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UNIDO 0 IMPÉRIO BRITANNICO EM SM DETERMINAÇÃO EM VENCER li gj
DECLARAÇÕES FEITAS POR CHAMBERLAIN PERAN-
TE O CONSELHO CENTRAL DA ASSOCIAÇÃO CON-

SERVADORA E UNIONISTA
COMBATIDAS PELA IMPRENSA LONDRINA AS ALTE-

RAÇÕES INTRODUZIDAS NO MINISTÉRIO
LONDRES, 4 (U. P.) — Fa-fazemos e os melhodos brutaes e

lando no Conselho Central da As
¦ociação Conservadora e Unionis-
ta, o primeiro ministro, sr. Ne-
vllla Chamberlain declarou que.
após sete mezes de guerra, "eu
tenho dez vezes mais confiança na
?ictoria do que ao começo das
hostilidades",

Proseguindo, o sr. Chamber-
laín declarou:

"Não creio que, em toda a his-
toria, a nação se tenha mostrado
tão inteiramente unida no exte-
rior, nos objectivos de sua politi-
ca e na determinação de prose-
guir com a luta até á realização
dos nossos propósitos".

Unido o Império
britannico
LONDRES, 4 (U. PO — Antes

de decorrerem as primeiras 24
horas, após a communicação offi-
ciai de remodelação do gabinete.
o primeiro ministro Chamberlain
pronunciou um discurso frisando
que o Império estava unido como
nunca em sua determinação de
ganhar a guerra.

Quando falava Chamberlain, os
Jornaes matutinos circulavam ata-
cando as alterações introduzidas
uo Ministério, por considerar que
não satisfazem totalmente ás ver-
dadeiras necessidades da reorga-
nüação. No emtanto, o primeiro
ministro não parecia impressio-
nado pelo desfavorável acolhi-
mento da imprensa.

Em seu discurso o sr. Cham-
berlain não mencionou as modi-
fieações introduzidas no gabinete,
dedicando quasi todo o discurso
• salientar a unidade do paiz.

Ao apparecer na tribuna, o che-
fe do governo foi alvo de enthu-
iiastica ovação que durou cerca
de dez minutos. Como costuma
fazer sempre que o : governo se
encontra em situação delicadas
Chamberlain apresentou-se sorri:
dente e ágil.

Começou seu discurso

desapiedadoB do inimigo que
afundou navios de paizes não
belligerantes sem prévio aviso
deixando os tripulantes exyostos
durante muitos dias aos perigos
do mar, das te.noestades e do
frio intensissimo. Hoje a Alie-
manha não tem um só amigo ver-
dadeiio em todo o mundo, embo-
ra possa haver muitos, como de
facto ha que ainda se sentem do-
minados pelo temor de seu pode-
rio militar".

O chefe do governo preveniu
aos paizes neutros que os Allia-
dos não estão dispostos a permit-
tir que as actividades sem escru-
pulos dos nazistas continuem por
tempo Indeterminado e acerescen-

tou: "embora seja nosso sincero
desejo manter as disposições do
direito Internacional, não pode-
mos permitttr que os allemães se.
aproveitem por tempo Indetermt-
nado da nossa escrupulosa leal-
dade a esses preceitos, para tira-
rem beneficio e conseguir a aju-
da dos neutros, que não operam
como agentes livre>3 e que sabom
de coração que a nossa victoria
«ignifica a liberdade para elles e
que a nossa derrota os destinaria
á escravidão.
A arma mais
poderosa
Reconhecemos que o bloqueio no

(Conclue ná 2.' pagina)

Sessão secreta na Câmara dos Commims para
debater aspectos da guerra econômica

infiltrações no controle do contrabando denunciadas pela opposição
CONTRARIA A MARINHA JAPONEZA À EXTENSÃO DA GUERRA ÀS PflOXIMIDAOES DO JAPÃO - DECLARAÇÕES; MI SR. RONALD CROSS

SOBRE AS EXPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS PARA OS PAIZES VIZINHOS DA ALLEMANHA

Atacadas pelos chinezes uma
base aérea japoneza

Forte pressão na Inglaterra para que seja chamado a
Londres o embaixador britannico en ™n

CHTJNG KING, 4 (U. P.) —
Annuncla-se ofíScialmente que
uma esquadrilha de iiviões de
bombardeio chinezes atacou a ba-
se aérea japoneza de Yun Cheng,
provincia de Shansl e destruiu 35
apparelhos que se achavam nes-
te local.

Outra esquadrilha bombardeou
a localidade de Yuchow, ao norte
de Human, incendiando um depo-
sito de gazolina.

As relações entre a
Inglaterra e o

LONDRES,'4"'(U.' P.) — Ape-
sar das recentes declarações oi-

fazendo ficiaes de que a Inglaterra deseja
uma jocosa referencia á Allemã-
nha, dizendo que "antes de vir a
esta reunião tinha ouvido o radio
para saber se acontecia alguma
coisa importante do outro lado
do Rheno", e acerescentou: "nada
havia, a não ser as velhas amea-
ças e por isso resolvi que os meus
deveres públicos não me impedi-
riam de encontrar-me entre vós,
neste momento".

Em seguida, em tom mais sério,
Chamberlain declarou que. quan-
do os alliados er/.raram na guerra,
no mez de setembro, compromet-
teram-se automaticamente a ga-
nhal-a. Lembrou que nessa ocea-
sião recommendou insistentenien-
te que se abandonassem as lutas
partidárias, afim de concentrar
todo o interesse nacional no tri-
umpho.

Ridicularizadas as
organizações
de paz

trage para outro contra os direitos
da China e das potências européas
e americanas".

Em seguida, respondendo ás pa-
lavras dp embaixador britannico,
o orador declarou: — "A unlca paz
que o Japão deseja é uma paz
nipponica, isto é, a paz para o
j.ipão e a morte para a China e
para a quinta parte da população
do mundo"."A paz do cemitério, a mesma
paz que os alliados repelllram na
Europa e, para evital-a, se levan-
taram em armas".

-Gratidão daékÇbinci, - ^
aos Estados
Unidos

O orador ridicularizou as orga-
Ilizações britannlcas de paz, de-
clarando que as recentes eleições
demonstraram que o publico não
tomava a sério essas entidades.

Chamb(|rlain declarou que ai-
guem pensou em alarmar os ai-
liados com a famosa "Blitzkrieg"
(guerra fulminante) para a qual
a Allemanha preparou-se durante
alguns annos, porém, as rápidas
precauções adoptadas pela França
• a Grã Bretanha frustraram essa
possibilidade. O primeiro minis-
tro acerescentou •

"Não é muito extraordinário
•ue o inimigo não haja tratado
de vencer-nos por essa fôrma.
Seja qual fõr a razão, que Hitler
deseje realizar seus propósitos
gem lutar, ou que todos seus pre-
parativos não fossem tão comple-
tos como suppunha, o certo é que
ha um facto indiscutível, o de
Hitler ter perdido o omnibus".
Confiança no futuro

O primeiro ministro fez obser-
»ar que os sete mezes de repouso
permittiram aos Alliados fazer
frente ao futuro com calma e con-
fiança, aconteça o que acontecer.
Advertiu que "elle seria o ultimo
a menosprezar a verdadeira for-
ça do inimigo e sua tendência a
empregar essa força, sem éscoi-
pulos, se estiver convencido de
que pode desfechar seus golpes
sem que lhe sejam devolvidos
com juros". Fazendo uma rapi-
da referencia á intensificação da
guerra econômica, repetiu suas
anteriores declarações de que as
brechas no bloqueio contra a Al-
lemanha estão sendo coberta.» e
que emquanto prosegue a "juer-
ra "os efeitos do bloqueio mina-
rão enda vez mais a vitalidade do
inimigo.
Os neutros inclinam-

se para os alliados
Affirmou n senhor Chamberlain

ijUfl h opinião Hos neutros lndl-
nnvn-sr mfli.« pnrn o Indo <!"« Al"
liados qup dos Allcmnes n despei-
to da* difíiculdnde* que lhes nn-
pôr o bloqueio, c arcrosfftnloili
"Oi neutros sabem bem o rjue nói

continuar mantendo amistosas re
lações com os paizes neutros, in-
cluslve o Japão, é evidente que
se está fazendo, actualmente, uma
grande pressão para que se cha-
me o embaixador britannico em
Tokio, sir Robert Craigie.

O comitê da campanha pró-Chl-
na, presidido pelo conde Listo-
well, forneceu uma declaração na
qual solicita que se chame o re-
ferido embaixador, ao mesmo tem-
po que o representante diploma-
tico chinez em Londres, sr. Quo
Tai-Cht criticou-o duramente pelo
seu discurso do dia 28 de Março,
pronunciado perante a Sociedade
Anglo-nipponica de Tokio.

O embaixador chinez censurou
a declaração de sir Robert Cral-
gle no sentido de que a Inglaterra
e o Japão lutavam pelo mesmo
objectivo, ou seja "uma paz du-
radoura, e pela conservação de
nossas instituições livres da In-
fluencias estranhas e subversi-
vas".

O sr. Qno Tal-Chln, ao menclo-
nar iardlrectamente sir Craigie,
disse: — "Pode-se observar que
ainda existem alguns indivíduos
e alguns pequenos grupos na Eu-
ropa que têm fé em que as pa-
lavras suaves e amáveis dirigidas
ao Japão são opportunas, emquan-
to que esse paiz passa de um ul-

Ao manifestar a gratidão da Chi-
na pelo auxilio econômico rece-
bido dos Estados Unidos e pela
sympathla popular desse paiz, ao
í-.esmo tempo que affirmava que
o Japão depende, cada vez mais,
da America do Norte para seus
abastecimentos de guerra, o sr.
Quo Tal-Chln disse:

"Tenho fé ainda em que a opi-
nião publica se mostre suíficien-
temente forte para conseguir que
se impeça o envio de metaes, aço
e petróleo, sem os quaes o Ja-
pão estaria impotente para con-
tinuar a guerra".

O embaixador chinez ridícula-
rizou a idéa de que o Japão era
Invencível, declarand-: "O Japão
é muito mais vulnerável do que
possam calcular muitos daquelles
que detestam seus actuaes prin-
cipios internacionaes e que consl-
deram que o Japão tem grande
vantagem na situação afastada
para poder travar cc-^ elle uma
guerra em grande escala.

"Sua verdadeira fraqueza é sua
frota mercante da qual depende,
para transportar suas exportações
e importações, manter suas in-
dustrlas e finanças. O Japão é a
victima declarada de qualquer blo-
queio remoto, em qualquer guer-
ra na qual se veja envolvido, com
as' potências oceidentaes, sozinhas
ou allladas".

LONDRES, 4 (United Press)
_ A inesperada communicação
do sr Chamberlain sobre a rea-
lização de uma sessão secreta
para debater aspectos da guerra
econômica na Câmara dos Com-
muns, accedendo de immediato a
um pedido do chefe trabalhista
major Atlee, é interpretada como
uma demonstração de que o go-
verno confia em que a revela-
ção de alguns factos e nume-
ros bastaria para con/provar a
efficiencia da fiscalização do
contrabando exercida pelos pai-
zes alliados e callar numerosas
criticas que se levantam nesse
sentido.

Deste modo, realiza-se a se-
gunda sessão da Câmara, de
portas fechadas, no periodo de
7 mezes de guerra. quando na
anterior conflagração decorreram
9 mezes antes de que fosse ceie-
brada a primeira. Naquella oe-
casião houve 7 sessões secretas
em todo o periodo de guerra.

Diz-se que os legisladores não
estão muito enthusiasmados com
esta nova sessão secreta, á vista
dos resultados da anterior, na
qual foi debatida a questão dos
abastecimentos, allegando que os
escassos dados proporcionados
pelo governo naquella sessão se-
creta não justificam na realida-
de a sua convocação, dando en-
tretanto á imprensa allemã op>
portunidade de fabricar versões
acerca das deliberações cuja re-
futaeão, em certos casos, .torna-
se difficil.

Presume-se que o deputado
t)alton iniciará os debates èn.' no-
me do Partido Trabalhista;, .se-
guindo-o no usç ,dv pnlajj^^ma-

ce, estão dispostos a pedir ao
Ministério da Guerra Econômica,
Lord Cross. as mais amplas in-
formações possíveis sobre os re-
«ultados do bloqueio, insistindo
em que é indispensável evtar to-
das as infiltrações no controle
do contrabando.

As prineipaes infiltrações de-
nunciadas pela critica são:

Primeira: Os embarques de
minereos de ferro sueco de alto
teor destinados á Allemanha, por
águas terrltoriaes norueguezas.

Segunda: As re-exportações pa-
ra a Allemanha, feitas pelos pai-
zes neutros limitroplies.

Terceira: A exportação de ma-
terias primas norte-americanas á
Allemanha, por intermédio da
Rússia.

Quarta: A exportação de oetro-
leo russo á Allemanha, pelo Mar
Negro.

Quinto: 'O proseguimento do
commercio exterior allemão atra-
vés a Itália.

Estes pontos não foram até ago-
ra abertamente ventilados no Par-
lamento, mas acredita-sa que fa-
rão parte das interpellações _ que
serão dirigidas a Chamberlain e
ao Ministro Gross, no debate se-
creto da próxima quintalfeira.

*'A Marinha japoneza poderá ser
obrigada a tomar medidas no ca-
so de se verificarem ilU^-alida
des".

Com referencia ás manobras
norte americanas que estão sendo
realizadas no Pacifico occidental,
o porta-voz declarou:

"Trata se de uma poderosa cs
pada que está sendo brandida
nas proximidades do território
japonez".
A Inglaterra só res-

peitará as águas
territoriaes do
Japão
LONDRES, 4 (United Press) -

Em resposta ao recente protesto

do Japão sobre as actividades na-
vaes britannicas nas proximida-
des do Japão, as autoridades in-
glezas declararam que a Inglater-
ra tem a intenção de exercer to-
dos os seus direitos legaes como
belligerante, quando for necessa-
rio, embora deseje respeitar a sus-
ceptibüidade nipponica. Revelou,
se que o governo de Tokio ma-
nifestou repetidas vezes a espe-
rança de que os inglezès evita-
riam acções navaes nas lmmedia-
ções das costas japonezas.

Ao manifestar que os inglezès
não têm a inteção de praticar
qualquer acção illegal a que de
sejam tomar em consideração os
desejos nlpponicos, um porta voz
do governo declarou que a mari
nha britannica não reconhece os

direitos maritimos do Japão fora
das tres milhas das águas terri
toriaes, assim como todas os pres-
eripções sobre a matéria do direito
Internacional.

Comboios para os
navios mercantes
russos
MOSCOU, 4 (U. P.) — Nos

círculos bem informados desta
capital diz-se que não parece ser
completamente veridica a noticia
propalada no estrangeiro segundo
a qual o governo teria ordenado
á frota soviética do Pacifico que
organizasse comboios com os bar-
eos mercantes russos no caso em

Luta corpo a corpo entre pa
trulhas alletnãs e írancezas

"Raid" da aviação germânica sobre as ilhas de Sbetland e a costa de Yorkshire
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A advertência aos
neutros
Espera-se que Cross lembrará

a seus interpellantes a adverlen-
cia feita pelo Primeiro Ministro
aos neutros, no sentido do quo
não pederá ser tolerada a impor-
tação de produetos do Império
britannico para a sua re-exportn-
ção a Allemanha, bem como a pro-
messa que fez de que haverá uma
guerra econômica sem tréguas.

Também será debatida na ses-
são secreta, som duvida, a instai'
lação de um organismo comrrer-
ciai dependente do Governo, nos
Balkans, e a instituição de um
systema de racionamente _ dos
fornecimentos aos neutros, visan-
do impedir que as suas exporta-
oões e re-exportações á Allemã»
nha excedam, indevidamente, ás
proporções normaes em tempo de
paz.

O inicio das consultas do go-
verno com. og seus representantes
diplomáticos acreditados nns pai-
zes balkanicos está marcado para
a segunda-feira, adeantando-se
que essas conversações produzi-
rão thema para as deliberações
da sessão secreta da Câmara, per-
mittindo revelar aos legisladores
dados mais precisos sobre os me-
lhores meios para contornar a
pressão econômica allemã naquel-
Ia região,

O Japão e a extensão
do bloqueio ao Ex-

tremo Oriente
TOKIO, 4 (United Press) —

Commontnndo o propalado blo-
queio britannico de Vladlvostoek.
o porta-voz dn Armada, comman.
ilnntc Vu/.uro Okuma. declarou q\io
"n Marinha Japoneza opp6c *<
mais forte» objocçnrs" ii oxt.ensftn
dn guerrn nt* n» proximidades d"
,fãp8o umn voz que o mnr rln
pão * qussl um loco njpponlço

n ipfrriil" porta vo»
textualmente!

PARIS, i (U. P.) — Verificou,
se hontem á noite grande activl-
dade em um novo sector do front
occidental, havendo em alguns pon
tos rehindos choques corpo a cor-
po, entre patrulhw allemãs e os
defensores dos postos avançados
francezes.

Os dois exércitos, depois de
castigar com necessante fogo de

MHJMtàlnj .^..Rostos..- avançado.!^
cõntràrioB entre às linhas' Mâ^i-"
not e Siegfried no Valle do jaric,
durante quatro dias. deslocaram
o seu campo de acção depois de
um dia de relativa calma, con-
centrando o seu canhoneio na re-
gião leste do rio Mosella.

Simultaneamente as patrulhas
allemãs intensificarem as suas ex-
plorações na zona intermediária
que separa as duas Jlnnas de for-
tificações permanentes, sendo
particularmente actlva a actua-
ção no districto entre o rio Blies
e 'os Vosges.

O canhoneio começou hontem
por iniciativa da artilharia alie-
mã, ao cahir a noite. A artilharia
franceza replico-i incontinente
concentrando o seu foiro sobre os
postos avançado.? allemães, com
projectis de grosso calibre.

Expedições na "terra

de ninguém"
Os allemães, perseverando na

tactica adoptada ú°. ambos òs
lados desde o inicio da guerra,
de effectuar, eorstantes expedi-
ções de explorava) na "teira de
ninguém", enviaram desta feita
um numero de patrulhas muito
maior que o destas uHiu.as se-
manas.

Uma' das mais vigorosas incur-
soes verificou-se no sector de
Nied e pouco faltou para alcan-
çar proporções de uma primeira
importante batalha nesta guerra.
Os allemães. avançando sigilosa-
mente entre os bosques consegui-
ram approximar-se de um posto
avançado francez e quasi o cer-
cavam completamente se nã.) fes-
sem descobertos a tempo. Imme-
diatamente o commandante do
posto 'deu o signal de alarme, pe-
dindo reforços, emquanto os seus
homens emprenhavam-se numa
luta encarniçada corpo a corpo,
contra um numero de atacantes
numericamente superior, até que
a opportuna chegada de reforços
mudou a face do combate, obri-
gando os allemães a retrocederem
deixando 7 prisioneiros com os
francezes. ¦

Estes, ao que se informa, só
tiveram alguns feridos leves.

A seu turno os francezes só Tea-
lizaram uma incursão, sem que o
Inimigo demonstrasse o menor
desejo de contra-atacar.

Dois raids da avia-
ção allemã
As condições adversas do tempo

na frente occidental deixaram a
aviação de ambos os ladoi in-
.f.etivav-~->-...--. ..,.-.

No Mar do Norte * aviação
allemã só realizou dois raids, um
ás ilhas Shetland' « outro pela
costa de Yorkshire, onde um,
avião de caça "Spitfire" entrou
em combate com um avião "Hein-

kel" de bombardeio, allemão, que

foi abatido depois de renhida
luta.

Informa-se, ao mesmo tempo,
que vários apparelhos allemães
atacaram um comboio no Mar do
Norte, lançando 15 bombas sem
causar damno algum.

Um autorizado personagem
francez, referindo-sev & declaração
do marechal Goering no seu re-
cente discurso á juventude allemã
de que a guerra__se decidirá no
oeste, fez""ver que, 

"íégünttolnfor-

inações neutras fidedignas, na
conferência realizada em Berlim,
no dia 2 do corrente, entre os
altos chefes nazistas. decidiu-se
permanecer por emquanto nas
actuaes posições.

Â Hungria não abando-
aa os seus propôs.

KCUMjjOES DO CONOE TELEKI AO RELATAR OS RE-
SULTADOS DE SUA VIAGEM Á ITÁLIA

PARA A ELECTRIFICACÍO
DA SOROGARANA

.Is

drrlar >"

O "Export and Import
Bank" concordou em
participar no finan-

ciamento
WASHINGTON, 4 (United Press)

,-. O "Export and Import Bank"
concordou em participar, Junta-
mente com a General Electric e a
Westlnghouse, no financiamento
aa venda de mnchlnlsmos c mate-
,-lnes pnra a electrlMcaçao dn Eh-
Uadn de Ferro Sorocnbnnn, no
Mrnfll.

A partlclpaçáo do referido banco
neue financiamento n.scendcrá ate
a importnncla rle quatro mllhôM
n trezentos e quarenta mil dolla-
tm,

BUCAREST, 4 — (U. P.) — O
governo húngaro reaffirmou hoje
a sua politica de paz, declarando,
entretanto, que não abandona oa
seus propósitos revisionistas.

Accentuou ao mesmo tempo as
boas relações italo-hungaraa e a
igualdade de critério entre Roma
e Budapest.

Mencionou durante as declara-
ções que se nota uma certa agi-
tação nos meios parlamentares,
devido as campanhas realizadas
pelos legisladores de , tendência
nazista e pelo ex-Rrimeiro minls-
tro sr. Bela Imredy.

De accordo com os
italianos
Ao informar sobre a recente vi-

sita das commlssões das Relações
Exteriores de ambas as Câmaras
a Roma, o primeiro ministro,
conde Telekl, declarou que a po-
litlca nacional não soffreu mo.
dificações — que do ponto de vis-
ta interno deseja obter a repara-
ção das injustiças com a Hungria
— tendo os dois paizes, Itália e
Hungria, opiniões semelhantes so-
bre os 

' 
problemas mundiaes.

Ajuntou que o ponto de vista, de
seu governo a respeito dos acon-
tecimentos Internacionaes era cor-
recto e Justo e que estava de ac-
cordo com a opinião dos estadis-
tas italianos,.

Accentuou que a finalidade ae
sua viagem a Roma tinha sido
simplesmente" a" de trocar infor-
maçOes e*sublinhou o caracter
sincero de suas conversações e a
hospitalidade com que foi recebi-
do na Itália, declarando que esta
troca de informações fora muito
utll para seu paiz.
Criticada a politica

do governo
Antes do Conde Tclcki tor rela-

tado a sua viagem á Itália, houve
certa agitação nas espheras l«gU-
lativas. O deputado nazista Ma-
tolchy criticou a politica do go-
verno do Conde Tclcki, dizendo
que esta politica levaria a Hun-
gria a um estado de paralysHção
de suas actividades.

O deputado Moltochy não res-
póndcu ns manifestações dos
deputados il« 1'iirtiilo Official, nl-
guris do» qltae* -- segundo rnn-
t.„ — npplndirnm onlhuniiislinimen-
Ir ns Min» palavra».

Snl)«'-,»r* que es»rs Wi-Indorc»
*áo partidário* do rx-Primcirn

Ministro Bela Imredy, que ha
pouco tempo tornou a voltar á
politica, como elemento contra-
rio ao actual Primeiro Ministro
Conde Teleki. Faz-se notar a este
respeito que nos corredores da
Câmara circulam rumores de que
o sr. Imredy procura desa<:redi-
tar publicamente o governo do
Conde Teleki afim o: grangear o
apoio do Reich. Os partidários
do ex-Premier desmentem cate-
goricamente esses rumores, di-
zendo que isto nada mais é que
intrigas judias.
Leis anti-judaica*

mais severas
As criticas do deputado Malto-

chy ao governo, poderiam ser o
prólogo de umn outra , campanha
velada contra os poderes cen-
trnes, architectada pelos alie-
mães para obrigar o governo a
acceitar suas imposições ou pro-
vocar, talvez, uma nova crise.
Confirma-se a existência dessa
campanha, pela circumstancia de
que un.'a outra foi simultânea-
mente iniciada, tendente a que se
elaborem leis anti-judaicas mais
severas que as actuaes. Depois
de ter falado o sr. Moltochy.
fez uso da palavra o deputado
sacerdote Michael Reidl, do Par-
tido Christão — que apoia o
governo — que pediu que fosse
decretada uma terceira lei anti-
semita,"Não pensem os senhores —
disse  que o conde Teleki e
seus partidários estejam pre-
oecupados com esta agitação da
Câmara, pois o governo goza de
grande maioria no Parlamento e
conta com o apoio è» regente
Horthy, parecendo ainda que tem
a sympathia da Itália,"
Bloqueio da Hungria

pela Inglaterra
Dizem >»s circulos usualmente

bom informados que os allenvães
tratam de aprovoftar-so da an-
nunciada offensiva diplomática e
economien da Inglaterra nos
Bnlkaris, para provocar uma si-
tuação favornvcl pnra o seu re-
gimen.

Asscgurn-sn que sr n Grã Bre-
tanhn bloquear n Hungria, afim
de òbrlgal-a a ccssnr suns expor-
tnções parn o Itoich, isto traria
umn difficil situação para n in-

| ilnntria posndn nacional, r\nr *p.
, ria acpmpanhada 'Ir nina grande
I air ilação contra o*, alliados.

que se tentasse exercer contr»
elles o controle do contrabando.

Nem os circulos officiaes, nem
a imprensa fazem hoje commen-
tarios a esse respeito.
Em Berlim nega-se

a fornecer qual-
quer informação

BERLIM, 4 (U. P-) — Os eh-
culos officiaes allemães _ negam-
se a fornecer qualquer informa-
ção sobre as noticias inglezas, se-
gundo as quaes a Allemanha pre-
para o transporte de tropas para
a Noruega, para o caso da Grã- jfl
Bretanha tentar impedir as ie-
messas de minério de ferro da-
quelle paiz para o território do
Reich.

Guarda-se absoluta reserva so-
bre qualquer possível acção alie-
mã em resposta á intensificação
do bloqueio econômico pelos ai-
liados e a única affirmação que
se faz nos meios officiaes é que
o Reich já organizou as contra-
medidas que applicará sem hesi-
tação quando chegar o momento
opportuno.

A imprensa faz-se êco das ame-
aças de represálias annunciada*
durante a semana passada, ma*
não deu o menor indicio da natu-
reza das mesmas.

As exportações dos
Estados Unidos
para os vizinhos
da Allemanha
LONDRES, 4 (U. P.) -- O ti-

tular da pasta da Guerra Eco-
nomica, Ronald Cross, na Camara,^.^
dos Communs,' referiit-se ás ex-
portações dos Estados Unidos ás
nações aluadas e aos paizes vizi-
nhos da Allemanha, numa analy-
se das possíveis reexportações d«
prodtictos para o Reich. O chan-
celler do Erário, Sir John Simon»
communicou officialmente n lor-
mação de um organismo commer-
ciai para o desenvolvimento do In-
tercamblo com os Estados bal-
kanicos.

A questão da guerra econômica
foi provocada pelo chfèfe da op-
posição trabalhista, major Cie-
ment R. Attlee- Respondendo-lhe*
disse o chefe do governo::"Reconheço, sem a menor du-
vida, que o thema e de grande im-
portancia « que talvez fosse dií-
ficil agital-o publicamente. Ser-
me-á satisfatório tomar as de-
vidas medidas para a sessão se-
creta".

A Câmara tratou novamente»
hoje, da questão relativa ás ex-
portações dos Estados Unidos
para os paizes europeus, em con-
sonancia com as allusões antes
feitas por alguns legisladores de-
ante da possibilidade de que cer-
tos paizes do continente, vizinhos -
a Allemanha possam re-expedir as
importações para o Reich.

Respondendo uma pergunta do
membro George Mitcheson, da
corrente conservadora, o ministro
da Guerra Econômica, Ronald
Cross, disse que o valor das ex-
portações daquella procedência,
para o Reino Unido e para França
ca, nos últimos quatro mezes do
anno passado, teve um augmento
de 22.000 000 dollars em relação
ao total global do mesmo periodo
ãe 1938.

Nesse período de quatro mezes,
acerescentou, essas exportaçõe»
para a Hollanda, Bélgica, Suissa.
Scandinavia, Itália e a União So-
vietica augmentaram em cerca da
68.000.000 de dollars-

Affirmeu Cross que o caso da*
importações dos paizer$ neutro*
contíguos á Allemanha é objecto
-le constante estudo, embora, dis-
se, não se pudesse assegurar qu«
as exportações de algum paiz para
os referidos neutros, nesse curto
período, significassem, necessa-
rlamente, uma brecha no bloqueio.

A luta que no front econômico
(Conclue na 2.* pagina)

TRILHOS DE AÇO PARA A
CENTRAL DO DRASIL

Um milhão e 500 mil
dollares serão financia-
dos pelo "Export and
Import Bank" e a Inland

Steel Company
WASHINGTON, 4 (United Prcb.,

— O "Export nncl Import Bank"
decidiu participar, juntamente
com n Inland St Col Company e até
a lmportnncla do 81.575.000 dol-
lares no financiamento dn vend»
de trilhos rle j\ço pnrn a Estrada
de Ferro Central do Brasil.
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Noticias da Marinha
Designado o novo Estado Maior do Commando
chefe da Enquadra — Officiaes designados para
immediato — Designações de dispensas de offi-
ciae8 — Candidatos á Escola Naval mandados

0 ministro da Marinha desig-
nou os seguintes officiaes para
constituírem o Estado Maior do
commando em chefe da Esquadra:
assistente, capitão tenente Luiz
Felippe de Saldanha da Gama;
official de Tiro, capitão de cor-
?eta Aydano de Faria; official
de Communicações, capitão de
corveta Oswaldo de Alvarenga
Gáudio; official de machinas, ca-
pitão de corveta QM Haroldo Ro-
¦lere; Io ajudante do ordens, ca-
pitão tenente Hermann Baona; 2»
ajudante de ordens, capitão te-
«ente Francisco de Souza Maia
Júnior.
VICE-DIRECTOR DA ESCOLA
j' NAVAL' O titular da Marinha designou
à capitão de mar e guerra Rodol-
pho Fróes da Fonseca para vice-
director da Escola Naval.

NOVOS IMMEDIATOS
DESIGNADOS

feio almirante Guilhem foram
feitas hontem as seguintes desig-
nações: capitão de corveta Álvaro
Miguellote Vianna para immedin-
to do cruzader "Rio Grande elo
Sul"; capitão tenente Haroldo Za-
Hy para immediato do NM "Cana-
néa"; capitão tenente Sylvio Mon-
teiro Mourinho para immediato
do submarino "Tupy"; capitão
tenente João Pereira Machado pa-
fa immediato do Quartel Central
de Marinheiros,.

ESCOLA ALMIRANTE
WANDENKOLK

Para vke-director da Escola Al-
mirante Wandenkolk íoi designa-
do hontem o capitão de corveta
Aristides Francisco Garnier.

JUSTIÇA MILITAR
DECISÕES DÒ SUPREMO TRIBUNAL

íi

matricular
DESIGNAÇÃO DE AJUDANTES

DE ORDENS
Foram designados: para aju-

dante de oi -iens do director geral
do Ensino Naval o capitão tenente
Eugênio Gomes Ferraz; e para
assistente e ajudante de ordens
do director da Escola de Guerra
Naval o capitão tenente Hélio Gar-
nier Sampaio.
ENCAREGADOS DO DEPARTA-

MENTO DE MACHINAS
Foram designados para encar.

regado do Departamento de Ma-
chinas do cruzador "Rio Grande
do Sul", NT "Marajó", do TD
"Belmonte" e tender "Ceará",
respectivamente, os capitães de
corveta QM Jayme Magalhães Bar-
reto, Edgard dos Santos Rosa.
Carlos Dehoul Conceição e Fer-
nando de Faria Braga.

Foram ainda designados: o ca-
pitão tenente José D'Alibert Se-
queira Thedim para encarregado
do Pessoal do E. "Minas Geraes"
e o capitão tenente João Baptis-
ta Vianna para encarregado do
Departamento do Armamento do
C. "Bahia".

DISPENSA DE OFFICIAES

CONCURSO POPULAR N. lf,. RELATIVO A MARÇO
Relação n.» 4, dos Mappas recolhido,* hontom, 4 do corrente, até

Loteria Federal:

O Supremo Tribunal Militar nfio co-
Bheceu da correiçfio parcial procedida
do Inquérito instaurado a bordo do con-
tra-torpedeiro "Rio Grande do Norte",
para apurar as responsabilidades por
Um incêndio; negou provimento ao re-
curso interposto A sentença que con-
Siderou Ayrton Bastos de Rezende irres-
ponsavel pelo crime que lhe foi attrl-
buido, á vista do exnme de sanidade
Mental a que se submcüeu: preliminar-
Mente, nio conheceu do recurso á de-
•isão absolvendo Sebastião Ferreira da
iccusação de incurso nn crime de ten-
tativa de homicídio e. "de meritis", de-
terminou a baixa dos autos á secreta-
ria, para os fins de direito e, finalmen-
te. deferiu a correição parcial procedida
tio processo intentado contra Frldollno
Braz, para o annullar "ab-lnitio".

O PROCESSO DE MARIO PEREIRA
LEITE

Emlttlndo parecer no processo inten-
tado contra o marinheiro do cruzador
"Rio Grande do Sul". Mario Pereira
Leite, o sub-procurador Waldemlro Go-
taes Ferreira, da Justiça Mlllatr, foi de
opinião que deve ser reformada a sen-
tença absolutorta da primeira Instância,

>para o fim de ser o aceusado conde-
mnado.

Salientou o representante do Minlste-
rio Publico que as latas de tinta nào
poderiam ser retiradas de bordo, sem
B auxilio de uma pessoa que, no caso,
foi José Alves, proprietário do bote que
habitualmente ia recolher as Eobraa da
alimentação e que o fôrn militar é o
competente para o processo e Julgamen-
to do co-réo civil, uma vez que conti-
nua em vigor o estabelecido na lei do
n. 510, conforme tem decidido o Su-
premo Tribunal.

SUBSTITUIÇÃO DE JUIZES
Em substituição eo capitão Mlcaldas

Corrêa, na funeção de juls do Conselho
de Justiça especialmente sorteado na 2.*
Auditoria, para processar e julgar o te-
nente José Tiburcio da Cunha e um
civil, foi sorteado o capitão Paunero
Pedra.

Também o l.o tenente Carlos Alberto
Ferreira Lopes foi substituído na fun-
BÇfio de Juiz, por sorteio, pelo official
de Igual patente Luiz Fellppe de Assis,
BO Conselho Permanente de Justiça da
mesma Auditoria.

O compromisso desse novo Juiz ficou
marcado para o dia 12.

NUMEROSOS ••HABEAS-CORPUS"
JULGADOS

Na sessão de hontem, o Supremo Tri-
bunal concedeu "habeas-corpus" a Al-
berto César Moreira, Sllvino Nobre da
Btiva, Leonardo Edwln Hcrlchs, Agenor
ton Rei, Modesto Gomes, Humberto Ma-
tires Ferreira, Bertildo Staudt, Hamil-
rio Visconde, Aristldes Dias, Hypolito
Caetano de Mesquita, Jeronymo Mar-
tlns de Souza, Armelindo Pedro Sobrl-
nho, Nilo de Souza Netto, Vicente Per-
Franco da Silva, Verldtano Gomes da

Saíra 
Braga, Joaquim Populo, Adalto

lotta, Ernesto Tavares e outros; Al-
demar Pinto Fellx, Dagoberto Ferreira
Reis, Jardelino Salú, João Abrahão, Cy-
rlllo Rogério de Oliveira, Alberto de OH-
»eira, Alfredo Luiz de Barros, Clodoal-
do Brazuria, Benjamm Alves Branco,
Rubem Motta, Emílio Soares, Antônio
Affonso dos Santos, Lourlval de Souza
Carrico, Antônio Francisco de Castro,
Alfredo Llberato da Costa, Theodoro
dos Santos, João Pfaiíer, Amoldo Gul-
lherme Hineraski, Alberto Pherling, Al-
genlr da Cruz Vieira, Júlio Gomes, Ade-
lino dos Reis e outros; Hilário Corrêa
Coelho, Henrique Stornl e outros, Er-
Va, Manoel da Rocha Tristfio, Cyro de
esto Argonlzzo, Wilson Martins da Sil-
Araujo Binottl, Octavio Rosa Lorentz,
Fereira. Joaquim Baptista Kauchs, Os-
Leopoldo Araujo França, João Antônio
waldo Drummond, Luiz de Almeida,
Adolpho Salvioll e outros; Hugo dos
Bantos Mello, Salim Elias, Agenor Pires
• outros, Sebastião Vicente Garcia, Do-
miciano Sebastião, Sebastião Sablno
Themoteo, Joaquim Silvcrio da Silva,
Emílio Leopoldo, Claudionor Nunes Frei-
re, Manoel Fernandes Sobrinho, Mario
Freitas, Allpio Francisco de Almeida,
Norlval da Motta, José de Paula Men-
des, Rubem Marques Ribeiro, Francisco
de Oliveira, Manoel Rodrigues da Silva,
Italgino Alves Miranda, Djalma Henrl-
qne dos Santos, Manoel de Souza, Os-
waldo Cesario. Luclano Francisco Fran-
eo, Manoel Martins, Archlmedes Ba-
ptlsta Gomes de Araujo, Daniel Mendes
da Silva, Leonardo Edwln Nernichs, Ar-
thur Hallemberg, Arthur Boaventura,
Carlos de Carvalho e outros, Edgard
Nascimento Mesquita, Vital Sayfio e ou-
tre*, todos para serem Isentos dos pro-
eessos a que respondem pelo crime d*
lnsubmissão, por falta da notificação
de seus sorteios, sem prejuízo da incor.
coração, salvo os maiores de 30 annos.
O tribunal negou o "habeas-corpus

de Ernesto Travagll, sorteado pela C.
R. de São Paulo.

