
mal* o oamínho da* antigas mo-
radas Pon mon oa, pon a mo, na -
dn mai* rc» vem no incauto fts .
músicas ca i na va lescus,

P. dn luatlçs salientar que lam;
bém ia nfto mais existem ou sn- {
tino» capoeiras «¦ valentões que;
(raKllim nompre em polvorosa seu*;
habitantes i >- arruaceiros o lui-

gadores afia hoje do nutra fregue-
Sla Param no pria» banda-- di*
Copacabana p rie * o/, rm quando
-i' t"*p.i iu1«-m ii"s Cassinos ou nou-
it "s Iugare*- Igualmente públicos ;

l >* fôrma qur seri* curioso apu- !
rnl qual f"l rtn» dol* o que mais,
lucrou »e n morro, perdendo «eus ]
cantores ma* ficando livre doa va ¦

lente* nu * cidade, conquistando i
essa* dua* classes?

Um incidente do momento. Um
q Ida dão português, indo ao Aem-
porto, IA encontrou um homem
deacondente de aleinàes, agindo
como Jardlneiro, Tanto bastou pa-
ra o mesmo apresentar-se como
funcionário público. K maior foi a
estranbesa do português, quando
ouviu o aludido Jardlneiro. ati-
rat.do coicea no Brasil, pai* onrte
\ toi a cavar a vida* Pi?.ia o pre*
tenso funcionário público do Ae-
ro] orlo que fora bem feita a
proeza riivn submarinos alemães
Investindo rum os seus torpedos
e canhões contra navios mercan-
tos brasileiros, .inteiramente de-
sr rmados. FJrn utna boa lição que
tt Alemanha dava neste jiaíj de
bolocuáos,

O português ouvira boquiaberto
tais Uísollnelas dn pretenso ária-
no nazista, quo v iv ia do orçamen-
to brasileiro, C a revolta chegou-
lhe ao extremo, a ponto de querer
desafrontar n Brasil. Num mlnu*;
to Investiu contra »i insuleme, e
caattffoti-o com os cinco dedo* no
rosto. Caracterizada a agressão,
foram ambos òóndliRldOfl A delega-
ita. f: exato qua o delegado, ven-
do a ruF-Ãu do lado do português,
nâo tardou em mandA-!o em so-
cego. Mr* o tnsolente teutn-bra-
sileiro também foi mandado em
pa?. e deio continuar a beneficiar-
_-¦' do orçamento brasileiro.

Kst A aí o relato singelo de uma
conversa ouvida num ônibus, com
a expoHÍçáo da ocorrência, frita
pelo próprio português, O objetí-
vn do registro * levar o facto an
conhecimento do ministro da
Aeronáutica

.v-- iftv.oM.- que passo a expor te-,
varam-me à convicção de que oaj
submarinos piratas que então ope-
rando nas Cusuia americanas o toi*- j
pedc.-iiuin o Hiiarquc e n OMiido.j
üe aervlrani das poasesafies íi-au-,
i.-es:is no AilAiuico para tal Iim.'
pHi-i-c.-ido-me mesmo nue não h&:
uuii-a e.spllcncão para esse faclo. I
salvo t-e esí-es submarinos um lllll
mio de ação de cerca de linle mil
Quilômetro», caso «m que pode-1
liam ter bases «m portos dai
Krança ocupada. Ora. nào me'
consta que exiauun submarinos
mm lão snanda raln de açào. (
pois t subido que seus motor»!
Diesel consomem cerca de duzen-,
los quilos de ftleii pm- ca\alo-hora.:

Os homens ds Vichy, dapois de
haverem manletado sua priiprio -
pAirla, Impedindo que n governoI
lognl da franca fa«se oara nl
Afilia continuar a gúaerá ao lado
de sua aliada, eomo mostrai tis'
artigo aquí publicado em A de no-,
vembro filtimo. pasaai-am a fa^^r|
o possível para auxiliar o seu:
mnilal InlmlRo. K que se pode-'
ria esperar de homens que assis-
tom som um sentimento jô r.ao
dlco de revolta, mas do piedade,,
au fuzilamento de compatriotas j
inocentes, contra todas aa leis'
humanas e da guerra?

Entregaram a Indochina fran-;
cosa aos japoneses, ao mesmo

' tempo que sô depois de batidos em ;
| Áspera luta abandonaram a Síria

ft o Líbano, que nâo eram p<>s-
' sessões francesas, aos franceses
, livres e Ingleses.

t. verdade que na Siri» * no
I.lbano pululavam enxamea de!
alemães e liallanoa cujas açô».*
VÍch.v acobertava, eomo lambem,
é verdade qus a Indochina era

,iiiii-i base indispensa-el para alie-'
¦ riores sucessos japoneses, o oue!

Vichy nào pixlln ignorar a mui-:
• to menos Darlan.
1 Consolem-as oa franceses que

1 passam tanta* necessidade* na ,
i Franca ocupada a Indochina foi;
' cedida ao Jnpíio porque este esla-

va sentindo multa falu de ar-
voz... e som compensação ai-

g 11 111 il!
Depois de algumas outras fra-

que-zaa de pequeno cullo, vir QUe
se descobre haver Vichy, apesar
da miséria que reinu na frança,
furiiociilo milharca de loneladas Ce
viveres. gaíollini e úlcos f muitos
auio-caminhCes ao general liorn-
mel. o que concorreu podeiosa-
mente para a recente investida co
me.smo contra os Ingleses na Ci-
renaien. havendo mesmo surgido a
suposição de que Isso tenha «Ido
feito por Darlan » revelia de seus
companheiros. Interpelados pelo
governo norte-americano, deram
uma resposta considerada não &a-
tlaíalória. tendo sido envl&dus no-
vas instruções an embaíxedor
norte-americano em Vichy,

As negativas não tém valor ílI-
guin, porque o* homens de Vichy
lambem neguram redondamente
que aviadores dn Eixo estivessem
se utilizando dos aeródrmios da
Síria, o que mais tarde foi pro-
vado str verdade e verdade conhe-
cida por Vichy. bem como neir\-
ram haver auxiliado llommH,
quando as provas em conirArlo
sâo de tal ordem que não encon-
iramm explicação satisfatória.

Por que. pois, não hão d° ire-
G»r que permitiram aon -subníarf-
nos do Eixo quo se utilizem das
possessões francesas no Atlflntt-
co para atacar nações america-
nas?

Por que foi afastado Ao coman-
dn na África o general \V>y-
gand*

Quem ignora que esse afasta-
inenio foi imposição rio Eixo, de-
vido ao facto desse general nSo
querer de forma alguma permitir
'• facilidades'' ao dito Kixo?

Serào porventura necessArios
mais ar.cumentos para mostrar
que os submarino? piratas estão
se milhando rte Daknr, daf Ul.a?
Mailinii.a e Guadçliipe s niesnín
da Ouiiina Francesa pari ilfia
atacai!"

Uíra nesses Estados não obedece
apenas a um" Interesse econômico
d.< região a que pertencem. Tem
um outro aspecto que precisa »er
cia ramon ie indicado ao* lavrado-
ro*.

Na reaiaténcia gramilca do
Nordeste repousa presentemente
a segurança rio país. Sendo o

ponto rie território nacional mais

próximo da África, . o que está
assim mais exposto a uma agres-
mio estrangeira'. Cnbp. pois, à la-
voura nordestina uma tarefa que
exige o redobramento de seus es-
forços: manter uma população
ciivji jA muito crescida ê oe pfetl-
vos ponderáveis rta* nossas forças
militares de defesa.

(ialinho mo bntttle. ..

ÜA uma i omissão de Marinha
Mercante. Poi filada para orien-
tar. controlar e executar as me-
dida* referentes ao comércio * A
indústria ria navegação brasileira,
f.. como nâo podia deixar de ser.
Orgiio de cooperaçío, Tem que
*e harmonizar com os imperativos
da vida econômica do pais. Nem
se compreende que ela exima sein
essa função por excelência.

Pois a comissão, que concedeu
o aumento rio 15% nas soldadas
dos embarcadlçóB e noa vencimen-
los dos pm(íregados dos escritório*
e armazém nu* percebiam atê
áOOf; que deu mais 10 % aos que
ganhavam até um conto, e mais
í» r_ aon que recebe asem dr um
COntO para cima. excetuou do* he-
nefícios os solteiros e os rasado*
sein filhos.

Néllhuma lei ampara semelhan-
ip critério, HA solteiros *? casados
.som filhos que teem mais encar-
nos tle Camília do que muitos pais
Identificados, A Comissão, reco-
nhecendo rmbora que as compa-
nhlaa ai'n.Rdorfls estão acumulan-
do forti nas com os fretes majo-
ia dos entendeu di- estabelecer a
antfpAtlcn e irritante distinção, sa-
crlficando Rrande pano de traba-
lltndores em terra e no mar. Por
qtip. si> ela é ôreão de cooperação?

Ka*/. pensar na canção carnava-
lesca. Com o seu ucose., meteu
i/mo t""'"i/in no boilffp, qur è nba-
eaiti Isto ê atiapaihou a vida rtr
un a classe numerosa. agrn\andn-
lhe as dificuldades.

fi ( in an ml i1 ni h utas

l>M

•l"|ll_

Tiuno nns anos anteriores du-
111111». ii Carnaval foram concedi-
du* lu enças pa i a mon ia vi em de ,
bsi raça* em vAiio* pontos dit!
r-eitlrn para n lendii ,1* fiuiiis. !
K. rorio sempre se verifica, pou-
ra» fruta* dn pm*. - que a* íom ;
x farmr simn encontradas nèa- .
»es varejistas de emergência. !
Predominava a fruta estrangeira.
*¦ esia * despeito rta« facilidade*
f-onh«ri._n* to» vendedores não se
vendia n preços de rlrounatAntiá.
F.m rr^i* ^ pêrs. * maçã, a uva
¦ s ameixas çonsçoírarb.-tnals <•*'

m>nn* n mV'mn nl*eei dr ~pri»i*o*;

doe dias comuna a em vitor n»i |

A Iniwurn nordestina

O Interventor da I'aralha reu-
nl 11 os prefeitos dos municípios
agrícolas do mesmo Estado para
a combinação de providências nn
sentido do fomento da produção
lie cereais

Depois de lohgoü* debates, foi
aprovado um plano de açào,, que
cncan-i e a necessidade da coope-
raçüo íntima entre os serviços
agrícolas federal, estaduais •* mu-
nlclpals, a fiscalização rtae sêmen-
i distribuídas, afim de que so-
Iam estas realmente plantadas, o
fina Pt menlo da lav oura pela
l aixii Ciilliil de Cr.dil» Aglicn-
In, a Incen Ih a';ào, por uma pro-
paganda adequada e constante rta
cultura da terra *¦ a Instalação de
pequenos postos de monta nas $é-
des ria* Prefeituras,

A produção atual rtr yenprós
alimentício* na Paraíba não cor-
responde As necessidades do con-
sumo K o mesmo se obaerva*eni
outros Estados do Nordeste, su-
piidns, em período de iranqulli-
dade, pelou centros agrícolas do
Sul. HA, portanto, ai uma crise
em perspectiva nn hipótese, com
que se devp _ ontar em época de
Incertezas, de qualquer Interru-
pçâii no nosso comércio niariti-
mo, Faltam ainda vias terrestres
rir comunicação que assegurem
esse tiAfego. que cresce com o po-
(oanienlo do solo e o nielbora-
mento da* condições *" uómlcas
do* nordestinos.

Ora. a Paraíba, como * geral-
mente aabirio. dispõe rto .mia lar-
ira farxa de torra» aproptladas rt
ru.liMrs. de cereais. E o me*mn

1:_ r.1;*^!". * no F-io fira nrt» «V» Ner-
:e Pernambuco * AlaeAat.

A dliaiação das ireas de cul-

A SOLIDARIEDADE DO
CONTINENTE AME-
RICANO CONTRA A
AGRESSÃO DO EIXO

Os bens do embaixador
alemão na Colômbia

Rnnotii. :o (U. P.) — O go-
verno eslft cogitando rie incorpo-
rar ao controle oficial financeiro
os hen"* do ex-embaíxador alemão
na ColftmblB conde Podpivllls. que.
hã alguns anos, checou a este país
como ministro de eeu governo, p
rirpoi* tlp pp haver empossado em
seu ca reo, adquiriu algumas fa-
tendas, entre ns quais uma de no*
me ¦•Hamburgo" nas Imediações
do município de Vitória, em Cal*
rias. Posteriormente, o menciona-
rio emhaixador regressou A Alemã-
nho. deixando a administração d*
seua bens a ca reo d» um compa-
Minta. sr. Kiich BraucK. perito
em agricultura.

flouoiii _'n (ü. r.l — \'m role-
tini alemão nue funciona nesta ca-
pitai para filho* de cidadãos ria
quela nacionalidade foi definitiva-
men!» fechado. Os seus diretores
solicitaram licença para que esse
estabelecimento continuasse a
funcionar, mas rm vista rios re-
sultarios rias Investigações da po-
líela secreta, foi a mesma perem-
ploríamente m-caria.

No Extremo Oriente
(i QUE INFORMA TÓQUIO

fhitatta. 2í» (Reuters) — A
emissora rio Tokio* transmitindo
os loi mus rio com ti nb ariu oficial,
adianta que durante o ataque
aéreo desfechado pólos japonezes
contra Port Danvirt; na A. u a tra*
lia, foram destruídos 26 aviões
inimigo.-- afundado um navio de
guerra de cerca de 6.U0D tonela-
da*, alem de i destroyer. l sub-
ma ri no r '.i transportes lambem
mriidoa a pique.

Ademais, us pilotos nlponi'*os
conseguiram incendiar S hanga-
res. riins quartéis, a sede do co-
mando naval e outro pflíficio lo-
callzado na zona portuária da Cl-
dade, Por sua vez. os japoneses
perderam l dos seus aviões.

O porta-voz oficial Tomakaau
Hoii. comunico i aos correspon-
dentes estrangeiros q.ie a Espa-
nha aceitou a Incumbência de re-
tu ••¦ontar o*. Interesse* nlpónlcos
junto aos governos do Brasil,
Cuba, Panamá, México Colômbia,
Venezuela, Salvador Uruguai,
Peru, Bolivln e Equador, ao mes-
mo lempo que a Sur cia aceitou
também a representação dos ln-
teresses mexicanos e bolivianos.

Por outro ladn a Kspanha estA
representando ns interesses do
!-':nsil no .lapa" e o. do Paia-
guai oni Portugal.

Transmitindo o comunicado das
1. horas do quartel-general im-
perlal, anunua a emissora que
os aviões nlp irltos levaram a
Mfeno um ataque contra a par-
te ocidental rte Bandoens U-»
sobre cujo aerodromo denut«a-
ram 19 a parelhos amei ica nos o
holandeses

A mesme enils,*ori acreseenia
nue as atividades aéreas Japone-
sa.*. sobre a Ilha rte .lava resulta-
ram na destruição de 46 aviões
inimigos."Dois 

dó» aparelhos niponlcos
deixa,ain d*> egressar a* suas
base* depois do* ataque* aéreos
de ontem

Cma formação d* bom bardei-
ros a cacas niponicos. aerescen-
ta. atacou, ontem, a cidade de
Mandalay, na Birmânia. . Koram
causado* ***rlos danos a instala-
côps miiiiare*. tendo $ido alcan —
çadoa nupacios* diretos em vários
ed.ficio* da- oídad**.- •¦

-Er.tiienur.tss, ot,tra fomiacâo de
boiuoardeirns japDnejft.Maçuu,»
haaa rte Pyinmana, ao sul de

Mandalay. incendiando %0 i-aml-
nhfles inimigos

Todos os aparelhos .taponese?
regressaram dessas Operações
sem ter encontrado um *ô avia*
Inimigo. . ' '

Em seguida, adiantou nue'o
gabinete reuniu se esla manhã.
fts in horae. na residência ofi-
ciai do primeiro ministro.

0 ministro do Estrangeiro, ge-
neral Togo. fe?. uma d.éclaraçà-".
sobre o desembarque efetuado na
ilha d? Timor .

O chefe do Departamento pafa
o Estabclecime-iio rte Planos Po-
Itticos. tenente geneial Teicchi
Suzuki, anunciou que o Comitê
que estava tratando "dos planos
para uma Ásia maior", reunir-
se-ía pela primeira vei, no dia
_7 na r,>*-idene.a oficial rto pri-
mriro ministro

Um de* pacho. recebido da
"Agencia Domii situada numa
base niponica nas Filipinas ;,
anuncia que grandes formações

: de aviões rie guerra do exército
taponès. nn decorrer rie raids so-
hre a península de Bataan, 'fizç-

Iram ontem chover tonelada* A*.
\ bom,ba* sobre a* posições lnlmi-

gas', bem como sohre os estabe-
teclmentos militares na reta-
gUarda da fortaleza de Marlvales.

. nn extremo sul da península;.
Como resultado do bombardeio,

! grandes colunas rie fumaça fo-
. ram vista*, subindo aot* r£u*. na

j área das matas. - a* fon;n« ini-
' migas foram lançadas em confu-
\ são", conclue a emis.-ào.
' 

RA.VGOO.N' QUASE - DESERTA

Ruiipoi,*. _<i (A. r.l — Est.!
\ cidade, que eno tempo normal

| abriga uma população de quase
\ meio milhão de habitantes, est£
, aemt-deficrta ho.ie, enquanto as
i tropas bntdnicis procuram can-
! ter o avanço japonês fts margen**
, do fio .Bllin. a apenas SO milha'6
l a nordeste.
i Aa ultima* informações di
; *renle de Uitaiha indicam que o-5'
britânicos estão ss mantendo na-*

(suas posições, em face rios \ lo-
i lentos ataques japoHeses. ma?
' Rangoori estA prepararia p&ra
! ouvir, a qualquer momento a no'-

tíclade que os in.asore* força-
ram a travessia rta corrente da-
gua.

A pftda ria Unha rto rio Bilm
provavelmente signifiorA que os

j britânicos tenham de recuar para
• o rio SIKang. Su milha* a DC.te.
; — a última barreira natural que

protege Rangoon
Kstando ciara men tt definida a

anKai.a a Rangoon talfula-se
que cerca de 200,000 residentes
indianos já partiram dp. cidade,

na maioria para a Índia.
i
i O COMUNICADO PO DBPAK-

TAMENTO DA GUERRA DE
WASHINGTON

O Departamento da Guerra,
publicou hoje ás 9 hora» « 30 mi-

; nutos o seguinte comunicado:
, 

¦•Filipinas — Combates locais
prosseguem em todos os setores

í da frente de Bataan. Aviões in:-
j mlgoa lançaram grande numero
I de bomba* Incendiarias sobre as

Insialaçfles situadas atraz de nos-'-
. sas linhas, O exame dessas bom-

bas demonstrou que os japoneses
: estão usando fosgenlo. 'fósforo
; branco* como material Incendia-
| rio.

O «eneral Mac Arthur e suas
tropas receberam uma mensagem
de felicitações ri* sessenta m.i
empregados no* arsenais do De-
partamento do Ex.n.ito dos Es-
lados Unido*

Nada a informar sobre
trss zonas".

He outro lado despaehii*
Camberra anunciam qu-
f.as aérea? australiana e neo•*•¦"*-
lanrtesa foram fundidas em uma
unica unidade combatente.

ou-

de
for-

MESMO QUE BLT.MA FOSSB
FECHADA

'•.,ii.i0»,i.íí;, :u (Reuters! —
"Caso a Estrada de Btirn,.c u-
vesse o se.i trânsito íntírrom-
pidn, nem por isso a guerra da

- China deixaria de prosseguir".
\ declarou o sr. Wu Chen, recreia-
! rio gera! do Kuomintang (ParliJo

Nacionalista Chinês), em disçvr-
so pronunciado, hoje A noite.

A China poleria continuar a
lula, tomo o fez hA dois' an*»*,
qi lindo a E*ti-ada de Butmi •*

| viu, temporaiia;r>ente, íecivada.
Ao meamo tempn, acrescem ni n
orador, os chineses estão decidi-
Ic• 'i empregar o? seus ine-btj;

i res esforços na defesa, nâo*ó*da
Estrada como da BirmAnla-"Nâo caberá ao- Ia pão e »im
aos olto-ento* mllliòe? rte chine-
ses e indianos, decidir 'di destino
da Ásia. Esta.* duas grande- n»c' 
ciopalidadrs.. auxiliadas ' pelos
nhado? ent de\i_lo t^mpo, desfe-

1 riião un> golpe esmagador cuntra
*¦ -Jatão ,- LflntiuU o_ Uttsr 'Ciil-
nê«.
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A AVIAÇÃO
INFORMAÇÕES DO PAIS E DO ESTRANGEIRO

• MILITAR, COMERCIAL
E CIVIL

MINISTÉRIO DA AERO-
NÁUTICA

I missão na Escola da EspecialistasI Apcrar de suas ocupações, am*

j da Aeronáutica, a realizar-se em i bos sempre encontraram vacar"'
I marco próximo, a «Ituaçào dos I para se dedicarem a aprendizagem

Oomo terá feito o arrolamento dos candldatoa do Distrito Federal.
aegundo oa despachos do coman-
danta daquele estabelecimento da
ensino militar. ( a seguinte: tive-
ram seus requerimentos deferidos,
devendo, pois, aguardaram a cha-
mada: —

Almir Martins Coelho, Carlos
Leão Furtado de Mendonça. Raul
Carlos da Silva Couto, Juvenal
Ruas Guarany. I.ahlr- Moreira
Coutlnho. Mario de Azevedo Cha-
vea. Elmano Gonçalves Lima,
Adahury Fernandex, Antônio Ed-
son de Abreu *Leite. Paulo Dias de
Aievedo, WI.Bon Alonso Rodri*
gues. Arqido Figueiredo da Al*
meida, .loaé Marque» da Silva.
Ellas Anlonlo Calache. Aliamlio
Carvalhal a Jorge Ramade: ti*
veram leua requerimentos Inda-
feridos, pot não terem completa-
do a Idade mínima. Mauro Mar-
que» a Manoel Ribeiro, e. em face
do parágrafo unlco do art. B* das
Instruções para matricula. Eolo
Giovanl Marchesanl; devem apre-
aentar, certidão de idada Neyder
Sually Fernandes Barros. e cerll-
ficado de reservista nu consenti-
mento dos pais. Paulo Ribeiro
Cordeiro.

Quanto ao requerimento de An-
gelo Joaé Colombo, tol mantido o
deapacho anterior.

Os candidatos d instrução dr pí-
latagcm no Aero Club do

Ettaio do Rio

Dentro em breve será iniciada

do vôo. o que pode ser apontado
romo um axetnplo do interesse que
a aviação deaperta, em nossos;
dias, em todoa ob meios.

No próximo dia 2.1. começarão!
os exames de saude doa cândida*;
toa. no Centro Medico da Bijae,1 sob ns ns.
Aérea do Galeão. Naquele dia,jg0$ __ fii;í
estão chamados os seguintes: mil — S44

J. T. Castro. Antônio Cezarlejn — «51
Albuquerque. Ce-.io Mendonça ejfi.õS — Sõü
Ari Gouvea de Souza. i ST* — eis

!üS7 — SÍ9.
Sala J _Nos dias subsequente* atí

do corrente a relação ínclue: 21

bens da Aeronáutica

A c-nmisaão de arrolamento dos
bens da Aeronáutica, designada a
11 de março do ano passado, por
circunstancias alheias a sua von-
tade, não pode funcionar. Agora,
porém, que oa órgãos administra-
tivos • técnicos do Ministério J4
foram creadoa e ae encontram em
plena atividade, o arrolamento
dos bens passou a constituir as-
aunto perfeitamente enquadrado
nl finalidade desses órgãos.

Em conseqüência disso, o sr
Salgado Filho, ministro da Aero-
náutica, extinguiu a referida co-
missão e encarregou a Diretoria
do Material, a Sub-Dlretorla de
Obras a a Sub-Dlretori» Técnica
de procederem àquela tarefa, sob

chefia do diretor do Material.
Sert utilizado o plano anterior-
mente traçado", sendo que aa ba-
sea pari, os inventários a aa ins-
truções para execução destes de-
verão «er aproveitado!, em prln-
cjpío, podendo o aerviço sofrer as
modifleaçSes julgadas necessárias,
afim da se adaptar t organização
atual da Aeronáutica,

Fixado a efetivo de mecânicos de
radio

O mlnlatro da Aeronáutica, em
aviso, fixou o seguinte afetivo
para o quadro de mecânicos de ra-
dio sub-especialldade de terra:
14 suboflciais, 40 primeiros sar-
iremos, SO segundos sargentos e
100 terceiros sargentos .

Peio mesmo aviso fixou em 110,
numero de cabos radio-telegra-í reca0 do «Pit»0 aviador Mario; que lhe foi destinado pe'.o mlnls* ,

Qraça. Numerosos sãos os can- tro da Aeronáutica, apds a cos-
didatos inscritos, enire eie***, o torneira cerimonia do aeu batis-
major engenheiro Hélio Macedo: mo. nesta capital. O avião, que
Soares. secretario da Viação ej recebeu o nome de Conde de Por-
Obras Publicas do governo Ama-lo Alegre, foi doado pelo Banco
ral Peixoto e presidente daquela] do Estado do Rio Grande do Sul
entidade, e o cônsul Pio Correia je teve por padrinho n sr. Pdro
.Junior. oficial de gabinete do mi- Rache, diretor da Carteira Comer*
nistro da Aeronáutica. ciai do Banco do Brasil.

ACADEMIAS
& ESCOLAS

COI.KGIO PKDRO II
(KJTBR.NATOl

1 hummin» pnra na riintf rat-rl
Ina dc pnrinffuêa. K-ronrartn
para m 3'. 4* r H* aérfea dot
madiria*!«a tnalori-a Af IR mnon
¦ artigo ÍOO do «nrfln 21.241,
tt 11.111

OS QUE ACERTAM NA; CORREIO ESPORTIVO
LOTERIA FEDERAL

TURF

*¦ s t. R i f:

PAGAMENTOS DE PRÊMIOS MAIORES
EM DEZEMBRO DE 1941
10.200 CONTOS DE RÉIS

A CORRIDA DE HOJE NO
JOCKEY CLUB

Será cumprido um programa
de nci» provas

n bilhete
Federal dororiURU^n — ky 1 * hnras —

Sala 1 — I* pavimento — Serio |M0 ronlo. de réte n„
chamados ns candidatos inscrltus

5(9 — 534 — SOS —
— si*, _ S34
_ S(f, — SIS

premi'
vendido

-Is
ein

300 eontoa de réis. .V*
I.oleria dr Natal, foi
São Paulo pólos a^enl».-*. Antunes
de Abreu <t Cia, e paço a St pert-'

cidade dr Alto

di'.' —
S61 —-
S7J —

6.1
611
6S0

700
I 115', 

T2S
747
754; 760

i 7S5
i SU-I

— Manoel Rodrigues. Joaquim
Almeida Matos, Alexandre Fonte-
nele e Japlr Assunção: 25 — Sy.-
vio Fonseca, Edson Moreira Du-
arte, .lose Fontão de Souza e
Eutacllio da Silva Leal; 26 —
Hercules I„amego da Silva, Enio
Oeovani Felipe. George Wa.ihln-
gton l.ait e Ceear Tinoco Pilho.
37 — Hello Macedo Soares e Sil-
va. Iraides de Oliveira Leite. Ma-
noel Pio Correia Junior. Marina jsis
Brafra de Oliveira e-Muria Vito-:$*.¦;!
ria Muier. s-12

Como ee vê, ha tambem duas se-! ygo
nhorltas insteritas. Todoa os can-|5^7
didatos devem se apresentar, no R76
Galeão ao capitão medico Manoel
Ferreira Mendes, diretor do Cen-
tro Medico.

[ r8o ..-hamados ns,
pavimento —

lida tos
s números fino

70S
71*.
737
7IS
75S
7 6.-
7S.J
»0o.

710
71S
7,7 S
743

7Ü2;n

693 —
712
721
710
750

- 75X
7S4
7(3

6S4 ;

sob ,

800 I,

sala
riu chamados

07 —

pavimento —
os candidatos

n.' 12187 da Loteria
Brasil, premiadn com

Xtraçào do
_ dia 3 de Dezembro, foi vendido vm

fi,!s fião Paulo pela Caia Pagnneljo e srtas residentes na
iu pnç-i ao ar. Abraliãu Ferrari, ro-
6511 merciante, residente a rua Rui
fi;:l Barbosa n.* 58. em Porlo Ft-líy..

Sao 1'aulo.
O bilhete n.' 1D5.-. premiado

com 5no conio* de véU na "tira-
cão do dia 6 de Deiembro rol '¦»n-

71j;dido neata capital pela Caso Gani
7;4 j cho (Cantuarla) e pago an.. •*(..
742 guintes. por Intermedie dn K.inco
751 ide Itajtibá : Carlos d- Carvalho
J»f|Brlto, comerclárlo; Antônio de''Carvalho 

Brito, bnniv'i-ln. lírios
Musa Brito, estudante. Adalberto
Musa Biilo. estudam, Maria

O Jocltey-Club reabre nu tarde
d*, hoje, us portões nu hipodroiriu
d.i UAvea, paia lazer rea.iüar uni
bom e equiifbiado proniamü com-
posto d** seis páreoa, cios Quaid »e
coataca o último, onde medirão

Pimenta. SSo Paulo, asaocindo;jfurçaa 'iii 1 õijii menus Gatenda,
numa lista encabeçada pelo sr. Loualanla, Malapan, Serotlina,
Emílio Rusetla, promotor da com- l'u", RUnio, Fi-lant, B.ur.i e a

! estreante Placetizu, com pruvelto-¦_irn|M iiiu na Argentina, mule
prn do bilhete.

O bilhete n.' 2SS.'i premiado tom
200 contoH d» réis, 4." piêmlo, du
1-oleria de Natal, íoí vendido no
Rio pHa Ca.*» Guimarães lEsn-u-
na da Sorte» r pago aos seguintes;
Antônio l-ulz de Souza, proprie-
tôrlo residente na Pensão Atííin-
ilea, pm Teresôpolip; Chorlís

nasceu. Todus easea ànlma!* en
f tiniram-he ern excelente estado ü>
preparo e um s." chances seme
lliantes, pelo menos ajiarenten.en
10, em virtude dii distribuição d>
pesoa t|Íie il.es tocou, Us reslan
te.i cinco pAreou, deverão. s*-n. nu

Louis Dumard, ferreiro, residente 'vida; contribuir muiiíasimo para

s»
iob Aparecida Musa Brito,

Batisado ontem o avião destinado ¦ KS7
S32

oo Aero Cliiò de Tres Corações S08
904

Foi entregue, ontem, ao Aero!91*1
a instrução de pi.otagrem no Aero | Club de Tres Corações, em Minas
Cluh do Estado do Rio. sob a dl-i Gerais, o avião de treinamento 5L-4

S.I7 _
«24 —¦
S33 —
S50 —
!61 —
S69 —
877 —

1.
Sala 13 — 1
o chamados

ns. ÍS2 —-
SSS —
S94 —
899 —
906 —
913 —
919 —
925 . —

810
818
836
834
853
S6!
870
878

.Sll
k:o
S27
84H
855*
863
871
879

S
864
8

pavimento — S**
is candidatos sob

is —

h-fitas de terra. classificados
quadro de manobra, de acordo
com o regulamento para o corpo
do pessoal tubalterno da Aeronau-
tica.
Os exume* de admissão na Escola

de Especialistas
Pars o projtimo exame de ad-

Sais lã
r3o chamados

ns. ?30

886
S.'l
857
902
911
917
923
928

¦ Se*
ns candidatos soh

S83
889
í?n
900
908
914
920
926

885
890
896
901
910
916
921
927

1* pavimento

0 Dia Policial NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

937
949
954
978
983
9S8
997
1016

938
950
974

_- 979 -
9S4 -
989 -
998 _

— 1017.

931
939
.951
9/6
9S0
985
990

999 -

940
952
976
981
98»
991

10o0 -

936
948
953
977
«s:
9S7
932
1014

era Po(.o do Peixe. Tetesópoi «: !
, Carloa Santiago, comercia rio. re- \' sldente * Praia de BotafOKo n'

230; Hyylno Souza dc Fríltn*. cn- -

| merciante. Veiyla Nova,' Ter-V.ó-
polia; Ovidio da Silva liehello,'
comerciante, rua Oliveira Boi"lho,;
•4H: Cyro de Barroa Sequeira, fun-1
cln&rlo de cartório; Ignaclo Nus- j

[saro, comerciante, nia Delfim Mu-,
,.,,-. _ 

" Ireira. 590; Miguel Símio Arb.-:.rio publico: Joao de Carvalho Bri- I mduatH&rlò: Rlnaldl Ramelr-,comerellrio; .los- i„iiiao de Uídlco, rua Francisco de SA n.*i
Tors'- 131; Emilio Ferreira da Silva, la-

.. , ,, . . ,, „*,a" vrador, Bom Sucesso: José Gomes:ria Sebastlana de^Carvalho.Brito. „, Cosia Filho, motorista, rua Imenor: Maria Cândida B beiro Barra do Tmbü .In.: Manoel Deò*Brito, menor: Ormlnda Blliel.o d!no de aoU!iaBrito, menor: Mar:.i Colina r.ibol-! Axhknn

idante*

J"J j.Tnsé Vicente Musa Brito.-estudan-
821 [te;. Thoma». de Aqulno Muea Bri*
823 ; to. menor: Maria Celeste Musa
s-i-1 i Brito, menor; todo*- residentes

"lem Pouso Alto; Gastar, de Carva-
i lho Brito, comerei:!^.*,: [>,*iUi*-

JjJ I Carvalho Brito, lavrador; -los**
I dn Carvalho Brito funciona.'

i-xiio que alcançará a reunwu.
Os candidato* pruvá vela At

prlncipitl» colocações, -são ,>í- tt
guintes;

Valeria no — lucy — M. Kay.
Sonatu — rílorinü ¦— Owbino.
Babassü — Bali - Tipu.
Âmbar — Palhaço — Ciai inada
Ulúa — Fitan^uy — Opa nio.
Placènza — Gateada — Matapan

j Carvalha Brlio, estudante;
'no de Carvalho Brito, menor;

A primeira prov
s 2,30 da tarde.

ro Brito, menor: Knlo José da

José
comerciante-».

Francisco
av. Del-

MOXTARIAS E COTAÇÕES

A» montaria.*"

VARIAS ESPORTIVAS
PARS s IÍROAXIXAÇÂO DOS

.4 11 4 UORÜH

O çapitlo Pnianho--. Indlcadu
pí ih h orjfii ni/açrt-ti dn scratch dr
im adore? d,- y. m F .vem de
ronvldar para r-*u auxiliar n mi
Toçn F;* nu n **u<*t"», t> (onhecído

Kanellü " .

LOU AMRKRS HARIKRBIRO

Voiíi Y"i K :i» f (.' p i - O ex-
umpéÁo mund.iit df rttn da ca-

| teguría doa ()-.f*»i? leves Lou Ani-
ber», fncoi püiou-ae á Guarda -if

¦'.'ofití.** cumo marinheiro, nendo
Inicialmente d*-si*ffn,.do jiara »»er
vir na Ilha Ellia, em frente a N'o-
va Vòíw. Amheri' nm eaposa *?
dois filhos íi despeito do nu- d»*-
da rou que. nf-Hia hera. acredita•'.ter um rif \ -^i lutai'"

P.4B.4 DIrJgIR ii DUPARTA-
MBXTO Iii: A.VADOREU

Secundo fomos In forma dtís. un.
Ldoa.,candfdatbS mais eolsdos paru

n cargo de técnico dn Dep&ria-
mento d*t Amadores, ijt.e surgira

- ore\ein*»nt' na l-'. Vf F . * n ir.
Anlonlo Uini.í. autis" prepávadoi
doe jogadores do America K. C.

HUJt: U SORT RIO

Xa presença doa interessados' h»iA realizado hoje, kw .'> horn* ria
a serA. corrida tarde, o sorteio para formação

doa jogo:** do Campeonato Juve-
nil organizado *• dirigido pela Fe-
dera<.âo Metropolitana d- Basket •

: bali, cujos 17 concorrentes fstão
ompromls-Jadasí divididos em duaa séries nesta or-

fim Moreira. 54 2
OllveirCosta Brito, mennr. todos residen-

tes em Virgínia « José .Muss i r)e\t\m
Brito, bancário, residente em Tea- ; oilvelr
filo Otoni. I Delflm
«? 

bllh,e,« T'* -r,5T •"•-***1"*-*; ¦-!" Tivaits, motorista, rua Particular Cof
, 

° 
TÁ r, 

''"," n,arXtr^5,C d0 "••-"': Jayme Barro, Freitas, co-'lia 10 de Dezembro foi vendido no | merciante

da Silva.
Moreira n

da Silva.
Moreira n '

? 710; Braulio!
comércio, Av. ;

' 202Í: Terclo|
comércio. Av.
2021; Alzerinn !

f cola':i'ies
grulntes.

I" páreo
O.U"'J.Ú'jf,

oficiais -*)ão as se*

1,500 metros

Sala 1» —¦ I" pavimento — Si-
rão rh a ma don rm candidatos sob

POLICIA GB.VnU.li

Seti de dia.
d» Policia, o 1»
Tel. ::-:3o:.

hoje. * Chsíatura
deleíado auxiliar.

O IVTO DB CARGA DERRUBOi:
VARIAS BARRACA* DA PEIRA,

«ATA!. DO UMA F. FBRIJÍDO
<_rATOK7.K PESSOAS

Afim de apanhar garrafas va-
alas, o auto de carga n. 10.355,
rhapa do Distrito Federal e ...
I-Sl-Í., do Estado do R,lo. dirigi*
do pelo motorista Abel Pinto, su*
blu a ladeira do Livramento.de
marcha a ré e ali estacionou o
tempo necessário para carregar.

Terminado o serviço o motoris*
ia poa em movimento o veiculo
« desceu a ladeira em velocidade
excessiva.

Quic fazer funcionar oi freios,
njas inutilmente, porque o auto.
p.pntlntiou a descer, indo encrar j
nela rua BarSo de Tefíé, onde ha-1
via uma feira livre.

Como um tufào o veiculo, aem <
noverno, foi derrubando as bar*;
racaa, causando pânico entre o
granda numere fe.- pessoas qus *
aft s« encontravam a trabalhar j« | fazer compras.

O ftlrante Manoel Pinto Lay-
Tstm. dono da barraca n. 1.551 fl
<-*ou sob.aa roda.** do veiculo, tsn*
do morte Instantânea.

O cadáver foi removido para
necrotério do Instituto Medico

Lixai.
Pouco depois do desastre cor*

reram para o local varias ambu-
landas da Assistência, afim de
rransportar os feridos qus foram
os seguintes:

Alberto, filho de Manoel Rodot
nho da Palxio, com fratura do
anle-braço direito e comoção ca*
rebral; Eduardo Pereira Pinto,
«m fratura do pé direito, contu
s.ões e escoriações generalizadas;
Jesephtna Gafuta, com suspeita
de fratura do crânio, contusõet

Mcorlaç&es gereraliiadas; Cas-
torlna Xavier, com contusões •
escoriações generalizada? e cm
estado de shock; Arlnda Sant'An*
na, com contusões e escoriações
generaJíxadas; um homem bran-
to, com 50 anos presumíveis, com
fratura do crânio e em estado ds
j-hock, qus apôs os curativos de
ram entrada no Pronto Socorro, j
sendo ainda medicados por apre- j«entar contusões e escoriações]
pelo corpo Antônio Martins Pa- \ n ., .
reira, Vllo da Rosa. Antônio Ro- \u- 

r' ?

VÁRIOS DECRETOS

O prefeito Henrique Dodsworth. por
di-cretoi »MÍoad.M ontem, resolveu*; pm-
»er em comissão o cargo rie cheft He
Servíç-o de Coneip°n<-èi*fü. do DeparU-
r.emc de Assistência Hotpitilir*, com "
oficial administrativo, Francisco D'An-

• Pereira — José Marcnlino dr Oliveira
— Aguarde oportunidade, cie acordo com
o disposto na letra h do tteffi i do Re*
ifimento Interno para o* estabeletimen-
ioi de edttcação primária.

CandiHo Jos-r do» Santos — José La-
rerda do Nascimento — )mé Ca/doso
Ferreira — Laudegarío dr Sot.-ia Afon-

ou us
1 021
10.5
10.11
I0_5 -
104(1
1044
105S -
1064 ¦
10SS

101*
1022
I02«
1032
103S
1041
1045
1057*
10Í5

101S
102:1
1029
103H
1037
1042
ínií
105<1
10B6

1077
1027, — 2039 —

107S — 1079 —
I xelo. B » cargo de diretor em romisiio I so — Adíüs Zaccur — Claudlonor Pe- 1I>S1 — 10-32 — 10S4 —

| do Hospital Gira!, d» mesmo Departa- reira -- Olegàrio Henrique Laranja — | 10^7 — 108R — I0R5 —
I n-ento, com o médico dr. Aldo CordcnHl ¦ Deochde» Viana Marinho — Roberto i I Ji-* — 1095 — 1096 —
! di Silveira: ipoiraur r. bombeiro hidnu* Andradt Rib.iro — Adrlani Corim Dony j 1099 — 1200 — 120^ —
I üco José Joaquim de Sam'Anna. o Tijta , — Carmen Menezes Ftost — Eulalu dit j 120.1 — 1206 — 1207 —

Roch» .Mjg>lb3e, -- Enrico Mirlini - ; 1 -13 — 1106 — 1I0Í.
Mario Francisco l.auru — Maria <it | f)ala 23 — 1* Pavimento -
Unrde«_ Deljado da Coita - Amélia |rj0 (:hamados os candidatos

1020 —
102*1 ¦—
1030 —
1034 —
103! —
1043 —
103 —
1062 —
1067 —

- 1070 — 1071 — 1076.
Sais 21 -- l* pavimento S#.

rfl.0 chamados os candidato* sob
1053 —
10SII —
lOSr* _
1091 —
I09S —
1202 —
1209 —

Otávio Rino Salvado e o marcieiro Hen-
rique Ferreira da Costa: dispersar a pe-
dido. do carffo era comissio, de diretor
de Rosiwtai Gerai, do Departamento fie
Assistência Hospitalar, o dr. Pedra d»
Silva Nara. e de chete do Serviço <ir
Correspondência, dn mesmo Departamento
o oticiat administrativo Zehndi Leite*

PORTARIAS

Forara exonerados, i pedido, ]oíe Ba-
túia Bernardo Viana e Silvio Tavare.
de Aquino. àn cario de preposto de de.*-
oac_ian*-í. Foi incorporado xos vfntimen-
tos do diretor do internato Joaquim AI
vei Teixeira Diluo a gratificação adícii
nal de 15 c|c. na importância de 5401000

DESPACHOS DO PREFEITO

Jovits Cnjines da Silvi -— Reatuuim-se

DEPARTAMENTO DF. EDUCAÇÃO
PRIMARIA

Atox do Diretor
Transterências — Do_ seivcntef Edu- \

ardo Antônio dos Santo» - da Escoli
9.II para o colêfiio "Pedro Lessã"; An-
tomo Alves TruRano ria escols 14.11 l
para a fscola 9*11, f .¦.ntoni*) Ferreira '
Filho do colégio 17-11 "Pedro Lessa" \
para ¦ escola 14*11.

