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Appellou Para o Bom Senso e
Prophetizou o Fim da Inglaterra
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0 terceiro mandato
do presidente Roosevelt
J. E. DE MACEDO SOARES

A Integra da Violenta Oração de Hitler

Reeleito por unanimida- a perspectiva dc vir ao gotle em 1793, Georges Was- vemo um de dois cândidaliinpton recusa a terceira tos notoriamente insufficiinvestidura em 1797. Des- entes. Ambos pessoalmente
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jrostoso por ter sido obri- bem intencionados, dignos
gado a empregar a força de levarem por diante proINGLEZES — PERDAS INSIGNIFICANTES, AS DO REICH — MATÉRIA PRIMA ABUNDANTE — PROPHECIAS CONpara reprimir os motins do veitosamente longa carreiWhisky, quando uma fa- ra na vida politica. Mas
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cção recusava pagar o im- nenhum dos dois com sernosto sobre a bebida, can- viçoa, com tirocinio e com
sado c doente, tanto que o pi*e6tigio dahi decorrente
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ciai. A primeira reeleição, aggressões extremistas e
da evidente fraqueza dos
vá. A segunda, jamais.
Washington sabia e dis- recursos constltucionaes pa,-,c-o no seu testamento po- ra rechaçal-os.
Foi, pois, num caso de
litico, que cada um do seus
força
maior, de alarma, de
nação
sobre
a
netos pesaria
pinericana como \\m prece- milagre, de guerra civil,
dente. A condemnação do que nós brasileiros violaterceiro mandato consecuti- mos os cânones da demovo, admittindo-se o segun- cracia constitucional, puzerio, era um compromisso mos dc lado disposições
entre o principio republi- testamentarias e conciliacano da temporaiiedade mos com o sr. Getulio Vardos mandatos e a conveni- gas o terceiro mandato.
Não ha nada como as
inicia politica da continuicontingências, papróprias
Oa
dado dos governos.
claros e comtornar
ra
nos
o
não
têm
compromissos
Na
próxima
peso o não obrigam como preensivos.
os princípios. Comtudo, a catnp anha presidencial
cláusula do testamento dc americana vão surgir os arWashington, admittia im- gumontos-mestres em favor
dos govenio?
da
plicilamente o caso de for- nas duração
épocas de crise, único
milao
o
alarma,
maior,
ça
meio de fortalecer e avigogre ou a guerra, capaz de rar a estruetura do Estao preterir.
do, exposto á tempestade
Os actuaea zelotes do das paixões e dos interesprecedente
(na hypothese: ses da crise internacional.
"pró
lllllcr (>iii nlgrumn» *lns min» ma Ia alurnirlcntlvnn posrn orntorln*
domo sua") asseguFalando a verdade, não
BERLIM, 19 (U. F.) — E' o seguinte o texto dos principaes
a
uo, ao ecnio nue se enconira
ram que nenhum caso de vemos nenhuma innovação,
Entendimentos Com
frente do puvo italiano, |)o's sótrechos do discurso pronunciado hoje, no Reichstag, pelo chanforça maior justificaria o nenhuma descoberta, nefoi
sua
obrn
;i
dosmente
Kiticas
celler Adolf Hitlcr, grande parte do qual foi dedicado a assuniAllan
O
Brookç
General
Mussolini
sivel reunir ambas as revoluções
tresdobro do mandato de nliuma invenção no movipios de natureza interna c dados históricos:
intimamente
esuiritiialinente, tão
"IQuandp,
"Desde
contrariamente l ao
um presidente, porque uma mento instinetivo dos po- é o Novo Commandante
relacionadas e consiiRradas^ao bem
que existe o regime nacional-socialisla, figuravam
deseio e á minha vunta le,
i-niiiiiiuin de unia nova vida na meu
cm seu programma dois objectivos — Um, a realização de um
grande nação culta sempre vos em risco quando endufoi ;imposta ao povo allemão esta
Iiiiron.-i.
dispõe de homens idôneos recém a autoridade de seus Em Chefe das Forças verdadeiro entendimento e amizade com a Itália, e, outro, a
Kiierra, teve lmrar unia troca lis
Sinto-me feliz nor ter pessoal- opiniões entre Mussolini e eu. soconsecução do mesmo com a Inglaterra. Vós sabeis, meus
mente a honra dc ser annuo (ios bre o procedimento a. seRlitriilos.
para a conduzir nos lances chefes com todos os recurlevaram
estas
me
ha
vinte
correligionários,
concepções
Metropolitanas
que
da
lionu-m, .attendendo á piírticuiU- O proveito tine o Reicb tiroii 1,1
te
mais perigosos. Isso lem- sos extraordinários, os poannos ã mesma orientação que eu teria mais tarde. Já defendi
ridade do destino dc unia vid.i altitude italiana foi extraòrüuubra um subtil dialogo de deres o as attribuições —
iiic lauto tem dc çoniiiiuin com a rio,: não sútnente econoniiraiuei.íc,
estas ideas innumeraveis vezes, mesmo naqucHa oceasião em
Inglaterra
minha, como as nossas rç.blucíii-S mas tambem
mililaruiente,
Sainte-Beuve e o duque de o maior dos quaes é, sem
nue
que me encontrava na opposição. Procurei, tão prompto, o
e como a historia da uni-lo e do assim nos favoreceu a nosicão da
B rogue referido pelo cri ti- duvida, a duração inconpovo allemáo me concedeu a chefia do governo, levar immcresurcimento dc ambos os po\OS. Itália.- A Itália deteve desde o
diatamente á pratica aquellcs objectivos. Lamento que ainda
LONDRES. 19 (U.P.) — Em
co illustre. Dizia Sainte- teste, na acção continuada
principio Riandcs forças do nospovo so
Desde o rctiascinienlo do
sido posme
tenha
hoje,
esforços,
não
apesar
dc
todos
os
meus
iniiiiico. e antes de tudo pa.avésperas da tão annunciada inBeuve que, sem Waehin- e segura.
ria
allemão
ouvido
apenas
tenho
Ivzpu a liberdade dc seus lúovichegar a estabelecer amizade com a Inglaterra, o que teoivel
O.,ando
Itália algumas vozes le comurc- nieiitos eslratecicos.
o
gton, talvez a revolta
Foi o que nos suecedeu vasno allemã, a Inglaterra fez rla sido um bcimcfivio para ambos os nossos povos.
Ducc acreditou clíeRadõ o riibiiíei;uma notável mudança em seu
da independência americaentcndimciilo nascr.i: to
ensão.
Deste
insupnl.ide
fazer
frente
ás
aconteceem
1937;
é
o
que
Sinto-me, entretanto, feliz, dois uma viva communidade le n.e- veis violações
na não tivesse êxito. "Sim, rá, substancialmente,
iutcrveiKÕrS
| das
ao Estado Maior, nomeando compelo menos pude realizar o priretrucou o duque, foi o honieiro ponto do meu prORràinina. resses, que foi finalmente lixada francezàs c brit.ninicas de arnus
mandante
em
chefe
forças
das
americano proroganDevo aRradecef isto, iiuís de lu- mediante convênios.
(Concilie na 2" pagina)
mem necessário; mas, quan- povo
do pela terceira vez o man- da metrópole o general Allan
do as coisas amadurecem, dato do
presidente Roo- Brooke, em substituição de Sir
sempre surge o homem ne- sevelt.
I Edmund Ironside.
sSSSá
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cessario a colhel-as". Sainbpv^
te-Beuve ajuntou então :
"Muito
bem!
entretanto
pode acontecer que não
surgindo o homem necessario, sejamos induzidos, a
crer que a*s coisas e as idéas
não se colheram por não
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estarem bastante amadure—
nidas". Essas reflexões conDR. JOSÉ' MARIA WHI1AKER
Dircctorcs
DR. ERASMO TRIXE1RA DP *SSUMPÇAO
E' Como Londres Julga o Discurso Inopinado de Hitler
duzem ao sylogismo do ovo
DR. J. C. DE MACEDO SOARES
c da gallihha no principio
das coisrs. Comtudo ahi
se estabelece a duvida sobre a prudência e sabedovia da cláusula testamentaLONDRES, 19 (Dc GERVILLB REACHE ção britannica interpretará bem mais as suas
ria, que 150 annos mais
— Da Agencia Havas) — A' primeira vista, o
palavras como a confissão de que enoó.itra
"blitzTarde privaria os Estados
hoje, inopinadamente, enormes difíiculdides na tentativa du
discurso pronunciado,
se
a
uma
conbastante
re&isna
Inglaterra
c
coiítra
Londres
krieg"
cm
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Unidos de seu grande Prepor Hitler. pareceu
contraditórios, longa guerra dc usura. Não se perde, aliás, de
sentimentos
fuso. refleetindo
sidente, justo na hora do
vista aqíii que tal simulacro dc renuncia aus
como o orgulho pelos factos consummados e inmáximo perigo e da maior
futuro.
ao
receios
quanto
preparativos de invasão poderia s:m i'"s-iifiite
confessados
orvíe da existência nacioa
como
tal
acontecimentos
uma manobra atstinatlii a susiüar o afiouser
dos
A narração
não tenal norte-americana.
LONDRES, 1,9 (Havas) I Cooper e Éden; que actualapresenta Hitlcr, suscitará inevitavelmente um xamcnlo da vlgf.lànoia e essa manobra
ria, então, mais sm-cesso do que as su"tgçs>õ"S
— O observador diplomaii- mente uierecein. e sem neesclarecimento official, notadamente no tocaiino sentido da paz negociaria espalhadas Vc'o
'Agencia KVuler ex- nbiiiii fhvor, lodo o apoio
to ás allcgações já desmentidas sobre pretensas
discurso.
Evidentemente o instin- co da
dos aluados de estender o campo dintenções
A IMPRESSÃO EM BERLIM
operações violando a neutralidade de pequenas
cio de conservação e o bom pressa a opinião dos cirett- official.
em taes
Ai' firma -se nos mesmos
NOVA YORK, 19 (Havas) — Numa menpotências neutras. Mas a insistência a Alternasonso vão agir no sentido loa bem infóúniàdos sobre
o correspondente da "Coo sr. Oburcliill
affirma<;õcs parece bem mostrar que impressio- saffcm dc Berlim,
tle levar o eleitorado ame- o disjMirso de boje de Hi- meios que
de
desejo
lumbia
Broadeasling
Co." na capital allrniã
Pelo
dominada
está
nha
de
ás
responderá
palavras
levar os declara: "Dc um modo geral os rêpreseiitanricano a reeleger o seu Pre- tler. Os referidos eirculos Hitler,
nar favoravelmente os neutros parn
reunião
na
do
(iiialificiim a allociiçfio
próxima
tes c'a imprensa estrangeira cm Berlim aerrdisnlente. Os frauchos rosuúltimos a facilitar a mediação para cessação
"blitzkricií" contra a Inçlaterra será
o que tam
"no clinnceller germânico como parlamentar, dando tempo
que a
rápida"das hostilidades, a que. invocando
m?m o c^so dizendo:
convida,
Fuehrcr
o
senso,
o
bem
loco deprds dc terminado o <
dessiiçadeadá
o
lhe parece ser
publico inglez seja
mem do banhado não se sendo diiuui Forma franca- a que
'
;
Grã-Bretanha e. mais curso do cbanreücr Hitler. Outros aèréd^am
a
abertamente,
alias,
bem
ler
os
Iodos
preparado para
mvda de cavallo". De fa- menlc híoena sob
britannica por
igualmente que o discurso do sr. Hitler será
i|S particularmente, dosa população
->'¦¦,¦:¦¦'
:*¦¦¦¦'.,&; '?' ,¦ -Kdirigentes.
seus
cto, an;pra o caso brasileiro pontos de visln, apesar do tinia visão real dos acontè- i i
uma espécie dc ultiniaíiim. Aluuma coisa paira
cabeça
da
cimw
n
cinieiítos e reconheça
'¦;:ródc
vae se tornar mais c;om'r,ve- lom jHVTosisvn' contra
parecer estranho que Hitlcr não no ar. Berlim está repleta dc parlamentares e
S:í.v ¦¦¦•-'
'¦¦¦¦¦¦
il'
(I ;| (Min l'i-'"C;i ii '
queira admiüir que o enérgico discurso pro- militares."
ensivel nn America. Em ni-ii" -''-ii iii'!iii' " ro ('Imrcliill
O discurso rio sr. Hitlcr foi Irradiado para
nunciadq ainda domingo por Çhurclll não Irni,>i"iin<? pi- n lia i"i I ,'l"|il!!J fllOfl
fins dc 1937 o nosso paiz p.'\il'is
(liurclilll. «1'K* rcspontlcrã
i
¦
Estados
a
Uiinli»s.
os
mas
o
sentimento
populasenão
popular
duz
l
n llltlc*
não estava tranquillo com i;ui'üsUS i-ont.a us srs. Dült U''J\ -i'Jl'J britannico.
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Paz ou Destruição,^ Guerra Dia aJQJ
—~
Ameaçou o Fuehrer
A

guerra, nos últimos dias
.ia entrara num período de mne pro.rasino bcllico ncrentuado
da
Rndo ck,nlais pnl._ - énl
•«i>ii|/itl.it.l!»
,,„
niiieacns
c,. „.„._
luii^uiui,
p.ua ns nincut, to
anteriores das potências totalitarlas. Hoje. n situação de seminarnlysia militar se agravou nlnda mais, chegando fl dosnpparecompleto
cor quusí
que
por
ciudcsquer resquícios de aclividade guerreira, para dar lognr a
cuias resnnandois discursos,
cias estensas e
profundas enoheram de ecos veementes e-opo
intuído
inteiro. Calopostos
rnni-sc todas as vozes da guerra, afim de mie se ouvissem
duas vozes "sobre" n guerra: a

do Roosevelt e n de Hitler. Duas
vozes ciue representam ns duas
grandes forças políticas aue decldeiii, no momento, n própria
sobrevivência e a dn civilização
nu fuce da terra.

A

esquadra austrnliana o«», » P>nnyw
mie. a tiros de canlifio. o trin
¦
da i-rotn fascista, de cuia mam500
de
composta
lacfio,
nheirns foíám salvos.j»Nl»gS
liritannicos.
nrnpi- os atacantes
perecido
provavelmente
teiido
os demais.

T
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Foi o que Hitler proferiu nn
sessão de lum tem do Relchstag,
Convocando o Parlamento iillemào Dará servi) de scenürin a i
o luiehrct
seu gesto theatral,
da Grande Allcmannn reprcseti.
tou perante a plntéa dn inundo
erfe.lo,
um entre-acto de grande
".misc-cnCom uni requinte cie
secne" digno do local dn nmnião (a Opero Kroll) o cluincellcr allciuão. iicompimlindn riu
seu séquito habilunl e do conde
Chino, proferiu a sua oração.
Depois do lonKiis e morosos
períodos sobre o defunto tratadn de Verstilhes, o sr. Hitler
lançou o que elle chamou da
"ultimo appellt)" á Inglaterra.
Este consistiu eni insistir publicanientc na proposta de paz
ú Grã-Bretnnlia. De.silludidn Ca
aceitação do suas smidattens pacifistiis. tres vezes tentadas su-oretamenlc e tres vezes ener
camente repellidas pelo Broverno
— o dictador allcmt.o
inglez,
viu-se definitivamente diante do
diletnma: lançnr-se n aVciituiti
du continuação da luta ou reconhecer a impossibilidade cie derdo • poderio
rotar um inimigo
militar do Império Britannico.
Em face dessa alternativa, nndn
sorridente. Hitler tentou, com o
discurso de hontem. uma torceira solução: provocar pânico entre os inelczes, na esperança
de que elles. c não os allemâes,
se dOem como derrotados mei>
«ue
vios, acceitando a paz
Chefe nazista propõe sob titncnsua
famosa
de dar inicio a
ça
"blitzki-ieK". E' u paz do Ven—
o
chefe
ueitnaii
diz
cedor
Co _ do vencedor que se deixou tomar súbita e imuievislvelinente cie uma crise de sene piedade
pelas
tinientalisino
mães e outras viclimas innoccnlemõrilUíiloram
nunca
tes quo
em discursos anteriores netn liVadas em conta nos planos mlanteriormente exéculii»
luares
dos.
i'or trás desses motivos alieas
porem,
riipoiitttm,
Kaüo..
causas que se insinuam uiraycs
aessas
uciíativa
da insistência
palavras íinaes:
"O sr. Lauiciiill
poderá, se
julKar õpportunu, coüsiuciur taue
expressão
unia
como
le Kesto
tenior. liijie nao representa, entretanto. mais Uo que uni uever
liü conscicncia uiUUle üus aconlecinieulos luturos. caso a j.ii- ,
Kiaterra nuu ae ouviuos a es.e
uiuino uppello",
1-ura os acontecimentos iuturos e aue U itiüiuierru esta uu
I..CÍ.U piepataua. c. esperando; a
QuamuCr iiitiiiienlo. as priiueiius
lauuitias Clu KUei'iU-1'L'iúiiipiiku,