A MEDALHA MILITAR
Remettidos pelas respectivas dlrecto-

rias das armas a que pertencem, de-
ram entrada, hontem, n° 8uI";em° J/J"
bunal. os papeis de pedidos da Meda-
lha Militar, feitos pelo major Solon Lo-
pes de Oliveira, capitães Altalar Franco
Ferreira e Moacyr Valporto de Sá, J.°
tenente Newton Junqueira Vila Forte
• 20 dito João Nascimento, todos por
contarem mais de 20 annos de serviços
•em nota que os desabonem.

AUDITORIA DA POLICIA MILITAR
Assumiu a Auditoria da PollçIaíMI-

lltar o l.o «upplente Carlos de Azevedo
BUva, por motivo de férias do magls-
trado effectivo.

O almirante Aristldes Guilhem dis-
pensou hontem os seguintes officiaes:
os capitães de corveta QM Edgard dos
Santos Rosa. Jayme Magalhães Barre-
to, Haroldo Roslere e Fernando de Fa-
ria Braga, de encarregado do Departa-
mento de Machinas, respectivamente,
do C. "Rio Grande do Sul", NT "Ma-
raJ6", tender "Ceara" e tender "Bel-
monte"; os capitães tenentes José D'AU-
bert Sequeira Thedim e Vlctor Frldtjof
Johansson e o capitão de corveta Os-
waldo de Alvarenga Gáudio, de lmme-
diato, respectivamente, do submarino"Tupy", CT "Rio Grande do Norte" e
do cruzador "Bahia".

De encarregado do Departamento do
Armamento do cruzador "Bahia", o ca-
pitão tenente Aroldo Zany.

DESIGNAÇÕES SEM EFFEITO
Foram consideradas sem effelto as se-

guintes designações: do capitão tenen-
te Luiz Felippe Saldanha da Gama, para.
encarregado do Pessoal do E. "Minas
Geraes" e do capitão tenente João Ba-
ptista Vianna, para immediato do NM
"Cananéa".

MATRICULADOS NA ESCOLA NAVAL
O titular da Marinha mandou matri-

cular na Escola Naval os seguintes can-
didatos approvados nos seguintes exa-
mes de admissão:

A — Curso de Aspirante a Guarda-
Marinha — Arnaldo Courrage Lage. MU-
ton Jansen de Faria, Antônio Vieira
Cortcz, Carlos Bezerra de Miranda, Nil-
zo de Aquino Gaspar, Llwal Salles, Cel-
so de Almeida Prado, José Geraldo
Theophilo Albano de Aratanha, Ruy
Rabello Pinho, Holland Paoll da Costa,
José Calvente Aranda, Fernando Achil-
les de Faria Mello, Walter Ribeiro, Ja-
dlr Antunes Vieira, Jorge Diehl, Jayme
Brandão de Paiva, Cecil Godfrey Hol-
mes, Antônio Carlos Didier Barbosa
Vianna, Sinval Pinheiro, Clovis Neiva de
Figueiredo, Alfredo Américo de Olivei-
ra Roxo. Celso Emygdio de Moraes Sar-
mento, Tullio de Azevedo, Ramon Go-
mes Leite Labnrthe, Paulo Maurício
Douat, Odenato de Moura Filho, Anto-
nio Mnrtins Fontes, Oswaldo Câmara de
Aquino e Castro, Cezar Pereira Grillo,
Edgard Bravo, Murillo de Souza, Max
Harrv Altemburg Domlngues, Nelson de
Oliveira, Gilson Rodrigues Rainho, Clau-
dio Raymond de Aquino, Fernando de
Noronha Barata, Talma Prado Castello
Branco. Murillo Rangel Ribeiro Lopes,
Lloyd Bormann Slgwalt, Eduardo Costa
Vahla de Abreu, Gitahy da Silva Len-
te, Yapery Tuplassu de Britto Guerra,
Laert Pereira da Motta e Carlos Alber-
to D'Avllln Zavataro.

B — Curso de Aspirante ao Corpo de
Int. Navaes — Gualter Gonçalves Lo-
pes e Jorge de Queiroz Combacau.

APRESENTAÇÃO DE OFFICIAES
Apresentaram-se ás altas autoridades

da Armada o capitão de mar e guerra
aviador naval Heitor Varady, director
da Escola de Aviação Naval, por ter si-
do promovido; o capitão de fragata Al-
varo Miguelote Vinnno, por ter deixado
o commando da Escola de Aprendizes
Marinheiros de Recife e o capitão te-
nente Eugênio Gomes Ferraz, por ter
assumido as funeções de assistente do
director do Ensino Naval.

Passou pelo Rio conhecida"estrella" de music-hall
A bordo do "Uruguay", viaja

para a Argentina Miss Gloria
Grafton, conhecidissima "estrel-
Ia» de musie hall, que tem appa-
recido nos palcos de Nova York.
Londres e Paris. Miss Grafton
visita pela segunda vez o Rio de
Janeiro.

Série A
0006 0009 0010 0032 0046 0062 0059 0065
0074 0085 0092 0115 0134 0171 0193 0108
0205 0219 0224 0231 0240 0242 0250 0255
0257 0266 0293 0299 0314 0321 0326 0340
0348 0350 0422 0461 0476 0587 0633 0640
0641 0665 0668 0680 0704 0723 0730 0793
0805 0809 0816 0864 0879 0882 0883 0904
0936 0939 0943 0954 0955 0978 0980 0900
0991 0999 1002 1003 1065 1067 1079 1086
1088 1108 1125 1138 1141 1142 1143 1145
1157 1159 1164 1190 1201 1202 1224 1265
1293 1296 1298 1303 1308 1324 1331 1347
1414 1441 1447 1453 1461 1505 1508 1512
1513 1530 1532 1533 1642 1545 1557 1563
1573 1676 1606 1632 1645 1653 1663 1665
1666 1669 1671 1675 1676 1718 1764 1706
1773 1810 1812 1817 1819 1824 1831 1841
1863 1800 1892 1896 1898 1902 1909 1912
1932 1940 1958 1960 1984 1986 1987 1990
1991 2006 2007 2033 2035 2062 2073 2113'2118 

2135 2138 2161 2186 2200 2215 2216
2218 2241 2250 2252 2261 2264 2265 2271
2284 2293 2296 2311 2327 2369 2388 2390
2392 2404 2427 2468 2469 2472 2476 2488
2499 2529 2530 2650 2674 2577 2578 2606
2683 2690 2699 2703 2716 2732 2766 2817
2826 2838 2848 2850 2857 2859 2870 2941
2943 2954 2959 2998 3001 3008 3026 3038
3044 3057 3080 3111 3118 3127 3146 3148
3173 3212 3219 3257 3267 3268 3269 3283
3318 3402 3456 3461 3489 3493 3494 3495
3565 3571 3572 3578 3601 3607 3703 3739
3752 3758 3760 37C4 3766 3785 3818 3S4D
3849-3882 3898 3904 3900 3910 3949 3963
3967 3982 4012 4022 4025 4043 4071 4079
4069 4101 4116 4118 4162 4168 4172 4198
4207 4218 4224 4225 4228 4241 4258 4291
4300 4301 4302 4307 4399 4402 4418 443»
4477 4491 4564 4627 4651 4656 4679 4710
4731 4767 4788 4799 4817 4833 4877 4908
4918 4919 4927 4939 4968 4999 5017 5044
5045 5069 5070 6088 5093 5094 5104 6105
5107 5124 5140 5146 5204 6210 5222 5224
5265 5316 5326 5320 5336 5337 5339 6343
5346 5368 5362 5369 5394 5403 6411 5414
5442 5510 6513 5520 5546 5563 5561 5673
6630 5660 5677 5678 6681 5751 5760 5784
5785 5786 5792 5806 5826 5852 5863 5894
5903 5915 5917 5931 5986 6008 6040 6119
6192 6195 6199 6217 6218 6220 6250 6269
6292 6301 6307 6336 6348 6361 6367 6396
G467 6470 6480 6492 6520 6537 6552 6555
6596 6611 6650 6662 6674 6675 6744 6763
6703 6846 6858 6382 6893 6919 6980 6982
6998 7005 7073 7100 7101 7106 7117 7121
7131 7151 7154 7170 7180 7182 7184 7185
7188 7190 7191 7193 7195 7196 7200 7201
7202 7210 7223 7272 7274 7295 7318 7330
7342 7343 7354 7355 7369 7382 7403 7427
7434 7446 7464 7471 7472 7480 7488 7497
7511 7655 7559 7573 7583 7614 7717 7775
7789 7798 7803 7891 7915 7917 7934 7940
7970 7973 7977 7978 7979 7984 7992 8047
8066 8094 3233 8260 8268 8273 8283 8296
8367 8368 8399 8453 8457 8461 8462 8504
8522 8543 8556 8658 8663 8669 8676 8687
8697 8710 8719 8722 8751 8771 8792 8817
8828 8829 8866 8880 8881 8894 8922 8928
8935 8941 8996 9007 8015 9017 9034 9057
9062 9072 9079 9084 9097 9105 9106 9120
9153 9166 9169 9194 9204 9205 9208 9224
9263 9273 9280 9281 9290 9296 9297 9321
9323 9324 9325 9326 9327 9336 9361 9373
9383 9384 9390 9391 9393 9394 9395 9404

. 9468 9470 9475 9476 9478 9491 9496 9575
"9602 

9614 9627 9643 9680 9681 9682 9688
9G9S 9700 9714 9741 9748 9757 9758 9786
9791 9799 9802 9807 9811 9855 9856 9893
9900 9951 9960 9987 9998

Série B

Série B
Continuação

6336 6372 6373 6378 6381 6396 6425 6427
6461 6466 6472 6483 6488 6503 6511 6535
6542 6592 6634 6663 6666 6885 6698 6705
6707 6700 6716 6736 6757 6781 6700 6796
6798 6869 6882 6936 6949 6954 6066 6961
7000 7038 7039 7044 7049 7093 7097 7100
7109 7130 7139 7147 7149 7164 7210 7213
7247 7263 7276 7311 7318 7334 7336 7338
7344 7352 7381 7391 7392 7407 7408 7415
7435 7408 7504 7512 7533 7602 7605 7610
7623 7627 7635 7641 7670 7674 7693 7694
7696 7701 7705 7730 7739 7744 7751 7762
7856 7872 7875 7919 7953 7962 7906 7968
7970 8052 8050 8091 8094 8133 8172 8249
8252 8262 8277 8308 8310 8312 8324 8329
8350 8370 8388 8405 8431 8441 8500 8510
8545 8050 8562 8563 8506 8507 8629 8030
8B36 8050 8660 8663 8691 8714 8757 8761
8774 8780 8787 8791 8793 8798 8805 "819
8821 8823 8825 8032 8857 8860 8870 8887
8809 8911 8975 8998 9001 9008 9019 9024
9027 9042 9061 9095 9106 9120 9139 9144
9150 9155 9172 9185 9189 9200 9204 9210
9222 9223 9229 9241 9287 9308 9318 9331
9375 9388 0416 9461 9486 9490 9523 9541
9586 9587 9589 9590 9591 9644 9648 9649
9651 9688 9689 9699 9735 9739 9754 9756
9762 9765 9766 9784 9791 9800 9830 9840
9802 9091 9020 9928

as 13 horas, e que entrarão no sorteio do próximo dia 13, pela

Série F

Série C

0002 0008 0016 0047 0052 0053 0057 0060
0068 0069 0079 0151 0173 0200 0202 0204
0215 0236 0293 0295 0320 0334 0339 0347
0353 0357 0359 0382 0385 0404 0427 0441
0449 0450 0469 0472 0473 0478 0486 0496
0500 0501 0507 0514 0528 0575 0602 0618
0622 0G36 0699 0711 0717 0718 0740 0749
0757 0778 0786 0821 0823 0826 0850 0852
0B79 0893 0895 0897 0916 0936 0953 1011
1060 1085 1099 1103 1110 1128 1147 1156
1173 1179 1187 1208 1212 1232 1238 1241
1247 1261 1293 1304 1319 1331 1388 1394
1405 1423 1476 1502 1531 1532 1540 1542
1543 1544 1550 1557 1570 1599 1605 1634
1645 1659 1661 1663 1079 1730 1742 1748
1759 1764 1781 1785 1787 1808 1831 1861
1876 1939 1940 1946 1967 1992 2025 2042
2044 2058 2071 2074 2089 2153 2162 2198
2199 2216 2241 2245 2262 2264 2282 2286
2292 2326 2333 2338 2356 2367 2387 2388
2402 2409 2415 2419 2423 2465 2473 2486
9487 2497 2509 2550 2588 2596 2625 2629
2631 2633 2685 2686 2717 2736 2754 2775
2R27 2828 2830 2871 2873 2921 2933 2937
2954 2981 2982 3012 3015 3016 3017 3046"
3054 3057 3063 3071 3085 3104 3107 3116
3126 3146 3188 3229 3257 3261 3276 3383
3297 3290 3338 3344 3350 3363 3409 3420
3444 3448 3456 3461 3469 3477 3479 3480
3492 3521 3529 3530 3586 3812 3613 3622
•1626 3631 3689 3735 3741 7743 3744 Ô766
3784 3787 3788 3789 3796 3810 3813 3814
3815 3824 3866 3882 3883 3884 3907 3913
3940 3950 3053 3957 3988 3980 3985 3997
4021 4026 4087 4089 4.1.22 4202 4223 4241
4259 4275 4284 4296 4319 4322 4354 4372
4373 4377 4383 4390 4465 4472 4504 4527
4556 4588 4613 4829 4646 4650 4651 4666
4671 4695 4703 4704 4718 4727 4790 4701
4806 4811 4839 4858 4884 4865 4877 4884
4901 4908 4918 4925 4932 4936 4955 4962
4983 5017 5020 5035 5055 5073 5091 5097
5143 5152 5176 5198 5203 5218 5220 5221
Í253 5258 5259 5278 5282 5294 5338 5348
5349 5359 5361 5365 5373 5383 5425 5430
5435 5449 5451 5452 5475 5485 5531 5586
5594 5611 5621 5622 5627 5646 5660 5678
5687 5692 5737 5792 5805 5834 5887 5895
5943 5949 5956 5957 5970 6022 6026 6065

6074 6088 6109 6125 6127 6153 6164 6167
6220 6235 6238 6257 6280 6289 6306 6317

0012 0014 0022 0035 0002 0070 0074 0093
0104 0115 0127 0142 0144 0183 0212 0232
0256 0260 0207 0289 0318 0334 0356 0369
0383 0390 0503 0574 0687 0618 0050 0652
0655 0658 0663 0677 0694 0696 0708 0718
0737 0738 0739 0767 0768 0700 0782 0788
0790 0816 0842 0840 0865 0882 0807 0007
0919 0944 0945 0050 0079 0988 1015 1020
1046 1068 1101 1184 1214 1236 1277 1280
1202 1331 1337 1354 1427 1434. 1442 1478
1483 1486 1502 1527 1560 1576 1683 1706
1714 1736 1804 1813 1824 1879 1009 1917
1926 1931 1958 1994 2000 2018 2064 2109
2114 2157 2178 2201 2237 2255 2262 2283
2284 2301 2303 2305 2315 2321 2327 2351
2362 2368 2392 2425 2439 2465 2492 2493
2515 2533 2558 2562 2568 2569 2572 2580
2589 2600 2604 2612 2644 2651 2661 2670
2672 2693 2739 2740 2777 2787 2797 2804
2818 2824 2837 2851 2873 2880 IW2 2895
»906 2909 2913 2932 2967 2068 2 «01 3017
3045 3047 3063 3062 3081 3082 31)83 3121
3125 3138 3160 3180 3184 3191 3196 3205
3258 3266 3288 3201 3300 3306 3308 3378
3406 3441 3455 3501 3514 3568 3589 3633
3670 3677 3710 3718 3743 3754 3757 3762
3774 3845 3864 3882 3883 3926 3927 3932
3940 3948 3964 3969 4011 4037 4038 4042
4073 4100 4121 4134 4183 4227 4250 4284
4294 4305 4396 4421 4428 4446 4449 4458
4461 4463 4466 4481 4491 4508 4507 4518
4519 4520 4523 4531 4550 4586 4605 4623
4028 4644 4656 4661 4662 4690 4709 4754
4824 4854 4910 4912 4914 4948 6031 5032
5067 5072 5074 5087 5106 5107 5113 5120
5203 5208 5212 5216 5218 5219 5251 5272
5285 5287 5389 5390 5391 5392 5403 5412
5452 5483 6600 5504 5545 5550 5005 5630
5652 5696 5758 5762 5763 5708 5787 5793
5796 5802 5835 5838 5842 5903 5930 5937
5979 6040 6056 6004 6117 6146 6160 6166
6Í6B6173 6183 6184 6203 6232 6256 6280
6295 6290 6323 6331 6334 6347 6348 6354
6408 6421 6424 6435 6448 6451 6454 6459
6466 6503 6515 6540 6505 G569 6570 6571
6575 6613 661G 6641 6645 6647 6GG4 6674
CIG88 6713 6718 6730 6725 6731 6734 6741
6747 6786 6812 6830 0835 6864 6872 6890
6893 6950 6970 G972 G984 6989 7012 7017
7025 7027 7045 7046 7109 7133 7136 7159
718° 7192 7204 7208 7220 7222 7227 7243
7264 7276 7310 7329 7371 7403 7416 7423
7575 7586 7600 760G 7612 7630 7631 7640
7041 7653 7656 7665 7690 7703 7708 7714
7719 7747 7749 7771 7774 7777 7782 7816
7818 7833 7836 7883 7891 7929 7934 7936
7941 7977 7979 8007 8010 8047 8054 8061

8069 8076 8127 8138 8139 8146 8167 8200
8217 8244 8254 8262 8263 8274 8308 8309
8323 8325 8328 8342 8355 8358 8373 8375
8377 8381 8397 8399 8404 8462 8470 8475
85 9 8532 8544 8574 8582 C592 8593 8594
?606 8620 8663 8664 8675 8676 8677 8678
S723 8741 8793 8804 8818 8832 8848 8859

8864 8880 8902 8938 8950 8094 9040 9092

9093 9103 9123 9153 9156 9172 9196 9243
9266 9270 9278 9287 9289 9293 9305 9385

9400 9431 9467 9481 9482 9501 9508 9530
9543 9544 9545 9571 9591 9592 9595 9633
9647 9703 9739 9792 9793 9800 0808 9809
9838 9863 9S93 9894 9925 9929 9933 9958

Série D
(Continuação)!

3839 2862 2863 2867 2875 2878 2880 2888
2933 2942 2955 2956 2978 3005 3012 3023
3051 3088 3089 3090 3098 3114 3110 3139
3145 3149 3156 3183 3167 3169 3209 3328
3227 3228.3232 3262 3263 3261 3288 3314
3341 3342 3345 3361 3363 3381 3394 3410
3436 34G3 3470 3485 3480 3490 3499 3516
3519 3528 3553 3674 3637 3639 3656 3899
3727 3736 3780 3794 3828 3835 3841 3893
3895 3949 4021 4038 4041 4075 4094 4095
4007 4120 4198 4204 4210 4211 4225 4230
4261 4285 4289 4291 4299 4309 4332 4340
4344 4353 4426 4434 4448 4525 4531 4535
4539 4543 4546 4548 4563 4565 4572 4574
4640 4675 4699 4710 4734 4760 4781 4789
4892 4921 4942 4960 4969 4971 5007 5008
6033 5042 5053 5089 5123 5126 5134 5150
5171 5200 5227 5272 5284 5287 5294 5315
6321 5341 5358 5380 5382 5307 5411 6413
5419 5448 5463 5472 5478 5480 5550 5554
5555 5556 5579 5596 5598 5604 5642 5648
5672 5699 5809 5825 5850 5895 5918 5929
5039 5973 5978 6029 6031 6040 6041 6064
G071 6101 6143 6146 6153 6164 6189 6194
6244 6247 6255 6256 6279 6296 6321 6333
6379 6412 6413 6418 6454 6502 6507 6522
6524 6525 6527 6528 6533 6549 6565 6569
6573 6580 6581 6588 6674 6680 6886 6693
0700 6749 6776 6808 6840 6845 6847 6852
6863 6857 6858 6872 6874 6886 6887 6903
6904 6932 6997 6998 7005 7006 7026 7042
7068 7146 7159 7161 7168 7171 7178 7205
7227 7231 7235 7242 7255 7259 7292 7300
7315 7343 7405 7424 7426 7426 7452 7401
7473 7474 7611 7551 7557 7506 7571 7577
7595 7601 7005 7610 7615 7636 7637 7671
7672 7689 7708 7753 7760 7774 7782 7791
7811 7816 7821 7826 7841 7850 7859 7874
7887 7891 7914 7915 7931 7935 7943 7973
7974 8005 8030 8040 8045 8052 8082 8084
8111 8136 8137 8168 8191 8197 8200 8248
8265 8266 8273 8275 8310 8311 8321 8327
8330 8337 8338 8379 8389 8408 8417 8425
8426 8429 8469 8479 8500 8608 8519 8548
8554 8575 8583 8637 8663 8665 8675 8846
8858 8885 8891 8893 8902 8921 8949 8942

Continuação
0490 0499 0501 0506 0514 0515 0517 0522
0528 0531 0610 0637 0640 0737 0804 0811
0826 0947 0962 0988 1052 1060 1066 1072
1087 1109 1116 1131 1163 1169 1193 1233
1240 1243 1245 1248 1259 1265 1266 1282
1297 1319 1361 1362 1381 1388 1404 1446
1449 1462 1454 1461 1483 1467 1468 1480
1504 1634 1572 1602 1628 1633 1637 1645
1669 1681 1699 1700 1701 1724 1736 1757
•1777 1785 1788 1800 1801 1807 1830 1834
1830 1838 1846 1884 2005 2021 2030 2072
2082 2100 2102 2104 2112 2116 2144 2167
2195 2208 2234 2281 2289 2303 2304 2309
2312 2313 2355 2362 2363 2372 2373 2403
2407 2416 2417 2424 2473 2571 2606 2613
2629 2632 2633 2836 2649 2653 2665 2695
2718 2723 2727 2736 3749 2777 2780 2782
2794 2808 2809 2812 2822 2835 2854 2861
2924 2945 2952 2959 2980 3017 3049 3060
3068 3070 3072 3118 3119 3149 3168 3159
3182 3167 3180 3295 3316 3318 3329 3335
3341 3372 3390 3404 3414 3432 3464 3465
3468 3469 3493 3539 3542 3543 3546 3547
3548 3550 3557 3559 3564 3574 3582 3592
3601 3602 3603 3607 3611 3620 3624 36^0
3031 3642 3646 3666 3677 3726 3743 3745
3776 3770 3802 3814 3882 3808 3904 3900
3919 3925 3976 3998 4114 4122 4130 4165
4179 4185 4186 4189 4191 4238 4242 4261
4269 4306 4330 4335 4340 4343 4309 4375
4376 4300 4412 4417 4421 4425 4527 4529
4544 4557 4578 4579 4612 4628 4651 4607
4740 4740 4755 4750 4792 4823 4832 4844
4845 4855 4856 4857 4919 4923 4924 4931
4932 4946 4959 4962 4905 5001 5025 5061
5085 5109 5118 5138 5143 5148 5156 5101
5183 5184 6214 5221 5234 5243 5304 5308
5309 5370 5379 5387 5399 5427 54G3 5477
5484 5528 5624 6633 5038 5645 5675 5707
5730 5751 5761 5763 6766 5772 6784 5790
5812 5820 5851 5857 5864 5865 5805 5904
5911 5937 5946 5987 6035 6043 6053 6071
6072 6093 6114 6135 6167 6186 6203 6211
6224 6230 6235 6237 6256 6312 6316 6317
6319 63' 6358 6398 6431 6450 6474 6401
6482 649. 6501 6503 6528 6541 6562 6575
6583 6636 6650 6694 6719 6737 6741 6753

DESCARRILLARAM
a locomotiva e o

carro-correio
Tres mortos em conseqüência do desastre oceorrido no

ramal de Entre-Rios da Leopoldina

8975 8085 9053 9082 8086 9110 9141 9143 g772 6783 6B0g 6829 6863 6878 6916 6917
9149 9163 9184 9186 9198 9231 9267 9275 °,"s - ---»
9290 9304 9316 9320 9426 9460 9492 9521
9530 9536 9544 9567 9572 9573 9590 9611
9612 9668 9679 9755 9757 978B 9794 9821
0836 9861 9867 6875 9877 9906 0017 994«
9953 9964 9975 9976 9982

Série D
0033 0049 0056 0061 0089 0097 0131 0139
0166 0287 0271 0276 0281 0306 0312 0315
0333 0334 0335 0336 0354 0365 0376 0439
0452 0498 0525 0533 0537 0590 0650 0652
0653 0664 0697 0724 0783 0809 0613 0824
0879 0881 0925 0936 0938 0955 0958 0960
0970 0971 0975 0984 1033 1057 1064 1092
1095 1110 1123 1174 1189 1190 1193 1195
1213 1227 1233 1260 1366 1288 1296 1301
1308 1328 1340 1347 1356 1360 1391 1392
1411 1412 1433 1444 1452 1456 1463 1479
1481 1482 1484 1496 1508 1519 1534 1540
1544 1555 1559 1577 1583 1596 1597 1611
1613 1648 1655 1656 1677 1685 1714 1719
1728 1732 1742 1752 1776 1783 1811 1812
1825 1829 1840 1854 1855 1858 1880 1893
1913 1915 1921 1947 1960 1997 1998 1999
">013 2031 2067 2070 2073 2120 2140 2149
2157 2161 2167 2175 2179 2181 2189 2190
2193 2200 2213 2221 2223 2228 2253 2256
2266 2267 2271 2292 2314 2322 2323 2333
2343 2363 2374 2378 2388 2399 2132 2445
2453 2*64 2470 2471 2514 2525 2541 2563
2579 2601 2612 2617 2626 2671 VT03 2714
2719 2752 2768 2769 2791 2810 2831 2833

Série E
0031 0033 0047 0067 0070 0091 0099 ÒluS
0112 0127 0140 0142 0151 0156 0224 0228
0230 0244 0263 0264 0272 0329 0342 0356
0374 0376 0404 0410 0430 0440 0455 0472
0495 0594 0518 0546 0548 0569 0590 0595
0600 0609 0615 0683 0747 0748 0753 0759
0828 0853 0890 0903 0911 0923 0951 0977
0980 0983 1019 1031 1046 1051 1053 1114
1116 1117 1125 1131 1132 1141 1161 1172
1249 1251 1296 1309 1325 1330 1334 1357
1358 1359 1422 1428 1445 1507 1514 1517
1521 1534 1545 1564 1567 1568 1595 1600
1601 1615 1645 1649 1661 1665 1673 1694
1696 1703 1720 1775 1780 1783 ,1804 1806
1808 1820 1822 1870 1888 1908 1922 1933
1960 1966 1967 1969 1970 1572 1074 1976
1988 1995 2031 2063 2192 2245 2259 2262
2264 2266 2274 2288 2363 2398 2438 2439
2442 2447 2450 2464 2470 2473 2508 2530
2559 2578 2579 2596 2598 2607 2615 2633
2066 2669 2694 2722 2729 2742 2757 2769
2788 2789 2792 2811 2817 2830 2852 2854
2858 2867 2868 2870 2871 2892 2903 2907
2910 2941 2985 3006 3013 3033 3064 3U72
3878 3098 3104 3105 3114 3138 3148 3175
3177 3179 3192 3198 3208 3215 3217 3235
3242 3258 3280 3302 3330 3333 3340 3341
3343 3344 3345 3353 3373 3375 3404 3434
3481 3486 3539 3543 3544 3568 3572 3575
3627 3641 3648 3671 3689 3690 3761 3768
3856 3067 3874 3878 3888 3900 3902 3924
3926 3929 3939 3984 3985 4022 4119 4121
4123 4138 4140 4168 4198 4208 4230 4242
4248 4257 4266 4267 4272 4293 4348 4351
4449 4450 4501 4514 4544 4553 4595 4614
4628 4632 4661 4690 4691 4714 4739 1781
4782 4783 4795 4905 4944 5008 6018 5Q25
5033 5067 5070 5107 5124 5190 5231 5247
5249 5251 5260 5267 5283 5294 5305 5317
5321 5348 5379 5421 5441 5463 5471 5536
5555 6585 5587 5609 5640 5863 5670 5690
5700 6703 5712 5714 5726 5737 5746 5766
5768 5781 5808 5819 5826 5827 5839 5852
5855 6868 5910 5947 5960 5974 5975 6016
6101 6144 6145 6146 6147 6151 6152 6158•eiwsm 0203 6217 6236 6239 6301 63ob
6311 6317 6321 6333 6367 6378 6381 6428
8457 6458 6481 6489 6490 6495 6529 6534
6567 6645 6661 6680 8713 6724 8743 6752
6779 6852 6853 6871 6876 6926 6943 6968
6982 6989 7095 7100 7137 7187 7190 7203
7262 7284 7287 7294 7299 7309 7319. 7347
7350 7351 7359 7362 7388 7398 7402 7403
7443 7476 7488 7506 7547 7627 7639 7687
7730 7731 7781 7783 7803 7821 7835 7864
7865 7913 7917 7930 7924 7946 7952 7960
7967 7978 7980 7995 8007 8026 8065 B093
8094 8107 8108 8174 8189 8192 8270 8292
8312 8314 8321 8322 8334 8388 8391 8402
8421 8422 8428 8435 8437 8441 8476 8482
8487 8491 8523 8544 8647 8661 8726 8738
8793 8809 8810 8811 8822 8836 8841 8886
8910 8920 8932 8943 8965 8966 9008 9034
9051 9067 9071 9072 9106 9128 9156 9160
9108 9211 9227 9274 9288 9308 9315 9349
9350 9380 9385 9389 9418 9473 9486 0512
9549 9577 9605 9617 9630 9633 9672 9699
9719 9753 9765 9770 9780 9789 9802 9853
9889 9899 9925 9958 9905 9997

Série F
0013 0016 0050 0068 0075 0099 0140 0141
0148 0155 0233 0300 032H 0349 0378 0385
0395 039G 0411 0414 0418 0444 0453 0477

Veriflcou.se, hontèlít, com uma
composição da Leopoldina que faz
o percurso entre Petropolis e En-
tre Rios, um Impressionante de-
sastre.

Em conseqüência de um dos-
carrillamento, a locomotiva e o
carro dos Correios tombaram, eh-
tre as estações de Alberto Torres
o Areai.

Do desastre resultaram a mor-
te do machinista xdo comboio,
Emérito Costa, mais conhecido
pela alcunha de Hugo Gravata,
e de» foguista Milton Madeira, am-
bos moradores nesta capital, e
graves ferimentos no conferente
José Delvo, residente em Entre.
Rios. A locomotiva e o carro dos
Correios ficaram bastante avaria-
dos, nada acontecendo, entretan.
to, aos vagões de passageiros.

José Dclvo foi soccorrido e en-
viado para Petropolis, afim de ser
internado no Hospital daquella eu
dade. Ao dar entrada ali, entre-
tanto, o infeliz velo a fallecer.

Ao ter sclencia do oceorrido, a
administração da Leopoldina to-
mou todas as providencias que se

fizeram necessárias nâo só quan-
to aos soecorros a outras victl-
mas que por ventura houvesse,
mas também com referencia ao
restabelecimento do trafego,,! pois
com o desastre, as linhas «ciaram
impedidas. #Jj

6923 6930 6931 6933 6942 6943 6947 6950
6970 6972 6974 6978 6986 7022 7038 7045
7057 7058 7061 7065 7068 7075 7112 7117
7149 7154 7172 7182 7189 7212 7226 72G0¦> 7292 7306 7316 7370 7302 7419 7422' 

,.i 7498 7510 7513 7528 7544 7560 7610
,'614 7826 7641 7670 7604 7702 7707 7723
7725 7738 7739 7784 7786 7793 7903 7952
7986 8010 8104 8124 8127 8128 8134 8161
8206 8208 8212 8215 8232 8235 8254 8277
8295 8297 8364 8396 8399 8412 8420 8422
8452 8461 8464 8479 8487 8493 8494 8506
8525 8535 8548 8554 8567 8593 8609 8648
8650 8680 8690 8693 8696 8702 8707 8711
8713 8717 8747 8764 8765 8766 8776 8791
8837 8850 8854 8865 8892 8907 8909 8918
8929 8934 8935 8949 8965 8983 8987 8993
9009 9074 9075 9084 9086 9087 9088 9089
9094 9097 9137 9144 9152 9176 9177 9193
9220 9240 9280 9281 9289 9341 9363 9366
9393 9405 9439 9456 9463 9499 9504 9583
9598 9631 9638 9653 9656 9683 9690 9691
9694 9708 9721 9733 9734 97G5 9773 9791
9794 9814 9824 9825 9829 9830 9840 9847
9861 9890 9898 9912 9945

Série G
0096 0102 0197 1017 1144 1591 3018 3023
3090 3124 3519 3640 4825 5194 5435 5960
6205 6411 6908 7037 7375 7390 7415 7587
8159 8257 8394 8414 8600 8632 8927 8940
9319 9484 9499 9521 9534 9684 9891 9916

Série H
0487 0655 0673 0732 0820 0952 1026 1898
1951 2141 2305 2332 2578 2801 2833 2942
2945 2979 3019 3140 3355 3469 3517 3755
4035 4220 4240 4265 4343 4357 4480 4632
4705 4881 4913 4945 4997 4998 5017 5158
5267 5425 5706 5958 6114 6267 6786 7004
7335 7353 7429 7537 7842 8035 8075 8216
8251 8306 8472 8529 8573 8587 8598 8692
8806 8920 8930 8975 8990 9025 9482 9615
9941

Série l
0262 0295 0606 0858 2149 2765 2877 2915
2939 2940 2948 3531 3612 4056 4157 4194
4215 4279 4309 4312 4335 4381 4609 5198
5270 5586 5678 5688 5877 5878 5919 5923
5936 6141 6255 6495 6520 7138 7329 7524
7881 7919 7949 7966 7979 8225 8907 9101
9245 9493 9683 9729 9909

» Scrfê* J
0426 0588 0741 1003 1018 1043 1046 1061
1064 1092 1118 1204 1332 1368 1490 1507
1515 1754 1924 2084 2104 2267 2888 3077
3265 3594 3633 4329 4686 4865 4868 5038
5208 5428 5480 5537 5569 5629 5654 5680
5946 6149 6340 6380 6384 6586 6811 7496
8027 8143 8484 8501 8504 8514 «528 8557
8558 8579 8580 8611 8612 8622 8660 8672
8688 8699 8717 8720 8722 8739 8754 8755
8758 8774 8775 8785 8789 8792 8806 8811
8822 8847 8849 8850 8861 8862 8866 1911
8913 8931 8950 8954 8958 8980 8988 8996
8998 9199 9505 9528 9546 9565

Série K
0020 0034 0072 0084 0111 0114 1180 1333
1510 1511 1565 1829 1847 1963 1999 2254
2323 2434 2440 3129 4858 5019 5072 6203
6266 6330 6363 6464 6471 6473 G476 6496
6539 6792 6867 6868 6920 7011 7014 7016
7031 7068 7110 7231 7234 7235 7239 8059
8361 8537 8538 8591 8592 8593 8597 8602
8628 8633 8634 8714 0147 919G 9835 9837
9844

Série L
0542 0554 1189 1192 1193 1916 1933 4115
4164 4347 7763 7776 7824 7072 9321

DIVIDIDOS
EM DUAS TEN-
DENCIAS OS RA-

DICAES-S0CIA
LISTAS

Será novamente deba-
tida a politica geral do

governo francez

FUNCCIONARIOS DA PRE-
FEITURA EMPOSSADOS

IRREGULARMENTE
O ministra da Guerra
suggeriu ao prefeito a
annullação do acto de

posse dos mesmos
O ministro da Guerra endere-

çou ao titular da pasta da Justlçi
o seguinte aviso:

"Tenho a honra de solicitar I
v. exa. sejam tomadas provtden-
cias por esse Ministério Junto an
sr. prefeito do Dlstricto. Federal
no sentido de ser annullado o acto
de posse a que se submeteram, por
effelto de promoção, os funeciona-
rios da Secretaria de Finanças da-
quella Prefeitura José Domlngoi
dos Reis, Eduardo dos Santos Mal»
e Tasso da Silva Amaral, por ter
sido effectuado sem que os refe-
ridos serventuários satisfizessem »
exigência prevista no paragrapho
unlco do art. 164 da Constituição
Brasileira. Tendo as referidas pos-
ses sido effectivadas com infracçáo
do disposto no art. 218 ria Lei do
Serviço Militar, a autoridade por
ella responsável deverá indemni-
zar os cofres públicos de todas aa
vantagens e vencimentos que fo-
ram pagos aos funecionarios em
apreço".