DEPARTAMENTO DE SA1DE |
ESCOLAR

Atot do Diretor

' ou r
I 1114
• 1122

1134
1153

I 1157' 1 167
, 1172

,V< Steretàriê i* Prtfeito — Afost.*- i
nho dos Santos — Relevo a« duas se- ,
funda, multas, em face do parecer, obe* \
decidas as prescrições legais; Irene Frarr- I
co Bittencourt — Indeferido, em íace j
do piree«r do secretário geral de Finan-

.V-i Sicfelâno Geral 4t Administraçio -
— Joaqmna Alves Teixeira Daltro — ;
Deferido, aos termos do parecer do se-
cretario fera! de Administração, ooedeci j
dan as prescrições legai». Joaquim de j
Souaa — Proceda.ie noa termo, do pa-: Foram Tranifeiiaa, a enfermeira Vlo.
rerer do leerelérlo Geral de Adminiaira- lera l.a«e Coelho, Ho Posio medico proa.
tão, obedecida» a: preicrirõei leiais; ofi. ! !o»ico òo oc dUtiilo rara o S» dnn -\e

Designações — Foram designado» o« ¦. 
Raja ^^  .

dentista. Lun da Ctwu Aievedo Junioi :,.,'_ rh,mado,
rara lllb-tltttlr o eoleja Cario, Ger.o ns ,„, __
Filho n» /• Dmrito Medico Pedaaomcc ( SJ . __ sl- _
durante o período de férias e Msrja Cleo-
nice Ribeiro Freire, para «ubattluii o eo-
lega Nelson da Costa Marroif. no ll"
Di«tríto Médico Pedagógico, durante o
período d etéiias.

TRANSFERENCIAS

Rio pela Casa Guimarães (E.ioti
im da Sorte) e paço aos seguintes:
i.foncio Martin* Müia. funclonáiin
público residente ft rua Garlbaldi
n.° 105 Jo.sé Joaquim Pereira Ho-
drigues, comercfôrlo, rua Barão .1*»
S. Felix n.° S_'; D. Joanna Cardn-
so, doméstica, run Universidade
n." 43; Iailz Joaquim Alvos Perel-
rá, comírrlo. run Eduardo .lati
sen n.* 14: Sebastião Couto, rua
Afonso Pena n/ .14.

O bilhete n.* 7497 premiado
com SOO contos dp réis na extra-
ÇHH do dia 13 dp Dezembro, foi
vendido no Rio pelo Ao Mundo
LoteHco e pago non seguintes ;
loaé Ouno.alves, fiinolonftrio pn-
blico, residente » rua Marquez d»
Abrantes n.' ItíO; Bento Fortes
Bustamante. aapateiro, rua Elyslo
da Fonseca n.* 20"»; Ulysses Perel-
'.i Pinto, motorista, avenida Mem
de 8.1 n.* 200-A: Kllaí de Almel-
da, rnnfelteiro. rua Cardoso .lu-

_ nior n." 454; Fl. I.aurentina Tei-
t xelra Oomes, doméstica, rua -loa*

_;qulm Silva n." 8.1. aobr.: Josí
iGe.ntIIe. comftrcio. rua Gal. Cal-
'dwell n." 194: .1. Bento Ferreira

—! Segundo, comerciante, ruR Gon-~~ 
| zaga Bastos n.* 412; Washlltglnn
I de Andrade, rua Dotlndlba n." 17 ¦

s_,b ;• n pavimento — Se* Hlldebrando Osorin da Silva. Av.
i Jullo Furtado n,* 177: .lulio Flo-
[rendo Filho, rua Senador Euseblo

n." 194; Adail Sima» de Araujo
rua .lace n* 6C <e*tacío Colíglm

I Ulisses Pereira Pinto, avenida
Mem de 84 n' "OO-A: Joaouím

| Manoel de Azevedo, reslden-e â
Sp i rua Ipiranga n.* 36, rosa 2r.

sob ® bilhete n.* 25267 premiado mm
S06 j 300 contos de rei* na extração do
628 dia 17 de Dezembro, foi vendi-

do em Araguary — Minas Gerais,
* pago bob seguint».*: Almerio Ca-
mlllo da Silva. Alberto Mlpiel e
Álvaro Borges Aqulno, resldtnles
em Campinas. Entado de GoiAs

Se
sob

.11
rua Particular n.* 195:140

Francisco Pereira. carpinteiro.;-,5
Cascata do Imbuhy; Fernando Ml-j'*5
randa da Silva, comércio. Praça,;
Baltazar da Silveira n." 91; todos 1
re*t'iilpni<**H pm TeresópoUs

O bilhelp n.' 1462S premindo com
!00 contos rie ráls, 5' prêmio na
l.oleno de Natal, foi vendido em
-lio Pnulo. pelos agentes Antunes;Cot

MIse k'oY — s. Bal.sto
U1á — I. Sousa 
Ipané — R. llodrigues ..
Valèrlano — D. Ferreira
Itacy — J. Morgado ...

- parco —
5:000.000 *
uprendiz.es.

200

dem1 Illachuelo, Bot.ilo«o!
F. C, Sampaio, Vasco. Grajaü
flamengo, Bfngd Aliados . A. '
A. Carioca. 2" — Tijuca. America.;
S. rri.itovao. Olímpico. Flun.i-;
nense, Carioca s. C, f:. ft, Bo-
tsfoR4i ?¦: Mackenzie. O campeo- jnato sprft em um flnlco turno, e
uo final ou vencedores d.* cada si- j
ne, em -melhor de três" decidi- I
rão o título,

INTERESSADOS SA FILIAÇÃO,

ECOS DO CARNAVAL
MONUMENTAIS OS DOIS BAILES

DESTI. ANO. KO fl.L-BE
st'L AMERK A

A (octedidf riTÍfx~i liíútíu. utí ano,
¦.ii- iiininotaí bail:i at. Clube Sul Am?
rifai 4i "miiinép" intaotil cr dominga
r i fe»(j de i* i dr ifgnnd-l-feifi "|or-
(** ü» wn-plo» ialo*i do Roíaíogn F
• o-)p pí! «vam ri ¦"«mente decjraJOf *
'•rnar-ientacioi Vi*" -"idbertn TrfimpOWfVy,
¦ ) a-Ii*U Tir riiíp-nia tdictivoi, ?i»i*r-m
n» neu» Ttia.nr » di«« O hirulbo Mtrl;
d-nte ca* orquestras a-^ ***-p'ntinaa ati-
;*ca.« a*"_* atrt misttiratiaJ <nm o períu*
mr incbitanti* doi lan^a perfumei, tor-
rtavsm o anibt ntc, fm w-o d' tert»
antlela aljfa/i«r;» r-Ieiri/inn. o irtij *!*•
i.¦• » d .ti^eíi da •"ida-ír.

Sa "matíoéf" iríaniil. milhaf-fj- -ir
l.ttnou*QO<. foram dutrihindot a pet .-a
«ia itiie exultou d** reícHiio. n -n-s-rn
>Con>rv:ran no b-Jli*' d- ffiia — trid.<^«
io Cainava! riríbca - »« ttnhniA* t
«crhoi Ul ii r.r**«a mclhnr *•<>•*-.rría*;••

S M "- Momo I <¦ l.'mco eslirr
n-rifr!" -"m .t,...- a» ítsl*% rtn comra-
ohi* dr tf ti imp«*;a, <*i .¦.fcr.tar.o parti-
Titlar, *re'npndo np alegria toclo* i* pre-
\rr,'p.« íjtie o» rírcaram de juitiii hera'-'

DEMOI R.M ICOS

Oi "MrapÍCUl" »_io . nm»nir.rar n*
noite ie 'ioj', t"m iim mouummtal Bai-
f. tua viton- no Carnaval dr I5»'.

¦X ilma democrática _-íbran d* ale-
tria *• entujíaimo,' virertdo 'ji •a!ã»- o**»"(!*<_ elo". rftplatidtíccnle/ He lnr ç
gr«r« «ma d<- ittai m«ior»« noi|*í He
deílumbramento, tal j aletría •* entu
« iimi retnanUt entre n* %ea% \*-õcio« e
ktlil i\i\mé\. nn r-go-njo ppU h-tlbar.te
atuaçÂo d» «leu bfln coiiejn eatnavalnco
fine i*ntü> eplauip' merere.! «ia niâ-ia
porui.*.

Anfelo l.«/ür*- - o cenógrafo eor.tee-
cifliaií-ir do orf-tur, f./*,i "earapicúi" •
.Mtfídn Silva - a jrantle p e.**iden*e
irr^n a» hon 1*4* n« noi.r dr "noir, no'Câitelo*.

dl I R"S BAILES

Serão r-ali/aco. ooje. ijüaírairntf. na>«
ardei ií<_h '["çn-nie**, Pnianos. P:'.rtot*»
p« bad»f de vitória prli apresenta-lo
fio* prestito? eom o* íiuaít de_í*f.aram
nrln rui» d« cidacf na trrça feira a-
Carniça I

Rectberdoi tambem. bomenaieri rn rr-
n'itrai'r.1 ' nur confe;nr,naram cm carro»
¦ir cada íJub. r fjtjr toi dado ao n«bl;c*»
awiltir no u!t.mo rtia de Camar^l, bÍ-»
lhes repateando apfauao*

ESTADO DO RIO
metros -i

de Abreu 4 da., e pago a 102 ope-
carloa da I.anificto Brazilla. da
firma Irmãos Gaaparlan, rua Si-j
queira Bueno n.' 174.

O lulliete n.* 10538 premiado com

Gabino

Com deacar.fR para: Representantes doa clubes Ruy
, Barbosa, « Carioca, fstlveí;am na'' sede dn F.M.K. procurando in

Ks,| formações referentes a fl.iaçfto
doe mesmos na entidade cariocai

*"-o conto, d- rHn. fi." prêmio dali*
Loteria dp Nata), foi pago a An-
tonio r.odrlçue» Nunes, faxendel- j 3* páreo
ró. .-ni Formosa, Minas Õeralsi i*>;OO0$009

O bilhete n.' 19n_i, premiado com aprendlzee,
SO cnnlo» d» r-"s. T.1 prêmio da
Loierla de Natal, foi vendido r.o; Cot.

D. K-mif-irn .. âü!
Don Carlito — J, Santos 5l|
r.lorista — O. Helchel .. 53
Quevi — A. Brito 19
rfona;a — C. Morgado .. lí-
Kau.itlna — J. O. Silva 64

TOMAM POSSE OS MttlliES-
TES DO RKMH

|d

— i. 400 mem
Cum deecarsa

nn
llli
1129
UM
1153
Mnl)
11ÍJ

1112
1117
1131
1150
1154
1160
1189

1113nu
1133
llõl
I15S
1162
1170

1173 — 1174.

rio chamados or candidatos soh
os ns. 1175 -- 1177 — 117R —
11SI — 11S2 — 11S3 — 1184 —
Illl — 1190 — 1193 — 1134 —
1195 — 1199 — 1211.

SftRIE — ARTIGO
CPortusuC-s)

100

j Rio pelo Ao Mundo [.otérlcõ e
, p.igo a Manoel Fernandea da Sll-
•va Cravo, engenheiro, reBiden-it1 a' rua Souza Barros, ]RG.

\ O bilhete n.' 26943 premiado com
I 300 eontoa de rela na extração do'dia 21 de Deiembro, íol vendido
i-in são Paulo pelo* agenlea An*

tuni»a de Abreu A Cia. e pago a:'
Antônio Flore, comércio, rua De-
leçadn Pinto Toledo n.* 172 e. An
dré Pollcaati'0, comércio, Praça '
.lotA Marcondes n.* 13,. pm Rioj
Preto; Oswaldo Lopea de Freitas,,

¦ comércio, rua da Mooca n.* 1936;
JoSo Bernardo da Silva .lunio:.;
comércio, rua Anhaia n.u 4õ5; An-
tonto Alves, comércio. Av. llan-

1211, residente ns 40

Conjurada — .'»;° correrá
Tipa — .1 Mala 
K. Barroso — Nãu correra
Níckel — O. Mifieda ....
Bali -— K Coutinho ....
Ksperado — tlxcluldo . .

pavimento —
ia candidatos

633 636
669 670
6S3 69'J
659 701
705.

605
61°.
660
«72
694
702

611
622
(64
«74
697
703

665
«S2
«93
704

n Babaasu ¦— C. Nforgado
HO Marumbl,- M. Medina..
OU Gare*) — -I. Mart-.n.i ....

•T páreo — 1 4Q0 meuoe
6.')00M00.

Cot,
TO Palhaço — R Ulblna ..
2.S Âmbar — A. Neves ....
50 Yucoá — 1. Souhh 
¦10 Carlnada — C. Coma ..
40 Va.eriuK — A. Araujo ..
70 Septi-p — K. Silva 
í*. Maraúna — O. Serra ....
RO Amapola — .a. Gomes ..
C0 Neurittlí — R. Rodriguez

Realixíi-j»*» Hoje. Af 4.10 dn ini-
de. na »Me* da rua Álvaro Alvim

* - 
f a cerimonia da pusa* da nova dl-

para retoría da Ffderacfio Metvopoii*
lana de Remo e demaie poderek' recem-eleitoa pelo» clube» dlla*

Ks do«.
Sjj üs novos diretores, a cuja íien-
5: le ee encontra o almirante l.emoe
4s Ba»io0 «erAo . reaebldoa fe»iiva*
48 mea.e p^Ios que-r-arminaram o srtu
á^.mundato. tendo a flcojnpa/.há-lofc
àg nesse movimento de aplaitaos (•>
¦yi reprraentantee do» dltlbea fi'li-du.'
4jj'oue foram convidado» pnru este
4S ''¦*!•

drirueí, César Henrique de Ate-
vedo, Ar.esia, filha de E-sau' __U.n*
t'Anna, de S anos, Geralda, filha
da Maria da Penha, d« 10 anos.
Vasco, filho de Antônio Pinho da
Rocha, de 4 anos; e Sfario, filho
de Francisco Xavier, de 1 ano.

Esteve no locai o administrador
«ias feiras livres, sr. Alfredo Na-
pell.

O motorista causador do des-
aatre foi preso em flagrante pelo
noldado n. 1S3 da 4* companhia
do 3* batalhío da Policia Militar

autuado na deleracta do 9* dis*
trito.

MASCARADO. ASSALTOU UM
BOTEQUIM LEVANDO SEIS

CONTOS
Quasi á hora em que Iam aêr

fechadas as poria*1* dn botequim
da estrada Keal de Santa Crux
n. ã04, propriedade da firma Jo-
v_no k Oliveira, ali entrou um
indiTlduo mascarado metido num
ponche trazendo um chapéo de
enuro de abas largas e em cada
mio uma pistola.

•losé da Mota Oliveira, um dos
sócios da firma, que se achava
r.a caiia foi alvejado duas veiei
xeiruida, passando as baias a slti-
lar por seus ouvidos, onde encra*
var se na armação.

A sefuír. o assaltante fes ou-
tros disparos para o chio, afu*
remando os garçons e oa frejçue-
zea que ali ainda ae encontravam.

Nessa ocaaISo, ficando nó com
dono do necocio o intimou a

que abrisse o cofre e dele retirou
aels contos e oltocentoa em di*
nheiro. dttendo ser sobrinho de
Antônio Sílvio O e que ia iniciar
sua vida de cangaceiro.

Pela vox e pelo ttpo, o dono do
hotequim suspeita de que o assai*
tante seja José Ferreira Brito,
•x-praça do Exercito, empregado
na Escola Militar e freguês es-
tabelecin-ento ha multo tempo.

E-»tà aberto Inquérito na dele-
liei» do 27" distrito.

LARÁPIOS EM AÇÃO
Por melo de-hav». faisas oi Ia

rapioa entraram na pensào da rua
Senador Vergueiro n. 103, da qual
é proprietário Cindido José de
Almeida e carregaram do quar*
to de Helena 1 tachado dois ansi-
áe platina com brilhante e duas
abotoaduras rom pérolas e do
orupado por VfcentS Araujo. uma
neta de duremos mil reis de nu-
.•rero 02.-.44, uma de cem e meio
bilhete da loteria de Minas de nu*
mero K.SOf.

A policia do 4* distrito regi*?
trou a queixa.

AGRESSÕES
Na esquina da rua do Pau com

Adalberto Ferreira o '-•perarto Al-
'redo Gonçalves da Silva foi agre
4ido a punhal por um indivíduo
para ele desconhecido.

Com ferimen;o penetrante no
tórax, atingindo o pulmão esquer*
do foi ele Internado no Hospital
Ulri.fi Couto.

— O desordeiro conhecido pelo
"ulgo de "Bichinho", depois de
discutir com Alberto Castilho í
p-»rti- da estação Marítima o alve-
j-m a tiros, atingindo-o na rotula
direita.

A Assistência medicou-o.
AUTOR DE VÁRIOS CRIVES

FOf PRESO

da Cnmiisio dc Compra* di
Secretária Geral de Administriçãn —
Aprovo, ao-i termoi do psrecer. obedeci-
dai ai prescrições legais; Almir Ca
mara de Mato* Peixoto — Mantenho o
despacho recorrido, em face do parecei,
pelo ieu fundamento legal.

i
SE-CRETABL* GERAL DE
EDUCAÇÃO E CCI/TURA
DESPACHOS DO SECRETARIO
GERAL

Antônio Soarei de Magalhiei — Joíc
Pedro d« Ctu-rcs < Mrlo Dn> — Ade.

'hna Gome-* Loa teiro — Indeferido, era
taee áu infcrmaçóe*.

Mario Mouiinho do* Reis — Deferido
n^j terteci ao parecer do diretor do

Indtft.

médico pe*'iajro£Íco. e trabalhadora Ume*
nia Lira Bandeira, Ho Póstó médico pe
daioçico do ft* para o i* Distrito,

Alteraçúo de férias -- por cónvtniea-1 ' *
ci ade serviço firam alterado* os peiio- | 

''
doi de ferias dou seguintes funcionário* '
•— dr. Amam Joaquim Teixeira, para
íi período de 1 a JO ds março; Joié Ba-
lista de Paula, de 23 de ícvrrciro a H
de março; I.uít Leite Gomei, de 12 a
I] de março, e Gàmie Simão rie Brito,
para o periodo de _'.' de fevereiro t 14
d« março.

Sala 31 _ 1
rfto chamados
o.* n«. 7nj _
717 — 722 —
72S
7 34
761
7S*.
77.1

Pavimento —
¦a candldatoa

ss.

7,10
7.1S
762
763
774
7S0

70"
723
731
746
7ti_
770
775
751

711
725
7S2
75.1
7»6
771

75..
767

K-H Pestana
capito!.

O bilhete n,' 72S premiado rom 80
1.000 conto.-» de réln na extração
iln rtia 31 cie Dezembro de 1941 fnl
vendido nesta capital pela Casa I
Pasanello e pago ao» aeguintee ! 3* pfireo
Nlgri ['rimos * Cia-, comeroiante*. 6:000|OOQ
rua da Alfândega n,' .112; Agpst1-
nho Cardoso, motorista, rua s. -ot-

o hilhete n.* 52911 premiado rom I Martins n.- .12. rasa 31; SerafimH0 niirjnho - .1, Moi-ftádo
-IfiO i-untoü de réis nn cviraçio dei Gome* de Carvalho, romerciant*-, j 

- 1'uitan — Não ..orreiA .
20 de Dezembro, foi vendido em rua da Alfândega n- 279: Mieuel i õ» Aligury — O, Serra ...
São Paulo pela Casa Fasanello e: Elias Ntgrl, comCrno. Alfandexa, 27 Pltanguv - R. Renlre* ..
pago a Rafael dos Anjos, rua Al- ! n.° 312: Pedro Pires doa Santo,*,;- Cabreü?» - Kxclnida ..
c-antara Machado n." cr.l D, -lo- r-omf-rclo. flegente FeijA n. • SI: I IS
«ephina lervaliVio. rua Jl de Abril I Marco Mansur, ambulante, rna da ¦ 70

120: Aldo Abocater. rua Djal-1 Alfândega n.* 311: Daond Tello,|6K
30

rio chamado»
or r\n. 794 —

INSPEÇÕES ESCOLARES

Raymuodu Nonato Nobre
lido.

(iioTani Na poli t Giovanj Napoli —
Deferidos, de acordo cem o parecei

Antônio David Pereira — Juracjr do
Sacramento — Ernani Othon Soeuo —
Jcrue Von Sydon de Azevedo — Joào
Jo.e do Rege — Agostinho Sampaio

i O rfireior do Depai lamento dr Saude ]
* Eicolar romunicou jj secretário -geral ha-
j ver vÍ.»iiado o Centro Mêdico-Pedígo-
¦ rico "Os-valdo Cruz'' e os po*to» doi 3'
'5o e 68 distrítoa, ^m ompanhia do n .
, Santiago Awad, mccVo da Sau-le E?ecilai

¦io Chile, qtie ir déclttou bem imprei
ttonado com a vtstta feita.

REASSUMIU SUAS FUNÇÕES
Ao aecretáno j_eral dc Educação r

Cultura, apresenteu-v. o duetor do De*
parlamento de Euucaçào Primária para
eiMum f suai funções, após goso «ias
feriai vjulamentarta.

SECRET.VRIA GERAI. DE
ADMINISTRAÇÃO

SOI —
S2J -

1 53S —

j S51 —

;s»5 _
ÍS93.
: .Sais

!0«
«30
MO
862
866

t* pavimentn —
>s candidato?
95

! nia Dutra n.* B9 .
Sf.| O bilhete n" 6UTS

812
8.15

857
S6S

«I 1
837
816
R5S
S75

Opa nio —
Da. lma —
Kourlctte -
Olua — A,

1.200 metros -

Ks
PB
56
54
"6!

__
54
51
54
54

. O. Silva
1 fosta ..

O Reichel
Brito 

Operina — Não correrá

3* pavimento —
rflo rhamadou o?» candldatoa

| Ofl i
016

j !>41' 946
95<!
063
968.

*o:.
922
913
947

906
932
943
955
960
95.1

907
933
914
956
961
966

77S '
78 ,

ambulante, rua Balthazar i.isbfla
premiado comi 63, ap. 201; Alberto Joa* Marin-S

Ruh;t-.000 contos de réis, da Loteria do comércio, nia Núncio, n.* 14: .loa*
799 [Natal, extraída cm 24 dp Dexem- jNigrl, comerciante, rua Guaxupt. *¦' páreo —- 1 500 m et run
825 J bro, íoi vendido pm Jeqilié, Estado n.' 83; David Ralassiano. comei -: 5:OO0fOíl0 — Com descarga
Í51!da Bala " pilRn " IR conlemplad06, rianie. rua Alfândega n." 360; Abel jprendües.
MOlrtnnfnrm» *. ,«ia„s- „,,i,i,„_j_  (i(, Almeida l.ilz. romerrlante. Av.|

Manoel Reis n- S7. Caxlaa; Pedl-q Cot.
Gabi**l. comerciante! rua Benhot*|30 Oaieadn — c. Pereira
dos Pa.*so« n." 170, 1.' andar; Al-[30
berto .lo.-ié Adiasi, comercio, rún 40
Oat. Câmara n," 288. sobr,: Elia.sj-íO
Kalife, industrial, rua Gal. CAma- í0
ra n* ^1S: Adelino Jo^*^ d» Carva-1 40
lho. comércio, nm da Alfândega n.*f20
279: Pedro Gambeiro Rama Gon- ¦>_
¦zalez. comerciante, rua Ftejçcnte -_(i

BESTO OK ASSIS .\A
AMERICA

Nova Yof.k, ia (Reulerai -
-loaí Bemo de Ap«ie enfreniail
novamente of atlítfl* ameriranou
naa cornnfil*.'òe» anual» do "Neu-
Tork Aib'etlr Cluh-, no pr6xim->"Abado, durante a» ounia l^ehr
MacMilChel tentará bater o re-
cord mundial,

-4.VfA.Vfl4 AS ELIMINA-
TORIAS

Sob a direção da Federação 54e-
iroiiolliano de Nauçao aerào ré-
i!i7iicl,i.* amanhã, Aa 4 

"horaa 
d»

tarde aa »liralnalóriaa do XI Con-
curso O/lL-Ial qua aerí dl-puiado
no dia 2$. a destine do i classe in
fanto-juvenll. I>i.a vinte provas
do pronrama elaborado somente
não haver* eliminatórias em di.a*
O local é a piscina do Guanabara.

MAIS r\l CEKTRtl AVANTE
PARA O FLUMINENSE

DE NITERÓI
"Sttsm prefeito para < anta/tal*

- D Interventor Amaral Peixo-o
nomeou o tr. Paulo Rar mra d*
Faria para o mrgo de prefeitn
municipal ile Oamagaio, ,m «uh-
síltuiçfio ao sr. Antônio da Sllv»
Pinto, aite fnl exonerado i pedi-

A po.iíi* de«iee novo pre Telto
realizou *e. ontem, perante o dr.
H-.iinr Cursei, secretario ío ro-

! vérn-i.
1 al Mr tanta lado • f ea-irlan' nejrtoRal é* Triimim — De açor-

rio com a determinação do «-erra*
rario de Juatltaa * Segurança Pu*
nllca, o Conselho ncjlonal de
Tra ii .«iio. nomeado nel o interven*
tor federal, aerâ i:i!«ta!ado nn¦ nroilmo cila. !S d» corrente, quar*
ta-Celra, á« 11 horaa da manhã,
no jtabineie dn necretario. San
membros efetivo* du Conselho, oa
«ra. Alarlco Maciel, deleitado de

l'1'ranalto Publico; Saturnino Bra*
K&. diretor do Departamento Ka-

! ladual ti- Kslrad». de Kodagen-:
! Renato í.eite Sllvn. diretor d«"brít.*' ria Prefeitura de Niterói.

I o A o Bernardlno Faria .1 u n 1 o r
diretor rto Instituto d« Crimltm'-
"•Kit. Almir Brandío -Maciel, pre-i -lidenle dn Aillomov.l clube Ohi*
niiuense e Carloa Portela, rtpre,
aentanle rt*- Tourlng Clube do
Brasil.

i Na rne.MiiM *c»aíio de Inatalaçlo
; .seVei peio secretario ri» .ÍLihtlrj! «
.Segurança designaoo o presidente

; do Conselho.
í emplaca men tn de «et rnl*»» ...

A Delegai Ia de Transito Publico
[ avisa aos Interessados <.ve Iniciou' o emplacamenfo d» aurornovet»
; em Niterói, cujo yraio terminai»
(no dia li rie marco próximo tutu-
Iro, de ar-orrio iom a** histrUÇdeK
I do secretario de Justiça « Pegu*

rança Publica. * plaVos e o #m-
plaramento -ierAo robrados ao

i pre Cp de -(OfOOp rerolhidos ao Te*' louro mediante anta extraída
pela Delegaria Para maior fa
'•ilídflde dn serviço de emplara*

, rnentn. *erí Instalado um posto
oficial no Campo de SAo Bento.

*S1
3S4

Se-1
sob i
909 !
534,
94S :
957
.962 '

conforme a relação publicada nos
jornais do P.-o em IS de .laneiro

|de 1942.
O bilhete n.* 336O0 premiado eom

1.Ü00 contos de rela. !." prêmio'
|ds Loteria de Xotai, foi vendi-lo
I em Belo Horizonte, pelo agente
: Ijiuro de Araujo Silva e pa,-i a
Celeatlno Pereira Araujo. residen-

,te em Presldent» Vargas — Minas
I Gerais

r*3o chamados
os na. 969 —

99.? —97

' pavimento
o.i ca ndldatoa
970
994

CAIXA REGULADORA
EMPRÉSTIMOS

HE

Serão efetuadoi hoie. pas-iincnioí

no encalço do conhecido desor
delro Manoel de Oliveira, vulgo I
¦Gagulnho", autor de vários cri-
met no morro da Favela.

Agora foi eie prepo pela D. G. j
[. e entregue as autoridades do j
11* distrito, ode vai responder a <jo4 emprejtimoj à-s sr^uintc« matrículas
diversos processos.

I 467.1
ESFAQUEOU O DEISAPSTO E I 17459

FOI ALVEJADO A TIROS 48S8
J2613

Em um botequim da rua Lavra* j i 1947
dio, esquina da Keiende houve 39120
urna desinteligência entre os des* j Jo49.í
ordeiros Afranio João Almeida, i 21999
vulgo "Dentinho" < e "iíoleque 

[23210
Aristides". j 40441

No melo da discussão. "Dentl-t -e9i

1 on 1 1002 100.1
1 1005 100Í 1007

100» —- 101O 1011
1013 104.1 1047
lft49 1051 1060
1063.

Sal» l —* 2* pavimen to —
rfto chamados os candidatos

Se {
.->ob ,

971 — 972 !
995 ¦— 99« '
-- 1004 — •

100J -- !
1012 —
104*
1061

O bilhete n." 2.1S6S premiado :om FeijA

l.uusirtni» — s Batista
Matapan — I, Sousa .
Serod^na — .1. Mnnint
Pon -- ,1. O. Silva ..
Ritmo — íi, Benites ..
Bl iant — X. 
Bruna — X. 
Placènza — R Urblna

45. I 63_'U-1

:9.19o
22.11Q
15740
2421.1
2"45-

9347
2.1999

S.-S8
17 59o

nho ' sacou de uma faca a feriu '.
o desafeto.

Passava pelo local o soldado
Anísio Pereira da* Silva n. 15 da I
44 companhia do i' batalhão da !
Poliria Militar que deu vox de '
prisão ao criminoso.

" Dentinho", porém, reagiu ? .
quia ferir o soldado que o alve- j
jou a tiros por quatro veies.

O desordeiro foi atingido na
máo • perna direitas, aendo me* j
dicado na Assistência • em segui i
da eonduxtdo i delegacia do ?*
dlitrlto.

O soldado foi preso em flagran ,
te • autuado."Itfoleque Arlstides, mesmo fe
rido, desapareceu.

VITIMAS DOS ACTOS

_'S5.i4
601,1

11534
b.UO
1154
;_'i2

I5*S1
i:7:i.

15779
25o2
9110

_'o44H
132o?

10264
16985

oO.io
»190
1091

5855 -

8177
28.14
on,

18717
1*706
«192

2J4-7

25J6.5
1434o
20472
1513

101S9
17*79
27168
2J9J.1
17741
22521
1022.1
11547
15682
I57IJ
3271.1

S477
282.16

27.179
15029
1325.1
1946.1
10189
10.'oo
4Ü61.1
25I8S
¦10441
22655

1076
_I1097
_'1109
__'11S2
-.!1155
_'1171
_ '1185

__ Illl.

106S
108.1
1102
1110
Illl
1161
1179
1189

107.1
109O
1104
1116
1I4S
11(5
11 SU
1198

1071
1092
1107
11SS
1149
1166
1 l>.1
1204

30 _ 264 — 328 — 225 -- e Car-
lo* Strui-h.

f Sala 1.1 — 1« paviment" — As
 1. horas — serflu cha mados o*-*
; candidatos InFí ritos sob os nn-
jmeros 174 — 167 — 142 -- 211 -
|S." ¦- 4SS3 _ ISJ -- 157 - US
í159 — 51 - Si — 10 143—11s" 48SÕ — 20S — .9 _ ;;-, nusob:l11 — 2"4 — 212 — 322 — .119— 
Jl69 — 165 — 4SS6 — 161 -. 297

201 — .1(5 — IS2 _ .-,61 53 .*~ 266 — 3(0 - 205 e Graclnda Pe*
reirs da Silva;

Instituto dt Aposentado»
ria e Pensões dos

Comercia rios

ATRAZADOS

O tule de carja n* 3&P2, dírlji
do pelo motorista Orlando Manso
ao passar na estrada Río-Sào Pau*
to. esquina da rus Ba rio de Ca
panema, colheu Marina Ranffti
que. teve morte Instantânea.

O motorista parou o veiculo pa
ra prestar socorro ã vitima, sen
ao preso nessa ocasião e autuado
na de._sa-.ia dn :;• distrito.

A policia fei remover o cadáver j hcad
para o necrotério do l. M. Lesai. [ reíli

In95l
25907
28337
1822o
.1220-
*5S.!
1359.1
214.1
2401
7le-
I.54S

1138.

lojil
26445

119.1
15885

42141
1540

207»2
22376
27005
407Í.1

5712

6445
17.144
!ó8h0
145oO

5»82
115-1.

5o21

2257 5
S5.'0

.12107
25191

1714
15425
17358
22.102

7«8
15684
3678

; Sala 10 —
471 _ «07 ¦

l«7.1 — 688 _
;744 — 745 —

116 — 1031 —
1093 — 1105

'1208.

SÉRIE — ARTIGO 100

horasAa IS
— 659

- 707
_ 7Í4

656 — 661

S04 — so.i
S53 -- 1039 — 10S5
- 1121 — 1164 —

SECRETARIA GERAL DE
FIVANÇA»

ATOS DO SF.CR ETÁRIO GERAL

Prova escrita 4t r-eajtraUa ém \T,
4' e 5" «érlt, — Artt.ro IOO

A'a -.0 horan serAo chamados
! oa mesmos candidatos que reall*!sarem s prov» de português e
> nas mesmas sala*.

! Exames yara preenchimento 4*
IvNfai na 1* serie rin curso ínndn
< mental — Contlnnaç*f1* dn chama*
da para «¦ rtinn 4» nrimlaalo,

. riratlnada ans ranrildnto* qne pu-
aar«i« ant cm, 30, ¦¦ reupe ctiva*

Inacrlçnra

| Oa candidatos dev*r4o levar
ttnta. caneta t papel mata bor-

, rfto.

S» Ia 21 — 1" pa vinu-ntn - fls
H horas - - .«-erâo chamados os
candidatos Inserltoe .-."n os nume*
ro.* 291 -- is::o — r,i i is —.
107 — 106 — 101 — 95 __ 15 —
341 _ 327 — 262 — 22-1 - 221
1S4 — 132 — 131 — 91 ¦ 330
«98 _ _(,<) __. 93 — 4f»ií _ i%:\\
1.32 -- 219 216 -- 1(1 -- 144
e Nelson Bilanpiero.

Sais l* pavimento — 68 — 12
114 -- 10S — 55 — 2>* - - 155 .
ISO — 331 — 11» — 197 - 20 - .
234 — 276 — 196 — 4S67 — 161 i
170 -- 31S ... ..*70 — 109 - - 96 ;
300 — 133 - 302 * iíS 141
194 _ |S _ 306 - 247 -• 277 -
**7-1 — Wilson Augusta dos San-
tos.

Devem comparecer Btelvlns du
Carmo Barcellos; um represen*
' a nt*r» ria empresa F*. Moreira k
Cia; Manoel de Magalhães Bas-
tos, Dei mira de Oliveira, Edirn
Duarte Gnltete. .fos--. Francisco de
oliveira. Sophia Welas, OI ia Ko-p
drigue* doa Santos. Carmelii exatB

parco Pinto na Divisão de Pievi-
dêncla, A rua Pedro Less-a n* 3
-¦ 4° andar, afim de tratarem d*
assunto de seu interesse*,

i DECI.AR ACUEI* OV. FORFA1T
A secretaria de corridas recebeu'at* As 7 horas d* noite de ontem

' declarações d*1 forfált de Çonjttra-
!da, Bel Barroso Pintan e Onen*
¦ na. ali-rn dos excluídos Esperado e

Ca bre A vi.
PBSAGBM PARA A PRIMEIRA

PROVA
A pesarem narn a primeira pto-

va e-jta marcada para á I ^o dai
:ard" Os interessados. JocVey*
p entrainetirs, deverão comparecei']
,1 respectiva tribuna, aquela horn

FloQuenlo que o Fluminenap tí-
para pera a vez tle fazer r.eonl-iaa ve*.

j lir a camisa tricolor, * *»pt*rad'<
, hoje pelo -Carlos Hoepcke", »

K*| center-torw&rd caiarinenae HelicS3| (jllnger, que partioipou do Ultimo
¦ ¦'"-¦ Campeonato Brasileiro contra os

56| f;auchu.«, marcando irêa ko»Ií. ii
4Sril,i(lo elemenlo liue é o semo ou
&6 SÍtimo dn posição que. aerâ expe-
51! rimenliido pelo rumpeSo neaie.*
57 últlmoa fiuairn ano». sA a.iamarA
Sí.conlrttlo ae der uro resultado po-
./ -sitivo nos treinos a que vai se

submeter.

OS

Ci

EXAMES MR DICOS SA
r. m f.

mtinuani H<^ndo examinados!
dlaiiaraenfe oo Dcpsnaoiento Mí-1
diro da f.M.F oa -ogadoi-es ioa- '
(titos pnra a temporada do cor-
rente nnn.

Como vem sendo noite indo. n.-*
exames sío Iniciados *-.*¦ 3 horan

<;omn Justa venc-dora a _Ypi*fE©n-
tação mAxima do America F-", C.

PARTIDAS SIMI I.TASEAS DO
Cl.fH EDE XADREZ

O Clube rte Xadrw rto Rio tt
Janeiro vai dar inicio * uma »*-
lie de partidas si mu) tan eua. r,o
pnVximn m»*.

Ar partida''* serflo *-ondutida.-
pelos entadrista." da )' turma na-
cional Tlngo Manfinl e Caeiano
Netto.

-- Nh «Ade rio Clube de Xadrejf
* »v,niüa Rio Branco n. 1?--.. V
andar «ftdiíício da Sociedade Sul-
lliofrandenaei, pioaaepiero ,1ia-
riimente a.« .--ulaa de xadr^-i «
hiidue o>i" íraiiiitamenta aão m--
niatradas a ittalquer adicionado.

- O i-faihiad» d.i lornelo D:-.
Oscar de Carvalho Azevedo aerâ
conhecido n« orójflma semana,
disputando as principais coloca-
¦.òea Plnea Rablnovlcl e Gímldino
Isidoro

DR CESARÍN0 RANfiEL
Riioa I - Chr/» s--r? Áu. Menirpal.
Kmtrtfn Sll,,, Ili, Tri. 33-««74 Ti,-
mr» *-m domictt.o,

DBSFBRF.ADOs
CorrerS o sem fei rad u ra s os

animais Opanlo » Botirlette, hoje
e Passos amanhã.

DtJignseiti
Foram Hfíipnados os contadorei Car-

loa Menfirs Bs--ata e Virjitio Rr.t Ta.
uoriia. para o Departamento de Contabi-

os estrituráno* — Edi Dl lenca-
Ju<é de Patva Patiicjo - Luciarto

EM NITERÓI
Está de dia. hoje, a 2*

: MEDICADOS NA ASSISTÊNCIA

Froms medicadas, ontem, nn
j Posto de Socorros Urgentes as se-
. guintes pessoas:

Maria Lúcia, de S anos de Ida*
Ide', íiiha de Darlo Gomer residen*
I te i Vila P4 Pequeno, com feri*
mento contuso na reg*l*So frontal:

| — Julieta Alve* de Araujo. rte
33 anos de idade, reeidente á rua
Nova tle Aievedo n. õZ, com fe-

¦rimenío contUIO na reçíAo írori
Uai, em conseqüência rte atropela
; mento por automóvel.

Nosandra, de -t anos de '.da*
'de, filha de Patrício Neves, reli*
idente i rua Miguel rte Lémoi nu-
| mero IS, casa 3, cora fratura do
numero esquerdo:

J«sé doa Anjos Lopes, de <¦)
inos de idad*. residente no A'-
antara. com fratura da ei avlcul a

j Correii dc Sá r n eitifeta Ri-bem rif
j t-iircira í'f.nte. para o Departamento He

delegacia Rendi Imobiliária; oticial id min * tlr ativo
Aida Forinn Cintra o * ou escrituritíoi
Guíomar S-irmcnto Padua e 7.-jé úe Saínl
Miro, para o Di-parumcnto rie Krnii..*¦Divprsai: o escriturario Nadir je Paiva
de Mesquita Barro;, para o Departa
mento do Tesouro; escrituiano» — Sie-
mtn« do Monte I ma — , VaUir Dial
O«ono. para o Dfpartafr-ntci dr Kencia«
ile Llctnçjj; tKriluririo, --. I),i|cf -j»
Son» Guimariei e Ana .ia Silva Go.
mti Ajjunçio, cop„ti — M.tío Ferino,
medidor — José do» StntOí Viana *¦
finitia — Jorg, d, R«h, Cabral, par.o Departamenio do Patrimônio.

DESPACHOS

Jael Pinheiro He Oliveira Lima —
Muilcnho n dnriacho recorrido, ccbr,n-
do.ie o impoito relalito i compri -
Tenda na bj,t de 3.613 -75OJOO0 e dtce-uío Mbre 7*3:000(00(1, e.-u corre,
pondenie «o. «ncirer,, atendido, reli
.irrvemiaentr fompraci':*. —- Eugenia M»*-nr*. C>n-iiho - Kestitnne -m ,ermoi,

1 Í?A serA permitido o acesso, nos
: rerintoo destinado.*» »oi exames,
jaos candidatos devidamente ins-
: critos e chamados.
I On acompanhantes e demais In*
Leressados conBervar*ae*io na» sa*
Ias de entrada do !• e 2B pavi*
rnentoi.