. tudo
. i es , i o- dos
a*. ™;n,;w
se
m »$« Ae
« áe-1
to
res que sem esciupuio- loram badl„;,tn«
,u
.„mr
ares
notivo
notivo
sem
lares
nidos de seus
lii mão. o fe* com plena liou-usomente porque julgaram que
gum.
maior
por
Tanto
decisão.
do de
assim poderiam crear diluculda.ieso
"a
sentimento
uso deve ser
ao conluiando allemão da guerra,
nossa líi-atidão.
aliás, não cheguemos a comque
Una
na
Itália
da
os
\ entrada
preender. A evacuação surtiu
Aocnas uni Pequeno acontcclcontribuiu para apressar na rrati011seus effeitos perniciosos na
¦ •a o reconhecimento da comoieta
mento guerreiro vein quebrar o
pare
por
da
guerra
allemâ
duecão
!<-sua
Mas esse incidente naval desinutilidade de prolongar
silencio nue cercou os dois dlsdiscuidos aluados, mas teve neores .1noso combate na- oDnnreco diante dos dois e. sodin:
do
cursos
innocenüiBtencia. Em segundo lugar,do ftivictitnas
as
sobre
feitos
Kncnntran- sos a mie nos referimos
Ha aluada lutou nos cumes
vai
do
Mediterrâneo.
nao
poe
Churchill
KcMiatid
na
i-onseaucntes
nes e agora o Ca. também tua
llnliano des- bretudo. diante das
do um cruzador
a respoii»abiJi iaoc
derão assumir
a« rias nue de um dclles se aRuaramola extensão abarcada pela
nem no alem aos
garrado em zona ncccssiVel
mundo
neste
nem
interesses.
__.„„.,
de dam. Veiamos, nnrtunlo, em pria
éílihera de
mlde
guerra
disuosivaso
alaques.
um
infligiram
opportiinas
que
Mediante
soffrmientos
actua«
seus
Precisamente os
o»
íciro lognr, este,
pertencente n
igual
categoria,
de seres humanos, com
no uur ções, lambem se ussegitroü a aliataaaes aéreos e, batalhas
du- lhões
isto PO^oque
o
tudo
tempo
durante
conselhos,
mentaçào
seus
espillio
do
sio conduzidos dentro
» rar a guerra.
ria ser evitado, pois cm OUluli.o
e a
próprio da revolução fascis.a
não pedia á Grã Bretanha to=oc
acompanhados por nos çom a -,mi-.no
França outra coisa que nao de arpathia aue o nacional-socia
a
a paz. mas os fabricantes
tem cela Itália fascista, ioda
no
mamentos insistiam
prosou*
dor da Itália, como a de poucose
da guerra, a qualquer preço
mento
cias com a morte de Baluo.
—
do
uo.o
attnude
A
e
Quinto:
conseguiram.
_
e q
também dor para a Allemanha
alleiuao. O povo aliemao nao eatodas as suas alegrias sao tamben
supernciaüa
com
no trou na guerra
collaboracao
nossas. Nossa
de patriotismo graças a eduterreno político e militar e com- dade
Eu mesmo sou demasiado ^o.senaO
nacional-socialista.
cação
íniusiiv*
'Ae dado para não compreender a e=bléta. Ella eliminara a
lantastnca
serenidade
a
Uui.o
com
duran.e
victimas
de nue tèin sido
graça de tal acontecimento;
uma raça que sabe o destino que
Londres, uma barulhei-e
de
séculos os povos, allemão e itat.tiAo
agora,
vencida.
caso
seja
espera
no pois em ultima analyse. ira- atentativas
Não é o clamor do povo
da propaganda de nus- ra
aílirmu»
que
ta-se da historia commum.
sos inimigos de dissoiscr noo.a _?m adoslutapolíticos,
agora, mais que iiu.ua
unidade, foram por isso tao toias que
os uo
se
sei
Nao
quanto vãs. Dez mezes de guerra deve continuar.
conceito <:*•'-•'"
" Se vos falo açora,
portanto, deram maior protundidade a esse liticos possuem um da
continuação
significado
fanatismo. Geralmente e uma ri..- do
meus deputados, homens do acidesta luta. Declaram, entrtumo.
JUe
custas allemão, e me refiro ao graça oue a opinião do mundo nao
de- que a guerra proseguna BU.da'
futuro, não o faço para vati*.o- seia formada por homens deque lacto
a Inglaterra, desde O
afunde
se
Irancomo
deixal-o,
as
coisas
ver
seiem
isso
posso
uar-mc:
emlanto,
Canadá. Não creio, no
tr.iillameiite, para outros que pos são e sim por asiüelles que as ou- deva
entender isto literalmente. Ssivelmente oue mais o necessitem, servani segundo suas próprias con- to c. oue o povo inglez se transde Havaveniencias.
,.
como por exemplo, rar, Churchill;,
Canada e sim _u>.
Assim é que os povos da Ame- , râo na Conferência
NOVA YORK, 19 (Havas) —
Estudei nos últimos dias ínnu- portará liara o mteiessadorcs
na
quero pois, hoje, descrever a -i-1
a na decisões de maior imporsenhores
os
travar
têm
rle.t
que
reúnemprimeiro
21
do
dia
corrente
No
Inação sem o menor exagero, tal meraveis documentos do uuaitel«eusentem
-primeiros a
até tancia porque muitos
I ¦ general dos alliadòs', iiapeis css.s guerra serão os
deverão seguir
como é e como a veio.
se em Havana os representai.- rota que
taes factos possam vir a
desenvolvimento vue continham, alem de míorm-iS rar-se de Ia
o
esque
Primeiro:
econômica
n
gactpara
verá
união
americaRepublicas
essa
21
o
tes
das
povo
'
repercussão maior nas
dos de. mezes desta guerra con- solire o estado de animo, meio- ra Certamente
Londres, com olhos dl. Ç"- nas_ e 0 mundo incciro tem Oá tar em posição de poder ser se- ter uma
Até nofirma a minha concepção e dos- randa sobre a concepção e a ai O- sos em
-bel-s CÜ1US
eleições
chamados
presidenciaes.
seus
econômicos
de
dos
destinos
cubana
dor
nhoY
fíj£Ò- na cai)llai
aliemao.
peno
tude uuerna do
— dizem estes clrcuios
mente a de nossos inimigos. j 'lambem
vembro
do
conlivrar-se
perigo
homens
havia informes proeeueu
do mundo e
Secundo: Os chamados
j
o"! «"Veptlgnínuá \ procurando algum indicio
— a politica americana não dede Estado da Inglaterra asse. a- tes de diplomatas. Da leitura d.s- í^a^do^-sin
de povos e | creto Oa lioima a BW KJgUlüa que representaria a criação de ve soffrer modiiicaçoes sensiinterram que o seu paiz surge mais ses informes surge a questão ue ] ame estes destruidores
da uma ditadura econômica
i pelo novo mundo diante
S'.m consciência.
veis e só lá para os p-lncipios
íorle de cada derrota, fc. oovio se saber se seus autores sao^ c_- de listados,
nova ordem que parece vislum- nacional no Velho Mundo.
dizer-vos ciue também nos saímos «os estúpidos ou canalhas. Kccode 11)41 é que se prevê modlflDA
PROBLEMAS
na
Europa.
OS
extbrãr-se
qje
nossos
rebuscainentos,
sem
nheço,
mais revigorados de
cações mais sérias c:n relação
— seja
com pesar a luta
ICsu nova ordem
CONFERÊNCIA
assistem quasi
Quasi me dá pena ha\er-ine jlcltos.
...
externa. A não ser
YORK, 19 (Havas) — á politica
lá vós declarei, a primeiro oe victoriosa do in0 Reich. Reaçcio- to o destino para levar esses na- quai ior o grupo que saia viNOVA
relacionaou niluliaias mens á ruina. pois nao era miima ctorioso no conflicto que está Os
iniormados que oceorram iactos
setembro do anno passado, jue narios incorrigiveis
bem
meios
intima- intenção Inzer a guerra e sim co.iintimamente com a defesa
lamentar
dos
acontecesse o que acontecesse, nem cegos poderão
m.eira
a
Europa
provavelmente
descíuirido
ê. forca das armas nem o tempo mente haverem os acontecimentos struir um novo Estado social tid terá um eiíeito marcante nas adiantam que
do hemispnerio.
os Estauos Unidoá não tomaconseguiriam abater a Allemanna. so desenrolado de forma dülere.i- mtiis alta cultura. Cada dia U'ie
—
sob
di.->trae
especialmente
Amer«cas
esperaua, portni perco com esta guerra, me
O Reich encontra-se hoie muita}- te da por elles
mente mais forte do que nunca . seu numero é ridículo e sua .1- dessa obra
o aspecto econômico do proiniiuia.
mais
Mr. Churchill acaba de deci.i.ar jjiema que se apresen tara. no
unificação ainda
como novamente o que pensa da. guertoma
Desgraçadamente se
cle após-guerra
medida para iulgar o po\o allemão ra. Ele começou, faz umas o se- , *penodo
c_„„nri„ .a ,.„i,„„n
eco
UOS eCo
opinião c\nK
Segundo
com a guerra no espaço na
manas,
"uai
a esse rebutalho das nações.
as
autorizados,
mais
nomistas
forte
especialmente
èrò ser
"
que
Vimos oue as perdas segurai
A PRIMEIRA DIVISÃO REAisto é. com a luta aérea contra a na.ócs americanas terão
—
mente fortes, no total, sem empopulação civil sob o pretexto de reorganizar sua economia
J.IÜOU SEUS PRIMEIROS
BAUessa
fantasia
DOIS
origina-se
Dahi
oobargo pequenas, oue experimentou
ser dirigida contra importantes
não a vida econômica de ca- POSTOS A TIQUE lis«jL,^Afca
EXERCÍCIOS DEFENSIVOS
os
listado
fracassados,
homens
de
dos
alleina,
olnecti
militar
os
a potencialidade
íectivos militares. E
econom.ca COÍ: MJJÍUOAjNXBS
nos últimos .1 mezes, se consioc- seus últimos argumentos em orol militares vão desde o bpnibardetú da paiz, mas a vidaem conjun- — CRUZADORES BUlTANiNl—
Américas
assim, nor das escolas, hospitaes e
tres
temLONDRES, 19 (Havas)
nova
esperança
:
ae
das
de
de
uma
colapso
nesse
oue
.r.irmos
" General • Fonte ,
jardins
COS DAO CAÇA AOS
no
Empregando todos os estratainfância de FriburgO, até qualquer to.
po, criamos um front que vae des- exemplo,
CORSÁRIOS
o coisa nue possa ser alcançada.
de o Cabo Norte até á fronteira que os britannicos declararam
guerra
Tratar de analisar as divergemas conhecidos na
«espanhola. Tendo tudo isso c-in seu alliado, ou a ameaça de uma
Limitei-me a ordenar, ate ajo- sas phases do p.oblema
que
unidades de elite da
>
(H.) — Vn\ moderna,
senuo revolução na Allemanha.
19
vêm
sejaii
LONDRES.
conta estas perdas,
ra. oue esses ataques não
aos
«iir"
canadense
divisão
Não ha disparate, por mais ab- respondidos mas isto não deve a.l s.m duvida se apresentará
da
as
guetta
do Almirantado priii
comparadas com
communlcauo
aldeia faK do lado de cá do Atlântico,
mundial, resultam extraordinária- surdo, que essa gente não seia oa- tomado como a minha ultima d<.- governos •americanos, seria uma confirma as informações proya- realizaram, em uma
u voz cie lítiOseVeit se eleva uapaz de apresentar a seus próprios cisão. Para mim é evidente- uuc coisa de nunca mais acabai.
mente pequenas.
as gleza seu- primeiros exercícios ra proclamai',
segum-o
imprensa
na
uo discurso de
ladas
sirva, os acontecimento futuros farão ro- São muitas a incógnitas que,
As causas se encontram, , alein povos, desde que isso lhes
in- ticfei .ivos em grande escala.
tífeiiuçüo cia sua canciicialura, o
os navios mercantes
da direcção que pôde considerar- embora durante algumas semanas, cair sobre a humanidade nenalid.i- para usar de phraseologia ma- quaes "King
-Uav.s.an
de
Desempenhando o papel
üos listados Unipensamento
John" e
O povo allemão poz em evulen- des e dessraças sem numero, m.is
te excepcional, na excellente tasde- glezes
..i.ma.ica, terão que ser "-í-\
Bri- dos e das Américas, diante ao
"A", "B" ou
truecão pratica dos soldados, as- cia a sua verdadeira attitude, por não naturalmente para Chjircll.ll. signadas
toram postos a pique por um um exercito de invasão, a
conliicto.
por
sim como na perfeita collabora- meio de seus filhos oue lutar-i il | pois elle estará no Canada para
corsário que está operan- gada Central canadense escaAssim: "Em momentos como
O probiema em Havana con- navio
ção das differentes armas. Üutra nos campos de batalha e que em onde iá mandou os seus filhos e
bôlecou sólidos pontos de apoio este
Atlântico.
uo.no
— momentos
derrotaram
de maneie
e
amincógnitas
semanas
as
causa reside na perfeição adeaua- poucas
os
a sua fortuna. Milhões de honuns sistirá era marcar
antes
vitaes
que
nos
pontos
tensão e üc tírailde crise — só
navios mercantes
os
Todos
<lu das armas empregadas para os ouillaram ao mais poderoso inimi- terão oue soffrer uma urande ae»- com letras apropriadas e escla—
OrienBrigada
a
íacto Uoinina o mundo. 13'
alertados. defensores
foram
fins a que foram destinadas f ao go ; esse foi è ainda é hoje o eàpi- graça e Churchill deverá acrc.ii- recer tcrmlnantemente os ia- britannicos
— entrassem em oum facto
de que a a^nressao arrenunciamento absolute de exttas rito da Pátria Allemâ.
tar-nie esta vez. mesmo por jxaté Acredita-.e que o referido cor- tal Canadense
conhecem
se
ttores
esperanas
ultima»
que
Parece
que
êxito
ma da tem
finalidade
e é dineida
só
oue tiveram como
cçpção, quando faço esta propheestá, disfarçado em navio acção.
sano
britannicos
e
de
dos
oipolíticos
contra
cas
agora.
a
do
tórinii üe aoverno e rte
enaltecer o prestigio.
poder
cia.
A superioridade
sociedade
Esu factores conhecidos têm mercante.
nós
nos Estados
Eu mesmo evitei todas as onera- seus aluados e nações amigas reduaue
dos
a tecnnlca
sc.n
O "Davisian", do porto de LI- fensivo e foi evidente ao cair Unidos estabelecemos, & mu fano presentadas por governantes
indispensáveis
cões que são
servir de base para decique
lcnsüres
tosem
throno
e
gtueü.4a3
politico,
povo,
aeutido
de um verdadeiro anma vlcto- elo acerca do qual iá niniuie.ii'
irar as incógnitas quando che- verpool que ueslo.ava
tom duvidas
fretado
estava
pela da noite, obtiveram
Quillamento do inimigo senão gue raes sem exercito, reduzem-se em
nelaüas
e que mais n.u¦unicamente foram concebidas pa- novas complicações que elles |UIgar o momento.
.•ia.
suem nocle itinurar. Não se iraCharente Steainship Co.
.-» m**m *
'ra realçar um supposto prestigio.
Desta forma, será destruído uni
gam poder provocar, graças a s.ia
Qualquer dos grupos que saia
"King
ta
de
unia
deslocava
(juerra coiuiiiuni. ti'
Jonn"
O
ia- victoriosc na Europa necessiApesar de tudo tomamos no.sas reconhecida habilidade. Lnia ,ei- cr.ij'de_ império mundial que
uma revtiluçao imposta Dfltt fnrdadeira utopia, entre essas osíe- mais tive a intenção de destruir.
mais 5.2ü8 toneladas e estava ireta©recauções na previsão de maiomuito
ca
America
das
armas
da
tara
e. auu ameaça ns
Line Ltd.
res perdas e as forças assim eco- ranças e a crença de poder co.isc- Veio claramente que a cttrrra so
vencedor. O do pela King
as
povos de todas
parles E'
desen- Ruir uni novo distanciamento e;-,..e terminará com o completo am,.- que a America do
nomizadas beneficiarão o
uniu revolução ciue tem por ojquillamento do inimigo e oue ,nn aspecto trágico da fome Já está
volvi mento futuro da luta por nos- a Allemanha e a Rússia.
iectivo não libertar os homens
I espreitando milhões de Victlserá
dos adversários
•a liberdade á qual fomos obriga
": o sr.sacrificado.
''
"
c sim reduzil-ps á escravidão".
Chiircti-.il
Ou»nie crein
de
dos. Neste momento muitas
innocentes da catastrophe
mas
¦¦arrificado
Diante dessa revolução
que
o
será_ a Inglaterra!
nossas divisões estão sendo retiratem os
1 n America loina posição; é forAmerica
veio-me obrigado, européa. A
Nesta hora
dns dos campos de França. Muitos
a
contrabalançar
que.
eni
delia,
este
meios
lace
consciência,
di!
é
0
Pendiante
minha
a
para
de
— saniculo
homens poderão entrar em go/o
S. PAULO. 11)
(A. N.1
As relações russo-ai lemas lotam rigir um novo appello á razão da tome da Europa, mas não os
Oolilici) do novo mimde licença • armas e materiaes oe definitivamente
Atienclendo no convite formu- do:
sclladas. O moii
EuLileo
Inglaterra.
a
fazeique
e
posso
sem
reparados
empregar
que
SUl-itiosendo
estão
lado
Sociedade
Kuerra
pôde
pela
"Todos
FEITA
—
_svo
existiu
eslabelecet
que
A
nECOMMBNUAçAO
para
estamos scienles de
substituídos por material meinor. tas relações, faz com que a luKU- o porque nada peço como venci Io ív.ja tenha algo a ofíerecer-lhe 1'ULO
UE SE- Grandonse. deverá, visitar esta que o progresso que lemos rcaIIHMSTI-U10
eapital, em prlnciplos do proEm todo o exercito se encontra terra e a Franca com a ajuda de | mas falo como vencedor, dirtun- eni paga dessa obra humanita- GUUANCA
I.NTEUNA VA IA- xltno
senso
ao
commum.
llzado
do-mi*
neste
Paiz. assim conio
mez. o Br. Souza Costa,
hoie inais forte que nunca.
OI.ATEUltA
certos Estados pequenos àltnbuú-n
Não veio motivo n.ira a conti- ria.
ministro da Fazenda, que virá nas outras nações americanas —
á Allemanha intenções oue se tu- nunivo desta truerra : lamento as
foramericanos
js paizes
presidir a cerimonia inaugural nossas irmãs — no sentido fie
-los victinins nue iá causoti e tamn.-n
LONDRES, 1!) (Havas) — O ila
sedo daquella entlda- cou_e'iíüir uma honestidade imcontraiu completamente fura
mam uma uniciade econom.ca
M,,. ,i,,.i 'ii honuiaiu.ii Intel- de, nova
interesses allemâes; lnsinuava-ae, d^s-iaria evital-as
entre o
meu
O sr. Souza
riuran- mana melhor: se ve serianiente
mediante certas concessões
!i
na annunclá, que os homens tio te a sua estadia Costa,
qi
por exemplo, que a Allemanha n>- POV'0_.
em S. Paulo, iinieaçado pelo que OCcorre em
inseriidade
mais
ou
tio
annos
vontade,
boa
pode
vadiria
a
Finlândia,
oc.uíj.-.mn
que
pouco
Sei nn» milhões de homens e e
! Em segundo lugar as armas e ria
em sprá alvo de diversas homena- outros naizes. Na Europa, nuptos nas listas militares
a Ukrania : outras vezes .i.ie- iovens "llímães
esião
animados ciem viver em abundância den».« nerdas na campanha da Norue- ditou-se
morosas nações, por meio cie
lUUS e at|UOllo.s quo anula nno Kôns.
achava-..c
a
Rumania,
que
liberdade
idéa
se
pela
de
mcd'i.
Hoípoderem
tro da muis completa
ditaduras
K.a e em particular contra a
invasões,
receberam aviso de alistamenou
como
a
lurquia
ameaçada
sorte
da
até
e
finnlniênte,
o
com
inimigo)
suas
-uo
con,nvansão
de
idatle
landa. Bélgica e França,
to como pessoas du
aue se viram óbrijíudiis a abati"
política de cada uma
se receava. Por isso achei co.i.e- sem motivo
dcrlarnii-iios.
pe|,i
serNão
nos
importância.
sem
alistar-se
cada,
devem
pletamente
donar os processos nnrnuies da
A Europa
a niente determinar com a Kus.ia, segunda vez. a guerrn. N?ão ons- partes componentes.
com
vlqos de incêndio do Londres.
guarda relação absoluta
democracia. Viram-se obrigadas
nãu está nem nunca poderá
„.,,
e de modo sóbrio, os limites de nus- tn-te. e" também sei que hn, itiji
Caso sejam aceitos serSo innossa producção. O exercito
a adoptar fôrmas de Etòverno
interesses e estabelecer pa.a tas mulheres e mães'em nossosI ufufruir dessa posição privilenos serylqcía aeticorporados
nossa aviação encontram-se neste sos
que alguns qualificam de "noAllemanha
sempre
o
a
ne._ioue
I
lares
que
de
appsar
es'arem
comvos.
a
vos
diriio
pacm
que
momento,
giada.
Vas e efficicnles"
Não são nopara o seu futuro e rtxi
nletamcnte dispostas ao siçrifuin
_-__-__-_
lavra, em melhor estado e mais sitava
vas
o que a Rússia |U',ga- c"m litn;te. também se sentem uniSANTTAon DO
nn CHILE,
i^mtti?
m i iia de
? sim um retorno á histoforte cue antes do ataque no cés- orocainenle
a-VJN-iAUU
19
antanlio Os et.vei iiann s
va importante para a sua exiSiC.n- das, pelo coração, ao que saeriti•U. P.) —
A Embaixada da «miniptitentes
clara limitação das es- cam.
de uma
grande
Em terceiro lugar as munições: cia. Desta
Itália
r.esta
as
capital,
interesses
de
ambaá
notificou
de
da
parte
Europa moderna uao fabrico de munições foi prepa- plteras resultou a nova re^u an.tnnm
h
Chanceilaria
tiram
partes
a
òfficacia
do ti-abaque se encarrado em tal escala e as resistências
das relações russo-allemàs.
regará dos assumptos e inte- Mio e uma fôrma de seflüranca;
são tão enormes que. em mu-tos tacão infantil
O sr. Churchill poderá aítoi.i
se
assou
E'
que
pensar
Mas
os
escravos
levantaram
resune
resses
a
temos
forçados
da Hespanha no Chisido
pontos,
-ín- r<Tnher esta m-nhn declaração
e
as nvramides para a cloria do
tringir a producção, iá que 3s de- possa criar umaa .nova tensão ioda atfimiar que deriva tão sonient!
Allemanha.
Pbaraó do l.gvnlo lambem tiarmaze- Ire a Rússia e
para
positos
previstos
do
O
sub-secretario
temor.
Mas.
de
sordas
Inglaterra
tequalquer
Relações
a
a
esperança
que
nham_ essa fôrma de segurança
espaço
namento não podem dar
te. terei allivindo a minha
conExteriores
sua
p.oalliviar
nha
desmentiu
a
de
poder
hoje
a
<:
efficiencia. assim como essa
qui"
para guardar os product03
scienría em face dos factos qu<affirmação de que os delegados classe de "Estado corporativo".
'
consumo pria situação por meio de .uB.inia
O
saem das fabricas.
surgirão.
Lucia
alguma
parte
em
chilenos á Conferência de Ha- Também a tinham os hah.itanr.es
qual guerra
tem sido reduzidíssimo, tal
Deputados: Homens do Reicherrotua.
aconteceu na campanha da Polo- ropa. é uma conclusio
vana tenham recebida instru- do mundo que se estendia da
stanr allemão: T.nnctulo tini ^liinr
britan.fcos
pérç-Os
governantes
cm
aosonia. Não guarda relação
c.ões no sentido de apresentar InjílaU-rra n 1'ersia. sob o aoretrospectivo aos dez ni»zés jcluto com as existências, não st- bem as coisas deo um modooo tiiUito
verno.,dcis proconsules enfiados
'e.n- corridos
v e m o-n o s
obrigados
decorre.poder destruidor attinKlu o assvmpto da ruptura das re- de Roma, Também
LONDRES, 19 (U P.) — O alto
mente quanto ao exercício como lento, mas coma compreender
"Bartolomeo colleoni" em um lações áquella conferência
a tinham os
"Bartolonv:o
a
agradecer
á
aos
Providencia
A0.*
tamoue
chetiarão
d
po
de
cruzador italiano
também no tocante á avi.v.ão.. Vocommerciantes. os mérèemn !"s
r(',n,ii!ar esm
s'r',nl"
r> l"
este clarando rue somente
,
Oi-.Mr-.i-v.-..
foi
afundado
lul nln
«""'ulluv a™ tiros ponto vital, vendò-se que
ie mais abundantes que iO iniciar- bem isso.
foram c os escravos do sysienja feudal
wllwl" *» fn.
Shí?1'".™
obra.
filia abençoou a nossa re- ooiTeoiif"
se a guerra para o oeste.
lentamente. O outro informados detalhadamente da que dominou a Europa ha mil
solução c nos acompanhou na in- de canhão e outro cruzaaor da afundava
foi
não
questão e que proporcionariam annos. Também a tinham os idopreme estrada. Eu mesmo iscou mesma nacionalidade posto em cruzador, cu.lo nome
emocionado nclo nap"l que ella fuga esta manhã, a noroeste da revelado, deu volta e empreen- | antecedentes do caso se outras vos desses paizes da Europa mi»
me confiou cie devolver a meu oo- ilha
os reis t governos
delegações suscitarem a quês- receberam
pelas
perseguido
de Creta, pelo cruzador deu a fuga,
impostos Pela vnnf -le do convo -í honra e a liberdade.
"Sidne.v"
" Meus deputados:
tão na Conferência.
dois unidades britannicas.
e
australiano.
AntecipeiEssa venronna, nue tevê o seu
mijstadbr
Nanoléãò"
Presume-se que as forças navos, correclamenle, durante o meu nonto tle partida lia __¦ annos, no destroyers britannicos.
a
utilisaram
discurso do dia 6 de outubro de bosque 'le Compieòe,
dos destroyers recolheu vaes britannicas
Um
foi
paia
desenvolvimento
desta sempre borrada no m^sintí local. 250 sobreviventes do navio ita- mesma manobra empregada com
T Em nunrlo lugar temos oue nos iq.-ío o
id
não
Asseguro-vos
Denominei ante a Mistoria
os liano, receando-se que os outros êxito no combate do Rio da
occttpai' das matérias primas ne- guerra.um só instante. oueSempre
e home-s
tine me perhiitfirnm r-,tli- 250 restantes da tripulação
Graças viciei
cfcssfirins para a guerra.
do Prata contra o "Graf Spee", a
não
se
encarem
as
derrbquando
essa
erande obra. Todos p|,cs "Eartolomeo Colleoni" tenham de dirigir o fogo por meio da
ao nlano de quatro annos a Alie- tas como uma garantia para uma zar
manha se encontrava em situavf.o victoria final os factos deram-me derlicanm-se inteiramente, cot,viaccão ou orientação de aeroplanos.
a
de fazer frente de modo extraol- a razão. Apesar de que lia niella çraràm sua capacidade e sua ap- perecido durante
O "Sidney" desloca ti.830 toda
afobados
no
afundamento
ao
allemão.
plieação
novo
exigências
fortes
dinario ns m.-ys
'
estava convencido ''ü que
Colneladas e o "Bartolomeo
Elles são representantes de
unidade.,
am
da guerra. Em _ nenhum exeicio oceasfão
offcreci a mi.ru müo heroísmo silencioso, São o ívni"Bartolomeo Colleoni" é a leoni" 5.0G9. Apesar dessa dlfconseguiu, affirmava,
do mundo iamais se
O
n.ua
c a Grã Brcaniia
bolo rle
cie milhares
apnroximada. co- a França
m 'Smo de forma
He unidade mais importante
ata ferença em tonelagem, o arma- *.»......, **...»,
rc.or- fuzileiros, centena
'
Deveis
entendimento.
«IIIHi
snpado'-es.
artilheiro., agora
mo sitecédeu na Allemanha, tro- um
e mento de ambos os navios era
italianos
recebi.
resposta
dar-vos
da
que
perdida
pelos
elementos Ha marinha e da avianece.sac;"- aí matérias primas
Dlrectores!
bateTodos os meus argumentos para ção e de todos os demais comna- também o primeiro cruzador semejhánte; já que suas
A,5fSÍ(! NAT.lt IIA Si
r'as_ nara a guerra por outr^ pro- fazer
Ilornelo «ie (itrvnllio Junlnr
8
compreender a falta de lUil- tpi'tes nne tomaram parte na ,u;a afundado a canhonaços por ou- rias
cl"zi'!ns no naiz. Graças á úbia datnento
prlncipaes constavam de
•*nrii o llrn-ll:
J.
D.
Mnrllnj;a.ina
continuação
da
niilniitrAea
poilegadas.
do marechal do Reich se con.-ir- ra. oue na melhor das livpothcses do evrcitn .nllemão nela liherda- tro navio da mesma categoria canhões de seis "Colleoni"
Anno
õnSnno
Chefe da redaoçâo:
tiAlém disso, o
Senipptre - . . . 30SUU0
fri"'it es^a troca nn economia alie- não traria vantagens mas sóiiietit. de e futuro de nosso novo e nela em toda a guerra.'
Diintoii .lolilni
mã. desde oue os temnos de taz. sacrifícios, foram respondidos nom aratideza eterna da Grande Aliecanhões
anti-aéreos
nha
seis
cembate
verificou-se
as
O
pril*«rn o ISvIcM-lnri
manha n-eión.il-Rneícalista,
Possuímos as duas matérias nn- ironias
Aiie- meiras horas
Anno ....
ao de 3,9 poilegadas, 8 de 37 mile zombaria ou pelo :iteiius manha. Siei» HípI ! ".
desta manhã,
inii^«ioo
Tt-leplione — llirrcrili,:
e
carvão
ma« mais importantes:
'quantidade
"Sidney".
e
Semestre
millimetros
cairam
no
silencio,
13
8
de
o
22-:t(l2:i,
. . .
llmetros,
sob
65SD0Ü
encontrar-se o
Chrte lln lletlneeno
illiiuferro em uma
titlo
dahi
A
<I2-BR71|
previ
partir
e
Seeretnrln:
qu-*.
menores.
dois
commando do capitão J. L. ColHet:'dn. O abastecimento de com iu?- facto
Xeiitln nvn|.;i: Cnnllnl. .«21)0!
"Sidney"
tnoapresentado
eists
ter
dnfçfloi
de
22-1
BSOi
de
AilmliiU8
canhões
(3
tem
tiveis é abundante e a cnpacid.iuY
Interior. $300,
lins,
que ia acompanhado de
triiçAn e (íereiiclii! t!2-ltlllt,',|
'ancam
''¦¦ fossa producção crpsce dr lal postas de paz. me toinai-cm nor
Aox <lniiilnú<iH,, $'.1)0
uma pequena flotilha
cie des- 4 poilegadas, qual-o que
1'ulillflilitilei 22-mil.Si oirique não queria lu.ai por
forma 'iue dentro de óouco <-m- covarde,
de 3 libras e 17 menn»; 22-IIM2H Crnriirin
troyers, eni serviço de patru- projectis
não podia. Agora acredito que
po. mcçino que falhem ís rnuor nue
nutorly.íido o
Franca, não os estadistas Citip.i22-17Sr,. :'" '¦•'f ¦ •" sr. E' J. cobrador
dois nores.
lhamento,
com
aauelles
t;-'""s. as necessidades de if'SJ0 aveis,
t. de Carvalho.
"SImas o povo pensará de ouA tripulação normal do
cruzadores italianos.
e-i''stinio serão nmplamp.nte cobr rNoln — on fiinitiieiiliirliiN
maneira sobre aquelle 6 de
Apesar da enorme superlorl- dney" é de 500 homens e a do
tas. Mediante nossní .olliv.ras de tra
iüoiiai,
eitltorliie- «lende itirn.il, ho- <'niiiuosi'o\ii!:\TK
"Bartolomeo Colleoni"
j A INFORMAÇÃO
Percorre o Interior «Io nn!» a
lpnalni-,-,es. nitfníentou de tal fojipM outubro.
dade de armamento dos navios
OAT^r^DA
bre
.-is-tm,,,(„InteriinvliiHervloo ilestti
o elpi-iontn básico de rtoSSH* Tfsèr
follin o sr.
nue», nflo ,|<. rcspotisiililllilnitalianos, o "Sidney" ordenou o mente de 500, sendo que este
PELA "COLTTMRTA
n»ntiinlilo 1'iTriit.i. nosso
vas rle metnés oue podemos fa^er
«le «le «eu illrertnr, «Ir. Hodo
ataque e lrrimedlàtámente >s era um dos mais rápidos
BROADCA.STTNa"
Hn
oiirresptiiiilpiitc
frente á qualquer duraç.V»
iremil.
ruelt. «le Cnrrnllin .'írtiior
registado uma
t-?ndo
NOVA YORK. 19 íHtvasi — ' destroyers estabeleceram corti- mundo,
glterra, e a isto deve-se icjr,'stenRcstmdo nrm irradiação
Renrcsritlntite piii llello
de nas cie fumo. rTtct,",i,to o r.rurt- velocidade de 41 nós horários,
i"r rs críuiilc*5 nosííjtilid^itoá iin?
32,5 n"s,
PUBLICIDADE, 22-3018 I Hoi i'iiiilc: ()S\V\ 1,110 ^l^S
e:i-rra
B.r!'Hi ctptacla p.lã "Colum- dor australinno abria foro de em comparação com "Sidney".
rfWfnt.im na pre«ns te
cn^npíçtn^íis *" tnmlipni . pviVrrfibia Broa-lCTifing", n Oinamar- , longa distancia, approximando- que c a velocidade do
"E'
innominavel a miséria q.ie ca terin
PRAÇA TIRADENTES,
(¦•-, rtos lerriiorios occttpados. A
O vaso de guerra italiano fora
sub demissão de ' se rapidamente,
7 7
"Sidney"
A'j»mntilia e a Itália possuem cor- prostrou esse grande povo e pai.. membro pedido
e
o
em
1932
construído
Depois
Nade
uma
série
de
tiros
da
Sociedade
das
Nem
quero referir-me ao sbffri
c.i .le _oo.ooo.ooo de homens nos
dos
1935
estaleiros.
saiu
em
de
bem
dirigidos,
um
ísmenio
ções.
projectil
dos
soldados,
sobre
pois
territórios occttpados e controlados t
(Conclusão da 1'pagina)

por ambas, dos quaes somente ..
i.io.ooo.ooo sao soldados. eniuUaiito que 70.000.000 se dedicam execoproducção
clusivãmente á
nomica.
" Senhores deputados.
A
ptimeiro de setembro de iq.T) ui-.e
novo
piaum
elaborar
fizera
que
no de cinco annos paia fazer luoe
assegurar
Po.so
a esta guerra.
que. nesse sentido, todas as medidas foram tomadas e não veio
eu
aiueaçante
qualquer lacior
qualquer tenipo que durar a «uer-

A AtÜLude do Povo
Aiiemao

Barulheira em Londres

Resposta aos Inglezes

No Mediterrâneo

0 Discurso de Hitler

Installa-se Amanhã a
Conferência de Havana

0 MUNDO INTEIRO DE OLHOS FIXOS NA CAPITAL CUBANA
Os Estados Unidos Não Tomarão Secisões da Maior Importância

Eleilo Pelo Destino

lerdas Muito Reduzidas

Navios Corsários Ope- As Tropas Canadenses
na Inglaterra
rando no Atlântico

0 "General Fome"

0 Discurso cie Rooseveie

I

A Des^ru^ão do Imperio Britannico

As Relações RussoAllemãs

Devem Alistar-se nos
Serviços de Incêndio

0 Sr. Souza Costa lnau
gurará, em S. Paulo, a
üéde da Sociedade SulRiograndense

, Mais Armado do Que
Antes da Offensiva

A Itália Encarregada
dos Interesses Hespanhoes no Chile

r^-ír^da Allivjâda

?

'

U

I

-

Midadp a Tiros de Canhão o Cruzador
Italiano "Bartolomeu Colleoni"

Posto Também Em Fuga Pelo Cruzador Australiano "Sidney" Outro Navio da Mesma Categoria

Fropheiizando Acontecimentos

Abundância de Materias Primas e de
Homens

Diário Carioca
i^ropiieüaúe ua SjA DIARiO CARIOCA
EXPEDIENTE

A Dinamarira Te**ia
Dsijia'1'» a Liga das
Nações

m ¦

"lnnominavel a Miséria!
Que Prostrou o Grande
Povo Francez''

t>

'm--,!c:

COMMENTARIO INTERNACIONAL

DIÁRIO CARIOCA — Sabbado, 20 de Julho de 1940

PR EPARADA A GR Ã'BRET AJSfH A
MA A GUERRA RELÂMPAGO
E' CONTINUA A VIGILAN CIA DE TODAS AS TROPAS
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As Fabricas de Armas e Munições Trabalham 24 Horas Diariamente !

ESTA' SENDO FEITA
Gigantesca Preparação
de Detesa em Gibraitar

O COMMENTARIO INTERNACIONAL

0 DISCURSO DE HITlEF
A Imprensa allemã fez constar que a gucrra-relanilua cheia
pngo contra a Grã-Bretanha iria começar ' na
Q
blltzkrleg
de hontem. Afinal, não saiu o Inicio da
sim um trovejante discurso de Hitler. Bem pesadas as
enisas, náo houve grande mudança meteorológica, tendo
apenas o raio sido substituído pelo trovão...
Ha ainda u considerar um aspecto curioso na oração
o
do Puehrer: o tom prophetico de suas previsões sobre
o
resultado da guerra. Já nilõ é o soldado que fala. E
prever
homem que se Julga um enviado do Destino, para Lenclooi acontecimentos e traçar os destinos do mundo.
fugii
se o discurso de hontem no Rclchstag, nao se podea segua uma Impressão do Apocalvpse. Hlt.lcr fala com
rança o n certeza de quem 1 julga o centro do,universo
de sePreviu os acontecimentos mio se vêm realizando
longe nas
tembro do anno passado ate a.ora E vai mais a pioxisuas visões propheticii.s. pois vaMclnou também
ma destruição do Império Brltannico.
Para forcar a noia dramática e sensacionalIsta do
sou discurso, o Puehrer procura dialogar com ChurchlU
através a vastidão da Mancha. Sendo assim, póde-se dlrer que a "blltzkrleg'' começou com uma tentativa de
que deseja
dialogo entre tltans, tendo Hifer demonstrado
entrar em entendimentos erm o "nremier" brltannico.
Mas imnõo condições inaceitáveis, pois o que elle deseja
é a capitulação d:i Inglaterra
Evidentemente, duas conclusões preliminares podem
srr Urádas do discurso do 1'nchrer. A primeira í que a
Allemanha teme uma guerra moloneada. pois não eslá
om condições de oecupar ns Tlhas Britunnlcns. em altrumai semanas de atnotips fulminantes, Assim, na nnnospibllldado de terminar a luta até o próximo outomno. n
ditador do Reich julga que será de torta conveniência
propor ao inimigo a cessaçfio immedlatn das hostilidades.
A outra connlusfio é nue HlMer lenta junto no novo
Inglez um go'np Ignnl ao ou? foi executado em relação á
F"nnc;i, Por isso rllrlee-se á nooú1nÇBn bvl|ánnlcai ora
pTIrnvndn oue semore foi amigo da Grã-Bretanha, ora
fezo"rto-lnp terríveis ameaças.
Como se verifica, essas ameaços vão nté n promessa
r'T destruição lotei da Tmrlpterra. A evneriencla dos ultimci rimos tem demonstrado oue Hitler vem tirando
nnerrrnndes res"ltndos da Rueirn dos nervos. m'e elle
f"leoou de fiSrmn notável, Pod»-Re mesmo dl^r nnc e<;sa
BVini tem sido tão pffíciwH'» fwtin ns suas divisões cou0 os SpnS niilhares do avlAes.
rnr.«rins
'
Mns. o novo Intloz tem dl' ntc de si o csocctnculo
rti vnrlns nneões ave^nlnd'^. Por isso. iá não pnrtprft
j.M.-.vnc-lonnr-çf. rnm n<; prómcReas e mli-an-orm nno o inlr,i^n rvcripiva diante r'e seus oUios. /HiM. In ?n j>nn«ncln
pim n'-ÍijróMÍ! r".s',n"'1"i"^. po W".n^r>r; nvo"""f,'"n",e ra
rer„o..i,„T, .sorriinriti-rpivn. para riWpv ono « Tp^n^prrn Wrn
r-Min n, nronostn rio r>pr, nu" o nn^fmo l'-"1 ol'^»'•'"•0
rc-n, n !mnrps''Pi enHi'''a horirpm p noH" om Tondres,
i-,o'o- ooiTPsníndentPS d'"' """'¦"¦'•'s t«l»<trpnhlPn».
P„-n|-; fia. reopcn brUanuicn, r* rp«t"rá n" Rolch anpr.„ R pventern ri" cnnuiRta rt-s T'h«s Brltniwjpps,
a qual tanto
p-oon-n^o i-n"'izar a grande proeza com
sonhou Napoleao.

i ONDRES, 19 tU. P.) — As . Forças Aéreas e quanto á pro> o material se desgasta muito
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essas coisas valem
xiliur, por todos os meios pos- nos. Também a tinham os no- a ditadura. Não ê sõmoiiíe a resolver
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nlcos abater pelo menos cinco se perto anti-aéreas. e a ex- Inimigo que o metralhou. Ou- problemas
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désvirluaçãb dos fados que se iafnajs consentiremos em desdesde grande altura c mente. O
widoeste e noroeste da Escócia, lhar^m como dois
elle
durantf
contra
delles ataca- baixas".
possa fazer
cer a auakiuer forma das chae em todos os casos as machl- viu-seum navio mercante que ps
:t campanha eleitoral, acçresCen- mndas de segurança e efüçicnnus allemães foram postas em vam
COMMUNICADO
tou:
impõem o abatiUitf
togo.
nutrido
"Nossas vidas se basearam cia. us aiiaes
fuga pelos aviões de caça bri- recebeu em com
outras segurancas mais
ALLEMAO
de
dono
em
sairam
seguida
nas liberdades e franquias que
á dignidade do homem
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damnificando dois campos r-le gundo a descripçãoocculares, dos dos. AS PERDAS AÉREAS
base.
Prosçguindo. declarou ciuc o propagação
sua
á
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duç
Todos
Ohcnt.
sclenles
de
abandonan- perdas aéreas allemães de hoje
Estamos
e roa
esperança
ter
deremos
pomilaçfio de que devia evacuar se de paraquedas,
realizado
lemos
Um dos
elevam-se progresso que
giessaram ás suas bases.
substituam o
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as baterias anti-aereas em vários ouiros uiíizès.
Um dos nossos apparelhos não regressou ã sua base.
impedir a
bros. para retirar as victimas tes, talvez para bombardear
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'Nada a Declarar", Segunda-feira, na Tela
do Paihé Palácio

<<

'JOHNNY APOLLO
Vinhas da Ira", 6.' Feira, no São Luiz
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DIÁRIO CARIOCA — Sabbado, 20 de Julho òe 1940

NOTICIÁRIO
A NOSSA OPINIÃO

NOSSO ESFORÇO NAVAL
Realiza-se, hoje. a cerimonia do lançamento ao mar
rio dcstroyer "Marcilio Dias" e do batimento da quilha
dos contra-torpedeiros "Amazonas" e "Araguaya".
O facto tem, inquestionavelmente, uma alta significaçoo patriótica. E' o Brasil construindo, com meios proprlos — desde a teohhica até o material e a mão de obra
— os navios necessários á sua deftfsa e segurança. Essa
actividade dos estaleiros nacionaes, dentro do plano elaborado pelo Estado Maior da Armada, evidencia a nossa
decisão inabalável de reerguermos a Marinha de Guerra
brasileira, ao Influxo do espirito de renovação geral dominante em todos os aspectos da vida do paiz. A partir
de 1910, lamentavelmente, nada se íez no sentido de apparelhav a Armada. Durante um quarto de século, nos
rieixnmoi ficar, a esse respeito, na mais criminosa apa-.
(lua e lndifferença. Só em 1936 voltamos a enfrentar
corajosamente o problema naval."Marcilio
Os resultados, são agora
r.usplciosos. Sobe a nove, com o
Dias", o numeri de navios construídos no Arsenal rte Marinha. Incorporadoa á nossa esquadra jf se acham seis unidades da
classe "O", além dos monitores "Parnahyba" e "Paragiiassú". Agora, entra-se na phose de conclusões dos destroyers.
Essas realizações dos estaleiros nacionaes, que se
preparam para readquirir a efficlencla e o prestigio do
tempo do Império, constituem motivo de justificado oigulho patriótico. O Brasil forja, com suas Próprias mfios
as armas com que defenderá, em qualquer emergência.
sua liberdade, independência e soberania.
O governo Getulio Vargas, amparando o esforço tenaz dos nossos technicos navaes, presta ao paiz o mais
relevante serviço. Os officiaes e marinheiros do Brasil,
apoiados e estimulados pelo chefe da Nação, redobram
de esforços, realizando em curto espaço de tempo uma
obra que honra sua capacidade profissional e exalta o
seu acendrado civismo.

NOVAS VISITAS DOS ADDIDOS MILITARES ESTRANGEIROS
Um Almoço no Casino da Fortaleza de São João
— Em Nome do Ministro da Guerra Falou o General Pinto Guedes
¦ Os addidos militares estran- cursa Estabelecimentos de Engeiros junto ao governo do Bra- sino do nosso Exercito.
si! proseguiram, hontem, em
visita aos estabelecimentos do
nosso Exercito. Na Escola de
"Difficaldades da
Educação Physica chegaram os
illustres militares ás 11 horas,
sendo recebidos pelo ten. cel.
Expansão CommerEdgard Amaral e toda a officiaachando-se
formado
lidado,
:ial dos Estados Unipara apresentação todo o imdos na America
portante estabelecimento de ensino.
Latina"
Presenciaram, em seguida, os
r-ddidvrS militares, a uma lição
UMA CARTA DO SR.
LUIZ ARANHA AO SR.
cie gymnastica que se seguiu de
nutra de gymnastica infantil
J. E. DE MACEDO
dad mais interessantes. Após
SOARES
realizaram-se demonstrações de
A propósito do seu artigo,
.«altos, de esgrima, de ataque e
hontem publicado, o sr. J.
defesa, de gymnastica de apE. de Macedo Soares recevisitafim
sendo
por
parelhos;
beu do sr. Luiz Aranha a
do minuciosamente o Departasspuinte carta:
inento Medico.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 1940 — Meu caro,
Na Escola de Artilharia de
dr. José Eduardo de MaCosta, foram recebidos pelo
"Agradecedo Soares —
major Alexandrino Pereira da
ço-lhe a honra do seu comMotta e demais officiaes. Fomentario á minha entreram ahi os visitantes apresenvista do DIÁRIO CARIOtados ao coronel Lehman W.
CA de hontem.
Miller, chefe da Missão Militar
A cooperação da sua inAmericana, e demais membros
telligencia e do seu nome
ca mesma. Percorreram, após.
a esta tentativa de comos addidos, as diversas depeninter-americana
preensáo
ciências da Escola, tendo occano plano positivo signifidão de assistir a aulas de Teca não só um apoio altalemetria e Orientação.
mente prestigioso como a
A's 12 horas, finalmente, foi
certeza de que minhas paestranofferecido aos militares
lavras não foram em vão.
geiros um almoço no Casino
A geração a que pertendos officiaes. Tomaram parte
ço têm uin dever iniludino agape altas autoridades mivel que é o de fazer do
litares, tendo, ao champagne,
ecoum paiz
B r a s 11
.saudado os visitantes, em nonomicamente independente.
me do ministro da Guerra, o
O resto será uma consegeneral Pinto Guedes, 1." subquencia.
chefe do Estado-Maior do ExerCreia-me seu grato amiuto, em brilhante oração. ResKo e admirador. (a.)vLuiz
nondeu, agradecendo, o general
Aranha".
Paulino Antola, chefe da Mis.são Militar paraguaya, que ora

Universitários Gaúchos no Cattete

A Saudação do Os Estudantes Vão
Homenagear o InGuerra
da
Ministro
terventor Paulista
ÜM TELEGRAMMA DO GENERAL EURICO
DUTRA AO "DIÁRIO CARIOCA"
Do sr. general Eurico
Gaspar Dutra, ministro
da Guerra, recebemos o
seguinte telegnimma:
" Felicito ealornsanieute o MAUK) CARIOCA
pela data em' que ceiebrou anui versa rio esse
marcado órgão cie' publicidade desta capital, que
tão brilhantemente deferido, com ardor e paIriotisiuo, os interesses
da defesa nacional, nesta época critica que a eivilização atravessa, coad.juvando assim desinteressadani-ente a minha
actuação no Ministério
da Guerra. Juntamente
comas minhas sinceras
felicitações, envio os
«¦93 meus melhores votos de
General Eurluo GtiNpnr Diilm, crescente prosperidade.
¦I mlnlatro Uá Guerra
— Eurico Dutra".

No Club Naval da Ilha de
Piraquê, na Lagoa Rodrigo de
Freitas, será, hoje, homenageado pelos representantes das dlversas classes de estudantes, o
sr. Adhemar de Birros, lnterventor de São Paulo.
A essa manifestação de apreCo e sympathia ao chefe do governo paulista, comparecerão
lnnumeras pessoas de destuque
nos meios políticos e sociaes do
Rio.

tXKJADOS OS TRABALHOS
DE FLUCTUAMENTO
LISBOA, 19 (U.P.) — FO-
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O DR. WILHELM KARO VAE
SER INTERNADO
LONDRES, 19 (Havas) — A
Agencia Reuter informa que o
dr. Wilhelm Karo,
conliecldo
especialista das doenças
dos
rins, foi preso pela Scotland
Yard, afim de ser internado.

¦A
¦::¦

Dr. Américo Caparica
Clinica Medico Cirúrgica
, Consult. R. Visconde do Rio ]',
Branco, 31 — Tel. 22-2949,
; diariamente das 16 ás 19 lis.
Res. Rua Paulo de Frontin, [',
10S - 2.» — Tel. 22-7804

0 "MARCILIO DIAS" SERÁ' LANÇADO, HOJE, AO MAR
Falará o Ministro da Marinha — Ca racteristícas do Novo Contra-Torpedeiro — A Sra. Darcy Vargas Será a Madrinha

Cumprindo o programma de
reconstrucção da nossa esquarira, o .Ministério da Marinha
fará lançar no mar, hoje, á
tarde,
"Marcilio o Dias"contra-torpedeiro
e bater as quiJhas do "Amazonas" e do
"Araguaya".