Transferencias na Policia
Militar do Districto Federal

•1'OTAl, I>OS RfAPPAS RECOLHIDOS ATE'
Relações ns. 1 a 
Relação n.« 4 

A'S Vi HORAS DE HONTEM
R.íifil
3.1)57

Tots .018

em nossa cell-

B; e I5!>8 e
garantia dos

Commissão do monumento
i memória de Oswaldo Cruz

O Jury constituído dos profes-
sores Aloysio ds Castro, Souza
Campos, Augusto Bracet, Flexa
Ribeiro e Godofredo Feijó, en-
tregou á Commissão do Monumen-
to á Oswaldo Cruz, o parecer jus-
tificativo da classificação dos pro-
jectos, tendo sido, por isso> con-
vocada pelo presidente ui»« i-e-
união da. Commissão do Monu-
mento, á qual poderão comparecer
os interessados, para hoje, ás 12
horas, na sala de sessões do Con-
selho Universitário, proceder á
abertura, do referido parecer «
dos envoltórios da identificação
dos concorrentes classificados.

Na relação n.° 3, de Mappas recolhidos, publicada
çso de Hontem, 4 do corrente, subiram com defeitos ele impressão e,
nor isso, illegiveis, os de ns HÕ35, Série A; 31fi8, Serie
71)51). Sèrle F, Fica, assim, feito o esclarecimento, pnra
leitores que concorrem com aquelles Mappas.

Os Mapas ns. 6G43 c 962(5. Serie A; M(i3, Serie C; 885fi, Série IV,
e 673" Série F, foram-nos enviados não trazendo assignaturas nem
endereços. Isto constitue uma Irregularidade que. se não for sanada
até ao'próximo dia 11, prlva-os de entrar no sorteio.

Mappa leve qne ser
qne nos enviou era

substituído pelo de n.»
do Concurso de Abril.

8"5fi, Série I<, porque o

O
Sr. FRANCISCO CORRÊA

seu .Mappa ficou registrado
DE PAULA (Parnoqucna
sob o n.» 8!)5fi, Série I*.

Sr. ANTÔNIO DIAS (C.
.substituído pelo de n.° 4341
era do Concurso de Abril.

Federal): O seu
Série Ij, porque

Mappn
o que

E. do Rio):

leve que ser
nos remetteu

Srs. A. JOÃO * FILHO (Bicas - E.
registrado sob o n.» 6545, Série E.

Minas): O seu Mappa ficou

Sr. CAMILLO DE SALLES FERREIRA (C. Federal): O seu Mappa
teve que ser substituído pelo de n.» 7872, Série L, pelo mesmo mo-
tivo acima exposto.

Sr. EDI/IO SOARES (Nictheroy - E. do Rio): O seu Mappa teve
que ser substituído pelo de n.° 7824, também pelo mesmo motivo
acima mencionado.

Sra. HILDA RIBEIRO LAGES (Bocayuva - E. de Minas): O seu

Sra. DINORAH DE ASSIS (C. Federal): O seu Mappa trouxe
unicamente a sua assignatura, não mencionando a residência. Assim,
pcdlmos-lhe para rir a esta redacçao afim de preencher aquella lacuna.

ANTI-GRIPPAL MARQUES |

UNIDO 0 IMPÉRIO RRITAN
NIGO EM SUA DETERMINA
PO EM VENCER A GUERRA

(Conclusão da 1/ pagina)
passado foi a nossa arma mais
poderosa. Hoje nao é menos ef-
rectiva As nossas considerações
pelos neutros constituíram um
embaraço contra a nossa acçao e
que deixou brechas no bloqueio.
Essas falhas estào sendo repara-
das agora.

Frisou o sr. Chamberlain que
a recente declaração do Supreniu
Conselho Aluado, era uma ga-
rantla de que a França ,e a In
glaten-a nao deixarão perder os
frutos da victoria, quando terrnl-
nar a guerra".

As pessoas presentes ouviram
com grande attene.-no as palavttU
elo sr. ClmitibtTlaln, applaudln.io
freqüentemente. Em detormln+do
momento eollocou a copia do riii.
rnrso sobro a rnexa pnra dl»or:
"NcfMo paiz. nfto e necessário or-
dennr nn app-lausos, pois elles sa"
dados espontaneamente".

DE PASSAGEM PELO RIO 0
EMBAIXADOR DA ITÁLIA

EM DUENOS AIRES
Pelo "Neptunia" che-|

garam o ministro da
Yugoslavia e o presi-
dente da Delegação
Brasileira á Conferen-
cia de Jurisconsultos
A' Guanabara, aportou, hontem,

o "Neptunia", que vem de Bue-
nos Aires em viagem de retorno
a Triestre.

A seu bordo viajam para o Ve-
lho Mundo, o embaixador da Ita-
lia em Buenos Aires, sr. Gabriel-
lo Preziosli que vao a Roma em
gozo de férias; o cônsul da Re-
publica do Uruguay na capital
italiana, sr. José Scarone; e os
diplomatas argentinos, srs. Aguir-
re Roland, 1". secretario da em-
baixada em Madrid; Luiz Fellppe
Foppa, cônsul geral cm Cadiz; c
Alberto Robles, conselheiro elo
consulado geral em Stambul.

O trnnsnlVanlico itnlinno tro-ixe
cerca de sctentB passageiros para
o Rio, dentacando->p o clr. Fran-
co Cvjetisa, minlstdo plenlpoton-
cUrio nestn cfc|<itnl; o sr. Sebns-
tino Rego Burros, que» presidiu
a Delciiíic;fio Brasileira R CònfeV
rencln dfl Jurisconsultos He Mon-
("vidío; n «r. Billy Frey, «erre- Rio c|n
tario da embaixada do Peru' no Alberto

NEWS IN ENGLISH
BY THE UNITED PRESS

WASHINGTON — The House
of Rcpresentatives approved to-
day the Army appropriation bih
aniounting to $784.099.094.

WASHINGTON — The Senate
defeated today by fortyfour to
thirtyeight votes 

' 
the proposal

seeking to institue ratifiestion
of reciprocai trade t.reaties by
both houses of the Congress.

PARIS — German artillery
roared during ali night east of
lhe Moselle while several German
pátrols combing the no man's
lanei clashed with French aclvance
posts.

LONDON — Great Briaain'*
Prime Minister, Mr. Neville
Chan.berlan made today another
spccch wherein he nsserted that
he is presenty ten times more
confident iri victory than when
the war started and added that
Grent Britain is ready for long
or int.cnsificd warfnrc. Mr. No-
ville Chamberlain also predictcel
that the intensification of the
British blockado will drain Ger-
mnny's üfc blood and pointcel
out that when war brolce out,

DR. ALUIZIO MARQUES
NKIIVOKOK li GLÂNDULAS

KNIIOCKINAS
Arrnlil» Cirm;»
II," iiinliir. Tri».

Arunha
2'í-iniMI

Sei -

Germany's preparations were far
nhead of Great Britain's where-
fore "we ali expected that the
wenemy ould take advantage of
this in his, endeavor to overhelm
France and England, but Herr
Hitler missed the bus.»

Mr. Chamberlain's speeeh was
hclcl before the National Union of
Conservative and Unionist Asso-
ciation.

STOURBRIDGE, (England) —
The story of a man who was
lcilled by his own automobile
during the blackout was revealed
at an inquest.

The coronel- held that Henry
W. Hall, 64, became lost in the
blackout and got out of his auto-
mobile in nn effort to find out
where he was. While he was
standarcling in front of the car,
the brakcs let go and the vchicle
ran over him, killing hiin.

SOCIEDADE BRASILEIRA 1>E
CULTURA INGLEZA
Programe for today

- Study Group.
Cacsar, by Prof.

Janeiro; <» o
Haja Rabaglia e

engenhe"!
c»poxa.

8.Í10 p. m. -
Subjeet: "Julius
Eric Chtirch.

ON EXHIBITIÒN: A facsimiln
of Magn» Carta, togéthor w'th an
Knglish translatlon, will bo on
cxhlbition In the Soe-iety's róoms
for 15 days from April iKHh. The
faeiTmllo and tránelatiori will be
presenteei during May to the Fa-
cuidado de Direito of lhe Univer-
sity of Brazil, represented by clr.
Piwlro Calmou.

GESTO NODRE DE UM
NOSSO LEITOR

Encontrou elevada som
ma em dinheiro e quer

devolvel-a ao dono
Procurou-nos, hontem, o nosso

leitor sr. Joaquim Moreira, do-
miclllado a rua Gonçalves Ledo
n." 16, para nos communicar ha-
ver achado, no banco de um bon-
de "Itapaglpe", entre as 12 e as
14 horas da ultima segunda-feira,
dia 1 do corrente, um maço de
cédulas em dinheiro corrente, que
um passageiro deixou ficar ali.
Nessa occaslao, embora o tentas-
sr, n&o poude restitulr o dinheiro
ao dono porque este, logo que sal-
tou, desappareceu. Esperou o nos-
so leitor que o interessado publi-
casse um annunclo nos Jornaes.
Como tal não se desse, velu ao
DIÁRIO DE NOTICIAS pedir para
ajudal-o a encontrar o passàgel-
ro do bonde Itapaglpe, Como o
sr. Joaquim Moreira faz questão
de restitulr o dinheiro ao seu ver-
dadeiro dono (que elle reoonhe-
cera facllment)e, combinou com-
nosco que o interessado compnre-
ça à redacçao deste Jornal ama-
nhá, satjbado, as 18 horas, dispôs-
to a dar-lhe Informes detalhadas
sobre a quantia (entre 5008 o
l :0008000) o possivelmente das ce-
dulaa perdidas. Tal escrúpulo Jus-
tlflca-se pelo facto dn elle que-
rer que a Importância seja en-
trague comente & pessoa que a te-
nha perdido

PAUIS, 4 (United Prese) —
Ao que parece, o governo do
sr. Reynaud conseguiu afastar
uni obstáculo que ameaça a
sua existência desde que subiu
ao poder.

Desde ha dias se observava
uma agitação nos meios parla-
mentareB e politicos, provoca-
da sobretudo pelo deecontcn-
tamento dos radicaes socialis-
tas que não viam com agrado
o sr. Reynaud na presidência
do Conselho de Ministros.

O adversário mais tenaz no
premier c o sr. Georges_ Bon-
net, que encabeçada facção ex-
tremieta do radical-socialismo.
Segundo certas informações, o
resentimento do sr. Bonnet
provem do facto de não ter o
presidente da Republica, sr.
Albert Lebrun, siquer o convi-
dado para conferenciar, quan-
do pediu ao sr. Reynaud para
formar o actual gabinete.

Contra eBsa attitude do sr.
Georges Bonnet se encontra o
ex-presidente do Conselho, sr.
Edouard Daladier. que c um
dos chefes dn Partido Radical-
Socialista, insistindo que a rua
agremiação proceda '"»m pru-
dcncla no momento actual, is-
to é. que não trate dr derru-
bar o governo de Reynaud sem
reflectir. antes, nas consequen-
cias do seu acto.

Por esse motivo, quando hoje
me reuniram os mais destacados
elementos raclicacs-socia listas,
se verificou que estavam divt-
didos nessas duas tendências,
como o reflectir a votação da
ordem do dia. Effectivamente,
esta pedia ao governo que se
abrisse na Câmara dos Depu-
tados um novo debate sobre a
política cm geral do novo ga-
liinetc, afim de que o Partido
tivesse opportunidade de defi-
nir a sua attitude perante os
poderes públicos. A ordem do
dia foi approvada por 21 votos
contra 16, verificando-se 21
abstenções.

Immediatamente os radicaes-
socialistas resolveram enviar
uma delegação â presidência
do Conselho, para uma entre-
vista com o sr. Reynaud, ás
17 horas.

O chefe do gabinete, depois
de conferenciar largo -tempo
com os delegados, acceitou o
seu pedido no sentido de ser
novamente debatida pela Cama-
ra dos Deputados a politica ge-
ra] do governo, depois do dis
9 do corrente, cm vez de entra-
rem cm férias,, como estava re-
solvido. E' lndubitavel que os
adversários do sr. .Reynaud
nproveitarao esse debate para
votar contra elle se se puzer
a questão '" ¦ confiança.

Ao mes tempo, o poderoso
Partido União Socialista c Re-
publicana, cujos deputados se
encontram na Câmara entre os
radicaes e os socialistas, en-
vtou um virtual ultimatMm ao
presidente do Conselho para
que inclua no gabinete de
guerra os ministros de sua cor-
rente, pois nelle estão repre-
sentados somente, atè agora.
os radicaes-socialistas, lib-e-
raes e centristas.

A União Social e Republica-
na esta representada actual-
mente no governo pelos minis-
tros das Obras Publicas, sr.
Anatole de Monzio, e da Pro-
paganda, sr. Picrre Trossard.
E' provável que o sr. Reynaud
eeeccda ao pedido, deixando que
um dos dois ministros integre
o gabinete reduzido de guerra,
que é o que realmente dita a
politica de guerra.

De qualquer -nodo, o gabi-
nete sahiu duma ditriculclr.de
momentânea. Somente" depois
do dia !) He saberá se continua-
rá ou uão no poder.

PROF, GUEDES DE MELLO
Pyorrhéa <• »uns cmiipllcnçAcs —

Ijeliflclo Oilenii, wili 4W)

Por portarias do ministro ds
Justiça, foram transferidos na Po-
licia Militar do Districto Federal,
do cargo ele eommandante da 3*.
Cia. do 4o. Batalão de Infanta-
ria para o de eommandante do
3°. esquadrão de regimento de Ca-
vallaria, o capitão IsoUno Pacnn
Ulha, e. deste para aquelle cargo.
o capitão Ananias Feliciano cie
Lima.

PARTÍÍJlÃ¥TRRÃSrA
ESQUADRILHA PERUANA
PARAMARIBO, 4 (United Press)

— Com destino ao Pará, Brasil,
parthi a esquadrilha peruana com-
mandada pelo capitão Armando
Revoredo Iglesias.

Antes da decollagem dos aviões,
o eommandante Revoredo Iglesias
declarou:"Agradeço lmmensamente as at-
tençfles de que fomos alvo por
parte do governo e do povo desta
cidade, ás quaes ficRmos reco-
nhecldoo".

Sessão secreta na Gamara
dos Communs para deba-

ter aspectos da perra
econômica

(Conclusão da 1.* pagina)
e eommercial vem travando as
potências democráticas, especial-
mente a Grã Bretanha, contra o ,
Reich, numa pugna constante pe-
lo predomínio no sudeste euro-
peu, tende a ser intensificada por
meio das medidas complementares
cm estudo ou em vias de reali-
ssaçâo.

Este aspecto do reforço do cin-
turão em torno do Reich, deu ori-
gem a uma declaração do chan-
celler do Erário, respondendo *
uma interpellação por eseripto
apresentada ao Gabinete.

Disse a propósito sir John Si-
mon que o governo resolvera for-
mar uma empresa commercl*!
que terá a denominação de "En-
glish Commerrctal Corporation
Ltda,", cujas *ctMdades serão
presididas pelo ex-ministro da
Aviaçãoi lord Swinton, o qual da-
rá especial attenção ao lntercam.
bio com a Bulgária, Grécia, Hun-
gria, Rumania, Turquia • Yugoa.
lavia...-

Accentuou o chanceller do Era-
rio que a creação desse organls-
mo seriam desenvolvidas e aper-
felçoadas as relações do Inter-
cambio commerclal,

Nos círculos econômicos s ft.
nancelros da City commenta sa
essa resolução governamental •
se assignalam os alcances eveo-
tuaes que a medida pode ter. D.s-
se, a respeito, que embora o ca
pitai reservado & Companhia pai»
o desenvolvimento de suas a".tl.
vidades inlciaes não chegue, ao
que se informa, a meio milhão
de libras esterlinas, pode o mes.
mo ser logo augmentado em pro-
porções substanciaes.

Espera-sa que a nova entidade,
que será inscripta no Registro dn
Commercio possivelmente no dia
15 do corrente, promova ajustes
de clearing e permutas com os
paizes do sudeste europeu, O in-
tercambio comprehendera as ma-
terlas primas do Império britar,
nico e os artigos manufacturados
inglezes em troca de produetosmineraea e alimentícios.

Accrescenta.se nesses meios qu»
se a experiência tiver resultados
cfflcar.es na pratica, nfto seria
difficil qu« o Governo de Londres
se resolvesse a extendel.n a ou-
Iras partes dn miuvo, creando
organismos similares pars o In.
tercambio com as Republicas la-
tino-amerlennas, os pnlr.es do L*.
vau te • do Extremo OrionU.

<-n, ..., I í
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Notícias Militares
(Y, Boletins das Dircctorias dc Infantaria, Artilharia e Cavailaria á pag. 10)

O ministro da Guerra, de regresso do Rio Negro, conferenciou com os ge-
neraes Pinto Guedes e Pedro Cavalcanti — Esteve reunida a Commissâo
de Promoções do Exercito — À reabertura dos cursos da Escola de Saúde
— O Club Militar inaugurou, hontem, as suas novas installações — Audien-
cia a funccionarios civis e aos officiaes da Reserva — Instrucção de tiro —

Actos e avisos ministeriaes — Outras nota»
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Noticias da Prefeitura
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Está enfermo o chefe do gabinete — A renda
de hontem — Conferências — Uma designação
do secretario de Educação — Actos na Secre-
taria de Administração, na Caixa Reguladora,
no Serviço de Controle Financeiro e no Departa-

mento da Fiscalização
Por se encontrar enfermo, 1160

compareceu, hontem, ao seu ga-
blnete de trabalho o dr. Jorge
Dodsworth, chefe do gabinete do

profelo.
A RENDA DE HONTEM

A Prefeitura do Distrlcto arre-
endou, hontem, a importância de
321:4618800.

NO GABINETE DO PREFEITO
Conferenclaram, hontem, com o

prefeito os srs. general Manoel Ra-
bello, Vlvaldl Leite Ribeiro, Elma-
no Cardlm, Olavo Egydlo de Sou-
za Aranha, Paulo de Assis Ribel-
ro, Raul de Paria, Chermont de
Britto
Passos, Geovgino Avelino, Amoroso
Costa' £ João de Azevedo Macedo.

Com o prefeito despachou o sr.
Mario 'Mello, secretario geral de
Finanças.-
UMA DESIGNAÇÃO DO SECRE-

TAtfltf DE EDUCAÇÃO

O sr. Pl'<$jBorges. secretario de
Educaçâo^deSg^ou o estatístico
Pedro I^íttos, p&a responder pelo
expediente' ido. Sfrviço de Estatls-
tlca Educa.çióna]/até que entre em

2680 1816!) 2.1800 237:21
4452 6824 20101 41639
145 26876 4830 22801
880 1710 16017 6294

25 ANNOS A3 SERVIÇO 00
INTERCÂMBIO COMMER-

CIAL 00 BRASIL COM OS
ESTADOS UNIDOS

NO RIO OS DIRECTORES DA COL-
r.ATF. PALMOLIVE PEET CO.

^m
>'$Ü9f.

¦-'43'IH

- 13330

10450

3400
13665

40083
20009
26009
6873
12B2
Pagamentos )£. annunciadns:
Dia 26 — Matricula 5016 - 17365
Dia 3B — Matricula C030
Dia 1 — Matricula 42073.
Dia 6 — r'atrlcula 7030

14248.
Jlla 18 — Matricula 29205
Dia 1 — Matricula 29213
Dia 2 — Matricula 13378

19657.
Dia 4 — Matricula 12B3

6235 - 7617 - 8190 - 9821
14098 - 16152 - 17621 - 24404.

Coroparecimcntos:
Pndro Atlonso Machado, Oracy (is

Souza Gomes, Gastáo .Cândido Gemes,
»/r„„v,o,-i„ rinetc. MUnn Alfredo Messias dos ^Santos, Manos)Machado Costa,. Edison , Florenclo da sllvai valentim Ignacio

I.nr/rlo, Lourenço Antônio do Souza
Aloysio Ayres Guerra. Wcnccslao Ca-
Vftlcantl, Manoel da Silva Peixoto, Mo-
9iart dc Araujo Silveira, Manoel Fer-
uniides Lopes, Martinho Ferreira Go-
dinlio, Jovino Antônio Fciió, Clau.
dlonbr. Ruílno, Annlbal Calixto, Ave-
Uno' de Souza, Manoel Antônio Pinto,
Valentim Lopes da Silva, João Pinto
ria Foflseca. Antônio de Oliveira, Fran-
risco tRerreira 1.°. Manoel Augusto An-
drade,' Abílio Lacerda, 

'Malizia Umilé,
.Joaquim Soares Barbosa, João Fer.
reira da Silva, José Ribeiro da Silva.
Octavio.Menezes, Manoel Funchal Gar-
cia. Dionysio Augusto Maia. Jofto Pe-

exercicio "Ü-^serventuário nomeado I tronilho Moreira, Alexandre Dumas
T5.ist.np lanrcsentar titulo de nomea-

O "National City Bank
of New York" e as suas

filiaes em nosso paiz
O "City Bank" commemora h'o-

je o prinveiro quarto de sceulo
da sua actividade no Brasil. Ha
vinte o cinco annos, quando es-
sa poderosa instituição bancaria

já contava mais de um século de
sua fundação, em Nova York, foi
aberta a sua filial na praça do
Rio de Janeiro. O que tem sido
a sua influencia, durante esse es-
paço de tempo, na movimentação
dos negócios, no nosso paiz, e
sobretudo no cstimuio ao seu
intercâmbio commercial com os
Estados Unidos, pôde ser attes-
tado pela popularidade desse no-
me. Não alludimos tanto ao seu
prestigio, que é dos maiores, mas
que poderia ser considerado
como uma projecção do prestigio
nvundial da entidade norte-ame-
ricana.

Alludimos especialmente & sua

Os srs. 3. C. Rebaza e Richard Penn, rodeados de outros dire-
ctores da Colgate - Palinolive - Peet, Co. e amigos.

rão a desenvolver uni vasto pia*

HONTEM NO RIO NEGRO: — Em cima, o sr. Ge-
tullo Vargas em companhia dos generaes Eurico
Dutra, ministro ria Guerra; Newton Cavalcanti, re-
cem-nomeado para representar o Brasil na posse do

O ministro da Guerra esteve,
hontem. no Palácio Rio Negro,
afim de despachar com o chefe
do governo. Entre os decretos as-
signados, figuravam og de promo-
çôes, na extineta Directoria Ge-
ral de Contabilidade da Guerra,
para os cargos de sub-directores,
1*.. 2o. e 3°s. offidaes. Antes do
despacho, apresentou ao sr. Gct.ti-
lio Vargas os officiaes promovi-
dos. por merecimento, por decre-
to de 5 de março ultimo.

T>e regresso ao seu gabinete de
trabalho, o ministro Eurico Du-
tra conferenciou reservadamente
com os generaes Pinto Guedes, Io.
stib-chefe do Estado Maior do
Exercito, c Pedro Cavalcanti, 'ns-

pector geral do ensino do Exerci- '
to. retirando-se, acompanhado de
seus officiaes de gabinete, ás 19
horas.

Escola de Saúde do
Exercito

KEABEKTUKA UOS CURSOS
Realizóu-se, hontem, ás 14 ho-

ras, a feremonia. da reabertura'
dos Cursos da Escola dé Saúde
do Exercito. Estiveram presen-
tes os generaes dr. Álvaro Tou-
rinho, director de Saúde do
Exercito; Pedro Cavalcanti, ins-
pector geral do Ensino no Exer-
cito, que foram recebidos com
todas as formalidades pelo coro-
nel dr. João Affonso de Souza
Ferreira, director da Escola de
Saúde do Exercito; tenente-coro-

merecimento por decreto de 5 de março ultimo.

Esteve reunida a Com-
missão de Promoções do

Exercito

presidente eleito da Bolívia; Firmo Freire, da 7." R.
M. e que breve terá nova commissâo; e Rego Bar-
ros, lnspector da Defesa de Costa; Em baixo, o chefe
do governo cumprimenta officiaes promovidos por

Esteve reunida, hontem, sob
a presidência do general Fran-
co Ferreira e secretariada pe-
Io coronel Rodolpho Figucire-
do de Souza, a Commissâo de
Promoções do Exercitoi em
primeiro escrutínio, para estu-
dar as fés de officio dos of-
ficiaes a serem Incluídos na
lista para as próximas pro-
moções do 1". semestre do cor-
rente anno.

A Commissâo desde logo não
cogitou do quadro de accesso
para major de infantaria, por
so achar completo o numero de
vagas, a menos que ellas se
verifiquem em tempo.

nel dr, Cesario Corrêa de Arru-
da, sub-director; major dr. Gil-
berto Fontes Peixoto,, director
do Ensino; capitão-ajudante dr.
Rubens de Mello Lopez, instru-
ctores e alumnos da Escola e
muitos outros officiaes.

Iniciando a ceremonia, o ge-
neral dr. Álvaro Tourinho, no
salão de honra da Escola, decla-
rou aberta a sessão inaugural
dos cursos, dando a palavra ao
ajudante do estabelecimento, ca-
pitão Rubens de Mello Lopez,

VÁRIOS ACTOS MINISTERIAES
NUMEROSAS TRANSFERENCIAS, DESIGNA-

ÇÕES E NOMEAÇÕES DE OFFICIAES
Pelo mlhlstro da Guerra íol rectl.

•ficada a classificação do capitão An-
tonio Carlos Mourâo Raton no 14.»
Batalhão de Caçadores e nio no 17.°
B. de Caçadores, como publicou o "Dia-
rio Official" de 26 de março do cor-
xente anno, i, pagina 6057, 1.» columna.

Foi designado o caplt&o Carlos
Lisboa d» Carvalho para exercer as
funeções de chefe de secção da lO.a
Clrcumscrlpção da Recrutamento.

Foi designado o capitão Francisco
Pinheiro Barroso para substituir o ca-
pltao Arnaldo Augusto da Matta nas

iluncçóes de ajudante de ordens do
general Raymundo Sampaio.

Foi designado o 1,9 tenente Oly
topes Dornelles (do 2.» Grupo de Ar-

! Minaria de Costa e Fortaleza de São
Jofto) para exercer as funeções de
ajudante de ordens do general de
Brigada Sebastião do Rego Barros.

Foram concedidos 30 (trinta) dias

Foram concedidos 30 (trinta)
dias, em prorogação, para a entrega
do» Inquéritos Policiaes Militares de
que estão encarregados: o coronel Jofé
Sylvestre de Mello, commandante do
1.9 Regimento de Cavailaria Dlvlsio-
nario; o tenente coronel Carlos Pe-
retra da Silva; o major Adamastor
Emilio Haydt, commandante 'do Quar-
tel General do Ministério da Guerra.

Foi designado para funecionar
como escrivão do Inquérito Policial
Militar de que está encarregado o se-
nhor general de brigada Amaro de
Azambuja Villanova, o capitão Arthur
Gomes Ribeiro (do 3.° R. I.), cm
substituição ao capitão Amllcar Car-
doso de Menezes.

Fo! designado o capitão Gabriel
Ferrugem de Mello Mattos para o Ser-
viço do Material Bellico da 3.» I>?giáo
Militar.

Foi tornada sem effeito a desl-
em prorogação, para a entrega do In- I gnação do 2.o tenente da 2.» classe

*., " .. . '. __...a i Ar. pinniiiin Ar. 1 R llnlin Mntnl *T*n(_da reserva de l.a linha, Natal Tci
xelra Mendes, para as funeções de
Delegado da 7.a Zona da 19.a Circums-
crlpção de Re^utamento, publicada no"Diário Officiul" de 16 de março do
corrente anno. A pagina 4.642, prl-
meira columna.

Foi designado o capitão Ruy San-
tlago para servir como adjuneto do
Estado Maior do Quartel General da

_ 4 - ír—i-i... o„i™!i,> ™«. ¦ !•* Região Militar, cm substituição ao
l6.e.S.: 

,.V,2!ÍS..^,e^.SS^D,S: major Woel Ary da Silva Pires.
Foram transferidos do Quadro

ernerlto Policial Militar de que está
encarregado o capitão Sampaio Slmão,
chefe da 21.» Circumscripçfto de Re-
crutamento.

— Foram designados: Os tenentes-
coronéis: Raymundo Austregesllo de
Lima Bastos para o Serviço de Enge-
nharlft d» 3.» Região Militar; Paulo
Kruger da Cruz, sub-dlrector technico
da Fabrica do Material de Transmls-

para » Commissâo Constructora
i ForU de Munduba.

Foram transferidos os majores:
tAli Augusto Cónfuelo, da Fabrica, de' 
Juls ds Fora para o Escriptorio Te-

! «hnlco do l.« Batalhão Rodoviário;
. Sady Martins Vianna, do Serviço ds
Engenharia da 3.» Região Militar para
a Directoria da Engenharia; Paulo
Monteiro Valente, da Fabrica do An-
darahy para o Serviço de Engenharia
da .Directoria de Material Bellico:
F»ulo Alves Cabral, do Serviço de
Engenharia da 9.a Região Militar para
a Commissâo de Melhoramentos da
Villa Militar.

Foram designados: o tenente-co-
ronel Ângelo Francisco Notari para
servir na Commissâo dos Melhoramen-.
tos da Villa Militar; os majores Sam-
pson da Nobrega Sampaio para o Es-
criptorio Technico do 3.o Batalhão Ro-
doviarlo; Paulo Estrella Vieira para
a Directoria de Engenharia; Hercillo
Bitting de Campos, também para a Dl-
rectoria de Engenharia; Homero da
Abreu para servir na Commissâo Es-
pecinl de Obras de Rezende c Piquete;
Raymundo Theotonio de Moraes Qua-
dros para servir na Directoria de En

Ordinário para o Supplementar Priva
tivo o» capitães José Antônio da Rosa
Filho e Mario Coelho Netto (ambos
servindo no 3." Regimento de Aviação),
sendo classificados na Escola do Aero-
náutica do Exercito.

— Foi designado o capitão Bçnla.
min Cabello Bidart, official supple-
mentar do Estado Maior da 9.» Região
Militar, -em substituição ao capitão
Francisco Moreira de Barros.

,— Foram designados para exercer
as funeções de instruetores c auxlllares
de instruetor na Escola de Aeronan-
tlca do Exercito: o major Godofrcdn
Vidal, instruetor de Meteorologia no
Curso de Aperfeiçoamento de Officiaes:
capitão Alcides Moltinho Neiva, ins.
truetor de Photographla aerca e 1."
tenente Francisco Dutra Sabrosa, ins.
truclor de Administração Militar, am-
bos no Curso de Official Aviador. Ca-
pitães: Guilherme Aloysio Telles RI-
beiro, para Noções sobre Cálculos dos
Aviões, Construcções e Reparações;
Benjamln Manoel Amarante, para N'i-
ções sobre Resistência dos Matêrláes:
José Ceclllo de Arruda Filho, parn
Physica e Chimlca e Noções de Tor-
modynamlca; José Vicente de Faria

cenharia- Manuel da Silva Selos para Lima, para Noções sobre Cálculos dos
servir ná Inspectoria de Engenharia: — —--<—-*-- » »„„.,,..,,.»„..

José Pompeu do Monte para servir na
Fabrica de Piquete; José da Costa No-
guelni para o Serviço de Engenharia
da 3.» Região Militar; Sylvio Lisboa
da Cunha para servir na Usina de
Bicns do Melo; Ariel Leite Barreto
part n Directoria de Engenharia; Gll-
berto Moutlnho dos Reis para servir
na Commissâo Especial de Obras dn
Rezende e Piquete; Alexandre Bayma
de Paula Guimarães para servir na
Directoria de Engenharia: Ibá Joblm
Meirelles e Lio Stein Ferreira ambos
na Directoria de Engenharia; José da
Costa Monteiro para o Serviço de En-
grnhnrla da B.a Região Militar.

Foi designado para servir como
auxiliar ria Inspectorla Regional rio
Tiro de Guerra (l.« Região Militar)
o capitão Benedicto Freitas Dlnlz, cm
•ubítlliilçfto ao capitão Luiz Camargo.

Foj deilgnadn o cnpltíio Jofto
Brnujnn' 'dc Azevedo Nctlo para exer-
rrt a» '. incçôos de sriretnrlo-ajiirianir
fia ISrcna. rie Educação Physica», rio
Evfrr.lto, rm substituição ao capitão
Ilfiixloui Marcos Rabello ds M»ii»

Motores, Construcções c Reparações;
l.o tenente Paulo Emílio da Câmara
Ortegal, para Technologla, todos no
Curso de Offlclal Mecânico, l.o, te-
nente Hamlct Azambuja Estrella, pa-
ra Noções de Mecânica e Electricidade
a Noções de Radio no Curso de Of-
ficial Mecânico e auxiliar de instru-
otnr dn Navegação no Curso do Of-
ficial Aviador.

— Foram designados os majores:
Mnrlo Poppe de Figueiredo, para o
Serviço dè Engenharia da 9.» Região
Militar; Fellppe Henrique Cnrpcnter
Ferreira, para o Serviço dc Engcnharli
ria 8ub-nircctorla de Artilharia dc
Costn, como encarregado rias Obras (Io
Porto rie Coimbra iM"lto Grossol;
Herculano Antônio Prreira ria Cunha,
para o Servleo cie Engenharia da 3."
Região MIHInr, c Tnsso Barcellos rio
Moraes, lambem para o mesmo Ser»
viço.

| ANTI-GRIPPAL MARQUES |

para ler o boletim da Escola,
nllusivo ao acto. Finda esta lei-
tura, usou da palavra o coronel
dr. João Affonso de Souza Fer-
reira, que esboçou, em grandes
linhas, os programmas dos cur-
ros, que serão realizados dc col-
laboração com o Hospital Cen-
trai do Exercito, o Instituto Mi-
litar dc Biologia e o Laborato-
rio Chimico Pharmaccutico Mi-
litar.

Por firr.', o general Pedro Ca-
valcanti, inspector geral do En-
sino do Exercito, proferiu a se-
guinte oração:

"Na data de reabertura dos cursos
desta Escola quero dizer uma palavra
de estimulo aos seus alumnos. O me-
dlco exerce no meio social um apóstola-
do é delle não deve Jamais afastar-se. O
medico militar, porém, tem acerescidas
as exigências da tarefa a cumprir. O
servido de saúde ein campanha exige do
medico illimltado esforço quanto á de-
dicacão no tratamento do enfermo, mas
exige ainda que elle se colloquc além
de qualquer espirito de sacrifício. A
assistência que elle dá aos feridos o
nos demais enfermos é sob os mesmos
riscos e perigos do campo de batalha.
Salvar a vida dos combatentes que tom-
bam debaixo de fogo, e tudo fazer no
propósito de recuperar o homem para
novas acções — eis a belleza da sua
missão. A existência humana reclama
uma grande dõsc de renuncia, para que
se possa assim devotadamente valer ao
próximo. E essa renuncia total é o apa-
naglo do vosso sacerdócio. Eu vos sau-
do como a expressão da grandeza do
espirito humano, daquelle que se consa-
gra ao bem e não segue outro caminho.
Tendes como auxlllares os enfermeiros.
Nobllllma igualmente a missão delles,
que, como vós, têm que se collocar ac -
ma da fadiga e da dôr. A todos a mi-
nha palavra de Incentivo nesta hora em
que recomeçaes os vossos trabalhos es-
colarcs".