Sala t — l" pavimento — as
: 1 *J hora** — «feiào t.hamados os
candidatos Inscritos sob os nu-
msroa 4<lo ._. 4i?3 — 112 — 105;

{ 10 4 — 51 — 'ül — 3,17 — 325 —
.126 »- :.-..- — «3 — 126 — 172 —
171 — 296 — Sl — 78 — 37 _
36 — 3X4 — 7 — 4S07 -- 1S1 —
1ÍS — 156 — 2IS — 121 — 122

! Sala l — !• pavimento — A.» .4
horas — serAo chamados oe .-sn-

' didatos inscrito** soh oc números
1*4 — 314 — 195 — 14Ã -'- 146
147 — 201 — 20(1 — 11S —- 213

| *,:.; — 115 — 343 — 237 — 157
206 — 17» —- 24 — 226 — SH
336 — 149 — 130 — 207 — 251
Zõe\ — 77 — 352 — IH — 335.

i Sala 7 — l* pavimento — ãs 11 '
horas"'— aerfto chamados o* can-
didatos Inscritos sob oo números
SS — 127 — 125 -- 137 _ 1*4 —
54 — 4756 — 4525 — 113 — 110'
334 — 336 — 130 — 126 — 220 I
:'*2 — :5< — 237 — 266 ._ 255
757 _ "3t -. :6? _ 76 — 513

Hoje. II. ás a horas — sais
2$ — I* pavimento - ?t!» — :_7S
16 — 23S — 99 — -.4 — 33 — 342
347 — .163 — 3V — 233 — 176
153 —- 49 —* 312 ¦ 3S ... 154 —
234 — 241 — 2"*« - 80 — 73 -
273 — 192 — 211 — 265 — 15S
14 — 100,

Ho)*-, dia 21 >< 11 horan ¦¦
\\\n 23 — l* pavimento — l'*S
:,\, _ 214 _- |S3 — 2S5 — 46
(.4 — (S34 — ISS — *.*}_. — 2f.7¦;5n — 339 — 162 — 308 — 303
177 — 4S41 — 279 17 _ 16
325 — 196 — 270 — 287 — 2:2
102 -- 3<6 — 179 - 229.

Hoje. rtla 21, j« M noras — -«aia
19 — 1" pa vírnon-n - 2<i9 ¦¦ S!*
85 -- 76 ._ 215 22 — 240 -
19! — 271 — 290 — 4853 — 259
203 — 48,'.l — 343 — 332 -- 1*5
241 — 244 — 175 - 248 — 292
1771 — 32 _ .19 ' 53 —*I91
!*2 — 27t — 27:' 217 — 21^ --
243 — 3(17 — 25 I' — 21 —
166 -- 295.

H.iie 21. á* 14 horas .«ala 13
1* pavimento 320 — 210

310 -- 1982 — 7" - '-'9 — 324
186 — 338 — 26 - - 136 — 117
52 -— 351 -- 354 261 — 2.18 - .
242 — 222 — !<-' - 17.1 — !6(
282 — 2'0 — 2*1 — 35 — 74 --
283 — 87 — 86 - 50 — 209 -
-,05 _ 31 _- ir.:» — 4999 13
202 -- 315 — 11?.

ContlasAei Jul_.Mli.rm dt» rxnmt
de «rlmlssí-n

Ficaram assim "-"T*. unidas se
respectivas comissôe* julgadora». •

I* junla — Antmr-r Najccnl**,
Arllndo-i Frises t JoSo Caplvrano
Raja Gabagita.

2* junta — Nelson Romêro Ro*
berto A"Ioli * George Sumner.

3* liiira Othollo R.is. Wal
rte miro poUch * Feio Galvão

Ir

Solução para a deficiên-
cia da combustivaii

Na audiência de ontem so se
cretario de Viaçfio e Obras Pfi-
bllcas, e cum o sr, Amieiii Soei.
diretor do [apartamento d»»
Traneporiesi o prefeito Henrique
Dodsworth teve ocasião de rece-
h*-*r numeroso» encarregados de
ga ragas da Prefeitura, com os
quais estudou os meios tendentes
A not ina lização de servidos de
transportes, especialmente de pa.*-
sagre Ir OS, oom o objetivo de achar
unia solução pars a crit»** df com-
bustlvels, originada pela situação
anormal o:ie ti .ravej-eam os países
fornecedores,

CASAS PORTÁTEIS
Voi'(i V',,A 70 (Reultrsl

Dentro em breve a« tropas ume-
1 iranas começarão s levar i onsi-
go as suas próprias casfls O De*
partamento dp Guerra adquiriu \A-

1 i-í» milharei» das mesmas, jd pron
tas e onl ros milhares estão em
construção. As casas sna coastrul*
Uas de madeira e ocupam rela ti
vãmente pouco espaço, podem ser
desmontadas e montadas fácil **
rapidamente e obedecem a díítuen
t*?f modelo* para os vôrios clima*.

As irtsa.*! f",-am idealisad.i« peio
eotipo de enat-nii^irns dos &Stados
Unidos para o aquarte!am«-nto ri-
tropas em Ingare» onde a cons-
trn ção permanente * desnecessá -
rin 011 impraticável. Cada -im.i
das ca*>as tem rapncidade par.i
\ jnt*> oti o'ia ren'.<* kr-rn^n»

Conferência do sr. Salazar
com o ministro alemão
Lisboa. 20 ' A pi — Foram

roreHidos, para uma lonç> ¦,on'e*-
r^nefs pn'n «' • Oliveira Raia*w
nre.s'dente dn Crnr

t» BSÚ4. U.ÍITA » nUtt ft jf t""*jti

rtiralti, «m -'oaMaaeiiíU it a.nt, '_f ,*™rrft.2" ! «ÍS™«!Í» 4««u iw* r*-!* -r'M_m J*: — illf — -" — "eraWa í- Siirio '. lipoorlo BI1-K-" Alewuih- r - <-'"a:e!hein! Ct.

DIVERSAS INFORMAÇÕES
, EXERCIl.TOS DB ONTEM NO

HIPODROMO DA OAVEA

BFn pieparo oara os **ieus »om-
prbmissos de hoje e amanhã no
hlpodromo ria GAVea estiveram on-
tem se exercitando na pis'-*i de
areia os animais Águia, com D.
Ferreira, -seo metros em 37 ' Ara-
taú, com W. Cunha SOO metros

! *-m 38". suave: Arco íris. com K*
Silva. 700 mel rna »m 43'' Bani-' lho. rom .1 ZuniRa. 600 meti 05
cm SS": Bolldo rom .1 Vuniga
H00 metros em *9". Conselho com
J Sforrndo. .'ÍO metros em 22"
Oran Spnnr M.m A. Henrique H00
metros em 37 4 5", Oalantte com
\. Keveí, Í00 metros »m 'S'

Narciso rom I Sotijsa, 3fio metros
em 22 rã: NaurgilC-, com R Ro-
tirlguet K^o meiros (»ni **;••" • ul
;«mos 3üíi metros etn :*' \ '-> Or-

i çamento. com C Morgado e Uru-
cBVê com S. (""amara, eni pavelha
fiOO metros em 37" .* 5 Pipa. < om
A Arau !»v sr*o mett ue em 3í".
¦suave- passos, rom I! Rodrigues
KÜO metro.» em 37"; Rodo. rom K
Silva. 600 metros os ultimog Ôrid
em 2*3" Romântica, com B. Sf*
\a BOn metros <*m 3-S" Rosbife.j
com r> Ferreira. 3S0 meiros etn
*.*" ? !,- Souvenlr com .1. Mes-'
oulta ->f|rt metros em !tR". T-*t.rr '
¦*om E Silva Bon meiro* om 3â
e Tipf.is. rom C- Morgado 7f-0
metro" em 44".

MI'D01' HK ENTRAINEUR
Boi es dor que s<» encontrava -»

cargo do entraineur Eurico de OU-
veira. fo- transferido osra as co-1
cheiras de Oswaldo Fei.io.

TMPRENSA TURFISTA
Ratão circulando --.s revlitas e.s«

necishrjidas Vid» Turílsta, O Io-
fkey. Turf Brasileiro » ''al-ndftr.o
Türílata BrftaUçlro Tte se ant«-

RBÇIXDIO O CONTRATO

O Botafogo F. C. nílQlull or
tem, A F.M.K. comunicando que
ifoindtu o contrato que tinha com
o kc?p^' Bn-ndSo.

PARA BLBGER O sn ASTOSIO
DE A VEI.I.AR

Cum um i-xpediente vullono e
dos mnis Importantes, reune-se

. depois rie amanha o Conselho De*
llberailyo <in Am>-i-ir» F*. C. En-
tre outras deliberações, os conse-
Ihefros rubros eJeijerâo o no-,o
presidente d,i rliib». ruja eacolha '
recaiu unanimemente no nome dn
ar Antônio de Aveilar um dus -
elementos* de maior destaque no
seio americano e carioca.

¦"a; dirigir o match
decisivo

O IUI7 Marin Vianna >«-m ri*
sei conytdado novamente pela [¦>•
deríí.áo Mineira, para dii-ijii i,
mBtch decisiva do Campeonato
Mineira, que «i-rí di.putado ama-
nhã entre o Siderúrgica e o At c-

CONCURSO DR SALTOS

i om
a F, M
amanha
fiuanabai
t III so de

rés oncoi rentes, apent*.**
1e NataQÍo fsra disputai

A tarde, na uísctna d
a em trampolim, o c.n
Saltos da. classe rie " iu

nors" o Fluminense itrfl ura i -
presentante que * ,, favorito. - n
(luanalj^ia doia Mauricio Lei*
kem. riintrolaiá ,i prova uuxilla
do poi outros juij.es.

FORAM PUBLICADOS

f>« novo* estatutos d» i' m y
recentemente aprovado» p**lo Con-
selho Xacionai de Desportos ip-
ram publicado», na intejfnt no' riitrio Oficia!" do i-a 14 do r-r*
rente mês

PARA O TORNEIO ABERTO

Encerra-se d «pois d* •*. n-v n-ià
A« fi horas da rarde o prazo r^r»
tecbim»n'.n daa inecric.eü do*
clubes qtie devem disputar o Ter-

Aberto írganiz&do nein fre

TÊNIS
REUNIÃO DO CONSELHO

BRASILEIRO DE TÊNIS
Está mercada para a próxima¦K-S-inua-íeira. à 1 hora da tarde,

n.i C B.D., uma importam* r»-
'niãn do Conselho Brasileiro de

Tenta.
Neesa reunião, «eiâo Iratadr-a

as«un'.,a referentea h próxima
diap.ua do Campeonato Sul-Ame-
ricano, twe deverá ser realizaio
nesse ano. n*t nosso paí«.