Brevemente, serão incorporados á marinha de guerra brasileira duas outras unidades da
mesma classe do "Marcilio
— o "Greenhalgh" e o
Dias"
"Mariz e Barros",
além de seis
da série "A", todos construidos
sob direcção do almirante Regis Bittencourt, engenheiro navai.
A solennidade, que será levada a effeito na Ilha das Cobras, terá a presença do chefe
do Governo, ministres de Esta- I
do, d., governador de Minas, dos',
interventores actualmente no I
Ri^ e de altas patentes do
Exercito.
A MADRINHA
Ser*, madrinha do "Marcilio
Dias' a senhora Darcy Vargas.
E' essa a terceira unidade de
nossa marinha de guerra baptizada com o nome do heroe da
"Parnahyba", tendo sido a
primeira uni transporte adquirido
em agosto de 1865, por 210:000$,
antigo vapor inglez "Mazena",
que ficou encarregado do correio entre o Rio de Janeiro e
as bases da nossa esquadra no
rio Paraguay, mas que também
tomou parte no transporte de
tropa» para a tomada de Itapirú e Curuzu', sendo artilhado
com 3 peças de c. 12, uma raiada: e a segunda o torpedeiro
de alto-mar ou de l." classe.
15f tons. 1.500 HP e 25 nós, armada de duas peças t. r. e 4 tuIjos lança-torpedos, construída
nela Casa Thornycroft, na Inglaterra e que tomou parte na
revolta de 1893, sob a chefia do
almirante Custodio José de
Mello.

Prompto para ser lançado ao mar: o "Marcilio Dias" na carreira do Arsenal da Ilha das Cobras
organizado pelo Ministério da Minas Geraes e de S. Paulo que,
Marinha:
u convite do titular da pasta da
A's 12.H0 horas — Almoço no Marinha, almirante Aristides
edifício do'Arsenal da Ilha das Guilhem, vieram assistir á ceCobra., com a presença do sr. rimonia do lançamento ao mar
Getulio Vargas, dos ministros do contra-torpedeiro "Marcilio
de Estado, do. governador de Dias".
Minas Geraes e interventores
Os universitários estiveram,
que actualmente se encontram hontem, em visita ás installanesta capital, da sra. Darcy
da Aviação Naval, na Ilha
Vargas e das altas autoridades ções
do Governador, onde foram recivis e militares.
cebidos pelo commandante da
A's 14 horas — Inicio da ce- respectiva Base, capitão de frarimónia do batimento das qui- gata Antônio Appel Netto e
lhas dos contra-torpedeiros — demais officiaes, e percorreram
"Amazonas" e "Araguaya".
demoraciamente todo o extenso
recinto, esmerando-se os offi>VISITA DOS ESTUDANTES A' ciaes em informal-os minucioAVIAÇÃO NAVAL
sáménte dos assumptos correá nossa arma aérea naval.
' Encontram-se nesta capital latos
foiAntes de regressarem,
delegações de universitários de lhes servido um "cock-tail''.

I

0 Salário Mínimo
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alivia e reanima

INCORPORADO A' Os Serviços Que Presta
ARMADA BRASILEIRA a Associação Commercial

O almirante Aristides Gui- j
)hem, ministro da Marinha, i
pronunciará um discurso pòr'j
oceasião do lançamento ao mar
do contra-torpedeiro "Marcilio
Dias".

"Portugal'*

¦'¦*j$m

Preso Pela "Scotland
Yard"

FALARA' O MINISTRO DA !
MARINHA I

Esteve no Palácio do Catte-»
te, hontem, á tarc*%?, onde. foi
Regressou o Ministro
recebida em audiência
especiai pelo chefe da Nação, a dedo Paraguay
legação de acadêmicos da ,Faquldacle de Direito de Porto
Pelo avião "Douglas" da liAlegre. O sr. Mario Macchi, nha internacional da Pan Amechefe da referida delegação. íez ncan Airways, chegou na tarde
ligeira saudação ao sr. Ge- de hontem ao Rio de Janeiro,
túlio Vargas, que, a seguir, pa- procedente de Assumpção, o dr.
lestrou durante algum tempo Vicente Rivarola, ministro do
com os estudantes, agradeceu- Paraguay junto ao noseo goverdo-lhes a visita.
Durante a no.
i'
audiência foi . tomado
o fiaAo desembarque do illustre
grante que iílustra esta nota. diplomata, na estação de hydros do Aeroporto Santos DuAlberto Riart, lu secretaiio da
0 Accidente da Náu mont. esteve presente o sr. Luis
Legação.

i3i

CARACTERÍSTICAS DO
"MARCILIO DIAS"
O contra-torpedeiro "Marcilio
Dias", novo navio dos recentemente construídos no paiz e
laiiçacio ao mar pelo actual governo, teve sua quilha batida
ao centro da grande carreira
cio novo Arsenal de Marinha
clu Ilha das Cobras, ás 11 horai de 8 de maio de 1S37, sèrido
o seu primeiro rebité cravado
a martello hydraulico pelo sr,
Getulio Vargas, com o anteparo
em que operou o almirante
Aristides Guilhem, ministro-da
Marinha.
Com 104 metros de compriuiento, 10ni20 de boca. 3ml0.de
¦jalado e 1.500 toneladas de deslocamento, essa valiosa unidatudo semelhante ás do
d , em "Maham"
da Marinha
typo
dos Estados Unidos, disporá da
força de 43.000 HP, para a veiocidade de 35 nós horários c:
um raio de acção de 0.000 mi- !'
lhas — com um armamento de
5 canhões de 125 mim e 4 gru- j
pos d- quádruplos de 525 mim.
sendo o primeiro leader de fiolilha dos 3 iguaes em constru-

AKACAJU'. 19 fAgencia Nacional) — O interventor Eroniram iniciados no Aveiro os tra- des de Carvalho expediu uma
balhos para fazer íluetuar a circular a todos os serviços de
prefeináu "Portugal", que soffreu repartições estaduaes o e conhecicção.
turas, determinando
um accidente quando, ha dias, mento integral da lei de salário
O PROGRAMMA
E' o seguinte o progiiammn
era lançada ao mar.
mínimo.

A CIDADE

, Attentados á Lei e á Mora!
Todos os que passeiam pela cidade, notadamente os
que visitam os bairros e 'subúrbios, ficam espantados
diante dos dizeres gravados nos muros ou paredes da
metrópole. Obscenidades incríveis, dísticos de propagancia de partidos extremistas lóra da lei, desenhos indecentes, reclames em portuguez horroroso, tudo constituindo uma serie de attentados á moral dos costumes, á
grammatice. e á legislação do paiz. Bem sabemos que se
torna difíicil exercer rigorosa campanha contra os pixadores. E' fácil, por certo, burlar a vigilância das autoridades. Isso não impede, porém, que se tomem medidas
de repressão visando evitar tae? abusos.
Se não se pôde prohibir que escrevam immoralidades
nos muro:-, da capital, é fora de duvida, entretanto, que a
Limpeza Publica tem elementos para evitar que esses
dJzòres se; eternizem, desapparecendo apenas pela acção
do-tempo. O que não se admitte. porque constitue um
insulto á população, é que perdure o actual estado de
coisas. Ainda hontem vimos eFcriptas numa casa do Fiamenge palavras sórdidas, sendo o facto tanto mais depiora vel quanto o local em apreço constitue passagem
obrigatória de lnnumeras pessoas. Naquella rua de grande movimento, numerosas crianças de ambos os sexos
vão lendo coisas incríveis e adquirindo, assim, conhecimentos os mais nocivos para a sua idade. Não adianta o
cuidado dos pães e dos professores na educação da mocidade, pois ilgüns degenerados, agindo livremente, vão
divulgando, através dessa incrível publicidade, os seus
mais baixos e torpes sentimentos.
Denunciando taes factos, estamos certos de que_ energicar. providencias serão tomadas no sentido de pór termo a essa situação. A cidade, se não pôde ser saneada
de elementos inescrupulosos. tem ao menos o direito de
aguardar uma campanha moralizadora por parte das autoridades competentes.
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do Rio de Janeiro
Divulgação intensiva de tuEsteve em foco recentemente, por motivo da inauguração do quanto possa interessar aos
do Palácio do Commercio,
a sócios.
intensa operosidade
10 — Serviço de Collocações
que dePara Informações aos sosenvolve a Associação Commerdal do Rio de Janeiro na de- cios a respeito de pessoas idolesa dos legítimos interesses neas descollocadas.
de sua classe.
11 — Serviço de Organização
São serviçcs de accentuada e Coordenação Associativas —
relevância que beneticia a col- Para organização
de associalectividade e cuja repercussão ções de ciasse e articula *o eoé, por assim dizer, quotidiana tre todos, inclusive a dos Esnas columnas da imprensa.
tados.
A Associação Commercial do
12 — Boletim Semanal —
Rio de Janeiro, mantém; en- Um reflexo da actividade que
tretanto, através de 12 Depar- desenvolve a Associação Comtamentos especializados,
uma mercial do Rio de Janeiro, car
organização perfeita de assis- da semana, em beneficio
úctenciá ao seu quadro social. São seus associados c das classes
os serviços dlrectos ao sócio, que representa.
por este muito apreciados e reAl*ás. em seu receite disconhecidos como uma coopera- curso de posse, quando raeleição das mais úteis.
to por unanimidade
para a
Esses serviços dlrectos. cir- presidência
da Associação Comcumscriptos ao quadro
social mercial do Rio de Janeiro, o
da prestigiosa instituição, não sr. Manoel Ferreira
Guimatêm tido talvez a mesma re- rães teve o ensejo de realçai1,
reveste com justas palavra;, as regapercussão de que se
a actuação
da entidade
em lias que decorrem para o comprol dos interesçs collectivos. merciante da condição de soE porque o seu mérito é lncon- cio da benemérita instituição:
tesiavel e a sua valia deve es"Afim de que,
entretanto,
tair no conhecimento dos comsempre
mais alto seja o grau
merciantes que não fazem par- significativo
acuuade nossa
te do quadro de sócios, desejacohvéhcér-ss
mus ter um opportuno com- ção, todos devem
aumentario tm to.uô derse aspj- da obrigação inelutavel o de norso
ainda
mais
gmentar
cto das actividades da AssoNenhum comciação Commercial do Rio de quadro social. Districló
Federal
merciante do
Janeiro.
deve ficer alheio á AssociaA organização interna
do?
Estar aqu:.
Commercial.
serviços da Associação
Com- ção
cemnosco. é acréscimo de sim
mercial
do Rio de
Janeiro personalidade e. principalmenabrange como já dissemos
12 te, o seu interesse, pelos sersecções:
viços diários e directos que lhft
— Serviço de Assistência prestamos e pelo apoio
que
Directa ao Sócio — Acompanha representamos, a toda a raiam
nas 3'epartlções publicas fede- de ser de seu labor quocidiaraes. municipaes e estaduaes, no".
os processos, consultas, memoriaes, representações, etc; encarrega-se do pagamento d.e
todos os impostos commerciats.
Boa Luz ao Alcance
zelando nesse pircíõuiar péji.'
associado;
interesse de cada
de Todos
facilita a regularização da viassociado
da commercial do
cm face das leis trabalhistas:
A muilemu technica de coimi.rticontratos cção de lâmpadas cada ve- ímís
organiza e legaliza
soc:íp.'s e respectivas licenças; se orienta, no sentido de uilrci uíorienta a defesa dos interesses . /.ir aperfeiçoamentos cjue umiv-.t
cie.
ccmmerciaes dos sócios péran- as lâmpadas mais eíficiemes.
sobretudo
e
te qualquer instância e, em maior durabilidade, manutenção.
econômicas na
casos especiaes, attende á so- mais
Vários são os rumos toniuiiüs
licitação do associado que ne- afim
ei.:
de alcançar o máximo
cessite. no momento, da pre- perfeição,
»
sem duvida porem
sença de um representante da aperfeiçoamento e construcção lio
Associação Commercial.
moderno filamento, è (jue merece"»
— Departamento Jurídico maior destaque quer pelo mau'.Consultas sobre impostos, rial empregado, quer pela dita
como é trabalhado. Os
direitos
aduaneiros,
legisla- precisão
resultados obtidos no sentido uc
leis luz
ção commercial, marcas,
melhor e mais econômica, sjo
soéíaes, registos puolicos, etc ^eaes e o avanço em dirécçáo a
— Serviço de Intercâmbio meta almejada é considerável.
Informações
Cocnmeralal —
O tutiKStenio «raças a seu i!to
sobre os mercados nacionaes e grau de fusão é o material por
estrangeiros,
tvmortunidades excellencia para a confecção dos
'.
c'- eôíntfn.)- filamentos.
altamente
A technica
precii-i
cos sobre importação e exporcom- com que é trabalhado, encerraliiH»
tação. e approximação
uma serie de operações delicada!',
mercial.
por pessoal de ící.iiyõ
— Serviço das Cinco Com- executadas
attinyindo praticajüOii.e
missõ33 Permanentes Ssguüi- üliroeinio
perfeição.
tes: I — Impostos municipaes:
A perfeição còhsèfiiiida: no pnII — Impostos Pederaes; III paro
fio de tunysteuiu iím^i.-,
Defesa Fiscal; IV — Legis- de ser doconsiderado
ponto tér.ni|uáj
lação Commercial e Industrial; na preparação do filameulo.
alitm
V — Quadro Social.
novos horizonte
no
aperfeiçoaObras memo da lâmpada de iucanuecú.— Btbliotheca —
technico commerciaes e de le- cia.
dos
Philips, o
nfumado nome
cia
gislação para consultas
industria de lâmpadas, acaba
íae
associados. \
lançar
um
novo
tvpo
encerram!o
— Serviço de Informações
:iá
um
filamento
sem
—
alterai
que
Dados estatistiEconômicas
qualidades de luz e diirál.iicos e econômicos que interes- altas
lidade iá tradicionaes das lainp.isam as actividades
producii- das Philips,
assegura uma
eo>vas.
noiiiin ale de -'0% no consumo ati
— Serviço de Arbitramen- corrente.
to Commercial — Para soluO novo filameulo tem a toiuia
pendências duplamente espiralada, pêruiiltiuüc)
ções arbitraes de
I no commercio e na industria. illuminação ãaeiiuada usando nu— Archivo Econômico Mer- nor quantidade de eriertííá elecn-,
j 8
cantil — Fichario contendo in- ca. sendo diminuídas as perdaà cie
formes actualizados de
todos calor.
Esta sova .'lâmpada bem uiíre! os aspectos da vida econômica ce o leinma
sob o qual é laiiç.i.in :
, do paiz.
l.uz em quantidade com Jauipttjíis
i 9 — Serviço de' Publicidade de qualidade.
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Administração da Cidade
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dinheiTenha personalidade. Com pouco
^>
ro, vista-se na Alfaiataria A CIDADE que dá %

(Processo n. 1.127M0) — Herdeiros de Hilda Pires de Paula
á
Doiningues — Habilitem-se
pensão, juntando, além dos documentos exigidos
no decreto
3.397. de 9 de maio de 1930. os
Contra-cheques de outubro de
1939 a maio de 1940.
(Processo n. 7.üüti40) — Herdeiros de Jarbas Fernandes Darata. matricula 6.693 — Habilitem-se á pensão, juntando, além
dos documentos exigidos no decreto 3.397. de 9 de maio de
1930, os contra-cheques. de nutubro de 1939 a abril de 19)0.
(Processo n. 7.605140) — Herdeiros de Etelvina do Amaral,
matircula 41.212 — Habilitemse á Pensão, juntando além dos
documentos exigidos no decreto 3.397. de 9 de maio de 1930.
os contra-cheques de outubro de
1939 a abril de 1940.
(Processo n. 7;V9'/I40) — Hcrdeiros de José Sebastião dos
Santos, matricula 31.062 — Habilitem-se A pensão, juntando,
além dos documentos exigidos
no decreto 3.397. de 9 de maio
de 1930, os contra-cheques de
outubro de 1939 a abril de 1940.
(Processo ri; 8.208140) — Herdeiros de Ernani Baplista. matricula 41.072 — Paru posslhilitarem o encerramento da Cs. do
fallecido Contribuinte, uprCscntem os contra-cheques de outubro de 1939 a maio de 1940.
Alberto de Souza 3" (Processo
n. 7.542140) — Retire u "cerlidão de nascimento" apresentada directaniente, para servir de
prova de idade.
Bernardo AiVes de O. Gama
Júnior (Processo n. 8.407140) —
Declare o numero da matricula.
Álvaro da Silva Gomes (Processo n. 8.369140) — Compareca para esclarecimentos.
Cecilio Tavares (Processo numero 7.586140) — Retire o certificado militar, apresentado directamente. para servir de provu de idade.
SECCAO DE PENSÕES E
ALUGUERES
Despachos do director
Pedro Nolasco do Nascimento
(Processo n. 7.231140) — Não
tendo sido-possível ainda o csclarccitncnto da duvida-surgida
relativamente . a
no processo
adopção da menor
Conceição,
declarada pcio fallecido contriliuintc Pedro Nolasco do Nascimento no documento ds fls. 5 e
contestada por sua viuva e pelos signatários do nttestado de
fls. 24 e 25, proceda-se u justidos
o Juizo
ficaçáo perante
Feitos da Fazenda do Districto
Federal com assistência do Procurador a aiiem deverão ser cnviadas informações extraídas do
presente processo, na conforinidade do que dispõe o poragrooho 15. do art. 52, do decretolei n. 3.387, de 9 de maio de

a fazenda cobrando só o feitio. Costumes sob :;
medida, 150 e 180 mil réis. ALFAIATARIA §
A CIDADE. Rua 7 de Setembro 204 — Pro- |
ximo á Praça Tiradentes. A única que tem ;1

Prefeitura do Districto Federal

i

m

W

anteriores ao mcz de lulho. não
reclamados, até o dia 31 do corrente mcz, só serão pagos, Rostòrinrmente, mediante requerimento.
Líespnchos do Sr. director
Oscar Ribeiro Alves — Concedo o praso de 60 dias. Annotese no C. Ç (2-PS). A concessão
providenciando o respectivo eucarregado do pagamento do serventuario a suspensão do pagamento mensal, se não for satisteita a exigência no prazo determinado.
Peciro Advincola da Silva — A
contagem de tempo de serviçu
nocturno, além de i»ão ter sido
ainda resolvida pela Admiti.stração, só interessará ao requerente na época opportuna. que
serft quando se verificar a aposenladoria. Aguarde-se. pois, no
1-PS.
José M; Ribas (carta a mim
dirigida no dia 13-7-40) — Oa
descontos que venham a ser roaJizados indevidamente, quer cm
favor do Montepio dos 15. Municipaes e quer em favor da Caixa
Regulãdoru de Empréstimos, serao restituidos por essas entinades á vista da apresentação
do contra-cheque do serventuario. Quaisquer outros descontos,
inclusive o de consi^naturiosdiversos, quando indevidos,
ti
restituição é providenciada drectamente pelo 2-PS. Serviço
de Controle Financeiro do Departamento do Pessoal.
Üeolindu José de Araújo I.egey (P. 12.508) — Certifiquese, em termos.
Nelson de Oliveira Gonçalves
(P. 15.259) — Aceite-se. cm termos.
hélio Monteiro de Araújo (P.
13.469) — Aceite-se. em termos,
para o periodo da licença.
Paulino Pereira de Souza (P.
14.950), Manoel da Costa Caiupos (P. 14.412), Arcirio Gouvea
(P. 10.763) e Alderico Octavio
Orlandino (P. 12.089) — Aceite-se, em termos.
Exigências uo sr. director
Juanito Nieto Vasques — Juntitulo de nomeação para o
te
cargo de arrecadação de 2a ciasse, á vista da allegaçãõ contraria á declaração de que é extranumerário.
Marina
LeonOr Cardoso —
Reconheça a firma do medico
attestante.

Aabinete do prefeito Francisco Caetano Pimenta, JoEsteve cm visita ao prefeito. sé Affonso, Carlos Pereira fioo sr Bort Lown, portador do ines Filho, Guilherme Santos —
ultimo cichequc.
um» mensagem de cordialidade Apresentem
Tobias Lourcnco Adriaenviada á s. ex. pelo prefeito
no e Francisco Galdino Lemos
de Nova York, sr. La Guurdin.,
Apresentem titulo de nonieuEstiveram com o prefeicão.
drs
to: ministro VaJJc do Mello,
Luiz de Abreu Lopes —
•lulião Martins Castello. Paulo
Assis Ribeiro: Edison Passos, F. Nada ha que deferir.
Manoel ignacio MarmclMarcondes. Alberto Moreira Al- Io — Junte
c cheques de Junlio c
Ves. Arthur Albino da Rocha.
anno,
julho
deste
Alcino Sodré e srs. Antônio EiJacomo i,ucas — Junte
to Loureiro, Alberto Silvares e os
clclieques de outubro,
noJ. de Souza.
Em despacho — Dr. Jcsuino vembro e dezembro.
João
Antônio de Moraes
de Albuaucrmic.
ha que deferir. CobreO preieito recebeu hoje se Nada
reposição.
a
a visita da directorla da Fe- PHARlviAUi.^o
DE PLANTÃO.
deracão Carioca de Escoteiros,
HOJE. NO DISTRICTO
ciuc lhe fez entrega do titulo de
FEOERAL
presidente de honra da referiuo piautão na noida Federação, em obediência ao te Pharmackis
de
hoje,
das 20 horas.
Voto unanime da assembléa dos Decreto-lei depois
n
2.U86. de 25-3-4D.
etn sessão
delegados, reunida
Marechal Floriano. 173 — Caespecial no dia 15-7-40.
14 — Marechal FloriaPelo seu assistente niili- merino.
no.
65 — Marechal Floriano,
lar. cap. Isolino Ulha. o sr. pre- 113 —
253 — Confeito fez-se representar na ce- stituição,São20 Pedro.
— Suo José. 118 —
rimonla de inauguração do rc- Carioca.
33 — Avenida Mem de
trato do coronel Affonso Roma131 — Riachuelo, 403 — Lano. na Real Sociedade Porlu- Sá.
—
pa. 18
Cattete. 287 — MarKueza de Beneficência.
nuez de Abrantes, 214 — LaranSECRETARIA UO ritEFElTO
jeiras. 268-A — Passagem. 8-A
EXPEDIENTE
Passagem. 141 — São CieDespachos do prefeito
mente. 21 — Humaytá, .310 —
Na Procuradoria da Prefcitu- Jardim
Botânico. 697 — Ataulra:
pho de Paiva, 102 — Gustavo
Officios ns. 229 c 230. do sr. Sampaio,
229 — Visconde de Piprocurador uernl (S. P, 09, 365338 — Avenida N, S. Co09.366). — ApproVo. O sr. pro- rajá.
592^— Avenida N. S.
curador «oral designará o ta- uacabana.
Copacabana, 498 — Avenida N.
bcllião.
Copacabana, 894 — Avenida
Na Secretaria Geral de Educa- S.
N. S. Copacabana, 599 — VisConcão e Cultura:
de
de Pirajá, 623 —¦ Júlio do
Francisca Soares dos Santos
9 — America, 229 — SeCS. P. 09.483) — Deferido, pa- Carmo,
nador Pompeu. 233 — Santa
ra a Escola João, Alfredo, obc- Maria,
6 t- General Pedra. I0J
decidas as orescripeões lega cs.
Carmo Netto, 120 — Joaquim
PROTOCOLO
Panhures. 669 — Haddock Lobo,
Mathilde Luiza Simões Costa 106
— Praça Condessa Krontiu,
Í09.437) c Gabriel Dcoclecio 46
— Itapirú, 49 — Haddock
Braga (09.434) — Compareçam. Lobo. 350
— Catumby, 6 —
Diário Official (Seccão II) — Mattoso.
15 — São Luiz GonzaN. 110. de 15 de maio de 1940:
38 — General Padilha. 3 —
Relação a auc se refere o of- ga,
Bahia, 43 — São Luiz Gonzaga,
íicio n. 1.635. de 17 de abril do 51
—
Conde de Bomfim, 952-A
corrente anno, do senhor secreConde de Bomfim, 436 — São
tario geral de Saudc e Assislen- Francisco
Xavier, 3 — Pereira
cia:
Siqueira, 69 — Avenida 28
Onde se lê: dr. Aquilic^Motta. de
de Setembro, 236 — Pereira NuLeia-se: dr. Aquilino Moita Ju- nes,
279 — Barão de Mesquita,
nior.
— Barão de Mesquita. 1.039
M ff> JV«
Diário Official (Sccçâo II) — 585 Visconde
de Santa
Isabel,
Compareçam uo Serviço de
N. 88. de 2 de maio de 1940.
—
195-A
Francisco
São
Xavier, Controle Legal á Avenida GraRelação a aue se refere o of— Anua Nery. 568 — Con- ca
Aranha. 62. 4° andar, sala
íicio n. 43-GD. de 4 de abril 665
—
xelheiro
Mayrink,
Barão 418, para receberem a Gula de
374
do corrente anno. do senhor di- do
—
Bom
Retiro.
38
Barão
do
Admissão
pura processamento.
de
rector
Departamento
do
Retiro.
454 — Dias da os extranumerario abaixo meuObras, da Secretaria Geral de Bom
Cruz. 1 — Engenho-de Dentro, cionados. devendo apresentar os
Viacão e Obras:
56 — José seguintes documentos:
Onde se lê: Gclson Rangel. 104 — D. Romana.
dos Reis, 162 — Álvaro de Mi1 — Certidão de nascimento:
Leia-se: Gerson Rangel.
PREFEITURA DO DISTRICTO randa, 451— — Avenida Suburba- 2 — Prova de quitação ou isenna. 2.356
Avenida Suburbana. cão do serviço militar: 3 — FoFEDERAL
2.220 — Goyaz. 614 — Praça En- lha corrida da Policia do DistriRESOLUÇÃO N. 8
—
1)
Assis Carneiro. 65
Federal: 4 — Diploma, liO prefeito do Districto Fede- cantado,
Clarimundo de Mello. 798-A cto
cenca profissional ou outra proral. cm cumprimento ao dispôsAvenida
—
Suburbana.
3.040
va de habilitação: _5 — 3 reirato no decreto-lei n. 1.713. de 28
2.859 — tos, de frente, medindo
3 e meio
de outubro de 1939 — Capitu- Avenida Suburbana,
—
Avenida
João
263
Ribeiro.
—
.x 2 e. meio; 6 — Documentos de
Io IV
Do processo adminis- Lobo
—
Júnior,
76
Praça
das
identidade.
trativo. resolve baixar a presen74 — Lcopoldina Rego,
NOTA — Os do sexo feminite resolução, regulando o fun- Nações.
no eslão isentos do aviso nuccionamento das Commissões a 28 —— Estrada Engenheiro (TA
—
28
Est. Eng. da Pedra, 582
mero 2.
serem designadas para a apuraNavarro, 530 — AveAldo Frederico Rraus. José de
cão de toda e qualquer irregu- Antenor
—
nida
Democráticos,
816
de
4
Magalhães Santos. Iridéa Ellclaridade verificada no serviço Novembro,
—
22
Lobo
Júnior,
rv
Barreira. Lúcia de Assis Barpublico da Prefeitura:
161 — Julia reira. Horacio
Firmo Ribeiro,
Art. Io — O processo adml- 17 — João Rego.
—
realizado por Cortines, 98-A — Est. Mouse- Isabel Maria da Conceição Canlstrativo
será
nhor
Felix.
936
Est. Braz de valcanti, José Cupertino de Sicommissões permanentes, desi750 — Est. Braz de Pina, nueira. Joanna de Araújo Prl«nadas pelo prefeito e a clle di- Pina.
—
1.309-A
Bulhões
Marcial, 383 ino, Carmcrina Moreira, Pedro
réctntnèrite subordinadas.
Est. Vicente Carvalho. 29 — Nascimento dos Santos, BcnediArt. 2° — Cada Conimissão -três (3) 9st. Barro Vermelho, 527— — Fer- cto Alves Silva, Djalma Rczende
será constituída
Maria de Coelho — Sceret-ria Geral
13-A
membros e um secretario, todos ¦landes Marinho.
81 — de Saudc e Assistência.
funecionarios da Prefeitura, in- Passos. 86 — Topazios.
—
Maria
Freitas,
24
do
8st.
Rio
Alda Lauro de Moraes. Neusa
com ou sem
clusive addidos
30 — Pereira da Rocha, 11 Paes Leme. Ivonne Pacheco de
exercício, designados em com- Pão, Siriry.
—
8
I
Geremario
Av.
Oliveira. Hélio Mamede. Carmemissão, sem auaesquer outras Dantas. 657 —
João Vicente, lita França. Ol.vmpia
Celano.
vantagens alóm das inherentes
—
—
Divisória, 92
9st. Leonor Faria. Magdala Eugênio
aos seus respectivos Cargos ef- 1.121
—
Albino
Santa Cruz, 206
de Peixoto de Freitas. Enóe Borfectivos.
195 — Dois de Abril. 5 ges Martins Conceição, Maura
Art. 3o — Funccionará como Paiva,
Av.
—
Io
Corde
Maio.
17
Freire Martins,
Dora Almeida
presidente da Commissão, um rêa Soares,
25 — Jnparatuna, Abreu, Almerinda Leivas Masde seus membros, escolhido, da 221
—
—
9
3
de
Maio,
Praça
Vieira
dos Santos.
sot,
Amélia
os
memcommum accordo. entre
Senador Câmara, 41 — Praia de Olga Banzi Visentini Brandão.
bros que a compõem.
—
Peixoto de Car- Amélia Isaura Monteiro, HelcArt. 4o — Fica reservada ao Olavia. 109-B
na Monte de Caninos. Aríete
Prefeito, a faculdade de substl- valho.
SECRETARIA
GERAL DE
Lopes Laranjeira. Nicia Castro
tuir qualquer membro da ComADMINISTRAÇÃO
Braga. Arthur Rodrigues da Silmissão, quando julfiar opporluSecretario
Actos
sr.
do
geral
va.
Celso de Souza Santos Lismotivos
de
no ou determinarem
—
Por hôa, Ignacio Octavio Dale CouRectiflcacão de nome
torça maior.
haverem
contraído matrimônio, Unho. Lúcia Pio Borges. Huri
As Commissões
Art. 5o —
professoras de curso prima- Barbosa Leite. Elza Saldado do
Permanentes de Processo Ad- as
rio
Julieta
de Azevedo Figuei- Valle,
Fernando
Carneiro da
ministrativo funecionarão junto redo
e Einygãia Pereira de An- Cunha. Iva Ferreira de Arnuio,
á secretaria do prefeito.
2*
classe
drade
e
a
servente
de
—
CamOriandino
Manoel
da
Silva
Serão designadas
Art. 6o
Isabel Machado, passara pello. Helena Salles. Alcides Motantas Commissões Permanen- aMaria
Fiassignar-se: Julieta de
racs Lconi. Ada Borges Mucci.
les de Processo Administrativo
Gusmão, Em.vgdia Pe- Mercedes Vargas
Maciel. Is's
quantas forem necessárias, de- guciredo
reira
Coutinho
Isabel
e
Maria
da
Maria
Vendo, cada Commissão, ter a da Costa Braga, respectivamen- Valentim Azevedo.
Gloria Guimarães. Milce Faráseu cargo, no máximo, cinco (5) te.
Manoel
Alis
Simão.
co
Wilcox.
processos.
Despachos do sr. secretario
Azevedo, Noemia
de Mesquita
Art. 7o — As Commissões ja
geral
Azevedo Villela, José Felix. Arydesignadas até a data da pphh.T.
(P.
G.
Cia.
Fcreira
&
cação da presente resolução fi- 15.028) — Deferido, em face dos ia Coelho Barbosa. Nilsa Bicalho Tostes. Maria Auxiliadora
eam concedidas o prazo de se_s- nareceres.
Silveira. Maria de Lourdes Pesenta (GO) dias para conclusão
Baptista
reira Caldas. Itamar da Costa
Jeronvmo
da
Costa
dos processos administrativos
(P. 13.046) — Fixados em réis Carvalho, Moria Valdercs Branque lhes foram incumbidos.
dão do Monte. Regina Trom:
Districto Federal, em 18 do 10:800SOOO (dez contos e oito
os nowslty do Amaral, Maria José
julho de •1*10 — Henrique Do- centos mil reis) aiinuacs. de
nroventos de inactividade.
Macedo. Aulo Ribeiro de Medeldsworth.
ros. Mario
Silveira Machado,
com o parecer do sr
APPitOVADAS PELO CHEFE accordo
do
direotor
Antonieto da Silva Jesus. Juliedo
Departamento
DO GOVERNO AS DESPE
ta Ramos Borneos, Nadvr AlPessoal.
SAS DA PREFEITURA
José Gonçalves • 1» (P. 8.786) huauerque Hollanda Cavalcanti,
O sr. presidente da RcpubliFixados em 7:2603000 (seta Alzira Mosciaro. Tercilia Mrichaca, approvou, de accordo com o coutos duzentos
de Oliveira
sessenta mil do Milhomem. Olga Moura.
Osparecer do Tribunal de Contas, réis) annuacs, os e proventos
Moura. Martha de
sis contas feitas pela Prefeitura inactividade. de accordo com deo waldo Silveira do Amaral. Odeo
do Districto Federal durante '
Gomes do
parecer do sr. director do De- valdo Pereira, José
anno de 1939. .
, de Partamento
Souza. Américo Silva. Ernesto
do Pessoal.
do Tribunal
O parecer
Passos,
Manoel José da Rocha (P. Pene. Jonas de Oliveiralllidio
Contas, deu como plenamente
de
— Indeferido, á vista das frilberto Lima. João
aceitas c justificadas as despe- 1.139)
NaMattos,
de
Alves
José
Lima.
do
Os
informações.
cargos
Quasas submeti idas ao seu exame,
BezerSupplementor serão extin- hir Marnues Murga. João
naqüelle seclor administrativo. dro
ra da Silva, Aranval Cascmiro
se
vagarem.
cios
á
medida
que
PAGAMENTOS DE IIO.IE NA
Emitia José da Silva (P. sln) de Abreu. Nodgi de Almeida
CAIXA REGULADORA DE
Está abonado, na fôrma da Fortuna. Manoel Bandeira Filho.
Erlith Santos Oncde. Carlos PeEMPRÉSTIMOS
lei.
Ribeiro,
Leite
O dr. Edgnrd
reira de Carvalho. Sandoval de
AVISOS
Moacvr da
Oliveira Marques.
director da Caixa Reguladora,
Compareçam ao Departamen- S"VR'r:'. 'Rnpno — SecefMrla Gedespachou para hoje, o pagamento dos seguintes empresü- to do Pessoal (Edifício Commer- ral de Educaeão e Cultura.
sala 407. com o
Afr V * _
mos:
¦
.
,
;¦„ ciai. 4o andar, interessados
ao Serviço de
nesr. Muller) os
Compareçam
Matrículas ns.: 21.161 — 145
—
—
Graabaixo
óbitos
—
á
Avenida
Ias
certidões
de
Lesai,
23.058
Controle
18.420
31.1(17
2.287 — discriminadas: Monica Etelvina ca Aranha. 63. 4o andar, sala 418.
7.0118 —
8.267 —
da Rocha. Antônio Luiz Alves. a estagiaria abaixo menciona22.643 — 28.717.
Venina Pinto Martins. Jèovali da c reccm-hòmeáda professora
COMP A REGIMENTO
José do Nnscir Cândido da Silva. Isolina Soa- de curso primário, afim de rcAlexandrino
J»]se
res Machado, Marcionila Men- ceber a Guia de Provimento pamérito, Francisco da Silva.
Pedro de Albnriíierfliiè Beltrão. des de Jesus. Ainaurv Antunes ra processamento da respectiva
Dinaro José da Silva, (iuilher- de Queiroz, Arietle Simões. Sal- posse, devendo trazer: certidão
me Fontes. Marcionilio Rndn- Vadora Siciueira Cardoso. E'ziq de idade. 3 retratos de frente
Car- merl'"do 3 112 x 2 112, documentines, Avelino José Pereira 2", Baldraco Teixeira. Anna
Elizabcth
Mattos. mosina LoPes. Maria Luiza da 1os de identidade:
Sebastião de Oliveira
Moreira.
Dulcinéa
Conceição;
Stukfinhrück Camargo.
José Laüremiò i.oreto, Adelino
Volllm dos Reis. .lose
Manoel Gilson
Magalhães,
dá Silva
DEPARTAMENTO DO
Martins Braga. Custodio .losé da Lourcnco da Silva Filho. NilcsPESSOAL
Souza. Serabhim José Dinlz. Ma- lio Borges Peçanha, Maria DaviMaria Clélia de Mello e Silva,
Jiíiel de Oliveira Caninos e .lo- na da Penha. Valetilim F.tmeni-i Thomaz Cantuaria. Júlio Canda Silva. Francisco Pedro de dido de Oliveira e Arnaldo Luiz
sé PnuUno dos Santos.
Alberto Magalhães, .Tono Almeida Pedrosa. Rosa Cauri- de Araújo — Compareçam para
da Silva Monteiro Filho. Elvi- lliau. Fernando de Abreu Cou- esclarecimentos. '
ra de Campos Godinlio da Cos- tinhó, Manoel dos Santos PeHeitor Bantista da Fonseca —
tn Vnllençá. Antônio Antunes da reira. Orlando Duarte. Sebastião Prove o narentesco.
Ferreira,
Noemia Cruz de Moraes CarPiívá, Carlos Povitin Caválciinjc, Duarte. João da Costa Mcirelles:
Orlós Virinfn. de Freitas. Rei- Mi'ria José Baplista
neiro — Junte as copias dos
Dias
d-i
Manoel
Alzira
Fernandes,
Estlier
Santos, .
cheques dos niezes de uovemmiro dos
Fiinrih. Maria Emienia Ache PU- rle Oliveira. João José Lentini. brri e dezembro.
João
NasMacedo
Lima.
VcNêlcv
Rocha
d-i
P-ritto
lar Of'"He
SERVIÇO DF. r.ONTROLE
Teixeira de Ariano. Ronen. Dinorah Hiffcins I. Mar- cenies
LEGAL
¦-"i-lo
Hnnrinue Porto e Carme(ms. José P-mmvtIo e Malheus
Exigências do sr. chefe de
lino Vianna.
¦
Evan^e^sla Passos
Serviço
O Departamento do PesFernandes na
Oswrldò
Antônio Ferreira de Abreu (P.
Silvn Heitor Rocha Faria. Es- sniiil. communica que os cheques
15 230). Philomena Plácido Teiívçfnlün Avrès Pinto. Francisco referentes a pagamentos do cor-e xeira
de Farias (P. 15.184). Eliexercício,
jámnittidos
rente
de
Mattos,
Viola, Athos. Aramis