O CLUB MILITAR INAUGUROU
AS SUAS NOVAS INSTALLAÇÕES

"Merechal Deodoro" é a deno-
minação do edificio do Club Mi-
litar, sito á Avenida Graça Aranha
ns. 15-15-A, na Esplanada do Cas-
tello, que fez inaugurar, hontem,
com a presença do ministro da
Guerra e dos generaes Meira de

.Vasconcellos, Valentim Benicio da
Silva, Newton Braga, Savier de

Barros, Fernandes Dantas, Almç-
rio de Moura e do almirante Ai-
varo Vasconcellos, pessoas gra-
das e representantes da imprensa,
as suas novas e modernas instai-
Iações.

A ceremonia teve logar no 12c

pavimento, onde estão localizadas
a thesouraria e a alfaiataria do
Club, e teve inicio com o discur-
so do 1" tenente Oliva Maia, sub-
director da Alfaiataria. A seguir,
o presidente do club, general
Meira de Vasconcellos, cm pala-
vras cheias de enthusiasmo, fez
um "histórico das actividades da
entidade que preside e disse do
muito que ainda pretende fazer
durante a sua gestão, tendo, tam-
bem, palavras elogiosas sobre o
sou antecessor, general Pargas
Rodrigues. O antigo commandan-
te da guarnição do Rio Grande do
Sul, por sua vez, respondeu em
expressiva oração, agradecendo a
homenagem que acabava de lhe
ser prestada.

Passou, então, o ministro Eu-
rico Dutra, acompanhado dos pre.
sentes, a percorrer todas as de-

pendências do club. tendo excel-
lente impressão. Por ultimo, foi
servido um "cock-tail" aos pre-
sentes.

O terreno em que foi construído
o Club Militar foi doado pela ad-
ministração Pedro Ernesto, em 3
de Janeiro de 1933. e a edificação
ora levada a effeito custou réis
2.921:5195500.
INSPECÇÃO A' GUARNIÇÃO DE

FORTALEZA E NATAL

O tenente-coronel medico dr.
Thcophilo Gaspar de Oliveira, di-
rector do Serviço de Saúde da 7"
Região Militar, cor» sede em Re-
cife, inspeccionou durante longos
dias as guarnições de Fortabza e
Natal. Hontem, euse official su-
perior, segundo communicação re-

(Conclue na 4.* pagina)

para, esse cargo.

Secretaria de Admi-
nistração'f 

DESPACHOS DO álíCRETARIO
GERAL

x^f&Jocelyn Ribeiro Teixeira — Prove o
||j»egado para julgamento á vista do
qua for realmente apurado.

Serviço de Expediente:
Hei.rique Corrêa Pinto, José Caeta-

no, Maria Luiza Marinho Ravasco,
Luiz Gonzaga Trovão, Carmen Lima
Casiro, Sylvia Secloso de Sá, Thoma-
zia Gomes de Oliveira, Maria Luiza
das DorÊs, Manoel Trindade Miranda,
Dionysio Rodrigues e Ataliba Passos —
Submettam-se á inspecção dc saúde
na Divisão de Inspecção e Protecçao
ç Saúde.

Departamento do
i Pessoal

«Departamento do
Thesouro*¦

DESPACHOS1 DO DIRECTOR
Nelson Dias Corrêa. Erthilde Len-

gruber — Acceite-se em termos, para
o período da licença; José Pereira da
Silva (Banco do Brasil) — Accelte-
se em termos.

Exigências do Chefe do Serviço de
Controle Legal:

Thereza Reis Braz da Cunha — Jun-
te títulos de nomeação e aposenta-
doriu; Maria da Conceição de Paiva
da Motta — Declare a que fim se
destina n transacção que pretende
renlir.ar na Caixa Econômica

PAGAMENTOS
Serão effectuados hoje, dia S do

corrente, no Serviço de Ligação — Pa-
lacio da Prefeitura — os pagamentos
rtfercntes aos pensionistas do antigo
livro 12, relativo ao mez de março e
dos Cheques de Resíduos Passivos do
exercício de 1939. dos funcclonario»
das seguintes matrículas:
24418 - 20605 - 14809 - 25131 . 25010

1524 . 40114

Caixa Reguladora
Pedidos:

4733 4738 4740 4742 4743
4746 4749 4751 4752 4753
4754 4755 4757 4759 4760
4761 4762 4763 4764 4765
4766 4768 4769 4771 4772
4775

Matrículas:
11305 30617 13851 14220 1594J

SERVIÇO DE CONTROLE FINANCEIRO
Serão pagas, amanhã, as seguintes

firmas: , '
Condor Oil Palnt SI A, Cia. Cons-

truetora e Technica Koteca S!A, Eu-
genie Smvtlie. Gonçalves Fonseca &
Cia.. M. Ventura & Cia., R. Veiga &
Cia. R. Veiga & Cia. Ltda.. SI A riu
Gaz. Serv. Hollerith Si A, Soe. Wild
Suissn Brasileira de Eng. Ltda.

PERCENTAGENS — Inst. de Prot.
d Assistência á Infância rio Rio de
Janeiro, Sec. digo Thesouraria do Ml-
nisterio da Educação.

RECUOS — Manoel Luiz.
INTERNAMENTO DE MENORES —

Inst. -Martins Pinheiro. Lar da Crlan-
ça e Serv. de Obras Sociaes.

DEPÓSITOS - A. Barbosa & Cia.,
Antônio dos Santos Coelho, Alfred H.
Schutte & Cia. Ltda.. Aurélio Pereira
d<- Mello, Caixa dc Construcção rio
Ministério da Marinha, Cia Immobl-
liaria Metropolitana, J. Pinho e Mo-
raes. Joaquim Moreira Motta, M.
Arantes & Cia.. Schymura & Cia. Ltd.,
Soe. Accumuladores Nifi do Brasu
Ltda.

Departamento da
Fiscalização

DESPACHOS DO DIRECTOR

Álvaro Cardoso, Aristldes Silva, A.
Costa & Pilho. A. V. Pires, Armlndo
Pereira, Chlndler & Adlcr, P. Baptis-
ta & Francisco, J. M. de Almeida, J.
M. Sllta, Manoel Bastos, Mozart Nery
Costa, Manoel Gaspar * Octavio Mon-
teiro de Barros — Cobra-se.

Olymplo Saturnino da Silva Pinto
— Cancelle os autos ns. 68 e 69.

Otis Elevator Company — Cancelle
o auto. _

Joaquim Ferreira de Menezes — Re-
duzo a multa 1|4 parte, pagando den-

*tro de oito dias. -;. ¦¦¦•¦•
Manoel'da Silva — Relevo a multa

correspondente ro auto n. 37, sem
prejuízo rias eus as.

Pedro Ignacio Martins — Reduzo a
multa a 25$000 i.v paga dentro de oito

EXIGÊNCIA — Poli-.linica de Copa-
cabana — Junte os autos.

Chegado de New York, aportou,
ante-hontem, o "Uruguay", luxuo-
ko paquete da Frota da Boa Vi-
zinhança.

Entre os passageiros mais fies-
tacados que. aquelle transatlanti-
co trouxe íi nossa capital acham-se
os srs. J. C. Rebaza e Richard Penn,
directores da Colgate - Palmolivc
Peet Co. Recebidos no cães pelo?
srs Schroeder, Baumgartncr, Baldo
e vários outros directores da Colga-
te-Palmolive do Brasil, pelo sr.
Cicero Leucnroth. director da F.m-
presa de Propaganda Standard
Ltda., e grande numero de ami-
gos que lhes foram levar as suas
boas vindas, dirigiram-se. apó-.
no hotel onde ficarão hospedada
durantp a sua permanência entre
nós.

Os srs. J. |C. Rebaza e R'-"
chard Penn são duas prestigiosa?
figuras dos círculos commersiaes
norte-americanos, onde a Colgate-
Palmolive, com filiaes em ,-iuasi
todos os paizes do mundo, oecupa
uni importante logar. Durante a
Rua estada no Rio, os srs. J. C.
Rebaza e Richard Penn continua

no de vendas dos produetos da
Golgate-Palmolivft do Brasil.

LOJAS
BRASILEIRAS

Apresentem as suas
declarações

de renda
Pela Directoria do Imposto de Renda foram in-
stallados, para esse fim, 16 postos nesta capital
— Os commerciantes e industriaes serão atten-

didos na sede da Associação Commercial
VEMBKO — Suooursal dos Cor-
reios — Edifício do Correio-Tele-
grapho.

Posto 7 — CIDADE NOVA —

Sr. Robert M. Franke,
gerente do City Bank no

Rio de Janeiro
popularidade" entre nós, através
das filiaes do Rio, São Paulo e
Santos, Índice inequívoco da sua
vinculação com o meio. "The Na-
tional City Bank of New York"
converteu-se aqui, para uso cor-
rente, apenas no "City Bank". E
est;s duas palavras, que traduzi-
das literalmente não teriam se-
quer qualquer significação pro-
pria, exprimem iuma garantia dc
efficiencia, de honestidade, de
espirito de iniciativa e dc coopc-
ração a que muito deve o pro-
gresso do intercâmbio brasileiro
com os Estados Unidos durante o
periodo .assignalado. O "City

Bank" • veiu para o Brasil em
1915, exactaniente quando, em
conseqüência da guerra, as nos-
sas relações econômicas com a
grande Republica do Norte, en-
travam enr.' uma nova phase,
mais intensa e mais fecunda. A
sua historia, entre nós, está liga-
da A historia dessa nova phase.
Nada poderia ser dito de mais
expressivo.

NO CLUB DE ENGENHARIA
A posse, amanhã, em
sessão solemne, dc pre- j
sidente Sampaio Corrêa

Realiza-se, sabbado, a soleiuni-
dade de posse da nova directo-
ria do Club de Engenharia, elei-
ta para o biennio 1940-1942. An-
sumirá a presidência o eminen-
te professor J. M. Sampaio Cor-
rêa, que acaba do ser escolhido
em memorável pleito a que com-

pareceram 300 engenheiros.
A nova directoria scríi saudada

por vários oradores e pelo anti-

go presidente, dr. Estanisláo
Bousquet.

São convidados todos os conso-
cios e suas exmas. famílias para
a importante sessão, que terá 'o-

gar festivamente no salão de hon-

ra do Club de Engenharia.

¦ m

A princeza das porcelanas e p||
rainha dos crystaes, convi- i
dam v. excia. a visitar sua
expkosiçãi> de porcelanas
Rosenthal e Limojres,-e dos
crystaes de Chumbo e São
Luiz

PREÇOS MÍNIMOS, A
PRAZO OU A' VISTA

R. DA ASSEMBLÉA, 90
A 10 METROS DA AVENIDA

Afl1

["^RONCHITE? 1

1Ü1M
ELIMINA E

FORTALECE

RÁDIOS DESDE
28S000

Sim, desde 28$, por mez. Sem
fiador, só no C. K. S. —

Rua S. Pedro, 242, loja, perto
da Avenida Passos.

ANSIEDADE
Medo, desanimo, falta de ar, ner-

vosismo, magresa, etc. têm por ori-

sem ás veies um fundo psychico.
O Dr. A. Carvalho, medico homeo-

patha, attende grátis por correçpop....
denoia ás pessoas que não se pude-
rem consultar pessoalmente, sendo

o sufficiente remetterem nome, ida-

de e endereço com enveloppe sella*

do e snbscrlpto para a resposta, k

Tenda Espirita Fraternidade, Rua

do Acre n. 49-A — Rio.

A directoria do imposto de ren-
da, tendo em vista a grande afflu-
encia de contribuintes á Reparti-

ção, nos últimos dias do prazo
de apresentação de suas declara-

çõiüi, verificada nos annos ante-
clbres, e que, em taes circumstah-
cias. não podem as interessados
ser attendidos com a presteza de-
sejada, resolveu, com o fito de

proporcionar meio facll e commo

Succursal dos Correios — Raia
Visconde de Itauna, 155.

post) 8 — PRAÇA UA BA.NDEI-
r.\ _ Agencia da Caixa Economi-
ca — Praça da Bandeira, 41.

posto 9 — VILLA ISABEL —.

Agencia da Caixa Economia —

do de ser cumprida aquella obrl- Avenida 28 de Setembro, 319

O Banco do Brasil prensa rie

OURO
Nao percam a alui. aprovei-

tem c vendam lotlci u icu ouro
no niiiloi coniprudur uutori/.atiu
BRILHANTES K IMIAlAHIAb

E» QUEM MELHOR 1'AtJA
14, Lu. dc Sai» I«*i hiu-íkcu. 14

gação, lnstallar, em vários pontos
do centro da cidade e nos prin-
uipaes bairros, postos de recebi-
mento de declarações, que func-
cionaráo junto as suecursaes e
agencias de Correio, Caixa Econo-
mlca e Banco do Brasil.

Como, até ft presente data, é ln-
significante o numero de decla-

rações entregues nesta Repartição,
no corrente exercicio, pelo habito

que têm os contribuintes de apre-
sental-as, quando o prazo está

prestes a findar-se, com o parti-
cular, ainda, de. a partir deste
anno, o prazo terminar em 30 de

Abril, ao invés de 30 de Junho,
íacil é suppor a agglomeração,
sempre de desagradáveis conse-

quencias, que se verificará nes-
ta Repartição, se os interessados
deixarem de aproveitar o posto

que mais porto fique de sua re-

sidencla ou estabelecimento.
Deve notar-se, porém, que as

declarações, cujo imposto os con-

trlbuintes desejem pagar, no acto

da entrega, não serão recebidas

nos postos e sim apenas na Dire-

ctoria, á Avenida Presidente Wll-

non.
POSTOS INTwUXADOS

Os postos de recebimento de de-

clarações serão installados nos en-

dereçoi. abaixo Indicados, onde

funecionaráo, do dia 5 a 29 do

corrente, no horário de 9 ás 17

horas:
posto 1 — IPANEMA — Ag. dos

Correios — Rua Visconde de Pi-

rajá, 298.

Posto 10 — SAO CHRISTOVÂO
Agencia da Caixa Econômica —

Rua São Lula Gonzaga, 111.

Posto 11 — TI.JUCA — Succur-
sal dos Correios — Rua Conde
de Bomfim, 290.

Posto 12 — RIACHUELO — Sue-
cursai dos Correios — Rua 24 de
Maio, 395-A.

posto 13 — MEYER — Agencia
da Caixa Econômica — Rua 24 de
Maio, 1321.

posto 14 — CASCADURA —

Succursal dos Correios — Rua
Nerval de Gouvêa, 419.

Posto 15 — MADUREIRA —

Agencia da Caixa Econômica —•

Rua Marechal Rangel, 56-58.
Posto lfi — RAMOS — Agencia

dos CorrElos — Rua Cardoso de
Moraes, 590.
MA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL

O director geral do Imposto so-
bre a renda, numa deferencia lo-
da especial á Associação Com-
mercial do Rio de Jaríelro, acaba
de designar dois altos funeciona-
nos daquella repartição para, na
sede social da secular entidade de
nosso commercio, & rua da Can-
delaria, 9 — 11.» pavimento, dsn-
tro de seu expediente normal, re-
ceber as declarações de renda,

proceder ao exame e fazer a entrega
immediata dos recibos definitivos

Essa medida, muito vem beneíi-
ciar ao corpo social da Associação
Commercial do Rio de Janeiro, a

ámW ^W^JmmWÊmmmi
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Jesiníetante de alto"teor para'
todos os íins veterinários

SUPERIOR AOS SIMILARES.
FSTRANGEIROS

Reconhecida pele 4 Departamento
Nacional, de. Sa-'de.DúblicaA

<$?
GADO SÃO' 

PESO ELEVADO
COUROS PERFEITOS

\*fimtâmi 
"âamdeiM* * CàiuéaAea:

ILWZOi é o mais ooáeroso tíeslnfètante.nãocoTrosm

fulminante, einexcedivel na'exterminacao de mcheiras

sarnas pukjas benv* piolhos, na cicatnzacác - das lesões -da

anos* no tratamento do. curso (diarréia; dos bezerros, no

oanho oos animais, na tíesiníecão dos. currais, estábulos,

chiauenoa cocneiras.e,galinheiros, Prevme a iniestacao;

e cicatriza es tendas sem preluteo dc couro dos animais

n

qual, por nosso Intermédio, lem

I bra ao commercio e á industria

póstii"» — COPACABANA - Ag. I que o prazo para entrega das de-

Ho rifílxa Econômica - Rua Ba- clarações, no corrente anno. Jer-
?ntn Ribeiro 370 I minará a 30 de Abril e pede aos

posto 3 — BOTAFOGO - Sue- seus associadoa evitar retardamen-

nursài das Correios • ¦ Rua Vo-

tuntnrios da Pátria, 270.
posto \ — CATTBTJ5 — Banco

do Brasil — Praça Duque de Ca-

posto 5 — LAPA - - As. da Cal-

xn Esonomica - Rua 13 do Maio,

33-3fi
posto 0 — PRAÇA 18 UE NO-

tos prejudlclaes

DISTRIBUIDORES PAR'A, O."..'COMERCIO

.CASTRO'LOPES & TEBYRICÀ

REALENGO
n. n.J.... CLINICA GERAL DB
nr PBüros3 aduwos e crian-mi, i euiuou «Ag _ |M)A BKB.
NARIIO W VASC(INCm.l.OS N.» 111.

TELEPHONE. BANCiU', •»">

Caixa Postal 2672
SÂO PAULO

Endorôço

RIO DE JANEIRO.

fologrAiico "TEBYR"

Cruzol
r UM PRODUTO

Dfl

SOC ANON. DO OAZ
oe

RIO DC JANEIRO

JSfc
i í

•A ,.. !/1/J...*i. ^u...

r
>m*u±

BMi.»lifrii.r<i»ti#<feB«ai7T:r»• _ tzx&i~*m&mB*mVm*&m*^^ -*'.»***"fo' ** ""»•*•- •¦ "•



lag. Quatro - "Diário de Nqticiàtô
¦ i i i ¦"s 58 —**

:& &

ÍJÍ>ÍBÉCT0R: — O. B. DANTAS

PARA
TODOS

X Imprensa na China
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Wk IMPRENSA NA CHINA. —

_Js*\ Segundo estatística* offi-
? ciaes publicadas este anno. ha-
aV 'Via no fim do meu de setem-

fbro de 1939, na parte não oc-
cupada da China, 1.905 Jornaes,
entre diários, semanários e quin-
¦enarlog, 818 agencias de infor-
mação e 1.774 revistas e bole-
tins periódicos. A província de
Kiangrou, com o porto de
Shanghai, vem á frente da eB-
tatistica, com 595 Jornaes, 105
agencias de Informação e 839
revistas e boletins periódicos.
Numerosas dessas publicações
circulam em lingua ingleza.

A 
POPULAÇÃO ITALIANA.
 Em recente editorial in-

titulado "A ascensão da nação",
o "Giornale d'Italia" dizia que
Ho começo de 1940 a densidade
4a população do reino era de
148 habitantes por kilometro'quadrado, algarismo que na Eu-

J íopa só é ultrapassado pela In-
flaterra, Bélgica e Hollanda.
•Sabendo-se — dizia ainda o

?,'K referido jornal romano — que
a peninsula itálica é das mais
pobres em differentes domínios
relativamente aos outros paizes
do continente, o expansionismo
italiano se torna cada vez mais
uma necessidade vital". — E
assim concluía o artigo: — "A

Itália recusa inspirar-se na
doutrina de Malthus, porque

, uma alta natalidade é a base
Ib- primordial do poder de uma' nação. O destino de Athenas e

•Roma periclitou no dia em que
a sua vitalidade demographica
diminuiu- E' por isso que a po-
litica de Mussolini encarece e
favorece a fecundidade forte e
livre do povo italiano".

CENTENÁRIO DA NOVA
ZELÂNDIA. — Ha pouco

mais .de cem annos, 6 de feve-
reiro de 1840, a assignatura do
tratado de Waitangi, firmando
a paz entre os colonos brancos
é. as tribus Maoris. marcou a
entrada da Nova Zelândia no
império britannico. Em 1856, a
colônia da Nova Zelândia rece-
fceu a autonomia, até ser elevada

condição de "Dominion", equi-
tarando-se ao Canadá e á Aus-
tralia. Tanto na Nova Zelândia,
quanto em Londres, o centenário
foi festivamente commemorado.
A propósito, a imprensa britan-
nica escreveu o seguinte: — "O
regimen de paz e prosperidade
estabelecido ha 100 annos na
Nova Zelândia entre os indlge-
-nas -e os brancos cónstitue uma
xefutaçno pratica das theorias
allemãs sobre as raças huma-
nas e mostra os benefícios de
um regimen fundado na justiça

: e na liberdade".

0

Os eommentarios não assignados,
sobre assumptos internacionaes, pu-
hllcados no DIÁRIO 11E NOTICIAS,
reflectem a orientação tradicional
desta folha rm taes assumptos e são
da exclusiva responsabilidade do di-
rector do Jornal, sr. Orlando Ri-
beiro Dantas.

O CHEFE DO GO-'VERNO EM PETRO-
POLIS

DESPACHOS E AUDIÊNCIA
PETROPOLIS, 4 (A. N.) — Despa-

. íharam, hoje, no Palácio Rio Negro,
¦com o presidente Getulio Vargas, os

_ ministros general Eurico Dutra, almi-
;;• rante Aristides Guilhem e o sr. Lou-' ''rival Fontes, director geral do Depar-

i-tamento de Imprensa e Propaganda,':, Em audiência, em seguida, o presi-
tfentn recebeu uma commissão d edi.
redores das empresas de força e luz

Sue 
servem a zona norte do Estad»

o Rio.
RECEBIDOS EM AUDIÊNCIAS PRÉVIA-

MENTE MARCADAS
PETROPOLIS. 4 (A. N.) — O pre-'Sidente Getulio Varg-as, desde sete

-horas da manhã, examinou, em seu
gabinete, no Palácio Rio Negro, vo-
lumuso expudiente. A' tarde, após o
almoço, S. Excia. em companhia cios' 
Commandantes Octavio Medeiros e An-
gelo Nolasco, official de serviço, deu
um passeio pelas ruas de Petropolis,

Icaminhando, a pi, até t. Avenida 15
de Novembro. , ,

Depois de despachar com os mlnls-
tros, o cheíe do governo recebeu em

Ü audiências previamente marcadas os
•«ra. Commandante Annibal Corrêa de
jlattos e Luiz Pereira,

O povo brasileiro é um povo em
cão. Não somos ainda uma raça, como
igualmente nâo sao numerosos povos que
vivem, íalqualmente o nosso, em plena ado-

Muitos séculos ainda serão precisos para
que tenhamos um typo ethnico definido e
definitivo, para que sejamos, portanto, ra-
cialmente" um povo com todas as suas ca-
racteriüticas fundamentaes.

Oonseguintemente — vale repetir —
somos ainda um povo em formação, oçcupan-
do vasto território semi-deserto, que i_nPres-
cinde do sangue immlgrado P»ra, de um
lado, accelerar o povoamento e, de outro,
accelerar o caldeamento.

Somos, entretanto, mais de 40 milhões de
habitantes e já devemos ter, Portanto, uma
consciência éxacta do gravíssimo dever que
nos incumbe na continuidade da nossa for-
maÍ& 

formação de um povo como o nossoi ê
de ordem moral, de ordem sacia e de or-
dem econômica. Essas tres modalidades ba-
sicas subdividem-se, como bem se compre-
hende, em variados outros prismas elabo-
rativos, de natureza complementar.

Póde-se, todavia, resumir essas differen-
tes feições numa breve synthese que awange
a orbita mora e social e a orbita economi-
ca constituindo problemas èsWclae i para
a elaboração da nossa persona^^huma-
na definida e definitiva e, pois para a es-
trueturação de uma nacionalidade forte,
"¦oTSafiS?*-»- w*«- J5£j-mente a obra da nossa formação apresen-
tam-se a todos os espíritos, a todas as con-
Siciàs, â todos os raciocínios de um modo
simples é ao mesmo tempo grave: educação
6 

^cTva^sabio Miguel Couto que a edu-
cação é o problema capital da vida brasi-
leira. Não é licito discordar. Educar é, com
effeito descerrar á alma do indivíduo horl-
zontes e panoramas que elle é j^apaz, 

se-
quer, de vislumbrar, se emparedado na lg-
™Educar 

é, sobretudo, suscitar no cérebro
do ignaro a sublime ambição de viver me-
lhor e de, em conseqüência, contribuir para
nue vivam melhor os seus semelhantesQ 

Um ponto de vista de estreita moral con-
demna summariamente a ambição, averban-
do-a de cupida e inconfessável. Equivoco
mie se deplora e deve ser desfeito.q 

A ambição revela, antes de tudo, a posse
de urT vontade, vontade que, a seu turno,
revela um caracter. E' claro que ha multa

A MAMONA EM GOYAZ
No domínio da producção extractiva vegetal,

oa óleos poderiam fornecer uma das mais ro-

bustas pilastras da prosperidade do nosso .ater-

cambio commercial externo, suppnndo as defi-

ciências de valor de outros produetos que expor-

tamOsB* 
maiores negócios que fazemos com óleos

vegetaes são os que proporcionam a oiticica. o

caroço de algodão, o babassú e a mamona, que

tambem exportamos em coquilhos ou bagas

Pensamos que os dirigentes da economia na-

cional deveriam concentrar esforços em favor das-

sa producção hoje extremamente procurada a va-

lorizada no exterior.
Uma das maneiras de Incentivar o desenvolvi-

mento da riqueza vegetal oleifera do paiz seria

facilitar o beneficiamento, com auxilio para a

montagem de fabricas nos principaes centros pro-
ductòrès, de modo a remetter-se somente o óleo.

e não, ao mesmo tempo, óleo e bagas ou coquilhos.

A estatística commercial do governo fornece

os seguintes dados sobre as vendas que fizemos

de produetos oleaginosos durante o anno de Uhj

comprchendondo bagas de mamona, caroços de

algodão, castanhas com casca e sem casca, co-

quilhos de babassíí, outros frutos para óleo. tor-

tas oleaginosas, óleos vegetaes: volume';5^-416.6
toneladas; valor, 396.222 contos, ou 2.640.000 li-

bras ouro.
Para esses totaes contribuíram com apreciáveis

contingentes o babassú e a mamona. Entretanto,
apreciáveis embora, esses contingentes são rela-
tivamente Ínfimos, porquanto doB gigantescoB ba-
bassuzaes nativos do norte, apenas dimlnutissima
porção é explorada, emquanto que a mamona, le-

gitima "praga" de todas as roças em quasi todo
o Brasil, muito longe está da grande e intensa
exploração, facilima que pôde ter.

Conseguintemente. se se organizasse racional
e economicamente a producção dos nossos olea-

ginosos. poderíamos augmentar de vários milhões
de libras o algarismo respectivo na balança do
nosso intercâmbio commercial, tão deprimido de
algum tempo para cá.

A propósito, queremos aproveitar aqui, resu-
Avidamente, os interessantes subsídios que rece-
bemos sobre as grandes possibilidades da mamona
em Goyaz, enviados pelo sr. Zoroastro Artiga.
chefe do Serviço de Divulgação desse Estado:

"O calculo para um alqueire de mamona plan-
tado em terras devolutas não excede de 500$000,
devendo dar ao lavrador o lucro certo de 10 con-
tos. Em terreno arrendado, desse lucro é dedu-

forma- i ambição culposa, como ha multo amor ne-
fasto, muita modéstia fingida, multa carida-
de contraproducente, muita honestidade de-
corativa, etc. ¦ _

Absurdo é, porém, argumentar com tte-
turpações dos mais nobres sentimentos da
espécie. Conseguintemente, encareçamos a
necessidade de ser a ambição despertada no
brasileiro como prova da sua comprehensão
do valor e das generosas possibilidades da
vida e como testemunho da sua vontade de
fazer honra ao primeiro e de aproveitar as
segundas. , , _ ít

A educação, e só ella, alphabetlzando e
proffisslonalizando o indivíduo, permitte-,
lhe ver, sentir, entender, desejar e realizar
tudo quanto de bom e de útil lhe está vedado
presentir pela espessa muralha de ignorl-
dade que o isola e interioriza.

Iríamos longe na demonstração da these
do problema educativo, como alicerce da for-
mação moral e social do povo. E já pouco
espaço nos resta para considerar o proble-
ma da alimentação, cuja relevância é tao
séria, em nosso paiz, que, sem resolvel-o,
convenientemente, arrlscar-nos-lamos a com-
prometter o êxito de uma grande campanha
pela instrucção da nossa gente.

No Brasil, educação e alimentação encon-
tram-se, ajustam-se, completam-se. Nao apro-
veita o que estuda, nem tem gosto para es-
tudar a criatura desnutrida, cujo organismo
debilitado é terreno aberto á penetração fácil
de enfermidades insidiosas.

Já se cuida um pouco da educação nas
principaes cidades, mas nem mesmo nestas
se cuida de bem alimentar os habitantes. Os
Índices de sub-nutrição em todo o paiz são
alarmantes, conforme o depoimento unam-
me dos technicos em hygiente alimentar;

Estamos, portanto, contribuindo pertinaz-
mente para a má formação do nosso povo,
porque ainda não cogitámos de orientar no
rumo da sufficiencla dietetica a sua resls-
tencia physica, a sua vitalidade orgânica.

Um povo de sub-alimentados, um povo
que não bebe leite, não come carne fresca,
não consome legumes e frutas na medida
das suas necessidades de subsistência e crês-
cimento não será jamais um povo culto,
forte, adeantado, digno de um grande des-
tino.

Seja como fôr, é preciso acabar com a
sub-nutrição, é preciso enfrentar enérgica-
mente essa questão melindrosa, que intima-
mente affecta a economia humana do Bra-

i sll e, através delia, a elaboração da raça
nacional.

A ARVORE E A CANICULA
A Inspectoria de Mattas e Jardins da Prefel-

tura iniciou a poda da arborlzaçao urbana, con-

forme faz todos os anno. nesta época, quando

aenTrada do outomno costuma dar aos cariocas,

ao menos, a esperança de que a temperatura vae

declinar.
Este anno, porém, nem essa e8D"an«a_ "°B

alenta. Temoa tido dias torridos e noites insup-

portaveia. Conseguintemente, a poda do ano-

redo não devia ter começado já.
As ramagens que a foice e o serrote muni-

cipaes abalarem - e sabe-se que praticam, em

regra, menos podagem. do que d«v»8taçao --vao

fazer-nos grande falta neste periodo alndforte-

kente canicular. quando a sombra fresca das

copas é a única protecção que temos na rua cotítra

a fornalha atmoBpherlca.

Dever-se-ia, portanto, esperar mais alguns dias

para desbastar as frondes urbanas.
Aproveitamos a occaslão para lembrar ao

prefeito a conveniência dc ser intensificada a

plantação de arvores de sombra nos logradouros

da cidade.
Poderia s. excia. - se não lhe parece Impcr-

tinente a discriVi sngRCstão _ escolher o dia il

de setembro próximo, por ser off.c.nlmente o
"Dia du Arvore", para inicio dc um plano sys-

I temático de arborização da cidade.
At* lá, a Inspectoria de Mattas e Jardins

poderia preparar as mudas dos typos vegetaes

mais adequados, de modo a haver, naquella data.

para inicio methodico do plano, a maior quantida-
de possivei de mudas transplantaveis, preferidos
os especimens de mais rápido crescimento.

Se a Inspectoria não dispõe de pessoal surti-

ciente, será o caso de admittir trabalhadores por
determinado tempo e preparal-os para o gênero
de serviço de que se trata.

(Conclusão dá 3.' pagina)
cabida pelo director da Saúde, teor
assumiu as suas funeções naquella
RecrlSo. _/,
REGULAMENTO INTERNO DA

C. E. O. P. n.
O general Raymundo Sampaio,

director da Engenharia, aprovou,
hontem. o novo reirulamento In-
terno da Commissão Especial de
Obras ria Plouete # Rezende.

DESLT(J*M*lNTO DE
OFFICIAES

Foram rlesliprados. hontem. da
Directoria de Emrenharia. por te-
rem sido transferidos do qua-
dro sunptementnr privativo para
o quadro supplementar geral e
nara o quadro ordinário, respee-
tivamente. o tenente-coronel Fer-
nando do Nascimento Fernandes
Tavora e o major Carlos dos San-
ton Comes. ______

DESir.NAOXO DE OFFTCTAES
DE ESTADO MAIOR

Foram designados: o tenente-
coronel Nieanor Guimarães de
Souza nara servir no Estado
Maior da fl» Região Militar, com
pede em Campo Grande, e major
Celso Pedra Pires, para servir na
directoria de cavallaria.
AUmENCTA A pTTWCrTfVNATfTOS

CIVIS E Artn nüTTCIAES DA
RESERVA

O ministro da Guerra, em aviso
nontem baixado, declaron que
dard audiência aos funecionarios
civis do Ministério da Guerra e
aos officiaes da reserva, ás quar-
tas-f»ir*s. das 7 ás R horas.

SECRETAPT* GERAL DA
GUERRA

Assumiu a chefia da 1* «ecçlo,
por motivo de fénas do resneeti-
vo cnefe, o capitão Mario Ferrei-
ra Goulart.

PARQUE CINTttAT, T»l! AERO-
NÁUTICA

Assumiu, hontem, de ordem mlnlc-
ferlnl. n dlrecçSo do Pnrane Cent.ml
rfe Aernnnntlcp. o coronel aviador An-
tonio Onodep Munir, nue exercera essa
r.omml"r?5n curoulat.l\-ftmente cnm an
Kitas fitner6e<! de dl-ec.tor do Serviço

FRCRTVAO DE INOTJER1TO
Foi deslenado narn íunnelonnr como

pçcrlvSo do Inouerlln oolle.lei-tnllltar
c''» que ê encarregado o cnnltUo me-
dlco dr. HIMo Srt de M'rand« Horta,
n l.o tenente medlen dr. Trancsicn
Carlos Orele em mibpMtuleío ao l.«
tenente medico dr. Fernando Dias
Campos .Timlnr.

INSTRUCÇÃO DE TIRO
O general Silva Júnior, comman-

dante da 1.» ReglSo Militar, approvou.
hontem, a nota sobre a InstrucçSo de
tiro e «raphlcos organizados pela 3.»
secção do Estado Maior Regional, ba.
scada em suggestBes apresentadas pe-
los Regimento Sampaio e 3.° Regi-
mento Sampaio, a qual deverá ser
desde logo. estudada, afim de ser ap-
pllcada no anão de lnstrucç&o de

A proooslto dessa approvaeSo. tol
consignado no boletim regional, dc
hontem, o seguinte: "A collaboracSo
dos srs. commandantes dos l.o e 3."
R. I., sobre a InstrucçSo de Tiro *
diena de meus louvores. Sendo as re-
feridas suusestões sobre a InstrucçSo
de tiro, enviadas oelo l.o R. 1. da
autoria dos caoltíes Alcyr d'Av!la
Mello e Juracy Montenegro de Maça-
IhSes. este commando agradece e louva
os referidos offlclaes pelo esforço e
estudo, apresentando suggestões ac-
celtavels e exeqüíveis, collaboração ex-
cellente par» a Instrucção de tiro des-
ta Regido. Outroslm, autorizo aos
srs. commandantes do l.o e 3.° R. I.
a agradecerem e louvarem os offi-
elàes de seus regimentos que colla-
botaram na confecção dos modelos dos
granhicos enviados A Região''..