FUTEBOL 
~~~

OS PRIMEIROS JOG06 DO
CAMPEONATO

Em 5 de Abri. o turno neutro
O preeid-n-e ria F. \f, f. n.

Vargas Netto. aprovou ontem a
'«bela dn turno neufo do Csi-n-
peunato da Cidade, que sei«* inl-
ciado nt, dia ;> de abrtli

Como t sabido disputarão o»
ii es nnno. do principal certamen
da -idade, oa 10 clube.,, qUt »,_
curaram na lenipoiada panada.

A primeira rodada do proxjrro
Campeonato d*- aendo rim * l*.-
bela ja aproiadrt. consta do* ae-
guimes jogos'

Anieiira i Vasco — campo it
São Christovão

B.insrt i .SAo Chntr.ováo —
campo do America

Madureira i Kctafr-Kn _ f-am-
po do Flamengo *

Romsuccesâa x Fluminense —
campo dn 15o(a,'u?o.

('anto do Rio i Flam-n-ip —
campn dn Fluminense,

-en'aT ."rr." «empri- -ver- rraode deraçâo Metropolitan-i -*e Rj.
_üi'.«a_ tZ!l% a Ui-AZSi ".ilLm ¦ ieibal.i u* ço _no ?du.3. teve

0 Conselho Municipal dc
Lisboa homenageia a

memória de Olavo Bilac
f.i-ilioa. 11 , A. P | - Tor p *o

pcsia do jornali-ita l.i-ir Teixe.ra
Conselho Munioioa'. desta cupltal
icsoive:; que _eja roíocadn em um
dos jardins ria --idade a piata ofe-
ie'lda peln "Centro Carioca" do
Rio a*- Janeiro, com os dizere*•0'avo Rilar" o príncipe dos
Poeta, ¦Rrasüeiro*".

O lardim. onde a ph-» serA e-j.
locada, recebe-? lambem o no.Tis
de "Jardiai Olavo Bilac".



CORRETO DA MANHA — Sábado, 21 de Fevereiro de 1942

HOJE RRV LIN££ ^^NfEj^*T^ON^POWER^^RSTA wayworth- *
1 ~ 3 15 -,,5.30 _-_w_m-_mm^__l£_________Z—»- n*_r ,, _í>_^jih_v

J-45> e HO ãoir&ç SANGUEi^-9* *F-. i /-., ^"/ - i
ff<rTiíÍ.T_ j

H.IJ-V.hl
OTTO KRVüER e JOHN LI TEL em

j - .
•••

WLTDONi

12." c 13.* episódios de
"A VOLTA DA ARANHA

NEGRA" (IMP. 18 ANOS)
Comp Nacional: NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA (natural Libero Luxardo)

0 POLITIQUEIRO" (IMP.

10 ANOS) Ipanema
United Artists ipreienta a obra-prima de Duvivier

lll V/ÍM A //
com MERLE OBERON

HOJE
Settãet a

a partir de
2 horas
(Comp. Nacional: CINE JORNAL BRASILEIRO 2x92 (D IP.)

LYDIA
PLAZA - H©F- »2.*tt.te !•¦-»¦
-ttOttEN-ZINHOST 1KO

... 'tnl. IflRH^nt. *. HWfc ....-aicmi

*U_c CMnMVJUL. CMBOC* ID*. W»8_

OLINDA — Hoje: no palco, ás 5 e 9 hs
lrm.1i..* r>,.fflnv. H,.|l,.p, I. ,-r'll*. .» 1'arln*. KMI

N:i i.lti. li. 2 hi" " .Mi.NSTIt" Ki.KTKin

tMP 14 ANOS N..H  r.n.r IMP 14 ANOS

CARNAVAL CARIOCA DC 1942

OPERA — Hojo: no palio, ás 5 _ !) hs
U- 

¦l_..o.lal.'. 
Afi.i-r;. . '".il-iil \. iri.. Mt.1*.-*. A Uv *.|l:>l. i *

1 li .11-1 i lV*. | Ar. .' ..... i l • i. Ii.i N.i ... :.i i» _ • . .

t. i i.-.ri,-,. IMP MANOS tu, IMI* 10 ANOs

CARNAVAL CARIOCA DL 1942

fHRISILNSE MOJr.
— i i.ni iu <_ pi n m

IMI' IS wos
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MXII.IO DO GOVERMO AO
TEATRO NACIONAL - O prciidmle
ria K«t'trblMra apro voa . plano elaborado
lírio Serviço Nacional de Teatro e r\\\_
lhe íoi enc4niinha'.(. pclr. mi d is tro' Cus«
t-f-o Capanema para incentivo #a anvi-
dades trauais em 194-J.

["raia -_e do auxilio (jo nuvem
'|-i i\ para a est _ çio teatral tjo cot nrmir
ano e *e (íestina ao amparo í temporada
ile uma companhia de Cflme_lia« nticiali-
tada r \ várias iniciativas rie ca ratei
particular, por mem iic prêmios, custeio
<¦*. "tournée*." e montagínj esiKtialtz*-
das O auxilio oficial içú extensivo ao
teatro mu._ca-.o, tle opera e opereta*. a»
imaÜorismo teatral representado pelos
estudantes, tra tro infantil e grupo* ee
nictn particulares, e ao Curso Prâttcn
at Teatro.

A ver ha apnva-ia pelo governo Ir-
d;ral e de 1 100 conto, de reis, rir vendo

sçguwte distribuição; Comédia
ra — JOO contos de réis; auxilio

a Iniciativas particulares, SJO cantos;
proicc.10 so trat-o musicado (ópera e

.'0 contos e so amadorismo
.Oi') conto.»

,i.
sü.tidii
\l i. ei
.'Ul au
VUS-i-ii

varias notas
¦.MAVlir.LI.NG"

na il
•> ilu

ESTREtOl! A COMPANHIA l'RO
COPIO FERREIRA - Ealreiou ontr.ni

. l"'-mpanhia Proiopio Frrretra. tjue fot
ocupar o Tt-atro Srrrarior Procopio e.
«•^'hen piiar dar inicio » sua trmpoia'iai. iimi!. i-eiil-ti). „ma „„ rte M„hé_f 0 B*mil ha_ti'ugt_ula. tocalr [w( tratluçÁo livre do jornalista e crítico¦ttl oqnrridp em teatral Bandeira Duarte. Km O Bur

.1 hísto* | fi**1*. 'Fidalgo éstreínii a anix \lma
a figurar no elenco de

W _J^^^^^^^_^__f^-__^jl ,mp I
¦ nr*#*/i Im ^ m ATE' ,8 I^Uwf-v-Vfc^ AN0S I
W»' 191 ____§ J # M copia I
L^_^_^_m__jL*JjLmim_f\m

^-u_. t_Lin___f^S__r_f\^)i

I I" iiAK'1'A- <:_~jrY W',r^^S^_e*_J______\__\\

___^*\_T\__^J_^rWrjm "-.Bniplemento Nacional B
lllllll 9 CINE J0RNAI. BRASI* ¦
¦ __§ _\ ¦II \\\m '.Rino 2xi02 — ni.pjMMj

0RS0N
WELLES

-.*.,. une**<ria segredo mde Costa, que pas a
Procopio Ferreir

MóHiroc f% Farmacêuticos
VIAS URINARIAS'

publico

0 Burguês Fidalgo
.\ engi-açad_S->i___í "e;._

tradução Lm-e :¦; E
NELMA COSTA, ma o

fe \t

teatro nacormi, aa ~i_~<*.. mt " Lij-crlia7'
?••¦?•??¦?

'-..* WKi Q % TWB. OT flV (•'ri I

-Umariru.: I espera ... ': t::, — Sissws: Vü '. '.- k

¦______! WWW^^^^ t_W

Jt

fi.ESn phatiiO no SERVIÇO
NACIONAL ÜK II-ATRO - Dtxlt
untrru esido aberta.* ria .tede do Serviço
.Nacion^ d- featrn a* matrículas par^
as aulas de arte rie representar, lantr.
lorgl c bailaiio*, O-l candidatos sào aten
linli" na .ecretaiu do C. P. T. todos
os dias rias 12 ai IJ horas.

«ECM H' PARA SAO PAULO A
Ci>MPA.\HIA iRACEilA DE ALEN
l AR.JtANOEL FERA - Tnm.n.ila a
ma temporada neaia eapíial. «eguíu pa
m íão Paula a Companjiia Iraciraa à?
Ale tura r-.VfanoH P<-ra. Esse conlunto de
còm •Mias v.ii realiaar o» jetu cípetáculo*
no Teatro Avenida daquela capital.

- DOENÇAS VENEREAS —
MOLÉSTIAS DE SENHORAS

TRATAMENTO DS BIENORRAG1A COM VACINAS

DR. JORGE A. FRANCO
Cbefe de Laboratariodn Institutn Oswaldo Cruz

l>7 — QUITANDA, 6.' ANDAR, 2 A'S 5. TEL. «*75l^ __|
BMüNOnRAGU E

COMPLICAÇÕES
K. Caiiao, 4t. (.' áa 14 ha.

fc.frmrm /c__a_v_rl ^

DR. 8RANDINO CORRÊA

I_.iim-.-IIu f)iirrli-iii
: mt»ini vU&o nr*. Braflll propocclo

, í nou, •* iih*» pru lh--ío nipnmo o Pa-
,'ilr a..i t*"1* ¦apfsfnts io-A novamente pm
ia pn-• nHi-taz. jâ n^ próxima quatiarfelra,

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA ~ AV (ET%riniTx'
Or. Mauro Lins e Silva' -u" *-'¦<"¦*<•1»-- 4a-T»f2-,^

DR-TOSÈ' DE ALBUQUERQUE [Am

0 FILME QUE RE011 EU TODOS OS
PREMI0S1

Orson Welles receberá peisoalraente, na iesM. dai
10 horas do Seronds-Peira m diplomas 411» lhe com-
beram ns concurso realliado for Cine-Radio-Jor-
nal, pela melhor interpretação masculina, melhor

direção « melhor tilrae.

7L*& ^ yxossã. TrxeUor fcortte.

HÊÜSPLAIA \f

RADIO

itt

Membro efetivo di Socledad»
da Stxnlogift To Paris.

DOI-NCiS SEXUAIS lin II»MEU
Rim do Hnsiírio. !T_t. De 1 A* 7..

(V 2..-I1I 801

rttmats
i-ENliEM-si. i irtiorrlolmi,* "Pcniin--*', d. ptdíar-4*.

i.i. :s*6!):m

ii rac»
Tratar p*
:s3in sa

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Dr. Orlando Vaz ^
Dr.0clavioVazJiS!:

No Ministérifl è_ _______ ttr -'••)ini;"t;'lu ia f5f_co<
ru*!-/ it.uur

DECLARAÇÕES
Sindicato das Empresas Exibidoras
Cinematográficas do Rio de Janeiro

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De ordem do sr Presidente e de acordo com a alínea a

du artigo 29 dos Estatutos sociais, convido os senhores as-
sociaiios, quites, para _;e reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, no próximo dia 24 do corrente, às 16 horas

em a sede social do Sindicato, para o fim especial de serem
«ct-iludos cs nomes de três associados para figurarem da
uiiU a ser enviada ao Departamento de Imprensa e Propa-
ganda, de acordo com o Decreto-Lei n.' 4 064, de 29 de
Janeiro de 1942

Rio de Janeiro. 20 de Fevereiro de 1942.
Diiminços Vassallo Caruso — Secretário.

(Y 294641

Aí Cl tido 0'-a_.at.ara,
logi

i *. T. :_' 40..'
(V 17562) SU

N*^VV'^i*V'*^V^VVVV^%^'*^^V*>*iVV*>-**V*i-i*VV*>**VV^

Diversos
Enceradorialaíale^o'"'

i DR. LUCI0 GALVÃ0
CIRURGIA UERAL - ONDAS

CURTAS - R 7 SETEMBRO. 91. 7.*
— TEL 42-1.66. (Y 16301) 80

Con i ii I I nr I o rio

Dr. César Esteves
CLINICA ESPECIALIZADA

Sô l>.UtA- SENHORAS
Conütiltaa diárias da 1 &¦*. h.
Rua ila Assem hl('*in, 115 —

Fone t '2J-08S2. (SOI

Jlt.niro iik
'isa-_í de

lli:ilI'A'ITA — Pr.
'. rua ... 0''it.i*i'l

r.T. ly _i)4i-._i m
tt**-*********^*-*^^^^**^*t**,^^^*-t I ''fí-.VIS'1

lé Prin-
com pes?

FÒal hahllliado <* de conílançi,
, ra.*-pa. calafeta. n máo ou ft má-
quina, por empreitada. Atende1'"-im presteza, cin qualquer bairro
n_t-.ido. :a-io__ fy :oo6ii ti
/"1ASA1, cstraogi-lin ót liíirtp. -»(lnca_l('

; \_; |irn.'iir» deade eoOlfÇO f\. ruarce [>ro
Mum rlndoiiro, mi ima A« t-míllt Ai*-
i tlnm r <l» lir-íonm-l-t como nnlroí tiWJljl

! Itnoa, nm i>¦ *.n i* nr«'i<lo oiirir» moLIliflo
i om . .itit|.>tn [Vfn. oo » íU-ifiil Ubííífldí
lr.t*rna pnrt p*-*]iift.o» «frrti.-o» catei ma
imrji ¦. nhom [>Ao-**f ? pédém-lí ríi>-

| rftirtai. Pari wmblaar fi-n.r telffonar
! _»«-«-*-_.-_ iY 27ÔSSI T^
| t'H*t*1**e*+,^^*^*^^^,+^*i*i^ljei0t0t^*JtJ*l

Achados e perdidos
PEBDKD-HEa {rata tui

um tucl df .itlmíção d*
) clara, • om rnit-lrma fra.

** ensi»«tf de «uro. no liMlet*1 rto
Sfio l.ut». dia IO A ni.'l» ti.¦!:*¦* Gru-

I ttfloa-ie bom ¦ quem df-olt-p, Trlfíon-»
nr,

N» fc-nM
:*i nrt\ m u

-.W'ni.r.ir.1, i*l
C*;u_-r Pivtw
pttrtKnu*iwt>

lu nfli-lul.¦jtrltt tnJnlKt;
pari-fucídí*

-» nt-T »**.

edifício ruKM c,ob dos Democratic.s

Empregos diversos
PRKCISA-^F. 

tl> ifuiledor ativo nue re-
nba multa )trnfli*a e bons relaçfiei

r>_..>

> tn»+i*tA^^_t)^t*^*t_»*im0t*tt*a+***tj*0&t0»tf_PMft0*

..merfio üe p
Preferencia a tii
io da Veiga, li*

rjulinlroi.
filar in_lí. Vrai
;. IV -TO'...)

Cosinheirps
P""llKCISÃ'n irlvl

KK de tuuâ coelnh^tra pira
lal. Ku;. Beoador Versuelro,

Ordenado I3ft$000.
|Y .'JI6NI 4_

_ II i CUtl"» —

HEYESJ5 A
ilt.filn líernl Orütnnrtn

unvm.-adcjH o.» .Snrs. Acio-
ura .'¦ r-íuiiirem em. As-•;•¦¦; n. Urulmtritt, na sede

nm du Quitimda -ft,
.lll.ini*. UO lllll -.'II ,1»

e ¦''•_:. ,i . H hnras, para
ii i* apruva^Hfl 'i*> Relato-

** ^* ^a »i/9_

ttVftTttn. tu* _Ht'-'»n -ii. C-ir-t^i i
MlníKterjo fit< -;i'f**"i r»* P.m:ui
_l«lnr nr. E. ••-. lm

t nmniiiii tu ;* f — <•<
n n. oniuíT t, "iiiit Hüi f>r ;•
j.imri t fi íi ii t.-ii, j _ii-m<
Tri*-.'-. i, , . ,- , i„.

Oíftin. t i'iH|tiiiii:*t.i iu tiiiti
Varia »** Dmrttni — Pm n-dti hu
r'ei-ipnunr)! pt."i in.i EUirtitmiíi
'ora.iT 

pfn<trií \. ãlNltnfii^Ui iu .1.
r^^nriP rtr £n'i(T t*. í-.:-t-¦¦ t t
Acr.i_r.rrr-. TtvoímnrtYt** tu 

'£:it.vç.\

.Wi!l;.a.i . cor^neih . iifcn iti ?¦- '
Itfiexl. Ai>"m*/ Mivrr-tíii- ..'-i • • rn
rirc dm- 5itt,' *¦><¦ Ct-."v__'A.t. -jíiiüi
rot fürnofiis riu "rüf-i-i, l:iv. C.:v\
Almeic» « >':¦ r>Ml ...f. "ii ; ir ;. i
V*-tcnp.*c)iip r- Ur -V ,.'!>!¦; _"n

Maitrlnuli m í;h»i.ii üt fartiiti
Slnlur — • - n Iiii.1 ". i ii-i i'r.i
*pr_ipopí8 riu iin i ef f. .. í
re.ft-rtii.-f _> nu .:*j.,í. .i. m ,'í; h
/ie Estaüíi _.l__tfir ritif "/iíicitttt- pti
coiiporri.ra.n_ ó* |trm:fc!i rufriiü
rnpp.Etrt:-. tic Euriils oi Eiuuií
W»lor.

DpK|>ftt*'h|l- lIÍVtTMIl* ln MiMíiii."-
— Fiirtir Lrratisfnviuivs pn* in*¦•«*
Wtl-Ill' tlt. HI**' i.f ttl _]fc.).l í>Hi
Job-*; T:íPii.niri* .-t.,n.i "íí», üi viu
<.*•( SuplrtWBU *kl ;_•.•• í-.. i lil::S -'•!
me.* tín NftRniinuTi-rn tu **'í:i>
dr» * T._,£,..___ i 'r ili f.- ..1.1.-U i>
T-í* i"fer r>r Cn ••fciK**!! m.."j i
•flri-po Mowijj ru A.".ri.t.."ii. p
CnEtí -ífrrriRi-dr- Hi* Síii*nnlii
Osvaldo eu ;\. t u, _.(i.-f ;-f in
Grupn tjf Ar_iiliE.ru i>- ?¦.»—»t pi

Püilru
1I..111,.
uin Kel

K.luli- .... i. I.
¦Y 25413)

HOJE
.1.,v._ « ,!li*i.;ãíi du .-un

i,pi.„!_e_ pan, a 2] dg Fevereirn de m2.
hi.i ti.i Jui mn hiez antép
:.!_.*.>.-_.-* .i-. 11-nni.foreni'lHS1 'I-*"11 MfMAi.. ESTürExno E Altyi I

. - t ii.utt-s** dentro rta- CONSAORATIVO
itn/.d i -üapoflli.ftn dos*
i.mi-las .» ,iu.-.in,..ntn. a; BAILE DE VITORIA¦'•• ".•¦• 'i Art. 'ia Uo Dec. i

.. ; 1'i.r.i -utneniorar. com m m.n. mbida» ma ;J.iii.iim - d,i F-VerelroUictisü». de rwilHio , i-.nl_iit.m_iito1 fleutorratico, o NUSiíÜ IXDISCUT1 VELFcrrclrn N-.,**,, — Pre- ÍHIUM o NO CA-tNAl Al. HE im_. . I
| ll dt-api-uo ile bIüuqb t n itirpjj d>: ouippi- de **iiimii Leftii F",*— | iro» ? h ji tu*., nín conargulu, mio consegue

n,i« mn iri,-» irá Jánmis, ipa jar u mn- 
'¦

t.xiirv. Li)nMi_:ra';Ao popular < que, par (Und» d» ('enteou* df milharei de bôiai. I
cismaram, nu araade imit_ de ter-1

u f-ira s-nla. CAMPEÕES Ctl CAR.VA-v.u. CABIOÇA, iritaiiJ.. ti" m um pn-' tu-iaunni nunm tnio : M__IS UMA!!!' K (H'tn »e ptideria e«iM>rar di pupulaçUoSonslruçoes e Adminis- ,;¦'.;;:;.:, T*«i"*™Z.'%,_™_V2:.
Itmlmlhado pvlo t»l«n'(. senlil d.» pranete j
|«ill,ln hra.ll.lrn AXHKI.O I.AZAHV , ilr
i-Hii» pn-Htirantot t- lotelfieiites «uitUare*.: I
i Pne* l.em*, n neiiltbr; Aleundre, o pin !dos. SnrSjlior; (¦'rancl«co Silva, ii-arpitni*-*: fia»-!

o destaiiiar do» aanton. elrtriring. e D. Annlta
açu Ara JUoIpIIio. costureira.
iloiiumen-
l-tlg-n _;i 1 MISSA INDISCCTITEI E IXSOFIS '
1« -.'li de! , 1IAVEL VITORIA

t..ffioi)irlo. dn Ajtila Aliin*_ira,
reverelro Vnleot^i f Itios-di pioneiros

ilo ''arnuviil!
ide ii te. * Vitoria to\ nn««a .. mi»-».*.'__ oQl.lftj | N"*> h« nuem nejtar i*"««»

K.nn t.il

CURSO DE RADIQTÉCNICD
Aprcnilii em *siin piópi-ia renldcncia, pelo nOMo Famofto

siatcmá, imi- correspondcncln, iiuc ensina a construir e oon-
cortar qualquer aparelho ile RADIO, e »sslm V. S. deKObriri
Indus os MtriMlns dcsin reniln-a profissão. O Xosao método de
ensino ó o iiníi*o no cencro, e Tomece 80 HçSes enlre pratlauo icorlcnf. *_ niuplo. oricienie. completo c barato. Kornece-
mos a loilii" os nluuos um cii.so GI1AT1S de TAQUIORAF1A,
tnmbcm por correspondência. — Escreva mandando seu
NOME e ENDEREÇO, rpic nós lhe enviaremos o Folheio
E-pllcnlivo — IIADIO E PROSPERIDADE — UMA MEX-
SAGEM A f:\nCl.A.— ACADEMIA LA_"\0 AMERICANA
DE ESTI lios RADIOELÉTRICOS — RUA MÉXICO. «8.— Rio /lc ilnnçlro. (Y 27295)

«.-in
22-tVU
4.-4IH)
2.-11U

...ItZu
:_-ol»_
ÜJÕOt

FÉRIAS EM
VILA SUZANA
PATY DO ALFERES

3 • 1/2 Oor» do Rio, Otlma .icel.ot.
com alt. ds 860 mta Quartoa conforta-
vels com água corrente Piscina, cav*.
los. Pínfr-Pong • outros dlvêrtimanto».
Inf Rio: R Barlo ria P.traoolli. «7
— Tel. 28-2214 e II-198S até IS h«.

JJ:-.p.jflilisa Imobliaria de
l.uçáes e A
tração, S A EMP. DE VIAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA

LINHA DE JUIZ DE FORA
PARTIDAS DO RIO, 7,15 — 11,15 • 15,;iO HORA.

tlnba dr Porlo Nnro-CataKonsea t Murlné, 7 c 16,30 liorai

PRAÇA MAUA', 71 - VL 43*4676 Conduz esle jornal

EDIFÍCIO ferreira
NEVES S A.

Snrs. A fo-
«m Assem-
ai i.i. an ! 5

-r-i l;u-,.i iIh 11)45
;t dn Qíütan
\ 7ti'J, parn <;
sobre as exi
ües dou esta

peln Dt-oar
i Imliistrla e!¦ii\ anienío r\.\ 
.l^i-ii! Ext ra* j.In,. .!>¦ 13.1. jie Fevereíroj
Ir ii \ «• v eu —

E 7Õ(. pc/turbanlea Deniuerdiii-na, Vn
ru« da Bel'T.a lnii«-i/n-e| ria Fôrma IW-
feita » dn tirada Intnnfnndirri. reeebfl a
niinfcfl límíi-tim i»'ln multo hrllh» fjiie «n-
prentastea * Noaa* Vitoital senhora que
\(t mia do Somo a mor. tendei a^nra i.m
-le, íihra a Í1hrn. o

CORACA0 nEMOCRATiro
'"eni todn o .-¦*¦.(¦ mbira*;n
Voain alma. ufana, ne apruma !
A *"»da ura*, iim abraço
Mil beijos a cada uma.

An rbanipazm* * An
Aa Prater' Ao Maxixe

Amr.r! Orfli

CALOR! TIFO! AGUA SUJA!
filhos comprando um FILTRO
casa que possue o melhor sor-

/r.i.r; p. :,i nua saude e de seus
em finíssimo barro ou melai, na
tlmí-nto.

Tallias refrescantes, velas e pedro.* para filtros, morlniiiaa•' saladelraji comuns e esterilfzanteà, cerâmica em neral.
Oficina especializada no conj-erto, reforma, conservação e

limpeza de (innlquer filtro.
B..IPOHIO DK FILTROS l_ CERÂMICA

RUA GEM. CÂMARA, 122 - LOJA — FOME 23-2774
rr.OXl_.IO A RUA URUGUAIANA

I..ISO UiMI

'le

\'j.'rt Ttiti* — Al-.-2._r dp todn n rnn-
[pfttamento p*'la Vitoria. *üntii dtzer-ffla.
•an mi querido*, que a p#-rptra<ilo no "La»
ii-lln' *an será mhdj om o "vtuo" do
MACEDO, tesoureiro (5U45S1

mi •

SEU FOGÃO E AQUE-
CEDOR TÊM DEFEITO?

BOLSAS AMERICANAS
'rc?m-chegada do* Estados Uni

limento a titulo de propaganda.
Plav.-íiiit*., Shnrt» Maillot*

i O.NXORRENCIA, FACILITANDO

a bordo do "Brasil", vende lin-
partir de .15^000, como tambem

• outroí artÍRoí, A PP.EÇ05
0> PAGAMENTOS

RUA GONÇALVES LHAS. JO.A-5.» ANDAR — -AI.^ 5<?
(AO LADO DA CONFEITARIA "COLOMBO")

Escapa gái, O ga |Cf}! VC1C.Q T. 48-3612 liJtl arl01 conscr

EDUCAÇÃO E SAUDÈ
:e economia cas contas. T. 48-J612.

<y 27719

ra ie Pan-_
uu aberta

7$9
ESTOFADOR

,, ! Estoque p.rrnaneníe. Reformai. Acci-
_ ¦ tara-ae encomenda» Atende-ie a domici-

CAROA' CJttte, 166,
' 

e 1S1, Ttl. :S*Í700

mm da moda, Moveis finos ! Ocasião !
metro 753110 ] Venilo u:;tr.lE sram". dorraitori- im

NOBREZA I biiia i-lfi.ada. mixi-li nrijinal 2:500» r
Lruiruaiana, 95 h'* ÍJn:iL UÜI" °_tn,l. r:6_.i iunl"

r 33133 !•_ Zíi7t>i

(Y 294051.
TORTA DE MAMONA

CTcr/*ok_- . A*iulvi bom e barato.
— Caixa Pojlal .1.57:

Topclada 2-xtJono
(Y 294171

GUARANÁ' DINHEIRO ?
CAUTELASM a u és

Em frota, em bai
1A0 • am po. Ocpo
«Ito «ernli Raa do
UDvIdor n.t Ita. —
lei. (_,* -jaiillll.
OAÍA GlAItA.NA

Rio de Janeiro.

Tf-mp'© pajando o máximo, absoluto
íietlo, vou a domicilio. — Edifício Ca-
riocjt, I-argo ca Carioca n.° 5, t.» aa--iar, aala 60!. — Ttl. «.'.J77..

iY J-47J)

: RECLAME PROVIDENCIAS IE
LHB fEKTIRBAM. O

•OCEGO
- A Policia atioat a reciamaçoM do»¦im •• j_!i-rfH frcjudlCt-d-ot tm f*o »»-

; ceso. Voa. w d.r!gi;-i_ por aier.le »o per
| ult-oot ai aeccCfi tbalx«t

Insptlona Otral 1. Policia .,. S3-?I2I
Olretoría Üeral d» int(tüj«cõ»* «2-<043
D. ¦effafia Eioeclal df Sexuraa-

CB follth-a a Horlal K.-..tt • *_>-«}TI
CONTRA Al l.intACAE. UO

1 ABBI.AME.MO DOI
GE.NER09

rada. a. qii.Jm mitra latrartaa U,
tsi>-iaa da preço dn» reniro» «iito»Biicí_a
» d» outro» que nelai íIjareB pedtn nr
dida» ia aulorldidu competi ata» pela u-'etme 43*B7I_.

CHAMADO! DRGBNTBI
Airiauticla UoaldpaJ
i.orpo ü* Bombeiro» ,,,
Socorro* aríeou* d» Policia ..
ralla dazua 

FALTA DB GA1
Ot «ia:

Agenda Aii.mDl.ia 
Atteocía Catet* 
Aítncia Prica da Bandeira ,
Afancia kun  _HIII

I. __tl«:
Donlaioa a (.lliiloa  tt-SlK

rALTA OB LCS B FOBCA
r_ne iirecna  ii-líOO < _»-lí(«
Zúrw tub-rbanz  Í9-O0M

LIMPEZA rCBUCA
Beclimacô»» *obr« c (alta 6*

eolata ¦)«. Hio  tt_Mil

AUDIE.-.C1AÍ DO MI!.IITHO
DO TRABALHO

O mtnlttro da _>at_alh» _U aalleoelii
4» icita»-(elrai. Dieta «er «oUcitada»
préríimoüt*.

ASSI5TERCIA VETERISAJI1A
O RATU

.A Icaprtsrla Uifloaal da Delem Bani-
lana Animal, do atiolatarlo da Africal.
tara, preiu aialateccia .eUrloirla fltwo-
lulamtau cratla, aplicando a loreactoda
tratililainrnia Oralltoa Mologlna. BatlM
doença» infacto coatailoMa • toe rta tida d •
de animal» oo DUmto Federal, E»udo
ral. do Paraíba, oa In.arwaadoa podam
do Rio dt Jaaelra, • Zona Mineira 4o
Mcre.er. telrcrafar oo telefonar eoeanl-
Uodo a l. R 1). i. x ao Ria do Ja*
miro. i areolda Barlo da Tatt a. 11
SBRgnE-l PI.EVA) DO CONI»*

LBO NACIONAL DO
TRABALHO

Ai ma-Sea piem» 4o Conaelbo Haritnal
do Trabalho ruliuD-w ia t*r;ii • qolo-
tat-felra»
SERVIÇO OB O.MRTt PARA O

INTERIOR
/•a fraca l/auá para;

Petropolia — Talaíoma IU*4K>6,
4J-4UI t 

Sio Paulo 
B*lt Hortionte 
Sio Loonnco t Caximbd .....
¦lola da Tor  4Í.7731 .
HDrlH  43...74 .
lUlpara. Bincciia, Porta Nsr«

• Leopoldlna
Plral  

üa rea doa inir.Mi para:
Palropolla. Er.tr. Dio.. lula da

Tora, Barbactni t Sutoa
Pnmoat (Palmlrtl 
Di iitn-di para:

Ela Bonito: I, 10, 13 o 11 boraa.
Caba Trio •» Araraima: I e 15 btru.

iE»te« onlbn» partea da roa Coroa»)
Home» Uacbado, tagolsa de Turocdt òt
Crutuil.í
Frlburjo, patufido por Cactotlrit 1.10.
14.43 . 16.43 horaa.

Partoa da praça Uartla Ifonit.
¦ ARCAI PARA Al ILBAI DB

PAQCETA' t GOVERNADOR
laíormacfiea pelo telefona .... 2S-3Í3?

TREM PARA O INTERIOR
¦ r. C-r.rral do Braall • Ta*

reeopolla 
D. T. Leopoldlna 
B. r, Uiríri (para ira raiai

t Cabo Frio) í
loíormacSee eo Rio. iil ii .

hera» da Urdi 
[c-nrn:ic6e» cm Niterói, tel. ..
REGISTRO DB NASCIMENTOS

B DE OBITOI
Pira fina dt reflito» d» nairtatoto» *

d. óbito, tati o Ulilrilo radval dl"
noel a. lt tio feito» oa rorltona de todai
dido •m 14 d_TTiB».*rl*;6ea ova eempreea
dea tre» tonai. No oratória i nu D. lia-
a» eircoaarrlc&ao «oi «icocit du o» 1
snln tu:

10* (_!..*n - ga. .Io taltoa < na
Joigolm Mejer e. 8.

ll* lírefmi!** d» (ahinai) — Ia
Cueadnra, I rna Nerral d» Goarola
a. 4S1.

13* (Sir.ti Oro» t Goaratlba) —
Fniidona em Campo Granda.

14* (__Udsrelri, Baalenf*. GtaH,
edntiulfflo a Etntdor Ctnari) — Bio
íeitrt tm Uadortlra. i nu Uarla rrtlui
o S0«*B.

O rectato dt utdaata I feito eoa
dm» teatennitibai O pa] ua 15 dlaa
pan fatl-la a a mli U.

CHEGADA E PARTIDA DB
AVT&EI

!nforrr.i;?e» pelo telefone ,,,, 4--SiS.
CHEGADA DE RATIOÉ

Policia UarlrUaa  4:-:83.
DIAS DB VISITAI A OOE.ÍTEI

EM HOSPITAIS
Bcntn Cen — Bo» íanu uili n. 3M

— Qo-cua a domlaxoa. daa 11 la 11
bora».

Dtaobedtrnna io tltiil — p _{. -*
2315 — UM — ms — ins — -_.5 %— i.!5 -- 3Í0S — \1i. — 4J!0 —
st:? — 8jti — ioo;_ — íosis —
IS4UI — 1___'. — 18454 — 16H3 —
17434 — 1.46-J — 1S61I1 — 1941.3 _-.
1Í.M — IOI.'. — •.'0543 — 2085S —-JJ39. — 22141 — 23ST8 — 23«30 ^
Í50(T — 231M — 29S20 — *J 7 7 7 —
2T34« — -H22". — 2.4 9« — 299Í* —
SJ307 — ,-!-.'424 — 3_IU — 3IJI4 -.
8P 11074 3

eondi de Muna i, III — Quintal i é>
mlnioi, dai U ti 18 horaa.

Iiutií _. ti — lot Salade I. la !
n. ao — QotaUí t doainroa. dai 14 ia ,
l« bon a.

iiô St.ttni. — Rm Cajiot laldD —
iMlnlaa . ____lajT>a. daa 14 i. 11 aotaa.

P__Hi_llrt»t -, aiMiida Paalaar —
Ornam a domloíaa. daa S ia 13 torta.

A. larurfaa — ArtaMi Rirf ItrMta'
II a.i d-Xlnroa. du IS ta 11 koraa.

C.ilrjl <i ¥*•<¦**> — Ilaa daa Cobra.Qoista. a domitioa, daa lt la 16'
üorai.

^ _. _. Eilart* d* pijntlo tipí#Cwuni te 
_lierem, 

_ lo. Udala}.tílu,B„ D„ lnu,otw tocai!Ctrto» a 12» - Qtlam a Ooninpa.
daa II ta 1« Horaa

J. ». tetrinee - ttt Mlfitl da Iria.
a. 57 - Qtlitat a lonlii-m. 4«. 14 t.
I» toua.

ií. tf, da ««cia — Rn da Gaafeoa
o. IN — Ornou, a «oatlrsa. «ta IS ta
13 bana.

K, I. U Itetrre — Tnlt te I. Orla-•orlo i. tos — QsiitM • lnt_M dia
14 ta lt boraa.

IPASB — EXPEDIENTE OA
IKCÇIO DB BUPRMTUIOI

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

'« -irmirlll

4S*S7»S
:3-orto
43-4XM1
23.1421
43-00.7
4J-T4I0

4t_4l1l
2J-4MS

42..I.3

.3-1366
25-0215

33-3193
1012

O tPASI MBttlca ato tiutstalea amao aip«l!aita dt ana Itcfia ie Xa^rtta*
ce» para e publico I o tecoLaU:

Da I ia 11 o da. 13 ta 16 boril, a
loa aabtdoa, daa I li 11 horat.

A.lias, dlarttmaU. a naitii àe I bo-
raa .onattrlo t a»r aatrafriaai oa oadl*
dnt de tteitadot, aterbteo** t rtcebidai
aa pfopcitu.

rBIBAI LTTILBI

¦a ao)a tttru Um toa atmiiloa
lot-la: Prt:a da lutairt, rna da. La-
rialtir.i. >att;io da I. rraaclaco Za*
rlar, roa O. Z-lmlrt. pntt doa Araa,
Bru dt Piaa, Cettctbtu t m Itooa.

CAIXA DB AMORTUIACAO

At mídia a ata. MUettd dat laoll-H
11 DlTldi PoMica o (l-rlnc-ta fonati.
tti Kit CtBtrt Blndloi de» Conuom
pira efeito 4* tritit.rtneu, kejt, ii.
ia ttial&ua:
CBftoraltadaa Blndti. e % .. TJ0IO00
Culformiaadaa da l.-Oel. 5 % A124000
Dir.riii F.isíiaoe», mlttdai ... *C0|000
DMnu tmltUaa dt 1:000».

1 r.  siiiooo
iralaa. da BoUtU dl 1:000».

S ri  I55IOOO
SodOTlarUa da 1:000», • %,

aoa. .,,,... mt,

PAGAMENTO!

NO TES0CKO NA0IOSAL — Sa Pa
sicoiia do Tetooro terio paga» bo;t, a»
ií£'.;atM folbai tabeladei ao Sl* dlt:
Montevlo dn Klatitcrto da Vu?l« (C 1» a
H IU). (Urro. 2.101 a 2.109).

Para atuar dlficnldada na iocall:a:lo
do fiuefeet rncAxrtfida do pafuctsto —
deTtm oi ItrtíTffiiú.i exibir o eaibot*
do cheqn» relaüro a -jsilq-rer a.i do
ano aattrvar.

I5IPETORIA DO TRATEGO

ZXAMU
A*¦ *.-..:-çcfo doi ucmti de rnitorUlis if-

ttiiet ontem — JLproTidot: Huaberto
Ltport, Sfbutlão Meodet Ferrtlre. Ant"
elo MirliM Junlor, Walter Meits rir
rieston Mufctlo. FraaclKo Fifuetra de
Melo. Henrique Ribeiro Ayrei, Lola An
tenio dt -.--iiLbi.t Foniera Jnnior. Ade-
lino Mosteiro. lul tino Bonifácio Alt ei
Joio Arsiloo. limcrla Ricardo Ahu.

MULTA!

Eicerw d* *íelorldade — P :d3M.
Kitaciomr em local aio peraltido —

P 2*5 — 647 — »M — 91*3 — 1070
1121 — 313» — 3311 -_> IM — 10U-
»371 — 8.16 _ 1411 — S12S —

5975 — 9191 — 1431 — 9741 — 6941
10206 — 1044S — 10190 — 11135
11701 — 11735 — 11120 — 1.9!» —

22515 — 3661 — 3970 — 5071 — 13327
-.4517 — 14U1 — I46Í4 — 13836
1634S — 17S93 — 15653 — 196J»

Rnn. Min» . Barrei d. SSfl, Joanoim
Ptlbire» n lll, luplrti o 49, Sampaio
í.rraa a a-c, H..ldo.__ l-ibo n. 330,
l.iunjflr.. aa 213 < 34. Iplrinn o. 66,
Citete n. m. Bento Liiboi. o 8:. Carloi
de Gola a. 69. S. Joio BatliU o. 11,
Humsilã n. SIO Uarqaei de í, Vicente
n. 1*. Voluntário» da r»tna d. 38:>,
Marque» df Olinda n* S.^-B. 3âo CloiaeTi-
tt n. 21. VjKondc de Piriji d. Wé. Ar.
Copacabana na. 1.130, '.'09 _ 794. Mij*:.1
Umoi n. -S-B, Praça Saem Pena p. 23,
f-uiua! "• 317-A. Cond. d. Bonfim n.
S19, Sio CH.IotIo o. S29. Bda n. 305,
Bonfim a. 351, Sáo Jinnario a. 46, l-in
I.ola Gonaajt n. (WS, Ar. 23 de 8et;m-
bro a. 2ò6, Pereira Knnea n. 279, Biràs
d» M»*w:*itti di. 5-.9 « 1.039, Atenldt
lulio Vurudo a 10.-A. Katrada Intes-
iiecta HafilUe» n 6-4. l>trada Marr-
cbal fiaacel .-. .._>. Katrada Uoaacn-Mr
llll: o. U3I, At. Suburbana n. 10.496,
Joio Vleente n. 1.173. Carollna Machado
n. 1.4S0, Joio Vlcenlo n. »6T, Sllta Vala
n. 326-B. lop.tloa n. 126. tln. da íllra
n, 417, At. Suborljana n. 9.377, Coronel
lUzfl _.. 450, PiraobT n. 14, Vlceita
Carrilho a. 393-A. Conielbeíro Galrio
n. 654. Gaipar Vitaa n. 4-3, 24 dt Uai.
na. 440 a 1.183. Llno Tflietra n. 174.
Barão Boa Retiro n. 38, Ln.» Vaiconcelot
n. 240-A. Arnuia» Cordeiro n. C2S-A, Ca-
.-tacibj n. 334. Crna a Bonia n. 253, Joat
doa Reli i. MA, Goáaa n. 234, Kc^o;->
de Dfotre a. 45-A. Aaal. Caroalre n. 65-A.
Torrei de Olifein n. -V.-A. A^enidi Join
Ribeiro n 61-A. ATenlda Si^nrbaua n.
6.720. A-. D-iiiocratlco. n. 521*A. A d.
NoTeahro n. J, Praça Protre-uo a. 2*B,
Qalto b. S&>, Kiírada Vkente de Carra-
lho a. 1.601. Gnaporí n. 215. Bnlíí.l
.Víar.ul n. 3_-3, Eitrad» Sta. Crua n. Ü".
fartliiimo n 18-A, Albino dt Palri a.
195. Ttrreira Bordei n. ¦.'2. EiUida Moa-
firo n. 4. Cândido Benicio n. 319, At»-
nldi ftoemãrió Danta» n. 13. Felipe Car-
dow n. 27 e Lopc» Moura n. 310.

DECRETO! PUBLICADOS PELO
"DIÁRIO OFICIAL"

0 *D-trto Oílcolal* de ontem publicou
o decreto-lei n i. 4.02T, de li dt Ja-
aeiro de 1942. que denomina "Grupo Por-
tocarrero" o 61 jrupo de irülharia dt
ccata (Fortt dt Coimbra).

20173 — 20229 —
21076 — 21444 — 21559
22558 — 2270*1 —

24079 —

0503 20935
22344

3073 23109
11110 -.-1872
5256 25518

25025 — 25049 27092
27911 — 2-003 2S061

28207 — 2570Í _ -s»09 2Í0O4
29V09 — 3»226 — 3Í355 JS403
-'9510 — 2-Í42 — 31876 31487

2-077 — 21117 —
23391

71»« _

Pronta l-iaoert. — Prasa di R«pabUea
t 111 — Cuiaua a dnmlmct, du * tt
ifl hora».

31615 — 1318-
33*171 — 33713 — 33.14
35443 — 35493 — 35513

imni _ SP 1*16201 — SP

33483 — 335-4
14718
- SP

119290
«-0*8451 _ CD 51 — CD 111 — CD

124 — CD 207.
Intem_E[*er o triciito — P 30177 —

3300.
Contra Bio de direção — P 1345 —

233S — 3047 — 4514 — 7134 — 7219
75_0 — 10JÍV4 — 10751 — 111503
11957 — 13M.5 — 14.23 _ 17559
17281 — 15»40 — 1SISS — 1B2B1
13.'01 — 20124 — 30603 — :i5É3
22126 — 24572 — 27049 — 37558
35105 — 39834 — 11361 — 21136
3Í100.

Ta.U dl ateado » cauula — F S710
4250 — 12144 — 21258 — 23819
23111 — 24739 — 31733 — 34323.

Anfarlir paiaajeiroí — p ___; _
5505 — 6112 — «290 .

FICA NOVO
SEU TAPETE
CONSERVADORES DE TAPETES

TIJUKA
Lara, e-mierti, pinta eu tinuc quiJqcef

qsahdade d: tapete., com a
máxima perfeição.

R. Professor Gabizo, 16
Tel. 28-1326
CY 20051)

Conserto em Rádio?
Ei-técnico de jrap.-ie companhia atca»

de a domicilio fazen-io orçamentos frt*
tu n jirar.tindo o itrríço, chamado pa-
ra Ajti peJo telefone 26-2Í26.

(V 24.95)

FOTOSTAT
Reprodução foloírafica de docursente»

em 1- miaut-M. Av. Marechal Flana-
na, IJ5. (Y ;9.'3i)

QUEM DESEJA
TOMAR CONTA

de uma »er_hcra de ídade* Procura-s»
quarto c/reíei;õ-a eni ci._ de txataaen-
to, que tiver pejtoa falando francM.
Prefere ie cisa c/jardirr:. ReapotUl s?_*
n. 29.a.S r.tslt jornal. tY 2946?)

Para gente modesta
Ca,-* d- Saude tr.odcita: panes e ope-

raçícj: cató__ajo. tpcndicittt, hemiü.
etc... lera extraordir.arics e internação
-artta. Dr. Buar;jt Lima. — 48S0SI.
r. fcn. Furudo. 36. lnío__nac-_j: 13
ii 15 horai. i2 1J2)

Coqueluche - Bronquite
1-899 — 21318 — 22100 — 28794
27887 — 13540 — 137S7 — 1514Í.

Abil.oni.o — P 10374 — 33650 —
34374.

Ftla dupla — r 25774.
!. A. P. E. T. C. — . 7348 —

10795 — 37103 — 15060 — HT 1.
Btuinir exeetalTimesta — P 12."- —

8372 — 3518 — 5107 — 1144 3 _ 21t32
25427 — 21727 — 39460 — 30133
33023 — 15015 _ SP 15011.

RfT_.nr pauarelro» — P <S31S — _M3
22-03 — 32*01 _ 30511.

Maio 5o a b.ndl — P 55440 — »}3114» rnr_*ut tt lute — iu n* - ;t.'i _. ai:;s — tsoii.

Aplicaçfiea oltra-viokti cevo — Ba-
16883 — I6B3.!»*»' 101000. Rtiuluíos ólircr-. Ca_a

dl Saade Dr. Burqae Lima. R. S?n.
Furtado, li, 4_-90Sl. (Z 133)

ELEVADOR
Vende-«c um cm perfeito estado. Ca-

pacidade JíO quilos .Nejótio urjer.te.
Vèr e tratar co^r o ir. Ivan, á rua Mi
:a:;i_art. 15. Lapj. (V 2939.)

MODISTA
Vti-.:íca prtrr.loi. Aciita t-CÜM paric=afoc-,5«a — Feilio 70|. _.-.. iê__,S5i

--• Ccitu.-t Bióto ii-a, (,y :,-i5í,|



CORREIO DA MANHA - Sábado
íto Lompndo

WW(V41 .i Io?*-'.» .JJ, '-""f .'"""""¦'^EJJSJJFi
^At> OUOUl DC CAXIAS'. W'..' i^^itMiyil» ttiluA-

fígütí

CASA
VI.fiiA-Ki." 

(lm-, bom a pnr Umi¦ mot íci- Prccis«*6e d#
bi 'btdoi dr

|™«««KQíMi_WI«
STÍB.

Jf '*íom 58.8178

a-4-6-a.-io*
b*».-FLYNN' A

W ouv^s Dê HMILUHi

mWÍf^ irl--ll--_l_f^_r__^^Vr--ff? ^

P /mpneprío a/t' IO Anos *Cniii|iÍriiirnt<Mii Obra rfn pala *¦>«. * _n~ .'

Abrigo do Christo Redemptor
Calaa para roleta dr ramoltia I..talada na Agenda .. "Carreia i.Manha", (ioninlTt. di,,. «

II ASSISTÊNCIA - Hl
II MENOfffOS IU
II11 MtNOWLS lil
II i «KMH-ffMD03 JU

Colégio Militar Gávea

L-oatiruir. •vndn
fSfriKe. var n rua Itaplrò a. \l
.tur vm i Matrimônio Imobl 11*rio 8. a,

IO. Lnii d-. liiDii, o. 38, :• andai.
______ _(V 277201 SS

fará ~ Aluíramos ,é rua liapirú.**-"¦ H3. »ob.. bou caía com 3<iiiart.if. : «alai, coilnha, banhei*ro, etc Tratar com I.OWNI5ES &SONS. LTDA.. RUA DO MÉXICO
|-0. LOJA. - TEL. 4C-S0-.0.
! 22

Santa Teresa
\I.L'UA-5E 

ApJir.nmento r\f lfnrli a tmsal rt»* Iraia-nr-nto

dçrrifl. cem
com,- pavimento*, 4 ou 5 quarloj, ganjc r

e tra- liicmai, dipenijencia!. p,,, flmi|;,: r;,
tratamento. Deve -itJr ,.tul_a em rul
Iraniveratl á Hailiinci i.,,i0 ou fn, Bclalogo: alujuel ate 1:200)000. Telelo
na.r por írvor, p»;* Mme, -:jíw <ja» o
á, |j hi., fone -*s ::;i „„ p,'rj q,Celio. dai 9 á* 17 tn , Unr 43,(5997,

(V J9j.;)'jj

AUT.A-Ba 
ir.nforta.rl rr,ld*ni-i, i ruaNaaarlo a. J», ij„ Franrlu-o XnTler,¦>ihj»da tm roí com ptqnetii (•hroçlo, rif-ma ir gaita Terota. 2 «ali,. I quartoa,owinhi, banheiro completo. Porto coa* j(ortml, tarjueado, core s quarto*. 2 aa- Ilai, banheiro completo e* bom rjuini.il:<err, para duaa família» dr tratamento. I

I're«o «001000. taxa. Mt}, Pode Mr rltta jdiarliBect. da, 9 1, IJ. .Nio um ume
rçj*t*-.-«:MM. II 2.328) 7*"" ¦¦¦•¦¦ • --,,- ¦|.|-|-|J-^<-B-[|^pJ-[|-lJ-[jXrLf1_

Copacabana-Leme
COPACABANA ~ p",â" rjon
avrHVNMIW trât0 de 6 me_ta

ALLüA.M-Sli lindos e confor , ..,.,,. ,.,,,-,Uveis apartamentos com -lia- A nti.Vií». . .[Ü_cina, garage, jardins e oum cli- j M"'
m* de Petropolls. Rua Mar-1T"'
quei de 8. Vicente 429, Alugueli :2.o$ooo. . (Y 20071) ii I Vila Isabel

In ilo con-
.o com tu*

! ia .ohre a r.uanatiiira, i rua tlnni-alrr.
| 1'onle, n ,|i IV_20:íh'i 23

confor tarei t, :. «u i
* banhcíroa, etc. Te-

UmW e onlbua « poria, 10 ml*do centro. Rua A Ira te. Alexandrino
n. 112) M

PETROPOLIS
Residência para verão.

Procurem Lowndes e
Sons Ltda. Rua do Mé-
xico, 90 — Loja. Tele-
fone 42-8050.

M dc Fevereiro de 10-12 7

irfl ) ?i y*j*r'"-,*f ^ y-^^T-^-IEirig •!¦_ ^v..r.w»*i ^»a ]a'• ¦ »^T^ = = ^= B

! ROnilEY ANDyHABDFl ^ Af\0MfY ÀNPT ÀARDY i
I "fTmh 5 ÇLCava a vida i - WiífiMr EO TAL I

\ri.MU.UUli no I..I.Í00 1. „-i-,..n*r. in.MJLHli!> íl.,""i»T

IPANEMA^

Vivenda pari repouso — Almra-
rnosIrada da üivea (Prôxi

ótima vlvenda com
uma dependência completamente
Isolada, com ou aem movei» ten-do uma varanda com vista rara 22-4097

A!uza se i Rua
j lj... apartamento

hrtnhriro, cozinh*
ALUGA-SE casa i rua Derbl •*'¦ rh,,v" "" v'

BarSo de JajTjaribe,:om J fjuartos. talt,
baniieirò para cri**
201. 17. 80) .:?•«ximo ao j„á); Clube 133, com ótimo quinUlJ «JlfJn. a,m P.J,„ J. O'

í_l*:,,_.;_.,_3._|ll Pe?»», banheiro de luxo, a,tl08 em Kedro do ««>
tratar no local 

^ou^telef.ne| CPflrfl üeranei0/)

1-. l'ír*o li itrciíistei
>lxnlr*QU l'ér«ír4

'iLimaMefc. loto» et ",:*3u e 13x35; njj
t-im*.*»! tle i arvalbo. In.*.. Oa »f.ir._.r)i
lote a, I2aüti eiilr. ilu,. ma.nlflca, re-
llUeOClai. Av. A Ia tllo át ''im, teíc»
«le liliJí t _!»•,¦.•( j.nr j.tf-.tn m orakWo;
liilH-rlIno liiir.io Vllijl . Rimou lílllher-
mn, lOlSSj Ar ll».-. il, All,j.|jerjue
26aS1 , lua, ívrrura iluSv ZLMA1.A UL Ci.-ÍSuHIIMISII , IIEXTIL ll.ll.VIM,,, Lll. |„
CAS! lln - Kua Mijur.ra Cami»,, 7. 11
Io!» IK.q. At. Atllnlk.l 4T.I2--,-.'<t*3'.*w.-- i^v sanai cv i

- Vfuil.mot no I>tÕi

.urtcoi itrrt-ttut
prof<nt>i ;«-i .

t«nt1ro**io Uc t-di^ir-M con .f,*. t '¦.
I*>1it-bka, MJitlo ca co tsúv >saí*Ar AiiitJ.t-i. u;e ^ «a j-U»u j.rt
>_Ci » uairu * Ai <. ojuvitMLt wm*4i
d* USí» da ptimwi «IJ,»*» iTUí). 1*3**-
ço. p.'íntai t i-ntrai lworn:i-:_*t — 7.t_-
MAU HiiMifu , i.l.TIt. l'EB.\jLMw

•• Kna ?.gerira (.ícl-joi ;' ttq, ir ÍUjbüCI" — *;-Jíir»"• .r 2>isii c-v sr*.

IH.MiA
rv -.mi,:.

,,, \T1-MH.-SE ..o atnti-W oa."» Ju »*íp*i-ut tiat í; \«c* _B 2,Mimo Ir-rrno ftno. lr.Jo r'.at-ao. lu» ,0-tuado rm i-totnna ,-om 3 - nova it.ji r pjlíi 3°,U 'í "fí ° '' ân,J'-r -*0 Edltl- o m«r. grande chácara. 5 quarto. * T 
' 

„,*a ^--Íi-Í*L_'-0 »,, „ doil :„„,'. ""V M-riamniio.. 3 i„j.. , ,,,„. t.tb,lr. fU.p,;,,"^' ;',."',„,elo Fay.l, á Praça Sertedelo Cor- banheiro completo, gara*I í¦ 
"te"' 

4 *-.ulíA.M'SB ••••»¦ ayartam.ntoa com; . •*•!'«'"« ooi pe^eno, «tio. em Pe t»i..í.._d|iad. renda-.llqi  _e a e- D0 , Wl. „t.0t4 , 
uú 

V,- vria n.» 17. Aluguel .501(100. Ver Tratar com LOWNDES A -iii\-= , 1' %""}•"¦ ' '""•" " «,<"-*-l-l»- 0:o io R'0- Ci>" '""1> nlo habitadas, ,' ''" ""'P"**. l'»'*» nan-» &3. lonn. t.i.nn.ire, ».).», , *, ., ....aouamuer hora . falar íp.,.,0. W^.R^M . tré. «„ qulrl01, ta. SS^'i ^r* gStTTK «^nST^^^Sfr ^