sio Pereira da Silva (P. 15.201),
Louro do Couto (P. 14.847). ElPimclUel
(P.
Marinho
J»°
l^P32>.;LeocacIia da Silva Rosa
(P. 14.556) — Sutisfaçam a exi«ençia contida
uo decreto-lei
1108. de 16-2-39
Gentil Pereiro
Belém
(P.
lHí). Adcluide da Silva Cortes
<P-.i4.970), Augusto Pinto (P.
J.a9). Maria Guiomar Teixei(?o..í'üyl)Carmcn Cordon
K'K
(P. 4.8JÜ) — Compareçam para retirarem as certidões.
Revnaldo Roneau IP. 8.927) e
Joaquim da Silvu (P. 8.800) —
Compareçam para csclarccimeutos.
DEPARTAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO
Despachos do director
Marques Felix & Cia. (5.988),
César
Irmão & Cia. (13.998),
Antônio Lopes (11.564). Autonio Pinheiro
(6.497). Abalhe
Fernandes, & irmão
(38.529),
dos
Santos
Monteiro
/if^oSÍS
Antônio
Marques
««!{«?;•
(ld.995). R. Rodrigues & PeSimões
Aliias
i'ei:1'a
Luiz ,.Ll;,?2ii)>
(39.329), Albano Dias Ribeiro (31.088), Anlonio Cerqueira Rego (37.553). Clemente Borges Ferreira (13.997), Carlos F.
Rodrigues
(13.999). Scraphim
Moreira Neves U.837), Manoel
Alonso & Silva (4.350), Teixeir.i & Doiningues (28.449). Mendes & Aqufno (13.996). Victor
Schiinelzek (34.206). José S. Alnieida (28.030) e Francisco Rodrigucs (1,1.082) — Indeferido.
O üireilo dos requerentes á readministrativa; iá csçlanuiçao
tava Di-cscrípto na data da peticao.
Moacyr da Costa Pinto ..
,U1,0\U)
— Deferido, pago o que
devido fôr.
Couto & Souza (11.562) — Indeferido. A' data da petição, já
prescrevera o direito do requerente a reclamação.Corrêa ....
/nS<&txD'Asce',Í9flo
(29.920) — Pague a taxa do
perempção.
Districto Fiscaes. Inflammaveis e Tlicatio- .. Diversões
• Renda: 55:5438^00.
MONTEPIO
i>o„ ^MPREGADOS MUNICIPAES
SECCAO DE EXPEDIENTE E
CONTROLE
Despachos do airector
Clarisse
Nora
dos «Santos
(Processo n. 2.388140) — De accordo.
Floriano Quintanilha (Proceaso n. 3.531140) — Cobre-se o debito apurado em cinco (5) prestacões.
Luiza Leite Carmelo (Precesso n. 4.288140). Leonardo Ciemente de Magalhães (Processo
n. 6.741140), Antônio Fernandes
da Rocha (Processo n. 7.211140).
João de Almeida Santos (Processo n. 7.217140) — Deferido cm
face das informações.
Claro SanfAnna Garcia (Processo n. 7.363140) — Restitua-se.
Guilherme
Leal dos Santos
(Processo n. '8.352140) — Cobrese de uma só vez o debito apurado.
Despachos do secretario
João Medeiros de Almeida
(Processo n. 6.897140). Antônio
Nobrcg.i de Oliveira (Processo
Clemente
n^ 7.113140). Oliveira
(Processo n. 7.132140). Alfredo
Sampaio de Andrade (Processo
n. 8.017110) — Restitua-se a certidão de casamento.
Exigências do chefe da Secçao
de Expediente e Controle
Antônio Mollica (Processo nuMaria Helena
mero 6.825140).
Campos Santos (Processo numero 7.224140) — Retire a certidão
de casamento, apresentada directamente para servir de prova
de idade. ,
.
. ,
Antonietta Guimarães de Lucca (Processo n. 7.282140) — Diga da exactidão da cie. levantada nela of. ad. Dna. J. Polverell.
Menezes
de
César
Manoel
Processo n. 7.987140) — Junte
de
pagacheques
as copias dos
mento referentes ao periodo de
agosto de 1938 a abril de 1939.
Luiz Alves Cavalcanti (Processo n. 5.274140) — Herdeiros
compareçam para esclareclment0(Proccsso
n. 6.297140) — HcrRibeideiros de Olga de Moraes
ro. matricula 32.493 — Habilios
tem-se á pensão e juntem ac
contra-cheques de outubro
1939 a marco de 1940.
Ciccro Hcredia (Processo nu0
6.555140) — Juntem
mero
1940.
contra-cheaue demarco de Her(Processo n. 1.125140) .—
deiros de Elyira Jardim— Guinamar&es, matricula 40.8ti
bilitem-se á pensão, luntando.
além dos documentos exigidos
de
no doe. 3.397, de 9 de maio
ou1930. os contra-cheques dede 1940
tubro de 1939 a abril

Tribunal de Contas do Districto Federal

exmo. presidente, coneiiç
de Mello, foram ordenados os beKiiintes registos: „^,,,a
SECRETARIA GERAL DE VIAÇAO. T. E OBRAS
PUBLICAS
Officio — n. 3.SS7 de 11-7-40.
OP. — na importância . de io.
3n7>;$ooo,.a favor de Diversos.
CAB1NETE DO PREi-EUO
Officio — 11. Z.049. de 10-7-40,
OP. —na importância de rt,.
O Kaai3 '.sSoSooo, a favor de
SECRETARIA GERAL DE
FINANçAS
40,
Officio — n. 346 de 10-7 ru.
OP. — na importância de
4sS$20o, a favor de Departamento
do fhesouro.
Officio — n.' 24S de 10-7-40.
OP — na- importância de rs.
601S800, a favor de Departanidito
do Thesouro.
Officio — 11. 8.ví de 20-S-4U,
OP. — na importância de rs>
iisSooo, a favor de Esther Diui;
Sá Earp.
Ofticio — n. 1.032.de 20-040.
OP. — na iniportancia ue ra.
1 :.j8o$ooo. a favor de Cu=touio
'
Leite Simões.
Officio .— n. 1.114 de 4-7-40.
OP. -1- na importância de rs.
744$ooo, a favor.de Villas Boas ii
Cia.
üfficio — n. í.jJtS de 4-7-40,
OP. — na importância de «
iSqSooo, a favor.de Rubem feixeira.
Officio — n. i.i 16 de 4-7-40,
744S000, a favor de Heitor RiLwiro & Cia.
Officio — n. i.148 de 11-740.
OP. — na importância de rs.
8:";oo$ooo. a favor de Inst. Hollerith SI A.
Officio — n. 1.14Q de 11-7-40
OP. — na importância de rs.
StfiO.^íôoQ, a favor de Holler.tn
SIA.
Officio — n. 1.1S2 de 11-7-40
OP. — na importância de ró.
211S200, a favor de lorse Pèreua
& Cia.
, Officio — n„ 1.153 de 11-7-40,
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Manoel Rodrigues de Oliveira
(Processo n. 4.732140) — Deferido nos termos da informação,
de 16 de julho corrente, da Sc¦¦
cção de Pensões c Alugueres.
Exigências do chefe da becçao
de Pensões e Alugueres
(Processo n. 1.845140) — Herdeiros de Armando JeOlas. habilitemsc á oensão — . ,'
Hcr(Processo n. 5.965140)
deiros de Francisco Gonçalves
o mforda Costa, verifiquem
mado quanto ao -encerramento
, ,, .
da cl corrente.
(processo n. 1.846140) —HcrMenSantos
dos
João
de
deiros
donça. habilitenis-c á pensão.
1 cr(Processo n. 3.460Í40)
deiros de Hilariáo Serio de Muttos, habilitem-se á pçnsao.
(Processo n. 6.761110) — Heideiros de Manoel Lourenco de
Souza e Silva, reconheçam as
firmas dos attestantes.
Coelho de
Pinto
Eduardo
Vasconcellos — (Processo a ij.»1»''fiança
Caiicelle
ro 6.925140)
"OS^KOCESSOS ADMINISv.iy%
IRATiVUS OA Prtcriiii FedeDistricto
O prefeito do
ral acaba de modificar o regime
aüprocessual para os inquéritos
mimstrátivõs da Prefeitura. essts
Até o presente momento,actoiuo
de
processos eram feitos
i^oo,
com o decreto datado de
formula a,)uue os regulava. A antuiuaua
( e
pheada, porém, era .
retardava, sobremaneira, a mareia
i
da iustiça administrativa, das aie
suas
de oecupar, desviando-os
funccôes, innumeros funccionar.o^,
em dias e dias, com prejuízo ao
serviço normal da Prefeitura.
O decreto aue hontem foi uaixado afasta essa anomalia, pois
a:.estabelece que os inquéritos PJr
nunistrativos sejam procedidos coi.iuma commissão permanente, e dJis
presidente
posta de um
membros, encarregados, exclusivamente desse serviço, com as piorosativas necessárias

" '¦ " í 5
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fabrica própria.
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NOTICIAS DO ESTA- Procedente a JustificaDO DO RIO
ção Contra o Delegada
Que Recebia Dinheiro
N. 50 3' TURNO
do
Ernani
O commandante
Para Facilitar o Jogo
Amaral Peixoto, interventor fe-

deral no Estado do Rio, assignou, hontem, um decreto-lei,
pelo qual foi aberto o credito
especial de 1.114:2488000, destlnado ao pagamento da primeira prestação da compra do imovel que será adaptado para o
Estádio de Nictheroy, no bairro
de Santa Rosa.
Essa iniciativa do governo
fluminense vem ao encontro
dos desejos de todos os sportlstas do Estado, que até agora
não possuem um local que slrva á pratica da educação physica. O Estádio de Santa Rosa
marcará o inicio de uma nova
era na vida dos sports fluminenses e sua Inauguração talvez possa dar-se, conforme pensamento do interventor Amari'1
Peixoto, a 10 de novembro proximo.
NO INGA' O INTERVENTOR
GAÚCHO

UBERLÂNDIA, 19 (DIÁRIO
CARIOCA) — Acaba de ser Jiugada procedente, no Foro loca',
a Justificação processada pe o
promotor de Justiça da comnrca, dr. Antônio da Silva Vieira,
contra o delegado regional de
policia, dr. Asdrubal de Mornen
Andrade, acusado de receber dl
nhelro de banqueiros, afim de
permittlr o Jogo nesta cidade.
¦ —

«

Assucar da índia Para
a Inglaterra
AS NEGOCIAÇÕES NAO LOGRARAIM ÊXITO
LONDRES, 19 (Havas) — Telegramma de Simla para a
Agencia Reuter informa: "As
negociações para a imnoitacão
de assucar da índia pela Inglaterra não foram corondas de
êxito. A razão se explica pelo
facto de não poder o assucar
indiano ser vendido pelos preços offerecidos pelo governo inglez."

Esteve, hontem, no palácio do
Ihgá, o coronel fMrdelro de Faria, interventor federal no Rio
Grande do Sul, o qual conrerenciou longamente com o commandante Ernani do Amaral Dr. José de Albuquerque
Peixoto, almoçando em sua comMembro da Sociedade de Sexopanhla.
logla de Paris
VENDA T>E VVPEL «O
CLINICA ANDKOLOGICA —
ESTADO
DOENÇAS SEXIIAES DO
O Departr>.m"iro de Compras
HOMEM
do Estado do Rio solicitou per. Rosário, 172, de 1 ás 7
missão ao governo fluminense,
concorrência,
para, mediante
effectuar a venda de paptl veDR. DORMUND"
lho colectado, como material
inservivel, nas diversas repartiMARTINS
614 — Trlephnnei
ções estaduaes, e também das
42-1ÜT0
— Meuiuiiln*. (innrlna r «t>*
apólices que não forem postas
«fm-relrnn iln* |ft An is i,*
em circulação por ter sido canMedico AuxlMrnle da A*nIn
ce'ada a sua emissão. .
•«•nclii Itlnniolpnl — Trulii
Despachando hontem o promrnto da innirro/n _ dn olie
cesso relativo ao assumpto, o
aldnde — dno moloiln» <ln»
interventor Ernani do Amaral
pulmftr* — rornçfln _ nnr
*l» — rln« — niwmrrlho
dlPeixoto, autorizou a transação,
Rpnltvo.
determinando o recolhimento,
CO!VStTI.TOIIIOi — Rdh Sc
aos cofres públicos, do que exnnditr rintitim n. lis— Auto
ceder de cinco contos de réis,
linsi|)R\riA. — llnn inr
aue serão applicados de accorfe de Amncdn R7 — n|ito
do com a proposta fçita pela
2 — Tclcplionc: 27iS«Sü.
Secretaria das Finanças.
¦a
importância de rs, 6 :ooo$ooo, a
, OP. — n. 1.232 de 26 'v 4U,
favor de I. Gomes Puna.
na importância de rs.
OP. —•_ n. 1.010 de 20-6-40. na favor de A. Ramada & Cia
iniportancia de' rs. 766$3O0, a fn- mi tada.
vor de A. Ramada & Cia.
OP. _ n. 1.241 de a6-6 ¦40,
OP. — n. 1.037 de 20-6-40. na na iniportancia de rs 6fí$4r.o a
importância de rs. 2:749$700 a favor de T. R, Pires & Cia. . Lifavor de A. Ramada & Cia.
mitnda.
OP. — n. 1.037 de 20-6-40. na
. OP. — n. 1. 254 de 26-6-j'o. na
a importância
importância de rs. 2:7495700,
de rs. 2:oi6Suoo, a
favor de Soares Lavrador & Com- favor f),. Pereira & Cia. Ltda.
panhia.
—
OP.
n. 1.264 de 26-j)- 40.
OP. — n. 1.091; de 20-6-40 na na importância
de rs. líoSntio, a
iniportancia de rs. S7$20o, a fa- favor de Cia. Chimica
MercK QO
vor de Paulo

Proença & Cia.
OP. — n. 1.108 de 20-6-40. na
importância de rs. 282$ooo. a iavor de Ferreira Agostinho &
Cia.
OP. — n.. 1.128. dr 20-6-40.
ha importância de rs. 796$ooo, a
favor de Laboratório
Synthetico
SIA.

OP. —_ n.' 1.13a de 20-6-40, na
importância de rs. 1 :407$8oo.
a
favor de
Soe.
Pharin.
a.iva
Arauto Ltda,
OP. — n. 1.227 de 26-6-40, na
importância de rs. 777$ooo, a
favor tle M. Ventura.
OP. — n. 1.305 de 20-6-40. na
importância de rs. i2q$6oo, a tavor de M. Ventura.'
OP. — n. 1.305 de 20-6-40,
na importância de rs. i2q$ooo a
favor de Soq. Com. Alimentarão
Ltda.
OP. — 11. 1.230 de 26-640,
na importância dej rs. 1 :6o.5$ooo,
a favor de Minetti & Cia. Ltüa.
do Brasil.
<

Brasil SIA.

. OP. — n. 1.267 de 26-6-40, 11.1
importância de rs. 6oo$ooo,
l
favor de Adriano
Maurício &
Cia. Ltda.
;j OP. — n. 1.269 de 26-6-40 na
importância de rs. 581 $000. a fivor de Magalhães
Sucupira te
Cia. Ltda.
. OP. — n. I.27S de 26-6-40, na
importância de rs. 1 :6oo$ooo,, a
favor de Belmiro Rodrigues SI A.
. OP. — n. 1.277 de 26-6-40. na
importância de rs.
201 $000. a
favor de Vicente Amato Soliiu :lir»
& Cia.
. OP. — n. 1.284 de 26-6-40, tia
importância de rs. 70S000, a favor rle Santos Martins & Cia.
OP. — n. 1.286 de 26-6- ao,
na importância de rs. 80S000 a
faynr de Antonini Rubino Sr
a.
—n. T.2Q5 de 26-6-40. na
. OP.
importância de rs. iosSooo. a favor de Lutz Ferrando St Cia. Li1111 tada.

Inspeciona do Trafego

CHAMADA PARA HOJE. A'3
7,45 HORAS (Turma A)
Thcotonioí de llrlfo Brasileiro. Belmiro Gonçalves, Mello.
n. .rsSlCC de 24-0-40, Manoel
Officio
Soares Dias. Jacoh Fer-'
de ri
OP. —'¦ na importância
Magalliaes reira dos Santos, Elias de Carfavor de
issSioo, a
valho Guedes, Sylvio Maul. NeCunha.
Officio — n. 350 de 24-0-40, ro Guimarães Bosavite. Svlvio
de rs,, Cabral de Menezes. Alberto Gonimportância
OP. — na
i :7o6$500, a favor de Silva Aiau- calvos Braga, Arbacés Carneirn
"
da l/onloiira. Charles Frcderich
jo Ltda. Í'\~A
,
GonQnlves da
Officio n. 365ICC de 24-0-io, Wallacc. Octavio
R. j.'i- Costa.
318SS00, a favor de J.
PiíOVA REGULAMENTAR
res & Cia. ¦_ •• ;
Octavio José Oresco Vianna.
Officioj n. 372ICC de 24-6-40,
TURMA SUPPI.EMENTAR
OP. — na importância de .rs.
2 :6oo$ooo, a favor de A. Ramuda
QgeliPc Avilla de Arauio. Wal& Cia.
!••
ler Rodniíues. Mprv Irene Lo26-6-^0,
de
n.
Officio
3Q1ICC
max e Saul Ulpohein.
importância
de ro. CHAMADA PARA a» DO
OP. — na
CORPinheiro
de
i:.333$ioo, a favor
RENTE. A'S 7.4S HORAS
Guimarães & Cia.
(Turma B)
Officio ti. 39SICC de 28-0-40.
Rayniiiiido: de Souza Calado,
rs. Ismael
de 'JurOP. — na importância
Ernesto
de Oliveira. Anqó7$!;oo.i a favor de Fontes
Lonio Alves Rosa.
Caio' Mario
cia & Cia.
Nunes ,de Mello, Manoel MaxiOfficio n. 3Q6ICC de 23-6-40. ino
Leitão, ponçdicfõ Luiz de
importância
de ro.
OP. — na
Moritz
I.e6i$oòo, a favor de Paulo Ma.- Oliveira. Herlicrt
wald,
Anna Simas, Frederico Rita.
beiro
de
Assis,
Germano Os:'ar
Officio n.,307lCC de 28-6-40,
importância
de—rá. do Nascimento. • Luiz Philippo
QP. — na
1:7008000, a favor de Soares La- Mhnv e Liliane Hime.
RESULTADO DOS EXAMES,
vrador
& Cia.
Officio n. 308ICC de 28-6-40, EFFECTUAnoS NO DIA 19 DO
—
importância
de
CORRENTE
r=.
na
OP.
AP. — Oscar da Cunha Cae333$ooo. a favor de Carvalho litano. Ameneo de Jesus» Henrimão & Cia.
rjues, Nestor de SanfAnna. " UoSECRETARIA GERAL DE
berto Ferreira.
Jeronymo PeASSISTÊNCIA
SAÚDE E
OP. — n. qí2 de 7-6-40, na reira do Rio, Vivaldo VasconFrancisco
Lopes de
importância de rs. qq7$6oo, a ta- çellos.
tos. Américo Carvalho de MatAlvor de Alves Mendes & Cia.
Silvano
—
Paulino. José
n. qSs de 20-6-40, na SP,1'10;1'
OP.
Carvalho,
Eladin
importância de rs. 304$ooo, a fã- Silveira de
Cordeiro da Silva. Antônio SoaS
vor de Antonini. Rubino Ltda.
OP. — n. 086 de 20-6-40, in íresi,doS,sil.n^'J?>, JoSé de' Soma
Valle.
Maria Palmeira da Silva.
importância de rs. 3Q4$8oo, a L,vor de Cia. Chimica Rhodia Bra- Antônio Villa Verde Alves de
Fria. Waldomrir Gomes Cabral.
sileira.
OP. — ri. 004 de 20-6-40, na Prederich
Schewandt. João Alimportância de rs. 370$100, a VÃ vos Marinho, Alexis de Miranvor de Carvalho Trmão & Cia.
Jordão
1 OP. — n. ggg de 20-6-40, na Ida REP. — :.
SECRETARIA GERAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA

|<fiV!5t>

%

OBSERVAÇÃO: — A falta A
chamada na lurina effcciiva
o
conclusão fpratica e rcfitilamcn*ar). importara 110 pagamento
'nscripcâo. (Art. 294. do
yf £"¦?*".
¦ INFRACCÕES
Desobediência ao signal: P.
:!8,i - 2039 —
?y.-—
4.347 — 4.902 — 5 287 3.89(5
—
5.981 — 8..700 — 9.(i(ifi5.(154
9.947 —.11.882 - 14 591 — J 5 finH
Ki.170 — 17.472 — 18.992 — 2'--3r,!* — 22.614 —
Àhlm.
22.704 — 23.527 — 24 (124 24/93 — 24.931 _ 2(i 84fi —
2(,\í)17 — 27.9(50 — 28.131 29009 — 30.00(3 — 30 302 —
30.398.
Estaelonnr em local não permitticln: p 145 _ 107 _ 450
-2.828 — 3.(103 — 4.110 5.374 — 7.0-10 - 7.077 - In "82
—. 10.38G — 13 001 - 131(11 —
14.418 — 17.809 — 20.59(1 —
V3.901 — 24 509 — 21918 —
25.247 _ 25.273 — 25.348 —
2S.135
— 29.795 —
¦10.145 — 29.750
30.684 — 30.751 —
30.805.
Abandonado: P. 7.560 — 8.176
23 034 — 23 024 — 25.348 —
26.126 — 26.938 — 28.521 —
29 690 — 30.619.
Contra mão de direccão: P97 — 2.091 — 3 490 — 5.814 —
11.167 — 24 626 — 26.762 —
28,^30 — 30.815.
Falta de nttenção e cauWa:
P. 1.455 — 11.914 — 17.425 —
29.118.
Interromner o transito: P2.513 _ 3.585.
Desuniformi7i'do: P. 6 983.
Formnr fila dupla: P. 8.950.
Meio fio e bondo: P 2M286.
Não diminuir a marcha: P22.309.
DpSnbefPenrin ns ordens do
serviço: P, 15.051 — 2ô.' <; —
2«075.
Est"r'onar na curva: P. 19.305
—28.63?
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DIÁRIO CARIOCA — Sabbado, 20 de Julho de 1940

COMMERCIC

ULTIMáPáL/MR

w

\

ft

ss

V
A

Nm
NS

1 A MELHOR LUZ
NlO MENOR PREÇO
D,sWM'dc"*nV[cHIYÂ:T&OS

* CIA,

i IllO DK JANElttO

O AniliverSariOd0|Empresa Constructora
Ltda
CARIOCA!
««.versai
DIÁRIO
As Manifestações de Sympathia Que Nos Foram Prestadas Pela Passagem de Nosso 12.° Anniversàrio
seu anniversàrio — G. B. F
Continuamos a publicar, ho- do
director gerente."
Neelè,
symde
je, as manifestações
UM GENTIL OFK1CIO Dtj
pathia que recebemos por ocGYMNASTICO PORTUGUEZ
" Exinos.
srs.
casião da data de anniversadirectores
uo
DIÁRIO CARIOCA, Praça liurio de nossa fundação.
Os membros da alta adml- dentes — Nesta — Constitue monistraçáo do paiz, personallda- tivo de grata satisfação para o
nossos Club Gynuiastico Portuguez, a
des de destaque nos
data de hoje, em que o vibrante
meios sociaes, sportivos, com- batnlhador
da imprensa carioca,
têm se
missões industrlaes,
o seu 12" anniversaconmicmora
sympaíhla,
com
manifostado,
rio. Assim, associando-se ao Uiiz
data.
nossa
á
com referencia
acontecimento, rogamos a vv. exs.
O sr. Bento de Faria, minis- se dignem aceitar os ciimprtuièiiTritro presidente do Supremo
attenciosos que temos o
o tos muito enviar.
bunal Federal, enviou-nos
prazer'de
da opportuniaatle
Servinio-iios
seguinte telegramma:
"Apresento
á vv. exs.,
cumprimentos para apresentarmos
da nossa mais alta
auspiciosa data passagem anui- os protestos
e elevada consideração, —
versario extensivos iliustre re- estima
José " A. M. Martins, Io secretadaccão. (a.) ministro Bento üe rio.
Faria, presidente Supremo Tri- COMO SE MANIFESTA O DR.
bunal Federal".
JORGE DODSWORTH
"Meu
AS FELICITAÇQES DO INcordial abraço de tehúPAULO
S»iO
DE
TERVENTOR
pelo anniversàrio de seu
"Queira aceitar sinceros cum- tações
cirande jornal. Jorge Dodswurtu."
primentos trjiscurso 12 ar.(- DO SECRETARIO DE PINASÇAS UA PREFEITURA
niversario DIaRIO CARIOCA,
" Uuéira
aceitar meus
cuuumao qual formulo votos crescenAdhe- inentos motivo passagem ánni"ti(a.)
te prosperidade,
sano proveclò orgao imprensa —
mar de Barros".
Fmansecretario
Mello,
Mario
GEDU
UM TELEGRAMMA
1
CAVALGAM
DO INSNERAL PEDRO
AS»" FELICITAÇÕES

A Reforma do Homem
AGAMEMNON MAGALHÃES
as
collectivlâades
pando os tnortaes e os deuses,
Outróra,
não fossem
viviam da indifferenga áe uns como se os erros
systema, que ainda porpela sorte dos outros. Viviam de ummanter.
em um estado de alheiamento. fiam
Nesse impasse só ha mesmo
De ausência, como se tivessem
destruição
tomado um narcótico. O indi- um áilemma. Ou a constrticção
vidualismo era tudo e a colle- pela /orça, ou a
O homem
etividade uma espécie de som- pela solidariedade,
as mãos
homem
ao
estendendo
caminhos,
dos
margem
bra, á
outro
destino.
construir
venciapenas
para
pelos
procurada
necessário
dos. O homem em luta com os Para isso, porém, é
do liooutros homens, na concorreu- um milagre. A reforma
cia dos negócios do trabalho, mem.
perdeu o senso da vida e do
temo da própria vida. A prósa riqueUm Busto de Rocha
peridade, a technica,"standard"
sa, a procura de um
conforto
de vida ou de um
Pombo
sempre maior, o utilitarismo,
Os
o
homem.
emflm, perdeu
dinheiro, a
negócios exigiam
technica exigia maior consuCIDADE
mo, pela maior producção das A HOMENAGEM DA
mercadorias, e o resultado foi DE MORRETES AO HISTOa concentração formidável do
RIADOR PATRÍCIO
capital e das riquezas, da ma- I
licom
a
china e do produetor,
CURITYBA, 19 (Agencia Namitactío dos braços e das ho- cional) — No próximo dominras de trabalho.
go, numa das principaes praEsse phenomeno, que não foi ças da cidade de Morretes, será
previsto e parece que transcen- inaugurado o busto do historiade ao próprio engenho huma- dor Rocha Pombo, o qual ficará
no, gerou o problema das mas- sobre pedestal de granito, com
O problema do consumo placa de bronze, onde se li:
sas.
poz o hrtmem diante de tanta "Morretes a Rocha Pombo.
riqueza, sem poder adquirll-a 1940".
,
, ,„
e sem poder venãel-a. Sem poO acto inaugural será ás io
der distribuil-a pelo maior nu- horas, falando como orador ofmero. O homem só. O homem ficial o sr. Valfrido Piloto. A
abandonado á procura de uma tarde haverá, no theatro local,
solução. O homem victima do uma conferência do sr. Raul
homem. O homem victima da Gomes, director do "Diário da
Liberdade
própria liberdade.
Tarde" desta capital. Estarão
que, por uma contraâiccão ou representadas, em commissões.
por um castigo, originou essa todas as instituições culturaes
monstruosa cvvrfssâi, em aue
Desta capital partise debate o mundo contempora- do Estado. caravana constituida
uma
rá
ninguém
do
neo e dentro
qual
inteüectuaes,
Dentro do de autoridades,
entende mais.
se
O busto
e
crtistaü
jornalistas.
atiram
se
qual as
gerações.
esculptor
paranaense
do
obra
é
vma contra as outras, em busca de espaços e mercados, cul- João Turim,

SÃO PAULO : Rua Libero Badaró, ns. 103-7 |
NICTHEROY : Rua Vise. do Uruguay, 532
RIO DE JANEIRO : Avenida Rio Branco
n. 109 — 2. s. 9