HOSPITAL MILITAR DE PORTO
ALEGRE

Assumiu a direcção do Hospital Ml-
lltar de Porto Alegre o major medico
dr. Achilles Paulo Gallotl. segundo
r.ommimlcaçSo recebida, hontem, pela
dlrectorla de Saúde do Exercito
AO OFFICIAL QUF. VIAJA COM A

FAMÍLIA
O ministro da Guerra mandou pu-

bllcar o seguinte:"O artigo 139 do Código de Vanta-
gens do Exercito manda abonar no
official que viaja com a família, tnn-
tos meios dias dc soldo quantos Io-
rem os de viagem, por pessoa, com
direito & passagem. '*_,..':„ „-„„¦

O Sub-Commandante do 1.° Grupo
do 5.o Regimento de Artilharia de DI-
visão de Cavallaria, em officio dc 4
de Janeiro ultimo, consulta se os meios
dias de seldo de que trata o citado
artigo tambem devem ser abonados
aos officiaes. por isso que os meamos
são "pessoaes" com «direito &. pas-

Golpes de_visla
A |TMja EM FOCO - 0 GABINETE BRITANNICO

, . iMimna vm nrovavelniente assumir uma Importância con-

Aposição 
itallnna vae Pr0™™"'0" _ d momento.eni que o sr.

sweravel, no próximo Pe^n,fg?queSalta é hoje a prin-
Mussolini resolveu adoptar o ilogan «£ 

, arrl9.
cipal potência balk£r, 

ça,, 
tornou-* «vidente 

gg.j^Jf^^ Um
cava a correr a sorte dos »a,Ka"s' ",".... 

gcm duvida alguma, náo
homem de Estado mais prudente P»£rt™i,£1m og Ba*,kaIls sfto
ter de correr essa sorte Mo é «^ 

£?,% J1)e mosa|co de pa,.
chamados o "barril de P0.'*0"™.™ ,,P0S massacres e dos nu«ls ter-
zes constituído no ¦«¦"*"SSS^qlVWM^W odlos Insanáveis
nvels ep.sod.os 

gg£g!$^Sioas mais Importantes do con-
e collocado »J "™V«™-;lU. ",ver 

|m pai. Os seus problemas In-wmmêèèmmmÊm
1, «JdeTo começo da guerra, uma campanha que se dirigia sim ul-

taneSmínt a Sres* Paris e Berlim, e qne parecia «^««¦"»«J"-

sinuca todos os Interessados que, para quaesquer negócios^aquelia

rèêlao teriam em primeiro logar de passar pela estrada romana. B

ífpm «níslve nue com Isso só tenha conseguido crear para si mesmo

romnucaies 3às quaes nao se libertará sem algumas difficuldades e

3s arranhões? a menos naturalmente que esteja disposto a accel-

tar tambem todas ns conseqüências.

As insinuações do Duce nfto parecem ter sido levadas multo™

conta naV capitães democráticas, apesar do seu interesse pela con-

Sa Italiana. Mas íoram ouvidas em Berlim, depois da P" J™»"
íinlandeza. Desde que o ílm das hostilidades na Oarelia immoblll-

zou momentaneamente ou nSo. a situação do extremo-norte, todas

as âtKoes se voltaram para os Balkana. A Allemanha resolveu In-

tensiflcar ali a sua pressão para obter os elementos de um monopólio

ècSSòo que lhe assegurassem os fornecimentos de petróleo, mate-

rlís Simas e ÍrtlgoTdV alimentação necessários para proseguir¦na
luta. Ao mesmo tempo, por uma espécie de bloqueio diplomático,

impediria que as repercussões da guerra sobre aquelles povos, «o «en-

siveis ao cheiro da pólvora, viessem a produzir uma eventualidade

aue permlttlsse aos seus adversários realizar pelo sudeste a grande
offensiva militar que as íortlficaçoes da fronteira franco-germanlca
estão retardando. Para realizar esse bloqueio diplomático, a coope-

ração da Rússia e da Itália lhe seria indispensável. A entrevista do

Passo do Brenner teve alguma coisa que ver com esse assumpto.

Mas o interesse allemão não poderia deixar de ser acompanhado

pelo interesse franco-britannicq. A mesma immobilização ãa possivei

frente scandinava teria por força de lançar as demooracios sobre os

Balkans. A maior parte do esforço que está sendo combinado em Lon.

ares e Paris, e que deve ser energicamente executado pelos dois gabi-

netes já reorganizados para esse fim, se dirige nesse sentido. O pri.

meiro movimento parece que será uma offensiva econômica em grande
e7t2 As circumstancias ulteriores indicarão se essa offensiva eco-

nomica se transformará em uma offensiva militar. Mas que /«a

deante disso "a principal potência balicanica"? Avaliando, com o revés

femocrSico no laso 
V,inllndez, 

que as V^ibilidadesdevie^a da

Allemanha estavam muito fortalecidas — o que pôde ter sido um

ialZoZressadomas parece ter sido feito - o sr. W°?W°^
abandonar o seu prudente silencio para oecupar por um momento a

telZlcenlplra sermos justos, diremos que_ a sua rnjMmentaçdo

Sexta-feira, 5 de Abril de 1940

NA COMMISSÃO DE
DEFESA DA ECO-
NOMIA NACIONAL

VISITARAM ESBE ORGAO O JVWGNA-TA DA INDUSTRIA DE CALÇADOS,
SR JEAN BATA E O INDUSTRIAL
PERNAMBUCANO JOSE' DE VASCON-

CELLOS JÚNIOR
Esteve, hontem. em visita i Com-

missão de Defesa da Economia Nado-
nal, onde foi recebido pelo presidenta
desse orgío, o Industrial tschecoslovaco
sr. Jean Bata, conhecido em todo o
mundo como um dos maiores produ-
ctores dè calçados.

O sr. Jofto Alberto recebeu tambem
o sr. José de Vasconcellos Júnior, gran-
de plantador de "caroà" do norte do
paiz, que lhe fez uma minuciosa ex-
posição sobre ,o desenvolvimento tia
cultura e da prep« ração Indus.rlal da-
quella fibra.

A CONFERÊNCIA
DOS INTERVENTOR

RES DO SUL
ENCERRARAM-SE, HONTEM, OS

SEUS TRABALHOS
PORTO ALEGRE, 4 (A. N.) — Rea-

llzou.se hoje, ás 10 horas, no Palácio
do Governo, a ceremonia do encerra-
mento da Conferência dos Chefes doí
Executivos dos Estados do sul. No Sa-
lao Nobre do Palácio foi levado a ef-
feito o acto, com a presença das altas
autoridades militares e civis e nume-
roso publico. Tomarav issento & mesa
os tres interventores, secretários de
Estado e o Assistente Technico do
Conselho de Economia e Finanças do
Ministério da Fazenda, Jornalista Ben-
jamln Soares Cabello.

O acto teve Inicio com o discurso
do interventor Cordeiro de Faria, que
(ez uma synthese dos trabalhos, rea-
llzados. ..-¦-.

A seguir, usou da palavra o Inter-
ventor paranaense, o qual declarou
que se congratulava com o Presidente
da Republica, que tantos benefícios
tem trazido ao Brasil. O chefe do
governo do Paraná pronunciou pala-
vras vibrantes, tendo enthuslasmado
os presentes pelo seu gesto espontâneo.
Confessou-se satisfeito ao ver os resul-
tados obtidos na Conferência, que vi-
nham demonstrar, mais uma vez, a sa-
bia orientaçto do presidente Getulio
Vargas. Declarou que a nossa clvlll-
nação tomara um grande impulso em
1930. quando o Brasil passou a gover-
nar-se a si próprio, pondo abaixo o
regimen feudal que nos opprlmia. Be-
lizmente, para a grandeza do Brasil,
contamos com o grande Presidente da
Republica,' o sr. Getulio Vargas. O
sr. Manoel Ribas termina a sua ora-
çSo erguendo um viva ao presidente
Getulio, no que f«i acompanhado pe-
los presentes. „

Após. falou o interventor em Banta
Catharina, que apresentou, em seu no-
me e no do sr. Manoel Ribas, agra.
declmentos ao Rio Grande do Sul pela
acolhida e homenagens que haviam
recebido na terra gauch%, dizendo que
ambos se sentiam como se estivessem
na sua própria casa. Quanto ao êxito
da conferência afflrmou que era des-

em torno do sr. Sumner Welles e a sua
com oFuehrernâo foram totalmente espontâneas. O sr. Ribbentrop

Ttinhaesfa7o^mRoma e preparado esses passos de 
^^«tfcoj»

do Duce De qualquer modo, eil.o em foco, desde que a Allemanha rc-

dlbraai suJ exigências, apoiada no "pacto de aço" . de que as ae-

mocracias redobram de dynamismo e de energia.

i imprensa Ingleza, a julgar* pelos telegrammas, nâo ficou multo

A satlsfeita.com as modificações introduzidas Pe»°ittsr- ^mhh0e':
tain no gabinete. Confirma-se. assim, a apreciação que demos, hon-

tem àquí desse acto do primeiro ministro britannico'.quando dis-

semos que a remodelação do governo náo tinha 
cedido 

os limites

propriamente technicos. O que as correntes insatisfeitas da opinião

hrltannlca parecem exigir é uma remodelação política. O sr. 
Çham-

berlain, que costuma exercer uma funcçfio de amortecedor das in-

clinaçoes mais audazes da opinião, preferiu mais uma vez ficar aquém
<lo esperado. De qualquer modo, o sentido dessas correntes ficou per-
leltamente esclarecido. E com elle augmentam as possibilidades aos

que esperam a sua hora, como os srs. Churchill e Éden.

mos aus a ™u „.„.,.¦......—*— necessário saliental-o, pois Já é PU
Tda aTonteira, para conversar ^g^^^SSfó gí?E

sabia orientação dos trabalhos. O sr.
Nereu Ramos elogiou, tambem, a co-
operação do Conselho de Economia e
Finanças, que destacou entre os seus
melhores elementos o jornalista Ben-
jamln Soares Cabello, que se mostrou
um auxiliar dedicado, de rara intel-
llgencla e notável operosidade, man-
tendo-se sempre á altura da missão,
desempenhando com raro brilho as
suas diíficeis tarefas. O sr. Nercu
Ramos agradeceu mais a cooperação
da imprensa local, resaltando a sua
boa vontade, evidenciada pelo amplo
noticiário divulgado sobre a reunião.

zido apenas o valor do arrendamento, o qual, por
lei, não excede o juro calculado pelo valor da

B 
Um hectare plantado produz 1250 kilos de

bagas que, pela cotação de março, vaiem cerca

de 2 contos de réis".
Accrescenta a informação que os plantadores

de mamona encontram em Goyaz transporte e

credito, este, fornecido pela Carteira de Credito

Agrícola c Industrial do Banco do Brasil, bem

como sementes scleccionadas distribuídas pelos

postos do Ministério da Agricultura em Annapolls

e Ipamcry.

PAGAMENTOS NO
THESOURO

§ Na Pagadorla do Thesouro Naclo-
Uai, serão pagas, hoje, as seguintes
folhas tabellafla* no 6.» àia:

— MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO —
Escola de Engermelras D. Anna ^frT«
farvlço de Enfermagem e Enfermeira»
Alumnas. Hospital Pedro II.
¦ _ P E S S O A L EXTRANUMERARIO
MENSALISTA — Grupo "A".

_ OIJGAOS SUBORDINADOS AO
«RESIDENTE DA REPUBLICA — Se-
•rataria da Presidência, Departamento
;j*minlstratlvo do Serviço Publico,

Easelho Federal do Commercio Exte-
'V'Hor, Conselho de Immigração e Colo-
*¦ silsaçio, Conselho Nacional de Águas
rj Energia Electrica, Conselho Nacional
O *• Petróleo t Comissão de Defesa

K&4I» Eeonomla Nacional. _._„v_•
K^-TL. MINISTÉRIO DA TAZWHA —
I i Contadoria Geral da Republica, Com-
¦&£££¦ Central do Compras, D.recto-
»'ri» de Estatística Econômica • Finan-
* ''" '•eira, 

Dlrectorla do Imposto de Ren-
t ía. Serviço do Pessoal, Serviço de
I S»munloaç6e., Trlbju»» «•,£¦*•£
M¦':Mreetorl. do DOminlo *WMJ
¦£'• raetorla das Rendas Internas, <»««««
» írFiscallzação Bancaria? „ Serviço d«

Actos do Presidente da Republica
Decretos assignados nas pastas da Justiça, da Educação, da Viação a da Apsul-
tura - Nomeações, aposentadorias, naluralizações, promoções e outros actos

gcillxaçáo 

da Garimpagem e Com-"io 
de Pedras Preciosas, Serviço

ríeaUiaçio de Sociedades de Eeo-

5i.Miiza.cfto de Clubs e Mercadorias).'-MINISTÉRIO DO EXTERIOR -
¦ecretarla de Estado.

í "Annaes da Assistência
a Psycopathas"

Acaba de ser dado á PÚWloWade
Màti «m volume dos -JWh 

jA£•istencla a Psychopatas do Distriçio
1/Federal" mandado editar pelo Mlnls-

terlo da Educação e Saúde, contendo
.artigo» sol.ntlficos d» , mslor «etuall-
dade, focalizando aspectos da piychla-
Iria através de trabalhos e observações
feitas no Hospital da Praia Vermelha
• na» Colônias e demais serviços su-
bordlnados 4 repartição que tem a kpu
cargo a asmstenclo aos doente» "en-
lati aa capital da Reniihiim.

fi ,

j

:_i <

O chefe do governo asslgnou os se- |
guintes decretos:
Na pasta da Justiça

Concedendo exoneração a Paulo
Franco Guimarães no carco de policia
especial; concedendo reforma ao 3."
sargento do Corpo de Bombeiros, Serpa
França.

Concedendo naturalização: a Alba-
no Rodrigues da Costa, Antônio José
Vieira, Antônio Ferreira da Costa, An-
tonio Manoel Pereira, Constantino' Fe-
reira, Domingos Pereira de Andrade,
Eduardo Verissimo de Lemos, Ernesto
Rodrigues Cosme, Francisco Joaquim
Figueira, José Caetano, José Soares
da Motta, José Pinto Mendes, José
Maria Marques de Oliveira, Luiz Ber-
nardo Marinho, Manoel Pinto da Silva,
naturaes de Portugal; a Frederico
ürban, natural do Uruguay; a Antônio
Del Olmo Guerrero, natural de Hes-
panha; a Antônio Garofalo, Ângelo
Marcerl, Augusto Peruzzi, Augusto Se.
ritti, Ângelo Preciso, Florestano Pe-
drolll, Nlcola Spoltore, Salvador Sal-
vaterra, naturaes de Itália; a Alberto
Fierz, natural da Suissa; a João Mar-
quês, natural da Áustria; a Jorge Hes-
se Garcia, natural do Peru'; e a Vi-
cente Lázaro Fourroy, natural da
França.
Na pasta da Educação

Nomeando: Hello dos Santos pa-
ra guarda sanitário; Llvlo Apelles de
Araújo Lima, para o cargo de enge-
nhelro, classe H; Pedro Pinheiro de
Souza, Interinamente, professor para
a Escola de Aprendizes Artífices do
Rio Grande do Norte; Victor Mlnlero,
professor da secção de trabalhos do
madeira da Escola de Aprendizes Ar-
tlflccs da Bahia; Pamphllo Teixeira dn
Menezes, IntcrlnamcnU, contabillsta,
classe G; Zely Soares, Interinamente,
(lactjiographo. classe D; Nals Alcati-
tara de Sã, alrnoxarlíe, classe E; Ce-
Una Flores Pcrnuscttl, Marin Rfimos
do Oliveira. Yolnnda Tavares, Otíetto
Paiva enfermeiros, interinamente.

Tornando sem eííclto o decreto

i . 
"wt ¦ m i ''" ¦

de nomeação de Mario Teixeira de
Barros para o cargo de dactylographo.

— Aposentando Maria da' Conceição
de Sampaio Fernandes no cargo Ue
pharmaceutico; Álvaro José da Silva,
pratico de laboratório; e Francisco
Mala, guarda sanitário; e Concedendo
aposentadoria ao dr. Eugênio Lindem-
berg Porto Rocha, no cargo de Dire-
ctor, padrão M.

 Exonerando Oswaldo Cardoso, no
cargo em commissão, de auxiliar acn-
demico, em virtude de haver conclui-

do o curso medico; e concedendo exo-
neração ao auxiliar acadêmico Orlando
Zamltti Mammana.

No M. da Viação
Estiveram, hontem, no gaDineie ao

ministro da Viação os srs.: coronel
Dorival de Britto, superintendente da
Paraná-Santa Catharina; coronel Sa-
muel Gomes Ribeiro, director do De-
partamento de Aeronáutica Civil; co-
ronel Costa Netto, superintendente do
Acervo da São Paulo-Rio Grande; ma-
Jor Aloysio Ferreira, director da E.
F. Madeira-Mamoré; dr. Xavier de
Araújo, director do Contencioso da Pre-
feitura; dr Heitor Teixeira Brandão,
director da Estrada de Ferro Maricá:
dr. Augusto de Gregorio, dlrector-pre-
sidente da S.' A. "A Noite"; dr. Da-
rio Crespo; dr. Wilson Sons; engt-
nhelro Sylvestre Gomes de Araújo; dr,
Antenor Mayrlnk Veiga; dr. Martin
Gullaim; dr. Frederlc Groka; engenhei-
ro Ugo Rocha; dr. Frederico César Bur-
lamaqul, director do Departamento de
Portos e Navegação; dr. Bernardo Bel-
llngrot; dr. Henry N. Fuyat; major
rtodolpho Toledo; capitão Luiz Toledo
Abreu; dr. Oermano Boettcher; enge-
nhelro Norbcrlo Paes, director da Es-
traria de Ferro S, Luiz a Thcrczlna;
capitão Moesl» Rnlllm: loncntc A. Ro-
mor.

Na pasta da Viação
Nomeando o contra-mestre Pres-

clllano Villanova para a carreira «ie
mestre de offlcina, do quadro II; e o
auxiliar de trafego Duarte Menezes,
p&ra escripturario do quadro XXIII.

Promovendo no quadro XVI, para
a classe F, os escripturarios Emmanuel
Mendes Pereira, Herminda Felicio dft
Souza, Rodrigo Antônio dos Santos,
Raymundo Godinho Filho e Vicente
Severino Duarte; e na carreira iie
carteiro ã classe D, os da classe C,
Pedro Antônio Pereira e Raymundo
Nomato Caetano; no quadro XLII, na
carreira de machinista de estrada de
ferro, ã classe E, Augusto José Perel-
ra e ã classe D, Antônio Martins Fer-
reira, Henrique Hermenegildo Concei-
ção; e á clasBe C, Olegario Bispo de
Jesus e Ascleplades Conceição Figuel-
redo, todos por antigüidade; e, por
merecimento, no quadro XVI, a escri-
nturarios classe F, Francisco Baptista
de Lima, Lourlval Silva Cardoso, Ma-
ria Stella da Rocha Sottam, Samuel
de Souza Barroso, Walburga Cavai-
canti dé Paula; e na carreira de car-
teiros, á classe E, Joaquim Alfaia de
Moraes; á classe D, Manoel dos Reis
Moraes; á classe E, Waldemar Braga
dos Reis; no quadro XLII, * «cri-
pturario, classe G. José Luiz Gulma-
rães de Araújo Bastos; á classe F,
Elias Amancio de Souza; ã claBse E,
Cleto Amaro Araponga, e a classe D.
Isaura Velloso Ponde; na carreira (le
agente de estrada de ferro, á classe
C, José Bonifácio de Oliveira; na car-
reira de machinista, classe D, João
Marques dos Santos; i classe C, Co-
riolano Simões da Silva, AffonBO Costa
Lima c Onaldo Hurdmann.
Na pasta da Agricultura

Nomeando: Guilherme Ludwlg
Schmldt, interinamente, chlmlco, cias-
se O; Justlno Veiga Bittencourt, vete-
rlnarlo classo G; c Vasco da Rocha
Maciel e João Luiz Alves, serventes.

Concedendo exoneração ã estado-
narla Alda da Costa Araújo c demlt.
lindo o classlflcador de proilunto» ve-
Kctncs Roberto Pinheiro.

Em solução, declaro que a vantagem
em apreço sô será abonada ás pessoas
de família, conforme estabelecei o J
2.o do decreto n. 24.573, de 4 de ju-

MATRICULA NA ESCOtA DE GEO-
GRAPHOS

O ministro da Guerra permittlu a
matricula, na Escola de Geographçs
do Exere to. do engenheiro Oscar 811-
veira Martins Rodrigues Pereira, no
curso complementar, uma vez satls-
feitas hc exleenclss regulamentares.

CÓDIGO DE VANTAGENS
O ministro da Guerra mandou publl-

car o seguinte: — "Em solução a con-
sulta feita pelo fiscal admlnlstrft»v0_d.°
14.o Batalhão de Caçadores e encami-
nhada com o oíflclo n. 14 lS-11. de 9
de "Janeiro ultimo, do commandante da
B> Região Militar sobre a maneira da
conciliar os arts. 171. j^3, 185 e 188 e
paragraphos e 195, tudo do Código de
Vantagens, quanto aos sargentos effe-
ctivos e promptos nos corpos de tropa,
declaro que os sargentos nessa situação,
arranchando. deverão receber a etapa
normal em dinheiro, se tiverem direito

èoVRmmçJfES ÉM FAVOR DO AS*.
LO DE INVÁLIDOS DA FAXRIA

O ministro da Guerra mandou publl-
car o seguinte: — "Consulta o chefe do
Serviço de Fundos da 1.» Região Mlli-
tar sobre o destino quo devem ter as
contribuições em favor do Asylo de In-
validos da Pátria. A clrcumstancia de
ser o Asylo de Inválidos da Pátria man-
tido pelo governo, dispondo de verbas
orçamentarias próprias, não modifica a
natureza e a finalidade das contribui-
ções voluntárias. Tratando-se de doa-
ção, com o fim de concorrer para?.sua
manutenção, essas contribuições perten-
cem ao Asylo, e, como tal, nao podem
ser escripturadas como renda da união
nem recolhidas ao Banco do Brasil .
CONCESSÃO DE ABONO AOS OFFI-

CIAES PROMOVIDOS E AOS SARGEN-
TOS NOMEADOS SUB-TENENTES

O ministro da Guerra mandou publl-
car o seguinte: - "O art. 209 do Co-
digo de Vantagens do Exercito, estabe-
lece que aos officiaes promovidos e aos
sargentos nomeados sub-tenentes, se
conceda o abono de um mez.de soldo
do povo posto, para desconto em de»
prestações iguaes.

Autorizado oomo está nesse texto le-
sal e constituindo simples adeantamen-
to. para indemnização posterior, de par-
te dos venoimentos de officiaes o sub-
tenentes, deverá o abono correr a con-
ta das dotaçõeB orçamentarias compe-
tentes, (Sub-Consignaçáo n. 4-01 e oa,
da Verba D."

Permissões
Foram concedidas: ao ten. cel. Jay-

me Ormlndo de Carvalhoi, cm i. do 3.°
R. C. I., para gozar férias nesta ca-
pitai; aos majores João Pacco, cmt. do
4.o R. Cl" e Suzane Ribeiro, BUb-che-
fe do E. M. R., para gozarem férias
nesta Capital e ao major Luiz Braga
Mury, designado fiscal administrativo
do Campo de Instrucção de Oerlclnõ,
para vi? a esta Capital, durante o
transito; ao capitão de administração
onofre Ándrcoll" paro gozar férias nes-
ta Capital; ao capitão de Administração
Victor Machado Silva, do .'B.C, pa-
ra gozar férias nesta Capital; aos W
tenentes Roberto Satamlni, Hello Co-
valcanti Albuquerque o Oeraldo Slfcrt,
do ía.o R. C. I.. para gozarem ferias
nesta Capital; ao capitão Pedro do Abe-
lardo de Mello Vaz. para gozar feriai
cm São João Marcos, Estado do Rio de
Janeiro; ao capitão Haroldo D!Avlll«
Pscca. da D. E.. nara aozar. im Italu-

Ainda o iecõámènto
do «Estado de

São Paula»
0 grande órgão paulista poderá restabelecer a sua
circulação, mas com o director indicado pelo C, N. I.

do Departamento de Imprensa e Propaganda
Recebemos da Divisão de Imprensa do D. I. P.: —
"Reuniu-se hontem o Conselho Nacional de. Imprensa, espe-

cialmente convocado para tratar do caso do jornal "0 Estado de
São Paulo", de São Paulo, cuja redacção e officinas foram fe-
chadas ha dias por oceasião da descoberta da conspiração em que
estavam directamente envolvidos alguns dos seus directores.

Depois de minucioso estudo do processo, e usando das attri-
buições que a lei lhe- confere, o Conselho Nacional de Imprensa
resolveu reabrir o jornal "O Estado de São Paulo", escolhendo
para seu director temporário o venerando senhor José Maria Lis-
boa, presidente da Associação Paulista de Imprensa e director do
"Diário Popular", jornalista que declinou do honroso convite por
motivos de ordem superior, quaes sejam os de seu estado de
saúde e os de suas pesadas responsabilidades á frente da A. P. 1.

Foi então escolhido, por maioria, para assumir temporária-
mente a direcção do "O Estado de São Paulo" o jornalista Abnfir
Mourão, director do "Correio Paulistano", nome dos mais illus-
tres da imprensa brasileira".

Viajou para o Rio G. cio
Sul a sra. Darcy

Vargas
PORTO ALEGRE, 4 (A. N.) — Pas-

cagelra de um avião do Exercito, e
procedente da Capital da Republica
passou por esta capital a «a. Dares
Vargas, esposa do presidente Getulio
Vargas. Em sua companhia viajou,
tambem. a esposa do coronel Vljiato
Vargas e seu filho Manoel Antônio
Vargas. Ao aterrisar o apparelho, no
eampo do 3.o Regimento de Aviação.
em Canoas, estacam presentes nume-
rosas pessoas de representação social,
entre as quaes o Interventor federal
* sua esposa sra. Avariy Cordeiro ne
Faria. dr. Ibanez Wer,ney, dr. 8par-
tacus Vargas. Albino - Neves e outras
pessoas gradas. A sra. Darcy Vargas
foi vivamente cumprimentada pelos
nue aguardavam a sua chegada. Pouco
depois de reabastecido o apparleno,
a sra. Darcy Vargas proseguiu viagem
rumo á fazenda Santos Reis, no mu-
niciplo de São Borja, onde vae visitar
pessoas de sua família.

bá, Estado de Minas Geraes, a dispen-
sa de serviço que lhe seja concedida; aa
2.o tenente Leonel Martins Ney da Sll-
va, do 32.o b. C, para gozar férias nes-
ta Capital; ao 2.° tenente de Adminis-
tração convocado Antônio Pereira da
Silva, classificado no 2.o Btl. de Pon-
tonelros, para vir a esta Capital duran-
te o transito; ao 2.° tenente da Teaer-
va convocado Arthur Soffiati, do E. M
E.. para gozar férias no Estado do Pa-
raná; ao l.o tenente Roberto ülhfla Ca-
valcante e aos aspirantes a official Cy-
ro Dontice Caldas e José da Cunha RI-
beiro, todos da l.a Cia. Ind. Transmis-
soes, para virem a esta Capital dentro
da dispensa de serviço que lhes seja
concedida; ao sargento Alfredo Cordel-
ro, do l.o-3.o R. C. T., para gozar fé-
rias nesta Capital; ao 3.o sargento Eu-
rlpedes Faig Torres, do 6.» G. A. Do., e
A disposição da Escola de Saúde do
Exercito, para ir á sede da sua Uni-
dade (Quitaúnal, afim do passar as
funeções que lã exercia; ao soldado Ra-
phael Osses Prado, do Q. G. da Arti-
lharla Dlvlslonarla, para ir a São Jo-
sé dos Campos, Estado de 8. Paulo den-
tro da dispensa de serviço que lhe se-
Ja concedida e ao major Cleisthenes
Barbosa, do D. A. A., para gozar férias
em Cambuqulra, Estado de Minas Ge-
taes.
A DIRECTORIA DE RECRUTAMENTO

E O IMPOSTO SOBRE A RENDA
Pede-nos o coronel Lourlval Duarte

do Carmo, dlreotor do Recrutamento, a
publicação da seguinte nota:

"Do accordo com o art. 1.° do De-
creto-lei n. 1.168, do 22-3-939, termina
no dia 30 de abril o prazo para entre-
ga das declarações de rendimentos e,
conforme o artigo 28, do referido de-
creto, findo esse prazo, nenhum funecio-
nario que perceba vencimentos superlo-
res a 12:0005000. annuaes, poderá ser
pago sem que exhiba a prova de entre-
ga de sua declaração.

Nestas condições: — O pagamento do
vencimentos do mez de abril próximo
aos que perceberem venoimentos an-
nuaes superiores a 12:000$, não ser*
feito sem que os interessados apresen-
tem, até 30 daquelle mez, a prova re-
ferida. , .. _.

A partir do dia 8 de abril a Thcsou-
rarla poderã fornecer os elementos para
a organização das declarações".

CASA DO SARGENTO
O Departamento Social dessa Instl-

tulção, Juntamente com o Departamen-
to Feminino, vêem trabalhando para
apresentar ao corpo social e. suas famt-
lias uma festa, por occaslão da posse
da nova directorla, que será levada a
nffflto amanhã, sabbado, com o se-

No M. do Trabalho
Foram recebidos, hontem, pelo ml-

nistro do Trabalho, em conferência,
o sr. Armando Vldal, commissario ge-
ral do Brasil na Feira de Nova
York; em audiência, os representantes
dos syndicatos dos Proprietários d*
Jornaes • Revistas, dos Exportadores
de Frutas, dos Contabillstas e doa Em-
pregados em Casas de Diversões. Tam-
bem foi recebido o sr. Manoel Carlos
Siqueira, director do Departamento Es-
tadual do Trabalho de S. Paulo, que
entregou ao titular da pasta o proje-
cto de reforma do regulamento do rc-
ferido Departamento.

Bolsa de Valores de
Nova York

NOVA YORK, 4 (United Press) —
Ao Iniciar hoje seus trabalhos a Bolsa
desta cidade, as acções apresentaram-
se om alta e os titulos funcclonavain
em condições irregulares embora me-
lhorassem as cotações. O mercado* de
algodão manteve-se sustentado com a
cotação de 10.64 para as entregas no
mez de maio próximo..

A cotação da libra esterlina na aber-
tura era de 3.56.25.

NOVA YORK, 4 (United Press» —
Ao fechar hoje o mercado de valores
•a acções e os titulos eram cotados a
preços mais elevados e o movimento
de negócios era activo. Os valores do
governo norte-americano fecharam a
preços Irregulares. O algodão fechou
a 10.84 e 10.63 para o disponível do
termo,' respectivamente. Meroado fir-
me. O total de títulos negociados as-
cendeu a 1.990.000. O esterlino a
3.56.2».

Decretos publicados no
"Diário Official"

O "Diário Official", hontem, publl-
cou o texto dós seguintes decretos
do chefe do governo:

AGRICULTURA: N.o 2.102. de 2 do
abril, creondo dois cargos de ajudan-
le de thesoureiro no Quadro unlco do
Ministério da Agricultura; N.o 5.379,
de 27 de março, concedendo a "Irmãos
Habeyche Limitada", autorização para
funecionar como empresa de minera-
ção.

EDUCAÇÃO: N.o 2 103, oe 2 de
abril, alterando, sem augmento ae
despesa, o orçamento vigente do Ml-
nisterio; Ns. 5.446 a 5.450, de 2 de
abril, extinguindo cargos.

JUSTIÇA- N.o 2.104, de 2 de abril,
dispondo soDre o quadro territorial da
Republica.

TRABALHO: N.o 5.400, de 28 do
março, concedendo á sociedade ano-
nyma Seguradora Industria e Commer-
cio (Terrestres e Marítimos) autori-
zação para funecionar e approvando
os seus estatutos.

VIAÇÃO: N.o 6.420, de 30 de março,
approvando projectos e orçamento!
para novas obras de captação dágua,
lnstallacão de hydrante e respectivas
canalizações, construcção de valia do
limpeza e de desvios, na estação de
Ponte Nova, Unha do Centro, de The
Leopoldina Rallway Company, W-;
ed; Ns. 5.444 e 5.445, de 2 de abril,
declarando extlnctos cargos excedeu-
tes.

FAZENDA : N.° 5.441, de 2 de abrlL
approvando nova tabeliã numérica para
o pessoal extranumerarlo mensallsta
da Directorla do Domínio da União,
em substituição & que se encontra an-
nexa ao Decreto n.o 5.060, de 26 de
dezembro de 1939.

No M. da Agricultura
Pelo ministro da Agricultura foram

recebidos, hontem, os srs. João Plnhel-
ro; Flaolo Rodrigues, presidente da
União dos Lavradores de Algodão de
São Paulo; e vários directores de re-
partições e serviços do Ministério.

guinte programma: is 21 horas, Inicio
da hora artística; ás 23 horas, sessão
solemne e is 23 horas, teri Inicio o
baile, que ae prolongará até is 4 ho-
ras, Traje: Exercito, cinza ou branco;
Marinha, jaquetão azui-marinho ou
branco; Policia ou Bombeiro, gabardlne
ou branco; civis, branco ou azul-marl-
nho e damas, de nreferencla tollette de
baile.

O mesmo "Dlorlo" publica os ae-
guintes editaes de concorrência:

. Do Serviço de Patrimônio Hlstejno»
e Artístico Nacional (M. da Educa-
ção), para fornecimento de material
de limpeza; -' „Da E. F. Noroeste do Brasil (3), para
fornecimento, aos hospitaes e postos
médicos da Estrada, respectivamente,
de gêneros alimentícios, artigos para
desinfecção, asseio, etc, produetos
chlmicos, pharmaceuticos, biológicos e
odontologioos, artigos cirúrgicos e ou-
tros de uso nos laboratórios em geral;
e roupa de cama, mesa, aventaes, col-
chões, 'Cobertores, ete.

Seguiu para São Paulo
o superintendente da
S. Paulo-Rio Grande

DESIGNADO O SR. HEITOR MUNtZ
PARA RESPONDER PELO

EXPEDIENTE
O coronel Costa Netto, superlnten-

dente da E. F. São Paulo-Rio Grande,"A Noite", Rio Editora e Radio Na.
cional, designou, o secretario geral da
Superintendência, sr. Heitor Moniz.
para responder pelo expediente da
mesma durante ia sua ausência desta
capital. O coronel Costa Netto se-
gulu, hontem, para S. nauio, ae onde
viajará para os Estados do Paraná e
Santa Catharina, afim de Inspeccionar
as entidades e companhias, compre-
hrmlírian no decreto-lei n.o 2.073, eom
sede naquelles Estados.

„__„ __*, _*._iü .<Jí __ ..... ... . (_S-,
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SEXTA-FEIRA, $ DE ABRIL DE 1940

MyOXAX
Não obstante a grande! e sempre crescente diffusão do nosso
jornal nos meios administrativos e em todos os círculos sociaes,"LUX JORNAL", a conhecida e modelar organização de reco.r-
tes de jornaes, encaminha diariamente as queixas e reclama-
ções que aqui apparecem ás autoridades ou instituições ás quaes

são ellas dirigidas pelo publico.

DOIS TELEPHONES DA POLICIA MUITO
ÚTEIS Á POPULAÇÃO

Â*t AClAO — "Soccorro Policial de Urgência", para obter providencias
4Z-4U4a ímmedlatas, a qualquer bora do dla ou da noite, contra

vadlagem nas ruas, baralho nocturno, gatunos, conflicto.,
desrespeito ao pudor, embriagues, eto.

OO Q7AQ — Para reclamar contra os exploradores da economia popular,
____-Z_.UO augmento de pregos em gêneros alimentícios, artigos phar-

maceutlcos, etc.

6111 BARULHO DIA E NOITR —
Reclamam os moradores da ruaCom os Correios e

Telegraphos
i 6069 os "LIVR0S DE ouro" — pe-

dcm-nos a publicação: "Em-
> pregados postaes, uniformizados, em
novembro e dezembro ultimo percor-
leram o bairro das Laranjeiras, com
um "Livro de Ouro", pedindo "Fes-
Sas"; em Janeiro e fevereiro pedindo
auxilio para o seu "Cordão Carnava-

i lasco" a agora andam pedindo, sem-
I pra com o seu famoso livro de assi-
! gnaturas, auxilio para a sua "Caixa
Beneficente". Até onde irá esse abu-

\mr
Com a Saúde Publica

gJQO UMA CONSULTA — Um leitor
pergunta: "Será o ambiente

las nossas archalcaa quitandas preju-
dlelsl 4 saúde das pessoas que ali vi-
vem? Essa pergunta nada tem de ua-

inal, como á primeira vista poderia
iparecer. E eu só me animei a fa-
|zel-a depois de constatar, lmpresslo-
nado, numerosíssimos casos de tuber-

iculose pulmonar que se têm verificado
em vários desses estabelecimentos".