i*f"°' . (T »'•>» ~ TEL, 42-gQSO. ,,,) ,r. Adolpho, ru. T Srirmi.ro. lll, i. : nheiro compl.-to. |ara» r demal, depen- '*-•"" *' Allanllt.l. 4T-IÍS2 i ar-Siis | Í«_T . ò0^ ,.^-- _! „,í _" 

'"
A LUOA-Bl: |r.nd, apartamento do «• A 1.1,'UA.SE bom pr«llo. eenlío^di' ter. ""I,r ''>L «»*0ã6«; iV ¦.*ti(l«(li 5« I déncl»i Onibm a ,„i. T,.,,. __ 'T -!',Ml '*•' I5«0 raoiut.i hIumuÍ vvitiV*,.¦A andar d. Edifício Ouro Preto 4 A„- A reno. 2 bo» ..Ia»', M,?|"r|0. «ip.  li. pStrf^M 

'. J? ~~ E>o «ÊaMiÍ .' é nóSS '•¦nd. Cop.c.b.0. .. iii, ,m ,„,,, .. »-_Qtfírto., banheiro comple». ,.,.\,: T',ini.n ; 
do K°""°- 69'1 Ir^"- '''• -'¦)-,«"-i .«„„#„ T.rm.n fri n» Oolu.ia. |L_? 1 . «^^1iTÍI01_8

YüO-A
otinvo apartamentocom 3 quarto,, i nla,, quarto de empra-

lada, e»r.{, . doeaal. dependendo. Inf.fon. 52.QS33. DARIO. (V 37700) I

Na voeaa fellcldada. lemorai-vo» da pobreza Indlsenta, dan-do*lhe um «balo • ftrendo-tparticipar de vo.nai alegria».

Implorando i Caridade
Paallaa ia rigaclraa*. tIut»,eom t fllhoi • doente; rua Ocl*dente, 134 — Catumbl.
Laara Xarter da Sllr., »|ura,eom t fllhoa; rua Ocldante, 131— Catumbl.
Laara Mamore da Akraa, maclarlmundo da Melo, 181.
Maria rerrelra — Rua BarloItapaglpe, 473,

..*•** da filaria Ca,tele, Inra-lida, 70 anos; rua Vde. d» To*cantina, 17 — fundo».
Carlrta da Co»ta Plata. rltira.cora 78 ano», com J neto» or.fio»; rua IUpira. 364, fundo. —

Caacadura.
Maria Battita.
A o rea Coata.
Maria Raeea.
Maria da Jeaae -laaapala, rnaImblrt Cavalcanti, 70, fundo» —

Rio Comprido.
«.ralada P. da lll,., rua tida*nic, Pais, 38S, viuva, li ano».VlrgUla Madeiros, cego, semrecurtos; rua Itaboral, 53 — VilaRosall.

\S,rmm,ttm\M,È,* ^!>*<a>V^AA^MMMVMVMMMMVMMM»

AL1IOA-H 
| ru. Santa OUrt

JCopacab.n.),

font

AI.UtiA-ÍB 
1 :5O0»000 rala moderâa''««inttoa, saruê, l.ltort Ron>. 370.Ttat«-<t SO-WD. (v W330) .

APARTAMENTO NA AVENIDA
ATLÂNTICA — Alnga-te na
de frente para • mar luxuosa-
mente mobilado eem geladeiraelétrica, louças, utensílios de
coilnha, e telefone instalado.
Constando de nm grande li-
vinj-room de 1. x 5, 3 bons
dormitórios, terrace, e-narto de
empregada e demais depen-
denclas. Alaguei 1:M«|IM —
Informações pele telefone : —
47-2Í2Í. (T MU) 8

quarlo d, emprejada. quintal e Jardim".rua VI,conde d, Carandabj. 13. Trata-a.na ma SJo Jo.e n. 85. aala 202. telefone42*6001. Toda icr rlito a torta hora.
•**¦*•* ¦ >****¦» **i*i V<**a*^VMVrAAAf'uijVi.

TERRENO
Saco São Francisco

Vcndt-?t mainifieo com
12 50 i 39. próximo a p:m
com .i{aa t lm i porta Pro-
prieurio fone <:*»?51

tZ .0011,1 91
'f D^NÜi — Srs-it *ia.T>» ztx-*La te ijw*

1 k ¦-ijin!. xi ;sí|.i &*»í. u*i*tí r*_t<t_i
itt>ii «á* Ir;* tn h:~a -4* vts-^ttms
Tt*>t\\% i» UtTi K.TiT. A* Si* 8íis>r*
a í:í ..» aai* ;.;:; l-u t; «m •

CÃSÃ~^-~ PETROPOLIS

Correspondência
Verinha enuito querida

4 1 '.i "
•£*_* 5-a3» IBarJ *>

O 5fl"f?*-*_*Sf, ..íd
o f • _-:iría aí-_-

rijnco IV .'94411 3S

VLUUAM*SD 
um nu dula quart

ejraeMda rcfolcio. cím coi

.pan ema
ÍPANEUA — Aluía-,, cããã niooern».
X npo apartamento toro: 4 quartoa, am*
pti aala, cuainba • banheiro completo;
Quarto * banbílro pare emprcsnOa. boairua , tanque. Bua Prildeule de Moranan Mi. apt.» I. Alucuel TJflJOOO

(V :7í-j:*i u*

rios rom
om todn

conforto, centro <l«* Brinde parrjuc, a pes-aoaa. arm rrlancai, i-oin referrnriai. —
lon» 4S-U6TS. IV -JSIIO!) 5T

COPACABANA
Aluga-se

Santa Teresa
Casa em Santa Teresa

\ r=:t i!
Pt-Í .- :. .-:

¦vst

IU 1*RHL1K .r jrwi tr s:i*:
Iranfli tr»*, -*ortf ál Ta

ArAHTAMENTOS 
de luio, arab.doa d,

conitrutr, maxtmo txmforlo. quarto,•ala, roElnba e banheiro completo, ali.-
cili-l USOS. Rua Haililoca Uln n. 13.
Tratar Ld. Cacioca, t-aU 604.

iV ;9.*117l 5T !

«ptçojo e hcn] -uobilado. \'crde se uma. em centro de terrenoafiarlamento ocupan-lo lodo ura andar, com l ..ala,. S iiuarlti,
tendo jíragr; informaçõei fone 47-0549

(V 294.101 .18

HOTEL ELITE
i Rua Stnfdar Vçfjutiro n- 11 Aluja
I Apartaraento rio at-ií-ijiiarfll, a Banhn-

ro e unia Salj jíg fl* indaf. Flamongo.
I V_39J9jJ ss

rricrm'. m,, tou.e wi,h físjssi IB 67 7 ã"m.0'" " m0,,er„nn' *f*"-\ Prédio no Coime Velho1 etc. Rua Itwtcntor n. 13:,, Ipanema tamento» com 2 quartoa. ** '**;u-**» "V i^OWne T eiOO

Rua Marquês de Valença, 65
Applj rua Bueno, Alrea n. 17

IT 291:121 l
A MIIU-SE em lianrma. um masulílco , „ ÍTL apl. com 3 irandea quarlo,, enorme ! Rua d0 °"vldor. ,6. loja.

«ala, cozinha, banheiro, quarto de
empregado» e área, de:*de i-301.
ADMINISTRADORA NACIONAL.

n.an acpenüco-
ci.i, [rm boa satace. Rua Augusta b.'16 — Chave* por fivor no Arnuten í-ioTbia;o. Bondei ilr l'au!a Matto,. In
iormiçócs pelo telef. Ü-OO/Í.

IV .T704I C. V

Urca

relra, .
Aluga-se a familia de tratara.nto, con- ticp. n

toriave! prériio. rom jardim e quintal, ¦ Inf. 2Vf.S00I
tendo no .• pavimento 2 talai, eicrito» i

€pnCi 
— Vendo 50(

rrurtffini. a rna
<*i} ronioi lUlDOlâ

A im Ltome» I'e
bali, 2 talai, 3 qu , c-oi, d*>p

3 rtlimn* taraniía» t girajf
1 rrltaa Vallf

V

'I1EHIIK.VO
X hhrai e (vozla» o*. Ctratxt». Tt-òf-tt• Í..V0 at, ln.' Ej, Creraalan, a »f¦* _'^_:c?f{' tr *5*e

— Retiro de Féria.
no K Tt da E. Rio.
S. Pü*j'.o. Uu e

torça d» Lltiil. rrxnd. I_affc* :j
J100 _úia da terra. flortst-U ali. 5*0* -n~~~ ^nlhua a port». Vende-,e c.lA^,..

L-r»l a Prai^. Inf. UrDt~u*^*"t It '

] 3.° andar. Teietor.e 1J-45H.
it to«(t) cv;: i

£_ :5 i !^.. zvm ': ;-;rJi.-Me e n_> ie-..-ci-.^t,. —
n" -» A _>. U-is *; Ia_-_i t •

' iJ.aJ ii
Cuz £¦*.

CASA - PETROPOLIS

: :*:'..:.¦.-:.' (tí ti t *3>sr*.ç i1;^;'.*^; if
:*-* laq-ifcer-r-ít ch _c-'.ra;_r*M

:- ;a.*.i- .-» ;.a, :.-. "--.;r 
i_ Car-

-a Lj^--i *e 4, ectr»1 M-a irer-
^tri-íf, í-s; srs - i rariTi*aVa*a

:_ x-e á-rs ***;r,L- a3l aietrta, "víri:**.
:'*-"J* t >¦*;*•«••- «i _>¦_* wt-rt cír~*?-

a 'Ti, .-a-ji*, & ;í;> pe3 ;v¦'«*.**-: t-:*.íi *c=_u Veri. tia í-ít-icí
íí í-ii- -?. -ares. »Ar--.'_r.i-i«. . prí_Si.a-
.j sr;-^ ít* *-- êc-ts, >.ií ãt ttfz*

• i." a L_a, ?;a >a --=- sít.:r, 15-
t t_Ti*_aaa D*r_üe ttxt-s* cs tii ._!-¦?*

; -:.:..¦; b_í_í£-k.. Obfí_fiàs.. E ->ara rf
ri 12^'Ktí; í *s _-e*;ü __a.j .->--^--

a.. .: — s...

OUn Ei .
Caí* 5í=:*-- *
Ei.» Síe 3?**

t ziii ;.

Cí ana o

SITIO

CASA - ITAIPAVA

ri i ;.rr*r_:?_;.;-jj.

ADORAÇÃO
t-m-r-: r_: j

granaala, banheiro em cor. mi rodnba tomirniarloa embutldot, área com tanque,
qnarto e oanbeiro de empregado!. Ver arua Alberto de Campoe. J6?. Preço 550fe tax.ii. liais UformaçÔei pelo telefon.-'•••TM, lZ 78, ,,.

IZ 
'11.11

iptomk luiuuamenfe ir^CotMa-el residência ^«ff,i ua
confortHielMUJ. - Alutamo. no B.lflòlôl?.*.^^'11*'I19 .,."•¦W Pindorama tito á Av I r*,sld*ncl* P"» familia de trata

Copacabana, 126 em 1.» loca-Ko' ""'?', co,m * nuartoe, banheiro
luauoso apartamento tcHo niobl- f2"í'í}-0ii"T_t0 n0 '¦' »»vlmen-,
lado para família de alto trata- 

'i.,.(1h.aJl 
,'m m*-rmor«* tollete. de-

mento. eom todo o conforto mo. i5f"d""-','a p,ara «"-Preíada, Jar-1conforto mo-ocupando tod
i ampla. «alai. i iiuixrtii», 1

Meier — ótimas casas
tamentos acabados de
ótimo ponto. Itijrar
Desde 1.:.n$. ADMINISTRADORA
NACIONAL. Rua do Ouvidor. 7G.
loja. ,r. ii:» 2s

rio, copa, eoíinba, garage e drpfnaen- , ^^s^^^^^^^^,^^*t^*^^^^^
cia, e no 3», i quarto,, banheiro, terra- i \l\\_ l.„L_l
CO t quarto p_ t empregada, a rua í f "" 'oQDcl
Smilh d' \ .,1-incelli» r. 71 Tralar -L-l*,*;—.—
á Ptaca 15 de Novembro n. 20.3' andar, VENDE-SE otlma casa a rua
««ÜJÜJ 1Y.*?<ií) -i« Derbi Clube por 120:000*000.

, com 11 peças e ótimo quintal: — tratar com Vitorino — te-
|lefone 23-6308. 277251 CV.2.00

demo, ocupando todo o pavimento. Ii.cnniiinii t„,*»«rn * •«.i.. --1-- •  _ -1 i.toüUf üdü, Tratar com LOWNDES
dlm, quintal e etc
ft SONS. ltda'

Aluguel base:
»m I

RUA

APARTAMENTO.
(ASAS - CÔMODOS

banheiro, completo, em cor. „.'„. I fo - LOJA TEI 42 .owf"000d« varanda da frente, í quartos A' TEI" •••-"•"J-

Ôfimoí apirlainentojm-

Sabárbios da Central
Rua MagalhãeT Couto, 80 a 8-8

üH í Compra e Venda de
Prédios e Terrenosm"

CentroNiterói ^W^^>^^*vV»»MVWW*V»Wy^W»

JESK.IASK 
caia mobllida .-om toda a |lnitalu';õí>i, frpa fiuartí-n. ia tio

*-*-¦**¦¦**¦¦**¦¦¦ *-¦ ¦ **n****'i*1*i*'V**i,*'i**i****«,*ii-^r>njTAAAAj

Centn
Aluga-se ) 2.° andar da rua da

Con.UtuiçSo, 71, comum vasto .alao de frente, llfadoa duas salaa que servem para Se-cretarias, e, etn seguida, tres sa-Ua com outras dependências. Ta-ra ver no local com o sr. Manoel,' para tratar aô com a proprieta-
[It. pelo tel. ii-4'aT. (f 29351) 1

CINELANDIA 
— Fjn raa» d. frenu

¦ o mar. aluja*_f r,nirto b*m raoblla-
do com ótima comida par*hientí eatrltatnente timillar.
tn Severo, 50. Tel. 4'J.8380.

ll, .lm.
Aujua-

 it :94:'q) i
\ PARTAMENTO na Clnelandia. ,7iã~é

Ãx. banheiro, a partir de ;i60$0O0. Buaajearo iltlm n. i-', com Jollo on Joa-tt__. (ü 114) 1

para «mprerada», depoulto paramala., armário, lmbutldo», co-Unha, « etc. Para vl.ltar inHdl-ante cartão doa Admlnistradoreu:
w^íiSF* * â0!s'8' LTDA- RUA
MÉXICO, 90 — LOJA. tg)

Fiat 
IJ24-0 — r.rtlml.r, rEdê II-

monaliM, ,n.tro porta., cinco luja-re., a<1> pa*o,. uom ut.do conlerrai-ão
. íunclonament» Tr^o s :S00». Tr.vei-
,a A»it«»,«. IS. Defronte ilnema Sle-tro Copacabana. i r 284'Jil »

CASA 
NO TOSTO 1. junto i ATÍSda

Atlantlea. Altifaie a família ãetra-KoiMIo. pode ,er Tlat, t ru. Domlnto,lerr.lr», 207. Tratar no Banco Borje,.Alf.Bdtga, ;n oo ru. V, da Pátria. 210.Tel. 2Í-2463. (T JJ4S5) 8

CASTELOum andar
Venrte-ie <*m conitrucio,
m IT talai, iom inala- ' Itiaintar * nuarto para empregada, Cref^r

Aluga- |p rw,r,° d* Prl,i' Nltierol. Telefone Slia í la<,io annitarit i-ropria, íroa de 430 ra
mos >m edl 

'.^"""l I r 20030) sa | por 1,020:0001 no nome rio ronu,r»do

' finlia :
(•« nyleto hall

ficio sito i Rua BarSo da Torre |cApAI -- líTOWOO, c,
271, de construc&o terminada ba *¦ "'ls Ml*"- ' ""¦r"
dia., ótimo, apartamento» com 2quartos, 1 sala. coilnha, oanh.iirom cor. dependência paru ,*mpre-
rada. garage e etc. Entrada de...ervlço completnmente IsoladH 1.1(00$«oclal, Trnfiir i-om LOWNDES &SONS, LTDA. RIA MÉXICOLOJA. TEL. 42-80i,0

* r«.
Int. tel.

atioü.

¦-' 
pav*. b-ill

oaíibélro, <"o , . , , _,,i -. k._w.i— íornal a 28.54
*>7y Contraio -

por 1.05ü:000| no oowe do comprado
aendo 30 *,. â .lita e o reato em prnta*
cOea ioferiore» ia alurfupl, Cartai ne»te

it ;s3i.*,i cv íou

^O. 90 A pABTAHENTOS novo, com doi, ba-',« |...,. .T nhum. » .1 minuto, da, barci em CODOCOOflnfl
B...-âl_' ,~f ..- ,—r„. i1""10 ,w«»l" 1" üb» d. ranu-tá Alu- Rua Almirante Saddock de Sá,
305-

¦tTUNDO SS conto., ua roa llcnl. Ale.
S tre. «umo lotp de 20x30. Theophiio

rt* 8ílr« Orai;*. .\r. Rio Braruo, 128,
11.» llla 1212, Tel. (2.6384, 42-2223,

i T 29-1011 CV 100-i*A*i^v^Viririivr^v.vvvvvvvvvvv^ ^

\TE.\'tlEMllS 
n lute dt irrrrno jnnfo

rtn prédio o. 19 rtn B#vo do i *t_or_;
.•f>m 8,80x14,00 por 16:000$000; Trat»*-
ifr^*I i rua .'-tn* <!e \ iiiíinaio* *¦ a Ü •
n-inulo* da i:»ta«..io do Mt-I.r. Trat* +t '

Pinheiro a, n.ntei Lid* . I Av Rie
ro, tU-.S> anui.,- Sala, II e IS.

_a___i_j________ ,v 2S46TJ CV SUHí

Subúrbios da Leopoldina
Cüotôi, Penh*. nr~r_t*— B»-

Peiu. próximo k EittÇio, '
trr»nn :'Ui.,0, pronto par* -oaítruir, —|
Tbeopbllo ti. Silva i.r--a Ai Kio Bran"

Veitce-M otiTTis t.tio si Eru-çj; ?í-
nance: Pinieiro tEitau Uniis Ihíij-
tr.ai cam Iri ahjaíire, bai cau »r t
quinai e n-üi de*_>CDÕé_r_ciu 5 ta.Krr
:ei difu* f pequtoa qt-esa GÍr-i- cris-*!fl rar.lacôt! — fasa Eii.-ar-.i Al<-
iardo i' La-ra*t. R;a Si; Brr ln a,
:0 — R:e. i2 y| O i.W

SITIO - TERESOPOLIS
!*r-i íj-jadriac ji r^ carainl« -u Pi-rts*
tf;r«». cam orr.i bo* clii. iraò:* 2 çuir-
íoi, *al», (.o/ir.fca. ' Biscfaici &ítai —
t íü BjDciria Àt-tltráo cr Lunire, —
Rua £ Bítííc n.* .0 — R-t*..

ll -31 CV ÍÍBt

tsaiit t ~ii t
ser*.* ca ZtU^da *

vras < rvti

jweçi-a \,?__i si-j

TERRENO - ITAIPAVA

Teresópolii
^'r|•VI•E 

SV. ãdãê f-TPt.e SM I (Vi
ír-ntí oa r*"**-;"* >ile r"e"iat* Tt*

• **-i: ii ta E_Rn£i Ccr*±* — V-
Jrr:rí:; í ^ liruia pia Ti-?-».;;.;;!
:e-*rt» ¦>• •¦' r ; i ;*.-: Vxü •_.
rira A:.* i.*í: *< Li.TUrrt _ rRwa ;I;s=m t' :: — s.:. -i •-., íi

P'ETR0P0LIS
Titj, Í M -II, Ca3.-X*.a, .tLTJí^-i c;íTS1 

".-t

to, ij-ii; s trxrií «na_ii cam u —
-r :.- í.nM a Jijr W i A,t=--_i ?.--
:_.tL. t IH— Vaâpanrn — frau-M
m .vi -: ?. - t ?-in !i t; >nr_:

r?*.í rer .*er_í-.
; e =e a*; c*f»
aaia ,-= t;-

Í3Í3 ^ _í 1 E;**
O» rrr^i eis

an ,-:n.;i; »
arrrt U3ri*_™* c*

ia ,i_a. A ií .

sa; »e •f-'!*-

: ':'*-_ ta:

EU.

^T 
E.VUO 32

lliarlo T

rrfír -rí^i SipM
lei 1«!.

ti ita*» -t -*

12,* 12", S,,i 1-1. 42 fi:»»;
42 222.1, t V 294*29i CT »* * * * *i^*i*iVii*ii*¥Viis*ir.vvvvvv\rvvv^)

ALUGA-SE 
á Atanlda Copacabana,Poito 2. o apartamento n. 804. coro¦ala dt ealar, doía qoarloi, banheiro lu.ano», quarto para emprejado . demal,dependência,. Tratar com o porteiro doEdiriclo It.mar ou oom o proprleurto pelolelelone 27-S108. (Z 109J «

ALUGA-SE 
rraldencia com irand» coo-fono Interno, otlmo ,ala, a amplo,íormltorloa. própria para fnmilla de tr«-ti,mento. tendo todo* o< rfqulsltoa indi«-

peat.rcls de um, boa moridla. R. Vlicon-
de ile Plr,ji. 511. ,r 2H47S) 8

Kiim-se, Ver
Olímpio n ;

Apto. ;04. ótimo e mo-
derno apartamento, com

quarto, sala. coilnha e ha-1nheiro, ADMINISTRADO" * Kl. 4 -
CIONAL, Rua do Ouvidor ii, \0t ! PR^J-ÜA-SE

i~ in *, Kn-I* o enn
\o Í40) 12 i o telefone 4478•^-t^m^—m *i»i^i«<'tftvVV/VVVVlj|

tratar

hall. ! Petropolis

ma Domlngoi /COPACABANA — Vendem-w 2 pra
(V 2Í895) 34 \J dio» 1 -ua aifjaelta Cami>o» i, •-'14

' antija rn* Raroao, «m lellio p* lo Pa)
[ l*dio. dia 24 d* f.*Tereiro d* 194:. 4i
; 18 horai. om (*-ento ao* predioi

(T 29524» CV TOL

Petropolis
-'. 

\rTsi:' í \ rnr
Niir..-

TERRENO
\ rrct 5e rrar.it área ns S-e^iír:

Camira. prar-.m_> Baaf^. cot? tçm . ¦_•
t telefone, l£fl Wfl r,.- !r..c>-mi*r.*ri
Tfi. 35-113 j pira Grtsce IrícKr-ii. mI Lot*ar. »v ..*j4.;i í.

. ., -sa-,. BOTAFOGO - LOTES
alèc». ba tj. ira-

Iruíuiiir.i 9^ tMi*

¦ouena.pi.a ,1n- j XTENDBMSE S prédio, . ti
In.ormaç-Õei para ! í freote» tuin 15.60 e ei

erreno de

Jacarépaguâ
Linda casa de campo

TERRENOS
ITAIPAVA

ALUGA-SE 
por 1 :«0li| moderna caiafon otlmai aeomodaçóei, tendo 1 ¦•¦

Ias, ' quartoa, alia, de portohabita uí». farandas, e»c. Ver
na me<ma

•o tio
tratar

rua Bulhões d» Carralbo.1-S. Cipacabina. poito «. Mai, Informa-
çõ.i: lei, 231011 , 47-3074.

IT Mllt) I
A Ll*^**'S^ * ma Sõuta Uma, 124"cwfortnel rtaldenci* própria para(«mllla dt traUmento. mobilada ou nlo

- Èdlfl-'""" ' qo.rto,. 2 „la, t d,m,i, depen-
cio Gíe, ! l'"rl" * "frlter.dor, por 1 :30O»0OO.

i.'.nc!,-„„i,a. ôtlmo» apartam." P"'° ,M,tó '' C<"*-""»«
Rua Álvaro Alvim, 27
te*, mobilados, multo arejados,
com linda vista, 1 e 2 quartos, ia-Ia. coíinha e banhefro, telefonee anua quente Incluídos r,o alu-
guel. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL, SA. Rua do Ouvidor.
76. loja. lJ_136' 1
Rua Cirios Sampaio, 48 7£.t
no sobrado, c,*5 quartos, duas sa.laa, coilnha e banheiro — ADMI-MSTRADORA NACIONAL. Ruado Ouvidor. 7», loja. (2 t3I) i
Andar para escritório '^t
Edifício sito a rua do Rosário,64, faiendo esquina com a ru*. 1.°de Marco, ótlmoe andarea torrl- I
doa para escritórios comercial..Perfeito serviço de 0lev4.11.1ro.

(T 294391 í
\ LUCA-SE por nm aao completamente

aTV mobilado Imluair. celadelra, um

lent
tiaartoa, 3 ¦*ié(-i halJ ç» \ .-_,__

repe com ri quarto*, contro de MrrcíiO t-lf-.! ms«, ... - , _,
plano d* 22xM) i.a At ; df Setembro,'-'fcfi; lei. 4221. I'r«fO .150 conto* Sego
no dirrm -nm o proprietário; ladliun
do *e pacam- nto * Licitando »c títru

dlala,
(Y 276701 CV 350H

1 mobll.da, ,m l.un.-alo» nn, . 1.01.,','™,°,' 31 :">*— Vr sSÍmTJot^iÍ! -ul**** "" """ *"•*"¦" "»'•«,. ba,
Aluía- "'"bora ,0 ou cal' ira rilbo». Tnv,m | ~~.—¦ ... '"«" »tii«> n«.i-.nl«, caebuiir, Intpr

moa em1'' reícrendaa. Ver * trntnr rnn s«ld* ! \/ ENPEM08 era topaeabana o* ie*jmei no Uio. 2fl-i701.
centro de grande chácara arborl-! rl" M"inh0 "¦ *';- lí Ml '¦>'.' * nrtale» lot« > terreno, propnoi | (y j;^»;, er -jo»
«ad» a Ru» Baroneí8 1 .laçar. na. I "" «*** I í." '.Vrwn^iV 

ií"fi!!,a ^n^ ',í.°.' 'UETROl-OUS - TtDd.-« iinTbítri^
E_! «."tÍSS c^Lot-nu: rra*po5Sa-*e . ^ E5IÍ5SS £2 £ ™ "- S ViíftSSÍ -;
fl.* s""; Ltai: ,R"« "o México, sí -r——  'I™.p*g..nrS.J,a,"ed.?.,0!..'/"p! 

\Z,Z!°Tm írt^T"1 "''"'™ e>
90-A - LoJ» - Tel. 42-8050. ( 131 T lameilPC. . Anartamnntn SS conto,. Kua Bollrae lm. s. I iiii, I ,"',"¦ m ":"' ""¦ "roMa, arbari*i*<;-o e 1'ij eatrada, ttnibai ,u**i I por-

a-.fi i^oin
101I0 lnlormn>õ-, p,r, * » frrnlr, cinn i5.60 • intriil, tv la Ei.lref,im PelronoM,. I rin Siqui-lr» i «j-.po», em lellio JudicialIV 27*i>7| 34 | por falecirajulo, di próxima terca-felra, !

Iníorm*'õe» l.elloelro Paludio, riu '
I Carmo. 31, Pequeno fc ótimo empreso d- ,capital, iT 29839) CV TUu K-rti

ZONA INDUSTRIAL
OU PORTUÁRIA

Compr»*ss oo iluga*
se gilpio com 300 a2.;
indispensável com uni
.áo livre de 5 t. 25 -ne*
tros. e mais nma isa _
descoberto de 200 m2. —
Eduardo F. Ramos i
Boa.enttira Cunha Jr. —
R. Alfândega 47. 5.' sn_.

L.t-aLi

| Traspa
Flamengo - Apartamento! ... „ ,, i l»r 180 conto. _ ÜIDMALA BU.NOBU ,. ri.dt 

je 
OEXTIli Pr.lt.\A.NDO DK CAKTItO - ,6 0\' s

\ PAKT1MKSTO - 3 Qi' 2 8, b.nnél-áT__- t*> rompleio. «alnha com armarloaemhiilldo. « área de «írriço com tanquee W, C. de empresada. Ver na ma Ku-rlio Crua n. ÍS, apl 5 , lr,,ar -ç^,
Tone, *.'7.1S:'l e 23-6305, IT *.i70S6i 14

Alugã*se um de frentr. Construção
luxo. Ótima, acomndatóe,. 1 ,a!a. S I Ku« Siqueira i'."nno,. 7. I„jj iE,q, quarlol, quarlo mada. à irrraço,. olima Allantlca 1. 47i:oa — 47-3i'J,v
çüinhl, 

eiplmdida visla. Rua Ferreira t V --3*417
\'ann. m _ ti, Mautonio. I V TKNDBMtiS. ei ttop.ctb.na yen. ,..,.

t:t0 OOd* Trata
otembro, I0.'0, fflrti

cr tini

lY 3E.= 95,

ED. REDENTOR Rua Jardim Bo-
tanlco n° 228 —

Aluiamo» o Onlco apartamento
vago eom I quartoa. I sala. coti.

_ nha-banheiro completo, dependen-aparfmenio com trent. para o I.lrlo, com ] cia» empregadas, etc. Iluiriiel.1 quurio.. ilu,, „laa. preto J -.000*000; 1 500*000. Tratar com LOWNDES Atratar pelo tel.fon. I7..8ÍO. SONS. LTDA. RUA DO MÉXICOti 2.427, S^OO - LOJA - TEL. 42-SOüO.
(141^.o o* ¦¦¦¦*¦ *i*i- ¦»*K*_*VV*vv^r^ru-u-ui_.u^

APARTAMENTO
CINELANDIA

4 LtiiA-HE, aiceleote caia para grandeÃ\. família on penMo. Hilário de Gou- ,tela 1. 33. Lata aberta. (Z ] 13) ti

Traípa»aa-ie um no 5.8 andar do Edl
ficio ülciria. a Traça Floriano n.' j 1/J9,
com a respectiva mobília, tratar no local
com o ir. .Manorl. (Y

.18! ' (leio ,itua*io a A». Atlantic; m,- 
j L-iiifíeo ••partameort' v*ora S quartoa, 2¦jil»». <iu*rto a banheiro para ea prega-I Uoa, t*«*aa amplaa c confortaríl*. Gran-

I «ir fai.ilicla<la ro i«;/imento. — 7.LMAIA
| BilNuíll , tlEXTII, FEItNA.NDO UK.i:.43TRfl — Kua Siqueira Campo,. 7,loln lEm. ar. Atlântica) - 47-12524 7 9203 *T 2ÍIUI CV :um

J7659I 18 i \7f-N'OEMOS 1 A.. AlIanUca, doii
 I » b"f aparumen.o, to 7.' paiimenlo

VFRiO  IPARAf *" ul"M' >' Mn.truldo, conlonln c.d«"***W  1V/J-1A/1I i um dele,, .ala rtupl» 2 dormitório,. b>-
Aluga-ae em conjunto, uma sala e un

quarto d* frente, mobüadoi, com pen

PETROroUS 
— Ven.lr

pronifi ijMra ittmtruir
rua M*rqu.>>
Coronel \ picai
Treino 4$ c.into* lu<ormaç6ei telPetropoila. (>, i *.¦,*;
'¦^-¦e»A*^s»vv«w*i,^,s'*'^v%^>\^.'^s^v%>Nl^

l ivtniú*
i »r Cai-

rv :, sou ,

peno o* Eftaçlo <
Cniio e Industria, ron: treu ctrtrMA.
t>rrçu» ranuiciM, fácüiU.nKti .* :^_-t
mento — Caja B*r;_i-.i JÜeltria ít
Lamare — Raa SU Bento r ' " — ? *

a rr,;. ;.
OMPRO l-REriüiS prcíj-c teju ...

'¦Qs.sat. ça-àitítírí t-.-ie* trbOr hcs>ó-
rm p^t«i,Jti a p*,r:_ . i>c-t_do ía^fi tu
m»-r.i( T*l. ZZ^ís. tot àt»nàtiCXH
4S-VW». |J 7!i t:

Dentistas e protético*
RADIOGRAFIA DOC

DENTES 105000
It.ntii. n..i. Dtalarl.

T I ?!-;_.- - B* : ?i.-.c
f! • Hesrr <.;s;a- E-*-ej

Instrumentos de maacj
Ml^, _!_____. «H.. ~m .

i -*-.! í.» jr+Uk.. '„*.?&_.% ;rr*__sti..
;-:. . -*;j-!,. ,|_« ¦ojL-'.jI » <-.-__u, ...
r.**rc-j t- ac*íuj i rea Z~zzi___t.it.

I "CM

SjOti i "\ 
RENDEMOS oo arrcaãtBiM C3-* irti-

terreno. rt" P11"*?* •,'íb*_j m mm* \__t\ \t
\mxZ" a ¦ ííl-*:r'**'."Õ(*» á(t*'t*£i* "tm. rt-^AlA ?¦*-

faran. itrani.ermi I "V"'u ' tH,ytlL l"KiM.VDO DL Cj.1
junto «. dopou do a. TS j 7Ro- Kuj ^iaoí-.r* Ciir*>r_i ; ijji -

tE>*j at ATlitur* — tMUt ItWSSJtl
iT smfi ,:

r-Tfli

Edifício Joapírnga

ou

Andará

LOJA.
II)

— Avenida
Copacabana,

I — Aluíamos neeae Edifício de
perfeito acabamento e Ótima lo-caII»a;ko o Unlào apartamanto
vaco com ,3 quartoa, i «alaa, coal-
nha, t banheiro» co-mpletoa, va.
randa de frente, dependência em-
pregada e etc. — Tratar tom

| LOWNDES * 80N8. LTUAi. HUA
MÉXICO, 29, LOJA — TEL42-S050.

Leblon
A LUGA-SE ótima resi-

dencia com 3 quartos,
2 salas, banheiro, cozi-
nha e dependências para
empregados, á Avenida

| Melo Franco n. 25. Tra-l.TDA. ri;a MÉXICO
TEL.: 48*5060. , ,

i Edificio tetum ~ Áv- A",nt|- tar com GRAÇA COU-
Graiaá *-"™> lwM_l- Ca. 23í-a - aiu-
"'"¦""' ! íamot marniflco apartamento pa-

iT..»»««». — A' rua Marechal tn ! rI f3"1"1» <¦<*¦ alto tratauier.io,AlIigamOS fr, u\ u" t,,J°; ! <•¦<>"> t°*° ° conforto moderno, po.-
apartamento com 3 quar™. 1""_. ,"u'ndon 3, ¦"»»'" *}»*-«o.. » uJ».
la, e demais dependências Alu-í _, b,íhelr0* «¦""P*"*». depundun*
Ruel 6501000. Maiores detalhe. I w ,í* •mPr«»'*'*<l». «".arios em-
com oa admlnlmador". LOW*" .u,d0,.í **«• . RlfOfoi» --U.-Ó
DES Ai SONS. LTDA

d0r7..L.?p.::-|de Inquilino». Alusuel. 1:40U.O'00,
CO, 50 - LOJA- ÍE1 l-.SOiii 7üV*r eom Lowf*'DES A SONS,lt.1.. i.-SOaU. LTDA. RUA MÉXICO, 90. LOJAtS)
Rua Visconde de Santa babei 1ini__Si____^7"ir="
42A 

- «Mm» cafa com 2 pavl!. 
* 

, 
*"**"*• ilQ Eve,*'» menti» s n,,,-,„. o ..... to 12. Ao lado do O. ii

TO & CIA LTDA., á
rua Uruguauna n, 87,
1." and.. Tei. 43-7170.

IV 29421) 17

LlISA RE_lMl_T

APARTAMENTO
No rdilicio \illai Boa,, rua 7 Sel.-m-

hr« 22S — Aluja _c por fiOOJ i caiai
d- «»>o- (V 276691 JS; vindo um" |ir."r«7íd«ii!,"

426-~ mentoa, n quarto.. 3 aalaa,crlnha, banheiro e laraee. A')-MtXISTRADORA NACIONAL, Ruado Ouvidor, 76, loja. (Z lm j,**^^*1*,*^'*-**wwN^fc.'^*a^v*awi^v^v^r*^_*_f*0vm^^m

Botafogo e Urca
VLCGA-SE 

a caaa de nm »ó paTtaen*'o, da rua Conde de Iraja n. *52,
rom- .1 qiurtov 3 „l„ cora, coainbi,ele. AlUDiel S50»0O0. lb„e, ao lado. n40. Tralar At. Oraca araria, 43, 10'¦ ac.t, «ain 1.001. |T 2S388) 4

Aparfamenfo na Una ~ UAS
- quartos, 1 sala. saleta, quartoempresado, banheiro luxo, etc.rnm jardim na frente e atrás. s-Joha falia dáeua. Rua Manoel Nlo-bey, n — Tel. 26-JI6S,

IV i__3_, 4

— Aluff.i-
mos i, ruaCapury, 470. magnífica resiilcn-

cia para familia de alto traiu-
| mento. possuindo 3 quartos. 3 sa-Edifício í Ias. (tarapre, água nascente, hor-rs, Tos-i ta. piscina, ampla. vIru para oAo lado do O. K. ótimo mar e montanha. Aluguel "-ioj

apartamento de frente. ADMI-1 TRATAR COM LOWNDES* f.-MSTRADORA NACIONAL. Rua SONS. l.TDA. RI'A PO MÉXICOdo Ouvidor. 78, loja. (Z 131) 8 | 90-LOJA — TEL. 42-5050. 
' '

(17)Rua Aiwa Alvim, 27 -;r„d7;_;L——-—X-
Edifício cães, ..rvido por doi. \ Oliffloj apartamentos — Aluga-

mos emelevadores, «Umas salas, para es-i c-^iei„,„ .;,„ ,, ,. "*rit«rio. ADMINISTRADORA NAMfooi-^ ' * .rUi Di" ,Fcrrelra*CIONAL, Rua do Ouvidor 78. loja. 1 3 dC- cnnur^l° » terminar este
135) i

dencia» da empregadas,

\LCOA.8í 
a rua Olarlo Qjrrela n.JP2 oümo aparumento n. 301"'Upando todo o andar com 4 qnarto,.- lalai, ampla Tiranda, rjuarto 6*_ em-r"S,i1a, . ilrmil, deperdencla,, O ler-raço « d. eii-lurtTldad. í„ ae.m» Tam-ben. t.-ude «e o edllli-lo ,rm Interniedl,- Ir*o. Inf. :2ti23.i. DABIO. |T 27Ü09) 4 : conforto a pessoa» de tratamen-

BOTATOGÕ 
— ApartamAio no Biifi* ,0' Dlstrlbulcio central de aguario Abaeií. ru, Marnu», de Oiind, Iduente em todoa oa apartamentos** mi. a;.r. ,, nm no 4.« ,nd..r Infor- i Incineraçio elétric» do lixo • ga-•om o noneiro. [_ ioil 4 rage. Para informações telefonHr

l 42-1815. das 5 às 11

(lM»t»t\tm ~ Aluga-.e uma ca-.-fWaOan* .. tírroa, nova. com1 sala, 3 quartos. 1 de criado, ba-nheiro « coilnha. A rua Pompeu
Loureiro n.° 62. Aluguel. 77010*30mensala. (z HO) s*-- '-"* ----- -— iJ*-i~ii~r*u~i~ir.*ijT.-.".*u'.~uu'Ln.

Flamengo
Á~70 mafros dTfliieiif^
O edificio -ITIUBA". que acabad» »er con»truldo, na rua Alml-rante Tnmandaré. 33. pelo teufino acabamento oferece o maior

<¦-- >^> ti^.^Tsírr^^n?*7^' ••¦¦n-,,m"' aí'r' «»"¦,,;"
. _ .... etc. Oedificio é provido d» garage no*sub-solo Tratar com LOWNDES

* SONS. LTDA. RUA DO MEXI-ICO. 50, LOJA. TEL. 42-8050.
17

ÃvTDeífiríTMoreírar 1212 -
Apto. 1 6Umo • moderno .iparia-
m«nto, êni lotai muito aprHalve).
Còm 3 quarloa. sala, cozinha e de-
nendenrfap para empregado.» -
ADMINISTRADORA NACIONAL- Ku» do Ouvidor, 76, loja.

17. III) 17

' libero completo, co/lstia, quarto *> t>a*
, nbelro pnra erapremiJo,, Varanda, terra-

mirada independem*, em «„' de j ?„' __"_^_,"Á't \*"^SMrV°: r^ru.. de traUmento, i ru. Moreira FKR.VAXDO-DB rirnS J Buí SI-. a 2 minutos da ,,ra,a. Telelone queira Campo.. 7. ioj, tBaa, ii" Atlaa.'• ll -''66S) JSjIlia) — 47-1252 — 4 7 .:2.1.-i.
.Y -'lJ4.')0i CV TOU |

TfÉNDEMOS NO LIDO,, todo um ani' dar Je um rito « maj.iloio edifi- '.
lo Jl looalrnldo e habitado Ene andir Ii-ompó, do 8 bon, arurlamenlo, «er- i

•1 dormi- ítono*. :' haoheiro* un _vr etc. a 2 ou-Iro, ipartaiocntoa minore., ...ndo um. !rend. de 1 :f>0«S(l00. rr.-o 400 romo,...noite fanlM.<)_ ut r>«jT,.„i0 , jnro. 
'

de í 'V. /X1IAI.A BOXOSO , iíKXTII I
FERNANDO UE lastcd - Ilu, 81-1"»ira (ampoa. 7. loja iF..n A.enld. I
Atlantic. I — 47.1255 - 47.1235

IT 234H1 CT 7U'I |I7BNDKU0a por HO .-ooic, m.£„,(,,„, apartamento titu.do n, trenie par.Ar Allantlca i».« ,;„:,r,. jt ,„„„ruid0,ci-ütendn ,,la dupla. 3 rtormllono,, li.nbelro completo, loalnba e quarto « ba-nbelro para empreaudo, Vendemo, por.10 tonto,, rleo ap.i.-umenlo rm edifícioU conitruido, illuailo juiilo a Ar. Allan-tino duplex. coni.ndo no ,nd«r I..» oum,, ,,!-. t «mpli, rl.pen'lencm rte ,errlco, no andar «unenir 4 *
I jtrandn ilormitorio, , -i h.nbrlro. com- Iputo. ln'orra,i..fle« detalhada, — ZL !MAU Riix.iso « UENTII. FI.RS.iMinl¦K CASTRO _ Ku. Blqn.ln Campo., 7

! -Vi-,;"1 ' Atl«»tl«) 47-12.12 _
M*''™*'* iT 28457J IV 70*i
! V^KMOS junto | ir. Allaatlc»-.
•" 

„'0 
'"" 

, 
""«ifi o Int. d, terreno |•m pr..,l:p.,,|4 ,ltnncj0, Jâ [om i

, Z°l V1*"" '¦'"«»" "- • ro".tnl'..1o d. um m.je.tco Hltlno eonl.n-10, saraje fiibterrane.v loja), . ,lí ,i„r.! amrnio, Pr.ci, d, ,„„.„ ,„„
luaitoj, reformada, lnforinac«e« . planta, — zrMAIA ni.'i*-.**i ire.ra. nao deiaisaiia. po, 1:400». NOSO . CE.VTII, FERNANDO DKCAs'" "  " ">-\ fS° 

-. K" Siqueira tampo,, 7'. Ioj,!3IIJ8|lf'1 A. Atlanticni - ,7 - 1 ••-,*. ¦__
'' '''r lí 2«4ni cv" 700

•I E.ito — Copacabaa. Jl1 «ronitn df cntr*d< e lon-
\Z,""."', 

"" "';¦ "l»«fle»i quarto d,
. '-"""S.do.. et*. Pronto pira .er iáblt».Aluca ie. pequeno mai confortável, aido de frente, iirotlmo ,, m,r Pre™ 7Jna Faro n.* 7. — Tratar Run Jardim|»nloi. Tratar * rua $ j0\ê 70 i» «nolanico 010. Caia (V 283691 .I8(""r- Imobiliária -Paul, Afnnw\'cv :no

mm ** *~— - — — — -———,-,-^r^t-^(\rv-\fynj\^n_

Fazendas e sitios
l^AZhSÚ.K para tenda e

X at -p um* fis Jltvlrlo. f„ Ao R:oE.taíin ili- Paulo j, Krontln. iom ótima• *»a dr reaidenrla, mm* p*r» c-olono*,Diltfto mato. yado lettüro, l*Toura ttrInlorm..,,-„, A. II o Brani-o. F.d do
jomai dn Comercio. . • *nd«* mU ¦.'.
Tel. -. 43 7600. i *r l*P44--i CV sYt.i,

SITIO 
rom <•*»«. etr . cnrnprt^i^á)^- 

''
I,mente Crie. d.taln.d, p,r, > Per

i*ri* deite jorn*I ao n ¦.* 5-in,
|T 2S3Ü0I CV 37(10

T.-'L.vr.i:Vii« r.ir..
' cOfittraida ms

*tí . un.* a ™-i.ici
fTM&ôt tr-rt*»; ti

rtOxiO coatfi-ilf 12 nr*(hM -*ijpt*"66r *'-
lKjtildo nr» Borne <»« .t ;--i ¦**¦•• Pr*»; p T*í
conto». - 7CMAI i BONOSO , CJ üth rERNAjcoo nr ramo — io
Piijümm Caaip»»* T .ri* £«
Atlittir, . — 47 125: _ (J-Jatt

'T -Hil

irenUi

PRÉDIOS. TERRE-

NOS E HIPOTECAS
.LO.AKIX T RAilOÕ •: =;..•ENTCEA CLNHA JQXIOÜ
c» —a-s aru-t;, ím ccr-«-
i.*ea ít lusxeii. ;,— ;»:..
uiseau «= r.i5 ilgesaa
-s =,_;::íj ;.-;;.-.{-ia:,j
.-• wtat&pkis fcafcrta. ;a.-a
i=:.iaj ít í :: x_r%t___nx*a.ix
emr-lr ie ¦•-.?_¦-_ it:_.
hiÁltZ,tXil* z: _ _. _ * a - . • -

:s Mt.;-„aia çor» ax*üaf
!.*:,- ae» txitrt__<_ d:,

rczr.tixr.Ttt < ;n;i;ín.».

PIANO ALEMÃO
!; de cauda

VTT«*W*
(Y_ 

-Jst;
¦ 'vr*m>tt. p-tx*r- ra»
*• ra«ca:. jvr t ~bê.

• r _nm.

COMPRO PIANO
Telefon* 22-6629
_i.ll * 1 ss

¦¦*» — l-\ z-zJS

SACO SAO FRANCISCO
\ ea; *¦ *e oaí&mca terre
•*0, proxims á **n'.i, rim
porta. InformaçÔci cs

o foni <2-0?5!.

FLAMENGO
lraíp»3?a '« um apartamfnln erm mo\eií.

Tel. 25-3343
(Y 27«91l ,Í3

RESIDÊNCIA ÈM~
SANTA TERESA

Aluga te, no melhor ponto, Almirante
Alexandrino &?7, ampla, moderna e eon*
fortavcl re*i_lfncia, J aalaa, 5 quarto*.
?í-ra?c, grande, tenaioa cohertoa , um
envidraçado. com vista pjra a entrada
Ha barra, Otlihua ã porta. |fl minutos ria
Cinelanriia, aberta das S íj 16 preço
1:650(000. — Tel. 26-22oO

IV 276I1M Jg

forior,

PAISSANDÜ, 249
ALUGA-SE ESTA CASA.

Tel. 25-3343
(Y •i0.ll

BENTO LISBOA 6"
Aluga-ie com í quartoa, reformada,

ala ^l t. (Y"APARTAMENTO -1Ttimszm
JARDIM BOTÂNICO"!

—. I ••mr^m^irm.—t—m-^t^^^^^^^.Comercio de Luxo Flamengo
uaa-te a> pn*i ••¦¦,*¦", ,_ -_r_ .... -i *>-'Alufi-ie, de preíerénria para eise genero d: ncçcScio, o primeiro andar do

piedio i travei.a lio Ou.iiior. 36. Área
rie 30Gm2, dividida em der sa!a% e de-
maU dependência. (Y 200b2)j&

nt***oe»

VI-CGA-SE 
ou Tendí-ie. modci

papoaa, crjnd» **l*. 4 quarnnd*.
2 ÍS 4.

(T 283Í71 10

AI.ÜOAy»E 
em pnlaeet.. apnaenln.e«m paanaillo dl 1*

di»rn*. f_
artoa, t*

tariie. coünh,. clr. tambem paqueno apartamento. Tod. ,cr rlata dlarla.m.íte. A», Slo Sebaitiio n IOS perto **¦!*- na»«afllo d, 1". mobilado,. b>do fklnririo t\ L'9434» 4 nOetro e Tarand* pnTittvft 1 cata
.1,1 __~rh?^_ v___-——" "aumento • mailmo reip.|to. R. a|mi
CASA IRCA — \ende-se ou r.nle T.mandart n 47 Tel -J.47-.S
r.7, 1 

*,-.'*,'" * r"a C*ndid°| II 200731 10Oaífròe. 173. lado da sombra, bun-1
jcalow moderno, coni 6 quartos, 2'ala,. 3 banheiros, 2 varand-i»,
irrande corinha. amploa terraço..armários. Jardim e garage Verno local das 4 horas em diante,tratar com o proprietário, i ruada Candelária n." 13. 4° and ,a-Ia 3. Velta, (T ;490O) 4

Catete e Glória
fÃKTO - Alu;,-... ÍSn"M~Km"mô.

blUa, erm **jija «'orrente. a ca^nl jque trab^lh» fora. ou civalhoiro d.* pretV I
r*nela iue tr«h*ilbe d*-, cimereio. Telefo oi-5 3130. Kua B,nj,ram Comunl. 14».

|T 27.1551 I

APARTAMENTOS 
- T,m~llndlãiT

mi Ti*ta bahia dc Guanabara. '-' quar-ío«, «ila, evtínbji *¦ banheiro completo *ínraço, máximo conforto, era íreate á
r-al, Al«;u.|; ileMe .v.n|. j,,. Anjuilof"tm a. 74. Tratar Ed. Carioca. „l,'"^ IT ~I34UI S

Edifício tapara 3_i_.Tr1!:
Alugamos nesse Kdificio de Ótimalocailnaçao, faiendo esquina com.a praia, o Onlco apartamento va-j
io, com 2 quarto., 1 aala. varan
da com vista p.ira o mar. coti-nha, dependência para «mpru^âda
e etc. Aluguel: Ü0O.O00. Tratarcom LOWNDES * SONS, LTD\ !
RUA MÉXICO. 50 - LOJA - TKf,' I
"•"S"* tio»

\ L.ÜGA*SE |T»ndf apãrtãmento~l>*>~"an-,
n. d,r Triia llimenín. 122 Indepen-ilei.t, do, demali, tomando toda trente, IEd M*rirau», com trt» «alàec * dna* '
ra ratada* frente para o m*r. 4 íiuarto», I2 banheiro*, cop*. coilnha, etc. inform
tfi'034-t, oo na portaria. t% S4) 10

Alugam-se 3 dos
melhores Apartamentos

NO MELHOR PONTO DE LEBLON
!¦'¦' ¦': 

'/i-'"--' v: ¦ 

_______.__.__m-

_f__ JSBÊÊ^ÊÊ^Ê^SBBj^Ê^BB/Êt
______ \____mt__ f^y 

,*Ç'r-r''' -'-'^T- ' •':"-'- ^l.'*'™*__W^^*^_\_^ffH^_^»Ww-
\Wt__L .1^^ Ma^A^a^a^^H ^ul

Bhte _fÊ_m_____n ___t

XwBL t^ÊÊ^ »^?i^'c^KiÜiM»-*t^B3MtidB^^^BSr> t__ * '_t__\,, w^

__________________?. _______________W_} 3^B^^^^jWH^i|JBt^3JB»*BFBÉB|_M ________ __.'-t.-T\ _______ _____*lvmmmr

I 1TENDEMOS no ri,mento rifo prédio* da luvo. cr.íti iodo o cooíorto p*r*
, f*mill* ita alto tratamento, tonitruid«>' tm terreno cfloi *H)i) metro* guadradoi
| Tr-ço «00 como. in,m, praprled.ile 1A' Epitacio p,.io, ne fino c e,nii.r,1o

*'*h*m»nto »rfi i ('«cimento*. 5 dormuo
nm • .demai» d-pei.d«-ocia« pelo prro _*¦.ÍOU i-onio, . /.LUALA BONOSO ,OE.STIL rER.VANDO DE CA9TRII -
R«i-( Siiueir* CatQpoi 7. loja. tr.»n A»

[Atlântica) — 47*1252, 4T-32.-15.
iT 2t{^2, rr sin.!

TERRENO
Compra-se um terreno medindo ii & 30 metros ar

frente por 40 a 60 de íundo. nas Imediações ca Praçl
da Bandeira ou da Rua S. Franc;.-co Xar.ír. enrrt'c
Largo da Segunda Feira e a Avenida MíjaeanS, Kego*
cio rápido e a vista. Propostas com todos os detalhei t
preço endereçada a A S B.S , no escritório desta ;.:;-.&

*Z 00145* ?1

VOSSO PRÉDIO NECESSITA DE REPAROS, PINTURAS?
DESEJAIS AUMENTA-LO \

A COMPANHIA IMOBILIÁRIA 6RAMACIW S. A ,
39--A, Avenida Graça Aranha, 6.° andar • Tel. 42*4560
dl.p6. dn ura dep»rumer.:o «pniailudo. cr.í. M.-»t. nt-_i,t.

com rapld.l - PAGA.MH.NT08 1 LOSGU PHASO
Adminlatr».,4o • âdiinti.Titoto. «nbra t..f.trmt lí llllll I!

ÓTIMO EMPREGO
DE CAPITAL

VENDE-SE MAGNÍFICO PRÉDIO COM 44 Ar\RT\-MENTOS E _ LOJAS EM LOCAL DE GRANDE TALO-RIZAÇAO E DANDO BÓA RENDA
A propriedade é vendida d;retamen-.< peio proprie-tario. q_% tem á disposição dos Srs pretendentes.loàuas míormacões necessárias em seu "de Março. 110 — 2- andar

17 ás 19 horas.

Ctffifwam

an

Ce«ap*.a»
•,-ii:i. ;,

V PWpf Cm
á • m «— h*

_.z.:.: ri ;¦ í-.i-.
-.1-!.-::, ;,- ,..

!"H 1, 1 Í.''I CO«ftÍJM.

* 11 : . A i, • i 11
i-i- i.tia^ij. ;.-í.

Coto e ioics

OURO —
.ii •-,-- .-j

OURO

A CASA DO 0ÜR0

BRILHAKTES - J0US
„: 1- \_JiZ_

Cempria..::';',
DE MOÍlDU.

- ?-- i [ * ti

PKeoioi
i í' t :! i

Coop-raiFi : mot» -,
:-i *.:í-í.s:.-^:

íi'?.l.: ta— ii-i

escritório a
das 12 ás :* bonu _. a?

v-, t< :¦_:, -.--:, . -, ,
-~l ,-e, a it,;?-.-;- i,

CoiupraB Vi:-.-!: "r--

Ci-ar. :•- , ;.,. . .- i-,
u.'rr: a ! :H _¦;••.._

impam £? ã:'V..'..:;
?~ C:r:a_u.M - a ? ** ** t •
-.-l--:! -¦* r.-i : 5 . "..
¦i-.í ll 1*1 :••?•-, M-i : -,

-tumtm '.': v,'-'."' :""'-
* - 1"* ¦!-¦.-*« 1

m-i í.a ¦..__. -, , : ¦__..
rt ii ;--í-_i

Sob Hip^êíJ :; •x!;:.;* ;'J
t-i-i na ^^rfc* z-cz* ;i^a
R«a Itltlrtl ,* I." ,,t

JÓIAS DE 
"OURO

_ i atum i.-jirj**,
- |-ai_r_ 5.

6 le À C*CSi fZjt

OOW - Cevnprê-se :;
O *__UA

-c- rita —
¦-¦-r-ia:l.

.T -"
K Cií-itínr M a«89 a Cata "•;_»_-•

QBM PÜT1MÃ MlHAJÍm
^ ?.-ATArt:.C CACTi.-1-ASda caixa ccosaaticA
3<« -.-..- m-::ií-.- _ JOHHCB14
SOM Ei — S.j 4a Ca*-^». I.

JÓIAS DE OURO
H!'_Bi\rT« E PCATAJUll

iNTItiJ7 l -a. B^ta». ,;;. _._..._