O
civilização.
ciaes da própria
trouxe
não
DIÁRIO CARIOCA
bua
um programma
partidário,
bandeira pôde ser desfraldada a
frente de qualquer facção ou regime que tenha por estatuto b.»aico o respeito a tudo quanto e reapeitavel; a condeninação dos excessos e a extineção da vipiincia
como instrumento de predomínio
político. Doze annos decorridos, o
DIÁRIO CARIOCA não méi.ttu
ás suas promessas, que ainda no;
je relembra em artigo editorial o
nosso eminente confrade dr. lose
Eduardo de Macedo Soares, s;u
fundador. Estamos diante de um
ãcoiítt-iniento em que outras cui.siderações são desnecessárias, iiabta um registo de amizade e iL
admiração, com os nossos votos
de felicidade a todos quantos aiguem ali os exemplos do illuoiie
dr. Macedo Soares, sob a divcçcuo
Horacio de
do dr.
esclarecida
Carvalho Júnior, que tão bem umoe
, liza os recursos profissionaes
' uma equipe selecta de auxiliai es,
I dedicados e collaboradores de grau- ]
de proiecção 110 ambiente 10 nalislico e intellectual da cidade.
"DIÁRIO DE NOTICIAS;?.
" Apparecido ha menos de qois
"Diário dc Notiannos antes do
cias", mas em uma phase sensívelmente análoga da vida política tio
CARIOCA
"
DIÁRIO
o
Brasil,
BRASILEIRO DE
Queira aceitar com seus comTITfTO
completa, hoje, doze annos de viconluies s-upanhtiros trabalho
CULTURA
da. Pelo relevo do nome do seu
dacões mais um anniversàrio LUAsaccas, contra 2.365 ditas, anMERCADOS
Do desembargador A. Saboia fundador, sr. J. E. de Macedo boa
RIO CARIOCA. — Gencrai Peteriures.
do res, e pela sua intensa actuação
CAMBIO
presidente
Lima, iliustre
dro Cavalcanti."
Fectiou calmo.
— $ 19S770
"GA/E- Instituto Brasileiro de Cuitura, nas campanhas partidárias desen
£
80S050
DA
AS SAUDAÇÕES
dentro desse espaço nc
O mercado de cambio abriu COTAÇõiüd i/oR 10 KILOS
recebemos attencioso telegram- volvidas
TA" DE S. PAULO
matutino
qecuppü hontem, com o Banco do Bra- Typo 3, 145000; typo 4, 13$juü;
"Horacio de Carvalho Júnior ma exprimindo as felicitações tempo, o ágil
logo uma posição de destaque ca sil, comprando a libra área a typo 5, 135000; typo 6, 12S500;
— DIÁRIO CARIOCA, Kio — daquelle sodalicio.
imprensa carioca. O interesse uos
cambio of- typo 7, 125000; typo 8, 11S50Ü.
Aos illustres collegas 'Jo DlArt.U
commentarios sempre vivos e G6S410 e a 7B$050 no
seus
PAUTA MENSAL;
inaun.fica
e
livre.
sem»
expressão
ficial
CARIOCA,
vibrantes, a flexibilidade que
Estado de Minas:
operava
os
Brasil,
todos
do
da imprensa brasileira, os cumjinBanco
O
encarar
pre revelou ao
15300
Cj'«bítnentos muito cordiaes da
deram-lhe um feitio eu- para repasse a 1CS560 por dol- Café commum
assumptos,
—
I$8b0
Ciopsr
Caie fino
ta" e do seu director
racteristico que lhe reservou uni lar.
-*-.
"
Libero.
PAUTA SEMANAL:
logar próprio, entre os diveisos
Assim ficou, no primeiro teEstado do Rio:
"CORREIO DA NOITE"
jomaes desta capital. Ao compl-- chamento.
AS FELICITAÇÕES DA AbS>
DO
1S650
"Transcorre, hoje, mais um tar o seu dttodecimo anniversàrio,
Café fino
CIAÇAO PAULISTA DE IM
inalterafechou,
e
Reabriu
PRENSA
ESTA IISM iUO
MOVIMENTO
do depois de atravessar com firmeza
do.
io"Associação Paulista Imprensa anniversàrio de fundação
os períodos difficeis por que
Entradas, 2.194. Embarques,
AFPIcriado pelo dos
os órgãos dc publicidade tLlii O BANCO DO BRASIL TAXAS 850. Consumo local, 500. Enenvia calorosos parabéns motivo DIÁRIO CARIOCA,
de
J.
E.
AS
SEGUINTES
cjuc
XOU
vitalidade
uma
revela
cluoiieciino bnliiatue «lustre jornalista
anniversàrio
irega, seguro de guerra, naua.
dirigido, passado,
e
PARA O BANCÁRIO
Soares
melhor garantia do
a
constitue
órgão imprensa carioca. — Jos^ Macedo
J._,i;,~,
Café doado, nada. Stocl^ ...
Fech.
Aon.
bricom
Lisboa
futuro.
seu "GAZETA
grande
Maria
. ~ .,
actualmente,
Júnior, presiden.e.
"área"
saccas.
374.018
DE
NOTICIAS"
80S05o
80$050
Horade
.
Libra
O lho, pela intelligencia
MANIFESTOU
SE
COMO
" Ha doze annos, na (Una ae
ASSUCAR
WS770 19S770
Dollar
INSTITUTO BRASILEIRO Dl' cio de Carvalho Júnior, auxiapparecia o primeiro nu- Compensação .
O mercado saecharino regu6S070
6S070
GEOGRAPHIA E ESTAliado pelo dynamismo de Dan- hontem
os
mero de um jornal moderno, .11- Peso chileno ..
TISTICA
StítiO lou hontem, sustentado, com
SG66
ton jobim, seu redactor-chefe,
o
e completo : era
inalterados e negócios
"Em nome Instituto Crasileito Ha 12 annos, exactamente, fun- formativo
l$Ot>o preçcõ
1S000
B.
B.
Cob.
Lira
apra»; m» dava-se nesta capital o vibran- DIÁRIO CARIOCA.
$795 mais activos.
$795
Geographia Estatística,
Escudo
'
ESTATÍSTICO
O jornal trazia a responsabi.t- Franco suisso .
MOV1MH.JN i O
4S490
4S490
apresentar-vos calorosas congialu- te matutino que, com o decorjá feito na ini2.956. Saldas, ...
Entradas,
lacõcs pelo transcurso 12" nmti > er- rer dos tempos, haveria de se dade de um nome
4S340
4S340
Peso
argentino
Carlos de Maçado
prensa : José
sario desse brilhante órgão ímpren7S070 7SO70 7.166. Stock, 79.470 sacos .
fundador c ex-director do Peso uruguayo
^i.o* tornar uma das mais populareso Soares, "0
reiterando
brasileira,
sa
COTAÇOUS POR 60 K.1LOS
45730
4$730
facto,
De
sueca
Rio.
..
Coroa
Imparcial".
antigo
agradecimentos
prestigioso folhas do
pelo
Branco crystai, nominal uude
na
letras
firmou-se,
as
existência
de
Para adquirir
Doze annos
tem DIÁRIO CARIOCA
DIÁRIO. CARIOCA
apoio
50SOOo a 51S000.. Masmerarà,
nada,
é
não
Brasil
folha
do
uma
Banco
vida de um jornal
coberturas o
assegurado, patriótica e desune- desde cedo. como
cavinho, não ha e Mascavo, ..
os mas uni dia, um instante, unia divulgou as seguintes taxas:
ressadamente, as causa estatiatiui combativa, que. encarava
vertiginosa e ire375000 a 395000.
e geographia nacionaes bem como problemas nacionaes num pia- hora apenas na do
a,
COMPRA OFFICIAL
ALGODÃO
jornalista
aos trabalhos propaganda próximo no eminentemente patriótico A pidante tarefa um mundo
de espe(Abertura e Fechamento,
sempre,
mercado de algodão reguRepubiici
O
recenseamento
de Júbilo quasi
geral
é,
de
hoje
pois,
data
90 d|v. A. Vista Cabo lou hontem. calmo, com negoranças, de decepções, de victorias
Cordiaes saudações — Tose Cdilo"
para toda a imbrensa do TJalz, e de triumphos inesquecíveis.
Dollar . 16S460 16S560 -16$52Ó cios limitados e preços inalteMacedo Soares, presidente."
CARIOCA;
DIÁRIO
no
tem
que
COMPRA LIVRE
O DIÁRIO CARIOCA tem tido,
rados.
A SAUDAÇÃO DO DIRÈCIOK uma das suas mais legitimas
no seu decennio de existência, os
(Abertura e Fechamento)
ESTATÍSTICO
DO D. N. C.
ivit J V1MENTO
"Cordiaes feiicilúcõiís data tes- expressões".
minutos gloriosos do jornalismo.
90 d|v. A. Vista Cabo
Saidas, 155.
127.
Entradas,
"A
tem
ella
Órgão de opinião,, a
NOTICIA"
Dollar . 195590 195640 19Ç660 Stock, 4.197 fardos.
tiva passagem anniversàrio DIA?
LIVRE ESPECIAL
RIO CARIOCA — Oswaldo liurAs datas da imprensa brasileira servido destemerosamente.
COTAÇÕES PUR 10 KILOS
Órgão das idéas nacionaes, ani— Doze annos de combatividadc
Dollar
Libra
ros. "
.11Seridó; typo 3, 42S500 a ...
Pátria-Nova.
uma
de
o mador
¦romimmora
noi*.
nic
DO
205200
Compra
e
effivichcia
.,.*.
AS CONGRATULAÇÕES
Estado-Moderuu.
435500; typo 4. 41SUÜ0 a 415500.
do
— A da.a centivador
CARIOCA
DIÁRIO
DA
CAIXA
205700
PRESIDENTE
me
representa um uai>el Venda .. .. ..
Sertões: typo 3, 39SÜ0Ü a 4i)S0l)u:
de hoje. em uue ha doze anuose onde o jornal
ECONÔMICA
OURO FINp
de saliente relevo, o DIÁRIO LAtypo 5, 36S000 a 37S000. Ceará:
" Minhas congratulações
mais surgia para uma vida de lutas
s^u
ao
typo 3, nominal; typo
Ui.\'. êxitos o DIÁRIO CARIOCA, nao RIOCA jamais deserviu
compraBanco
Brasil
O
do
um anniversàrio brilhante
iuas
ás
é apenas festiva pafa os nos<os publico e jamais mentiu
355000 a 36S00O.
RIO CARIOCA — Carlos Luz
tino
na
de
ouro
va
a
gramma
daquelle auo- próprias tradições.
OS CUMPRIMENTOS DO PAU? brilhantes confrades
de sua jçr- base de 1.00011.000 em barra
frente
de
linha
mNa
e
de
de
tanto
tidiano
prestigio
CURADOR DO TRIBUNAL uB
veteranos das ou amoedado ao preço de ...
vulgar projecção no scenano pu- nada, os nomes de cercam e pres- 245000.
SEGURANÇA
KSP.B|iA]Jl)S
to- lides de imprensa
Festejam-««V
Brasil.
" Queiram aceitar meus
do
blico
para* tigiam a figura inconfundível :><•
a
liherdadc._
EXTERIOü
CAMBIO
NO
" Barbncena" 2(»
amam
dos
quantos
bens cordiaes e votos de prosVieN. Orleruis,"Mornuiciey"
sem favor
mais profundas emoções seu fundador, quemaisé. cultos lOr- ' Abertura de Londres sonre
as
York; "Moriiuii-liiili" . 110
N
ridade — J. Mac-Dowell da Cos- sob
dos
um
nenhum,
com eninu. 20
republicanas seguem
ta "
Nova Vork, 4,02,50 a 4,03,o0, N. York,
nos gr.m- nalistas do paiz.
.. .. 20
N. Yorl<, "líuiiriiue"
UM TELEGRAMMA DA LEO- siasmo e fé inabaláveis do
4,02,50
4,03,30.
"C:irl
a
Carvalho
Fechamento.
Júnior,
de
a
20
Horacio
Hoopòcke"
P; ilo f?uli
paiz
des destinos inevitáveis
POI.DINA KAILWAY
Georgino Avelino
Abertura de Nova Vork, set N. Orleans, "Burbiicená. . 20
"A
que servem ar- Dauton Jobim,
"ases"
direcção The Leopoidina actuação daquelles
'animados
do jornalismo bre Lonctres, 3,81,00.
A SAIK
triadé de
de e.spia dorosamente e
Railwav Co. Ltd. expressando
Gazeta
aos quaes a
N*. Yrirki "ünrrosò" .. .. 20
MOEDAS DiUOUKO
da rito de sacrifício os mais puros brasileiro,
"<:te. t..vru" . 20
sympathia da administração ')í\suas
NT.
endereça
ÒrlèatiB.
de Noticias"
jis
Libra, 1755500; dollar, „<i$!00; N. York, "ESuiToxn" .. .. 21)
ideaes e as nobres causas que dl
Estrada congratula-sc com o
felicitações.
mais
expressivas
"Tutoya" .. 20
essene
são
homem
suisso.
o
e
franco
franco,
75000
S. Fráncisccs"(iiiai-atiui"
RIO CARIOCA pelo transcurso gnificam
P. Alopre, "Bury" .. 20
75000.
20'
1'. Alegre,
TÍTULOS
.. 20
Anir-aty, " Ikuíiphu' " ..
20
Bolem; "Habito",.
O mercado de titulos esteve Cubedello, "JtaUlífea'? . . 2t

Resultado do sorteio realizado pela Loteria Federal do dia 26 de Junho de 1940.
r
B - C - D Plano - H
1/ Prêmio
2/Prêmio .....
3.» Prêmio
4/Prêmio
5." Prêmio

35.319 163.319
45.319 263.319
55.319 363.319
65.319 463.319
75.319 563.319

1i

11

»

"METRÓPOLE" arrecadou de PREEm 1939 a
MIOS, pelas suas diversas Carteiras :
.,
:
mesmo
no
período
E pagou de SINISTROS
Sinistros
7.5-940
20-5-940
23-5-940
24-5 MO
12-6 940

Commercio

Referencias da ímprensa Carioca

Marítimo

Movimento

(Em Seguros Geraes .
(Em Acd. do Trabalho

6 7«: 496$400
2 267:403$600

(Em Seguros Geraes .
J£m Acd. do Trabalho

2.120:097$%00
1.582:231 $800

em Maio ultimo e Jupho corrente:
pagos pela nova Companhra
—
São Paulo j^,*,*...............
— Alexandre Moassab
65:'0oosoOO
••
10:ü0osoon
- Moysés Jallad -- São Paulo
¦
Geraes ..........
- J.° Gouvêa Andrade - Minas^.
178:583S:1;?U
7B:000$«00
- Frpncisco Silva Riimos - Sao Paulo
?
Geraes
'?¦
Minas
- Dr. Oswaldo de Mello

HI l^fê &$

m

O próximo sorteio realizar-se-á no dia
27-7-940.

^^^^^^^^^^^^^^WSÍS!OWTOi^ hontem, bastante activo, cujos

I

1*1 í

X

V
X

_

9.008:90035000
3.702:329$400

-.'
.n non„- -r,m
Mf JANEIRO.
TA VI?
RIO DE
- Tel.. 43-2890
MATRIZ : Rua Primeiro de Março 88
FILIAES São Paulo, Minas Geraes, Bahia e Pernambuco.
nas principaes cidades
AGENCIAS: Nas capitães ãos' demais Estados e

do Brasil.

negócios foram feitos em escaIa apreciável, como se vê em
seguida:
VEiMDAS -VERIFICADAS
HONTEM
Apólices geraes:
12 Uniformizadas 5% 8005;
88 idem, idem 8015; 1 D. Emis2 idem de ..
sues 500S 3755;
i,u05 1505; li o. Emissões* port.
8085; 79 id^m, idem tlllü; 1.1U
idem, idem 814$; 58 idem, idem
8125; 34 idem cautelas 7S)5h; i
^'J ]
Reajustamento 8355;
502
idem, idem 83ü5: 2 Oolifeaçoes '
7% 1932 i:"0'.iü5;'25 idem, iui.ni
1:0955; 13 idem 6% 1937 eijuivs
9205; 51 idem 7% Ferroviárias
1:0215000."
Municipaes:
60 Empréstimo 1904, port. ..
5075; 2l2ai'de"m 1917, num. ...
1515; 200 idem 19'20, pjrt. ...
1705; 120 idem de 1931 1Ü4550U;
10 Dec. 1622, port. 7% 1805; 23
Prefeitura; ' de Bello . Hor»íonte
32 idem de Porto
7% 8105J
Alegre 3 1|2% 30$000.
Estaduaes:
5o Müia» 1:000$, 7%, port. ..
8285; 333 idem 2005, 5% 1934
1.» serie 142$500; 2 idem, idem
1435; 40 idem 8% 2." serie ..
1605: 121 idem, idem 1dU5oUü;
325 idsm 7% 3.» serie 1576; 208
Pernambuco -81$; 213-São Pauio 5% 1935500.
Acções ae companhias:
¦ 27 Docas-de"Santos, nom.
2085; 2 Sip. B. Mineira, port.
3405000.
••.•¦••
Debentufes:
100 Banco Lar Brasileiro ..
202S00O.
• Vendas
judieiaes:
5 Uniformizauas 801$; 2 D.
Emissões^ nom. #8025000.
.
CAFÉ'

Serviço Aéreo

• KSPKIJAIifiP
Paimlr
P. <1e Caldas —
"Gontlor"
Fortaleza —
—
Condor ..
P. Alob'i'0
A SAIB
P. Alptfvp — Pntinir ..
T3E. Unidos — Pinuilr
P. do Caldas — Panalr
..
Cbilp. — Condor"

..
..
..

20
20
20

..
..
..
..

20
20
20
21

Grande Incêndio Em
São Paulo
)\>?,T)t?t> ...i»x f>s

pt^i-jfXJTT^^

DE ALGODÃO DA FFr73A
jj-,-n-.-,-.-^.-.^^t OTyAlíTQN í- O.
S. PAULO. ]0 (i\"?vria. Nacional) — Em de.clàraçõ?s for;
mn!adns á imnrérf-a, o delerãrio de no!ir!''n de Mirnso) f^rirmou c|iie o incêndio nos depnpjtós algoi^opir'1? r'i fi^mn Hnndérsori^Clayton & Ca. e^i-a
prpti"ampnte ejitihctpi restando apenas alguns fóeos de pe""tiuena int^n^^^nde, nue estavam
sendo reduzidos com sreia. A
despeito da violen"^ dn s:ini?tro. não houve victimas pessoaes. Os preirizos estão calculados em 2.000 contos.
itiàu.e.rito,
Foi aberto rigorosu
'.devidamente,
p-fim de apurar,
ri responsabilidades pelo sinistro.
-

— •*-

*
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Festa -Em Homenagem
aos Missionários

PPESinill A CERIMONIA O
C. UDEAL CEREJEIRA
— O
LISBOA, 19 (Ü.P.)
cnrdeal Cerejeira presidiu lio e,
na Secção Colonial.da Expnsicã' do Mundo Portuguez, uma
testa em homenagem aos missionarios, contando com a colTYPO 7 — 12Ç0OO
O mercado ds caie üisponi- laboração dos poetas OKjí',ario
mal Manano. Antônio Correia de
vel funccionou hontem.
collocado e calmo, cujos pre- Oliveira e do prnfpssòi Cunha
(lonçalves, além de numerofos
ços aceusaram baixa.
O typo 7 desceu S200, e foi reverendos.
Durante a cerim "nia foi exalcotado ao preço de 12S00Ü poi
10 kilos, na taboa-e foram ven- tn.da a o'; a dos miioiunanus
didas durante os traablhos 313 portugueze*
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Administração Publica

v.
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1

isolados de servente de oíficma,
padrão C; 28 da classe A, <ja
carreira de operário de arsenal;
1 da classe B. da carreira de toHummlcr — Otto Kurz — i^arl
ACTOS DO GOVERNO
gusta: 6 da classe A. da carreira
—
Walier
<la Republica assl- Martin Silberchmidt
O
de
marinheiro • 1 isolado dc ^er;
—
presidente
'ano'i os seguintes decretos :
Loevenstein — Walter Llsner
8
— Alfredo buyente de officina, padrão B: B o
Toustil
Alfredo
DA
isolados de instruetor, padrão
NA PASTA
JUSTIçA
Odcinchmann e Hcltnulz Paul
NA PASTA DA GUERRA
— breit, naturaes da Allemanha; a
Tonini
Supprimindo,
acharem
Nomeando Romeu
por se
Pancra—
e
Aguirrc
Ar- Manoel Cesareo
vagos, 4 cargos da classe Pi da
Aloysio Pereira da Rocha
do
naturaes
Motta,
—
Trindade
carreira de escrevente, do
Uau
Ezio Alves Ferrei.- cio
tinir Pinho
Kolb, natural
dro I.
ra — Etelvina Gerff — Joao oç: LJrugüay; a Alberto
<=
Dondey
a
França;
DECRETOS
da
Cavalcanti
ASSIGNADOS.
Tavares
Jorge
raldo Floresta
nutlüaeu
Dando nova redação ao atiigo
Theodoro Meieclianque,
ludith Barros de Moraes Ke— da Rumania ; a Leonas
Spurskys.
7o do decreto-lei n. 2.fl8i; ae S
Pereira
—
Calixto
o
José
Naurn
a
de
iunho. do corrente anno, o pieosé Torres Martins — Nesior natural dá Lithuania;
o
sidente da Republica assignou
ca Christoff Karstoff, natural da U-lerreira Baptista — Oswaldo
seguinte decreto-lei:
naturai oo
"Artigo i" — O artigo 7" 00
Co=tn Teixeira e Rialdo_ de Arau- gana. a Odette Gattas. Stauais
—
a Petronilla
jo Ribeiro, escrevente juramentii- Libano- Filatoff,
do decreto-lei numero 2.aSi. de 5.de
Designando Enrico Oliveira
naturaes da KusSérgio
do, padrão G, do Quadro VI.
administrai, yo', iunho de 1040. fica assim rc^ig.official
Thun, natural da Campos,
—
Gerlrudcs
sia:
a
a:
Conf-dendo naturalização
a funeçao do:"
Dinamarca; á Alexandre Hü«U classe I, para exercer
Artigo i" — São respeitados
Antônio da Costa Ferreira, —I-rail- —
e José Furdcu, de contador imito ao CómmissuSaidak
Ignacio
loas
Henrinues
feira os direitos adquiridos
sobre
na
Brasil,
do
cisco Fernandes
Geral
riado
BàSlllO
Polônia;
a,
naturaes da
águas publicas, por titulo icáí''
Mundial de Nova York.
sé Teixeira Pir^s — José MiuuíI Benegueno. natural da Grécia;
— .Joaquim
mo. até a data da promulgação do
Joaquim
Alves
Removendo Anstophanes Mon
Lalalçe. ^aturai da Argen- j te,-~J-jí'
Código de Águas. Esses direitos,
bííí0,- Barbòw""Lima. oi
Cardoso — Manoel Teixeira uoe- Carlos
da
natural
Elias,
a
tina;
José
do porém, não podem ter maio amlho — Manoel Joaquim Patrício Svria; a loão Horvart, natural (.1 ficial administrativo, classe J. D:olitude do que os estabelecidos
do
Serviço de Communicações
_ Manoel das Dores Rodrigues
Yugoslavia; e a Shigemiclu l'u- partamento dc Administração i>a- por lei, no caso de concessão .
Praça' — Manoel da Silva — An- luibara,
Uo
natural do Japão.
Artigo 2o — Esta lei entra em
Naciona»
ra o Departamento
tonio da Cruz Amaral — Antônio
DA EDUCAÇÃO
vigor ua data de sua publicação,
—
PASTA
NA
Trabalho.
—
Villela
Antônio
de Oliveira
revogadas as disposições em conNA PASTA DA MARINHA
Antônio Ferreira — Alberto da
trario".
Nomeando, interinamente, LtoP«rçiu
Arthur
Silva Felix —
O presidente da Repubiic*
classe
servente,
antigüidade
Al- poldino Moura,
Promovendo, por
Coelho — Adão de Carvalho
decrelo-loi ) alterando
assignou
.
B.
,
arse
—
de
operário
L,cina carreira de
vcs — Armando Barroso
eem augmento de despesa, o actual
o decreto nal:
effeito
sem
Tornando
ao
Nascimento
do
Herminio
—
Alves
Bernardino
nardo Vieira
orçamento do Ministério da ouerde abril do corrente air.iu, Icdade — Aurélio losé dos or.11
Domingos Pinto — Domingos de 9nomeou
Boanerges Carro 1 cr- tos e Rodrigo dos Santos, da. cias- ra.
—
que
Eduardo
anno
Fernandes
Suspendendo, neste
Dionisio
ser- se F para a G: Nestor de oouza
de reira Rabello. interinamente,
a execução do disposto 110 ara
Baptista — Guilherme Tose
—
e
B,
Francisco
Avelino
classe
Rodrigues
baixado
go 18" do Regulamento
Abreu — Tose Gonçalves Igreja vènte,
Barros e André Avelino Saiinen- com o decreto n. 24.427. de 10 ae
NA PASTA DA FAZENDA
José Mendes — losé Antônio
HcialI*:
a
E
classe
to,
da
para
da
itmho dc 10.1.1. o
Joaquim — José Rodrigues L.ade Araujo — ivena- Republica assignou presidente
o seguinte dcNomeando, Interinamente,
,\6- do Felisberto
meirinhas — José da Silva EsívaZeleilúo
e
Antônio
to da Silva
da — José Gomes Portelladas — lety Britto e Leonor Maia C; Lou- dos Santos, da classe D para a L: creto:
"Artigo i" — Não haverá, no
i>'«— Josc tinho, dactylügrapho. classe
José Pereira do Souto
Armando Idio Feijó. da classe li corrente anno. a reunião congresmwiOs,
de
corredor
de
—
1'avara
lugar
Cardoso
losé
de
uiaride Macedo
— Ame- para a C: na carreira
suai dos membros do Cons^ltio Su—
res — João
Luiz
Joaquim Antônio da Rocha e Silva
nlieiro: Wenceslau Vital da Silva
forte -r, Carlos José aa da classe A para a B: — por ue nerior das Caixas Economizas reFrancisco de Miranda — JoaqUirn rico Mon
deraes a oue se refere o artigo 18
Freire Rocha — Florentino Diegues uon- recimento, na carreira de opera- do
Joaquim
Moreira Lopes
Capitulo II do
Regulamento
rio de arsenal; Toáqtmn Mana- baixado com o decreto 11
Luta — Joaquim das Neves Ma- çalves — Joaquiip Theoplnlo Ku—
— João Carlos da Rocua
110 da Silva — Octaviano Kosa 24.427, de 10 de iunho de ii>;ugarido — Joaquim Pereira— Ciuz sa
—
Ma- de Lemos — Álvaro Manoel Boi—- Luiz da Rocha Miguel
Ma- João Caldeira Tolenliuo
a (
Revogam-se
Artigo 2° —
da classe F para a G: UiU disposições em contrario",
noel Ferreira — Manoel Pereira noel Murca Junior — Manoel U^Ses.
ernardo Peixoto — Manoel LarMorgado — Manoel Alves de Mo- gues Gonçalves e Nabor Go:u,aiO presidente da RepubliCo.wa ves Franco, junto á Alfândega oe neiro Magalhães e Álvaro Perei- ca assignou
raes — Manoel Gomes da
alterando,
decreto-lei
a
—¦ Manoel Luiz — Manoel da Santos, no Lstado de São Paulo; ra Sampaio, da classe E para
— Bernardino lvahy Silva — Egyuio F: Pedro Moreira da Silva — Au- sem augmento de despesa, o actual
Silva — Manoel Rodrigues
da lusti—
orçamento
Ministério
do
de gusto Pereira da Paixão
franGonçalves
Manoel Lourenço — Manoel An- Zanota — Oscar
— Isaias Maria de ca.
cisco
Cesario
Gonça<Theodozio
Lady
—
e
dn
Aguiar
Mario Pereira
tonio Vieira
'ienle ves,
O presidente da Republie Desiderio Frederico AuLacerda — Maria Augusta
junlo a Alfândega de Feio- Jesus
gusto. da classe D para a E: i.a ca assignou decreto approvanuu a
Paulino Antônio d'01iveira — tas. no Estado do Rio Grande ao carreira
Firmo tabeliã numérica do pessoal, éxlrfi
de
marinheiro:
Silvino Santos Abreu e Victorino Sul; Vicente João de Figüenetlo Braga deGouvéa. da classe B pa- numerario-mensalista da SecretaPereira Carriço. naturaes de Por; Campos, junto á Alfândega de Be- ra a C; Manoel Santiago
Dias ria do Supremo
Tribunal 1!cük—
tugal; Fábio
Gansini
José lém, no Estado do Pará: e, Aira Bello. da classe A para a B.
ral.
—
'lcct£Soares,
Lobo
—
junto
bino Gama
Busanelli
Tornando sem effeito os
José
Jantobri
da RepubliO
Pasclioal Domaria — José Si^no- Alfândega de São Luiz, no Esta- tos -de aposentadoria de, Ailtünlu ca assignou presidente
decreto dispondo òoSovverLeonel
—
—
Maranhão;
do
do
d*. bre supprimento
Pedro Galeazzi
rini
Grucci. no cargo de operário
José
temporário
_<"••
Magalhães, j 3* classe, das Officinas Geraús energia
Azevedo
de
Cardelli — Victor Masson — Luiz broWn
electrica, pela "The São
ForneÜi — Libero Janoni — Mi- membro do Conselho Administra»- i da Aviação Naval: Fernando 1'cr- Paulo Railway. Ligtb
Voand
da Wer, Company Limited", á Com*
chele Sabatini — Nicolau Danuão vo da Caixa Econômica Federal do reira Netto Trigo, no cargo
Paschoal Segreto — Achibes Estado do Rio. devendo, nos tet- ejasse G., da carreira de opeiu- panhia Campineira
Tráçção.
de
decrc"o
do
S"
Miguel
artigo
de
Grràv— mos do s i°
rio de aviação: e
Brochieri — Ângelo Carlini
Luz e Força.
de
19
de
D,
da
car
classe
de
junho
ei.
no
cargo
da
24.4J7,
11.
disiriÂngelo Fontana — César Girondi
Dispondo sobre a
Máximo Empinotti — Nicola 10-34, exercer as funeções de pre- reira de operário de aviação.
luiição de prêmios em sorteios t
se
acharem
Conselho.
Supprimindo.
mesmo
por
do
sidente
—
o
dando
outras
preprovidencias,
Chiapleta
Morganli
Onofrio
Concedendo dispensa a João An- vagos, os seguintes cargos exce- sidente da Republica assignou
o
Alberto Merenda — Antonicua
ao
B,
caireiGuimarães,
17
da
Oliveira
dentes:
classe
da
tonio de
seguinte decreto:
Agostinelli Veronese —
Alficdo lugar
AaConselho
armamento;
do
ra
operário
de
membro
de
de
g
"Artigo
Carlos Ferrari — Caetano Servi- nunistrativo da Caixa Econômica da classe A. da carreira de oj.ci° — Os sorteios «ali1
—
zados pelos clubs de .niercadom31
done — Domingos Silvestre
D.
Rio.
do
rario
arsenal:
da
classa
Estado
de
a
do
Federal
Dante Archolini — Emilio _de
Homero Cetello da carreira de operário de avia- ou mediante a distribuição de eou- |
Dispensando.
Nardi — Esveno Fabrini — cr- do Amaral Varella. official adiiu- ção: 2 da classe A. da carreira pons sorteaveis. de que cogita .0
—
xiesto Zerlotini
Francisco Ceai- nistrativo, classe 12 do
a-i decreto n. 12.475. de 2.1 de maio
Quadro de operário de imprensa: »
üone Filho e Francisco Fcrtari Supplementar. da funeção de ms classe B. da carreira de opeiar.u de 1017. modificado pelo decretonaturaes da Itália; a Digo Lis- pector da Alfândega de Mánaos, de radio: 1 da classe A. da <.a;- lei n. 854. de 12 de novembro
mas Sabariego — Dimas Aloiisò 110 Estado do Amazonas.
reira de mecânico: 25 da
classe de 1938, serão quineznaes ou di!
José Faini — Luiz Celso —
Designando Sylvio Taborda Ri- D. da carreira de foguista: 2/ da prazos maiores.
Artigo 3o — A directoria das
Romão Garcia — Affonso Rob'.<s bas. official administrativo; ciasse classe C. da carreira de marinheiAntônio Ignacio Sanches — Be- I. para a funeção de inspectoi (Ia ro : o isolados dc servente de of- Rendas Internas e us Delegacias
lisario Castro — Francisco Be- Alfândega de Manáos, no Estaao ficinas. padrão C: 1 isolado óe Fiscacs nos Estados, por interineinstruetor, padrão K; 20 da tias- dio da fiscalização respectiva, p;onitez de Cara — Francisco 1k,c- do Amazonas.
Guimarães se B. da carreira • de , servente; videnciarão 110 sentido de que eesDemitlindo Aloysio
sias — José Rodrigues — José
Morante — Manoel Arrebola Mar- Lacerda, collector das Rendas i'c- A da classe B. da carreira de ope- sem os sorteios que, por acaso, cst;ns — Manoel Palomino — .San- deraes. em Conquista, no Estacio rario de armamento: 3 da classe teiain sendo realizados em nodesacarA. da carreira de operário de ar- cordo com o determinado
tiago Diogo Salgado e Sotero Cia- da Bahia.
Removendo, a pedido. José. Np- senal: 1 da classe E, .Ia caire;i-.i tigo anterior, devendo os inttiti;ruis, natijraes da Hespanha;
a
fiscal, de operário de aviação; 1 di elas- sados requerer, na forma da I«!i,
Leon Rousso, natural da Turquia; gVicira da Silva, policia
E. da Mesa de Rendas Al- se D. da carreira de fofluiafa: e a modificação dos planos respea Elisabeth Czedlv França — Emi- classe
no
Porto
Velho,
de
.» o da classe C. da carreira de ma- et ivos.
lio José Hinko — Alexandre C.c- fandeeada
preParagraplio único — Os
a Alian- riníiéiro, todos • do Quadro I ; 1
tado do Amazona.0, para
'mesmo
mente — Anna
George e
loio
Hit.i- da class B. da carreira de opera- mios a distribuir a prcstamistní
¦Manez, naturaes da Hungria; a dega em Manáos.. 110
do:
permutta Aguinaldo <iL!i- rio dc arsenal: z da' classe D, da iá habilitados na data deste dtRudolf Ieay — Nicolau Lázaro — tialho porSimonetti.
agente fiscal do carreira de fogmsta: 7 da classe creto-lei serão incluídos nos no.os
Guilherme Ricardo
—
Arnaldo imposto de consumo, no interior A. da carreira de marinheiro; ) sorteios
Fica pennittiiia a
Artiuo .1°
distribuição dc titulos da Uivi U

I Banco dos Funccionarios
Públicos
RUA DO CARMO, 57 E 59;

TAXAS PARA DEPOSETQS

mm'

CONTA CORRENTE POPULAR (MÁXIMO
10:000$000)

% a. a.