Com o Serviço de Águas
e Esgotos

6101 I>ÍST?..3U_ÇAO IRREGULAR —
Os moradores da rua Barrei-

ros. em Ramos, queixam-se de que des-
de agosto do anno passado nfio ha re-
gularidade na distribuição da água que
ichega a faltar naquella via publica du-
rante dias e dias seguidos.
6102 CANO ARREBENTADO — Quei-" xam-se de que, em consequen-
cia de um cano arrebentado na Estra-
da do Engenho da Pedra, está fal-
tando água na rua Maria Rodrigues,
em Olaria. Os moradores locaes pe-
dem, por nosso intermédio, provlden-
cias urgentes.
6103 í,ALTA DÁGUA EM COPACA-

BANA — Reclamam os mora-
dores da ua Barão de Ipanema, em
Copacabana., contra a falta dágua que
continua cada vez maior.
(51 f\± NEM UMA GOTA DÁGUA —

Os moradores da rua Souza
Tranco, 164. queixam-se d. que ha
mais de 8 dias não ] têm uma gota
dsgua. _ '

— Também os moradores da rua un-
nlel Carneiro (Engenho de Dentro},
estão na mesma situação e pedem pro-
vldenclas tmmediatas.

Com a Policia
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I Humaytá, que na garage do mesmo

fiin. SOB AS VISTAS DA POLICIA...01UÜ _ um leitor se queixa de que
os alumnos (meninos e meninas! que
freouentam uma escola situada A es-
quina da rua da Gloria com a Conde
de Lage. ao sahirem das aulas, enve-
redam por esta ultima, assistindo as-
fim a espectaculos pouco dignos, sob
ís vistas dos pronrlos guardas que
policiam aquella zona.
fi.ílfí NO S3.o DISTRICTO — Quei-

xam-se: "OS moradores das
ruas José Bonifácio, Geobert de Quei-
ros e SSn Braz. na estação de Todos
0! Santos, solicitam providencias ás
autoridades pollcnies do 23.° rtlstrl-
cto policial, no sentido de serem
exemplados os meninos desoecupados,
alguns Já rapazolas. que todas as noi-
teu. por volta das 19 horas, promovem
tnda espécie de desordens, roubando o
. .cego das famílias âll residentes. Os
globos das lâmpadas da rua José Bo-
nlfaclo. multo tem soffrldo com os
turbulentos, que bem merecem ser
trancafiados na Delegacia de Meno-
res. onde seus paes, os maiores cui-
pados, terão que ir buscal-os pagando
a respectiva multa.
fi1f)7 FALTA DE POLICIAMENTO -

Reclamam: "Chamamos a at-
tenção da Policia ou de quem compe-
t.lr. para a falta quasi absoluta de po-
llclamento na zona (aliás pequena)
comprehnedldn entre a rua da Ale-
grla e a Villa Operaria Providencia
(niBS A. C, e Couto Magalhães)."
fllflR OS PEDINTES SUSPEITOS —

Escrevem-nos: "Os habitantes
da rua Marquez De Ptnedo, nas La-
ranjelras, que é muito mal lllumina-
d», vivem atormentados com a quan-
tldade de pedintes mais ou menos
suspeitos, que invadiram aquella rua.
Alguns desses pedintes respondem com
palavrões ás senhoras que lhes dão cs-
molas pequenas. Outros invadem os
Jardins e sentam-se nas soletras das
casas. Pedem-se providencias a Po-
lida-.

Com o Departamento
de Concessões

Ali). PIANO F6RA DE HORAS —
Moradores á rua- Oreenhalgh,; am Itapirú, reclamam contra um pia-

no que existe no trecho comprehendl-
de entre os ns. 20 e 28 daquella rua,
a qual não pára de tocar o dia todo,
Indo até ás 23 e 24 horas, todas as
noites, perturbando o somno e socego
dos vizinhos. .__
6110 QUATRO CÃES POLICIAES --

Pedem providencias contra *
.Se» policiaes que ladram noite e dla
na easa de n.o B4 á rua '20 de Mar-
ço, esquina com a Conselheiro Ferraz.

nome, sita naquella via publica, tra-
balha-se dla e noite, razão porque a
vizinhança não pude dormir tal o ba-
rulho que fazem, até alta madrugada.

Com o DASP
6112 DIVERGÊNCIA DESÇO N C E R-

TANTE — Pedem-nos para pu-
bllcar: "Ha poucos dias o "Diário Of-
ficial de 20 de março — o de n.o 66,
publicou um despacho do Serviço do
Pessoal do Ministério da Fazenda opi-
nando favoravelmente á nomeação de
um candidato para o logar de escrivão
da Mesa de Rendas de Ponta Porá.
Nesse despacho, o Serviço do Pessoal,
sem levar em conta a prohlbição con-
tida no decreto n.o 1.847, de 1939,
achou que a nomeação poderia ser fel-
ta, embora se trate, como está clara-
mente declarado nas tabellas annexas
aquelle decreto, de um cargo ou car-
reira definitivamente extineta, para o
qual, .portanto, não poderá haver no-
meaçao. Entertanto, o "Diário Official"
seguinte — o de n.o 67 — traz outro
despacho, do mesmo Serviço do Pessoal,
agora porém contrario á nomeação de
um escrivão para a Mesa de Rendas
de Camocim, Isto porque; diz o despa-
cho: "Com o decreto n.u 1.847, de 7 de
dezembro do anno passado, esses car-
gos passaram para o Quadro Supple-
mentur; sendo considerados definitiva-
mente extinctos, á proporção que dl-
tos cargos se vagarem, a dotação res-
pectiva passará para a carreira de es-
cripturario do quadro permanente".

Em face de tão desconcertante diver-
gencía de opinião dada por um mesmo
Serviço e para um mesmo caso, e paia
que a reproducção desses actos náo
tenha mais desagradável repercussão,
è que achamos por bem levar o facto
ao conhecimento do DASP, afim de
que as leis ou regulamentos sobre o
tunccionnlismn publico sejam mais aca-
tadas",
gil o ACABEM A» NOMEAÇÕES —

Recebemos: "Faço um appello,
com vistas ao DASP, no sentido de
serem nomeados os restantes estatisti-
cos-auxiliares classificados no concur-
so de dezembro ultimo".

Com a Alfaiataria
Carioca

Cl 1 4 IKA1 AO T. S. N. SE FOR PRE-
CISO — Esteve em nossa reda-

cção o sr. Wilmar Castello da Costa
que so queixou do seguinte: tendo sido
attrahido á Alfaiataria Carioca, sita á
rua da Carioca n.o 28 - l.o andar, sob
a promessa de Jhe ser feita uma roupa
mediante o pagamento a prestações
suaves, teve a infeliz idéa de mandar
fazer um terno de Unho pela lmportan-
cia de 3201000. Deu 80S000 de signal,
entrando dias depois com mais 801000.
Pois bem: mesmo assim cobrando 80 Ç_
adeantados o proprietário daquella ai-
faiataria, sr. L. Cordeiro de Moraes,
nào quer entregar o terno ao freguez,
senão depois de receber o restante das
prestações.

A vlctima foi queixar-se á Policia,
dlrlgindo-se agora, por nosso interme-
dio, ao referido negociante para que
o mesmo cumpra o que prometteu.
quando qulz "pegar" o freguez... Ca60
náo seja attendido, o sr. Wilmar est*
disposto até a recorrer ao Tribunal de
Segurança".

Com a Secretaria de

Ha 28 ajios. quundo este Banco ta contava com uma
existência de 105 anos em Nova York, foi aberta a filial
desta praça-

Entrando no 26° ãno de atividade, apresentamos a
todos aqueles que tornaram possivel o nosso desenvolvi-
mento, os nossos mais sinceros agradecimentos pela prefe-
rênç.la com que sempre nos distinguiram.

Aproveitando o enselo, asseguramos a todos que nos'
feem honrado com a sua confiança que Jamais nos afasta?
remos da orientação seguida durante 128 anos, inspirada no
deselo de contribuirmos para o progresso da Indústria e do
Comércio nos 25 países onde operam as nossas 144 filiais

THE
NATIONAL CITY BANK OF NÊW YOR.O

— Fundado em .812 —

Uma exposição sobre o sal
brasileiro e seus problemas
Falará no Conselho F. do Commercio Exterior o antigo

deputado dr, Dioclecio Duarte

Educação
fil 1 c HA OU NAO lilERARCHIA ? -

Perguntam : "As professoras
primarias, com exercício na 14.a Cir-
cumscripçâo Elementar (zona rural),
pedem providencias ao sr. director,
para regularizar a situação hlerarchi-
ca das professoras que estão ainda
com a direcção interina depois do re-
ajustamento. E' que essas professoras
com o padrào Inferior ao das suas col-
legas, estão agarradas ao cargo, con-
vidas de que não .serão destituídas c
que por meio de pistoláo possam per-
manecer nesses cargos. Ha ou nao
hierarchia ? Esperamos uma provlden-
cia urgente para náo serem prejudica-
das as aulas".
fil lfi ESCOLA MARECHAL FLORIA-

NO — Reclamam: "As aulas
nas escolas já se reiniciaram ha va-
rios dias, porém, a escola 'Marechal
Floriano" continua fechada e assim II-
cará por muitos dias ainda, como sóe
acontecer todos os annos".

PÓB 
acto d* hontem, do intêr .q

v«itor federal, foi nomeado Cia-
ra Ribeiro da Cunha para o car.
go dè escrivão de pae do 8.» dla-
tricto do município de ttaperuna.

— Tendo verificado que o de-
creto n. 333, de janeiro de 1938,
que regulou a locação de prédio»
particulares por conta do Estado,
nâo é applicavel no caso de pr_-
dios oecupados, em caracter cran-
sitorio, mas obras e cc-istru.çOes
de rodovias, o interventor oalxou,
hontem, o decreto lei n. 83, de.
terminando que a esses prédios
não su applicam as disposiçõ-.
do decreto n. 333, citado.

— O Interventor concedeu i.en-
çao d«- pagamento do Imposto de
transmissão de propriedade, 

"iii-

ter-vivo.", na acquisiçâo, ísita
pela Companhia da Virgem de
Petropolis, do prédio e terrenos

ESTADO DO RIO
Actos do interventor - Devem trazer documento de

identidade quem viajar para o interior
situados à rua Yplranga n. D5_,
em Petropolis- onde será, nstal-
lada aua sede.

— No processo referente ao re-
colhlm.rito da quantia de 
180:000?000, recebida como adean-
lamente pelo secretario de Agrl-
cultura, Industria e Commerclo,
para a acquisição, nos centros
productores, de mercadorias u__-
finada, ao Entreposto de Frutas
e Legumes, o interventor fad .ral
exarou o seguinte despacho: —
"Atteti<?endo ás ponderações loi-

tas oclc sr. secretario de Agrl-
cultura; Industria e Comn. v...lo,
autm-izo o recolhimento da sui-
por .anciã de 1_0:000?000 que foi
concedida como adeantamento, Ir-
dependentemente de qualquei
multa".

DEVEM MUNIR-SE DE DO-
CIUMENTOS DE IDEN-

TIDADE
O dr. José Ramos de Freitas,

delegado de Ordem Politica e So-
ciai, do Estado, baixou, hontem,
a seguinte portaria: — "No inte.

® reísse dos serviços de Segurança
Publica e tendo em vista o ex.
posto no Edital publicado no "Dla

rio Official" de 21 de janeiro de
1938 e da Portaria n. 12, publi-
cada no "Diário Offtclal" de 4 de
março daquelle anno, scientifica-
se que as pessoas que se locomo-
verem de um para outro muni-
cipio, devem munir.se de documen
to hábil, que acredito sua iden.
tidade, taes como Carteira de
Identidade, deste ou de outros Es-
tados, do Districto Federal ou do
Território do Acre, do Exercito e
da Armada Nacionaes, Carteira,
ou Certificados de Reservista cias
Corporações Armadas, exclusiva-
mente".

LIVRARIA ALVES ST."St
dermcús Rua do Ouviaoi n.° 160

O secretario da Agricultura •
Obras Publicas do Rio Grande do
Norte, dr. Dioclecio Duarte, actu-
almente nesta capital, proferi-
rá, na próxima terça-feira, dla 12,
na sala do Conselho Federal do
Commercio Exterior, uma pales-
tra sobre o sal brasileiro, através
os seus mais variados aspectos.:

Jornalista, economista, antigo
parlamentar, tendo desempenhado
cargos de responsabilidade admi-
nistrativá em sua terra natal, o
dr. Dioclecio Duarte vem se de-
dicando ao estudo dessa importan-
te questão econômica, de onde lho
vem uma incontrastavel autorida-
de para ferir o assumpto. Pela
synthese da sua palestra, pode-
se aquilUar o interesse que, cer-
tamente, ella despertará. A In-
dustria extractiva do sal. Sua im-
portancia social, politica . econo-
mica. Conflictos armados * tra-
tados diplomáticos. A existência
penosa do salineiro. Uma cida-
de de sal. A lenda da nova
Atlantida na costa do Brasil. En-
tre Macâo e Assu*. De um lado
os leques verdes das carnaúbas e
do outro as paredes brancas das
pyramides de sal. Contrariando
um imperativo humano. No trecho
litorâneo mais secco do globo.
Onde a gente não quer chuvas. O
sal na poesia e na esculptura. O
que o sal representa na economia
nacional. Não existe super-prorlu.-
ção. O brasileiro não se alimen-
ta como deve. A tragédia do sal
no interior do paiz. Enfraquecem
os rebanhos por falta de sal. An-
gustiosa comparação entre o Bra-
sil e a União Americana. NSo
prevalecem as hostilidade, contra
o produeto indiprena. Tão bom
quanto o melhor do mundo. O s.l
verde o o sal velho. Usinas dn
beneficiamento. Xarqueada. e

pescarias. O primeiro xarqueadoi
nasceu no Nordeste. Sejamos gra*
tos ao mar. Uma nação marítima.
Os portos do Macào, Areia Bran-
ca, Cunhaú e Cabo Frio. A La-
gôa de Araruama. A maior tra-
gedia — falta de transportes.
Crime contr« a economia brasi-
leira. Espanto do Roderick Cran-
dal. Preço inaccessivel do sal no
sertão nordestino. Medidas ur-
gentes dos poderes publicos. O
Instituto do Sal. Lembrando a
tradição. A "Roda do Sal", para
defender a industria do Rio de
Avelro, Figueira e Setúbal. Fre-
tes marítimos. Estradas de ferro
e de rodagem. A estrada do Mos-
soro. Sal gemma no 

' 
Paraná.

Questão de credito. Espirito in-
dividualista de empregadores *
empregados. Porque Se Impõe a
acção do governo. Economia di-
rígida. A primeira tentativa ds
nm instituto do sal no Rio Gran*
de do Norte. Goyaz, "das., Hertí
braziliens". Pimenta malagueta
substituindo o sal. Nas margens
do S. Francisco. Concessão ds
terras de marinha para explora-
ç5o de salinas. Monopólio de sil-
A Industria da carne e do peixe.
Prejuízos causadoR pela mistura
do produeto. A crise actual. No
Rio Grande do Norte e o Estado
do Rio produzem 85'!. do sal bra-
slleirn, sendo que o Rio Grande
do Norte fornece mais de .0 "fr.
num consumo de cerca de (100 mil
toneladas no paiz. O sal comn
elemento básico da Industria -hi-
mica. As terras agrícolas preci'
sam de sal.

ANTI-GRIPPAL MARQUES

Pará <?)

Correspondência
SRA. LEOPOLDINA FEREEIRA PA-

CHECO — Seu appello foi entrejue
em mãos do ehefe do Gabinete do ml-
nistro ds Guerra.

N. C. A. — Idem.
SR. MANOEL MARQUES DE SOMA

_ En-___ln_-mo« su» reclamação »o
delegado do 21.° distrleto.

MORADORES DA RUA OBAÍJM N.»
109» (Avenida) - Idem ao dele»ade do
20.° districto. _„»._ 'v_«

SR. MANOEL DA SILVA ¦- N*«
costumamos divulgar '«>"»"«" Jg»
visem a determinadas pessoas. Por Isso,
.sua queixa seri entregue no Minis
terio di Educação i autoridade com-
petente.

diiimimimiimimiiiiiiil^^

%! PRAÇA
A Directoria do Banco Financial Novo Mnndo, |

I commemorando hoje o 5» anniversario de 8ua fun- 5

I dação, vem 
"com o maior prazer apresentar aos 5

§ „,,.. dU.in_.tos Amigos e Clientes os seus melhores |

ESPERADA A ESQUADRILHA AÉREA
PERUANA

BELÉM, 4 (A. N.) — A's 15 horas de
hoje é esperada nesta capital a esqua-
drilha aérea peruana, sob o commando
do "az" Armando Revoredo que reall-
za um vôo de boa vontade. As autorida-
des e o povo paraense .aguardam os in-
trepidos navegantes do espaço, para
prestar-lhes carinhosas homenagens.
O NOVO CÔNSUL GERAL DA BOLÍVIA

Acompanhado de sua esposa, sra. Ro-
sa de Soruco, chegou, hantem, a esta
capital, o Jovem diplomata dr. Antônio
de Soruco, que vem exercer o cargo de
cônsul geral da Bolívia.

PROCESSO DE EXPULSÃO
Afim de ser encaminhado ao Ministe-

rio da Justiça, a policia civil enviou ao
interventor federal o Inquérito referen-
te á expulsão de Pelippe Andrade ou
Filip Andrade, também conhecido, por"Americano". O aceusado, que é moto-
rista e diz-se norte-americano, tol pro-
cessado por haver assassinado um seu
collega de profissão.'

A ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA DO
ESTADO

Acha-se no Departamento Adminls-
trativo do Estado um projecto de de-
creto relativo i organização Judiciaria
do Estado, que Já foi approvado pelo
presidente Getulio Vargas, com altera-
çfies, entre as quaes a substituição da lei
orgânica da magistratura por lei da
organização da justiça. Peitas as modl-
ficações, o projecto Irã ãs mãos do in-
terventor federal, para effeito de san-
cção.

NOTICIAS DOS ESTADOS
vindos do Interior norte-riograndense,
continuam dando noticias de haverem
cahido chuvas torrenciaes em varias zo-
nas do Estado. Em toda a zona de Mos-
soro, Pão de Ferros e Caicó a chuva
tem sido intensa, estando cheio o açude
Itans, que Já tem 88 milhões de metros
cúbicos, apesar de todas as comportas
estarem abertas desde o Inicio das chu-
vas.

A enchente elevou a mais de 20 cen-
timetros o nivel do açude "Peixe", no
município de Caraúbas, continuando ali
os trabalhos de defesa das muralhas,
tendo-se perdido mais dè 50 metros da
parede auxiliar. A situação desse açu-
de continua, assim, inquietando as po-
pulaçôes dos municípios que lhe são vi-
zinhos, inclusive o de Mossoró.

NOMEAÇÃO
O Interventor federal nomeou o aca-

demico de direito Caio Pereira de Sou-
za, para o cargo de adjuneto de pro-
motor publico da oomarca de Ceará-
mirim,

Parahyba

Piauhy
SERA' REFORMADO O EDIFÍCIO DO

FORO DE PARNAHYBA
THKREZINA, 4 (A. N.l - O Interven-

tor Leonldas de Mello nomeou o sr.
Dlogenes Rabello, medico leglsta de
Parnahyb», tomando providenoias lm-
mediatas no sentido de ser reformado
o edifício do foro local.

NOVO EDIFÍCIO
O Interventor Leonldas de Mello inau-

gurou o novo edifício do almoxarifado
da Estrada de Ferro Central do Piau-
hy, prédio amplo e seguro para o depo-
sito de animaes e material da ferrovia.
Após a Inauguração, o Interventor via-
lou em trem espeoial para • cidade Luiz
Corrêa, ahl estudando a possibilidade

agradecimentos pela valiosa preferencia dispensa- 5

da ao Banco, esperando merecer a continuação de 5

sua honrosa confiança, para o que não poupara |

esforços no sentido de bem corresponder ao favor |

de suas prezadas ordens. S i de"íníc'io"das obrasTdè"dragàgem do ca.

Aproveita 
o ensejo para communicar que já |\^gff^^j^

„«•-«_« rnneluidas as obras executadas na =' Acaba de assumir as .micções de ins-
r; se encontram _on__un_«- «•* s I pe«r do collector|as deste Estado, o

sede do Banco, á Rua do Carmo, 65/67, para am- =, «r. _mi_oi. mo,.™

pliação de suas installações, onde a sua estimada |
1 

clientela encontrará agora um ambiente de maior |

conforto c um perfeito serviço para melhor atten- |

der ao expediente bancário. =
Agradeci». ,„ £
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O CURSO COMPLEMENTAR NO
LICEU PARAHYBANO

JOÃO PESSOA, 4 (A. N.) - A pro-
poslto do aviso da Divisão do Ensino
Secundário, impedindo o íuneciona.
mento do curso complementar do Lyceu
Parahybano, o interventor Argemiro
Figueiredo enviou circumstanciado te-
legramma ao ministro da Educação,
solicitando a suspensão da medida em
apreço, uma ves quo o governo esta
tomando providencias para a perfeita
regularização do referido curso, que
já foi inioiado este anno em exce -
lentes condições de matricula, dlscl-
pllna e aproveitamento.

COOPERATIVAS ESCOLARES
— Foram fundadas, em Campina

Grande, as cooperativas esçolaies doa
 nD.inn i.u/i_n_" _> "filpmeriLlil ü

l.o de maio vindouro. Para as provas
e Jogos sportivos que terão logar, na-
quella data, por oceasião da inaugu-
ração da Villa das Lavadeiras, Já os
Centros Educativos Operários estão
movimentando as suas equipes de
nthletas, submettendo-os a treinamen- .
tos diários, sob a direcção technica ao I
tenente João Rodrigues. Além de um
programma de provas e jogos que se
realizarão no recinto da villa das
Lavadeiras, será disputada uma mara-
thona de 9.000 metros, com prêmios
valiosos.

Alagoas
PROPAGANDA DOS SERVIÇOS

CENSITARIOS
MACEIÓ', 4 (A. N.) — A Associa-

ção Commercial, attendendo á soltei-
tação do Delegado do Recenseamento,
resolveu Inscrever em seu papel Ue
correspondência uma expressiva phrase
de propaganda dos serviços censlta-
r'05* 

A SAFRA DO ASSUCAR
— As Usinas de Alagoas produziram

na safra de 193911940, até o dla .1
dr março 1.641.338 saccas de assucar.
INSTALLADA A DELEGACIA REGIO-

NAL DO RECENSEAMENTO
_- Foi solemnemente installada hon-

tem u Delegacia Regional do Recensea-
mento. com a presença do interventor
federal, que presidiu a ceremonia, fio
arcebispo metropolitano e do outras
sutorldades civis e militares.

Sergipe
ORGANIZADA A LIGA COOPERATIVA

DE CREDITO AGRÍCOLA, EM
JABOATAO

ARACAJU', 4 (A. N.l - Reunidos,
hontem, na dlreotoria da Agricultura,
com a assistência do direotor d0 Ç°oneratlvlsmo, ceroa de 50 lavradoics
do município de Jaboatâo, organizaram
a Liga Cooperativa de Credite, Agrico-

mnasio local houve uma sessão comme- , ^°m^mp^^S' £__&"__
creação do Conselho Estadual do Sermorativa, com a presença de varlps

professores e alumnos, tendo discursa-
do o sr. Clovis Lyrio de Almeida, ca-
thedratico de Hygiene e Puericultura,
que discorreu sobre o thema "Criança
cutrophica e Criança dlstrophlca".

A LUTA CONTRA O CÂNCER
A primeira lista que a Liga Bahiana

contra o Câncer fez correr pela cidade,
alcançou subscrlpçôes no valor de 10
contos de réis. Essa lista está confiada
á sra. Sylvia Carvalho Gonçalves Tou-
rino.

LANÇADA A PEDRA FUNDAMENTAL
DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE

JEQUIE'
Foi batida hontem, ás 18 horas, a pe-

dra fundamental do Hospital e Mater-
nidade de Jequié.
EXPOSIÇÃO DE ANIMAES E PRODU-

CTOS DERIVADOS
JEQUIÉ, 4 (A. N,) — Continua inten-

so o movimento lnter-munlclpal na Ex-
posição de Animaes e Produetos Derl-
vados, organizada pelo Instituto de Pe-
cuaria, com a collaboração da Secreta-
ria de Agricultura.

Rio de Janeiro
NOTICIAS DE CAMPOS

CAMPOS, 4 (do correspondente!. —
Consta que o sr. Alsulr Vianna está em
negociações com o governo do Estado
para a construcção de uma. escola pu-
blica com capacidade para 1.000 alu-
mnos. . . .— Nas proximidades de S. João da
Barra um auto capotou, tendo sahldo
gravemente ferido o sr. Ottillo Gomes,
industrial nesta cidade.

São Paulc
NOVA RODOVIA

S. PAULO, 4 (A. N.l — J4 foi en-

viço' Publico Civil e commissões de
efficiencia para cada departamento ad.
mlnlstrativo. Durante a visita, o in-
terventor Adhemar de Barros agra-
deceu a'collaboração recebida, decla-
rando que vae estudar com muito ln.
teresse . ante-projecto apresentado.
REFORMA URBANÍSTICA DE CAMPOS

DE JORDÃO ,
— Realizou-se hoje pela manhã, pro-

longada conferência nos Campos Ely-
seos, entre o interventor Adhemar ue
Barros e os membroB do Deparfa-
mento Administrativo do Estado, que
ali se reuniram afim de se entender
com o governo do Estado sobre vários
assumptos em curso pelo referido De-
pàrtamento. ;:-:

Entre a matéria debatida nessa con-
ferencia, sallenta-se a do projecto .or-
canizado pelo governo sobre ¦,"_$„•
ma urbanística de Campos do Jordão,
visando dotar aquella estância clima-
terica de -vários melhoratnentos,

Paraná

Mgando no seu consumo leite conden-
sado.
INSTALLADA NOVA DELEGACIA DO

RECENSEAMENTO
Foi Installada a delegacia muni-

clpal do recenseamento, no municlpl»
de Novo Hamburgo.

EXONEROU-SE
Foi exonerado, a pedido, do car-

go de prefeito municipal de Estrella,
o sr. Edmundo Alfredo Steyer

MATADOURO MODELO
A Prefeitura de Vaccarla abriu

concorrência publica para a construe-
ção e exploração de um matadouro
modelo.

OS TRABAKIOS SERÃO MECANI-
ZADOS

CAXIAS, 4 (A. N.) — Esteve, nesta
cidade, o sr. Floriano Peixoto, tech- i
nico em serviços mecanizados em ea-
tradas, que é in.nector federal na
construcção da letrada Federal quo
ligará Rio a Porto Alegre. O sr. Pei-
xoto veiu Iniciar os trabalhos meca-
nlzados nesta estrada, trazendo com-
sigo um equipamento "Letonaux", com
capacidade para producção de 800 me-
tros cúbicos em oito horas. Este equt-
pamento trabalhará na estrada ora em
construcção, durante o dia e á nolt»,
visto que estão sendo intensificados
os serviços.

Minas Geraes
ARRECADAÇÃO

BELLO HORIZONTE, 4 (A. N.) —
A arrecadação municipal de Tres Co.
rações alcançou, no exercício de 1933,
a importância de 217:882$900. Em 193»
attlnglu a 481:928S100. regtstrando-se
desta forma um augmento de 
_44:OB3Í50U. ¦_¦ _._,
REMODELAÇÃO DO CALÇAMENTO DE

PIRANGA

irupoi >Jon bucena-e "Ciem» . doaorto de[Governo Pe;

Foi Inaugurado anto-hontem, na cl-
dade de Jalcós, o Externato "Padre
Marcos", sob a direcção do sr. Tcran-
do Lopes e professor Joaquim Paiva. A
solemnidade íol assistida por todss as
autoridades locaes e numerosas pes-
soas,

Rio Grande do Norte
CHUVAS TORRENCIAES NO INTERIOR

DO I8TADO
NAXAt. 4 (A, N.) - Telegrammas

Procopio" • a Cooperativa Escolar Ar
gemiro de Figueiredo, pertencente _
Sociedade Beneficente do.„.ft,r"B.tf.V
Foram empossadaB as directorla» elei-
tas e approvados os respectivos esta-
tu.os, em presença do direotoi do Oi-
pàrtamento de Assistência ao Coope-
ratlvlsmo, que seguiu, depois em via-
gem para o sertão, afim de fundar ou-gem para
trás cooperativas

Pernambuco
VAO SER REAJUSTADOS OS DÉBITOS

DE AÜUA l ESGOTOS
RECIFE. 4 IA. N.l - O interven-

torAgamemnon Magalhães MtorUou
á Directorla de Saneamento do Estado
a Teaju.mr os d.bltos de__w.ua e «•
gotoi, âté 31 de dezembro do anno
passado, em MO prestações.

A FESTA 1)0 TRABALHO
_ A exemplo rio» annos anteriores,

promette alcançar «ueHMO »_."e51,!
do Trabalho a «er realizada no ma

.<*__ ~'l in .l.l'J..._..ll!IJ.._«. ¦!_)». II», I

deroi. terá um patrimônio de J00 con.
tos, sendo 300 contos correspondentes
a um doscaroçodor, e 100, em prédios
t installçaões. ,

Bahi_
QUASI CONCLUÍDA A "CASA DOGAZETEIRO"

BAHIA, 4 (A. N.) - Iniciada a 27 de
novembro do anno pausado, JA se fn.oii-
tra quasi concluída a "Casa do Gaze-
tclro", que a "Obra de Assistência aos
Menores VendlIbAns". está «•t™»
cm terreno saudável. O edifício riesll-
nndo a servir de lar n"»^","0»0" ™"-
dedores de Jomaos, consta de tros pa-
Wm.nto», i"» magnífico tawsfiMM:»°;
rá destinado para pequenas dlvcrs.es e
exercícios de cultura physica.

AINDA O "DIA DA CRIANÇA"
Realizou-se na cidade de Pelra'^<[•

HnnfAniia. solcmnemen e, a '"ml"C
moraçfto do "01a da Crlançn . No gy-

seguem até. àttinglr a foz do Iguassu'
8ERA1 INCORPORADA V VIAÇÃO

„.  . 4 , . , FÉRREA DO RIO GRANDE DO
tregue ao transito, a nova estrada de sul
rodagem que liga o bairro de Giocon- I _ 0g j0rnM» locaes Inserem noti-

cias de que a Rede Viação Férrea
Paraná.Santa Catharina será lncor-

VAGAS NA ACADEMIA DE LETRA»
DO ESTADO

CURITYBA, 4 (A, N.) — Existem,
actualmente, na Academia Paranaense
de Letras, duas vagas, por cujo motivo
nquella instituição está publicando edl-
taes chamando concorrentes.

LINHA DE OMNIBUS INTER--
MUNICIPAL

- Foi lnaugurad» hontem, «esta I _ Q prefelt0 de Plranga está pon-
capital, a maior linha lnter-munlclpal „ em BFxeoUQfto um notável program.
do Paraná servida por;. omnlbuj,^qu». „ remodeitojo do calçamento da»
partem diariamente desta cidade, vão d cldade aUbstitulndo
até á cidade de Guarapuava e dali à u 

caIoan;envto antigo por asphalto •
extrema reglfto de «tanga, ««.?««• macadame

do a Avanhadava.
A referida rodovia, que é obra ex-

cluslvamente particular, foi ideada e
construída ás expensas da firma QU
e Sohuelle, quo está montando na-
quelle bairro uma grande fabrica de
produetos cerâmicos. ^ nm__REINICIO DAS OBRAS DE CONS-

TRUCÇAO DA "CASA DO ESTU-
DANTE"

Agora, após os entendimentos
havidos entre o Centro Acadêmico ' XI
de Agosto" e a directorla da .acul-
cinde do Direito, vfto ser reiniciadas
iih obras tle construcção da "Casa do
Estudante", no lorrono que para tal
fim íol doado, ao» acadêmicos das Ar-
cndns, pcls Municipalidade de S. Pau-
Io A Avenida São João, bem próximo

o:PÉÍèí___o^T^^,*Ksmü^
DO VüNCCIONALISMO PUBLICO

o Interventor federal recebeu bo-
Jo a comm lesão designada »»¦«»•
banir o nnlo-projecto rio estatuto do
íiincclonnllsmo publico ralncHinl.

O trabalho aprt-fccnlado pela eom-

porada á Rede Viação Férrea do RIQ
Grande do Sul, formando um systema
com a denominação geral de Estrada
de Ferro Sul do Brasil. Esse oonjun-
oto será dirigido pelo sr. Octaclllp
Pereira, chefe da Ride gaúcha. A
constituição desse bloco representa o
primeiro passo para a unificação ge-
rn) dás grande» Unhas do Brasil, cuja
nae.lonulização seria promovida O ob.
lectivo da transformação seria de mii-
íhorar a circulação pela-padronização
do material da via permanente e sed
apparclhamento geral.

Rio Grande do Sul
O PROBLEMA DA ESCASSEZ, DO

LEITE .
PORTO ALEGRE, 4 (A. N.j <j- O»

matutinos locaes continuam «tande
rio problema da escassez do leitei em
Porto Alegre, dizendo que. em con_e-

DOACÇAO DE TERRENO E*^*...9
EDIFÍCIO DOS CORREIOS E TELK-

GRAPHOS DE UBERABA
O prefeito municipal de Uberaba

vae doar ao Ministério da Viação rnn
terreno na Praça Manoel Terra para
a construcção do novo edifício da Dl-
rectorla Regional dos Correios e Tele-

Íraphos 
daquella cidade.

ÍNCERRARAM-SE OrilMBAUIOB OA
SEMANA ODONTOLOGICA

Encerraram, solemnemente, os
trabalhos da Semana OdontoloRlca i_i-
nelra, que. ha vários dias, reúne ne»-
ca capital ns figuras mais destacada»
da Odontologia deste Estado.

SERVIÇO ELECTRICO
BARBAOENA, 4 (A. N.l - Proce-

dente de Europa, o especialmente en-
commendnda pela Prefeitura tQcal. aca-
ba de ohogar a esta cidade, uma oos-
sante turbina de electricidade. que virá
melhorar o serviço de força a lu. deste

FUNDADA A COOPERATIVA AORI-
COLA DE LAVRAS

LAVRAS, 4 (A. N.) - Com a pre-
«ença rie autoridades e pessoas us
destaque social desta cldSrte, foi fun-
dnda, solemnemente, a "Cooperativa

quoncla?7,1 café. e bar. estão emp..- . Agrícola d. Lavra*'
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, aGINA SEIS - PRIMEIRA SECÇÃO

Instituto de Serviços

DIÁRIO DE NOTICIAS
SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIU DE 1940

Sociaes
AINDA ESTE MEZ A INAUGURAÇÃO

DOS SEUS CURSOS
O Instituto de Serviços Sociaes, da

Instituição Carlos Chagas, deverá lnl-
olar. ainda esto mez os seus cursos
nesta capital, comprehendendo o ba-
Bico que terá a duração de dois an-
nos um do especialização (seis me-
ks) para monitores de saúde nos se-
ctores de lepra, tuberculose, câncer,
etc. e assistente socíe.1 de protecção
á infância, a mulher e aos delinquen-
tes, etc, além do um terceiro de du-
ração variável.

O programma do primeiro anno do
ourso básico comprchende a vida phy-
sica e a sua dclesa, conhecimentos de
biologia e noções de anatomia e an-
tropometrla; noções de phlsiologla, pa-
tologia interna e externa, otiologla e
prophylaxia das doenças infecto con-
taglosas; intactos vetores de doenças,
animaes venenosos e peçonhentos; no-
ções de hygiene Individual, familiar,
profissional, urbana e rural: mediei-
na e legislação sanitária. Vida men-
tni — Psychologla e suas appllcações
A pedagogia-, psycho-pathologla iníari-
til e do adulto. Esboço geral da vida
social — Noções de dcmographla e so-
olologla; noções de direito constltu-
clonal, administrativo, civil e penal;
Legislação do trabalho, seguros sociaes,
acçâo dos syndlcatos, etc. Aspectos da
Tida econômica — Noções de economia
política e social; producção, consumo,
novel da vida; o salário e outras for-
mas de remuneração do trabalho; an-
jnentaçSo t- cooperativismo. Historia
do serviço social — Caridade, asslsten-
ela, solidariedade social; panorama
dos problemas médicos sociaes do Bra-
ali; a assistência social do plano in-
ternaclonal.