!; i».*or Sia's- m - ,-- , --..» :*,-_,.

JfutHEBI 1 Olll EIRi

•1IAC10 HK.«SOA. »,7IS, ESI». RIA CAMrOS DE C1BH-LHO — PERTO PA PRAIA <y 29333, jS

Praia do Flamengo, 122 -0f?
conforto.

4 PARTAMENTO d. lu». d, frf"nt,."
•*^ 3* ind., 2 quirto*. **)* p*p_kom. Irr.íinhí e barhclrr

pto.
...í —

Luio í conforto. Acabido de
construir, ilndt viiu. 2 qujrtojj
Ul*, counh». banhiiro. depen'

jdenclas pira emprer»doi e Área
"minuto,, proa ao, com Ultiqu». Chaves no locai com

K.r.t-, dc rcir. Ru, Barão de Guaratiha P -,r- ¦'««* Ruimaríes. «3i1|. AD-
» TI. Glnrl., r,i.t_. .nt., d, «utild,. MIMSTRADORA NACION'AL —
Alui sno|. Trar Ed. C.rio^,. ul. íoi.lKua do Ouvidor, T6 loja

(I M3«J *' -- ,Z íj}) ,«

A PABTAUENTOa — Tpndemo, ririo,1 *X no FIíBien;" Iar*njeir**. Bnt*foc*-
Oopacatiana, rm fiiificio* méilarooa )»rotictruidoa, riiü*i» * InformaçA*» d^riIhudis fiiin Zurni i Rono«o ** lícniil »rnaníirt rip r*»irri Ku- St-|ueira Campo* ;
lm* (E-iíi At Atlântica), 4M2W •
lí ¦123'i I V -.'9(5.11 i-v 00.1
*-*—*-*—'»viVi« »**¦ **» * » w «.«ifBw^v^jm^

Ipanema
\fENQE*8K 

dlimo prcdlo
nh* EliMh»th i ratar

"Tor 
sale

"ote;_ noto. í asados
rõ^i PRA M - 5 E trtoT-i,-kiíí!. cristas, abjetas di ir-
ts. e:c . ca BMtetnna ccaj.i*-
i-í d* casa. _i escritura? —
¦»« -neári Tel .- 43 -*_3_1

Jacarépaguâ - Grajaú
LI6AÇA0 DIRETA

Cre,.-e rapidanten:
hnlrro dr .);i''firrn*£iu

oriiaçto da, -erra, 1c ,r-i,r:,*-*nelrro dr .Inoirfp«coá. COIP R ConMmclo ti l,,-,ra ie Llraiç*n an r.ralaú. reduzindo « ftual di.tancl. de tr.a:, ;, :trV. ? ainda pudera ndaulrír Ailmn, i,m
àrenn, vnr pr**-( c? con\ '.<íkii\ :>•- e

?C» »!EI.*v*
»"»'i*l" • Ir-.r. rr»,.»\imus sem cr.mpromls,r.. Inl.irra»(-ftea. l.t d, ÜJ-... t. ¦ • _

bvrto 8 mil
Drnnro, Ul

i.
ro.n df

)n«lo*. At.ms»
id31iSi ov

IPANEMA¦* rmid

ITAIPAVA GRANDE HOTEL
ótimas aromodarAe... apartamentos, água corrente emquarto,, servlso de bar ^ restauranie, prícoá mídiroíItaipava SJ13, informa'.Cieí no r.io. Teiefont 1:-57S8

t^d.'^ os
Telefone

130-J
1f> 300 conto*. 

"liYnm-
re»iden-i« d, '* pari. de finmlin»¦niíibamento tom 1 qnartoa, 2 ul** COpt.

I ríco b*nbflrn wn d irmcrf, ç*r*j* dr
| ivnd.on,. a. rriaiin,, ele IHEOI'Hlt.U1 HA RI!., t CKACa - -Ar. r,„ Emikon. li'S. 1S«. Sala ISIS.

il :pmj, rr tjn.i
-S*WHA^WWW^'*WW^I»V<V>

L.6/or
T-EnitFXus 

XO I.13LO.N — a,. g,rtr.lomcj Mitr» '.Oi.
í»o contoa,
da fconilira,' olimo
i-ignitit ai r.í'.l"3
í*onto<. rut ,Ioào
í *>i36 pelo prí-ív*
rt.* Ri!r* Orarn-...

30 p*[o prçççde Carrilho, In--
de 12x^0 cotr* í

ptln pff**A us
• ótimo lote de
ífl coatn». Teofilo
RIO Brifiro

Sl!, n... <;-MM • ,.*.;'I J».0J| cv

E - IRING ceu-.!* s_;i.Rz
2--',-> sar:::; _;

VENDE-SE
¦ ***JÜE.MITORIOS c iiiu de' "^ ;wa: Cotóaial. naarat »

B4__ern__ di 1:439* > S;«J
- Ksa Frís Li____ . fizih-
u-s« ti safis-fcto

A C A R
Aviario5

E P A G U A '

Sítios Recreio
A valorização desse aprazível bairro » .-r£y:;r;.írápida A comunicação direta io Grajan, por meio iuma ótima Estrada que esta send? eonstruiáa át .cado com o decreto n.' 7.104 de 20-9-841 rêdunra a dtancia de mais de 50 %. Todo o conío-no modemRápidos meios de comunicação Comércio pròsperAgua — Luz — Bonde -- Telefone — ônibuitemos área? proprlaí para Sitios de R.fre;o

dosos Aviános ótima colocsrão c? C&**_;.s."
partir de 1.S00 o M2 Informações: Rus'""-' -
82 - 1- - 23-2180. ou Larto Taquira !-B _- foneMesmo aos Domingos Pigamento i iongo p.-»j«

Atadí
:: Ren*
Arei... ;.

CHEVROLET 1942 *'

7_3 —
*¦• C*iC»-

V

*~i.»*i¦» :*'M. »..»

! ti* rzi* -E-tif...;

»flra*_-*-*Já| -5»~" —;

Baitk» 1940-Speckl

»f anicsres
>!_______£X 1 __-Í:ia*ÍMl.l

«: i.- a«
.-iim i.:

IfítdfHe ",.ir!i~à,iíS:

Prcftíscres



CORREIO DA MANHA — Sábado, 21 de Fevereiro de 19-12

COMERCIO-CAMBIO-MOVIMENTO DA BOLSA i VENDEM-SE:

cambio^  Os
-*¦!- .(.twi. ,.*f. «'i il'-.•*  IUIM4* 'MtT4
¦ J- mim» Hm »u ill.n  lOilAO l&Stfifi'"""" i mil'). \ iumii fio
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Os lílulos brasileiros em Londres urtKI Ai NA HVLSX

0 saneamento da Leopoldina Rail*a> Ce.

cJi Exchange de Londres' brasileiro, nlo por c». urs 6E kü*
i ai.uvlnic-r.te ums fa^e ista-b-liâfrÓF-. mas w-it sur *xu*r
lis a6mtecjmer-los do Ex* trdiiiãtis jnPbílidiát O rr-r»-*-^..
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GELADEIRA
"WESTINGHOUSE"

Tratar:
[p-tnem;

.-,. vtndp , . po, ;.tOl)|i)ÜO.
Rua Gorr<!.' Catneíro. *H —

(V 214IHI

CAVALOS

«#. 500:000^000
Antiga firma comercial no Rio procura participarão industrial
até esta importância com a condição da distribuição exclusiva
no Distrito Federal ou mais Estados ou no Brasil, dispondo de
organização adequada. Preierêntia produtos químicos para
fins industriais, artigos de venda em grande escala (como ci-
menlo, etc). Ofertas detalhadas (sem intermediários) sob ga-
ranlia de discreção à caixa 28.372, deste jornal

a*.
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PIANO STEINWEG
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Câmbios estrangeiros
l.n.Miia:

.i.vtiür. .

tti-1( provocaram un en:rariucc.men'.n
ít.-.o íers! do mercoíio,

H. excf;6c". slffumas delas mui-
^ll to importantes, o empréstimo

"standard*' do Reino Unldb, as
ivkj Consoís. " 1 . rr. não somentf ron-

servou o s»u n.vel, na semana da
queda úe Singapura; como chegou

. subir, de S2-5 O par» SS-OO. Ot
:>'p i»6 financeiro* ingleses não po-
õltm exprimir d- maneira ,naís
brilhante a sua confiança ra .;c]i-
dez dn Império Britânico, Ms* oe
titulo» d? diversas companhias >o
íreiam conslderavelmanto: Assim,
_s ^':6e! da Cables * WirelfSf L;d.
passaram, durante os sete últimos
d.aj, d» 6S líi O para 55-10-C.

A tenderc-ja desíavnravr! ae "ea
iendeu também aos valores estran-
çeiroe. Os empréstimos brasileiros

n ores coloniais «in*.fr.o:- scimcr'»
moderna?).
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Os titulo*. ât< estiaúaj tt t —
braaileíia.s coa^ecísrajp r-» -¦—¦•"
tos miHtn áiT*-rsn« Af ag&fi tt
SSo Paulp Rr.ívey pctfrersm err?.
ser.iar.H um» n*lx.a òf M b**^;.. O
*eu preço atual èt *< ütcas ea
teijllnas ent. pres?r:riT*;i < i.
bras ahs..rn do seu ponto r>lrru
nante é? jaa&iro. As t'¦^*í é t<i>rr
zi,?bei 6& Leo"poWins KáüwtT, tn
tirnlriirin *nblratr. norímeai* .*..•
obrigações f l'S **. 3PRS âoRSts
Companhia ferro.-.'u_ri« tEr.c.--uc.
prin printira vcr. ímíí )ii -vlim

anos * rrtt^.0 tí« 2S-P*t' A msíbe
r;s í «tem nenhuma Ôbvjõs i *'•'•*
seqcí-ricii dos truitSadm r^í e pn
vei*no brasileirc dlspísnsou t- íü
r.eamento financeiro òl LpnprtiÈ
ni». >*t asswnWfii rf"*¦ 3£ Ona
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i nao constituíram eir?C'-o ^c?se
: movimento s^ral. n« emprwtimns ' 

^J];.1*- f ' "" '
'eriprais lir.i.\ar.im de 1 1|! - libra.»
istDrlinas: .1 Novo rundinE 1914,
mcímo de 3 libras. Mas fssf rrcuc
«•eçüp «p a um movimento df a!tE
riuase sem Ínterrupç6es, e nacia ln-
dica, sté 'i presente, que se trate
ie algo mais do que uma reação
passageira. Os empréstimos esta! Nns ultimo? dias, & L£0prt&2i&
luala resistiram mais. A atitudr' foi objeto dt outra loctãide "t.i-

10 Cofie? I.oan. nu seja o empres ctira imporuipiE. O tr..r:<f.- íi
t.nio do Sã^ Pajlo 1SD0 40 1 «í- ' Viscãi; autnriK.^-í t, t.-.-tru..- 1
çarantido p.-lo i-aíí. comtltue lt par.ir de 1 4e rotrjp. t! t-u -_r-
inn.fi-.o partirulai-nirn-.f '.ntrrer- "iTE! 6* ptssaselros « .-•» bfirrsu
«ante. Esse titulo, um dos mils claaseí áe rnF.--.-AÍDr;Ej fie '1 *-,
=!t.\'oe entre os valores brasileiro»- E' df *í.rittrtr quc a CotnpEJViijJt,,
otad..$ cm l.or.dres. não foi aíe cu;e drrrade:ro biütrirr acostra

Mdo pria baixa coral. E*!Á st-nâo' a.ndi um sensive! d».i.r - nnííir-f
nrcociado, sem altera^&ffs, s 77-0-0 nsslm í^uilibrs'- pua

Deve-se assinalar outro titulo'despesas

pubíiro. recentsmfintt, caí t ut
pr.ldins r-í-iltri,;' Cn. Lid rü.-sb
òo po verno brasQeirn x.rr, rrjti..
de .ti.ODli Ubrtt tfii.tilil íitman
sem Juros fíxaâos s:f : morot
ío tm que a Compairtúa _*'*¦;*:.& t
condicf»« dí pagar tim àiriâsiü

mun, > *
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3 ;r«nde apartamento em eonstruçlo a
pcati do Flamcnio, acahameBto dc
luxo oc.ip.indo todo o pavimento —
¦l50:0.0t'l_0

-. 1 apartamento d' 3 talas, 3 quartoa, etc.
confessou no Juiio da 3' ' * *u* Buarque de Macedo, —
Vil. a. nu» irnulvancU r«- ! 1SS:000!0U0

-:ii<rsaio x tiacretaçáo da íaien- j 1 pr«i*io para laboratório em S. Crii-
:ta. I lovio — JvíOiOOüSOOü

Fajslvij deciaraüo, t3Í:S5SÍ'J0fl \ ' t"r:no na llba do Uovenia^ar (i»r-
..iJHlFl.VO DA COSTA GIES- dia Guanabara) — 5:000|000.

TEIRA Tels.: ,'J J438 e JJ 5061.
O iuii di I' vara civel mandou IV. .IJ. Oi

i«> cr. curador tias massas ri cre-
¦íl-..» r»ca.rlUtii-to de Juvenal Pe-
r*íea da Costa,

eouTu á in.M.vo
O iiii 'l.i j> \_.ra cível mandou

lelac •* ornnarar a relvlndkat;flo
da Companhia Cervejaria Braiima
5. A . n.i falência supra.

¦TOSE' E. VAZ C!CIM.\n..KS
O juij da ll« vara cível man-

dou cumprir a etisencla íeita
3*10 dr. c-uradur d* ausentes, no.i liedm cavalos de grande altura, corr^
eredltoa impugnados de Floiajule eiigniítcas, com um lindíwímo 1'oney
Ltda., Ernesto Bías, Leonlda» To- cnni W centímetros rnmpletamenti; pre-
majt. Atfr.-io Buchleln, Edyaril to- ir. dlltcdo, 38.3065. (V 2.411) I Fitita iniluitti.l ricci.a dr doi, ttn
ÍC Ciar.. Mario Ramos Terelra. | 

' 
^> ,. ~. dednre. btm tclacionaiim cnin conittii

CARIOCA DANÇAS VCÜuOj ^OStã C... lóres r propri^uri')*. Ordenado e ain-
O fuii da II» vara civel mandou 

' "' *' ",!,n- Rul *• L".:i Contara, IU.
«lar e preparar, i conclusão os' COITipra 113 Certa Ci 1.14)
autyi. ,ia falência supra. Pr0l.urc ia,,„ „ ^. ^ „ .^GUAS

aiMASO PEREIRA PIAS LINDAS", rtpomo marau.licao tni uma
O jalj da 11* vara -.'íveí mandou úh* ucdr eitiii ioteaioi e oierecido» a Vende-se uma Turbina Hidráulica pa¦! li-iuldatirio da massi. fallla nu- .ottla. riu prijuetiaa ptt.taçò.l, trrrc- ! rl 1 , II nm. dt uneda, incltulve 20 I Educada, Há aulat particulatí. d«

?r:i < >) d curador das massas j noi em trente aa mar. e onde esiá conivjniU. de tubagim de ,5R0 m/m em chapa j fr'ancê*i no **u apartamento, com hora
ílaerem job--< o reqiíerido á fl>. ; ttutdo um -renouio praiano", paia im, d, 1,.,-to. c„„, capacidade dc _0 a 25 ca-| marcada — Tel. .2-J816. IY 20S77)' d: aemaiu. rectnlement? inausutado. j ,-a:m, cm eilado dc nova. Ver c tratat

Ar puro, usta marstilhca. pia ai lim- i Fundn.an f. Pedro, A. BraJil.4 Cia..
pa>, nnitaj. florejU,, etc. c sobretudo : R,„ Bat.o de Mesquita n. 9Í-A.
n.into peixe. — Irí. no eirniõrio de r\' 262S9)Eduardo Dale — Cia. T \'. C. —
Cruçuaiana, 104. 1* — Telj, 23*3329 e
4.'9S«1. (Z 1.'0)

\ endete soh-iho r maravilhoso, para
j peisoa entendida; Preço de re*.»iüo.Ih-jaram pro-edenle, do Paiana dou R. Urutüalanái 109. Cf. 1291

2 VENDEDORES

OCASIÃO

ROUPAS
USADAS

DE HOMEM - COMPEA-SS
l'AUA SE BKM

ATENDE-SE A DOMICILIO

Telefonar para 22-1683
(V ?ir75)

JOVEM FRANCESA
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CARNES VERD.r.S
JurADtiUltii ui aa.sTi mez

ai«-;iiiw — Sota, 3*0. 'itelüH. >-'.
tu i... i.i

ít.';i>irqiiiiii — HuM, I . »Ui'!u-. :.
Vtufiidun -m Santa Crua — Bo.*

!'JH J '. vttatoa. .\ : iiiiniiü. 1'2 -Mat 1
VitUdlitlia "D Sia Ütnço — Bnii

t1)1* i. I. rltefoa, *i; míaoii. 12 VA t t:S.
Vf^tieaciai ti v^nntn» pr-»^» — B-na

lJU*Jil vitelo». 3?UQ0; iHlnoa, 3J8UO,
MaTAU'MjKU US BÚVj H.LiáaU
Tar^a .ta ii,i--|i^i destinada ao i*onsn-

uti Ut Dtacritn y^tiirii — Hola. i& i\9]
«tCpfíiN, J !'t. «ninou, i 1J2,

Vljtnrnram ¦« «ir.nm.te* preçoa — Bota,
.Ji).;.) ntufun, -JflüO; anfaoa, i**"1'

HJIJUUI.KII D* «uuE>

GELADEIRA 2:000$
Granjas Cinco Lagos

\endeir nma Croil v. tamanho 5 pé?
Cúbicos, cm estado de novo. valor;

' o:ÍOt)$000. frijente. \ei a qualquer ho-
Diilani! pcicoj minntoi da Estação ra. Rua Itapitii, J65. c. I. — Tel.

de Mendes (E. do Kio), t 2 hotai «(48-0643. (Y 29477)
potico do Rio, á marsem da estrada de

»'l

\as3t>cra5. estão sendo preparadas lin-
| áa jratras rurais de 1 becUre (100

mts. x 100), próprias pari veraneio,
; weclcend e férias. Clima reconhecida-

ffltmi saudável, água em abundância, ai-
tiíude -*5U metros, õnihui á porta. Ele-
trindade e teletone da Light. Preços

j muito barate» e sri-.d: facilidade d- pa-
ntu» — Bttii, UO; fíh-ton, M. ¦ namento. Financiamento para constru-
"ni um FrinorlflcM <tr S. Fran ; Tãi de determinada namero de ca»as de
\-i-it — Bula. IT" '2 t. Tirrkis, [ c^mpo B'ev-emente treni elétricos en-

i-urtan.lo a eianem. £- Inf. no esc." da
rn-nn ita ..nuintea pre..ii. — Boli. Cia. T. V. Ç. rua Cru .uaiana, 10.,] Para entrega imediata -

'. •, tela. 23*3329 e 43-9849 — Eduardo 
'¦. 

Vianna k Cia. Lida. — Fone
Dale e Otilio Neves. (V 29105) j
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ISntidos — BiM". JH7. Titulo-

Moveis consertam-se
Inatalam-se, niodernisam-se, mudam se

cores, etc. Reforinam-se assintos de ca-
deirai estofadas, grupos, ele. Orçamen-
tos sem compromisso pelo td. 22-4645.

: (V* 28111)

SULFATO DE COBRE
INGLÊS

Arthur
:-25.íi.

(Y 29.16)

TALA DÉ JANTAR
Compra-se uma, rica mobília e de fí*

no acabamento. Tei. 4/-.1;;'«.
(V L'9.;4tl)

5 $ 0 00
l.el» em cau a quaaUdada <e 1i.t««

qu» diaejar aobr* qualquer asauato. Rt*
hlmteea Cosmopolita. Ar. Rio Br^ucg,

tt. Ul, 1.' ud. S. 109. Tel. 43.9695.
(Y 2499?)

mn

ítnur
iiJtWU

aoj>itadün —
luiiim.

ftaocacitm on
l'J.'iil . f«HfOlI.

Ul ton pan.-ian. .41

pcuinte* pr"^» — Boàa.
aütli): Muinos. 1JSÜU. I

Tubos galvanisados
Vende-se de 1 14", 1 12". 2", 2 í 2", 3' t 4"

Entrega imediata. Informações pelo telefone: 43-9803
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HESCADO ÜE BORRACHA

CAUTELAS
DA CAIXA, COMPRO, caucionadas ou
vencidas, çrande* ou pequenas P.MiU
— .N.1! HORA, mais que qualquci um.'iiii a domicilio. CTUVIDOR, 169, 7-A
SALA 719 — T. .J-o73o. Dai o as

i tortura
lilil.in'¦»'ti
Cnga. .

13 .oras.
— Lacaa
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Siitaint i(o ai«";jitio ¦

¦«nor. «aJmo.

r n oo
ri.»

r it ti»
T II M

Stock Exchange de Londres
! il nin- hr.'i«ilciro8

loxdhk. :íi
'indlnj. b 'r. ei dfr. *T '0 ^'.P.P' (-1 F(judiou iwi* ,...• ti n li lí-.ii
í íbtímIo. luto i % :t.tn o .vn
l n'.-r..üui« d» l«l» « * ¦:¦ 1 'i '- 1 !•

id.nc d- IfSI, 6 V *B*. 40 «ao»... I*..fl-fl tíilO rt
Bil UU AIS

• nio FMli-rai A SS n :" l" n
> íaneiro, 1911. ! is " '¦ ¦« ln '"

• ¦. II3S. I % p I0.li 1 1" 'I
i i.in «.r.o " 'i ii

í itulos ili versos
1 -y nt São 1'jiilo IniproTetneDli ¦n'!

FtíCtlold Co, ITft !l Oilt M.l.»
¦ iik ii lAiinht a miofÈ amtrir» i.;^ í 'H i-f.SWfci. .***..$£*•'¦

ii, 1'a.tlo «all.a. ta> Ltd i.i íl-n- li.tlD 100
FtiajlUan Wjrriul *:»nrj * iTtasBe» íl».

i.td .. .... » < ¦¦ ¦ n «t t/j
. ,M..« K «"..eire» I i.i lllrdlnirlall ... '' " v£ I" '.'

v«- f«m i ivilwtn i.fd ii.J O C.3
iniperiil rb^aical Ibdustrie» Ltd 1.11*1 ¦ lí-1 ' -
. «ii."'lini hallM«; vo l.tü ' 1/1 %.
lõaíl ; o -sim

I .ird > Banli Ltd IA SnarMl I !H .' lí.l
Klo .te J-n iru i"tt> Imy »e l-M " !S o ' J 5
1 ta FloO' MUI» á UfínsM-» l-M. .... 1.3 I 9.0
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Cclicae - Utero ovintnai.
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Transformadores
Compr*-3 e 80(1 até 1,200 KVA rie

2-1.000 volts. para 2,200 e outro de
100 até J00 KVA df 2.200 pata 220.
fartas com (íetalbes Caixa Postal 1925
paia Aiamhitja. ('/, Sl)

SOCIO-GERENTE^
Finoi industrial df importância, pre-

tendendo organizar mais unu ãacçào
seita lírio de idoneidade para jerên-
ca da me^rna. Capital de 50 contos a
mais. Resposta p/esta folha n. 29.4-'J.

IV 2942.11

COMPRO
ROUPAS USADAS

de homem, paga-se bem.
Atende-se a domicilio.
Telefone para 22-55$(.

(Y 19025)

Governanta e dama
de companhia

Precisa-te de uma senhora de 30 a 50
anos qua teja uma pessoa simples, pa-
ciente, educada, qi}e dè boas referi noias
e gue durma em casa, para servir oe da-
ma de companhia e de governanu de
uma casa de alto tratamento, de umn se-
nhora idosa. Fiscalizar o serviço ias
empregadas, faier o rol daa roupas, •»"•
seriar e corer roupas simples, acompa-
nlur a irnhora quando aaír, etc. Orde-
nado .Í00$. Inútil apresentar quen não
ijtiifia-r a* condições exigidas. T; itar
entre 9 e 1.' horas á Av. Rainha Eli-
Hbtlh, 1.7, apárt. S2. (V 2')j92)

CHEFE
DE OFICINA
MECÂNICA

Tomeirn.mecanlco, familiaríratte c#m
todos os trabalhos de Oficina Meunnca,
Montagem, Consertos, r Pahrícaçit da
Maquinas, a!.*mâo, casado, correspooden-
do i Lei ée 2/3 ha 19 anos no Brasil,
talando corretamente o idioma nacional,
nrootra nova posição, da preferencia em
Fihrica de Papel, tamhem no Interior,
nfrrtas queiram dtriíir a Emil Riflei,
Rua Espirito Santo 159 — June de Fora
(Mina.l. (Y 21365)
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Religião da Humanidade
. O Amor por princípio, e a Ordem por base;

O Progresso por fim.

COMEMORAÇÃO FÚNEBRE
do

GENERAL BAGUEIRA LEAL
Genoveva — Adelaide e Izabel — Ofélia Bagueira Leai,

Branca — Dulcina Bagueira Sampaio e Arthur Martins Sam-
paio, agradecem muito sensibilizados as manifestações de pezar
que têm recebido pelo falecimento de seu querido e saudoso
irmão, pai e sogro

DOUTOR JOAQUIM BAGUEIRA DO CARMO LEAL
e participam que, no Domingo, 22 do corrente, às 14 horas,

realizar-se-á a comemoração fúnebre, na Igreja Pozitivista do
Brasil, à rua Benjamim Constant 74, sendo oficiante o dr.
Carlos Torres Gonçalves.
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DSPOStTE SEU DINHEtUO
EM CONTA CORHENTT

PRA.ZO
FIXO

t X.HO
COM

ÍENOA
MENSAL

HA

CASA BANCARIA
iíEUHDO DE LAMARE
»V* ^C SAo BESTO. 10 Hlu

FICA NOVO
SEU TAPETE!

CONSESVAOORE3 OH TAPETES

COPACABANA
i-ALQCEB QCAI.llJADE
ITE. COM A MÁXIMA

PER FEICAO

FRIEDA BLACH BRAUN
Karl Braun r Bca trice Blach Rolfs, profundamente pexarosos, comunicam i.oa

amigos t in pessoas de suas relações o falecimento de sua extremeclda espo-
mãe FRIEDA BLACH BRAUN e ao mesmo tempo convidam a todos para «a-

íistirtm ao seu sepultamento no Cemitério de raqueta, -,ne será realizado, hoje, 21 do
corrente às ifi horas, saindo o feretro da Capela do cemitério.

Desde já. a todos que comparecerem a esse ato de relifiâo. a sua eterna rfatidão
IY 239921

R. OíaviajiKj Hi.á.ion.
TeL 27-7195
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DR. TRANQHLIN0 GRACIAN0
DE MELLO LEITÃO

Amalia. Jucunda 'Nénèi e Joaquim Bsnto
Sampaio Leitão: Álvaro e Cândido de Mello Lei-
tão e famílias; Bento de Abreu Sampaio Vidal
e familia: Colaquinha Sampaio Vidal; Viuva

Rafael Sampaio Vidal e familia convidam as pessoas
de suas relações e amigos para a missa dí 7." dia, que
mandam rezar p«la alma de seu querido esposo, pai,
irmão, cunhado e tio: TRANQUILINO GRACIANO DE
MELLO LEITÃO. O ato religioso realizar-se-á ás 10.30
horas de 2.« Feira, dia 23 do corrente mês, no altar-
mór da Igreja da Conceição e Bóa Morte, a rua do Ro-
sario esquina da Avenida Rio Branco. iy 294121
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UVSâRia HV£* f

Ha riu Mafra d a Sousa
fllhoj, Dlon.vsla M. dt>

Souza, espoiio « filhou, A.
Parisio, pspo.sa. « filho».
Antônio de Souza F;ikôo
« fppo*«. Alice Atfradt-

nun ri^ Souza e filhos comunicam -
I ás pessoas de umas relaçõe» o fi-
[ teclmento rfo «eu pranteado *«po-

so, pai. irmão, tio « cunhado,
AGXELO CHKtSOSTOMO PE

.SOUZA, i-ujo frrptro *airá hoje,
il» «ua residência i rua Otttifrnl
Brur» Hfi| A, .s ts hnris par* o
remllerlo de S. Franclico Xavier.

IT :355S)

AGRAO^IMENTOS __
SÃO JUDAS TADEÜ

Afradeço uma jraça alcançada.

L. G. E.
(V 26J/o)"XfRÊI 

FABIANO"
DE CRISTO

Asradci^s jraça alcançada — !. .*fr«/.
-•<i _. M303t~ 

VERANEIO
Feira 24 I ^°tel Brasil — Bniianal —

. ; Est. de S. Paalo — Cllm* «Uobíf
do corrente a* 10 u horas, no altar mor da Igre- | rimo. Aiutnde 4*0 mis. Infor.

mai-õo. (ido telefone Bananal 11,
e no Ria i Areulda Copacabana,
isi j» »p. 5? — iw. ai-<»4«.

AGNEL0 GHRIS0ST0M0
0E SOUZA

9.

PLINIO DA SILVA PRADO
n: diai

A familia de Plínio da Silva Prado convida seus
parentes e amigos a assistirem a missa que cm in-
tençáo de sua alma mandam celebrar 3.'

i ii Cjndeiaxia, antcciDiiido seus agradecimentos.
iS 0011Q
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A VIDA SOCIAL
O Museu Parreiras

Ifi pouco tempo lol Inaugura-
ilo em Kiteról o Muteu Antônio
1'orrdroj, constituído pelo que dei-
-ou aquclo quc lhe tlcu o nome.
inclusive ti p.dpria caia, onde por
Mait da quarenta oiien t-luou e
IrntsnlhoH o ortltta. Seu atelier
«wrfa *.*. encontra nas mesmas
condições cm gue «ei ac-Am-a no
itlo do laleelmento do autor da
Chegada tio Estado de St ao lllo
de Janeiro.

Contem filando .0 que ali cata
exposto, tente-te perfeitamente o
ambiente em que Parreira* produ-
•lu a quase totalidade dot «<'***
quadros, bem como so ob-srrt-a a
iiiclloulosldatle o a ordem com que
elo trabalhava. lld, pelas paredet,
numerosos esboços e estudos dat
suas principais obras, partloularl
dtsdet quo tornam a visita oo Mst-
seu deveras Interessante, notada-
mente para o» principiantes. Os
objeto? dc seu uso pessoal envon-
freiii-je por totfa* as dli'isões da
i-ata, qne astltn conserva, sobretu-
io na parte superior, onde ele.
trabalhava, sua primitiva feição,
ImpSnludo 00 edifício estilo Re-
tinlcTSit;n, situado «o velho bairro
Ses Biio Dominai», um saoor de
tradtoianaltsmo que encanta toda
a pente.

Dcve-te esta Iniciativa, cujo ai-
entir» cultural i Inegável, ao ln-
tervcnltíK „mwral Peixoto, que
toube aproveitar as clrcufiitíiirla»
para ístiar a «/cito «ma rcalitação
QUe é única, no gênero, entre nó».
_ Indispensável, agora, ijiic o» ar-
listai nacional» não deixem no
esquecimento aquela obra, a qual
poderá servir de estimulo à con-
tretlzação dn outras tantas, eom
ti me*tnij finalidade de perpetuar
snanlfcttações do gênio da nossa
«ps. v

A. M.
-4D-

Para o 
'Álbum 

de Mlle...

Receitas de Arte Culinária
(De CACII,DA T. SEABRA, autora ilo llvo"Arte Culinarl» Br»_lleira")

SABADO

BOM SEXSO

0 melhor melo da gente
í*|(fdr nVslIusiio
it rido encher de esperanças
tt estuário do coração.

Vulmar Coelha

"-. O que hi de nsals fasclnan-
tt na literatura comparada é nue
nla pode ser nino ciílicla o «ma
orle, tama o&ra tuili-fraltrirlti e
uma obra artística, uma dlsolrili-
tta rifrorosa «uma fantasia de or-
item Pessoal.

ÁLVARO LINS — 'ornai de
Oil ica.

Almoço
"/Inflou!" de carneiro
Arroz oom pimentões
Cocada, mimosa*

Jantar

Torto de palmito e salchl-
chás

Balada ie vagens e* befer
rabas

Pudim dc coco

ALMOÇO
"RAOOVT" DE CARXEIRO

Lave multo bom com caldo de
limito, 1|2 quilo de costeletas de
carneiro e condimente-o» com sal
e pimenta.

• Requente bem 1 colher do gor-
dtirn. Junto am costeletas, 1 cebola
picada, toates e salsa.

Refoguo bastante até dourar.
Adicione água, cenouras, salsa

* batatas cortadas em tiras com-
prldas e deixe coztnliar. Logo que
secar o caldo, Junto 1 copo ds lol*
te, misturado com 1 colher de so-
pn de fubá de arroz. Junto mals
sal se for noceossarlo, misturo 2
gomas o sirva.

ARROv COS! PIMEXT6EB

Esquente 1 boa colher de Kordu-
ra, rofogue llKelramente atr-uns pi-
monlSes, Junto ,1 chicaras dágua,
uai o um ramo de salsa.

Logo quo levantar fervura, adi-
clone 1 chlcara bem cheia de ar-
roz e 1 colher do chA de mnssn do
tomates misturada com 1|2 cebo-
la ralada; deixe ferver lentamen-
te.

COCADAS MIM08A8

Faça uma calda oom .100 *rrs.
de acucar, dé o ponto de fio o
deixe esfriar.

Adicione 6 gemas o o leite de
nwlo c6co o leve ao fogo brando,;

mexendo sempre nté tomar ponto.
Logo que engrn-.se, Isto é, que

tome o ponto, adicione 1|2 cooo
ralado, misture ligeiramente • re-
tire.

Deixe esfriar, faça bolinhas, dei-
tens em formlnhaa de papel e nli--
va polvilhnda com açúcar, tinto
com um pouco de anlllna verme-
lha,

JANTAR

TORTA DE PALMITO B
8ALCHICHA8

Mas ea:
Itll6ture 2 1|2 ohicaras de fari-

nha, com 1|2 ohlcara de mantel-
ga, snl e um pouco dágua.

Estenda a massa na forma e as-
so'a em forno quente.

Recheio:
Faça molho branco, Junte algu-

mas aalchlchas, palmito picado, 2
gemas, sal, pimenta e um pouco
do notmoscada. Dê ligeira fervu-
ra, apenas para coílnhar as gè-
mas e encha a fôrma J_ assada.

BALADA DE VAOEUB B
BETERRABA

Cozinho 1|2 quilo de vagens
bem novns e depois dc frias retl
rs os tios.

Bata bem 1|2 chlcara de azeite
com 1 gema, sal o um pouco de
psprika: adicione vinagre até for-
mar um creme ralo.

Regue com ele as vagens e en-
felte o prato com rodeias de bs-
terraba cortadas com pequenos
moldes do biscoitos.

Natalicws

PUDIM DE COCO

Faça uma calda com 3 chicaras
dc acucar em ponto de fio.

Adicione 1 colhçer de sopa de
manteiga « deixe esfriar.

Misture depois leite de 1 coco
grande, 6 gemas, 3 claras (bati-
das Juntos) e 1 colher de sopa de
farinha do trigo. |

Pnsse pela peneira e deite em
fêrma forrada com oaramelo,

Asse em banho-Maria.

.Muitos cum pri mm tos receb'*.. hoje
|iela iiassaR.m do «eu aniversário o dr.
Octavio Silva, iiosso coIcra ile ímprensi.— Festeja, nuje o seu primeiro anivci*
lírio o menino Vilter, íilbo do ctifc)
jMc-Amcli. ile Carv.lho.-_—
Comemorações

.".manhã, domingo, realirar-se-á, is !•*
horas, no Templo da Humanidade, á rua
Ilcnjamin f,irnl.nl 74, • comciiinra<ào
fnti.Kre dn rm-ral llr. Bmttiriia l.eal.
falecido no dia 2 deite mês. O dr. Ba-
Buefra Leal, que durante muito» anos
pregou a doutrina positivista, deixou
srande numero de adrp.o*. A cerimônia
ierá Jiublic» c lera enmo oficiam» o dr.
Carlos Torres Çonçalves.

*H_—
Falecimentos

Miníslró Amo Konder — Chega, ho-
je, ao Rio, em avião militar do sov.r*
no dns Estados Unidos, posto especial*
mente i diiposi.in da embaixada do
Brasil em Washington, o corpo do mi-
nistro Arno Konder. falecido há dias
naquela capital. Todas as Divisfitj do
Ilamaratl far-ae-ío representar ríoa fu*
ncrais, como ultima homenagem ao che*
fe t colega, que com tanta dedicação
soube se desempenhar de missões impor-
tantea _ destacadas no serviço exterior
do Brasil. O avião deverá pousar no
Aeroporto Santos Dumont, de onde par-tiri o enterro, par» o Cemitério de S.
Mo Batina.

— FaUcea era Belém do Pará o pro-fessor Cornelio de Barros, que por mais
de 40 anos exerceu o magistério publico.
Causou o seu passamento grande cons-
tentação no» circulo! educacional» tio
Pará onde o extinto era acatado porseus dotes de intcligçncia e cultura.

RÁDIO
ATUALIDADE

Almirante, Radamís Gnntlnll o
.lnão ile Barro foram convidados
por Wu.it Disney puni trabalhar,
«ni Hully.vood, na verafiq britai-
loira dos seus denonhoa animados,
O» convites precisam nue eles do-
vem emhnrcnr para Ia no fim dc
niai'i.0. Naturalmente |,„ inl,.res.
so riu parto desses ftrtístns brasi*
loiros nn proposta. Assim, talvez
dentro de um iníis eles estejam ru
mando ft Califórnia, contratados
por tres meses. E por falar em Al
mirante: a sua Hnid.i díi pues
tem «ido o comenidilo do in..|o ra-
dioíoiilco nesses últimos dlns.

Fernando tio Menezes, o speaker
da PRA*", nnuni-luu quo pretende
lançar um novo programa espe-
trlallzndo em assuntos clnemnto-
gráficos, naquela estação, Esse
brnadcast, que iiliula não tem ti-
tulo nem hornrlo deslçnndo d'-
verft estar no ar doniio ,ir> póucrrs
dias. Tornando do Meneses tíod
fazer al_uina cols.i do Interessnntè
para os fnns, como promete.

FILMS E "ASTROS"

A PRA-9 estft anunciando, desde
Jft, a estríln ao aou microfone de
Sngrnmor de Sotivero, qu0 velu de
São Tnulo pai*n o radio do Rio,
Sagranior Jll éstçvo na PÜA-3 fa-
zendo o mesmo programo que ora
prometo fts iintònlzndoras da Mny-
rlnk: "O mundo não vale o seu
lar".

COROAS NATURAIS

Cosa Flora
OUVIIIOII, ttl Q, DIAS, 07
.3-6023 .3-5757 U-MM 2S-82-S--_-
Missas

Francisco Manuel

ALEMÃES PERANTE
A JUSTIÇA DO TfiA-

BALHO
C caso deixou de ser jul-

gado pela 6." Junta de
Conciliação

O alemão Kurt Mutschler apra-
stntou reolamncão perante a 6"
Junta de Conciliação contra a flr-
ma alemS. J. Jnjunk & Compa-
nhla.

P vofral doe empregadores, ir.
D'Utra e Silva, deveria pronun-
ciar-se a respeito. Iniciado o Jul-
Krunento, antes do apreciar a
OuestSo, pediu fl mesa que presi-
dlu, o» trabalhos que consultasse
4V) poderes superiores sobro se era
competente a Justiça do Trabalho
para apreciar casos como o que
•et pretendia Julgar, atenta a nn-
cionalldade dos litigante», natu-
rala de um pnls que desrespeita
A nossa bandeira e menospresa a
vida de brasileiros, como so verifl-
cou com o ntnque an "Tnubaté".
es agora com o "Bunrque" » ao"Olinda".

O presidente da Junta, sr. Pio
Benedicto Ottonl, dopols de con-
«uliar o vogai dos empregados, sr.
J"r-é Gomes da Costa, reaolveu
adlsr o Julgamento afim do serem
ouvido» outros poderes.

N»i hom-rug-n. qu» »-r»o prntadm
hojo pelo Centro Caiioca, Soe tf dade Be-
ncficcnl» Mlillcal t i Socicdídc doi Ad.
miradores de Francisco Manuel, autor
do Hino Nacional, no Cemitério de Ca*
lumby, ás 10 horas, seri.o oradores, pe-
I» S. B. M. e dr. Paulo Ji-íé Pire»
Braitrflo, « p-lò Ctntrõ Ckrloc» o ir.
Vieira do Couto.

Rotary Clube

Casamentos

O RoUry Club do Rio dc Janeiro, tm
su» lessio semanal, oniem realiiada «ob
a preaidéncU do sr, José da .Silva Oll*
veíra, comemorou a pa.iaftern do aeu 19°
•nlvertarrto e do 37» de Rolarr Inlerna-
lional. Eitiveum preionte» oi iocíoi
fundadores, os quais tomaram parte na
meia r!» preiidínci», tendo falado emnome deste» o prof. Raul Pederneiral.
Em homemirem ao en.presidente Eplt»-
çio Pesioa, recentemente falecido, í«-lou o vio- pre»idente do Clul.e, sr. Phl-Udelpho dc Dsrros Arevedo. O dr.ii«ria*?ão Geit-lra filou sobre a vulgar).taçSo da puericultura, citando entre 01recurso» » idéi» do dr. Cirlos SI-tio-relh de Franc», a criação de Cartórioide I-iruullur»!

Na i.reja dc N. S. dc Cnpacabna, és
.1,30 da tarde, ron«o*;_ia-se hoje com t
senhorita Alb» Martins Rosas o dr. Raul
Ferreira Tinto.

Viajantes
—®—

i

Procedenie de Mia mi, regressou ontem
ao Rio de Janeiro, paisafteiro do *el!p*

per" da Pan American Airways, i sr«.
Calíerr, esposa do emb»i*r«dòf do» Et*
tadoi Unidni Junto ao fovemo bríillei*
ro. Ao desembarque d» iluitre vi»j»n.
tt, compareceram ao Aeroporto Santos
Dumont, além óo teu eapoio e numero-
iot funcionárioa da «mbai-tada norte-
americana, muitos gutroa diplomatai «
pessoaa de auaa familiaa.

— Com destino a Carie»», na Vene-'nela, via Recife, Belém e Port p!Spain, partiu ontem, pelo "clipprr" d»l'an American Airway», o icnador ura-
suaio Juan Antônio Buero, antis» em-baixador do seu pais na França c ex-ministro das Rel»c.6es Exteriores. O ir,Buero ícab» de pasasr «lua» «emanai noRio dc Janeiro, cidade rjue nao viiitavalu muitos anos.

PU05PHPTAN
i, > hvo nccNirni.iNii

r0f,|C0 DPt ^Ai.os t
ANÊMICOS

LAD IHrMATOSA»»-

BB3ffl__B__fi |_E___3_D

Dr. Uptiacto Pessaa — Ontem, As
10;í d» manhi, na Candelária, foram
retada*. missas de sétimo dla de faleci*
mento do ex-presidente Kpitacio P-siúa.
Esses atos de rcligiio tiveram extraor*
tiinária concorrência de elementos de to-
das as classís so.iais.

Ali se viam, além de gárioi ministros
de Estado, repreientantei do corpo di*
plomitico, membroí do Supremo Tribu*
nai Federal e d» Corto de Audição,
oficiais generais de terra e mar, repre*
tentações várias, etc, que, findos os
ofícios religiosos, celebrados em vários
aliarei, apresentaram os seus teítemu-
nhos da peiar k família do extinto « de-
mais parentes.

Forain celebrantes no altar-mór o bil*
po Dom André Arcoverde, acolitado pe-
Io padre Josí Bezerra Uouvía, tendo oli-
ciado nos outros altnrt-s, respectivamea*
te, os seguintes sacerdotes: Santíssimo
Sacramento, padre Pin César; Nossa Se*
nhora daa Doret, padre Leonardo Cure»*
ii; São Miguel, padre Aquiles; São Ma-
noel, padre Castorino da Britto; Sacra
Família, monsenhor Leonidas Ferreira;
Nossa í«nhora doi Navegantes, monse-
nhor Uagaldij Nona Senhora d» Con-
cei-tio, padre Barbosa Lima « Nolsa Sé-
nhora d» Piedade, padre Anlonio Silva.— Em sufrágio da alma de Mmielli»
Imperial Coelho, será reicada, segunda-
feira, is fl.JO, missa d» .ílirr» di» ni
i-rej» d» S. Joié.
nftrio das respectivas funções.

PODEM LECIONAR
Sem prejuizo do traba-

lho normal ou extra-
ordinário

O presidente da República assl-
nou um decreto-lei permitindo aos
funcionários « cxtranumerárlos
da Unllo lecionar em cursos ins-
tituldos para empregados e fun-
cionarios da Estrada de Ferro
Central do Brasil, sem prejuízo
do trabalho normal ou extraordl-

Pela grande or.iiii.stra sinfônica
da BBC seríl cxecutndo no proxl
mo dla 25 do corrente um concerto
quo serft trnnfiiiltltio de Londes,
das 2. A.» ::,4r, horas (hora do
Rio dc Janeiro i sob a regência do
mestre britânico, Sir Adrlrtn Itntilt.
O programn ili i«o concerto Inclue
a ouvrrtur. dn "Guarany" o "Ba-
tuqne" do Lorenzo Fernandes.

DOS PROCIUMAS DE HOJE

Tupv — Do is hs. em diante:
Lotrrdinha Bittencourt, Jorr-c Ta
vares, Pon-Fon, Manozlnho de
Araujo, Sylvlno Netto, 4 Azes e
um CorinKn, .Innnette, Alda Cosia
8 '-Radio-nnlltr-.

Educadora — De 21 hs. em dlan-
I*: "Horas de Boüe", com Luiz de
Carvalho.

«'oriio-l do 7lio.fl — De 21 h». em
diante: Deollmla Ferreira, sopra-
no, o Oscar Borgerth, violinista.

RniilotrarMinlssorn — Da 21 h»
em diante: "Cnlouros em apuros""Panorama" e "Vamos Dnnsar".

Aío-írinte yelga — De 18 hs. em
diante: Patrlr-io Tfllxelra, Fernan-
do Barreto, Virgínia Lane, Nelson
Gonçalves, Cyru Monteiro o ouiros.

/nnnei-io — De 1S.H0- cm dlan-
te: Jacob, Irmãs M.-irtln», Cadetes
do Ritmo, Mnyu Attl, Trio Guana
bara o ClAudlnrior Cruz.

Hodlo 0/ui, — Do 19 hs. em dlan-
te: Arnaldu Amaral, José Maria
d» Abreu, Jennotte Conde e' Con-
junto de Bonedlto Lacerda, Chlqul-
nho e sou Ritmo e outroa

PrcffXtura — De 21 hs. em dlan
te: Jornal da Prefeitura — noti
clario administrativo e suplemen
tn mitilcal: trnnumiayão da oporá"Fodora". de Glordono.

Afinljtriio da Educação — De 21
hs. em dlanter Concerto sinfônico.

*»¦>¦*»

En carta*
Das tirtei de Hollywood, a que

mals agsada é, inegavelmente, a
da família llurill. Porque ot teus
lilmc, «óo conrsliuidoi com bas-
iii-fe AaMIlifade, renelnndo o que
o elenco tem de mal, e/tclente, r
Itií/lndo com âxtto quase sempre
certo dquela aspecto de repetição
td- comuni rui» outrat tirlcs.

E a família Hardy é mesmo alm-
Vütica, fatrndo-nos seguir fliiasf
com lernuro oi «uni alegrlat e
angustias. "Aniy é sempre a
alsna ia história; » ntímn «pre-
clação sabre o elenao que o secun-
da, não se poitri deixar ie lou-
rar o juiz Hardy, que é uma per-
furmanc» notável de Lewis Slone.

"Aniu Hardy cava a vida" que o