5'

CONTA CORRENTE LIMITADA (MÁXIMO

4 y2

50:000$000)

a. a.

CONTA DE PRAZO F X)
(

DEPÓSITOS ILLIMITADOS)

6MEZ1
"
9
12
12

5

"
"

COM JUROS PAGOS
MENTE

w-

CAPITAL

RS.
End. Teleg. "MUNBANCO"

DEPÓSITOS

AJmini.trat»o de Propriedade»

COBRANÇAS

Todas as operações Bancarias,

DESCONTOS

exclua. Cmbi.

São as seguintes as taxas nos depósitos em c\correntes :
a. a.
A Vista sem limite
4 V2 C;o a« a»
•
Limitada
•
a. a.
De aviso prévio
Nos Depósitos a Prazo Fixo :
a. a.
De 6 mezes
a. a.
De 12 mezes

NOVO MUNDO

NOVO MUNDO

COMPANHIA DE SEGUROS TEUUESTRES E MARÍTIMOS

COMPANHIA DE SEGUROS DE ACCI.
DENTES DO TRABALHO

Capital . .

4.000:000$000

Autorizada a funecionar pelo Decreto
11. 3.398 e Carta Patente n. 75, contru
riscos e accidentes do Trabalho

Tel. 23-5911
i

%

a. a.

8

%

3. a»

7

%

a. a.

MENSAL-

e ys2

° a. a.

Cauções, anticíireses, contas garantidas por effeitos cem, administração de immoveis

1.000:000$000

Autorizada a funecionar pelo Decreto
n 19.049 de 37 dc Dezembro
de 1939

—

End. Telejr.
F I I

NOVOMUNDO"

I A F s

S Ã O P A U L O — Rua Boa Vista, 57-61
PORTO ALEGRE — Av. Júlio de Castilhos, 133
1'ublica Federal, Estadual ou Municipal. como premio de soilcio.
comijctitido á fiscalização verit.cara orevia acciuisição dos títulos
sua effcctiva distribuição aos con.
temnlados.
„
Paragraplio único — . Ncnliu'ii
orentio poderá ser constituído ac
mais de uma apólice federal, crenuloüauumunicipal,
tadual ou
mente.
''
,
—
Nenhum posüuiArtigo 4o
dor de carta-patenle. expedida na
n. 12.475, as
decreto
forma do
2S de maio de 1017. poderá ' ,xiicr.ie
der os coupons sorteaveis,
devem ser ifratuitamente disu:buidos.
.
.
Ártico s° — A transgressão uas
d:deste
disposições constantes
creto-lei será punida com a caãJ.icão da carta-patente.
as
Artigo 6o — Revopam-se
".
disposições em contrario
NO CATTET.E
Despachou c coníerenciou coiii
o presidente da Republica, o ccmmisuo
neral Mendonça Lima,
da Viacão.
O presidente da Repub\ica recebeu, em audiências, a embaixada de bncharelandos da í-.iculdade de Direito de Porto Alegre. sob a direcção do sr. M.uio
Macclii: o sr. Alberto Dagmnu,
ex-intendente municipal de Montevideu; e ministro João Aloerto.

de
A inscripção ao consumo
provas para a carreira de vetennario. de aualciuer Ministério, oeia
aberta a 25 do corrente nesta çapitai, em São Paulo. Bello liorizonte e Porto Alegre.
As inscripções ao çonsuaio
ae
de provas para a carreira
contador, do Ministério da Kizeiida. e das carreiras dc contador e
conlabilista. de qualquer Minute:
rio. serão abertas a ss do çorrente, nesta capital, em São laulo. Bello Horizonte. Recue, balvador e Porto Alegre.
Os candidatos habilitados
na parte 1 da prova para leciiniDivisão
co de administração, da
dc Selecçao do DASP. deve.-ao
comparecer, hoje. e no proxinio
dia 22. ao Instituto Nacional ae
Estudos Pedagógicos, afim de se
submetterem <ás partes. II (poriuguez e direito administrativo) e
III (noções de estatística), respecli vãmente.
A parte T da prova para
servente, dos Ministérios da Guerra e da Marinha, e para servente
tle diversos Ministérios realizarse-á amanhã, ás 7 horas, no lasiituto Nacional de Estudos Peü.igoos
comparecer
gicos. Deverão
das relações
candidatos constantes
"Diário
Officu. .
publicadas 110
de hontem.
—— A inscripção ás provas yira
desenhista
(extranumerano

Ministério

Capital . .

Sede - RIO DE JANEIRO - Rua do Carmo, G5-67

Expediente do DASP

Fundado pelo Decreto 771, de 20 de Setembro de 1890

fr.

Mundo
BancoFinancial Novo
12.000:000$000

do Estado da Faralivbn. para íaeii
tico lugar no interior do bsiaao
do Rio Grande do Norie. c üesie
para aauclle, o agente fiscal Luiz
Gonzaga Fernandes da Cunha.
acuai cm
se
Extinguindo, por
vagos, os seguintes cargos exeeda classe G, da carreira
dentes: i "fiscal:
i da classe I. u,a
dc policia
carreira de official adminisir-uivo; 16 da classe C, da carreira ae
servente; 14 da classe D, da caireira de servente; 6 da classe L,
da carreira de servente : .1 da Unsse F. da carreira de policia f-.scal: 1 da classe D, da carr.-ira
de escripturario: ,1 da classe A
de machinisla marítimo.
NA PASTA DU TRABAL11O

IPKESIOENOIA DA REPUBLICA

í''

ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIO CARIOCA — Sabbado, 20 de Julho dc 1940

8

contratado c exlranumerario-mcnsalista), da Divisão do Material
do DASP. se encerra hoje, ás 14
horas.
A identificação da prime;ra prova escripta do concurso P.tra aecesso á classe L. da carieira de technico dc Educação, otra
feita hoie ás 10 horas, no looai
das inscripções.
A segunda prova será identuia
cada a 22, no mesmo local c
mesma hora.
ao
Deverão
comparecer
Serviço de Biometria Medica cio
Instituto Nacional de Estudos Potlagogicos. á praça Marechal Ancora. 1° andar afim de se suonictterem ás provas de sanidade e cacandiüdos
pacidade physica, os
approvados na prova para auxiliar
de escriptorio. de qualquer Aluiisterio. com excepçao dos Minisíerios da Guerra e da Marinhai
eu ios números de inscripção re.acionamos adiante:
Dias 25 do corrente, ás 1,1 horas: — 427 460 — 508 — 516 —
5.12 — S*Q — 54 8 — 5S1 —
..6ÍÍ8 — 680—7.17 — 7íi2 — 857 —
qo4 — Q2S e 10S8.
O certificado militar de
Vitalino Affonso Zauicola, perJido pelo próprio após sua redrauo
da da Divisão de
Selecçao
DASP, se acha á disposição do
interessado 110 Serviço de Dücumentaeão do mesmo
Depaitamento.

da

O ministro Gustavo Capancnia,
recebeu da sra. Eunice WeaWer,
presidente da Federação das Sociedades de Assistência aos Lazaros e Defesa contra a Lepra, ora
no Estado dc Matto Grosso., provem
seguindo na campanha que
desenvolvendo em todo o paiz pcia
construcção dc proventorios para
filhos sadios de leprosos, a iníormação de que somente em uma
cidade daquelle Estado a conecta
realizada com o citado obicccivo
alcançou a soturna dc 78 :Q26Sooo
No seu telegramma. accrescenta a
a
sra. Eunice WeaWer ter tido
opportunidadc de verificar a axcellencia da construcção do Leprosado colônia que o Ministério
em
da Educação está erguendo
Matto Grosso, onde existe giançc
11umcro.de doentes. Renovou auvla
sr.
ao
os seus agradecimentos
Gustavo Capanema, pela recente
conconcessão da verba de 1.520
ios á Federação de Assistência uos
Lázaros, para o desenvolvimento
de seus fins humanitários,
Do professor Luiz Fraga,
director do Instituto
Guanabara
de Educação, com sede nesta capitai, recebeu o ministro Gust.
vo Capanema, o seguinte teleguímma: — " Tenho a subida honra
de communicar a v, excia. a fimdação da Sociedade de- Paes.
Alumnos do Instituto Guanabara
de Educação, no deseio de coHa
borar com o governo na educação
nacional ".
.Pela portaria 11. ip.i, de •?
dc maio df iqjq. «o ministro da
Educação, sr. Gustavo Capancira.
expediu inslrucções referentes ao

Ministério da Guerra
O ministro da Guerra, general Jüurico Duiru. em coinpanliiii do dr. Joao Vieira de Matedo. estanelelrn em tíuiiraliy,
no Estado tio Rio Ornnde at
.Sul, visitou hontem pela mado
nhü a Escola Veterinária
Exercito, percorrendo demoradainentc todos os laboratórios
biológicos e de pesquisas desse
estabelecimento, bem como todos os outros serviços. Esteve
lambem presente a essa visita
o general Almerlo de Moura,
inspector do Primeiro ijrupo de
UoKiões Militares. Constatou o
ministro
Eurlco Dutra
mais
e
unia vez a perfeita ordem
disciplina reinantes no estabeloclmento
conimandado
pelo
major Almiro Pedro Vieira.
Eol concedida ao 2" tonente Carlos Valverde 1I0 Miranda. do 3" Grupo de Artilharia
de Dovsòí permissão pura vir
.1 esta-capital 0111 gozo de IIcença'para tratamento do sua
saude.
A Directoria de Aeronautlça recebeu com mu nica 0/1 o do
(liie o O corpo dó tenonlo Ellson
do Barros ülivolrn, tallecido 110
desastre uo Rio Pardo, conforrhò antecipamos, foi recolhido
n Porto Alegre e providenciada sua remessa para ò jazigo
da familia, em Fortaleza.
O ministro da Guerra, em
aviso ao commandante da 2.a
Região Militar, sediada na capitai de São Paulo, respondeudo a uin
desse
telegramrna
commando, declarou yue "para
completar o effectivo de 5.fi(i4
homens previsto para attonder
us
necessidades
dos
corpos
dessa Região, devo ser aberto
o voluntariado em época opport una".

Educação
regime hvRienico.dicthetico a
ser
Observado nos estabelecimentos c.c
ensino secundário e commercial,
subordinados ou fiscalizados
pelo
seu Ministério, nas quaes se encontravam duas recommenclaçõe».
a saber: quanto á restriecão do
uso de doces, limitado a uma da."
referieões principaes de cada du,
c ao augmento do consumo
ae
frutas.* que devem ser fornecidas
aos: alumnos
em duas reíeiçOe*
(lianas, oelo menos.
Indo ao encontro da suggestao
oue lhe fez. ha poucos dias. o ministro da Agricultura, o tituiar
da Educação acaba de estender essa recommendação aos hosptcats
e estabelecimentos do1 seu M.nij
terio. não compreendidos nas instruecões referidas,
completando,
assim, uma providencia tomada a
principio, com afinalidade educativa. mas,
inspirada,
iá agora,
tambem, nos interesses econonncos
naeionaes. attitigidos pelas
testricções. impostas pela guerra as
nossas exportações de frutas cimcas.

Está Doente ?
Envie nome, idade, sexo e
symptomas detalhados, A
Caixa Postal 4.458 — S. Paulo —- e receberá sratis uma
receita de médico especialis»
ta e espirita.

O tenente-coronel Plínio
Raulino de Ollv.flra. chefe do
gabinete da Directoria de Acroiiautlca, em avllo
da
PauAmerica, partiu hontem,
pela
manhã, para Curityba. em viafiem de fiscalização da róiu.
Dnhi proseguirá viagem até o
Rio Grande do Sul. devendo regrossnr quarta-feira próxima.
O ministro da Guerra, em
dais de tinntpm, autorizou os
nlumnos do Curso do electrlcido
dade da Escola
Technica
Exercito~a visitar S. Paulo, na
companhia do professor dessi»
JosO
estabelecimento, capitão
Varonil de Albuquerque- Trinta.
Procodente de Recife, onde
chefiava o Serviço de Intendeucia dn 7" Região Militar, cheA
esta caoital,
rou hontem.
sua família,
acompanhado
de
tondo viajado u bordo do "Pocorift". o fonentercorònel Joiló
Aiu;iis'o de Siqueira. liiss<i official superior, quo *oi na p.iuco nomeado chefe da 1* !>ivlsão ai- Direotorin dn fií-.in-1i»Pcia du Gierra. deverá psautnll a
dpjit/ii de poucos dias
O major
Penha
Nestor
Bvp.stl Coi úeslgiindò para cboíxrar num trabalho do Estado
MniOl'. tendo, por esso H.oti\o.
-:e apresentado ás -iltas nutoíidi-ites militares.
-- Passou á disposição
do
conniiando da 1» iioirHo MUItar o 2o tenente Ant.01.10 Valin de Paiva, do 2» Batalhão
d-i Caçadores.
De São Paulo, onda ffirs*
a serviço, regressou a esta cat.jtal o coronel Antônio .lu. frllva Rocha, director dos Serviços de Remonta ¦? VeterltihWii
do Exercito
Immelinluque.
mente reassumiu o .-;eu cargo.

Ministério do Trabalho
Ao ministro do Tra lia lho. o
interventor federai cm S. Paulo. encaminhou o processo concernente ao regulamento da Exposição de Commercio.- fiiclustria e Pecuário, organizada pela
Prefeitura Municipal dc llnurú.
a realiznr-se. dentro em breve. n.-KtucIla cidade paulista.
O ministro Waldemar Fiilcoo,
deferiu o Bcdido. dc accordo
com o parecer do Dépnrtnmp.íito Nacional dc Industria e Comnicreio.
Esteve reunido mais uma
.
vez o Conselho Consultivo
do
Serviço Central de Alimentação,
do Ministério do Trabalho, soh
a presidência do dr. Alexandre
Moscoso' e com n presença do
administrador do Serviço, encenheiro Marinho de Andrade e
do engenheiro encarregado dns
obras do restaurante
popular
da Pracn da
Bandeira
Entre
os. assuhiptos tratados na reumão figurou o relativo ao prolecto de um typo de caminhãothermico pnra a entrega dc refeijões nos estabelecimentos fabris.
——- O ministro do Trabalho.
sr. Waldemar
Falcão,
esteve
hontem no Instituto de Previdencia e Assistência dos Servidores do Estado e no Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos
Empresados em Transportes
e
Cargas, onde conferenciaram e
despacharam com s. ex. os res•jectivos
presidentes srs Lino
dc Sa Pereira e Helvécio Xavier
Lopes.
No Instituto dos Empregados
cm Transportes e Cargas, o ministro foi informado
pelo sr.
Hervccio Xavier Lopes, das providencias que a instituição está
tomando> para a construcção da
Vargas"
em
Ôy,íla Alegre,
4Vctul'°
Porto
para os seus àssomados. Estu villa terá 75 casas de dois t.vpos. sendo 81 de
sala, tres quartos c dependeucias e 44 de sala. dois cmnrtos
e dependências.
Para a construcção, foi aberta concorrência, a ella coiudiirecendo quatro
firmas,
lendo

apresen Indo

orçamento

mais

baixo Hacsslcr & WocliCKe Ltda
no valor de 1.334:380S0O0. comnroincllendo-sc
a
executor
ii
cnnsiruccão cm ,*100 dias corridos.
; O custo das casas será de réis
tíUfiOSnoO Dará o Ivno maior e
l(«2Sfl?nno nara o menor.
—— O ministro do Trahnlho.
sr. Waldemar Falcão, deferiu n
pedido da Companhia
Fabrica
de Vidros e Crvstnes do Brasil (Esberard).
para cancellamento das multas auc llie fórum
npplicodás pelo
Depnrtiiinppio
Nacional do Trabalho, em virindc de falta de oaeamento dan
ícrins a oue tinham direito 05
st'"5„'£,pçrnrios nuanto ao anuo
dc 11)35.
Está convidado a comparecer
ao Departamento Nncional de Iminigracão. no edifido do Minislcrio do Trabalho,
o cidadão
Alfredo
dc
Dutra
Barros, natural dp João Pessoa,
Estado da Píirnhvba.
—

Uma Cerimonia na
1." CR.

V^2^TJURAR BANDEIRA OS
MÉDICOS VACANI E RUY
CARNEIRO
Na 1.» Circumscr.psão
de
Recrutamento Militar terá logar, hoje, ás 10,30 horas, ma;s
uma cerimonia para
entre: a
de certificados de ressrvísLy-i
a cidadãos o,ue re.o-"'.-i'i'.3ríi'm
a sua situação perante o Serviço Militar. Entre os numerosos cidadãos que vão 1 receber
aquelle documento, figuram os
srs padre Asírogildo
KanisKl, Irmão Marista e professor de
seminário de São - José e os
médicos Rodolpho Vacani, chefe do Serviço de Saude do Banco do Brasil e Ruy Carneiro da
t/unha., A cerimonia será clirígida pelo chefe daquella Rcpartição', coronel Manoel Henrlques Gomes.

As Senhoras que sof írem!
dependem- quasi%£& |fe

c^a?SSanS^

quc se acompanham de coS S SS11ífJ}uantldade'
* e"°ünar esses lllales que tanto afíli».em .1
rr^fiLr SSíSuS* médicos receitam
PROTOVARIO, iricompaS^èSSSS««os
íavel
preparado, sob forma de pastilhas.
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FOOT-BALL — REMO — NATAÇÃO — BOX

,

DIÁRIO CARIOCA — Sabbado, 20 de Julho de 1940

Hoje
es quita é Tobis Disputam "Leves
ampeonato Brasileiro dos
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loo is, Um Dos Maiores Phenomenos do Nosso
Box, Defende Hoje o Seu Cinto de Campeão
(Uma Chronica de Helenico Para o DIÁRIO CARIOCA)
¦ Certa vez, em Santos,. num
sabbado meio quente, não tendo onde ir, resolvi entrar num
pequeno parque de diversões,
para vêr como era aquillo lá
por dentro. Não conhecia bem
ainda a cidade ou setisvostumes. A' porta do citado parque, porém, despertou-me um
Luna
grande cartaz. Dizia:
Parque. Hoje, grande espectaciilo de box.
Amanle da nobre arte, que
immediatamsnte
«ou. resolvi
conhecer aquelle centro de

Commente! o facto com um
eollega da Tribuna de Santos,
affirmando que alt estava um
futuro campefio,
se soubese aproveitar 0 não se estragar.
Os tempos se passaram. Eu
vim para o Rio. Disse a certo
empresário o que vira em Santos. Não notei interesse em se
trazer para esta cidade aquell?
pugilista. Mas entre nós, ha
um homem
se
que sempre
apaixonou pelos valores reaes
do nosso box. Quero me reíe-
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lulilx, o cninpcflo, o m
1» teve o llr.-isll, pericu
— for tiue nn«i liei «le
nic Ineciitlvou a eoiii|iiinta «1
•Mie

K

diversões, e comprei o meu In- |
grnso. Assentel-me numa incommoda cadeira de madeira
e comeque me custara 1OS00O "espectaeel a apreciar o tal
Dentre
cuio",
Boas lutas.
ellas, porém, uma me chamou
a attencão. Foi a que serviu
pata apresentar um pretinho
pequenino, sem pescoço, dono
de
de um punho fortíssimo,
uma complexão, para o seu tamanho de quasi anão, verdaUm
deira mente phenomenal.
rosto grande, cabeça descomunal, parecia um anormal. Seu
conhecido
adversário, muito
aqui no Rio, pela sua classe,
impstuosldade e maneira sclene derrubar
tifica de pelejar
bons pugilistas. Hans Norbert,
não conseguiu levar qualquer
vantagem, com toda a sua imconhecipertubavel calma e
mrnto de ring.
a luta chega ao seu termlao. Eu vi o negrinho abrir o
"cllnch", seguir para
o seu
comer, sem cansaço, sem a menor demonstração dc fadigado
mesmo não se dava com o seu
adversário. . .
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Está Desenganado ?
Envie nome, endereço, sexo, idade, profissão e descreva o que sente, para Calxa «Postal n.° 88 — Nictheroy — Estado do Rio, com
enveloppe sellado, que reçeuma
berá
gratuitamente
orientação segura.

MQLZBIER

11

I

oNTimcT.cn
T^gr

VÀBOPO/A
NUTRITIVA
PREFERIDA EH
TODO 0 BRA/IL
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vêr o repórter. Termina a massagem e começa a falar, confiando ao s:u interlocutor as
'finas
esperanças para o combate do dia. Combate r"! "ós espsramos, srja dos melhores já
vistos nesta cidade. E Tobis
diz:
— Ha um homem no Brasil,
que se todos os pugilistas o
imitassem, nós no3 podíamos
orgulhar do elemento humano,
que temos para a nobre arte.
Rubens
Lembro o nome de
Soares, esse moreno, que canta sambas, que escreve letras
melodiosas e vence em con••ursos de Carnaval e que comcolônia
manda também uma
de peixe. Mas que também no
Vi
ring decide paradas...
varias pelejas de Rubens Soa—
res — continua Tobis
disputando ou não o seu clnturão e não tive uma única
decepção. E' homem I Tem fibra. Fibra de campeão 1 Fossem todos como elle . . „
Tobis faz uma pausa. Atralargos
vessavamos os portões
da Feira de Amostras, o campeão faz questão de vir á redacção do DIÁRIO CARIOCA.
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ANECDOTA DA
TELA!
O FILM QUE VAE PROVO
CAR GARGALHADAS SOBRE GARGAM1AUAS !
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Nariz Fez'Exame
Medico
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rir ao tenente Euzeblo de Quel
*•'
••» °ntlm
&.
da
antigo «mvfmonvinnt.P
commaridànte
roz,
Policia Especial. E foi esse enthusiasta do nosso
pugllismo
que deu ao negrinho, que eu
vira brilhar em Santos, a opportÜtíidáde que o mesmo realmente merecia. Offerecou-lhe
o ensejo de se tornar Ídolo no
Rio. Foi aquella batalha que
lhe valeu como uma consagrao camção. Além de se tornar —
esse
peão do Brasil, Tobis
é o seu nome, — conquistou
coração de todos os cariocas.
o "QUERO
TENTAR IMITAR
UM GRANDE CAMPEÃO"
O repórter sabia que hoje
Tobis iria disputar o Campeonato do Brasil, pela terceira
vez. A primeira venceu, a segunda, na revanche, empatou
e deteve, portanto o titulo, e
hoje terá de se bater, com um
marujo forte que, ha mais de
tres annos, têm como pugilista a sua maior ambição: ser
campeão brasileiro dos leves.
O repórter foi ao encontro de
Tobis, no Estádio Brasil. Tomava elle uma massagem após
o treino. O campeão sorriu ao

Deverá regressar hoje, A capitai mineira, afim de reiniciar |
suas actividades, o technico |
Adhemar Pimenta, preparador
da Federação Brasileira.
A propósito do local da concontração e outros detalhes,
conferenciará hoje com o sr.
Benedicto Valladares, governador do Estado de Minas Geraes,
o dr. J. M. Castello Branco,
presidente da Federação Brasllelra de Footbaíl.
-.
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cnor cnmpcflo «le peso leve
nta pnru u rcporlcri
Ner urino a cima n«'"««". qua
o titulo que vou «lefeiulerf

Castello Branco Confe*
rendará Hoje Com o
Governador Benedicto
Valladares
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Compareceu, hontem, A tarde,
ao Departamento Medico da
I.iga de Footbaíl, onde se submetteu po exame para que foi
o
convocado,
previamente,
player Nariz fdr. Álvaro Cansado), chefe do Departamento
Medico do Botafogo F. C.
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Uma Reunião Que Servirá Para Traçar
Novos Rumos ao Botafogo F. C.

69B

Paula e Silva ao entregar a
De posse deste relatório o seOutro assumpto deverá ser,
presidência do Botafogo ao se- nhor João Lyra vae reunir to- também, o da retirada dos carnhor João Lyra, apresentou um dos os dirigentes dos diversos tazes que chegam ás vezes, a
circumstanciado
relatório do departamentos afim de tomar se tornarem inconvenientes e
tempo que dirigiu os destinos as providencias que são apon- que estão como uma diminuiçfo
do club. mostrando suas activi- tadas pelo sr. Paula e Silva.
aos Jogadores espalhados pelas
dades e fazendo ponderações
Kntre os pontos mas visados diversas dependências da sede
acerca das observações que fez nessa reunião serão tratados a do club.
nos diversos sectores da adml- reorganização definitiva da dlEsperamos que essa reunião
nlstração do grêmio alvl-negro. recção de footbaíl que deverá que vae promover
o sr. João LvDesses sectores, o aue soffreu ser entregue a uma pessoa de ra seja um ponto de partida
mais acurado exame foi o De- real competência e que seja ca- para os novos rumos quo propartamento de footbaíl, com es- paz de collocar o team do Bo- metteu o presidente dar as colpeclalidade na parte dos profls- tatogo em situação boa e não sas da administração do BotaE promette durante o trajecto sionaes.
deslocado, como está.
fogo.
conversar mais sobre a sua peleja de hoje.
Como lhe ia dizendo —
reinicia o campeão — meu desejo é somente um. Imitar,
no coração, na fibra, na cora»
gem em tudo esse moreno que
deixou o ring como verdadeiro campeão . . .
"FAREI TUDO PARA VENCER, COMO PROVA DE MEÜ
AGRADECIMENTO A QUEM
ME DEU VALOR"
"Big
O carro já nos havia trazido As Equipes Que Tomarão Parte no
Parade" Desta Noite — DIAá nossa rectacção. Tobis sobe as
RIO CARIOCA Patrocinará o Interessante Certame
escadas do jornal, com rapidez de um raio. Sempre ágil,
O palacete da Praça Maré- gadores: Alexandre Barbeita cio Neves, Hélio Carneiro i
campeão. Na redacçâo, busca jumo á mesa do repórter chal Deodoro estará hoje enga- Filho, Wilson M. de Araújo, Se- Castro.
TEAM — FRANCISCO GUIuma cadeira e se senta. Rei- lanado, com a inauguração do raphim Silva, Osman Rocha.
primeiro Torneio Interno de
MARAES (1.° secretario)
nlcia a palestra. E diz:
Tenho um grande dever Volley Bali, promovido pelo de- TEAM — ÁLVARO BARROSO
Capitão: José Cantuaria; josportivo
veterado
partamento
(1.° thesourelro)
gadores: João de Andrade P.
para com o publico. A elle de- no
Club de São Christovão,
Capitão: Mario Corrêa de Alves, Geraldo Souza Gltahy,
vo o motivo do animo e da
Souza; jogadores: Orlando Mar- Francisco" Ralnho, José Dias
vontade que tenho de vencer. entre os seus associados.
Disso não me posso esquecer.
Organizado por iniciativa do Uns, Alberto Real, Claudino Jardim.
Elle pode estar certo de que dedicado sanchristovense José Silva, João Caldas Machado.
TEAM — H. BECK GUIMAsubirei o ring disposto a todos Cantuaria, actual vice-presiden- TEAM — ALUUSTO LUPES
RAES (2." secretario)
os sacrifícios para conquistar te da velha agremiação, o cerCapitão: Souza Pinto; joga(2.° thesourelro)
Capitão: Roberto Vieira Vaz: dores: J. A. Mello, Domingos
meu objectlvo, que certamen- tame que, por nimia gentileza
te deve ser também o de meu de seus organizadores, terá o jogadores: Alberto Castex de Santos, S. Marinho, Humberto
contendor: a victoria. Foi o patrocínio do DIÁRIO CARIO- Freitas, Domingos Calvilho, De- Tonclote.
appiau- CA, inaugura-se esta noite com
próprio publico, me
dindo-me, incentivando-me, das o desfile das seis equipes, na
cadeiras, das archibancadas c disputa do primeiro titulo: o
das geraes que me deu anl- de campeão do Torneio Inimo e torça liara vencer numa tium.
terra estranha. Hoje — repito
parada sportiva desta noi— devo-lhe essa gratidão. E te. A em
que se verão em conO Campeonato
Carioca de#
elle pode estar certo que sa- fronte novos
e antigos ases da
berei pagar, embora caro, essa pelota, terá inicio precisamen- Basketball, em sua phase iniciai marca paia a próxima ter- Inglez Tem Novo Club
minha divida, como prova de te ás 20,30 horas.
agradecimento
ça-feira a realização da segunmeu profundo
vlece
campeão
Aos
quadros
cona serem
da rodada. Os
pelo que elle me fez Uracampeão do Torneio Initium effectuados são jogos
O Bomsuccesso concedeu
os seguintes:
quistar: o Campeonato
directoserso offerecidos, pela
TIJUCA X FLUMINENSE
sileiro de peso leve.
transferencia
de Inglez para
„^„„
ria, dois ricos trophéos.
Gymnasio da rua Conde de um outro club filiado
A BATALHA DE HOJE
escalação
á L. F.
a
seguinte
a
E'
subir
vae
Bomfim.
Tobis, como se vê,
R. J.
VILLA X VASCO
hoje a arena do Estádio Bra- rias equipes que jogarão:
Rink da Av. 28 de SetemHontem, o contrato do antisil, para uma grande batalha.
—
A peleja que lhe pode arrancar TEAM DE Dr. MOTTA REZEN- bro.
arqueiro suburbano com o
go
(Presidente)
FLAMENGO X CARIOCA
a cinta de campeão nacional
seu novo grêmio foi registado
dizer
Barda
Gávea.
Gymnasio
Peres
não
E
Djalma
Capitão:
podemos
dos leves.
na Liga.
A terceira rodada a ser reaque elle esteja livre desse pe- roso; jogadores: Milton MarO compromisso 6 de tres meadversário,
comporseu
sexta-feira
na
lizada
! rigo, pois que
Uns, Nelson Antunes, Ernesto
zes. a titulo de experiência, re'Balthazar
Cardoso é perigoso, Carvalho dos Santos, Manoel ta os seguintes "matchs":
'tem
CR. BOTAFOGO X TIJUCA cebendo o Jogador oitocentos
fibra e, pode-o surpreen- Carvalhal.
mil réis mensnes de ordenado,
— JOSÉ' T. CANTUARink do Mourlsco.
der. E' uma batalna que se poTEAM
VASCO X BOTAFOGO F. C. além rias gratificações costude antever como das mais inRIA (Vice-presidente)
meiras.
Rink de São Januário.
teressantes que se poderia proCapitão: Accaclo Neves; jopublico
ao nosso
porclonar
amante da nobre arte.
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Hoje o initium' do Torneio de
Volleyball do Club de São Christovão
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Realiza-se Amanhã a
3: Competição de Natação no Gymnastico
Portuguez
A DIRECÇAO do certame
O Club Gymnastico Portuás 10
guez realizará amanhã,
horas em sua • piscina, a 3'
competição de natação, destlnada exclusivamente aos seus
associados.
Serão eifectuadas treze provas, promettendo todas ellas.
offerecer desenrolar bastante interessante.
Aos vencedores das provas, o
Gymnastico Portuguez offerecera valiosos prêmios.
A direccão do certame está
constituída dos seguintes elementos :
Direccão geral : Rubens Mendes da Rocha e Annibal Gonçalves Filho. Direccão technica:
Octacilio Braga. Preparador :
Orlando Amendola. Juiz de
partida : Darcy Simas Mende chegada:
donça. Juizes
Yberê F. Carreiro, Cândido
loureiro Jr. e José F. Areai.
Chronometrista : Synval Salvali. Apontador : Jorge Pinho.
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froxymos Jogos do Campeonato
Carioca De BaskeSball

Seremos Representados, Mesmo,
Por um Team Sem Expressão...
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Prevalece a Vontade dos Deuses, Inimigos dos Nossos Sports
Pimenta viajou para o Rio Grande, visitou dos cracks (sic) para a nossa representação.
Agora voltam os gaúchos á baila e Pimenta
o Paraná e terminou sua tournée de observa- requisita oito players para experiência.
O Rio Grande do Sul não deve ceder seus
ções em Bello Horizonte. Na capital mineira,
o
jogadores,
pois devem, seus paredros sportivos,
entre
fraquisslma
assistiu a uma partida
estar fartos das desconsiderações e do menosdos
um
treino
America e Athletico e presidiu
prezo dos dirigentes da F. B. F.
Mas se a Liga gaúcha resolver acceder ao
doia seleccionadoo indicados pela L. A. M. A. F.
No ensaio dos scratches foi feito um sem pedido da Federação e mandar para concennumero de modificações, e no final de tudo tração que fará em algum ponto doLa paiz, a C.
Paz um
isto elle escolheu vinte e dois players para os B. D. não conseguirá mandar a
acima de medíocre.
preparativos de nossa representação no Sul- scratch
Os jogadores requisitados, salvo pequenisAmericano.
simas excepções, são elementos bisonhos e inA esses jogadores mineiros devem juntarem uma reoresentaçío
se oito gaúchos observados no seu passeio aos capazes, até, de figurardisputar
um campeonato
regular, mesmo para
a
interessante:
regional.
é
dos
jogadores
situação
A
Com os jogadores que Pimenta foi obrigado
pelo teprincipio, elles foram considerados,
vencerá, fichnico, como optimos e até comparados aos a seleccionar a representação não d'svy/
"i1 "s
que
melhores do Rio e de São Paulo; depois,' Cas- quer, qualquer dos teams Janeiro
ou cie bão.
tello Branco faz declarações e diz: elles podem camneonatos do Rio de
¦* • í!
ser dispensados, porque Minas seria o celeiro Paulo...
-.'¦>M
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QUE TERRÍVEL
SEGREDO IMPEDIA-A DE CASAR?