A sra. Alice de Toledo Ribas Tlbl-
riça, dlrectora do Instituto de Servi-
ços Sociaes, vem de convidar o pro-
fessor Leitão da Cunha, reitor da Uni-
versidado do Rio de Janeiro, para dar
a aula inaugural do curso. A se-
«unda preleçao será feita pelo proles-
5or Maurício de Medeiros, da Facul-
dade de Medicina da Universidade do
Brasil.

o ministro João Alberto, cedeu ao
ftistituto o salão de Conferências do
Conselho Federal do Commercio Ex-
terior, onde serão ministradas as n-
tóes do curso, a iniciar-se em b™v<!-

As matrículas para a obtenção dos
diplomas de "Monitor da Saúde a
"Assistente Social", se acham abertos,
i rua do Rosário, n°. 113-A.

Remunerações dos pro-
fessores particulares

CONSTITUÍDA UMA GOMM1S-
SAU l'AKA ESTUDAR O

ASSUMPTO
O ministro da Educação, em

portaria datada de hontem, cons-
tituiu uma commissão para estu-
dar os critérios a serem adopta-
dos para a determinação da re-
muneração condigna dos profesoo-
res dos estabelecimentos uarti-
culares de ensino, nos termos do
paragrapho unico do artigo 9o
do decreto-lei n. 2.02S, de 22 de
fevereiro de 1940.

Para dar inicio a esse trabalho
o sr. Gustavo Capanema convo-
cou para amanhã, ás 16 horas,
em seu gabinete, a primeira re-
união da alludida con.-missão,
que é composta dos srs. M. B.
Lourenço Filho, director do Insti-
tuto Nacional de Estudos Peda-
gogicos; Francisco Montojos, di-
rector da Divisão de Ensino In-
dustrial e Oswaldo Gomes da
Costa Miranda, representante do
Ministério do Trabalho. .

DIA ÊÍÍõnÊSCOLAR]
0 Instituto de Educação com memora hoje o

60- anniversario de sua fundação
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Vista de um dos pateos
Fundado em 5 de abril de 1880

o Instituto de Educação comme-
mora, hoje, o seu 60.° anniversa-
rio. jj

A data será solemnizada de ac-
cordo com o seguinte programma:

I — PARTE — A's 10 horas:
Uma commissão de 3 professo-

res irá á Petropolis afim de de-
positar flores no túmulo de D.
Pedro II.

O director, 10 professores e 24
alumnos (3 de cada série) Irão ao
cemitério de São João Baptista,
prestar singela homenagem a Ben-
Jamim Constant, collocando lio-
res em seu túmulo. Nessa ocea-

internos do actual edificio do Instituto de Educação

Escola Nacional de Edu-
cação Physica e

Desportos
EXAMES VESTIBULARES

Provas Oraes: — S&o chamados as
rirovas oraes do Portuguez e Mathe-
matlea, no dia 5, ás 14 horas, no I.
N S M.. os candidatos que, nos ter-
mos 

'do 
Art. 48 do Decreto-Lel n,o

1 312 de 17 de abril de 1030, em lo-
aar Certificado do Curso Secundário
Fundamental, apresentaram attesla-
dos das funeções de Technicos Des-
portivos e de Treinadores e Massagis-
tas durante mais de 2 annos. m

Provas do suficiência: — Devem
comparecer á prova de suficiência um
suas especialidades, no dia 5, As '.0
horas, -no Estádio do F. F. C., os
candidatos do C. T. D. e C. T. M.
que em logar de certificado do Cur-
so Secundário Fundamental, nos ter-
mos do Art. 48 do Decreto-lei n.o

212 de 17 de abril de 1030, apresen-
taram attestados das funeções de Te-
chnicos Desportistas a de Treinado-
res e Massagistas, durante mais de

annos.
Provas Physlcas: — Devem compa-

parecer, hoje, ás 7 horas, no Esta.
dio do F. >'. C. com o uniforme in-
dicado, para as Provas Phyiscas, to-
«ios os candidatos inscriptos (ele-
mentos masculino e feminino) e,
mui espdecialmente, os seguintes:

Yvone Basina, Zauri Sebeck Ml-
randa, Yara da Silva Jardim, Isa
Príncipe Bailly, Dagmar Medela da
Costa, Leda Rcgazzi Guimarães, Bea-
triz Soares Barbosa, Cibele Nasci-
mento Guimarães, Maria de Maio Pe-
relra de Moura, Maria Nylsa Teixel-
ra, José Antônio Jehá, Vinícius Felu-
ry, Augusto Mascarenhas Junqueira,
Hynòn Paquete Espinola, Altamiro Pe-
reira Gonçalves, Cândido da Silva,
Maurício Vinhas de Queiroz, Togo Soa-
res, Gentil Alves Cardoso, Sebasfao
de Carvalho, Newton P. Bravo Limo-
eiro, Dorival Knlppel, Rodolf Keller,
André Sérgio da Silva e Genserico Ca-
mera Castro

Curso de Museuologia
MARCADO PARA SAUBÀDO O

INICIO DAS AULAS
Com a presença do ministro

da Educação, dos directores da
Faculdade Nacional de Direito e
da Divisão de Selecção e Aperfei-
çoamento do DASP e de outras
autoridades, terão inicio, ama-
nhã, á tarde, as aulas do curso
de Museouologia do Museu Histo-
rico Nacional.

Este anno as inscripções para
o referido curso foram nume-
rosas.

slão fará uso da palavra o pro-
fessor Basilio de Magalhães.

II — ARTE A's 16 horas:
I — Formatura de todos os

alumnos no pateo do Instituto.
II — Hymno Nacional. III — Des-
file dos alumnos em frente ao
busto de Benjamim Constant, IV
— Reunião no Auditório, dos

Faculdade de Sciencias
Médicas

CONCURSO PARA PHYSICA BIO-
LÓGICA

No dia 2 do corrente, iniciou-se o
Concurso para Cathedratico de Phy-
6ica Biológica. A Commissão julgadora
composta dos professores Carlos Cha-
gas Filho, João Christovão Cardoso,
Lüíí-.jette Pereira, Luiz Caprlglione c
Manoel de Abreu, lnstallou-se examl-
nando os titulos e trabalhos do can-
Uiuaro inscripto dr. João Bruno Aliplo
Lobo

As provas restantes estão marcadas
oara os seguintes dias:

Dia 6, sabbado, ás 18 horas — Prova
escripta.

Din 9, terça-feira, ás 16 horas —
Prova pratica.

Dia 10, quarta-feira, ás 20 horas —
Sorteio do ponto para prova oral

DU' 11, quinta-feira, ás 20 horas —
Pro\a oral.

D'a 13, sabbado, ás 20 horas — De-
fesa de these. •

Todas as provas realizar-se-ao na
sede da Faculdade de Sciencias Me-
dicas, á rua Cadete Ulysses Veiga, 25.

alumnos dos cursos Normal e Se-
cundario. V — Sessão commemo-
rativa presidida pelo exmo. sr.
secretario • geral de Educação e
Cultura, para a qual serão con-
vidados os ex-directores, ex-pro-
fessores e as exmas. senhoras D.
Olympia do Couto e Virgínia Pin-
to Cidade, as primeiras diploma-
das pela Escola Normal. VI —
Discurso do professor Jacques
Raymundo. VII — Encerramento
da Sessão. VIII — Hymno Na-
cional.

Pareceres approvados
pelo Conselho Nacional

de Educação
O Conselho Nacional de Edu-

cação approvou, em sua sessão
de 3 do corrente, os seguintes
pareceres; referente á consulta
do director da Faculdade de Me-
dicina de Porto Alegre sobre a
situação dos auxiliares de ensi-
rio, concluindo no sentido de
que os nomeados pouco depois de
sua formatura sejam submetti-
dos a concurso para a livre do-
cencia, no segundo anno após a
conclusão do curso; referente á
nvatricula de Carmelita Junquei-

Curso de puericultura
para senhoras

O Instituto de Puericultura
da Universidade do Brasil reali-
zará, este anno, um curso médio
de Puericultura para senhoras.

Este curso, de extensão univer-
sitaria, obedecerá ao program-
ma annexo.

As matrículas estarão abertas
na Secretaria do Instituto, a rua
Voluntários da Pátria n. 98, de
1 a 30 de abril. A matricula e a
freqüência são gratuitas, exigin-
do-se para a inscripção apenas a
apresentação de um diploma de
Curso Gymnasial, Normal ou
Universitário,.

O numero de matrículas será
limitado a 50 alumnas no maxi-
mo. As aulas, que terão inicio
no dia 23 de abril, serão reali-
zadas, teóricas ás terças-feiras e
as priticas ás quintas-feiras,
umas e outras' ás 10 horas, na
sede do Instituto.

Collegio Pedro II
(Externato)

EXAMES DO ARTIGO 100 !
Amanhã: provas escrlptas e oraes

(Ultimo dia de exame para os oandl-
datos chamados)¦3.» SERIE — H NATURAL — (Et-

cripta e oral) — A's 18 horas e 30
minutos, sala n. 10 — Candidatos de
números: „„_
3125 - 2134 - 2179 - 2308 - 2638
a"8 '.. ,.

H. NATURAL — (Oral) — A's 18
horas o 30 minutos, sa'.a n. 10 —
Candidatos de números:
2161 - 2241 - 2270 - 2274 - 228J
2287 - 2303 - 2304 - 2311 - 2317
2327 - 2328 - 233» - 2368 - 2371
2204 . 2360

GEOGRAPHIA — (Oral) — A's 18
horas e 30 minutos, sala n. 23 — Can-
dldatos de números:
lí/48 - 2127 - 2170 - 2176 . 2185
2370 - 2377 - 2242 - 2251 - 225D
2260 - 2282 - 2301 - 2305 - 23U7
2308 - 2358 - 2374

' 
CH1MICA — (Escripta e orall — A-s>

18 horas e 30 minutos, sala n. 13 —
Candidatos de números 1925 - 2375.

CKIMICA — (Oral) — A's 18 horas
6 30 minutos, sala n. 13 — Candidatos
de números 2223 - 2272.

4.a SERIE — H. NATURAL - (Orall
— A's 18 horas e 30 minutos, sala n.
19 — candidatos de números: 1062
11)64 - 2007 - 21)96. .,

CHIMICA — (Escripta e oral) —As
18 horas e 30 minutos, sala n. 13 —
Candidatos de números 2378 . 2379.

CHIMICA — (Oral) - A's 18 horas
e 30 minutos, sala n. 13 — Candidato
de numero 2356.

5,a SERIE — CHIMICA — (Oral) —
A's 18 horas e 30 minutos, sala ti.
13 — candidatos de números: 2037
2042 - 2073 - 2079.

H. NATURAL — (Oral) — As 18
horas e 30 minutos, sala n. 19 -
Candidatos de números: 2047 - 2054
2C76.

H. NATURAL — (Escripta e orali
-. A's 18 horas e 30 minutos, sala
u 10 - Candidato de numero 2293.

BANCAS EXAMINADORAS — «•
NATURAL — waldemlro Potsch, Cur-
vella de Mcndonçu c Black Sant Anna.
Supplente: George Sumner Filho.

CHIMICA — Arlindo Frócs, Sebas-
tláo Lobo e Eduardo Simas. Supplente.
Areemlro Pinto. ,

UEOGRAPHIA - H. Sylvestre Al-
dlmir São Paulo e Segadas Vianna.
Supplente: David Penna Aarao Bois.

ra Aires na 2a série da Faculda-
de de Pedagogia, Sciencias e Le-
trás do Districto Federal, con-
cluindo contrariamente ao pedi-
do e no sentido de que seja offi-
ciado ao Instituto recommendan-
do rigor na observância da lei.

Escola Preparatória de
Cadetes

Relação de alumnos da Escola Prepa-
ratoria de Cadetes que deverão se achar
no dia 7 do corrente (domingo), ás 12
horas, no Armazém 13, do Cáes do Por-
to, para fins de embarque no vapor
"Itapagé". com destino a Porto Alegre:

Mario Bugueta de Brito Barros, Amau-
ry Mães Borba, Evaldo da Ponte, Fer-
nando Jeolas Machado Guimarães, He-
lio Brandão Salazar Pessoa, Jayme Lou-
reiro Valente, João de Azeredo Bastos.
João Baptista Renato Brandino, José de
Assis da Silva Machado. José Daulu
Vieira Machado da Cunha. Lauro Ma-
durelra. Armando Alfredo Addor, Nica-
nor de Sá Oliveira Filho, Lace Dias,
Renato Requião Pereira, Enéas Xavier
de Brito, Napoleão Bonaparte Dias de
Macedo, Hélio Quadros de Oliveira, Lau-
ro Paraense de Faria, Francisco Gomes
da Silva, Antônio Gomes da Silva Cha-
ves, Francisco Chagas Filho, Dante Ca-
sanova Filho, Luiz da Silva Rieira, Al-
fredo Leopoldino Rebouças Galvão,
Francisco Fernandes Caseira, Evaristo
Adolph Joseph. Joaquim Navarro de
Castro, Lauro da Silva Manoel Cam-
pello, Agnelo Andrade Godoy, Arthur
Linhares de Albuquerque Cavalcante,
Sylvio Conti Filho, João Baptista da
França Burger, Lincoln de Souza Ca-
valcante, José Ferreira de Castro, Pau-
Io Calheiros Wanderley, Newton Carva-
lho de Souza. Decio Lessa Bastos, Geral-
do Ramos Pegado, Arlindo dos Santos
Sarahyba, Waldir Fontoura, Carlos Jo-
sé Pereira, Roberto Ferreira de Assis,
Isnard Banks dos Santos, João Carva-

Concurso Popular N. 36, relativo a Março
O recolhimento dos Mappas terminará,

impreterivelmente, no dia 10

SORTEIO NO DIA 13 DE ABRIL PELA
LOTERIA FEDERAL

O recolhimento dos Mappas do Concurso n.° 36 ter-
minará, impreterivelmente, no dia 10, devendo ser tra
zidos á nossa redacção pessoalmente ou pelo correio.
Para entrega pessoal o expediente e das 9 as gM»$g;

_ Sacaremos amanhã, apelação ^ ¦JSggHftS
Maouas aue forem recolhidos hoje, e assim faremos
dSmeíte até o dia 11 de Abril, quando daremos
ultYma relação correspondente aos Mappas recolhidos

Só íntrlrâo no sorteio, a realizar-se pela L0TEIUA
FEDERAL, de 13 de Abril, os Mappas cujos• 

Jjmerosconstarem das nossas listas de "Mappas "colhidos ,
publicadas, diariamente, de 2 a 11 de Abril. Oi pre
mios do valor de 5:000$000, sem excepção serão entre-
gues iias residências dos leitores contemplados, indica-
das nos Mappas respectivos.

Será tolerada a falta, no Mappa, de dois coupons, no
máximo. Não ha jornaes atrasados a venda.

PARA FACILITAR AOS LEITORES

Recolhimento dos Mappas na Avenida Rio

Branco, em Nictheroy e em São Paulo, nas

conhecidas Casas FASANELLO
Visando proporcionar aos concorrentes maior commo-

didade, poderão os Mappas ser recolhidos não somente em
nossa redacção, á rua da Constituição n." 11, como em
qualquer das quatro conhecidas CASAS FASANELLO, a
Avenida Rio Branco n.° 110 e n." 147, em Nictheroy, a rua
da Conceição n." 5 e em S. Paulo, á rua Direita n." 57,
entre 8 e 16 horas.

Nas quatro CASAS FASANELLO encontrara o leitor um
funecionario do DIÁRIO DE NOTICIAS para attendel-o.

lho, Afranio Ferreira Lima, Arlindo
Ferreira, Fernando da Cruz Werner,
Hamllcar Devesa Barbosa, Luiz Gastão
Homem de Carvalho, Dino Rocco Sebas-
tiano Nerici, Paulo Mendes Campos,
Ivan Teixeira Leite, Fernando Cezar Le-
mos, Ruy Fortes, Tito Rabello Vaz, Car-
Ios Lopes Cardoso, Hamilton Mincheti,
Alberto Eduardo Barbosa Fernandes,
Luziadas Ferreira dos Santos, Darcy
Arruda da Conceição, Luiz Mario Belli-
zl Darcy de Oliveira Gonçalves, Fran-
cisco Alberto Moreno Mala, Raul Mes-
quita, Antônio Carlos Lima dos Santos.
René Raymond Theodosio Gulomar Jo-
seph Oscar de Broux, Paullno Dome las
de Freitas e Roberto Pinto de Oliveira.

Observações - Para qualquer Informa-
ção sobre embarque, os interessados de-
verão comparecer ao Serviço de Em-
barque da l.a R. M., 4> Secção.

No caso de existir algum alumno que
tenha de seguir destino, cujo nome nao
conste da presente relação, devera pro-
curar Informações no mesmo local.

Quem faltar ao embarque, perderá o
direito á matricula.

LIVRARIA ALVES
demicos.

Livros oolle-
glaes e aca-*BÚa"cíõ 

Ouvidor nc 160

AINDA 0 DESASTRE DO RA
MAL DE THEREZOPOLIS

ENTREGUE AO MINISTRO DA
VIAÇÃO O RELATÓRIO ÒA
COMMISSÃO DE INQUÉRITO
Foi entregue, hontem, á tarde,

ao general Mendonça Lima, mi-
nistro da Viação, pela commiãsão
respectiva, o relatório do inqueri-
to ordenado pelo chefe do gover-
no, para apurar as responsabili-
dades do desastre recentemente
oceorrido no ramal de Therezo-
polis.

D. A. S. P.
Preparam-se candidatos aos

concursos. Matrículas abertas.
7 de Setembro 107 — Escola
Urania.

PROGRAMMAS |
DE HOJE

THEATROS
MUNICIPAL — Tel. 22-2835 —

Fechado.
SERRAUOR - Companhia Pro-

copio Ferreira. — A's 20 e 22
horas. — "Maria Cacliucha".

GYMNASTICO — Tel. 42-43DU
Fechado.

REPUBLICA — Tel. 42-0271 —
Fechado.

JOÃO CAETANO — T. 22-2712
Fechado.

CARLOS GOMES — T. 22-7581
Cia. Deolrges Caminha. — A's
30,45 horas. — "Pertinho do Céo".

RECREIO — Tel. 22-8104 —
Companhia de Theatro Musicado.

A's 20 e 22 horas. — "Musica
Maestro".

RIVAL — Telephone 22-2721 —
Companhia de Comédias e Sal-
netes. — A's 20,30 e 22 horas.

"O Trophéo".
CASA UO CABOCLO — A'c 20

• 22 horas. — "A Volta dos Ca-
boclos".

ÜINUMAS
CINELANDIA

BROADWAY — Tel. 22-6788 —
"Mosqueteiros da índia", com

Oliver Hardy e Stan Laurel.
GLORIA — Teleph. 42-00117 —

"Su Soube Amar", com Bette Da- '
Tis e George Brent.

CINE RIO — Tel. 42-1839 —
"Céo Roubado" e "Perfídia".

IMPÉRIO — Teleph. 42-00(13 —
"O Príncipe e o Mendigo", com
Errol U'lynn e Claude Rains.

METüO — Teleph. 22-H4U0 —
"Além do Inferno" com Robert
Montgomery e Madge Evans.

ODEON — Teleph. 42-0053 —
"Cruel é o Meu Destino", com
John Garlield e Prlscilla Lane.

PALÁCIO — Tel. 42-0020 —
"O Corcunda de Notre Dame",
•om Charles Laughton.

PATHE-PALACIO — T. 42-0034
"Madame e Seu Mordomo", com
Bacha Guitry e Jacqucline De-
lubac.

PLAZA — Teleph. 22-1007 —
"Madame e Seu Mordomo", com
Sacha Guitry e Jacqueline De-
lubac,

REX — Telephone 42-0100 —
"A Verdadeira Gloria", com Gary
Cooper.

UISNTRO
_ CENTENÁRIO — Tel. 43-5926
"O Conde de Monte Christo" e
"Os Fuzileiros".

C1NEAC - TR1ANON — "Do-

oumentarlos", "Variedades", "De-
¦enhos" e "Actualidades".

1). PKDRO — Tel. 43-0154 —
«A Volta do Pímplnella Escar-
late" e "Hotel para Mulheres".
_ ELDORADO — Tel. 42-0082 —
"Victimas do Terror" e "Uma

Loura de Prêmio".
1LORIANO — Tel. 43-3831 —

"Aventuras de Stanley e Living- j
stone" e "Código do Serviço Se-

ÇLetQÚABANÍ - Tel. 22-9435 -
"Do Mundo Nada se Leva e
"Línguas Viperlnas".

IDEAL — Telephone 42-0085 —
"Segure esta Mulher" e "Filhas

Desapparecldas".
ÍRIS — Telephone 42-0047 —

"Mulheres Culpadas" e "Sangue

Indomável". ,
LAPA - Telephone Í2-3M8 -rj

"Noite do Peccado" e O um- i
mo Aviso". ,., ... „,...
_ MEM DE SA' - X. 42-0140 -
"Rosallc". '-¦ , „,„., _
_ METRÓPOLE - Tel. W-mi..-
"Che:i-Blbi" e "Penhor de

""""NE 
MODERNO - X. «MÍM

•Felicidade de Mentira" e pio-
nelros do Far-Wcst".

opeua - 1'eelph. -*2-n o.i -
"Alluumaçno" e "Mulher Fatal .
_ PARISIENSE - Tel. 22-0 23 - '
"Vigilante» do Mar" o "O Lnbls-
homem".

pauis - Teleph. l2-oi:n -
"Cym* Branco" • "O Rancho d»
Mnrtt".

CHICO VIRAMU N DO A famosa Patrulha de Marfitr* uutras aventuras de Chico Vlrainundo (Tim e Tom) s&o pu-
bileadas no "Ulobo Juvenil" e "ülbl" Por Lyn.n Young

(Continua amanhã)

Notaram que elle cor-
reu na dlrecção do

assobio? Quem sabe,
elle tem algum an-

tigo senhor, por
aqui?

í" Esquisito, que este rio náo / / E' multo fundo e lar- 
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Com q Serel> g excia 0 pre. w.t.owhít> se oasado commigo, menina?

Êl \ XÍ teleeramma do k iania, em Bitipóca e posso apolo'delle, V. (eltoi...E.você será malasepab^ /¦ eu bem dizia a você que
GASPAR? I X> leiegrammu ao 

^ 
*«• » . ^ J\ está feito 1 a primeira dama _TD ... A não fizesse pouco dos

J ) tio m candidatar-me ao cargo esta 
lewoi 

da cidadel TIR JA» \ meus méritos-

\W^"<~</Í^S@k ^-v Everardo- 
'^—v 

de prefeito. 
/^{h s^ ^St nem?... M

CoNTINUED
rToMORROW

O MARINHEIRO POPEYE outras aventuras do marinheiro Popeye sâo publicadas no
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Ja temos meúdo que bastam, Po-
peye. Vamos & arvore das notas

grau-
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"pATÍÍK' - Teleph. 42-0002 -
"Camaradas".
_ POPULAR — Teleph. 4.1-IH.il
"Bcssena annos de Glorias
"Escola Dramática" o Terra ae
Valcnles".
— PRIMOU - Tflf|ili, 13-1K51 -
"Duas Vldaa" o "O Homem Im-
mortal"i

IlIO BRANCO — Tel. 43-I03»
"Larnnja da China" e "O Homem
Lnao".

8, JOSE' — Telenb. 42-0592 -
"Os Fidalgos da Casa Mon-
risca".

BAUtltOS
ALPHA — Teltptí. 29-8215 -

"Aconteceu Naquella Nolto" •

"Jogo que Mata".
AMERICA - Teleph. 4H-0047 -

"O Capitão Aventureiro".
AMERICANO — T. 47-0080 -

"CaplUo Blood".
APOI.I.O — Teleph. 28-1949 —

"Anjos de Cara Limpa" e "Ter-
ra Abençoada".

AVENIDA - Teleph, 28-19(9 -

"A Carga da Brigada Ligeira"
BANDEIRA — Tel. 28-7575 —

"A Historia de Louls Pasteur".
CAIlIMBV - Tel. 22-31181 -

"Confllcto de Duas Almas" e
"Nollc de Adão". •'•'

BRA7, DE PINNA — T. 30-3IH9
"Victoria Amarga".

l'.l i.ia-i l (in — Tel. 20-8174 —

'cidade 
Sinistra" e "Rhapsodia

do Amor"
CINE CAMPO GRANDE -

"Laranja da China" e "ZonoblB".
_ COI.V.iLll - Tel. 29-8753 -
"A Virgem Louca" e "O Grando
nodclo".

EDISON — THrph. 20-4449 —
"Aventuras de Btanlev • Livln-

gstone".KHTACIO DE SA' — T. 42-0717"Um dia nas Corridas" e "Mr.
Moto na Ihla do Terror".

FLORESTA — Tel. 26-0257 —
"O Vagalume".

FLUMINENSE — TH. 28-1401"E... As Chuvas Chegaram".
OIIANAHAKA — lei. 20-0018 —

•Sherlock Holmcs".
(ÍKA.IAIIII' - Tel. 38-7808 —"Sherlock Holmes".
IIADDOCK LOBO — T. 22-8019"Vigilantes do Mar" e "Mario-

nettes".
IIKLIOS — Teleph. 38-10(18 —"Berço de Estrellas" « "Ao Nor-

te do Yukon".

IPANEMA — Tel. 47-0935 —
"Talhado para CampeSo".

JOVIAL — Teleph. 29-11052 —
"E... As Chuvas Chegaram".

MADUREIRA — Tel. 29-87SS
"A Morte me Persegue" e "Ca-
samento de Bulldog Drummong".

MARACANÃ — Tel. 49-1910 -
"Laranja da China".

MASCOTTE — Tel. 29-0411 —
"Mulher Fatal" e "Dansa da Pri-
mavera".

MEYER — Teleph. 29-UJ22 -
"Laranja da China" e "Joe
Louis x Godoy".

MODELO — Teleph. 29-1578 —
"Beau Geste".

MODERNO — (Bangú) —
"Prlncezinha" e "Salteadores do
Deserto".

NACIONAL — Teleph. 26-0072"Jezebel" e "Detectlve do Ba-
rulho".

ORIENTE — Teleph. 30-2810 —
"Duvidas de um Coração".

PARC BRASIL — Tel. 28-7894
."Capitão Fúria" e "A Filha de
Dracula".

PARA TODOS — Tel. 29-4963"Suzanna" e "Rancheiros e PI-
ratas".

PARAÍSO — Teleph. 30-1060 —"O Mascara de Ferro".
PENHA — Teleph. 30-2866 —"Espírito do Dever".
PIEDADE — Teleph. 39-4939 —"Princeza Bohemia" e "Rhapso-

dia do Amor".
PIRAJA' — Teleph. 47-0935 —"Os Fidalgos da Casa Mourisca".
POLYTHEAMA — Tel. 25- UU"A Carga da Brigada Ligeira".
QUINTINO — Tel. 29-8640 —"Anastácio" e "Para Inglez Ver".
RAMOS — Teleph. 30-1994 —"Suzana".
REAL — Telephone 29-3467 —"Primeiro Amor".
REALENGO — "Jockey da VI-"Patrulha da Madrugada" e "LI-

nha Maginot".
RITZ — Telephone 47-1202 —"Esposa Só No Nome" e "AllU-

cinação".
ROSÁRIO — Teleph. 30-1880"Aventuras dé Stanley e Living-

stone".
ROXY — Telephone. 27-8245 —"Mulheres Culpadas".
STA. CECÍLIA — Tel. 80-182t"O Mascara de Ferro".
8. CHRISTOVÃO — T. 28-4921"Patrulha Perdida".
S. LUIZ — Teleph. 26-0051 —"Vinte MU Homens por Anno".
TIJUCA ->\ Teleph. 48-0034 -"Beau Geste" e "Cova dos Af

cusados".
VAR1ETE' — Tel. 27-6531 -"O Homem Immortal" e "Precl-

sam-se Treze Mulheres".
VELO — Telephone 28-1874 —"Cidade do Peccado".
VILLA ISABEL — Tel. 38-702»"Princeza do Eldorado".

BENTO RIBEIRO
CINE BENTO RIBEIRO — Te-

lephone M. H. 881 — Fechado
para melhoramentos.

NILOPOL1S
IMPERIAL — "Mãe Por AO-

caso" e "Romance na Serra".

N1CTHEROX
ÉDEN — "O Drama de Shaa-

ghai" e "Avante Boladelros".
ODEON - "O Homem «ueVivia Duas Vidas".
IMPERIAL — "Nuvens Subre

a Europa" e "Terra Braba".

PETROPOLIS
CAPITÓLIO — "Esposas Clu-

montas",
GLORIA — "O Conde de toúD>

te Christo".
I— PETROPOLIS — "Cherl-Bibl".

É m \LJ.: n. ü
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Uma causa que parece justa
Hecebl ha dias uma carta de

alguns candidatos a matricula na
Escola do Intondencla do Exer-
cito, prejudicados, apparente-
mente, pela dellbcraçilo minls-
terial que manda aproveitar, no
próximo anno, Independente de
novos exames, todos os classl-
ficados excedentes, deste anno,
Nâo set se chega a tempo a dl-
vulgação dos argumentos que
apresentam em verdadeiro appel-
lo ao general Dutra. Entretan-
to, como a causa se afigura Jus-
ta, creio que sempre vale a pe-
na experimentar. Escrevem os
rapazes, depois de explicarem,
por alto, as finalidades daquelle
estabelecimento de ensino mlll-
tar, que esteve fechado durante
cinco annos consecutivos: "Em
1939, reiniciou, com uma turma
de 100 alumnos, as suas aulas.
No mesmo anno, em novembro, o
sr. ministro da Guerra fixou em
60 o numero de alumnos a se-
rem matriculados este anno. No-
te bem, sr. jornalista: 60, ape-
nas. concorreram nos exames
240, candidatos. Sabiam, todos,
que as vagas eram em numero
de 60, nunca de 61 ou mais
ainda. Ora. scientes disso, qual
seria a preoecupação de cada um
dos 240 candidatos? Procurar
classificação entre os primeiros
60 approvados, é lógico. Mas
acontece que foram approvados
121, havendo, portanto, sobra de

161. 

Caso o general Gaspar Du-
tra náo quizesse nugmentar o
numero de' matrículas, já fixa-
do, com bastante antecedência,
que restaria aos demais approva-
dos? Estudar, mais ainda, e vol-
tar, no anno vindouro, com
maiores conhecimentos. O Exer-
cito naturalmente lucraria, de
vez que receberia em sua Escola
de Intendencia alumnos de me-
lhor habilitação. Todos corítor-
rerlam em Igualdade de. condi-
ções: os candidatos novos e os
candidatos anteriormente appro-
vados e não .matriculados. O sr.
ministro da Guerra decidiu, po-
rém, não reconsiderar a fixação
primitiva e mandou matricular,
sem exames, no próximo anno,
os 61 candidatos que não entra-
ram agora. Fechou, pois, a por-
ta aos outros candidatos, muitos
dos quaes attingem, assim, o 11-
mlte de Idade estipulada e fl-
cam para sempre Impedidos de

Ricardo PINTO

fazer o curso quo lhes daria ac-
cesco ao ofílclalato.". Apparente-
mente, pelo menos, foram pre-
Judlcados esses candidatos. E
digo apparentemente porque n&o
conheço as razões da resolução
tomada pelo ministro da Guer-
ra. Aliás, o general Dutra habl-
tualmente allla, á ponderação
reflectlda, a preoccupaçfto de não
prejudicar ninguém. Este é o
motivo porque me limito a re-
produzir, sem commentarlos
meus, os trechos mais conslsten-
tes da carta. Multa gente en-
tende que eu sou advogado da
humanidade. Houve até um ma-
rido Infeliz que me escreveu,
certa vez, para se queixar dos
desvarlos sentlmentaes da espo-
sa, uma desmlolada. Queria, o
pobre homem, que eu escrevesse
um artigo duro contra os ma-
landrótes de pastinha ensebada
b olho de robálo assado, verda-
delros Inimigos da chamada sa-
grada Instituição da família. Não
têm conta os que me pedem para
pleitear readmlssoes em cargos
públicos, ou simplesmente para
reclamar contra a falta dágua,
mal que também mè affllge, por
signal. Quando posso, attendo,
com satisfação. E" o caso, por
exemplo,-desses rapazes que de-
sejam ingressar, um dia, no
quadro de Intendentes do Exer-
cito. Attendo-os, de resto, com
tanto mais satisfação por se-
rem, na maioria, sargentos e gra-
duados: jovens esforçados, que
estudam com sacrifício, renun-
ciando ás próprias horas de re-
pouso regulamentar. Sei que o
general Dutra olha com sympa-
thla espontânea esses elementos
obscuros das suas tropas. Não
deixará de escutal-os. Dos ar-
gumentos, que apresentam, dois
merecem consideração especial.
Um, é aquelle da melhor sele-
cção de capacidades, em novos
exames. O outro é o seguinte:
"imaginem o senhor se fossem
500, os candidatos approvados.
A Escola de Intendencia ficaria
fechada por uns detn annos, á
espera do aproveitamento de to-
dos, na média de 50 por anno.
com prejuízo dos outros preten-
dentes, prejuízo muitas vezes ir-
reparavel, por causa do limite
de idade". Sáo dois argumentos
sérios, realmente.

MM
'segunda secção

lijpidÉi
Sexta-feira, 5 de Abril de 1940

Fugilf da Policia Central de São Paulo
Preso um perigoso ladrão-arrombador - Praticou dez assaltos em S. Paulo e fracassou em quatro nesta ca-
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o "Dr." José de Oliveira Prado, aliás Salvador França, pinto, pholographado na Policia Central ao lado

das ferramentas apprehen^as em seu poder

0 MELHOR
INSECTICIDA

Varias oceorrencias
Atropelamentos - Aggressões — Desastres - Acci-

lentes - Dois mortos e quatorze ieridos

A turma de ronda da D. G. I.»
chefiada pelo sr. Adolpho Cunha,
cheia da Secção de Vigilância Ge-
ral e Capturas, quando passav»
pela rua dos Ourives, na' madrú-
gaUa de- hontem, prendeu um in-
dividuo ainda moço, elejantempii-
te trajado, que se encontrava em
attitude suspeita em frente ao
"Restaurante Leitner", situado nn
n". 79 daquella rua.

Passada uma revista no des'.'»'
nhecido, encontraram os policiaès
em seus bolsos um verdadeiro ar-
senal de chaves e outras ferrh-'
mentas, além de numerosos obje-
ctos de uso próprio dos ladròes.

Levado para a Policia Central.
o suspeito, após longo e minucio-
so interrogatório, acabou por c°n-
fessar as suas crimlnosas activi-
dades. declarando chamar-se Sa1-
vador França Pinto, evadido de
São Paulo, onde responde a dois
processos por assalto e rouba.

LADRÃO HA UM ANNO
E o larapio, conta, então, a sua

historia:
— Ha menos fle um anno, eu

TRES WWrl«VEIST
OCGORRENCIAS

çra empregado no Cartório de
Registros do Hypothecas. Certo
dia, por desgraça minha, falsifi-
quei a assignatura de meu chefe
num titulo de um conto de réis.
Não cheguei, sequer, a usufruir
esse dinheiro, porque fui preso r
passei quinze dias no xadrez. Km
liberdade, por ser primário, nao
me emendei, todavia. Enveredei

pela carreira do crime e me dedi-
quei ab roubo de jóias. Em pou-
co tempo, já havia praticado mais
de dez, tendo sido em todos bem
suecedido.

FUGIU DA PRISÃO
— Certa noite"— prosegue Sal-

vador — quando tentava assaltar
um armarinho na rua Direita, fui

0s «gran-finos» de Copacaba-
na não passavam de reíi-

nados ladrões
A policia rondava todas as madrugadas - Como pratl-

caram o assalto ao Bar Madelon

Nesta capital e em Nic-
lheroy, registraram-se, hon-
tem, entre outras, as seguin-
tes oceorrencias:

Atropelamentos
A menor Hilda, de 6 annos de

idade, filha de Rosalvo Luiz de
Souza, maradora na rua Ferreira
Vianna, 56, ao atravessar a rua
das Laranjeiras, em frente ao

prédio 47, íoi colhida por um
auto, soffrendo em conseqüência
fractura exposta do craneo- Soe-
corrida pela Assistência, a victi-
ma foi, em seguida, internada no
Hospital de Prompto Soccorro.
Mais tarde, a infeliz menor veiu
a fallecer, sendo o cadáver remo-
vido para o necrotério do Institu-
to Medico Legal.* * *

José Lopes, de 45 annos de ida-
de, jardineiro, casado, portuguez.
morador na rua Itapemirim, 116,
foi colhido por um omnibus na
rua Siqueira Campos, soffrendo
em conseqüência fractura da per-
na e do braço esquerdos. A vic-
tima foi medicada e internada no
Hospital Miguel Couto.* * *

A menor Licele, filha de Joa-
quim Moreira Ramos, de 8 an-
no» de idade, moradora na rua do

Domingos Monteiro, de 26 an-
nos de idade, solteiro, empregado
na garage Royal, morador na rua
Senador Dantas, 115, foi aggre-
dido pelo patrão sr. Luiz Carlos
Pereira. Este desferiu vários gol-
pes de alavanca na cabeça de Do-
mingos, produzindo-lhe contusões
e escoriações. A victima foi me-
dicada no Posto Central de Assis-
tencia, e o aggressor preso em
flagrante pela policia do 5o dis-
trlcto. * * *
Ylsaltino Ferreira, de 21 annos de
idade, solteiro, morador na rua
Cerqueira Daltro, 69, em Casca-
dura foi aggredido a canivete por
um desconhecido, no Café Pavão,
sito á rua Santo Aleixo. Tendo
goffrido ferimentos incisos no
pescoço e no braço direito, a vic-
tima foi medicada no Posto Cen-
trai de Assistência.