iletro esti extbtnio, vem revlgo-
rar as «Impotlo» ilipontaia, à
serie, O filme, mal, uma vez, «I-
1» da prt'ue-hç-0 ie Mlckey Roo-
ney, que i excepcional. Ele ta:
de cada cena um ixtto oerto, tal
a forma por qut ,e eonduz. "An-
dy Hardy", cosno da» outras v>-
íet, tem aqui o» »«u» momento»
de trtsteta e dt tatltfaçao. Mat
ndo «o mete «a» compllcacflf» fu-
teta que o preocuparam em outros
filmes, El» agora te torna mals
sério, trocando a pacata Carvel
poi Hova York, onde vai para ga-
nhor a vida.

AWm das figuras habituais da
família, há, no filme, Judy Oar-
land, que não canto ocupando-»»
apeiiaj com a afeição por Andy,
enquanto Ann Rltherford man-
trm-s» zangada,..

As peripeaia, ie Andy tão tio
divertidas quanto as que iá vi-
n,os em outros filmes. Ho fim
deste, elo voltou a Carvel, depois
de um mts de trabalho em liava
York c, da próxima ver, com cer*
lesa, estari numa universidade
qualquer.

H.
Diário para o fan
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Charles Boyer

TÊCKICA DB LAMARR

"Trate-os mal quo elfe se npal-
xona nto" — parece ser o lema
adotado com êxito por Hedy La-
inarr. .Vuma dessas noites pas-

CORREIO
MUSICAL

sadas os Klnc Vlilors convidaram
Charlle Chaplin pura acompanha-
Ios a uma pranteie e. paru que a
roda ficasse ainda mais agrada-
vel, levaram tambem a amlf-a La*
marr. E, durant* tudo o tempo
em que estiveram Juntos, Hedy
não fez outra i-olsa fllétn de ols-
cordar do que lhe ilizia Cliarlle.
Quando elo err-ula um pouco a voz
ela o suplantava. E o resultado
foi o seguinte: agora, toda a vez
que »e refere ft estrr-lii. Mi-, cila-
plin usa de superlntlvoj para con-
tor que a achou fasclnan le.

O TOPETE POSTIÇO

Nilo constitue nr-nlium segredo
o fnto de usarem alguns dos gia-
mor boys de Hollywood topetes
postiços para melhorar a lmpres-
são causada aos fans. Charles
Boyer, o amoroso Boyor, tom essa
coisa ínronventrntí* pnrn um g*a.l/l
que ê utn principio de i-alilcle.
Naturalmente, vê-lo an n.itiirn1.
seria para alguma." fnns uma
amarga desilusão. E'. e. en-
IA o, habilmente usa o recurso em
frente As carnera», A propósito
desse topete foi que um repórter
<l*a Hollywood, quando soube que
ele Irln co-estrelar um filme com
Verônica LaUe fctljo pirnlendo vo-

cês eonhr-crmi, Indar-ou: "SerS
que Charles Boyer lambem vai
deixar cair o topete sobre os
olhos ?... "

REVELAÇÃO

Advertem o» colunistas hollv-
ivoodenses: "Observem Van Ho-
flln. que vem ai «*m "Johnny
Eager". Van Heflln foi o gala de
Katle Heplnirn no palco em -Phl-
Indelphla Story". e, mnls tarde,
foi pnrn Hollywood. As suas cê*
nas em "Johnny fi-ager". ao lado
de Bob Taylor, foram têo emo*
clonantes que, no dla aegulnte nn
da prerleto do filme. Louis B.
Mayer fez questão de Ir ho set dl*
zer que ele esteve notável. E esse
cumprimento » bem expressivo
para quem foi despedido dn RKO
por Incompetência...

Bilhetes de Hollywood
Hollywood. 20 (De Maria Is.-ihe-l

Martlnez, da Reuters — Especial
para o "Correio da Manhi") —
•IA tenho, por diversa» veies, alu-
ilidu ti nobn-za dos sentimentos de
Hollywood, nesta hora triste da
humanidade. A suposta cldad» da
fantasia « da futilidade vem revê,-

If.ndo. diante d» r.-ilamldadr da
guerra, um forte espirito de rea-
lis mo e d« bravura.

K não são apenas "«..«tros" que
panem para aa fileiras ou "es-
nelas" que «e adextram em ser-
vicos auxiliares ou do enferma-
gem: ciida dit. sabe-se de um falo
novo. iiue confirma il» maneira
empolgante, a IntegraçAn de Hol-
lyw-ood na luta em defesa da ('I-
i lllza.;.ío ameaçada pelo nazismo.

Querels conhecer dois desses
caso** ?

Carole Loinh-ni. a m.ilor-rad.i
artista cujo desaparecimento tá-
pico ainda choramo** deveria eir
protagonista de, -He klssed i ie
iride". enm M*lvyn Dou.Ins.
Cumprindo dar-lhe substitua,
Joan Crawíord foi sollcltariri a
ric-oltar o papel. Ora. Joan csia.-a
pensando >>m retlr.ir-se do i-in*-
ma. afim de deillcsr-se. ai ma-
nos durante dois anos, ao e*tido
de canlo. parn o qual pos uo
apreciáveis predicados. a p.-o-
posu surpreendeu-a em m- io a
esse» projetos ,hA bastante leio-
po acariciados e que, suptinl«,
iriam ler agora reailxaçSo. r.-ls
bem: concordando com o verda-
iliiiro "sacrifício" de sius panos-,
Isto f, aceitando a tnreía qne pu-
nham snhre os ombros, na hora
mesma em que se aíastavr, dos
estúdios, Joan fez questão q.io do
seu contrnto constasse esta ilâir-
stila: seus vencimentos, svalladc»
em '250.000.00, seriam totatmen-u
entregues a assoclncdes pairlOtl-
cas. Inclusive n Cruz Vermelha»

Parece-me que se trata de uni
gesto bem digno de divulgação.
E. .1 seu lodo. um outro — eme,
de George Brent. o apaixone do
esposo de Ann Sherldan.

HA alguns i.nos, indo. ne -om
ile f.-rlns a llawal, Brent j-.ilgon
haver descoberto o local onde lo-
ra o Paraíso Terrestre. Que dn-
cura-... Como ficava dlstnnte o
mundo, com todas as suas com*
plii-acSes!... _ n_o hesitou: ad-
qulritt. na Ilha de Oahu, uma lin-
da propriedade. Ali Iria, Ja lelhn,
acabar seu.» dias — com multo
juixo, para ndo ser expulso, comn
Adrlo. E Ann. Jâ velhinha, tam-
bem trataria de ncautelar-s- con-
trn ns serpenteei traiçoeira»

Ora. h.1 dias, George Brent ne-
dlu permissão à Warner Bro«,
pnra ausentar-se. Interrorr.p-ndii
por 21 horns a filmagem d, -In-
thl» ou llte". Precisava, dl.*se Ir
a Los Angeles. Mas 0 q_„ -So
disse foi o seguinte: o fim de su,,
viagem era romhinsr as provi-dências legais para que a sua
propriedade fosse posta i. dispo-
slçfio dns crianças evaruad.i» dí
outros pontos da Ilha. mals ami-i-
çados pelo Inimigo. Quanto ss rins-
pas f outros utensílios, Ann r,« r'-
meici-ia... t assim HolTy-vor-,1:
grando p generosa.

EUXIR lb,Hul. ooimvqui
««.ANiTIVfl*""*»! °°'K-" D»"°«

_P**^*ví^__3^

Suspenso o tráfego entre
Benfica e Santos

Dumont
Comunica a diretoria da Cen-

trai do Brasil:"Devido a (romba dágua calda
»m Chapéu Duvas e a queda de
uma barreira entre Sérgio do Mu-
redo e Ewbank da Câmara, ficou
suspenso o trAfogo entre Benfica
e Santos Dumont.

Trans de passageiros da Llnhn
do Centro, hltola Inrgn só,circula-
rto entre TS. Pedro II c Benfica
e entre Santos Dumont e Belo Ho-
rlrxmte até o restabelecimento d4
ti Afeito.

A forte tromba dAbua que con-
tlnua e cair, provocando vrmde
enchente e enchurradn, fez ruir
s ponte do quilômetro 3P« e des-
nivelou a do quilômetro 305.

A diretoria determinou a sus-
pensão dos despacho, em geral
pura a Linha do Centro, alem de
Benfica.

Foram baldeados pela estrada
do rodagem passageiros e bagH-
gens do trens N-] e N-. e serán
bnldeados mnls tarde os R-l R-"
F-l e F-2.

Foram tomadns providências
par» o restabeleclmenlo Imediato
da linha, sendo de 2 a 3 dias o
tempo provável dp. Inten upçAo. "*»»»
À posse da nova direto-

ria do Sindicato dos
Jornalistas

Realiza-se depois de amanhã
no Pnlãclo Tiradentes, às 8 horas
da noite, a posse .solene, sob a
presidência do ministro do Trn-
balho, da nova diretoria do Sindl-
cato dos Jornalistas Profissionais

•*»-«-? ~_

Para a instalação da
Colônia Agrícola do

Amazonas
Assinou o presidente da Repu-

blica um decreto-!»! detcrmlnan-
do que a Importância de três mil
contoB, do orçamento geral da
União, compreendido nn suhconsl-
inação 62 do Ministério dn Agii-
cultura, serft aplicada nns ohrns
neressSrins A Instalação da ColO-
nla Agrícola Nacional do Amnzo-
nas, criada em dezembro do ani
passado.

A referida Importância destina-
se a despesas de qualquer natu-
reza, Inclusive pagamento dc pes-
apal, material, obras e transpor-
tes.

O decreto cria o cargo em co-
mtgiáo de administrador daq-iel»
i olflnla t. abri- o crédito espuci.il

CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DO BANCO

DO BRASIL
Aviio n.' 5

Produtos norte-americanos su*
jeitos ao regime de quoias

ferro, ato, máquinas
agrícolas

A Carteira de Exportação e
Importação do Banco do Brasil
lorna público que na lista dos pro-dutos norte-americano sujeitos ao
rsgime de quota» foram incluídos
mais os seguintsB: ferro, ar,o e
máquinas agrícola» (exceto trato-
ros tipo "Caterpillar" e equipa-
mento para a construção de rodo-
vias).

Os Interessados nas Importações
de que trata o presente aviso de-
verão fornecer à Carteira os dados
ndiante especificados, relativos a
cada produto ou espécie de ma-
qulnlsmo, habilltando-a a expedir
os Certificados do Necessidade
quando requeridos.

1. Indicação do material;
2. Nome, nacionnlldade e onde-

roço- completo do conBlgnatA-
rio;

8. Nome, nacionalidade e endere-
ço completo do último desti-
natârlo;

t. Especificação do material em
unidades e em peso, por qui-
logramna;

6. Descrição dos artigos ou ma-
terlals a serem importados:*. Valor liquido aproximado era
dfilares americanos;

7. Descri.ão pormenorizada da
maneira pola qual o material
será utilizado

VIDA CATÓLICA
Si.VTA ACELAinS

91 éS /fUiífUYo

B.nut.ntumilv» o» p»l. qua, irado
ptciiosoi», síitieni dar cduciçflo a scui íi*Ihoi. or..«mlnhaurto*oi títtíMlt cedo na t_«rctla da anntldntlc.

11. comi.» ile li.ldrni, c-lebrn no»«nnl« n« nrlllocrselj, Menentin e Ger-berga. not filhos, doa (-uai. um do aexoinii.i-illliio. di-riun aprlmormia eiluctciti.Adirlnli). ¦ um. aua innl t!»»rtm-i» r«-listo»».. Ailelnlil. profanou so conrenlnrte Hnnla trranl», .miuanlo n lrmii no deColonl», in.r.,.. oa coutentoa m miam»cidade,
Cüd« qiml em min rccluaSo, ctip-juram«mo». » .tr rlr-li,,. rbndeian.. Pnr morledn flllio. na unia innalrlllrarn Igreja econtento tm Villlrh, i.ai«ando 4,I«l.|de

par» eate, na uualldad. d» ubadeiu.
Multa» . tonta aa r_on-.«*.nt que, liuí-lr.ndolhe o rtemplo, re filiaram ao ie-

«ulto dlunlllranle dna -.'apoia, do CtlaloTlreram como r^sra » de Srin nento,da. mala a|rro|irlnd«« |n.ra o ette feml-nluo. AdetBllle como l|Ua tratta inata, cmili a detida de condiu!r Rimai, lornan-doa» uma verdadeira n'rt« daa auaa eom-panheir»» de hnlilto, anli ann .'Ma dl-ri-çan. «eu cornerío, a ojemplo do de Je-aua, er» um .ubUme renerutorlo de «•
riilido, rjiie ie ox-iantlia tombem rm in-ne.firlo doa polirei, iabeiídO*H i*jiib <iu.ni-.ram ictli hoipwJej dUflOi, Seu convan*.. «o li-miio em nlle tranile pe.lo ata-'-ou a loi-alldade, >..rvlu da providencialnl.rl-n a muita senle. Uma crande parteda aua fortuna ernpríNtou-a ela a Deiti,de ve. um. . distribuiu rom ¦ pol„eM'Morln aua Irmil Uerll.rnila. »t,ad»lla do.-..nvi-nto d» Santa Maria, nn Capitólio.• ni lolnnln. Adelaide foi tr»niferlda pa-ra lú, |n*lti* iiipiTiurea, •emprt ua poai-•:>«> de Atiadca-ti).

Km 1015, tendo, nn conienio do Hfter-no, completado r-ua t:irrfa na tt-rra, foi
chamada pelo t-tatno Hí-ajumiradur parnreceber o prêmio a yue soubera faier
Jila. «protellando a uraça eanllflratite.
«lem do «alardlo «Inlular de Etpoi»»irgem do Cordatro Imaculado — Jcaui.

Sun recnmpenai, nio foi ahaolutamente
uratutta. \ carldada pon. oa pobria, cora Iot enfermai, lerando-lbea com a esmola
uraterl.l a palavra omlc. d. conforto e
eaperanca flier»m-n» unlsar lodoa o. de-••rrlua da est-nda mfitlca doa inereclmen-

CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO I
IMPORTAÇÃO DO BANCO

DO BRASIL
Aviso n.° 6

Às empresas de mineração e
fábricas de cimento

A Carteira de Exportação e Im-
portação do Banco do Brasil tor-
na público que pela Prcferonce
Rating Order n. P-5Í, baixada em
17 de setembro ultimo pelo Dlre-
tor de Prioridades nos Estados
Unidos da América, foi concedida,
de um modo gerei, as empresas de'
mlnerarjSo e fábricas de cimento
do Brasil uma classificação prefe*rencial de prioridade para a aqui-
siçio, naquole pais, de materiais,
produtos e maquinlsmos Indispen*
savels a. sua atividade. As referi-
dss empresas ou fabricas que tl-
verem de efetuar Importações do»
Estados Unidos e desejarem babi-
lltar-se a classificação preferen-ciai ficam pelo presente convldn-
das a dirigirem-se à Carteira de
Exportação • Importação do Ban-
co do Brasil, que lhes dará conhe-
cimento do texto da citada Prefe-
ronce Rating Order, com Indicação
dos esclarecimentos quo deverão
ser fornecidos pelos postulantes
para habllitarem-so aos favores
da mesma.

Rio, 18-2-1942. (50453)

ÓPTICA MODERNA
IU1

ünciii
ârttio* rjaclntho Rodrigues
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Para qualquer operação com a
garantia de apólices, examine

as diferentes modalidades
de negócios da

CARTEIRA DD TITULO» OA
CAIXA ECONÔMICA

qu» lhe oferece ss melhores con-
dlçHes de margem de empréstimos,
taxa ds Juros e prnzo do rssgats,
além da máxima rapidez.

Caução d» ações e debsnturss.
mediante prévio eiam»,
MATRIZ: Rua IS de Maio ISIlt,
iW_V?»,.',,Jftr " '1a* 12 áa " horas.
AGÊNCIA: - Rua Buenos Alrea,

esq. de Candelária * da» • ás
17.8(1 horas.»>. 
Provas de habilitação

para auxiliar acadêmico
da Secretaria Geral

de Saúde
Acham-se abertns ns InscrtçBes

para s prova de habilitação paru
auxiliar acadêmico, dn Socretarlí
Geral de í-nurJe e Ar-Hi«i?ncla, at»
13 de marijo ifindouro, às 2 hora»
da tard*, de acordo rom ns Ins*
truçors publicadas As paginas 9f.i
da II Secção do "Diãrlo uiicl.il"
do dla 10 dn corrente.

Os requerimentos ele Inscrição,
devem «cr assinados sobre um selo
municipal de sjonn. trazendo nn
míirgcm mals um de 25nfin, para
rndn ilocuniniito nn.vo Qunlquer
Infiirnmçilo íi réapéltn poderá .cr
ohilila nesse SPrvifio ,1 nvenld„
Ornça Arnnlm n. r.», «• .índnr
snla «1 fi. iIhs 11.30 A* 2 HO.

8. Utilização do material durante U". j_l,o.! 
""«T* *" M"" "" •"''

o ano de 1912, especificando
por trimestres as respectivas
quantidades:

9. Stock existente à data cm
que for prestada a informa-
cão;

10. Relação dos pedidos Jâ enca-
minhados no curso do ano de
1942^

11. Nomes e endereços completo»
doe fornecedores americanos
aos qunis foram feitos os pe-
dldos mencionados no número
anterior:

12. Datas estabelecidas pnra as
entregas desses mesmos pedi*
dos;

13. Totais importados do mesmo
material nos ano» de 19IS8. , ,irt-iQ ig«n _. iom j rfo OOftat r o ¦ij-tiKrt-r.BO da i-lrntla,1939. 1940 e 1941, comprovados -,. _ _,..,„, , J,,„re, d„ _,.„_, „,,pelas quartas vias dos dcsp.t-
chos alfandegários ou do-
cumento supletôrlo;

14. Estimativa total das necessl-
dades relativas an corrente
ano, especificadas por trlmes-
tres.

8AKTDARI0 DE NOSSA SENHORA
DA FAIIUA

C_l.brlr*ae*í amnnhi. neste Santuário,
* rua do Riiichuelo. hi 7,30 horaa, mi»-ín fcitlrft de comufibüo jurai da Congrf-
svjut .Mariana lorrtl, Aa M horaa haverá
tamben rouutju plenária ti» me.mo ao-
rlallclo.

CONFKRKNCIA3 DA CATEDItAI. UE
TROPOI.ITAXA, PELO OO.NEGO

DR. BENEDICTO MARINHO

1. — Atuilldld. deita rnnf.rf-Dria —
Oi illvcraüi im-to.loa (in aifilrjgt.tica —
ii.'»n.l> • a|roIl*fiaa « gruiidta upuloslitíii.
lliiMn de unia ipolOffU iitnlifkii il-i Fé.

8. — Rollirlrln p Híncla — O alo d.
razJn e o ato da ¥6 — A Imutflbllldldc

Nenhum pedido ile licença de
exportação ou concessão de prio-
rldado para os produtos em canna
obterá deferimento sem que o In-
teressado atenda rigorosamente a
estas recomendações.

Os Itens 5 e 7 deverão ser res-
d<- 3&::"ino»000, pelo Ministério da|pondidos em português e em InAgricultura, paru pacamenlo do-glês.
vencimentos do administrador. Rio, 1S-2-1942.

rante a Conaclencli crlttl
.* — Oi grandua blbloi rstollit-a cm

todoa na rnmoi dn rlfiiMn.
í. — Erclualtlamo crltntltlco » ct.ft-

ciência «Io cultura rclítiosa noa aaiiloi
irr- Ii_io*oi.

6. — Orgulho rlrniífl"o — Humildade
Intelectual — A palarra ela ciénd» .
Car rei.

7. -*- 1'arrlalidade dei neme-ea den-
tiruaa contra a Fé.

S. — A Hllilla . a nalurci» - A Tt
i- «a ni-nrlaa — d-olo-la. Aatr.iimnila.
Blotofll, Antrf*(Vit*>f;ln.

P. — A ml ini o cultural di Ifrpja
¦ lra^(ía da* Univ.raldadt-a — FU'idfl'.iio
da nnaaa Uni Terá.dade Católica, A altacultura rtll-loia » iranclrlaili. ilo Braill.

mu» r-toffrcnrlai urâo rrjliradas lotdcmlngoa r (]iilnta«.felr**.. ia' 20 linrai.
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O CESTEXARIO DE MAS8E-
SET — Este. ano o teatro tnusl*
col tem um grande acontecltnen-
iu s* comemorai'; o centenário do
nascimento de Jules Massenet.

Foi em 12 de maio de 1842 que
velo à luz, no lugarejo d» Mon-
uitid. aquele que dotaria a cina
lírica de Jóias como Ma non, Wer-
lher, Lc Jougleur de Notre-Dame
e Tltais e alcançaria sem demora
o plnaculo da glória nn Opera
e na Opera-Comique de Pari», lo-
go confirmada no resto do mundo.

Lamentavelmente 6sse cente-
nário não poelerà ser comemora*
do de modo condigno: as cir-
constância», em todos os países,
obslam a que ora se dedique a
devida atenção a factos oomo
ê«se. Ms« se vlo eseassear os
atos público» de homenagens à
memória do grand» compositor,
nâo deixara, entretanto, de ser
intensa a emoção com que todos
os que amam a Música sobre-
modo enaltecerão no intimo s
arte desse mestre.

Pela generalidade Massenet í
admirado pelas baleias Inúmeras
das sues cp-*ras — além das de
algumas composições orquestrais
— pela finura e pela força pslco-
lógica da» suas melodias, pela ha-
bllldsde da sua instrumentação.
Porém raros sfio os que, fora do
circulo dos aprofundados no es-
aunto, sabem figurar o autor de
Herodiadc entre os poucos que
trouxeram contribuição pessoa! e
ialiosa para o aperfeiçoamento da
composição, pelo que foi — e ain-
da estA sendo — nm dos autoree
que maior Influência exerce na
arte do teatro lirlco, a qual se
manifesta não só entre os seus
discípulos como sobre muslcistas
que com éle não eetudarnm s «ão
de outras terras, qual o Ilustre
Puccinl.

Muitos foram os que aprende-
ram com Massenet, em seu curso
de composição, no Conservatório
de Paris. Várlo6 dSIcs são nomes
que enchem página» da história
da Musica francesa: Bruneau,
Charpentler. Hahn, Plerné, Vldol,
Florent Sclimitt. Um há, dentre
os alunos dessa famosa classe,
que nos é multo caro, a nó» bra-
sllelros: o nosso Francisco Braga.
Bem alto o nosso glorioso patri-
cio ergueu a raça brasileira nesse
curso, pelo brilho com que nele
procedeu. Por isso o transcorrer
próximo do centenário de Masse-
net terA sabor especial para o
Brasil, por multo se prender no
mestre querido que ocrevou Ani-
Io GnrilxiMI. — /,. O.

A PRÓXIMA TEM PORÁ Dt- DO
TEATRO MIXICIPAL — Tele-
gramas chegados de Nova Vork
ao» representantes do maesiro
Silvio Plerglll trazem a nova de
i|-re o organizador da Temporada
Oficial do Teatro Municipal, que

rios dias se acha naquela

oessora dus atividades do célebre
Ujaghllt-lf, o inesquecível cria-
dor dos "Ballets Hiissiih" » fun-
tlndor dísto conjunto. O material
cênico de seu repertório, no qual
flírurnm multns novidades, (¦ de
Incomparavel beleza e fausto e
seus bailados, por sua beleza e
Imponência, fazem esquecer ns da
Companhia de "Montecirlo" 

quenos visitou hA dois anos.

' A LARANJA SERÁ'
EXPORTADA NOS

NAVIOS FRIGO-
RÍFICOS

A solução para a crise.
que se esboçava no co-

mercio exportador
O mercado exportador de lnran-

Jns ver-se-la a- braços com uma
crise que se eslava esboçando, de-
vido a falta de transportes pars
a safra deste ano que deverá atln-
glr a onze mllhóes de caixas. Com
o objetivo de discutir as provi-
dêncla» a serem tomada... o pre-sldente dn Junts Reguladora do

TAPETES
DE QUALIDADE

ADQUIRA-OS
AGORA NA

jfái&mMÊà
Sucessora ô.

MAPPIN STORES
PRAIA OE BOTAFOGO, 26*

Comercio da Laranja -recebeu em
audiência os sr». Alberto Coc-
cozz* e Manoel da Cruz Rios. pre-
sldente do Slndicat odos Expor-
tadores de Frutas .Vaclonals.

D.i reunião, obtlveram-se resui-
tados que vieram satisfazer à
elassr. Assim, ficou assentado

NO CONSELHO
NACIONAL DE DES-

PORTOS

Prazo para as Federa-
ções enviarem seus

estatutos
O Conselho Nacional de De».

portos realizou ontem mal» uma
reunião, durante s qual tratou .1»
vArlos assuntos, tendo o capita.,
Silvio Padilha entregiu 0 pro «lo
d eregimento interno di Cons< Inn
Regional de Sâo Paulo.

De acordo com sua dellbersc-ão
adotada na «essAo que realizou n13 do corrente, o Conselho eei.i •
beleceu o prazo de 60 dias para
quo ss Federaçfle» Esportiva» ;>p
remeiam seus estatuios. »ob p-nade serem considerada» fors ds

dora sobre o poeslvel aproveita-
mento de quatro navio» frlgori-
flcos adquirido» hi pouco tempo
pelo Lloyd Brasileiro na nnet*.

que o s ndlca.o do. Exportadores .ofrfrão\» n J^awd.'" ,'!deieiA apresentar, por escrito, çóes para servir ao fim em aueí-suas sugestões ft Junta T.egula- tão. q
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.Extrações: Rua Senador Danlas, 84

De utilidade pública
a desapropriação de dois

prédios
Por um decreto assinado pelo

presidente da República foi de-
clarada de utilidade publica a
desaproprlaç.ln de dois predios, A
rua dos Inválidos, necessários A

(t-i-i-..* l_f"2J í" t"-"1-'1'» IobiIsío la du»».- construçAo do Instituto MedicoIffuio*./ mi. 72 at mirco. Leirtí

CONFERÊNCIAS
f.i-l estática tln entendimento —

Falará o dr. Augusto Perneta,
hoje. As 5 lim-.ii ri.i urde, no "Bo-
letim Posltívlr-t.-i". fl rua s. José-
n. 84, T andar, .obre a seguinte
lei estAtlca do entendimento hu-
mano: "A Imnpeni normal deve RUgg_•fr preponderante sohre a;»

ciilrule, acaba de contratar a Gran
de companhia do "Original Ball»i
ItiiMo", de propriedade e direção
do Col. W, De Basll, com a qual,
na primeira quinzena .ie Abril,
serA Inaugurada a Temporada
Oficial desta ano no nosso maior
leatro. Êsse célebre conjunto cn-
roogrAfico, composto de setenta
ficuras. que devia visitar-nos no
uno passado e cuja fournêe pela
América do Sul ficara anulaaa
por molhos de íilrçn maior, Aca-
ba de realizar uma longa tcniiio-
rada de enorme sucesso no "Me-
iropolitan" de Nova York, onde
apresentou todo seu vasto reper-
torlo, e estA efetuando com 1-,-rml
ÔJtlto, nestes dias, uma têmpora-
da no México, de ends se trasla-
dar,, diretamente A nopga capital.

Tcio número de componente*.,
assim como pelo conjunto da.*,
suas cílebres primeiras figuras e
grandiosidade de seus espetáculos,
a Companhia do "Original Bailei

* considerada a maior e
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COOPERE!

A dificuldade no trans-
•^ pori* marítimo é o
granda problema do mo-
mento I
O carvfio e o óleo, ma-
tóriai indispensáveis ao
fabrico do gás, dependem
desse transporte para atin-
girem o Rio de Janeiro.

•
Proteja os interesses nacionai»,
com vantagons para seu bolso,

economisando gás.

que a ,-«13 tmpcrunte de qusntaí fo- iaclncjn -»»-h».i r». .!_...i, ii.ii-ii.uii. ue nuanias ro-
mento .ur.k" «"nullanf,* 

„m organizada, at» ho.le, sendo,racnto surgir. ,, _^ 'cuesftjo Üd* coni0 » 1'ílllti.a eu-1
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Prosseguem os russos na sua ofensiva
em todos os setores

Os combates na frente de Leningrado já estão sendo
travados nas últimas posições alemãs

JfMcou, 10 Oi. Pi — Dctdc
Leningrado are Sebastopol. os
Exércitos russos deram in íl io .1
um nova (ase de sua ofensiva. A
Intensificação iie suas operações
no setor noroeste dft frente cen-
trai permitiu as unidades sovletí-
cas de vanguarda lniernarem-s.'
ainda mais profundamente nas
províncias rie Smolensk. 1'skov e
Russia Branca.

Segundo assinalam todos os
despachos chegados a csia capi-
tal. as forças russas reiniciaram
com grande violência, suas ope-
rações na frente de Leningrado.
aonde ambos os Exércitos com-
batem com extremada energia.
Os contingentes soviéticos já
quebraram as primeiras e segun-
das linhas de defesa do inimigo
e combatem, agora, nas ultimas
posições alemãs.

O Exercito russo espera poder
anunciar, no dia -3 do corren-
te. novos e importantes êxitos.

Ao que parece, 05 alemftcs nâo
se encontram om condições do
contra-atacar continuamente e
rom eficiência, tal como exige su i
defesa. Km vista disso, as forças
soviéticas puderam Intensificar
suas operações da avanço, vol-
tando a tomar a Iniciativa em to-
d.is as frentes, depois de um cur-
10 periodo em que suas ações (o-
ram retardadas por certos movi-
mentos do exercito germânico,
Na frente de Moscou, os russos
aprofundaram ainda mais á cunha
que haviam Introduzido entre
Moscou e Leningrado e com .1
conquista rie Krespy, levaram
suas unidades de vanguarda até a
província de Smolensk.

Recuam os alemães sob as
pontas das baionetas

Moscou, ju (Reuters) — As
profundas camadas de neve e
frjo intenso continuam a ocasio-
nar enormes dificuldades aos
transportes das forças a!emas.
A temperatura na frente rie Mos-
cou é de dez iirftus abaixo de ze-
ro e ao norte da capital atinge
a quinze e vinte graus abaixo do
zero.

Afora esses obstáculos naturais,
os contingentes inimigos correm
o risco permanente dos ata*
ques dos guerrilheiros e das for-
ças regulares soviéticas, que ata-
cam pc'a retaguarda. As estra-
das estão cobertas dp neve que
9,e eleva a varias jardas de am-
bos os lados, de modo q^p os
comboios alemães são tomados de
surpresa.

A radio desta capital anunciou
hoje, vitoriosa operações soviétt-
cas no "front" sudoeste i Ueral-
na). dizendo textualmente:
"Vencendo a obstinada resisten-
cia do inimigo, nossas forças abri-
ram caminho atravez do? arre-
dores de uma localidade habitada
empada pelos alemães. Neste
momento fa irradiação foi trans-1
mitlda a tarde), a luta está ocor-1
rendo nas ruas. e a ponta Ue!
baioneta, os nossos soldados fa-1
sem o inimigo recuar. Nossas
tropas, apoiadas pela artilharia e
pela força aérea- estão infligin-
do pesadas baixas ao inimigo.

Operando no mesmo setor des-!
sa frente, nossos aviões destrui-
ram 28 canhões rie campanha ini-i
migos, 5- caminhões, HS carros j
com material rie guerra. Z\ basesI
rie anilh.irl». 2 casamatas, e ani-1
quilaram Síf soldados e oficiais!
inimigos.

Lm ouiro selur. durante quatro)
dias de luta. nossas tropas ani-
quilatam SUO alemães".

Aludindo, depois, âs. desirulç6es
cometidas pelas forças invasoras f
a, mesma emissora anunciou q'ie
os alemães destruíram l.U'0 es-;
cuias na resiào de Moscou. Mais
d* 2.000 crianças perderam os
seus pais — que foram mortos ou .
enviados a i impo1* de trabalho|
forçado, por traz (ias linhas ini-j
migas. A radio frisou que o pro-;
blema decorrente da situação j
dessas crianças está sendo estu-,
dado pelo governo.

O correspondente da agencia
"Tass"' anunciou q;ie num en-
contro em um setor da Frente)
Oriental, os russo* copturaram
numerosos prisioneiros holande-
srs.

Esses prisioneiros disseram qu«ti
entraram no Exército alemão in j
qualidade do ••voluntários''. Ko-;
ram recrutados para o trabalho]
nas fabricas alemã', m.is logoj
que chegaram ao Reich. foram]
engajados nas fileiras alemãs e:
enviados á Frente Orienta .
Atividades da artilharia russa

Jlnscou, Jl) i Reuters) — Se-
fundo anuncia a emissora local,
nnn unidade d.i artilharia russa
conseguiu de.-tr Ir. durante a se-
mana passada. S fóruns alemães.}
4 postos do artüharia e outros 501
pontos fortificaln", além de -I
mortehos de ttincheira, 3 ca-
nhões, " ninhos de metralhadoras;
<• i postos d» uhservações,

Essa mesma unidadf conseguiu'
ainda recha.-sar tres ataques se-
gru idos, desfechados peios 'an-
ques nazistas, etriquilando cerca

inimi-;

dados russas, mas seus' esforços
foram inteiramente frustrados.

O que informa o comando
alemão

Berlim, :0 (D* li radiações oli-
ciais) — (A P ) - O Quartel-
General do Fuehrer distribuiu o
seguinte comunicado;"No leste, o in.mtgi* novamente
sofreu pesada^ baixas em ataques
sem êxito.

Xo setor cen,ral. novas ten-
latlvas das íorças Inimigas de
romper o cerco foram frustradas.

Em combates de lo a IS de fe-
vereiro, 17 tanques inimigos fo-
ram destruídos ou capturados

As forças aérea* soviéticas, on-
tem, perderam Í.9 aviões; 4 dos

! nossos aviões deixaram rie re-
j gressar"

Em contato com os russos os
guerrilheiros letões

Moscou. 20 (0; P. i — Comu-
nica-se que os guerrilheiros le-
tões. que operam na retaguarda
aiemã. estabeleceram contato
com as forças russas que avan-
.;am para oesie A propósito, re-
corria-se a recente informação do
oue tropa-» so.''éticas se desloca-

nào foram mencionados. In-
formações de origem oficial
Indicam que os dois braços da
pinça formada pelo exercito
russo estão cercando Smolensk
e apertando o cerco em torno
da cidade.

Caria aberta ao novo
gabinete de guerra

inglês
Londrt¦$. __ iReuters) — As-

sinado por 24 personalidades de
destaq-e no mundu da* letras,
artes e outras ativmado», a im-
prensa britânica puDlka uma car-
ta aborta dirigiria ao novo gabi-
nete de guerra, a qual diz:

"As cartas aberta* tevelam ha-
bítualmente critica e hostilidade.
Esta è uma exce;òu, porque da-
mos cordlalmen't a« boas vindas
ao novo gabinete de guerra, es-
perando dele a liderança dlnaml-
ca de qtte com tan*a urgência
precisamos. Carecemo* de tim es*
pfrlto de ofensiva ousado. Oe-

\am na direção da fronteira da' pois de Dunquerque, o pais pare-
Letônia.

1 Incluído no Comitê de Defesa
Moscou, 20 (Reuters) — Foi

j anunciado Que o sr. Laiar Ka-
ganovicli, comissário das vias

i férreas, foi inê. .tido no ComltC
j de Defesa do Estado
. O que anuncia um comuni-

rado finlandês
Helsinkl, Ü0 .A. P.) — L'm co-

| municado oficial anuncia que hou-
ve intensa ati.idade de artilha-

Iria em vários setores do "front"-

Na frente de Leningrado
j Jloic-ou, -'0 (Reuters) — A cm.s

sora local divulgou noticias de lm-
portautes operações na (rente de
Leningrado onde ns russos força-
ram a travessia do rio à nolt
atravessaram a*

1 ;u pronto h ren i trai milagres
Mas, em lugar tte criar uma v er-i
addeira unidade nacional que!
nbolisse os interesses de grupo e
os privilégios rie classe, e igno-

I rtisse a estrutura politica ante-
rior A guerra, fomos convidados
a uma unidade falsa A presen-
ça de mentalídades conservado-
ras. cegas, eni tantas posições de
autoridade, foi o que entravou
r.ossa produção r e organização
social, estratégia e propaganda.
O termn "menmlidariê conserva-
nora" é mais uma atitude pslco-
lógica du que '.'m con\enciona-
Hsmo político.

O Partido Trabalhista, por
exemplo, parece adotar uma po-
si çâo con trar i.i a essas mentaU-
dades. cujas railos se alimentam

são in-
tas em um ponto. A retiraria rias
forças germânicas em alguns se-
tores tem sido rápida — Informa
a referida emissora.

A mesma emissora divulgou que
os fortins alemães em torno de
Leningrado têm sido destruídos
sistematicamente.

inhas germanl- numa tradição cadu.
pa^es de guiai o povo com es

tílo Imaginativo e ousado, neces-
sãrlo na guerra total. Essas
mentulidades n.nca chegarão a
l.bertar a inesgotável tonte de
energia e de entusiasmo que se
encerra no povo. Isso será fei-
to. unicamente, pela criação ime-
dlata de uma democracia vital

et feito? Acreditamos
Na (rente do Donetz. a risistèn- i

cia aiemã está cedendo apôs ba- Pode isso
talhas tremendas e na* quais cs [que pode."
nazistas têm sido empurrados em i Esta cuia aberta rs:â assina-
direção no ocidente. da, entre outras pelas persona-

Têm sidn travadas lutas nas ruas | lidades seguintes: J. H. Pristley,
rie uma cidade cujo nome não foi : professor; Joal pintot conhecido:

i mencionado. Ausgustus John bispe anglicano
O rigoroso Inverno russo com ' cie Bradford e f.indador do Clube

de Livros de Esquerda, Victor
Gollanx, famosu editot, etc.

Mensagem do presidente
do Congresso indú a

Chlang Kai Shek

neve. a muitos palmos.de altura.
cobrindo ioda a linha dt (rente at*
na Criméa. ainda faz sentir os
seus efeitos.
A BATALHA DE SMOLENSK

Londres, 21 (Reuters) — A1
emissora de Moscou Informou'

que as tropas russas tomaram| Kru> Dcllil, 20 (Keutersl — O
• i :„i presidente do Congresso, Maula-a ofensiva, assinalando e int-P ^ Kalaml2edK env|ou , ,.e.

cio da batalha de Smolensk ej guinte mensagem ao generalis-
rompendo as linhas naiisas s1"10 Çhiang Kal Chek:"Permita-me oue vos assegure

e á senhora Chiang Kai Chek.
oue foi para mun um grande
prazer ter tido unia oportunidade
para conhecer-vos.

Os indús têm grande razão do
se considerar felizes recf bendo no

í seu meio o grande arquiteto dos
destinos da China e sua esposa.
Envio-vos os meus sinceros vo-

j tos bfm como o. rir toda a ln-
feliz

em diversos pontos. Noticia-
sr que a luta se desenvolve cm
amplo arco de defesa abran-
gendo Smolensk ao norte, leste
c sudeste A mesma emissora
íaz referências a "batalhas en-
i-.irniradas" nas quais os ale-
mães foram desalojados de vi-

' ri.a. para que tenhais uma
nas localidades cujos nomes e5,i((ia en!re n4s»_

Planos para a primavera

ri« 5111 oficia;» t soldados
go<.

Urna unidade da artilhar!
sa. em operações nu fren
destruiu um irem. blindar na-

incendiou dois \agões*cis-
ai^m ie dispersar duas

companhias^ rie infantaria q-i.e
tentaram ilu comoftte ás cha-
mas.

terna».

(is guerrilheiros russos que es-
tão agindo na região de Krusk
desfecharam um ataque de sur-
presa contra urra coluna inimi*
i.a. ria íi .al aniquilaram 11. me-
rosos soldados í oíicats. captu-
] a ndo a i nda "> va nhões e - T ca •
minhoca q..e i-an «porta varo su*
"primemos müiwres.

Lm outro srupo de guerrilhei-
ros atacou uini a!de.a. matando
33 dos soldados alemães que a
g..arneciam enquanto oí demais
ene retiraram tm debandada, pro-
curando esconderijo na floresta
p.óslm«t

Uma i»mdad; tía cavalaria rus-
sa, em operaç^ts n.\ trente do
Moscou, aniqui uu completamente
c fS regimento dt infantaria da
Wernvuht. que prrde-.i mais de
l.iO .homens súaitnte nos comba-

Esitntibiil, 20 iDa AFI. para a
Reuters) — Numerosas Informa*
ÇÕes chegam do Reich, eoíncidin-
du em anunciar manobras alemãs
para a próxima primavera. Con*
quanto os alemães continuam i
reforçar, a frente russa aiim àà
evitar um desnsne prejudicial
paia o prestigio prssoal de Httlet',
são numerosos i»s ínformadores
que julgam pouco prova\el a
grande ofensiva alemã contra a
Russia. anunciada urbl et oi bi
Bsses observadores pensam, an-
ir... em que o líeiih permanecerá
na deíenslva na frente oriental)
concentrando toda* suas fòrçasl
na Afnca e contra a Inglater-
ra.

Por multo fantástico que pare-
ci esse plano, diversas informa-
ções recebidas revelam que seria
perigoso menosprezar a engenho-j
sidade inventiva da Hitler. que:
.lã demonstrou varias vezes sa-|
ber como *e apanha o adversário
por surpresa.

A enorme agitação (eila sobre,
s ofensiva alemã na Russia se-
ria apenas uma cortina de fu*
maça. destinada a of-uitar outro*•
preparativos, ja adiantados, na'

! direção ria Espanha. Oriente PrO-1
I ximo e África.

Segundo um redator dipiomftti-
! co eixista. particularmente bem'colocado. Hitler liquidou \on
I Brauchiisrh sobretudo porque

osie se opunha au ataque contrj
jà Inglaterra, desfechado simulta-
j neamente com uma arrancada m