PALÁCIO

FEIRA
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Depois do "I'»s
teur", surgiu
"Zola"...
E agora, a Warncr apresenta
outro maravilho
si» filin blographlco

TliBlS

Após saldar o compromisso
em São Paulo, contra o Corlnthtnns, regressou, hontem, a
esta capital, a representação de
proflsslonacs do Fluminense.
Ao desembarque dos trlcolores compareceu grande numero
de pessoas e, conforme attestamos, todos os players chegaram satisfeitos com a acolhida
dispensada pelos bandeirantes.
Queixam-se, comtudo, do emprego de violência dos players
bandeirantes, razão pela qual
contundidos vários
chegaram
jogadores. Dentre elles, apresentam-se machucados c neces-

0 Flamengo

sitadoc de rigoroso tratamento,
Capuano, Bioró.
os tricolores
Spinelli, Moysés, Adilson e Pedro Amorim.
PREPARATIVOS PARA O
PRÓXIMO INTERESTADUAL
i> Fluminense terá o domingo livre e só tem compromisso
deverá
quando
quarta-feira,
enfrentar o Palestra-Italia para
o prosegulmento do Torneio
Rio-São Paulo.
Os tricolores iniciarão, hoje,
as suas actlvidades preparatorias, afim de reorganizarem o
eci team para o seu jogo com
os paulistas.

Receberá Um Adversário
Na Gávea...

lnglez, ao Que Parece, Terá Uma Opportunidade — O Campeão da Cidade Será Vencido
Novamente ?
Conscios de suas responsabiO Flamengo terá a cumprir
amanhã uma tarefa perigosa e lidades, os rubro-negros têmbastante dlíficll. Isto porque se preparado com todo o rigor,
terá que enfrentar um quadro e, conforme demonstraram no
de possibilidades e que muito ultime ensaio, encontram-se em
conpoderá fazer paru antepor toda bom estado physieo c em
portanto, de lutarem
a resistência ás pretensões dos dições,
campeões. Os rubro-negros es- com toda a fibra e enthusiasmo
tão certos de que terão diffi- para arrebatarem os necessaculdades para transpor a bar- rios dois pontinhos.
A direcçâo lechnica do Fiarelra, mas irão á cancha conapresentar,
pretende
fiante em sua íorça e todos os mtngo
esforços empregarão para não amanhã, a sua equipe com peserem surpreendidos pelos ad- quenas modificações, entre as
quaes Walter no arco, Cáxániversarios.
ladea! Collocad» no terceiro pos- bú nu centro do ataque,
e Zizinho.
to, a dois pontos do leader — do por Leonidas
— o Flamengo
NA CANCHA DA GÁVEA
Fluminense
O Flamengo jogará contra o
muito necessita da victoria, pois
o revés significará o seu maior club de Thaddeu ria cancha da
estando o seu inicio
afastamento do ponteiro e, por Gávea,
conseqüência, maiores difíicul- marcado para as 15,30 horas.
dades para a conquista do A preliminar será iniciada ás
13,30 horas.
campeonato.

Campeonato Juvenil De Basketball
OS JOGOS DE AMANHÃ
O Campeonato Juvenil de
Basketball proseguirá amanhã,
pela manhã com a realização
cios seguintes jogos:
SAMPAIO A. C. X VILLA
IZABEL F. C.

nas

Rink da rua Antunes Garcãi.
Alfredo dos Santos Cunha
Júnior, arbitro; Abdias Barreto
da Silva, fiscal: Bcrgson Maciel
Pinheiro, chronometrista; Carlos Soares do Couto, apontador; Potyguara Miranda, delegado.
i
GRAJAHU' T. C. X C. R.
VASCO DA GAMA
Rlnk da Av. Engenheiro RIchard.
João Bresciani, arbitro; Heitor Abreu Soares, fiscal; Adolpho Peres Filho, chronometrlsta; José Jorge Marques, apontador, Antônio C. Braga, delegado.

COSTA LOBO A. C. X C. R.
BOTAFOGO
Rlnk da rua Costa Lobo.
Pulcherio José de Calazans,
Francisco
Oswaldo
arbitro;
Freire; fiscal; Mario Ferreira
Loureiro, chronometrista;. Avelino da Cruz, apontador: Wladimir M. Duarte, delegado.
C. R. BOQUEIKAO DO PASSEIO X TIJtJCA T. C.
Rink da rua do México.
Luiz Mergulhão, arbitro; José
Cerqueira Lima, fiscal; Orestes
chronometrista;
Montenegro,
Manoel C. Machado, apontador; Juvenal M. Costa, delegado.
TORNEIO INFANTO-JUVENIL DE BASKETBALL
Em continuação ao Primeiro
de
Infanto-Juvenil
Torneio
effectuado
será
Basketball
amanhã, no rink da rua Mexico, o encontro entre as equipes
do Boqueirão e America.

IV»:;-
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O São Christovão Irá
Também a Petropolis

S. O. S. — Serviço
de Obras Sociaes

Julinho Convidado a
Comparecer á Liga

I

O Que Vae Pelo
Botafogo

Segue, Hoje, Para São
João Del Rey, o São
Christovão

UM TORNEIO INTERNO
DE FOOTBALL
O Botafogo F. C. resolveu
ROBERTO COMMANDARA' A
LINHA ATACANTE COMPÔS- promover um Torneio Interno
de Football entre os seus assoTA DE RESERVAS
ciados, tendo aberto as inseriO S. Christovão embarca, pções na gerencia, em livro eshoje, para S. João dei Rey, peclal. Também por carta dirlonde enfrentará a equipe dó :gida ao director do Departamento de Communlcações, o assoAthletico.
A principio, temeu-se a im- ciado poderá inscrever-se no inpossibilidade da excursão. Hon- teressante Torneio, encerrandotem, no entanto, a despeito de se as inscrlpções no dia 12 de
ter o sr. Castello Branco con- agosto próximo.
Os quadros terão os nomes
cedido a permissão por equidade, foi communicado á F. B. i dos sócios grande-benemeritos e
F. que o club mineiro está filia- j beneméritos do club alvl-negro.
DOS ANTI-¦-.,--„_„,_..
ADMISSÃO
do á Liga de Juiz de Fora. -,A RE
,„% B„^Arnfi.
J S. Christovão seguirá des- «°fJ^°^P°J^™2
falcado da linha de forwards , Terminará no dia 31 do cortitular, pois seus componentes rente, o prazo para a readmlsnova
estão contundidos e sob trata- são, sem o pagamento dedo Bosócios
dos
antigos
jola,
mento medico.
De modo que Fuertes Curtiss, tafogò que se afastaram do quaouVillegas, Joaquim e Juan Carlos dro social, espontaneamente,
por motivo de atraso no paganão irão á cidade mineira.
suas contribuições
A linha alva jogará com a mento de
ingressar novaseguinte formação: .loãoslnho, mensaes.no Para alvi-negro o exclub
Nestor, Roberto, Nena e Ma- mente
sócio assignará nova proposta,
thias. Sua defesa,. porem, vae
do mez de julho em
integrada de todos os seus com- pagando
diante.
ponentes titulares.
i

MINAS DO
Producção
Producção
Producção

30.000:000$000

RIO GRANDE DO SUL
BUTIA*
em 1937 — 402.493.710 Kgs.
»
em 1938 — 409.000.000
»
em 1939 — 474.545.080

UNHA REGULAR SEMANAL COM SAIDAS FIXAS ENTRE
PORTO ALEGRE, WTOYA, COM OS VAPORES ;
"CHUY"
"CAXIAS"
n
BUTIÁ" "HERVAL" - "MACEIÓ" — "OLINDA"
"TIETÊ" — "P ALEGRE"
"PIRATINY"
"TAQUY"
"TAMBAHÜ"
SAÍDAS

O half-back Vicentini, desde
que veiu do interior de São
Paulo, agradou a direcçâo teclinica do tricolor.
Seu contrato terminou e o
tricolor resolveu reíormal-o.
O novo contrato do player
tricolor foi feito nas mesmas
bases do recem-terminado.
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O jogador Paulista, victlma
do desastre de automóvel, em
Miguel Pereira, no qual perdeu
^ vida, havln sido convidado
pelo seu ex-companheiro do
Athletico, Hamilton Ferreira,
Juntamente com Bibl, para tomarem parte na festa que oi
sportistas dessa cidade fhmunense realizavam em regosijo
pelo seu regresso ás hostes do
club local.
Em melo das festas, chegou
a triste noticia do desfecho do
passeie de automóvel. Immediatamente foi a sala de festas
transformada, por Iniciativa de
Hamilton, em câmara mortuaria.
Quando os directores do Bomsuecesso chegaram áquella eidade fluminense, já haviam sido
tomadas todas as providencias
para o sepultamento do mallogrado jogador.
Por oceasião do feretro, toda
a população de Miguel Pereira
acompanhou o corpo do indltoso player á sua ultima morada.

O Bomsuccesso e a
Imprensa
A dlrectorla do Bomsuccesso,
attendendo á falta de commodidndc com que lutam, actualmente, os jornalistas, para o
desempenho de suas funeções,
no estádio da Estrada do Norte,
resolveu ampliar as accommodaçõe.'- do Reservado da Imprensa na archibancada social,
augmentando mais vinte cadeiras.

Consultas Grátis
Para as doenças internas
e nervosas, o Dr. R. Costa
tem methodo próprio Dará o
tratamento, baseado nos
princípios da doutrina ESPIRITA, attende por correspondencia a todos que
symptomas
lhe
enviarem
bem detalhados, nome, idade, enveloppe sellado e sobescriptado para resposta. Pedidos à CHARITAS. Caixa
Postal n.° 2538 — Rio de Janeiro.

Patente de Invenção
N. 23.812

Nervos
IN»
ii

DR. NEVES-MANTA

TACHYGRAPHOS

SABBADOS

•

PARA CARGAS E MAIS INFORMAÇÕES :

AFFONSO SILVA
Av. Rio Branco, 26 s|Ioja

l*.

i >

A População de Miguel
Pereira Prestou Homenagem ao Player
Paulista

REALIZA-SE AMANHA ESTA
INTERESSANTE COMPETIÇAO SOB OS AUSPÍCIOS
DA L. C. C. M.
Momsen & Harris. Agente üfQuando foi elaborado o calendário official
da presente ficial da Propriedade Industrial,
i temporada cyclista, a Liga Ca- estabelecida à Praça Mauá, n. 7,
d=
rioca de Cyclismo e Motocy- t8°, nesta cidade, encarreua-se
" Aperteiclismo deliberou fazer disputar promover o empreso de seRtitanca,
eonmentos em papel de
j provas de cyclismo inéditas e nos processos de sua fabricaentre nós. Depois do retum- cão", prtvileeia.flos pela natenie,
I bante suecesso alcançado pelas supra* exarada, de propriedade Q-»
i provas de Perseguição, 100 ks. The Todd Companv, Iríc.
"á austráliaj contra relógio e
¦ * *
! na", a modelar entidade cario- '«¦«¦««¦i««iiiii>i
ca. conforme determina o seu
i calendário, designou o próximo
: domingo para a disputa de mais
sensacional
I uma
competição,
"Prova de Rampa"
j ou seja a
que, estamos certos, Irá alcançar um brilho excepcional visto que nesse cotejo intetessanRUA
os mais categorisados corSEN.
DANTAS. 40
j te
redores cariocas que intecrom
AS
DE 3
6 HORAS
os clubs filiados á L. C. C. M.
terão de escalar, em vigorosas
nedaladas, uma Íngreme subida.
O local da prova escolhida
pela Commissão Sportiva 'da
L. O C. M. será a ladeira cia
OBTÉM BONS EMPREGOS
rua Pedro Américo, ao fim fia
CURSO PRATICO
rua Bento Lisboa estando
,a
E EFF1CIENTE
marcada
partida
para ás 9 noras, sendo a ordem de largada
Rua 7 de Setembro n. C5 —
dos
concorrentes de
7.° andar
accordo
com o sorteio procedido.

AVENIDARIOBRANCO, 26-2.° and. -~ Tel. 23-6100
RIODE

M

Prova de Ciclysmo
Em Rampa

CARGAS PELO ARMAZÉM 15 DO CÃES DO PORTO

LIVRARIA ALVES
e «cfldemlcoí

Rs.

1

sentará quatro interessantes encontros. A final, como é publlco e notório, reunirá Balthazar
Cardoso e Tobis, em disputa do
titulo brasileiro dos pesos leves.
Na semi-final veremos Garoto
de Bronze em luta com Adolpho Vieira, um pupillo de Busone que caminha, firmemente,
para o estrellato pugilistico. A
segunda peleja será travada entre Mesquita, campeão braslleiro dos penas, e Gibson, uma revanche que este ultimo sollcitou. Finalmente, na abertura
da noitada, apparecerá o amador Emmanuel Fonseca, devidamente licenciado, pelejando com
ex-campeão brasileiro dos penas, Vicente Rodrigues. Este encontro faz parte da serie organizada dentro dos preparativos
de Fonseca para o próximo
Campeonato Sul-Americano de
Box Amador, onde espera levantar o titulo da sua categoria.

O RIBEIRO JUNQUEIRA F.C.
E' FILIADO A* LIGA
MINEIRA
DE JUIZ DE FO'RA
O presidente Domingos Vassaio Caruzo consultou, hontem.
Technico da
o Departamento
entidade da rua da Quitanda,
afim de certificar-se se o Ribeiro Junqueira F. C, da cidade de Leopoldina, estava filiado
á entidade local.
Respondida affirmativamente, a consulta, o responsável
pelos destinos do grêmio rubroanil deliberou aceitar o convito do grêmio mineiro para excursionar na próxima semana
á cidade de Leopoldina, deveudo a embaixada ser confiada ao
sr Annibal Bastos, dedicado director de sports do Bomsuccesso.

COMPANHIA CARBOMFERA RIO - u*™
Realizado :

iir

da Noite
O Bomsuccesso Pode O Programma
Pugilistica de Hoje
Jogar em Leopoldina O programma de hoje apre-

CARB0NIFERA
Capita!

JANEIRO

DE

Praia do Caju, 68 — Telephones : 28-0320 e 28-1919
— Ilha da Pombeba Telephone : 28-0197 —
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Reformado o Contrato
de Vicentini Com o
Fluminense

eoHegiae*
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O Framar Quebrou a
Invencibilidade do
Dopolavoro

i
i
,
J

¦

PEDRA

DE

CARVÃO

DE

IMPORTADORES

de#
O jogo complementar
effectuado na
amanhã será
cancha da Avenida Teixeira de
do
Castro, entre as equipes
OcBomsuccesso e Bangu'.
cupando as ultimas
posições,
nenhum interesse desperta esse
te choque, muito embora
acredite que os litigantes joO encontro de invictos realigarão com enthusiasmo e todos zado na Casa d'Italia entre
os esforços empregarão
para as representações
O. N.
do
conquistar a victoria e melho- Dopolavoro e do Framar, consrar suas situações.
um espectaculo soberbo
tltuiu
de basketball e disciplina.
Os adversários foram dignos
um do outro levando a melhor
o mais favorecido pela chance.
Os rapazes do grêmio do EsO S. Christovão, attendendo
a um gentil convite feito pelo tado do Rio mantiveram-se inPetropolitano F. C, da linda victos, emquanto que, os defencidade serrana, que na semana sores do O. N. Dopolavoro
o
primeiro revés
em curso celebra mais um an- soffreram
nlversarlo de existência, envia- em prelios amistosos, i
A assistência numerosa que
rá o seu team de amadores que
desfruta optima collocaçáo no assistiu a esse embate, não recampeonato da cidade, reforça- gateou applnusos aos litlgando de vários proflsslonaes para tes, comportando-se de forma
um Jogo amistoso, a ser dispu- elogiosa.
Brevemente os dois clubs voltado amanhã no aprazível gratarão a competir, pois, na parmado do Petropolitano.
Para este jogo estão convo- tida efiectuada, não ficou poslcados todos os elementos, de- tlvada a superioridade de um
tendo entrar em campo o team sobre o outro.
assim constituído — Cld —
O embate que foi conduzido
Paulista e Julinho — Picabéa, a contento de todos pela ardiMollnar e Gualter — Isitíro, tragem de Nelson José Adriano,
Villegas, Joaquim, Pisca e Hely. director de Offlclaes da L. C.
Como se verifica, o team está B., auxiliado efficazmente por
optimamente constituído, con- Paulo Silva, guarda da equipe
tando com boa defesa, pois, do Vasco, ofiereceu os seguiualém dos zagueiros optimos, tes detalhes :
conta com uma linha média de
1» tempo — Framar. 25x20.
grandes possibilidades e comFinal — Framar, 44x42.
posta de elementos de projeFramar :
cção nos gramados cariocas.
Fellx (11) — Pastoria (2) —
Molinari deu provas do seu Ernanl (16) — Alfredo (2) —
valor no ultimo jogo com o Tatuhy (11) — Homero (2; —
Vasco, onde fez uma partida Maurício.
brilhantíssima; Gualter, u noO. N. Dopolavoro :
va esperança do S. Christovão, — (/,) •BOllf — osuojjv zpvr
firse
e que dia a dia vem
Walaemar (16) — Benedicto
mando e, finalmente, Picabéa. (12) — Scudieri (2) — Garcia
que pela sua technica, é um II (5) — Lameira.
No encontro secundário, o
elemento de grande valor.
Quanto á linha de ataque, O. N. Dopolavoro venceu por
com Villegas, Joaquim e Pisca 33x18.
no centro, por certo dará muito trabalho á defesa do Petropolitano.
Para este jogo o S. Christovão providenciou omnibus esassemelha geral —¦ a.«
peclaes, e os srs. sócios que deCONVOCAÇÃO
o
team
acompanhar
sejarem
De accordo com os artigos 25
djverão inscrever-se com ure 17 dos Estatutos; a direciona
geiidt. na secretaria do Club.
seus
convoca
de "S. O. S. "
i «¦¦ i
associados para uma Assemulía
do
Geral, a realizar-se cm 24
corrente, ás 16 horas em sua sede,
á Avenida Mcm de Sá 11. íS-í,
afim de ouvirem a leitura do icO presidente da L. F. R. J., latorio e prestações de contas reem boletim de hontem, con vi- lativas ao sexto exercício annual
Sociedade, encerrado em 5» de
dou o jogador Júlio Justo afim da
iunho do corrente anuo. Rio de
de tratar de assumptos que in- Janeiro.'10
de julho de 1040" —
teressam ao alludido jogador. Edith Fraenkel, presidente.

DUPLAS DE
CAVALHEI- |
—
A's 20,30 Horas
ROS —
Octavio Borgerth-H. Mesqjuita x Vencedores de S. BookArnaldo Serra x Roberto Furtado-Hercilio Soares.
Juiz; Kurt Metzner. .
Manoel Femandes-Jorge Salomão x Vencedores de José
Verda-Oswaldo Freitas <x R.
Pernambuco- Humberto Costa.
Juiz: Luiz Aguiar.

Livre*

¦srni

Í000

FUNDADA EM 1870

RUTH GORDON OTTO KRUGER DONALP CRISP

0 Programma De Hoje Do Torneio Aberto
De Tennis Promovido Pela F. T. R. J.
Mais uma interessante rodada do Torneio Aberto de Tennis será effectuado hoje em
da
caritinüáção ao certame
Federação de Tennis do Rio de
Janeiro.
O programma de hoje é o
seguinte:
FINAL DE DUPLAS DE SENHORAS — A'S 15 Horas —
Florence Teixeira-Odette Monteiro x Minnle Moreath-Ruth
Mesquita.
Juiz: dr. Antônio Moreira.
SIMPLES DE CAVALHE]-'
ROS — A'S 15.30 Horas — Jorge Salomão x vencedor de R.
Pernambuco x José de Vercla.
Juiz: dr. Luiz Murgel.
Humberto
A's 16 horas —
Costa x Vencedor de Arnaldo
Serra x Herbert Mesquita.
Juiz: sr. Roberto Furtado.
A'S
DUPLAS MIXTAS —
17,30 Horas — Laura MoraesArnaldo Serra x Vencedores de
Rúth Mesquita-H. Mesquita X
Dulce Rego-Mario Pires.
Juiz: Edgard Gonçalves.
Grace Oakley-Sylvio Book x
Vencedores de Minnle MonceaMrs.
th-R. Pernambuco x
Edwards-Oswaldo de Freitasi
Juiz: Edgard Vasconaelk».

(Imp. até 14 annos)FOX
UM FILM 20TH CENTURY
Nac. GUANABARA JORNAL NMO _

I B11M0 R

Bomsuccesso
Contundidos Vários Players do Fluminense | Üem Importância o Choque
x
Bangu'
Chegou Hontem a Esta Capital a Representação
Tricolor — Inicio Immediato Para o Compromisso de Quarta-Feira Contra o Palestra Itália
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EDW. G. RDBINSON
^toíz DrEHRLICH

HZcra t£ía das bavudeii-as * J> FJi

Tyrone Power - Dorothy Lamour
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MÃES QUE TENDES FILHAS A EDUCAR: LEDE
ESTE LIVRO! FAZEI VOSSAS FILHAS O LEREM!
Senhorinhas — Aprendei-a conhecer vos -á- vós mesmas o
vosso sexo as razões de vosso amor, o vosso destino biológico ;

BIOLOGIA

DA

MULHER

Pelo Dr. F. HARO
9.» EDIÇÃO

Preço vol. broch. 8$ — Pelo Correio 9$000

Editorial CALV1NO Ltda. -

Rua São Bento N. 3Ü - tUO

'"¦''¦¦¦'¦¦
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A Luta
pe a Vida

Um Ulustra professor
franoez declarou, certa oceasião, a
um cliente brasileiro: "no seu
paiz oh homens sao como velas
uecesan dos dois lados, (Instamse depressa." Queria oom
Isso
dlzor «|uo os brasileiros nUo se
rapidamente
bucpoupam e
cubem, voncldos pelas omocões
da luta pela
vida.
Morre-se
moço no Brasil.
As dlfflculdades, as excitações da
vida
urbana, a falta de
da
noção
li.vnlone mental,
reduzem
b«
energias, rompem o equilíbrio
oriíunleo * abrem campo i devii.siiK.-flo doa moléstias,
Que
fazer para
attenuar a
luta
existência
e Impedir «iue
pela
os seus choques se
rofllclam
ua Hntide Individual? Defenderne contra as emoções exuBBeradas.
Controlar os nervos,
i|tie constituem a porta
dos
males modernos.
A sciencia
descobriu no
Benal a grande
formula
sedativa do systema
nervoso,
Benal é Insuperável
regulador da emoção, que
dá
ao
honiom a chave do exlto
pesosul, como o domínio de si
mesmo. Faca a hygiene diaria do seu espirito, tomando
Benal, formula do famoso mestre de neurologia da Unlversidade do Brasil, professor Austregesllo.

4 Policia Surpreendeu Em Flagrante Um Indivi'
io Quando Acabava de Adquirir, por 150$000,
duo
talo de "Maconha" — Preso e Autuado na
1/ Delegacia Auxiliar

Não vos esqueçaes de que os <•*•
gos necessitam sempre do vosso
auxilio. Encamlnliando-o para A
ALLIANÇA DOS CEGOS à Rua
24 de Maio n." 47. Klo de Janeiro. Telephone 48 5U02

bordo de um navio "tank" da
De algum tempo a esta par- a"Stander
conhecido pela
OU", em cujo poder
te, o Indivíduo
alcunha de "Pará", vinha sen- foi encontrado um pacote condo observado pelas autorida- tendo 1 kllo da perigosa herdos da Secção de Toxioos e va nacional.
Declarou Herm»m, que pagaEntorpecentes, em virtude das
suspeitas que contra elle eram ra 150SO00 "Pará",
pela "maconha" ao
momentos
levantadas de estar vendendo individuo
"maconha" a diversos viciados. antes de sua detenção.
A policia ainda levou a efCom as diligencias realizadas,
chegou á conclusão feito varias batidas pelos loa policia"Pará"
negociava mes- gares freqüentados por "Pará",
ae que
mas não logrou, entretanto, enim com a herva da morte.
Foi então realizada uma dlli- contral-o.
gencia, orientada pelo commisConduzido
a 1.* Dele.siirio Antunes, chefe daquella gacia Auxiliar,para
Hermam foi aude surpreender o tuado pelo delegado dr. DulSeceSo, afim
estivador "Pará" em flagran- cidio Gonçalves.
te.
E assim foi. Hontem, á tarde,
at.uella autoridade, que se fa- DR. EDMUNDO HAAS
zia acompanhar dos investigadores Nilton, Bezerra, Car- Director
da Casa de Saúde Dr.
los Gomes e Octavio, effectuou
de Walter Her- Abilio — Neúro Psycliiatra —
a p r is ô o
mam. residente á rua do Ria- Estados Nervosos — 7 SETEMchuelo n» 214, apartamento 208, i BRO, 94 3.* andar — 22 hbu3.
ha dias chegado de Hamburgo
Cons.

Os Trabalhos de Hontem na Gávea
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Na pista de areia do Hippodromo Brasileiro exercitaramse na manhã de hontem,
os
seguintes animaes:
MI ACIERTO,
(Reduzinol,
600
metros,
em 37" e 360
em 22".
BANDIDO, (Zuniga), e BOLIDO, (Gutierrez), 600 metros,
em 363.5 e 360 em 21".
ATHLETA, (C. Pereira). 800
metros, em 50" e 360 em 22".
ARYPURU', (CanalesJ,
700
metrc", em 43" 215 e 36o em
22" 115
ITAÇUATY, (ürbina).
360
metros, em 22".
BARTHUU, (Zuniga),
360
metros, em 24", suave.
NINITA, (C. Pereira),
600
metros, em 40" e 360 em 24".
suave.
SOUVENIR, (Canales),
600
metros, em 37" e 360 em ...
21" 4.5.
OVILIO. (D. Ferreira),
600
metros, em 38" e 360 em'23".
LAMPARINA, (lad), 360 metros, em 22".
SAPHONTE, (P. Vaz),
360
m.oros, em 213.5.
OAIBU', (Mesquita), 360 metros, em 22"2|5.
BAGUAL, «Janales), 70o nietros, em 44", 600 em 37" e 360
em 23".
ACHILLES,
<P. Vaz), 360
metros, em 21".
SCANDAL, (Salustiano), 360
metros, em 22 3.5.
* * *

Impedidos de Correr
Suspensos pela
Commissão
de Corridas, não poderão intervir na reunião de hoje js
seguintes profissionaes da rédea:
Reduzino de Freitas,
Herculano Soares, Juan Zuniga e
Caio Brito.
O primeiro também não podera actuar
no meeting
de
amanhã.

do proOs dois h.indicaps
griunimi du hoje estão algo interessantes.
No primeiro
pelejarão
oito
nacionaes e é de notar que todos ou quasi Iodos estão em
condições de vencei-o.
No handicap tuiul. os nadonues Al idas e Ninita enfrentarão
os estrangeiros Muslin, Az de
Uuro.s, Arulnú e Desejada.
Abaixo os leitores encontrarão as nossas informações sobre os animaes que esta tarde
inU-rvirão na reunião do Hippodromo Brasileiro.
~í
í* CAKKEIUA I
RECATADA. 4U kilos — Corria muito no final du primeira
prova de snbbiiclo passado, quando só perdeu pura Xique Xique,
mus dominou Crujahu, Serpcne Mercúrio.
Ju Dóde
te, Utul
agora cunhar sem surp.vender,
MA' NOTICIA, 53 kilos — Nao
corre desde o dia _M de janeiro. «mundo perdeu oura AlamBelurles, Acdo.
bá, llcsolulo,
Luila u Brincadeira. A turma é
tão bucumurlü «iue pôde tcudparecer ganhando.
UllAJAHU', 51 kilis — Acaba
de escoltar Xique Xique e Hecalada, perdendo o segundo loliar pura esta ultima em cima
du meta. A distancia está deutro dos seus recursos.
SERPENTE, bü knos — Nu
carreira acima chegou logo aDós
Cirn.iuliú. Deu-nos a impressão
de eme não quiz nada. escuna recta,
em toda
dendo-sc.
atrás dos seus adversários.
—
B1UNCADEIRA, 53 kilos
lo*ar
de um sCnundo
Depois
para Grey Girl. fracassou duas
Noutros temvezes seguidas. "enforcar"
esta
dos. era pura
turma.
AIADURE1RA. 54 kilos — VInha de um segundo logar para
Brincudeirn, quando em seu ula 20 de
tinio
compromisso,
abril, escoltou Resoluto e Urincadeira. Pódc bem ser o ganhador.
UYARA. 49 kilos — Vem de
dois terceiros logarcs seguidos,
um Dará Grey (Uri e ürincadeie
ra e o outro pura Alarumbi
Sunlieau. Bôa indicação para os
aznristas.
OAHCO. 51 kilos — Em sua
ultima exhibição foi o ultimo
de Limonada. Sunlieau. Uyara
e Viçosa. Essa performance em
nada o recoinmcnda. Não passnrá do ultimo posto ainda uma
Vez.
I 2* CARREIRA

I

—
Ha
QUILATE. 56 kilos
duas semanas só perdeu paru
Afortunado, mas dominou Marumbi. Ossilvio.
Laila.. Olympiada e Oceano. E' o candidato
do retrospecto.
—
XIOUE XIUUE. 62 kilos
Ao reapDareccr este anno em
nossas Distas na turma inimediulu. depois de prolongada ausenciu, nao leve duvidas cm derrofnr Recatada, Gra.iahú e Serpente
CaVnllo de outras turni.is. nóde Continuar ainda ganhando.
MAHÜMBI. 52 kilos — Vem

»
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de escoltar Afortunado • Quilate. Exeellcnte azar.
CASINO. 52 kilos — Entre oa
seus contemporâneos, numa Drova em mil metros, foi o ultimo
a transpor o disco. Com o auemento da distancia, vae figurnr melhor.
: XAMETE. 56 kilos —. Baixou
de turma. Com 46 kilos em sua
iillimn exhibição. escoltou BIgoroso. Igarité.
Mignon, Casanova e Kiliun. Entre tnes odversurio.s pôde até ganhur.
LAILA. 52 kilos. - Depois de
uniu victoria nu ultima turma,
nao se collocnu na actual. perdendo para Afortunado. Quilnte, Marumbl e Ossilvio. Não deve pretender crande coisa.
OSSILVIO. 56 kilos — Sua ultiniu exhibição está acima indicada.-Só fúria boa figura
se
conseguisse folgar na frente.
DECIDIDO. 66 kilos Tal
como Xnmete e Ossilvio, desicti
de turma.
Não corre desde o
'OO
dia
de
março,
quando secundou Xnmete. na frente de sele adversários, entre os quues
l''orricl. Laila e Resoluto. Vae
fazer um paDel de realce nestu
turma.
OLIMPÍADA, 50 kilos — Sua
carreira de estréa está mostrada
em Uuilute. Ainda é cedo.
i

3» CARREIRA
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||
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P
riur
lAOMâi nenMumcinemDoooiçiBicio
tlFsl* JUKNAL
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i
um
H

recido em dois. é capaz de deitorrar-se.
CAUli'. 50 kilos — Vide LlnDeve
outra
dayu.
aguardar
upportuh idade.
OU1NCAS líORBA. 50 kilos Acubu de escoltar
a
Xuveco
é
Xairel. Em terreno arenoso,
sempre inimigo.
LIDO, 52 kilos — Com geral
surprezn. ganhou no ultimo saoliado de Az de Paus. Susun, Oaeauu. Colorado
e Bruzada. Se
ainda quizer, poderá repelir u
dose.
I

6* CARREIRA

I

MIDAS. 51 kilos — Domingo
Dussudo; nu grãiiiu, só perueu,
companlieiro Xeu,
para o seu
mas dominou Lililii. ivlastiu, Oese.juda e Aratau. Com a uusenciu de Xeu. pode se converter
uo ganhador.
NINiTAi u2 kilos — Em 12
de maio, escoltou áapliiinia
e
cucelu, livre üas quues poderá
ganhar. 6e loigur nu vaiiguurua, ganhará de puniu a ponta.
M^m i IN, 51 kilos — Em seguma a unia vietoiia nu areia
sobre Susau e Americano, veiu
a escoltar Xen. Midas e Lililli,
na grama. Volta ao terreno urenoso, com grandes pussibnídudes.
i./i ÜE OUROS. 55 kilos — VIde Miuas. Na areia vue correr
melhor.
AHííTAU', 52 kilos — Vide
Midas. (miro que produz mais
na areia.
DiiüuuADA, 67 kilos — Vem
de perder para Xen, Alicias. Lilith e Alusliu. Com esse peso,
liáo iicreditunios que Venha
u
üauliar,
Prognósticos
do
"UIAlUO
CAItlOCA"
MADUREIRA — IECATADA
AI.V NOTICIA.
XIOUE Xiwutí — OUILATE
XAMETE.
AVANIJS — SUPERF1NA —
AYRUOCA.

. aiignon - a1ay be — calipornia;
lindaya — xaveco —
XAIBEL.
MIDAS —
AITA.

A1ASTIA

MONTARIAS

—

NI-

1.» Carreira — Prêmio "XIque-Xique" — 1.200 metros —
CALii'Uit.\iA. í>6 kilos — No 4:000$ooo;
ultimo asiiDauo escoltou Fiuis
Ks.
Dreno, lmüetibu, Syiplio e Aba( 1 Recatada, A. Brito .. 4»
I

cuxi, livre tios quues, póuc uguru ganhar.
CASAiNoVA, 53- kilos — Ha
duas semanas so perdeu paru
iMUoroMU, igurit- e Migiiou. Üave ser olhuUo como uuversario.
i\uUNOi\. jÜ klios — comoriiidicauo. vem
me está acima
UO escoltar iwgoruso e igurite.
Auleriornieiite tiuviu secuuuuuo
Huio Úo Luar. Uonunanao May
lio e Aunicie. L' a^ora a can«üdula que se impõe.
A1AY _Ut,, u-1 h.üua — Em sua
ultima apresentação só peruou
uo i,uar e Angnon.
paru Ruiu
jLivre uo primeiro, e u uiuis senu inimiga ue Aiignou.
APitOAiPTU JuiMUlt. 63 kidos — No dia' lb ae lunho, gaAiorlunaüo,
iiüou de Xiiinele.
«quilate. Osi-iiVui e Nickel. i\a.o
impossível
repetir.
e
íjUib&UiN &, oi Kiios — Vem
de um ueciuiu logur nesta turprognostica
ma, que nao ine
i,ranae coisu. í.
— Ultikilos
fAUAxiuÁ, 56
mu loi u collocução obtida em
seu uerrauciro coiuprouusso em
turma inuis forte. Alesnío aqui.
uno cremos
i_lUAi\, 54 kUus — No dia
6 ucsie mez;, escoltou Rigoroso,
e Cusuuova.
iviiguou
igurite,
üeve ser exouiua nor estes dois
últimos.
vauvJNlCA. 54 kilos — Em
exhibiçues,
oito
suas ultimas
nao couscüuiu uma umeu coljLiiiucilineiite
ganhará.
•ocuçao.
DIVERTIDO. 56 kilos — Oilava loi u sua collocauao uesla
lurmu. eiu seu derradeiro com.
kjromisso.
,i!
CAUNaVAL. 62 kilos — Clne
I co apiesentueoes este anno
uinco roiundos fracassos.
I

5a CARREIRA
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üb kUo» — Vem
LINDAI A,
de tres iriuuipuus consecutivos,
uin soure VCsuvio e Matto Aito: outro sobre Vesuvio e Oüax
e o derradeiro, iá nesta turma,
sobre Premiado. Xaveco. Aleeenas. Gagé. Suuguenol. Dellariva.
soValm.v e Mondesir, Como a "euurecarga loi a uorinai, pôde
iiur" a quarta victoria seguida-.
BELLAR1VA. 57 kilos — Sua
ultima autuação esta ucima indicada Não acreditamos.
XAVECO. 54 kilos — beus triumphos este anno se elevam a
sele Ainda ha unia semana ganliou de Xairel. Uumcas Uorua,
Mecciiiis, Bradador. Sanguenol e
Adis Abeba. na areia. Volta ao
terreno-onde actua melhor com
'tiiinde chance de victoria. novãmente.
MECENAS. 51 kilos — Contõrmè eslá' acima indicado, vem
e
Xaveco, Xalrel
de escoltar
Ouincus Bnrbu , E.NC.eilenie azar.
—
Ao perXATO"'.. 52 kilos
der. ho uma semana, para Xaveco. dava tres kilos a esse adver cario. Como agora es ti favo-

(
(
21
(
(
31
(
(
41
(

2 Má Noticia,
A. Rosa
3 Grajahu'
Fernandes

53
51

4 Serpente, D. Ferreira 56
5 Brincadeira,
Cosme 53
4 Madureira. Sepulveda
7 Uyára, A. Gomes ..

54
49

8 Garço, G. Silva .. .. 51
2." Carreira — Prêmio "Igarlté" — 1.400 metros ¦— Réis:
4:000$000.
Ks.
( 1 Quilate, A. Gomes .. 56
1|
( 2 Xique-Xique, x x .. 52
( 3 Marumbi, G. Silva .. 52

2J

(
(
31
(
(
41
(

4 Casino,
5 Xamete,

L. Acuna
P. Gusso

..
..

52
56

6 Laila, M. Tavares .. 52
7 Ossilvio,
R. Benitez 56
8 Decidido, A. Brito .. 56
9 Olymptada, x x .. .. 50
3.' Carreira — Prêmio "Lido"
—' 1.40o metros — 6:0005000.
Ks.
( 1 Avante, A. Molina .. 54
H
( 2 Roseníeld, L. Meszaros 56
( 3 Iraty, W. Andrade .. 54

h
Caramuru',
( 5 Ayruoca,

31
(
(
4 |
(

Guadalupe
J. Canales

56
56

6 Tibagy,
P. Gusso .. 56
7 Superfina, P. Vaz .. 54
8 Itacelera.
S. Batista 54
9 E. do Sul, Osmany .. 54
4." Carreira — Prêmio "Pinis Dreno" — 1.500 metros —
4:000$000 — Betting.
Ks.
( 1 Califórnia, R. Benltes oo
11
( 2 Casa Nova, S. Batista 53
( 3 Mignon, A. Gomes .. 56
| 4 May Be, A. Brito .. 54
( 5 Aprompto Jr„ Tavares 53
( 6 Solssons,
H. Molina 51
| 7 Paratigy, A. Rosa .. 56
( 8 Kilian, P. Vaz .. .. 54
C. Pereira oi
( 9 Verônica,
Fernandes 5H
110 Divertido,
(11 Carnaval, B. Garrido 52
5.* Carreira — Prêmio "E'galo" — 1.600 metros — Réis:
5:00OS00O — Betting.
Ks.
( 1 Lindaya, J. Canales .. oü
11
( 2 Bellarlva, A. Brito .. 57
( 3 Xaveco, J. Santos .. 54
21
( 4 Mecenas, O. Coutinho 51
( 5 Xairel, J. O. Silva .. 52
31
I .( 6 Gage, O. Serra .„ .„ 50
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1».Carreira — Prêmio "Xurl"
1.100 metros — 10:000S!"i(),
Kllo»
1—1 Brefelra.
D. Ferreira fin
3—2 Bateria, D.
3—3 Camplsta, A. Brito .. 55
4—4 Bolnlduna, A. Molina r.5
( 6 Cientlllnslnia, XX . . 55
5 I
( 6 Velleda J. Santos .. 55
2« Carreira — Prêmio "Canil"
1.400 metros — lü:000$nnii.
Kilos
Brevet .. . . ..
(
&5
•. •• •.
1 1
Achllles,
P.
(
Va;; . . 1>Í>
Boreal, C. Pereira .. 55

2

(
(
3 I
(
4Í

BouB.iInvIlle,
Cuajlru',
J.

Molina .
Mesquita

55
55

Ovllio, D, Ferreira ..
Souvenlr, J. Canales .

55
55

55
( 8 Zakarla, XX ..
3» Carreira — Prêmio "Ciasslco Luiz Alves de Almeida" —
1.400 metros — l5:000S0U0. —
(Taça).
Kilos
Bafrual, J. Cnnalos . ..
57
Saphonte P. Vaz . . ,.
55
Tumoyo, I', Ousso .. ..
55
Bandido,
BI)
Molina .. ..
" Bolldo. ,|.A. líunieo
67
.. ..
4" Carreira — Prêmio «Ubajara" — 1.500 metros — 5:iimiiS.
Kilos
1—1 42 de Paus, Fernandes 51
Blll, A. Lopez ..
66

«k?

( 3 Katnnlii.

iP
( 5

H. Soares
Colorado, A. Brito

CO
56

T.ampnrlna. XXX .. .
53
5S
( 6 Oberon. \V. Andrade
4 1
55
( 7 Uraqultan. XX ... ..
B« Carreira — Prêmio "Terer.'-"— 1.000 metros — 6:000?
— Betting:.
Kilos
Itaçuaty,
Canales
54
lj " Calou'. J. J. Mesnuita
56
Serpentina, S Batista 54
(
Ha vila, D. Ferreira
54
2^
Am apoia', L; Meszaros , 51
Dolma, O. Fernandes 54
(
( 8 Adei?n, A. Molina .
54
( 7 Alcatea. P. Vo& ... 54

3 I

(
(
(10
(11

PROVÁVEIS
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AVANTE, 64 kilos — Não corre desde o diu 26 de maio. quando só perdeu pára Quissamari,
mus dominou
Aceguá. Darte,
Zaidinha,
Caramurú, Ayruoca,
Ilulibre e Itacclera. Iteuppurcce
apta a ser a ganhadora.
ROSENFELÜ. 5Ü kilos — Já
correu este anuo oito Vezes sem
lograr umn única
collocaçâo.
Ainda não cremos.
IRATV. 54 unos — Em 30 de
junho escoltou -Apis e Yucoa.
na frente de Ayruoca. Itacclera,
Adegu c Aceguá. Capaz de brilhar.
t.ARAMURU', 56 kilos — Em
seu ultimo compromisso,, enlr«f
nove concorrentes, foi o ultimo
collocado. Pela uniostra, não devr pretender grande coisa.
AYRUOCA. 56 kilos — Quinta
foi a suu collocução
ha
uma
semana, á rectuguarda de Adega,
Completo, Vucoá e Superflna.
Era então depositário de esperançus. Não deve
ser de todo
desprezado.
TlUAüi, 55 kilos — Ha cerca de um mez, entre doze udversurios. foi o ultimo collocuUo. í>uus Dossibiliuutíes são diminutas.
SUfüRFINA. 54 kilos — No
ultimo domingo, elcitu u segunüa lüvoritu, com mais de seisrentus poules,
frucussou, perüendo para Adegu, Uonipieto e
Yucoá. Com u uuscuciu tíesses
animues. Pode ser u ganhadora.
ITACliLERA, ò4 kilos — Vem
de uni uunno logur para Apus,
iucou. lrat.v e A.vruucu. Breve
estará ganhando.
EbTRü^iu.i uO SUL. 54 kilos
— Nao acixou impressão quundo estreou. Diffieil.

SaMUIi $ HlNÜS^gg P .j^B

Faz de Conta. Benitez
Volúpia,
O. Cnutinho
Yukon, A. Rosa .. ..
Kemal, P. Gusso ...
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54
54
56
66

(12 Guapé, A. Lopez . ..
66
( "' Bi'iiinii'1, H. Molina . 54
— Prêmio
6«
Carreira
"Stnyer"
—
1.600 metros —
5:0003000 — Bottintr.
Kiloa
Vesuvio, S. Batista ..53
I.ulu'. P. Gusso ... 54
Talpu' D. Ferreira .. 53
Rlproroso, J. O. Silva 56
YoKosuka, J. ZunlKa 51.
Discreta. J. Santos .. 51
Pojnqunra. .1. Canales 51
Ynml, 1-1. Soares ... 48
( ll Matto Alto. W. Andr. 5:1
(10 Annlíi, A. (lutlerrez
56
4 lll F.Kalo. XX .. ..
56
Erlsslma.
(
R. Urbiiià 54
7» Carreira — Prêmio Cias
slco "Major SuckòwV — 2.400
metros — 15:000$ — Betting.
Kilos
1 Spartano, J. Mesquita 54

m

ri

Mahu*. A. Brito .. .. 52
Usolar, S. Batista . . 53
21
( Aztoca. D. Ferreira . 53
Arypuru', J. Canales 53
3(,
Yatagano. J. Silva .. 53
(
lli! Ta! Tanl,
Zunlpa 56
Sitran. A. Uutlerrez . 54
4^
( • Athleta A. Molina .. 54
.. Carreira — Prêmio "Tatà."
— 2.00(i metroB — 7:000iM(l(>.
. ....
Kilos
Mldnipht Revel.
Gutierrez
64
Pasteur, S. Batista . .. 4S
i-MI Acierto, G. Costa .. 5»
Don Alaeon, íí. Mnszaros 54
Barthou, J. Zunliia .. .. 50
* *
(
(

ií
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Vão Correr Amanhã
Desterrados

s Na reunião de amanhã correrâo
desferrados,
seguncto
communieacão feita á Cninniiasão de Corridas pelos seus responsaveis, os seguintes
animães;
Velleda, Lulu*. Discreta, Vesuvio, Serpentina, Taipu', Balaklana, Azteca, Itaçuaty, Gentilissima, Lamparina,
Yami.
Mahu', Camplsta, Zakarla, Deima, Bougainville, Bolido, Bandido, Yokiisuka, Athleta, Ih i
Ta i Tan 1 |'e Yatagano.
* *

.4 Hora üa /." Carreira

m

m
¦íjm
-

;'>f|
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A primeira prova da reuni&o
de hoje, no Hippiiflromo órasileiro, será corrida ás 14.30 horas.

( 7 Quincas Borba, Batista a0
4|
( 8 Lido, J. Mesquita
.. 52
6.* Carreira — Prêmio "Xa—
veco"
J 600 metros —
5:000S000 — Betting.
Ks.
1—1 Midas, D. Ferreira .. j1
2—2 Numa,
C. Pereira .. 52
3—3 Mastin. S. Bitlsta .. 51
'-Costa S5
4—4 A? de Oures, G
i 5 Aratau',
J. Mssqüifa 52

5J

¦•^íl

( 6 Desejada, W. Andrade 57
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Um crime brutal
em meio á neblina
- Jerry, criança
a in:i de 3 annos, !!
: nocente causa do
i: danlesco episódio.
!
l./.iK-WiV/''.'.'.'.'.

m
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NOVA YORK (Para o DIA-'
RIO CARIOCA) — Escura e
nevoenta noite de outomno caia
sobre a cidade de El Paso s,
quando o sr. E. G. Bledsoe,
jornalista, chegou á sua rèsideucia, em Montana Avcnue, esquina de Hardlnj; Street.
Ao abrir o pequeno portão de
seu jardim, um rumor de conversação chegou-lhe aos ouvidos. Na parte da esquina occulta á sua vista, alguém falava. Vozes feminina e mas:ulina. Um par de namorados, pensou, por certo em despedida
após ao encontro.
Súbito um grito lancinante,
após ligeiro rumor de luta.
Corre E. G. Bledsoe, poróm,
dada a espessa bruma, nada divisa.
Um auto que faz a curva na
praça próxima, lança um jacto
de luz de seus pharóes na direcçáo de onde partira o brado. O jornalista vislumbra, por
segundos, uma scena tremenda:
A TRAGÉDIA
Nitida e brutalmente recostado no tapete de herva que cobre um muro, por Instantes illuminado pelo feixe electrico.
vê E. G. Bledsoe. agigantadas
us suas proporções pelo contraste de sombras, o vulto de
um homem que, erguendo acima da cabeça um corpo de mulher, o atira violentamente ao
solo. Um baque surdo do eraheo contra as pedras da calçada e a sombra sinistra a espe-

sinhar. acabando com os esterLores de sua victima !
Inimovcl, preso ao chão. ílcou o jornalista ante o dantesco da scena, só se refazendo
auós alguns minutos, tempo
mais que sufliciente para que
desappareccsse o assassino, na
escuridão profunda que voltara
a reinar Ioko que se afastou o
automóvel referido.
AINDA COM VIDA—DESÇONHECIDA
Presa de forte crise de nervos. clama Mr. Bledsoe por soo
corro, chamando a átténçüo dos
vizinhos. A Policia, avisada,
accorre ao local, verificando ser
a victima uma joven elegcntsmente vestida "ferida,
que, apesar de
horrivelmente
ainda resUma ambulância a
pirava.
transportou para o City-Count; y
Hospital.
Tniciaram-se os trabalhos policlaes de investigação sobre o
tetrico attentado, a s s istiíos
pessoalmente pelo promotor. Harold Long c dirigidos pelo inspector Roy Chltwood, resultando. improficuos, de inicio, todos
os esforços das autoridades nu
sentido do estabelecer a identldade da moribunda.
No emtanto, o inspector Chitwood depois de penosos esforços, veiu a alcançar o desideratum policial.
Mary Cotter chamava-se a
moça agonizante. 21 annos. Dantylographa de um pequeno cs-

ONDE VAE O MUNDO?

criptorio de representações chinezas.
JERY ! JERY !
Nenhuma pista se offerecla
nos investigadores para elucldação do crime.
A hospitalizada Jazia desaccordada.
De modo algum descobria »
policia um movei siquer plausivcl para o attentado.
Kis quando, estando à cabe-

da morte e as telcphonemas selíuidas do um homem que Mi.agava do seu estado, eram oa
únicos fios, muito tênues, altas,
em mãos dos encarregados de
desemaran liar a complicada
teia de mysterio do assassinato de Mary Cotter.
SOU EU O CRIMINOSO. MAS
NAO ME PRENDERÃO !
Na tarde da morte da dactylographa, a teleplionista do

L».»«

'

CONFISSÃO SURPREENDENTE
O Inspector Chltwood ampara
a cabeça de George White que
nstá a morrer
EUc historia seu bárbaro crime.
— Mary Cotter era minha
esposa. Secretamente. Exigira.
isso por uma extravagância.
Dizia que só appareceriamos de

ada, c Gcorge Whitc o asMary Cotter, a Jovcn dact ylographa. tragicamente ellmln
sas slno-suicida e o local do crime
como marido e mulher
ceira de Mary o inspector Chit- City-County Hospital attendeu publico
quundo .tivéssemos independeuwood e entrando a jovcn em a um chamado.
Desejo saber noticias de cia econômica.
franca agonia, ouviu-lhe o poliMary Cotter.
Agora nào me queria mais. Ia
miss
renitidamente
balbuclar
ciai
Falleceu ás 16 horas.
abandonar-me, desesperançai a
petidamente : "Jerry 1 Jerry 1"
Falleceu ?
de ver-me progredir. DeclarouForam suas ultimas palavras.
Sim, cavalheiro.
me que acceitara uma collocaO nome pronunciado á hora
Diga então á Policia que ção em Shangai, em firma re•fui eu, George White, quem a presentada por seu patrão.
1 matou. Mas diga também que
Matei-a por..."
não me conseguirão prender.
A voz do moribundo vae se
extinguindo.
um
George Wlthe. Apenas
Vamos. Porque a matou ?
nome. As bem orientadas Iné Jerry ? Faça um esforvestlgaçôes do inspector Chit- Quem
— diz, nervoso, o policial.
wood puderam, ainda assim, ço ! Jerry...
Jerry é o nosso
ldentifical-o e localizal-o.
Organizada a diligencia, é filhlnho. Tem 3 annos e vive
feito o cerco á residência do com minha avó. Mary ia embora. Eu a conhecia bem para
assassino.
Chegara, porém, tarde a Lei. 6aber que partiria arrebatandoAo galgarem os pollclaes as es- me Jerry. Matei porque não
cadas que condudam ao seu poderia viver sem o meu Jerquarto, um tiro ecoou forte... ry...

A BESTA DO APOCALYPSE
E SUAS INTERPRETAÇÕES
ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPHECIAS MAIS EM VOGA SOBRE 0 FUTURO PRÓXIMO
AS PROPHECIAS DO
APOCALYPSE
No Apocalypse de São João,
capitulo XIII, trata-se de uma
"Besta" que teria um
grande
poder sobre os homens:
1) — E vi levantar-se do
mar uma besta, que tinha 7
cabeças, e dez chifres e sobre
os chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças nomes de
blasphemla.
3) — E vi uma dos suas cabe«;as como ferida de morte,
mas a sua ferida mortal foi
curada. E toda a terra, cheia
de admiração, seguia a besta.
. 4) — E adoraram o dragão que
deu poder á besta; e adoraram a
besta, dizendo: Quem é semelhante á besta ? E ouè.m poderia pelejar contra ella ?
uma
5) — E foi-lhe dada
boca que proferia coisas arrogantes e blasDhemias: e foilhe dado poder de fazer guerra durante 42 mezes.
6) — E abriu a sua boca em
blasphemlas contra Deus. para blasphemar o seu nome e
o seu Tabernaculo e os que liabitam no Céo.
7) — E foi-lhe
permittido
-fazer guerra aos Santos, e vencel-os. E foi-lhe dado poder
sobre toda a tribu, e povo, e
lingua e nação.
8) — E adíraram-na todas
os habitantes da terra, cujos
nomes não estão escriptos no
livro da vida de Cordeiro que
foi immolado, desde o prlncipio do mundo.
9) — Se alguem tem ouvidos,
ouça ! (. !)
10) — Aquellc que levar outros para o captiveiro, ira para o captiveiro; aquelle
qus
matar a espada, importa q,ue
seja morta a espada. A"nl pstá a paciência e a fé dos Santos".
A "Besta" do Apocalypse, seartigo,
gundo o autor deste
não é outra coisa senão uma
alleioria symbolica do "Matetempo. As
rialismo" de nosso"Besta"
corsete cabeças da
forrespondem ás múltiplas
mas exteriores
d" sua apresen-facs
differentes "istação. —
mos": communismo, hipercapitalismo, totalitarismo, paganismp, mat?'-inUsino do sangue
e da raça, etc). — D?!"1- nuáés
a "Besta" domina o mundo. A
Eibl!a nos diz que a "B~sta"
conduz dladnr.jv? t\?s n^"-»'ctos exteriores magníficos. Com
elfeito, São João accre'"C3ri!:n
do.
torra, cheia
que toda a
"Besta".
admiração, segue a
"Quem é maior, mais pòdorbso, mais írrBtUfipo rii <••"? riH '
com
Quem se poderá medir
ella ?"

Henri Lichtner
(Exclusividade do DIÁRIO CARIOCA)
E a "Besta" abriu a boca sua presença; e fez que a ter- tem
o
inteligência calcule
e pronunciou coisas
arrogah- ra e os que habitam adorassem numero da besta, Porque é o
tes clieia de orgulho, e ülas- a primeira besta, cuja ferida numero "de homem"; e o nuphemias contra Deus, contra o mortal tinha sido curada".
mero delle é 666".
Céo. 2 lhe foi permittido fa13) — "E operou grandes pioO celebrr e ¦.'ènetavel prozer
a guerra
perseguir
os digios, de sorte que. até fez fessor F. W. Foersten,
uma
e vencer os Santos.
justos
descer o fogo do Céo sobre a das personalidades mais nòtà"E foi-lhe
dado poder sobre terra, á vista dos homens" (O
do mundo christão na Eutoda tribu, e povo, e língua e fogo das bombas dos aviões ? i veis
ropa. nos dá uma outra internação ..."
14) — E seduzia os habitan- pretação do apocalypse:
"A Besta do Apocalypse —
O christianismo e as forças tes da terra com os prodígios
moraes do Bem têm evidente- que se lhe permittiram fazer diz elle — não é nehum tymente reagido contra o man- diante da besta, dizendo aos ranno, mas não é outro sinão a
terialismo; ellas têm finalmen- habitantes da terra que fizes- besuaiiw.„uc coilecuva e a dite tratado de minar suas ba- sem uma imagem da
besta,
do Estado e da orga"ferida que tinha recebido um golpe de vinízação
ses, de infligir uma
nização. A humanidade apren"Besta"
mortal" á
apocalypti- espada e conservou a vida.
que
até o fundo
dera
ca. Desgraçadamente,
porém, ,15) — E foi-lhe concedido consoienc.a indiviiaal, os aiesta victoria é apenas muito dar espirito á imagem da bes- reitos do homem e o mundo
temos ta. de modo que falasse a ima- espiritual devem ser absorvipassageira. • (Para isso.
"que
um bom exemplo no desenvol- gem da besta, e fazer
dos pouco a pouco na centravimento ' das coisas
após a fossem mortos todos aquelies lização
da
sempr" crescente
Grande Guerra, Como todo que não adorassem a imagem vida inteiri. O homem, divormundo foi persuadido de que da besta".
ciado de Deus, se annula na
aquella
16) — "E fará
devia ser a
ultima
que todos, organização
O
das massas.
e ser collectivo degenera num
guerra entre os homens. E, tão psqusnos e j grs luies, ricos
pouco tempo depois, nós nos pobres, livres e escravos, te- systema que não é mais que
achamos em meio a uma guer- nham um signal na sua mão uma technica
gigantesca para
ra mais terrivel ainda, e os direita ou nas suas frontes". a satisfação das
necessidades
"E
adeptos do pacifismo de após
17) —
.r>'"7.uem possa mais elementares. A vida pesa ultima guerra se acham ho- comprar ou que
vender
excepto soai é então considerada como
je nos campos adversários, o aqueiles que tiver o signal o*; uma perturbação
e c-mi um
íiiztl na mão, carregados
de o nome da besta, ou o nume- acto de alta traição contra a
ódio ou de orgulho ou de sen- ro do seu nome".
Esta
organização collecciva.
timentos amargos de impotenlendo estas três ul besta collectiva se solapará, a
Quem,
"Bescia . . . Emquanto que a
não pensa, mau principio: o r?ã.'r do Estado
timas
ta" apocalyptica triumpha de grado phrases.
seu, na situ-^o pctual. sob sua primeira forma se quenovo).
em certas partes do mundo. brarn, mas um segundo_ systepu-'s ver^cTiromsnt? ninguém im ri? <¦••'—•:^'~-'}?'i.f '—'" '
E a Biblia continua*
"E
(XIII. 11)
vi outra besta pode "nem comprar nem ven- slstente ainda, se unirá ao prl'~ um
e fará com
que subia da Terra, e que ti- der" sem fazer o siinal con- meiró
nha dois chifres semelhantes vencionado, sem
pronunciar "leve a marca da "Besta" na
"mas
aos de um cordeiro,
nv"o p, '•,." ¦—fn". fiú?r <""Tr
que uma formula imposta ?
E a BtbJía continua:
falara como o dragão".
que será realizada a completa
(Apoc. XIII-18) — "E ac-H submissão da v''1" '," ¦" '' a
12) — "E elle exercia todo o
besta na que está a sabedoria.
Quem um schema gigantesco. Aquilpoder da primeira

MATOU PARA ROUBAR
Desvendado o Crime Occorrido Ha Tempos, na Capital Mineira
BELI.O HORIZONTE" (Do
DIÁRIO
do
correspondente
CARIOCA) — A policia desta
capital conseguiu desvendar o
misterioso crime verificado no
cli.i 2." de outubro de 1939, contra Sebastião Dias Ferreira,
co.Tector da Constructora UriN
versai Ltd., assassinado a bala
alta madrugada daquelle dia,
r.a esquina das Avenidas Contom e Anrlradas.
Com as investigações reali-

^adas por varias cidades do Estado e até mesmo no Rio. no
restaurante Hamburgo, onde a
victima fora ha tempo empret;ada, e na Pensão da rua Cameríno n. 96, onde residiu cerca de um ànnoj e, ahida, com o
depoimento de trinta e oito
pessoas,'no volumoso inqueriIo, .surgiu o nome do indigitndo matador. Trata-se do ba
cliarel cm sciencias e letras
José Francisco Pinto, de 23 an-

nos. casado, instruetor do Gypinpsio Affonso Arinos, desta
cn.^ita.V.
O movei do crime, segundo
tudo indica, foi o roubo; sabic'0 como c que Sebastião, no
momento em que foi baleado,
levava na carteira cerca de
l-OOOSOOO rrsultado da arrecadação que fizera, como agente
tia referida companhia, da qual
q acçusádò era urestamista em
atrazo.
/

chrlstãos
Io que os primeiros
33 desenvolve hoje num sentido completamente novo. E' o
da
cesarismo da maioridade,
organização, do sentimento das
¦
massas n"S, ó f—<? imi
compressão avassalahte, translorma de ma.s a m.. . a cJnsciência individual
e ameaça
esmagar toda a resistência dos
e-piricos compassivos e justo.s
diante da bestialidado
collectiva.
Assim se exprime o professor
inFoerster. A BH- "'
"Besta"
to, nos diz que a
è
maldita: — '-oj u<g^.ui adorai
"Besta"
a
e a sua imagem e
receber o signal na sua testa
ou na sua mão, — também o
tal beberá do vinho da ira de
Deus, que se deitou puro no
cálice da sua ira (em outras
palavras: que D„us uj cascigará de uma maneira formidavel). E aqueiles que tenham
aaorado a "Besta" e sua imagem e que tenham tomado a
sua marca e seu nome não teráo nenhum repouso, nem de
dia nem de noite".
Para consolo nosso, nas visoes do Apocalypse
apparece
sempre de novo o pugilo daquelles que permanecem fieis
á verdade de Deus e aos auaes
o Céo dá seu auxilio miracuJoso, de sorte que ao fim
da prophecia está dito:
(Apoc. IX-20) "E a besta foi
presa e com elle o falso propheta que fez prodigios na sua
presença, com os quaes tinha
seduzido os que tinham recebido o caracter da besta, e tinham adorado aV-n .magem.
Foram ambos lançados
vivos
ao tanque de fogo a arder com
enxofre.
21)—
os
outros
foram
"mortos E
pela espada", que saia
da boca da que estava montada sobre o cavallo, "e todas as
aves se fartaram das suas carnes ..."
Eis de novo que o Apocalypse
nos dá a visão de
te nveis
acontecimentos bellicosos e sangrentos, enviados como castie senr^Tiníes
de Deiis,
go
aquelies vivemos
actualmente
na Europa. E é eu > • iiòtar
da pro"'-"",'i
que o fim
do
Apocalypse corresponde ás vi•ophè>i
soes de tantos outro*
tas, que nos annunciam a destruição dos , males após lutas
terríveis e sacrificirs F7?ijro;,p
de vidas hvmanas. e em seguida a r"."T1sti'"crão de um mundo melhor pira o pupilo' de
que restará, e aos quaes
j justos
Deus prestará sua ajuda todo
poderosa. (A sefw'.:') (CnmTj1940 by DTARIO
glít
1 CA and H, Lichtueí). CARIO-

ULTIMA HORA SPORTIVA

Riachuelo, Olympico e Botafogo F. C, os
Vencedores da Rodada Inaugural do Campeonato Carioca de Basketball
Iniciou-se hontom a parta flnul Uu Canipt-uitalu Curiuuu úo
üasketbali:
inaugural correuA luuaua
puiiduu 1 ii 1l-ír:imunlc- a éXpéuTUtiva geral, decorrendo oa três
o
juüu« em abauluta urdem,
',,..: iiiu.ii.) n,ilLl'lliUÍU paru uue
«. noitada offerecesiie us resultádua deüeja'üos. u cotejo prlndpal da rodada verlfleoü-Be na
quadra da rua Marechal Bittencourt entre as euutpes
do
liiachuelo
e
do clulj da rua
Campos Salles. Us riacliuclenses, mal (frado actuarem de81'alcados de seu centro Klorlano, ntio encontraram
difflculdades em vencer os hiiiuroiiIktaa. O jogo decorreu animadamente,
notamlo-se
grande
movlmentafiâo e franco entliusIasmo por parte dos lltigantes. Mais superiores em ciasso, os rlachuulepsèa neutrallzaram toda a acyao do antaKonlsta, não permlttindo
quo
estes agissem livremente. Apôh
os rniurenta minutos de joro,
o plarard asslfcnalou a justa
victoria do Riachuelo por 42x34.
Os detnllies deste jo»ío foram
<
os seguintes:
Io tempo: Riachuelo 22xlS.
Final: Riachuelo 42x34.
RIACHUELO — Ruy (13) e
Adlllo (2) _ Gustavo (18) —
Chico (9) e Coqueiro (2).
D13 CAMPOS SAI-I.13S
( CLUB
Sebasllão (2) e Catiito (4)
Slarinlio (2) — Ulllto
e Zo
Alves <X{)> — Alfredo (8) —
Usw-aldo (fll « Hermes (2).
Segundos
teams:
Riachuelo
33x15
Constituiu a surpresa da noltada oestobollstlda de homem
a derrota Iripostá pelo Olvmpico ao C. R. BotiifoRO. Tudos aqueiles que acorreram ao
rink do M.OUrlscò ficaram deveras surpresos com o resullndo da pclo.la. pois (lurantf! niinsi a totnlldadf dó Ioro os botafuguenses
dominaram ' ampiamente os adversários,
cliepando a marcar uma coinascni
nnç constituiria; .«rm
duvida
uma
rragorosa.
dor-rola
aos
olyniptpos.
Nos
últimos oito
minutos o panorama da peleja
transrprninii-se totalmente, com
nina
reacçfio
fulminante
dos
inuiioiiurios.
que ronsPKuIriini
após dispender iiiEenlos- xesforcos diminuir a Bensive] differenqa de ppiilos,
empatar
o
leederar o nlficard.
Us rapazes d„ ^rpinio da
Kr'?
naturalmente
Vm
Miipresos^'W»
co,n a violenta reôtfflpram, porm7m:irrrot5lll,":lanutt
nrio
que os antatrnnlstas
dominassem nu fiiun u tnarcasSem uma er,niaBer„ favorável
Concorrei)
em
içrandè
narté
para „ ,PlK,nlf batlya
victoria do
piyDipico p çulhuslãsm
aynanusnío com quo atira
111 Oi>

seus defensores,
notndament»
Affuuso Évora e tlupo Dourado, que, muito embora cum o
score contra, nfio «o Intimidarum, batalhando com todo
o
ardor para a conquista do triumpho.
O Boi afogo de Regatas, conforme dissemos acima. Icadcrou
o placnrd durante grande parcella do Jogo. chegando a marcar 22x« aos 5 minutos do 2'
tempo.
Antes de ser Iniciado
match
o Olvmplco offereceu aop C. R.
Botafogo um artístico bronze,
como prova de gratidão.
Os resultados numéricos fornm os seguint es:
1: tempo:
C. R. Botafogo
19xs.
Flual: Olympico 22x29.
OLYMPICO: Flavlo e Polia'
do d.» •- Tourlunu — Affftiso
(17) a Hugo (14) — Ratlv
C. R.., BOTAFOGO — Aivaro («) o Carllto (Bi — Oscar
Lenk (7) — Alovslo (10) .—
Baba (I) _ Hello.
Segundos
teams:
Olvmplco
47x41.
Juizes:
e
Aladlno
A^stuto
Sylvlo Pinto.
o
Conformo
era
previsto.
Rota fogo F\ C. venceu o Boquelrao. A victoria dos alvinegros, comtudo. nilo fr>t fiidl
pomo se espprnvn. <>tn vista da
fortw opposlcao encontrada nos
adversários,
A turma campeã para vencer
tev* nue lutar bnstnnte e a victnrla sA fo) conséaiil'''! erracas no dispendio de ninilns esforoos de seu9 Integranles.
I>e»:ilheH. t
1° tempo: TCmpofe 13x13.
Final: Botafogo F. C. 30x23.
BOTA PO.Ifl F. ("•
_ A-'''mo (4> e De Vlcenzl (5) — Gatjnhit Cl» — pavão r-o e HeMnbo f4) — T5tc f!l) — Pcrp-zi. rt),

F.norTRinAO

—

jhPPlvrio

Sntyro (3) ._ 3(1 Rols (5)
Ivn f«i e nipr-k ri::i.
Sp"-up'1os teams: Botafogo
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