I direção dos estreitos e Mossul.
: alím de um ataque contra Su**z,
! partindo ria África, O chanreie.-
! alemão estuda atualmente tod.is
'as eventualidades decorrentes
j desses pianos reservando-lhes a

íü 'in

tes travados nis r..as de -:ma, al-
deia qur estava sendo disputada. ]

Na frente de Leningrado. uma i
vniriaõp russa rompeu a primeiraj
e segunda linhas ú* defesa do int-j
rrigo O* alemães tentaram con* [
ua-aucar vigorosamente *i uni-'

do com a disposição dos adversa-
rios principais.

Durante as ultimas semanas,
Hitler* segundo certos observado-
r??. teria ¦•€ convencido da n*1-
cessidade de eliminar a Inglater-
ra afim de aniquilar cs esforro.-j
do rearmamento norte-amenca-
t.a Hitler mostrar-se-i.i inclina;
do á organização de uma frente,
defensiva na Russia- a quai com
preenderla fortificações disposta
em centenas de quilômetros d-
profundidade, nas quais um exér-
cito alemão modesto, apoiado jo:
elementos hungaro-rumenos e
mertenjrios. poderia r<s«istir cc-n
efetivos rie m?nos de um milhão
e com recuos intígniíicantes. o
qualquer pressão do exerci vj
russo. Todas as riivisies qu» s
:st;ra rie;»r.slva ritixiru dirrer..-

veis no leste seriam- então.
concentradas em outros pontos dt
ataque.

Us oficiais alemãs na Bulgária
indicam a direção ó\ Turquia e a
Grécia, que serviriam de tram*
polim contra a África e a Sina
O esforço principal, segundo os
observadores neutro.1* do Berlim,
seria feito contra a Ilhas Britam-
cas, enquanto Hitler trataria de
ocultar esse movimento por meio
de concentrações e organizando
movimentos diverslvos nas fron-
telras turca e espanhola.

Os pontos estrangei; os de Ber
lim estão impressionados peic
efeito que causaram no chance-
ler fl'emâo os êxitos da a viação
japonesa contra a Marinha anglc-
saxâ. Hitler parece estar persua-
dido agoia rie que n aviação ger-
manlca poderia eliminar « defe-
sa marítima inglesa- e a chama-
da dos tres navio? alemães, re-
(ugládos em Brest. visiiiia con-
centrar as forcas navais alemãs
visando um esforço decisivo con-
tra a Inglaterra. Tela a aviação
alemã disponível seria igiialmen-
te concentrada, desde a França
até a Noruega.

Os alemães julgam que a épwa
mais favorável para essa opera-
cão seria o inicio de março, antes
do equinocio de primavera que
torna perigosas as ftguas do Mar
do Norte. Hitler quer evplorar io
máximo as vantagens que òecor-
rem das linhas de comunicação
internas, que permitem concen-
trar rapidamente tropas e avia-
ção num ponto previamente es-
colhido. Parece igualmente qtie o
fuehrer acredíia conhecer perfet-
tamente as defesas costeiras ín-
glesa» . A meúde so g:'l>a de ter
obrigado as bateria" inglesas *
descobrir suas posições o d? te:
descoberto os a* >5drom«s ma;;
secretos das Ilhas Britânicas.

Em toda a Alemanha cons-
troem-se febrilmente toda. a cUv
ae de embarcações e de' todos o»
materiais: madeira concreto fer-
ro. Os alemães ú:,:ein. diM,>'.r de
!'.'0 divisões. al£m das forças no-
cessadas A defesa da fronte on-
ental e de outros territoiios.

Os observadores bertitien^es
terminam dizendo: "As predtçfles
de HiTiér ta!\ez seiam um sim-
pies -farol"- mas t*- conveniente
não esquecermos que ns êxitos
japoneses centra a marinha an-
gio*saxâ agiram tn sus imagina-
ção comi um incentivo e que o
ex*rr:,ío sl^mão aperf^içou a ex-
p»:-i-nc.a da campanha de Cre-

a luta na Líbia
Afrouxada a batalha

pela posse de Tobruk
Cairo, !0 (Pelo major Andrcw

Watson, no deserto ocidental —,
Copyright Keutersl — Está se
afrouxando a batalha rc!-i pesse;
rie Tobruk. Registrai-a'-.i-se mui-
los movimentos de tropas, parti-
cularmente. por parte das it.it.t-;
nas, sem haver porím muito con* |
t.110 ritimAmente. tres colunas|
germânicas marcharam iviraj
avante, vindo do mar. mas esta-j
\ am demasiado longe dss linhas i
aliadas, a oeste de Gasala,

Uma cvluna alemã, na venia-
de. avanguu para se atirar .^s Y^-.
«isocs britânicas, mas foi rcpelM
com energia', retirando-se velos
menle: e duas outras colunas'
germânicas pouco conseguiram
fazer, por que uma poderosa co-:
luna Italiana, vlndn de Mechlll I
na direção do extremo sul das li-
nhas aliadas, fracassou no desem-
ponho de sua missão.

Deveria agir como guarda de
flanco' da* tropas alemftK, mas foi
prejudicada, em caminho- pela R
A F.: e possantes colunas brita-
nicas saíram em perseguição dos
germânicos, enquanto que os car-
ros blindados sul-afriçanos pro-
ouravam extraviar os Italianos na
estrada para Mecill

Logo que as guardas avançadas
viram os sul*áfrlcfthos aproxima-
mando-se. fugiram, e toda a co-
luna correu A sua frente, abando-
nando ap^s ai explosivos afim de
atraiar a progresso sul-africa*
na, deixando tambem no deserto
quanto "tanks" britânicos que,
tinham capturado.

Apesar de sua rapidez os sul-1
africanos não conseguiram alcan-l
çar os italianos, sendo o ultimoj
indicio que rifles viram uma nu-}
vem de poeira. .1 sete milhas dei
Mechlll.

Na estrada para Meus notava*
se outra nuvem de pó, levantada!
por varias centenas de caminhões
inimigos que fugiam

A coluna italiana partindo de
Mechili. se contitula, a principio |
de trezenetos veicu'os, inclusive
um reforço de "tanks".

Nesse Ínterim, fortes patrulhas!
britânicas se esforçaram por lo- j
calizar os alemães, entrando comi
elos cm combate; p«ra isto, avan-j
çaram resolutamente, indo a trin-i
ta milhas adiante, sem encontrar í
no entanto, o inimigo. qne s<v
aproveitou das trevas para esca*]
par.

Assim estA a situação pelo mo-
mento, o que dA lugar a varias
interpretações,

Uma delas è que von Rommel
tenha se resoIVído a conquistar
Tobruk. podendo ser que h:v':i
sub-estimada o poderio do sallados
nessa zona e retirando-se provi-
sariaménte, até que lhe cheguem
reforços para o ataque,

A própria fuga-relâmpago dos
Italianos pode ter sido mera dis*
simulação.

Von Rommel ainda não exiMu
todas saias forcas blindadas, Tal-
vez tenha calculado que os bri-
tanlcos abandonariam suas posl-
çôes afim de saírem em persegui-
ção dos italianos e ria própria co-
luna alemã que empregou como
isca Durante esse tempo, então,
suas tropas principais mirariam
tranqüilamente em Tobruk. vin-
do de algum ponto rio sul.

Outra opinião predominante #
que von Rommel possa estar ago-
ra operando um recuo geral, da
Cirenalca, tendo decidido que To-
brulí é uma posição bastante po-
rierosa para o Eljo, antes que
chegue o verão em toda s;..\
força.

AS OPEriAÇÔES SEGUNDO O
COMANDO BRITÂNICO

Cairo, :o (Reutersl — O co-
mando britânico no Oriente Me-
dio comunica:•Durante o dia rie onlem. vlo-
lenta tempestade de areia inier-
feriu nas nossas atividade saeréas
e terrestres. Em condições de
muito pouca visibilidade, nossas
patrulhas de combate e colunas
moveis operaram na ãre.i gera:
ao sul da Linha Tlmlml. Mèklll

Tropas Inimigas, inclusive tanks
forarn interceptados .1 cerca de .ie;
niuhss ao sul e sudoeste de Ti-.-.l-
mi. mas o inimigo recuou apõ?
troca de fogo de artilharia.

Mais para oeste, colunas lnlmi-
gas apareceram ao norte ria os-
trada Tniimi Mesiii posto que a
própria Mekili esteja novamente
mantida com vigor "

Ia cooperação de poloxe-'< 
ses e franceses l!\"res j
Deserfe Ocidental, fi> 1D0 cor-

; respondente especial da Reuter?j
com as forças sul sfrtcanas) — í

I Os poloneses e os fram-eses livres i
bem como outras tropas, coope-
raram co mos sut-afrlcknoa nos'

! combates levados a efeito contra;
[poderosas colunas inimigas rie re-
[conhecimento em uma frente de

•45 milhas a sudeste de Caza!a, no]
! dia l? de fevereiro em curso

As primeiras tropa? que avls-j
taram o inimigo foram os homens,

I pertencentes a nma patrulha blln-j
dade sttl-afrícana, que estaxa emi

j ação durante a noite anterior. Osj
! -tanks" sul-africanos mantive-
iram estreito contato com o mi- j
I migo, avançando pe*o setor c<v<-!
[teiro com forças forms.tas porl
] veículos blindados, canhões, ca-j

minhões e infantaria.
A proporção que os carros sul*]

africanos recuavam, dirigindo-se]
ao encontro do grosso das forças,
inimigas, eram fornecidos dela-
lhes minuciosos sobre o rumo doj
Inimigo. As operações de reco-
nhedmento eram quase semprej
levadas a efeito sob violento fogo]
do inimigo.

Mais tarde, as colunas inimi-
gas foram desmembradas em cin-]
co grupos distintos, que se des- s
vlaram em direção ao sul.

Sen avanço, durante as ultimas
C4 horas, foi feito sob terrível fo-

j go de artilharia aliada que, com;'colunas volantes, saiam em per* j
\ seguirão do inimigo.

Mais ao sul u mdestaramento
Ide tropas aüadss. que defendia

uma posição defensiva, recuou)
soh violento fogo. mas. horas de-:
pois .essa mesma posição foi re*j
tomada após íerotrz combate.

Ao cair da noite do dia 15. to- ;
rias as colunas inimiga? haviam;
recuado e. na manhã seguinte, os,
carros b.indados alados puderam:

jcunstatar aue toda a Área esta-!
\\h completamente livre do inimi*]

go que soíített em todas essas
j ações pesadas bJix.is

| LIGEIROS ENCONTROS VF.
PATRULHAS

Cairo. :o if. r i — Fot man-
\ titía. pot ambas as partes, a stt-
1 v.dade behca "nos arcais da Líbia
t durante .o ultimo dia, niedian*.et
|aç5es de patrulhas mas sem que,
] se produzissem cheque de impor*'
. tancia. Vm ataque rias forças
ido Eixo, a uns 16 quilômetros ao:
I sudeste de Tomini. foi repelido pe-
ilos britânicos com o fogo da sua'
\ artilharia.

£ preciso destacar entretanto
que o comunicado do quartel* ge-
neral brttanifo, emitido hc;c. rc-
conhece, pela primeira te.-, que
o inimigo ocupou Mekili. Impor
t.ime rm—uriiharia lio deserto '

onde o £• ejcT-um linha * «v
principal base üe abastecintenirí
pirj aj ':rçn »nr.;adií quc

A TRAVESSIA DO MEDITERRÂNEO POR
UM COMBOIO BRTANIC0

Assegurado o abastecimento de Malta

pela linha mais perigosa

i

l.emiiu, :0 (X)f J-t^.n L. .Vi-
.-ci. rHiiuío ríperit;.' ur óVuliri.
cow t3 fíUHodro britasica do Mc-
liitcrniBfO — Keiii.,:-:ii'.'i — Kn-
quamõ os aparelhos nsvais bri-
tánicos desfeehavam novos gol-
pe. conira navios Jj esquadra

a;Una, unltlades da nossA es*
qu.uiia do Meditcrr.iTn-o, |vr sui
v,'s tinham por espaço dc ires
,uis ittacando'por meio de bom-
h,;- » totpcdos aquela mesma cs-
quadra num dos mais violentos
ata ines desde que começou a bl-
i.ivi do Mediterrâneo.

D.t ponte du naviu capltanea
d..s nossas forças, vi nossos nu-
t:.s de guerra, hom ai\\s hurs.
aplicarem uma temtel barragem
de logo, que a tal ponto desceu-
cerlou os aviadores alemães e il«-
llano> que csies nâo conseguiram
atiugi-los, nem uma única vfcs,

Nesta, ulllni» l« talha aí rei e
marítima n Inglaterra bateu pe-
sadaraentfl as torças do Eixo O
total das perdas britânicas con*
sistiu em dois navios mercantes,
ligeiramente danUfoados e dois
aparelhos que (oram derrubados.
Danos superficiais foram inf li-
gidos a um dos navios dc guerra
britânicos, não havendo mortes
a lamentar quer neste, que nos
rttvios mercantes.

Durante a noite de ll de Íí-
vereiro o Eixo enviou um forte
destacamento naval composto ce]
cruzadores e destròy<rs* afim de]
atacar os navios danificados, Es-j
sa força inimiga teve a emren-:
tâ-la os nossos aviões navais, os
quais conseguiram Atingir dois'
cruzadores e um destro>or. antesj
do amanhecer do dia !í. Mais
tarde- neste mesmo dia. um sutv
marlnQ britânico obteve dois im-j
pacios contra dolt torpedelros e
rim crusador a: mado de canhões
de oito polegadas, quando na\e-[
gavam para o seu porto.

A frota do Ei.\o fracassou, ten- jdo perdido, ccm absoluta certeza,
cinco aviões e mais quatro, pro* I
vavelmente.

Viajávamos com uma força de.
cruzadores o des troyers que es-
coita vam numerosos navios mer-
cintes com destino a liha de
Malta, Um determinado pomo.
previamente escolhido as merca-
do rias foram descarregadas sob a
vigilância ds escolta e regressa-
mos com ou tres naWos mercah-
tos, os quais, em totalidade ti-
CAnçftram o destino, aem nada io-
(rer.

Os furiosos esforços do Eiso
para Interceptar o comboio, des-
tlnado ã Ilha de Malta, refletem*
perfeitamente, a importância que
o mesmo atribue as manobras
tendentes a impedir que supri-
mentos alcancem aquela Ilha-
fortaleza. Algumas pequenas
perdas sofreram os britânicos*
quando estávamos fora do alcan-
ce dá proteção dos nossos ca-
cas. £ poísivel que se esses su-
primenUxs tivessem sido enviados
por outra rota. nada houvessem
sofrido. Dow navios mercantes
foram atingidos e tiveram de ser
afundados pelas ntussas baterias,
por s' scharem Kistante da-
nlfIçados- depois que as respecti-
t.ss tripulações haviam s:d.i reco-
Ihldas

Os supersticioso*, que se en-
con travam entre -'? haviam tei*
to notar qua nossa viagem se
prc*cess>i numa sexta-feira* dia
13 e por isso aguardavam aborte-
cimentos.

A nâo ser um alerta de "sub-
m.trinos". as primeiras seis horas
de navegação cor:eram na me-
Inor pai. Sft então; apareceram
os aeroplanos Inimigos, que, dali
para diante, nos acompanharam,
bombardeando-my durante a tra*
\essia. O primeiro avião inimigo.
que nos aviste
durante muitas I
rance dos nosso:
canhões abriram
tarde afim de u:
-Junkers", SS.

conservou-se.
is. fera do ai-
mtnVs. Esses
go. durante a
rr.ar os aviões

SS. aos quais veio1
Juntar-se, depois de pouco t?m- j
po, um outro bombardeiro.

As primeiras bombas InimigasI
foram atiradas quando a tardei
i.i ji avançada Duas caíram;
perto do navio capiunea de cuja
pome pude en\e
fumo e água, .:
acima dos nossos
rais de fumaça
subiam aos cíw
a relho Inimigo.
u\<r. oito bom!

colunas de
e se e'.e\avam
mastros. Espi-
cinzento-escura

envolvendo o
Quase ao anot-

ardeiros ataca-
ram-nos;..'sem contudo causar-nos
qualquer dano. No du seguinte.
os aviões do Eivo \ estavam ro-
nqsoo novamente e a curtos in-
lervatos. desde o amanhecer ate
o anoitecer, as tripulações dos
nossos canhòes pouco descanse
Üverami durar.;* doae horas,

Milhares de projetls foram ati-

JUROS DE APOLICEá
^iiimeate LaciUt* roo

Da. A nrea. lt. Miguel Couto, 1
ii:itlj» r..i *1m C^riTMl

chegaram at* a fronteira da Tri- ^
poluam.,. Mtkiú cunsiitus a cha-f
ve do norte da Cirensica. por sua j
posição central e porque por aü;
passam todos o» caminhos lm-1
poiian.es da região, com eicep.iu ]
da estrada da cosia.

U umu tempo Impediu que «» ;
forvas aéreas dos dois tados rea-;
Ur.\s.-em extensos vfloa de reco- jnhecimvnto sobre o vasto campo,
de operações, mas alguns bombar-
deiios. de uma é de outra ataca-
ram. :t\:p;ccainenie. linhas e ba-
ses di etaguardi do adversário.

A ma;ot parte das forcas do;
E.ío ton.ituiam, ao que parece.;
concentradas ao forte tia Unha jToiuuu-Meua. não havendo .Indi-
cíc*s de uue. por enquanto, eUs|
pit.iij.i.i:u iniciar a ofensiva que;
lhes |h : :.:.j avançar desde El:
Ag hei i ..... o extremo orientai ria.
Ci.e:.. ,.i

Do im «tio modo nâo ba sinais *,
ct .)., -.. íorças britânicas, sob o

,- -!c general N"ell Hilchie!
.ie continuarem recebendo

it < estejam se pieparando
pa -. ::.:¦.; a iniciativa.
-NAPV A INFORMAR* DU O

COMANDO ITALIANO

:> lA. P > — 'Pi iria- i
íuvV« ciuutis) — O aito coman*|

ua» distribuiu o seguinte'
l

:a .> informar sobre a Ci .
As condições atmoste-j

f --amenie desiatcrateis. j'.-; ainda mal* a atividade;
::re o Mediterrâneo. Bom-

- a'emãcs lefaram a cabo.
Hoados de exito centra.!

.- t^.ctortaidai e de supri- J
ftmlgai n« Vi, Ralt-o '

it rod^5*m existente na
.-r.ti-.ricsa^:

rados. O primeiro avião alemão
a aproximar-se do nós, naquele
dia. tol repelido. Imediatamente.
pela nossa terrltlca barragem de
logo. resolvendo, por Isso, contor-
mar-se em apenas vigiar-nos. Um
segundo se ihe velo juntar-se mas
ísmi não constituiu motivo para
alarme. E comemos nosso almo-
ço. calmamente, embora com to-
das as tripulações dos canhões
sempre a postos,

A não ser um ou outro alerta
submarino, nada acontecem ate
o meio dia. quando as bombas
Inimigas curam perto de um dos
nas los. Atirámos contra o agres-
sor e quase que Imediatamente ti-
vemos que enfrentar um outro
aparelho, vindo de direção dífe-
rente. Seia aeroplanos do Eixo
estavam, agora. íaiendo círculos
em lorno de nõs. enquanto o al-
moço. consistindo de sopa. lin-
gua fria e frutas, la sendo devu-
rado.

Durante todo o temro estive-
moa vigiando, atentamente, os
movimentos dos aparelhos inimi-
gos, os quais as*emelhavam*se a
manchas no horliontt.

Não demorou multo • outro
ataqu» desenvolveu • se. Nossa
ponte de comando estremecia
quando os graudes canhões de>-
pejavam me-.ra.l.a e. iodas essas
veies, cs rostos dos artilheiros
ficavam amarelos pelos relampa-
gos das explosões. L'm navio
mercante foi atingido s afundi-
do, envolvido pelo fogo e pela
fumaça.

O comboio passou a navegar
com maior wkvidade, deixando
para tria algumas unidades, en-
carregadas de recolher os duien-
tos sobreviventes, inclusive um
correspondente rie guerra, en-
quanto o navio danificado era
afundado por meio de torpedos.
Ao mesmo tempo, as bombas
Iam caindo » o ílrmamento esta-
ta coalhado Jas explosões dos
projetls.

Havia um tarulho Infernal,
enquanto d* todos os lados os
pro;etis vermelho branco expio-
dlam em volta dos bombardeiros
inimigos. Nem mesmo os nossos
tampões de borracha, colocados
nos ouvidos t que usávamos du-
rante o día. podiam evitar as
percussões dos liros O bombar-
delo continuou durante toda a
tarde, apenas interrompido a
breves intervalo?.

Ate então os ataques, em dia
claro tinham sido. usualmente,
feitos per bombardeiros torpe-
deiros. mas as bombas eram jo-
gadas do alto — um nevo desen-
volvimento para os oficiais do
navio que ja haviam tido expe-
tlenda de centenas de ataques.

l'ma guerra mais espetacular,
conquanto igua.mente improduii-
t.i, consistia sm sertm jogados,
logo que anoitecia, paraquedas
luminosos afim de iluminar os
navios do comboio. Nenhuma
bomba caiu, presumivelmente,
porquanto isso era novo em ata-
ques noturnos e havia também
falta de coordenação entre os
Atacantes.

No dia seguinte. ca;*s brltanl
cos juntaram-se ao comboio
Não demorou multo a que apa
: ecessem de novo os aviões do
Eixo. que começaram a vigia.-
nos. sem contudo deixar cair suas
bombas,

finalmente, podíamos avistar
as praias amigas da África, para
onde nos dirigimos, deparando-
se-nes a vista da "linha de bon-
des de Tohíuk'*, a estrada muito
movimentada aue cerre enlre
Alexandria t Tobruk.

Novamente tomámos nossos
alimentos, mas íamos ebrisados a
interromper a refeição, e correr
para as estações de ação, come-
çando o céu a cobrir-se de pro-
.-e-.:s e Je bomCas, desieridas pe-
los nossos car.V.Oes. Em seguida
a um alerta de submarino, três
grandes aviões Savoia.. de bom
bardeio com torpedos íueram-nos
um ataque tntiutiíero, não de-
morando a desaparece;em no hu-
tíionle, voando, apenas, hã al-
guns pés de distancia da super-
fícia das águas

Meta hora decorrida e três no-
vos Savoia deixavam cair seus-tin fish". os quais, entretanto,
não alcançaram o a!'o. L'm dos
bombardeiros torpedeiros caia en
volto em chamas e um outro de
sa parecia, perserutdo por um dos
nossos cacas.

Novos alertas de submarinos
soaram, mas alcançamos o por
te «m sofrer i.ovos ataques. Os
incessantes bombardeios do ini-
migo. durante c d;a Inteiro, ja-
mais afetaram o espirito dos
nossos marinheiros.

Durante uma breve acalmia
ouvi um jovem artilheiro de ca-
chão -pcmpon" tocando uma
musica qualquer, por uma salta
de bica. E eala a atitude ex-
presstva dos nossos homens da
Marinha de Guerra e Mercante
ao enfrentarem uma das ma:»
p*r:gosas rct.ii marítimas dc
mundo.

Os cotrespondtntes d» guerra
estão, positivamtnte na linha de
irente. na guerra atual. O cor-
íopondenle, que foi recolhido do
navio mercante bombardeado,
chama-se Preston Oro ver, per-
lencendo so corpo redacíonal da
Associated Press. Era esta a s::.i
s4grunda viagem, desae que ficou
adido 1 esquadra em substitui-
ção A 1-arrv Allen q.e. por sua
ver, foi ::m dos sobreviventes do
navio -Gala-.éa" no qual perdeu
a vida Massy Anderson, cor-
lespondente da Keuters. Embora
o navio )_> estivesse envolto pe-
tas chamas. Preston Grover ai::-
da voltou ali pi.-a saltar sua ml-
quina de escrevei

O COMUNICADO PO ALMir.AN-
TADO BRITÂNICO

Londres, :0 tA. P.) — O Al-
mirantado e o Ministério do A:
distribuíram, conjuntamente, o se-
guinte comunicado:"Aviões e submarinos inimigos'eram dest: uides e outros danl-
ficados, durante um ataque ma'
s teedido rea':tido. a noite passa-
da. contra um dos nossos com-
bolos, Não sofreram balsas. n*m
danos os navios mercantes dc
comboio, a escoita de superfície
nem os nossos aviões."Aviões do comando rie ca-a
ria P.oyal Air Force, sob a chefia
rio "learier" ds esquadrilha I. S.
?mtth, D, F. C.-estavam «mre-
-.sií?s ii proteção d, um com-

 Vendn nu« «tia imõcs de
íc.T.;*.--;e:r -..-.L-njci ,e ap.-tainii-

FOI LANÇADO NO CAMI-
NHO DE UM TORPEDO

Para salvar um {randa
navio-iramporte

iondrea,, 10 (A. P.) — O "Eve-
nlng, Standard" sob o titulo
"Como Bles se Sacrificam", pu-
blica a historia de um destroyers
britânico que propositadamente
se põs no caminho de um tor-
pedo dlaparado por um submarl-
no alemão, para assim salvar um
grande navio-transporte que tra-
zta do Canadá para a Inglaterra
centenas de pilotos, observadores
a navegadores da "RAF".

O referida destroyers foi des-
truido, dele se salvando apenas
sete de seus tripulantes, que eram
mais de cem. 0 transporte, porem,
conseguiu checar em segurança
a um porto escossés. ali desembar-
cando sua preciosa carga de ho-
mens do ar, todos elea contando
com um mínimo de um ano de
treinamento Intenso as escolas dc
aviação dos Estados Unidos e do
Canadá.

A narrativa do "Evcnlng Stan-
dard", continua, nos «egulntes
termos:

— "O veloz raquete de 15,000
toneladas havia partido de um
norto canadense para a Escossla.
Traiia uma escolta constituída de
um destroyer e uma corveta. e
conseguiu navegar com segurança
ate checar â zona perigosa onrie
geralmente se encontram os
submarinos alemães.

Al soaram as slnetas de alarme
de bordo. Havia sido avistado um
submarino.

O barco inimigo desfechou c
primeiro torpedo qu« falhou o al-
vo, • um segundo que teve a
mesma sorte.

Veio o terceiro torpedo, dirigi-
do em cheio eobre o navio trans-
porte. O que então aconteceu é
narrado por um dos tripulantes
desse navio, o qual disse que o
destroyers da escolta pôde ln*
terpõr-se entre o torpedo e o na-
vlo, observando o sulcro que a
máquina explosiva abria na «u-
perficie do mar. Seguiu-se üma
terrível explosão, por ter sido o
destroyers atingido em cheio.
Quando o fumo da explosão sc
desvaneceu, a coberta do trans-
porte estava coberta de destroços
e o mesmo se dava no mar, cober-
to de extensa mancha de oleo.

Cem marinheiros e um velhe
destroyers tinham *. sacrificado
para salvar mil pilotos aéreo, c
um paquete de grande velocidade.

Com a presença do submarino
e provavelmente de outros, c
transporte não pede cuidar dc
salvar os sobreviventes, tarefa
essa que ficou entregue â corve-
ta que o escoltava e que *6 con-
seguiu recolher sete sobreviventes

A viagem prosseguiu. Mais
tarde foi assinalado outro subma-
rino, mas foi possível nesse se-
gundo caso obter socorro da RAF.
Oi aviões da RAF chegaram em
tempo ». tanto quanto ,e sabe,
puderam dar conta do submarino
inimigo.

Proibida a propaganda
do aixo no Paraguai

assunção. 10 (U. P.) — Em
virtude de uma resolução dç De-
parlamento de Imprensa e Pro-
pasanda, í proibida a circulação
em todo o país dos Jornais, bo-
ietins e impressos nue contive-
rem noticias ou informações de
interesses do Eixo.

QUATR0~"S. 0. S."~

Captou uma estação de
rádio da marinha chilena

Santiago do Chile, "o (Keutersí
— lima estação de radio da Ma-
rinha do Chile captou, na manhã
de hoje, quatro pedidus de socor-
ro de vapores diferentes, nâo
conseguindo, contudo, obter os
nomes exatos e a posição dos na-
vlos em perigo As ?.Ó5 (hora do
Greenwich) foi recebido um "S.

O. S " do ispor "Almirante

Ccls". Mais larde iol anunciado
que a tripulação estava abando-
nando o navio. Segundo parece,
o ataque ocorreu no s«! do lito-
ral cu.leno do Pacífico. Foi lm-
pcssitel precisar a posição.

vam dc comboio, o chefe da esquH-
driiha Stnlth imediatamente le*
vou os seus aviões á ação. repe-
lindo o inimigo. Um avião de
bombardeio inimigo foi destrui-
do e quatro dus cinco restante!
teram danificados.

U primeiro ataque de 8Uperfl-
cie íoi rea Usado ante* da meia-
noite, qi ando uma força de tur-
pedeiras inimigas foi avistada
pelo "destroyers" de sua majes*
tade "Hokierness*', (tenente A.
J. K. White. íí. N.) e [media*
tamente atacada. O inimigo ime-
dlatamente lan-cou uma cortina
de íumaça e fez meia volta. Os"destroyers" de sua majestade"HuliU-rness", "Mendlt", (capl-
tào-tenente G. F. Rolfe, D. S.
C. R. N. e "Pyihcley" (capltãc
leneme H. Unwln, D. S. C. R,
N.) se empenharam na sua caça
causando consideráveis danos ao
Inimigo antes de perder contato,

Ao voltar para tomar posição
junto aos demais navios da es-
coita do comboio, o navio de sua
majestade "Mendlt" atacou e re-
peüu duas outras torpedeiras.

Duas horas mais tarde, o navio
de sua majestade "Holderne.-s".
avistou e atacou duas tor pede ira e
inimigas a pequena distancia
atingindo uma delas com a salva
inicial. A torpedeira Inimiga ex-
plodij e alunduu.

Novas torpedeira., inimigas fo-
ram avistadas, seguindo-se uma
perseguição geral, durante a qua!
uma segunda torpedeira inimiga
íoi tambem afundada.

As primeiras horas da manhã
novo ataque de torpedeiras inimi-
gas foi repelido pela tr.iinelra dc

j sua majestade "Trrquoise", (te-
; uer.:e S. M. New, U. N. V. R.)
i Deioito sob: evn entes Inimigos fo-' ram subseqüentemente recoliu-

í.í''* e feiius prisioneiro* dc guer*

URUPÊS EM LONDRES
Londres, 20 (Reuters. De An

tonio Callado. Especial e exclu-
sivo do "Correio da Manhã")
— O que foi o tempo dos bom-
bardeios, aqui, o tempo em quc
cada londrino era um herói, eu
vejn quando, falando aos que os
sofreram, digo: "Sou, positiva-
mente, um jornalista fracassado.
Venho do Brasil à Inglaterra,
por mar — e não vejo, sequer,
um peixe grande, que dizer uni
submarino! Chego a Londres —
e até agora só consegui ver
bombardeios numa peça teatral".
Digo isso; e, apesar do "sense
of humour", quc, na verdade,
parece ser aqui patrimônio de
todos, não há um só que não
bata na madeira.

O periodo dos bombardeios ii-
cará sempre na memória desta
cidade, como o seu grande mo-
incuto dc glória e de tragédia,
file foi algo irreal, algo tremen-
do de mais para ser lembrado
sem que desija uma espécie de
véu sobre o rosto das pessoas.

Essas criaturas que hoje mc
falam dos bombardeios através-
saram os dias mais estranhos
que se possa imaginar, dias só
meio vividos, porque, noite após
noite, os assovios e as explosões
transformavam horas de repou-
so em horas de "sabat".

Um dos que bateram na ma-
deira depois de ouvir minhas
lamúrias jornalísticas, levou-me
à City — porque através de
Londres, agora, os efeitos dos
bombardeios não chamam gran-
demente a atenção. Se é bem
verdade que não se encontra rua
de Londres sem vestígios de
bomba, não é menos verdade que
algumas pouco sofreram e que,
limpas como agora estão, im-
pressionam muito menos do que
sc poderia esperar. Mas a City
é uma perfeita imagem de ter-
remoto. Não se tem a impres-
são de que hajam caido bombas
dentro de uma área realmente
bombardeada: tem-se a impres-
são de que a terra tremeu, de
que sacudiu as casas, como brin-
quedos. Vai-se entrando no co-
ração de Londres e, i frente, à
direita, à esquerda, é só aquela
minaria absurda, ao lado das
fileiras de casas que se mantive-
ram de pé. Xa City, pode-se
andar e andar vendo-se apenas
tijolos, vigas carbonizadas, res-
tos duvidosos de metal, despojos

irreconhecíveis de escritórios
onde trabalharam e de casas
onde moraram homens...

Deixei a City com o coração
encolhido dentro dn peito aco-
vardado.

Era uma visão de queimada,
dc coivara — no centro da
maior metrópole do mundo. Uru-
pes em Londres.

Quisling estava senhan-
do am sar "rai" da

Noruega...
Londres, 30 (Reuters) — In-

forma a Agencia Telegiâtlca No-
rueguesa qu« o sr. Quisling, eni.
entrevista concedida ao jornal
italiano o "Te.egráto", dejjarou
que a Norurga é e contlnulfrA a
ser uma monarquia, mas que o
monarca não será o rei Haakon
nem nenhum outro membro de
sua família. Jornais suecos dei-
xam entender que o si. Quisling
pensa em si prõprlo para ocupar"
o posto de rei doa noruegueses.

Roosevelt ordena o estabeleci-
menlo de áreas militares

- em todo o país
IVaaJiftifflon, 50 (A. p.) — O

presidente Roosevelt autorizou e
ordenou ao Secretario da Guerra
que estabelecesse áreas militares
em todo o país, de onde qualquer
pessoa, quer nacional, quer cs-
trangelra poderá ser retirada.

A ordem executiva do preiil-
dente não mencionou nenhuma
região especifica, mas nflo é se-
gredo qu» esse ato foi dirigido,
em grande parte, aos cidadãos de
ascendência japonesa, cuja pre-
sença em certos pontos estrategi-
cos poderá ser considerada preju-
dlclal ao esforço de guerra. Au-
torldades bem Informadas decla-
raram que a ordem não constltue
aplicação da Lei Marcial, mas, de
qualquer modo, o ato não parece
estar multo longe disso.

A medida presidencial aplicar-
se-a tambem aos cldadAos de as-
cendencla alemi e Italiana, dela
não ficando Igualmente excluídos
os cidadãos nascidos nos Estados
Unidos que sejam filhos de pais
estrangelroe. A ordem executiva
foi assinada ontem pelo presiden-
te, maa a pedido do Departamen-
to .da Guerra, só foi dada a pu-
bllco hoje. O ato determina ao
Secretario da Guerra e aos co-
mandantes que ele porventura de-
slgnar, que "estabeleçam áreas
militares das quais qualquer pes-
soa poderá aor excluída". O dl-
relto de qualquer pessoa entrar
ou aalr dos limites determinados
pelas autoridades ficará sujello
a quaisquer restrições impostas
pelo Secretario da Guerra ou pe-
los comandantes militares por
ele designados.

= CARTAZ=^
FILMES PARA HOJE

CINELANDIA
Cineae t.iflrU — Jornais Ka-

cionali • Estrangeiros,
Império — O Politiqueiro

A Volla da Aranha Narra
(aérle).

Metro — Andy Hardy Cava
A Vida com Mickey Kooney

Odeon — A Eitrada de
Santa Fé, com Errol Flynn.

Pathé — _u Soube Amar,
com Bette Dxvli,

Fiais — Homenslnhos, cora
Kay Francis.

Rex — Sangue • Ardia, com
cora Tyrone Power.

CENTRO
Centenário — A Carta •

Complementos
Clneac Irlaaon — Jornais

nacionais • estrangeiros.
Colonial — Eram NóV»

Solteirões e Nova Fronteira
U. Pedro — üma Noite No

Rio e Chegaram Com a NÕite
Eldorado — Sob O Luar Da

Miami e Complementos,
Florlano — A Cidade Que

Nunca Dormi • Família Do
Barulho.

(•unmnl — Kit Carson •
Complementos.

Iiicitl — Nada A Declarar
• O Lobo Se Arrisca.

Iria — Garota De Encomên-
da e Onde o Ouro Mo E*
Rei.

l.np« — Ao Sul De Pago
1'agu e Complementos.

Mem rie ><i — Sorte D« Ca*
Ko de Esquadra e Compte-
mentos.

.Metrópole — Fugitivos do
Tei ror « Cinco 1'imentinha»
No Oeste.

Olímpia — Nas Sombras Da
Noite e Scotland Yard,

Opem — Justiça! u Mona-
tro tiléttlco e Carnaval lin:'.

1'arlilenie — Homens Côn-
tra o Céu. Mulheres De Luio
e Carnaval de 1942.

Popular — Comando Nstro.
Cilada Fatídica e Justiça, aa
Avessas,

Primor — Asas Da Esqua-
dia e A Kéia t o Monstro.

Uio Branco — Ladrão De
Baffdad e Complementei

SSo Jn»é — Lydia « Com-
plementos.

BAIRRO!

Air» — Dois CSntra Uma
Cidade lnleira a Gàngster deChicago.

América — A Grande Men-lira e Complementos.
Americano — Ao Sul D»

Sues e Complementos*
Apoio — A Carta • Comple-

menius.
Avenida — A Noiva Çe Meu

Marido e Complementos.
Bandeira — Quero Casar-me Contigo e Complementos.
ÜHJn-KIi.r — Fugitivos Do

Terror e Complementos.
Carlorn — A EstrAda Di

Sünta Fe, com Errol Flynn.
Cntnmtil — Mulher lnviel-vel • Uue Sabe Você De

Amor.
ti.ll.ru — Robin Hood e

Muralhas De sào Francisco.
K.ll.on — A V61ta do Fan-

tasma e Complementos,
I.am.-ia rir ü* — Noltei Ar.

gentlnas e Orande Conquts-
la.

Ftumlneme — Tudo Isto E
Ceu Também e Terrír DeVingança.

l>rajjiú — Sedutora Intn-
gante e Complementos.

(.ufttmhnrn — Sedutora ln-
trlganta « Complementos.

tlnddot-k Loho — O Rústi-
co e A TentadSra e Justiça
A's Avessas.

Ipanema — Lydia, com
Merle Oberon • Complemen-
toi.

.Io.Ini — Sírtf De Cabo De
Esçuàrira e Ccimplímento».

Mndarelra — Morro Dot
Mios Espíritos e Cúpldo Fe-
rlg;o&o.

Maracanã — Dona Uo Seu
Destino • Complementos.

Maacote — O Turbulento.
Luar K Melodia e Carnaval
de 1942 .

Meler — Major Barbara t
Complementoa.

Metro-Copacahana — Andy
Hardy E' O Tal, cum Mlckey
Rooney.

Metro-Tijuc» — Andy Har-
dy E' O Tal, com ..Mickey
Kooney.

Modelo — Serenata Do
Amftr e Bambas do Arlsona.

Moderno — Ao Sul Do Sues
Sonsa, Mas Sabida .
>aclonal — Galante Aven-

turelro e Kio Olhei Tanio
Assim Rapai.

Natal — Pássaro Aml *
Palácio Dai Gargalhadas.

Olinda — Monstro Elétrico
Noite de Terror • Carnaval
de 1942.

Orienta — A Bela E O
Monstro e Tambores De F0-
Manchú (Serie).

Parnieo — Ouro Do Céu e
Selvagem do Paii Maravilho-
io (Serie).

Paratodos — Comando NÔ-
fio e Por Pártidai Dobradas.

Penha — Esta Mulher Me
Pertence e Cav. Da Morte
(serie).

Piedade — Noiva De Meu
Mando • Bambas Do Amo-
na.

Plrajá — Sob O Luar De
Miami « Complementos.

Politeama — A Grande
Mentira e Complementos.

Qnlntlno — Dona Do seu
destino e A Sombra Da Mór-
le.

»amm — Homens Marca-
doa e Sacrifício Glorioso
iStrle).

Real — A Volta De Dra-
cuia e Canção do Milagre.

Rita — O Rústico e A Ten-
tadora e Floresta Encantada.

Rosário — Lady Hamilton
e Selv. do Pali Maravilhoso
iScrie).

Roxl — Aloma e Comple-
mentos

Santa Cci-lila — Nltes An-
daluias • Sacrifício Glorioso
(serie).

sáo l rluo.lli, — Volta Do
Fantasma e Complementoa.

Sáo Lula — A Estrada De
Santa Fé, com Errol Flynn.

Tijuca — Tragédia Do Cir-
co e Seduçlo Do Garimpo.

Varltlé — Luar E Melodia
Billy, O Foragido.

Vaa l.oho — Gorila Mata-
dor e Ilha Sinistra.

Velo — Garota De Bnco*
mínda e Marinheiros Alét -
ta-

"\\\n Mnbrl — Quero Ca-sar-me Contigo e Comple*mentos.

NITERÓI
Edrn — Morro Dos MáosEspíritos e Rehelláo Das Pi-mantinhas,
Imperial — Fuslllrto AoDestino e Faicndas Rouba-

das,
Orteim — 1 ma Mensagem

de Keutcr • Complementos.
Pnratorioi — México Lindo

e Conq. Do Oeste (Serie).
Itlo Branco — Sublime

Obsses&o « Cav. da Morte
(Serie).

SAo Jim* — Sonho d» MO-
«Ica e Tcrry E Os Pirata.
tSerie).

PETROPOLIS
cnpiiiMin — Vidas Sem Ru-

ni" e Complementos.
Clne-Corréae — MAo Da

Mu rala e Flash Gordon (Se-
riel.

(ilflrla — As Quatroí Mies
e O Punia De Tucson.

NOS TEATROS
Serrad«r — C't.

\a1ma Costa.
Procopio O Burguês Fidalgo, com