Desastres
O omnibus n. 970, da Viação

Cruzeiro do Sul, da linha Mon-
roe, dirigido pelo motorista Ar-
mando Ribeiro Berteiio, chocou-
se, na . avefflida Marechal Floria-
no, em frente ao edifício da Cia.
Luz e Força, com o bonde n. 330,
da linha Lapa-Barcas, dirigido
pelo motorneiro regulamerito ... •
5.365, Manoel Joaquim Nunes Cor-
rea, ficando feridas em conse-

Senado, 227. foi colhida por um quencla as seguintes pessoas: Be-
nedicto Dias, de 24 annos de 'ida-
de, casado, empregado da Com-
panhia Luz e Força, morador â
travessa Reis Pinho n. 14, com
ferimentos contusos no supercilio
direito; Agostinho Ferreira, por-
tuguez, de 30 annos de idade, sol-
teiro, operário, morador â ladeira
do Faria n. 19, com cohsusões no
thorax, e Manoel Pinto Reis, por-
tuguez, casado, barbeiro, morador
á. rua André Cavalcanti n„ 174,
com contusões na perna esqjer-
da e nas costas. As victimas fo-
ram medicadas pfla Assistência.
O motorneiro e o motorista com.
pareceram mais tarde á delega-
cia do 9.» districto policial, onde
prestaram declarações ao com-
missario Cândido Gouveia, então
de serviço,

* * *

auto em frente á residência, sof-
frendo em conseqüência fractura
do craneo. Soecorrida pela Assis-
tencia, Licele foi, em seguida, in-
ternada no Hospital de Prompto
Soccorro. * * •

João Manoel Gonçalves, de 31
annos, commerciario, morador na
rua Viçosa Ferreira, 70, foi atro-
pelado por um auto na avenidn
Suburbana, em. frente ao n. 151.
soffrendo em conseqüência, frac-
tura da bacia. Medicada pela As-
sisttencla, a victima foi, a seguir,
internada no H. P- S. Mais tar-
de, o infeliz veiu a fallecer no
referido hospital, sendo o cada-
ver removido para -o necrotério
do Instituto Medico Legal.

Aggressões
João Pereira Duarte, typogra-

pho, de 24 annos de idade, sol-
teiro, e sua amante Irinéa Corrêa,
de 26 annos de idade, casada, am-
bos moradores na rua do Matto-
ao, 117, ao sahirem de sua resi-
dencia discutiam acaloradamente.
Em dado momento, João saccou
de uma navalha e aggrediu a com-
panheira, ferindo-a nos braços e
no rosto. A victima foi medicada
no Posto Central de Assistência,
e o aggressor preso em flagrante
pelo guarda municipal n. 1.141.
da 17* Glrcumscripção, quo o
apresentou á policia do 15" dis-
tricto. * * #

Adall Reis, de 27 annos de ida-
de, níoradora na rua de S. José.
fiS, 2" andar, foi nggrcdidq pelo
marido em sua residência, 0 as-
grpísor cvadlu-sc o o victima foi
inreorrida polia Aanistcnriii- A
respeito do farto, foi instaurado
Inquérito nn delegacia do 7o dis-
tricto policial.

O bondo n. 383, da linha Prata
Formosa, dirigido pelo moumiel-
ro regulamento 5.033, chôcou.jaè,
na rua Camerlno, com í carnl-
nhao n. 11.554, ficando feridas
em conseqüência as seguintes pes-
soas: Benedicto Siqueira, ca.3ado,
commerciario, morador à rua
Leopoldo Miguez n. 65, co.n fra.
ctura do braço direito bem como
das 3.» 4.» e 5.» costellaa do la-
do direito; Carlos Augusto Botl-
ja, d« 21 annos de idade, com-
merclario, morador á rua Dlaa da
Cruz n. 191, casa 1, com fractu-
ra da bacia e ruptura da bext-
ga. As victimas foram medicadas
pela Assistência, sendo, em se.
gulda, Internadas no H. P. 8.
Também soffreu forte contusa.o
no braço direito, com grande pei-
da de sangue, a sra. Anna de
Almeida, portugueza. cassdti, ie-
sldente a rua Santo Chrl.s'.j nu-
mero 114.

Accidentes
O m*m>r .Tone, filho <|p Ponipeíl

dos Rola Freire, do 10 annos, mo. i

IM HOMEM ESMAGADO POR CM
AUTO — UM OUTRO MORREU
DE EMOÇÃO AO VER O CADÁVER
DO PRIMEIRO — UM TERCEIRO

FOI ACCOMMETTIDO DE UMA
CRISE NERVOSA

Verificaram-se, hontem, na rua
Visconde de Itauna, esquina de
Marquez de Sapucahy, tres acon-
teclmentos consecutivos, dois dos
quaes resultantes do primeiro.

O apontador de sapatos Francls-
co Magalhães, portuguez, de 86
annos de Idade, viuvo, emprega-
do da Fabrica de Calçados Robs-
liriho, sita á rua Marquez de Sar
pucahy n.° 177, residente nos fun-
dos do prédio n.° 93 da ultima ruu
referida, foi colhido ali pelo auto
n." 23.505, dirigido pelo motorista
Luiz Gonzaga do Nascimento.
Tendo soffrldo graves ferimentos
pelo corpo,; o infeliz octogenário
falleceu antes mesmo de receber
qualquer soccorro da Assistência.

O facto foi communicado 6. poli-
cia do 13.» districto que pediu a
presença dos peritos da D. G. I.
O corpo permaneceu no local, du-
rapte algum tempo, cercado de po-
pulares. Em dado momento, ap-
pareceu o motorista Servo Gon-
çalves Ferreira, de 45, annos de
idade, casado, morador á rua São
Luiz Gonzaga n.» 330, que suppon-
do ser o morto seu pae, foi accom-
mettido de uma syncope cardíaca,
morrendo repentinamente. Essa
segunda occorrencla foi também
communlcada á policia.

Alguns momentos depois, o ope-
rario Mario Teixeira de Paiva, de
20 anos de idade, morador á rua
Senador Euzebio n.° 38, passando
por ali e vendo os dois cadáveres,
íoi presa de uma crise nervosa,
sendo soccorrido pela Assistência.

Os cadáveres foram removidos
para o necrotério do Instituto Me-
dico Legal.

O sr. Domingos José Robannno,
sócio da firma proprietária da Fa-
brlca de Calçados Robalinno, ao
saber do trágico acontecimento
que resultou na,morte do seu em-
pregado, resolveu custear em nome
da referida firma, os funeraes de
Francisco Magalhães.

O motorista Luiz- Gonzaga do
Nasclmeno íol preso pelo soldado
n» 150, da 3.> Companhia do 1."
Batalhão da Policia Militar, que o
conduziu. & delegacia do 13.» dis-
tricto.

Noticiámos, hontem, com abun-
dancia de detalhes, as diligencias
que resultaram na prisão de dois
audaciosos individuos que, se-
gundo apurou a polica do 2° dia-
tricto, vinham assaltando diver-
sos estabelecimentos comnver-
ciaes em Copacabana. Rubem
Falkemback e Othomar Augusto

DIFFICIL.
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UMA ESCAPADA
O assalto ao Restaurante e

Far Madelon, sito á rua Bolívar
n 35, • foi praticado com uma
audácia incrivel. Achando-se no
interior do estabelecinr/ento, Ru-
bem e Ottomar foram presenti-
dos pelo guarda municipal de
serviço naquella rua. Sabendo
que algo de anormal se passava
no interior do bar, o vigilante
correu a communicar o facto ao
proprietário do estabelecimento
que, immediatamerAe dirigiu-se
ao bar. Vendo-se perseguidos,
os dois meliantes, depois de
ameaçar o guarda municipal com
um revólver, correram para os
fundos, escalando alguns muros
e indo ter a uir.' campo de ten-.
nie. Fizeram mais algumas es-
caladas e foram ter no aparta-
mento n. 3 do edifício n. 28 da
rua Aires Saldanha, onde reside
e speaker da -Radio Tupy, Wil-
bert Peter. Despertando com o
ruido dos larápios, Wilbert pro-
curou saber do que se tratava.
Rubem e Othon.'ar approxima-
ram-se delle calmamente e dis-
seram:

— Somos da policia e estamos
á procura de dois ladrões.

Pediram, em seguida, ao sr."Wilbert 
que lhes abrisse a porta

da rua, no que foram prorr/pta-
mente attendidos, conseguindo,
assim, evadir-se.

surprehendldo e preso em flagran-
te por dois inpectores. Transpor-
tado para a Chefatura de policia,
aproveitei um momento de distrn-
ção do policial que me dava gusr-
da no cartório da Delegacia de
Roubos e fugi, atirando-me por
uma janella,. .

Neste mesmo dia — conti-
nua — tomei o "Cruzeiro do Sul"
na Estação da Luz e saltei em
Alfredo Maia, hospedando-me no
Rio-Hotel, onde mc encontro des-
de n dia 19 de março ultimo.

FRACASSOU EM QUATRO
ASSALTOS

Aqui — continua o larapio
— não tive sorte. Tentei quatro

| assaltos c fracassei em todos elles
Na hora do golpe sempre appa-
recia qualquer coisa para atrapa-
lhar... Hontem, quando fui ore-
so. ia tentar novo assalto. A po-
llcia, norém, estragou tudo na
hora H...

INTITULAVA-SE ADVOGADO
Ao anoitecer, o detective Adol-

pho Cunha realizou uma diligen-
cia no Rio-Hotel, afim de revis-
tar o quarto do larapio. Ali. r.om
surpreza; veiu a saber o chefe (»a
Vigilância nue o hospede do quar-
to n°. 410, não era Salvador
Franca Pinto e sim o "Dr" José
de Oliveira Prado.

Uma photographia do preso, po-
rém, tirou as duvidas. Tratava-se
da mesma pessoa...

Dada, afinal, a busca naquelle
aposento, encontrou ali a policia
quatro pulseiras de ouro, dois re-
lofrlos, trp5 pega-ladrão, de ouro.
quatro allianças e dois anneis,
também de ouro.

Todas estas jóias foram remo-
vidas para o cartório da D. G.
I., afim de instruírem o processo.

Os ladrões elegantes
A miséria humana tem o dom de provocar cm nós um sen-

timento exqnisito, que oscilla entre a piedade e a revolta,

mas que umas vezes é só piedade e outras vezes e so revolta.
E' bem certo que a miséria per se, precisa também

ser bem definida, para não se confundir grosseiramente a

miséria physica com a miséria moral.
Um homem, coberto de andrajos, ou com uma tanga ru-

dimentar, pôde apresentar um aspecto sadio e feliz, da mes-

ma forma que um outro, elegantemente trajado, pode nos dar

a impressão de doente e derrotado. O habito nao faz o mon-

ge e nem tudo o que luz é ouro.
Assim se comprehende que, no maré magnum da vida,

possam existir individuos ricos de dinheiro e pobres de yir-
tude, como outros que sejam miseráveis, sob o ponto de vista

monetário, mas verdadeiros nababos em qualidades de ca-

meter j* •
Estas considerações de nariz de cera ou — como diria o

professor Austregesilo - digressões cero-nasaes, vao, aqui a

guisa de prefacio, para me encorajar a abordar finalmente,

„ caso escandaloso, noticiado pelos jornaes Je 
hontem, co»

illustracões photographicas, a respeito da vida myst^riosa

de um joven elegante e encantador, que aM a meia noite era

um perfeito gentilhomem, mas que, depois dessa hora, se

transformava num perigoso ladrão assaltante
Já sei que os homens sérios e os moralistas de P«taüe

café. reprovam, com engulhos de indignação, o procedimento

cynico desse janota. Mas os homens nao tem o direito de jul

gar outros homens, porque são evidentemente suspeitos .Se-
fia, portanto, mais interessante que, a respeito desse assum-

pto, fossem ouvidas as mulheres. on.n(,in
Num rápido inquérito que procedi em torno do episódio,

auscuSdo a maneira de pensar do sexo fraco verifique,

que também do outro lado as opiniões sao divergentes
Algumas moças das relações do heróe rocambolesco ti-

veram uma grande surpresa e soffreram uma cruel desillu-

são Outras se surprehenderam e resolveram nao acreditar

na realidade. Outras, emfim,.acreditaram em tudo e nao se

surprehenderam, porque já sabem que estamos vivendo mes-

mo no século das maravilhas...
Eu estou meditando sobre tudo isso para fazer um juízo

mais humano. Em certos dias quentes depois de transpirar

muito, os philosophos ficam possuídos de uma enorme dose

dé tolerância para as suas deducções e, em vez de revolta,

sentem uma infinita piedade pelos infelizes... Eu estoir me-

ditando e assobiando baixinho aquelle tango, cuja letra diz

'Por ti yo me rompo todo..,
Por ti yo seré ladrón..."

Quem sabe se não está nesses versos a chave do enigma?

Quem sabe se nesse episódio não ha um thema para ser

desenvolvido por um romancista de raça, fixando scenas tns-

tes rcommoventes dos ladrões elegantes de Copacabana, ca-

pazes de trancar lagrimas aos leitores ingênuos e canta-

tivos?
Quem sabe?

'.íi
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^vrAFOGO — Aluga-se á rua Sorocaba 239, amplo e

confortável prédio, completamente reformado, com 7 quartos,
Aluguel ltOUüji

2 salas, banheiro, copa, dispensa, cozinha, etc.

e taxas. Chaves á rua São Clemente. 253.

TRIBUNAL DE
SEGURANÇA

ABSOLVIDO UM 1/EITEIR'J
Pelo juiz coronel. Maynard Go-

mes foi julgado hontem o proces-
so n. 1077, do Districto Federal,
lendo absolvido o leiteiro Henri-
que Fontes, que era accusado de
ter vendido leite em vasilhames
fraudados.

Fez a aceusação o procurador-
adjuneto dr. Eduardo Jara, ten-
do funecionado na defesa o dou-
tor Medrado Dias.

Ottomar Augusto Ely e
Rubem Falkemback

Ely, os dois individuos em quês-
tão foram presos,, máo grado a
sua surprehendente astucia de-
monstrada nas actividades cri-
minosas que desenvolveram nos
últimos mezes naquelle bairro
elegante da cidade.

COMO VINHA AGINDO A
POLICIA

A prisão de Rubem e Othomar
resultou da intensificação do po-
liciamento de. Copacabana, poia,
conforme ten.os • noticiado, eraiji
etnstantes os assaltos naquella
zona, durante os últimos mçzcs.

O dr. Frota Aguiar, auxiliado
por todo o pessoal da delegacia,
fazia ronda todas as madruga-
das, de uma até ás 5 horas, num
automóvel que pedira ao chefe
de Policia especialmente para
tal fim. Assim é que a prisão
dos dois meliantes tornou-se
mais fácil, tendo sido consegui-
da do modo como relatámos na
edição de hontem.

Lesaram a Light em cen-
íenas de contos

Numerosos conduetores e fiscaes de bondes responsa-
bilizados por furto na cobrança de passagens

Chamados a inscrever-se os
interinos da carreira

de Escripturario
Provas de habilitação para Inspector XIV, Naturalista

Auxiliar e Biologista— Outras noticias do DASP

NAO ADEANTA CHORAR ! Trate o seu ferimento
com "AGUA RABELLO".

E' um produeto genuinamente brasileiro e pu-
ramente vegetal.
Distribuidores: Espaila Paramés & Irmêos — R. da Alfândega

181 — Telephone: 43-2417

rador á. rua Ibiracy n. 56, brln-
cava com alguns outros meninos
nas proximidades de sua vediden-
cia, quando foi attlngido por uma
pedra que fora arremassada por
um delles. A pedrada produziu,
lhe ferimento contuso na cabeça,
havendo suspeita do Cractura
Soccorrido pela Assistência do
Meyer, Joaí foi, em seguida, in-
trrnndo no Hospital Carlos Oha.
gas. * » ?

No rromntn Soccorro de NI-

ctheroy, foram medicadas hon-
tem, victimas de accidente», as
pessoas abaixo:

Pltona de Oliveira Montei-
ro, do 19 annos, casada, reslden-
te à rua General Osório, n. I,
que, do soprar um fogarelro de
álcool, recebeu queimaduras de
1." grtln no rosto.

Niiton, filho de Arlstides Ro.
hm. de Andrade, com 12 annos,

Recebemos varias cartas de lei-
tores do DIÁRIO DE NOTICIAS
revelando que numerosos conduc-
tores e fiscaes de bondes da Com-
panhia Carris, Luz e Força do
Rio de Janeiro (Light) vinham
sendo presos, ultimamente, pela
policia, e despojados de suas pia-
eas.

Allegavam os missivistas que
as detenções em apreço eram le-
vadas a effeito sem motivo jus-
tificado, parecendb-lhes se tratar
de uma manobra para burlar as
leis trabalhistas e que tinha por
fim provocar a demissão de func-
cionarios de mais de cinco annos
de serviço effectivo,

O QUE INFORMA A POLICIA
..Procurando conhecer detalhes
sobre essas prisões, a nossa ie-
portagem esteve, hontem, na Po-
licia Central, onde, segundo in-
formavam aquelles leitores, de-
viam estar presos vários fiscae»
e conduetores de bondes.

Ali, porém, fomos informados
de que não havia nenhum funscio-
nario da Light detido,

Existia, isto sim, no cartório
da D.G.I. um inquérito instau-
rado, a pedido da empresa sana-
dense, para apurar as responso-
bilidades decorrentes do decros-
cimo do renda da companhia nn
cobrança de passagens nos elee-
tricôs.

LESADA EM CENTENAS DR
CONTOS

Determinou tal providencia o
facto de ter verificado a Light que
«ó cm determinadas linhas á que

morador A rua Mem de Sá, sem a sua arrecadação dinrin soffna
numero nue rahlu, sofírendo te. baixai continuas, As differcnçns
nmento contuso na cabeça. ' apresentavam-»© mais alarmantes mitUdos por dcahoncítidade.

nos bondes das linhas Piedade,
Uruguay-Engenho Novo, vMuda e
Tunnel Alaôr Prata.

Calcula a companhia que os
seus prejuízos montem mensal-
mente a cerca de setenta contos
de- réis.

QUADRILHA ORGANIZADA
Esclareceram as investigações

policiaes que a queixa da C, C.
L, P. R. J- tinha, de facto, toda
a procedência. Conduetores e fis-
cães de determinados electricos,
mancomunados, lesavam a cinpre-
sa em centenas de mil réis dia-
rios.

As sonegações eram systeinati-
eas. Protegidos por certos fis.-
cães, os conduetores aceusados,
registravam, apenas, nos marca-
dores automáticos um terço das
passagens cobradas, embolsando,
por conseguinte, a maior parte-

O plano era assim executado, e,
para se collocarem a coberto de
possíveis flagrantes, os fiscaes
recebiam a parte que lhes cabia
no furto, em troca de "rifas" fie-
ticiás.

SERÃO TODOS DEMITTIDOS
Descoberta a manobra, a policia

passou a agir em segredo afim de
surprehender a quadrilha. Um a
um, conduetores e fiscaes foram
presos e, á medida que confessa-
vam as suas culpabilidades, eram
postos em liberdade,

Por esta fôrma, conseguiu a po-
llcia identificar a maioria dos em-
pregados infiéis. cnvolvendo-os
nas malhas do um rigoroso pro-
cesso.

Serão todos, íóra de duvida, de

Os escriptürarios interinos, manda-
dos inscrever "ex-ofíleio" no concurso
para provimento de cargos effectivos,
Sa carreira de Escripturario, estão
sendo chamados & Divisão de Selecçno
o Aperfeiçoamento do DASP, afim de
completarem as respectivas inseri-
P5São' os seguintes os interinos cha-
mados, no Ministério da Viação, e quo
deverão satisfazer as exigências legaes
até o próximo dia 29, sob pena de
demissão: .. „„,,„

Affonso Leitão de Carvalho Filho
Iracema Marques de Campos. Josettt
Dias Vieira Pereira, Alaôr da Fonseca
Teixeira, Anna Frederico Rodrigues ne
Albuquerque, Ariel dos Reis Abreu,
Alzira Moura de Sá, Clery Crato Fer-
íeira, Clorls Rocha de Mattos, Denlse
Zomite de Oliveira, Dulclna de Car-
va:ho Durão, Euler Baptista de Oll.
veira Francisco Gualberto Domingues,
Fernando Augusto Rodrigues de Bar-
cellos, Gloria Barbosa de SA, Isabel
Neves Hamberser, Irlcê Motta, Jacyra
Souza Miranda, Joel Ferreira Dias,
Joubert Renau Picanço Gomes. Lisette
Leitão Bruno, Maria de Lourdes de
Castilho. Maria Alice Ferreira de Aze-
vedo, Maria Valdlvia de Aibv.querque
Mendes, Maria José Barbosa de Bai-
ros. Maria Celeste Santos. Nadyr Mar-
tini Lortíello, Orlandlna de *..ma do-
mes. Cnando Vieira, Osmar ^a Costa
Vaii.a, Paulo da Figueiredo Rodrigues,
Rutli Gítahy Vlegas daSIva, Wellln-
gton Maynard Gomes, Wilson da 81'.-
velra Soares, Arlosto Rego Monteiro,
Aiarico Velasco de Azevedo, Amaro de
Souza, Clotilde Carneiro aa Silva.
Cromwell Wall de Carvalho, Cícero
Cavalcanti de Albuquerque. DJalma
Passano, Enaé de Carvalho e Silva,
Sylvia Lima Bastos Armanda, Jayme
Moreira de Castro. Maria Lucla OU-
veira, Eunicc Ramos, Fernando. de
Aguiar, Hello Sampaio Sarraff, Israel
de Andrade Corrêa. João José de OU-
veira. Joaquim Pires de Castro, José
de Lima Albuquerque, José Araújo de
Medeiros, José Maria Luiz de Carva-
lho, Judith de Azevedo Gusmão, Jo-
vita Martins da Silva, Juraoy da Silva
Pereira. Lilia Kroll, Maria Magdalena
doa Santos, Nadyr Carneiro, Newton
Cidade, Oswaldo Torres Qalvfto, Paulo
de Paula o Silva Saldanha, Renato
Ávila, Roberto Chagas, Roberto Vianna
da Silva, Virgílio Porto, Walkyrla
Campos Porto, Waldyr Qiestelra Ma-

chado, Walter Tuxen, Walter Nolas»
Sampaio, Wellington Waldstem de
Moura, Wilson Damaslo, Lucy Ribeiro
de Almeida, Edgardo da Veiga Costa,
Moema Dornelle.s Guedes, João Hono.
rado Mangábeira, José Agostinho Mel-
relles, Alice Barreira Passos, José NI-
canor Perez, Lauro Pires de Sá, M»-v
rína Pereira de Souza e Helena Moura
^CHAMADAS AO SERVIÇO DE

BIOMETRIA
Os candidatos ao concurso, para »

carreira de Guarda Civil estão sendo
chamados a exame de sanidade e ça-
pacidade. physica, no Serviço de Bio-
metrla Medica do Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos, na Praça Ma-
rechal Ancora, Ediíiclp da Imprense
Nacional, 1.» andar. „„„„,„,,.

E' a seguinte a ordem ae chamada,
pelos respectivos números de inseri-
pçoes:GUARDA CIVIL Hoje, ás lt hora*«

351 - 352 - 35J
358
364357

363
359
365

37S
37»
38S

348 349 -. 350
354 355 - 35B
360 361 - 362 -
366 367

A's IS hora»!
368 369 - 370 - 371 . 372
374 375 - 376 . 377 - 378
380 381 - 382 - 383 - 384
386 " "VARIAS 

NOTICIAS
A Inscripção á prova de hsblll.

tacão para cxtranumerarlo mensallst»
da Divisão de Inspecção de Productoi
de Origem Animal — Inspector xiv
— (Veterinário) será encerrada no pro-
xlmo dia 10 do corrente.

As inscripções ao concurso para
a carreira de Policia Especial serão
abertas dentro de poucos dias.

As Inscripções ao concurso par»
Official Administrativo encerram-se »
20 do corrente. As provas se realiza-
rão nesta capital, em Bello Horizonte
9 — 

°As 
provas de habilitação para «s

funeções de Naturalista Auxiliar a Bio-
logista da Divisão de Caça ç Pesca,
serãr. realizadas no próximo dia 7, no
Instituto de Educação, ás 7.30 horas.

Para o concurso de Calculista de
qualquer Ministério £ol designada »
seguinte Banca Examinadora:

Harolio Lisboa da Cunha (presi-
dente). Walter Gomes Cardim. João
Cordeiro de Graça Filho e Ricardo
Grcenhalgh Barreto Filho.

?!

I OFFICIAL AD1NHIVU
PONTOS PARA O CONCURSO DE OFFICIAL ADMI-

NISTRATIVO, organizados de accordo com o programma do

DASP para as disciplinas de DIREITO, CONTABILIDADE

PUBLICA e ESTATÍSTICA, pelos officiaes administrativos

Carlos Luiz Taveira, ex-Dircctor Technico de Correios, e Re-

nato do Valle, ex-Chcfc do Trafego Postal cm São Paulo e

no Districto Federal. Preço 30.Ç000, na "Revista de Correios

e Telcgraplies", á rua do Rosário n. 86, 1/ lindar.
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Homenageando as forças armadas do T>aiz, o
"Metro" terá em sua tela, a partir de hoje,
"Além do inferno", uma epopéa da guerra sub-

marina — Convidados para a sessão das 22 ho-

ras os srs. ministros da Marinha e da Guerra,
além de altas patentes de ambas as armas
Sessões matinaes, sabbado e segunda-feira, para

marinheiros e soldados do Exercito

O» famosos "Grazy-

Gang" de Londres
pela primeira vez

no Rio
O Broadway Programma acaba

do adquirir o primeiro grande íllm
cômico dos "Grazy-Gang", «m
"Hollywood as avessas", uma ir-
rcsistivel comedia, numa satyra
gozadissima As producções norte-
americanas.

Desincumbem-se dessa proeza
hilariante, através de scenas rie
um grotesco e tropelias tncompara-
veis Nervo & Knox, Planagan &
Aliem e Naughton & Gold. os seis
componentes da famosa "Grazy-
Gang", que pela primeira vez ap-
parecem na tela para o Brasil,
estreando segunda-feira no Broa-
dway.
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STUDIDS
Radiophonices

programma ..cum,-., ..bre t«*.« «

t,,s«.,„r's.b«r-0v-.^-^e'u-
Pontlnú. n. cartaz o P'»e*»m"-» ™J orlgln.l... ',

"" 
SSSIS? ic.naa. «1. um»3'""- - ulz Iglesla, ,u*o se achava afastado,aqucim— #_l h.„lliaHa D.i0| JL.",, !» .i-„m tempo, do microphonetm$*%ESmffl!i&&± & ! g Çg*^ 8uTem~ virtude do.

seus afíazeres,

"Viciada!"
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a sua Compa-aproprio autor"TraU-;e d., «- d» da ^"-..^dõ .Sul

^.n^nX 
-itarâ ao ««.«IS,- J^f^t?¦&

lal. O sr. Rena-
o Murce, que J*

nos den uma
oarreir. arlls-

-^•ica »hela de
mi méritos, or-
:$g? gan I z a n d o

RENATO MURCE

ria 
"próxima «íunda-felra, i :frente ao

prccráBima 
"Theatro por Dentro .

C„mmunlcam-no. «r » 
^.«ÍITIIU do Garoto", da P R " 2. '"""*"

»er Irradiado, do próximo dia » em
deante, no seguinte horário: da. M »J

P p^gramm.K »•»-}»&• "" *e,UndM' '"
P interessa ntei.l sextas-feiras, # #

capazes, se nao nnrroso é um dos mais novo.

mde%radr;Pnt!A e^als"°p-mlsso.es elementos d.
"mpVomctter ... Radio Tupy.
nossos foros de . _ ¦
civilização - des-1 », emissões dos proírammas <¦**'•
ceu agora cem | -^ c ir Londres, «liarianiciite^dedlc»^
por cento no
conceito dos ho-

Robert Montgomery e walter Huston num aos mais
electrizantes "momentos" de "Além do inferno", o cartaz

de hoje, no Metro

Jacqueline e Raimu em uma
scena de "Viciada", o film

que o Plaza vae exhibir
segunda-feira

mens de boa vontade, com a'".Bprísen-
Uçaô dessa hora ridícula, de "d «cul.-
vel achincalhe ao no.so magistério e»
própria Juventude brasileira. A cam
Sanha* que o "Diário nos Stud.os" en-
ce\ou contra a» "Scenas 

f-«oUr«vem encontrando éco no seio do pro
prio publico ouvinte. Innumeras sao as
cartas e os tclephoncma» que, nesse
Sentido,-temos recebido. *«•«¦«»;»•
chega-nos ás mãos um »>*0*e!''0„a!,l" .
gnado pelo sr. A. G. Santo». I > e «'•
l„r, referindo-se i audição «¦".""l*
do dia l.o de abril, diz que,.^lém da.
scenas de indisciplina, anarchia e falta
d. compostura dos ALUMNOS para com
a PROFESSORA, o »r. R/nat. Mure.
aproveitou-se - «eturixand oa;-ua In-
tenção. é claro - de um problema hu
morislico do L...... -- .,.._.,„,.«
cado no DIÁRIO DE NOTICIAS
,')-3-t)40". Donde s« conclue que ess»

I dicativo GSE. O noticiário «»

Ul ,j.B M_ Rrn«u • ás 10 noras»ser ouvidos no Brasil . as *.,,,_„
21,55 Mc|s (l»í»2 n-elros). -J"» «»"'"
GST. A's 19,45 horas: 15.14 Mc|s (1».«
metros) — Indicatixo GSF.

* * *
O Radio Club do Brasil apresentará

.hole ás 21 horas e 15 minutos o
.*."„•—or.mma "O Mundo Portu-terceiro Pr°er?mmBí„,-„..A Ceia oo.bucz", no qual se destaca A Leia o»

CarVaes", de Júlio Dantas, na sua
«cçtó dVradio-tehatro. Serio os inter-
JÍ-ím. *_.„-,!„ namnc RenatO MUrO»^"io. é claro -oe."mI'"„í 

nubn- pre» Antônio Ramos, Renati
ristico d. B.r». d. "0»r*ÍAPS deire«?astâo do Rego Monteiro

C. B.

VIDA BANCARIA
Instituto de A. e P. dos

Bancários
niOCESSOS DESPACHADOS

Pelo presidente, hontem, foram <«•
a.chados os seculntes:P AUXILIO ENVERMIDADE — AlclnO
Lopes da Silva, Branca Rocha Dia.
*/leir» e Milton Mello --Deferido.

AUXILIO MATERNIDADE — Victor
de Castro Cavalcanti, Geraldo Antônio
Paes de Carvalho, Miguel Raymundo
flcheth, Antônio Cotrin Moreira de
Carvalho e Aluizio Antônio Pinsetto
_ 1.» parte deferida; Bylvano Oliveira
Machado, Manoel EvarlBto Carlos, Raul
Hunh da Gama, José Casslano de Bou-
M Haydêa Parodia do Rego Barros,
GÚítavo Nic Priess e Lucianoi Cardoso
da Cunha — 3.» parte deferida; Adol-
pho Moreira Castilho, Dante B)s«eri
fcolleri Jord&o, dr. Antônio Ottonl
Boares e José Luiz de Azevedo Feio,
Francisco de Paula Brandão Lobato
Cunha e" Sophia Balomé Waldeck Oso-
rio — Total deferido.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
— Benedicto Leme Miranda, Mathide
Jaroslavsky, Maria Machado, Lucla
Lotte-Bohl, Lincoln Louer e Antônio
Ferreira Queiroz Júnior — Deferido.

SERVIÇOS MÉDICOS
Foram concedidos, hontem, nesta

«apitai, 16 exames de laboratório, 27
eonsultas, 18 radiographlas, 2 visitas
domiciliares e Internação hospitalar á
esposa do associado Jorge Ribeiro da
MCtCARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS

Demonstrativo do movimento:
Totaes anteriores,

12.709 empréstimos,
aa importância dé . .

Concedidos, hontem,
nesta capital, 1« em-

?irestimos, 
na Impor-

ancla de ..... .
Autorizados no interior,

1 empréstimo, na Im-
portancia de ... .

Total geral, 12.736 em-
prestimos, na Impor-
tancia de

36.781:100*000

MU 001000

1:000*000

Sporst, reunida em 2 do corrente, to-
mou as «eguintes deliberações:

a —< Informar ao Satellite Club que
a multa referida na nota n. 6 é re-
latlva à .essao do Conselho de Repre-
«entantes de 27-2-940; • •

b — selentiflcar-se do aviso da A.
A. Banco Portuguez do Brasil rela-
tlvo & ausência do seu quadro de foot-
bali no campeonato deste anno;

c — Idem do City Bank Club, quan-
to ao campeonato de basketball;

d — attender ao pedido constante
de officio do Minas Bank Club, rela-
clonado a taxa de admissão;

e — tomar conhecimento dos lnfor-
mes do sr. capitão Sylvio Padilha, da
directorla de Sports do Estado de Bio
Paulo e agradecer.lhe a attençio dis-
pensada ao nosso pedido; „.„...„_„

t — Inscrever no torneio "lnltlum
todos os ciubs filiados, excepto o Ban-
co Germânico Football Club e a A. a.
Banco Portuguez do Brasil.

Em a nossa edição de amanha, pu-
bllcaremos o regulamento do torne o
"lnltlum", Ja approvado pela directoria

BANK OF8I.ONDON & SOUTH AME-
RICA LIMITED

A dirccçio do Bank of London, no
intuito de desgostar o seu funeciona.
rio Marcondes Loureiro da Costa, Dan-
cario que, pelos seus bons serviços
prestados ao estabelecimento, adqul-
riu o direito de estabilidade, íorçan-
do-o, num gesto de natural revolta, a
abandonar o «erviço afim de ser pas-
sivel da pena d edemissao, isola-o dos
demais funecionarios obri*andCL-o ?
esgotar o horário de trabalho, «nUdo
ao lado do chefe da respectiva secçio,
a olhar para o contador do Banco, que
i o autir da humllhaçio imposta ao
bancário brasileiro. A clas,5?,„b,ancarni";
aUlngida por tamanha affronta, por
IntermedloP dou seu tSy»/'^ripc„°"euâem defesa do bancário Marcondes Lou-
reiro certa de que nio lhe faltará o
apoio das autorloades trabalhistas bra
alleiras para a solucfto d"*-" «ist
caso.

26.823:700*000

desse triste

Noticias Diversas
SOCIEDADE MEDICA DO INSTITUTO

DOS BANCÁRIOS
Realiza-se amanhã, ás 11 horas, sob

• presidência do dr.>m»iano Pe-elra.
i ia sessão da Sociedade Medica do
ÍMtituU doo Bancários. Ao que nos
Sformam, vários são os trabalhos ins-
erlptos a serem apresentados. O dr.
Taunay Guimarães, Mcretarlo da Bo-
Za.vtlSp nor nosso intermédio, con-

A directoria da Liga Bancaria de

rarGBmriie

Â CONSTRUCÇÃO DbFABRI
G« DE AVIÕES EM. LAGO»

SANTA
Um tenente-coronel vae

fiscalizar a execução
do contracto

Para fiscalizar a execução do
contracto para construcção da fa--
brloa de aviões em Lagoa Santa,
em Minas Geraes, o ministro da
Guerra pôz a disposição do ti-
tular da Vlaçao o tenente-coronel
Ivan Oarpenter Ferreira.

Esse official Ja se apresentou ao
ministro.

CRIANÇAS RACHITICAS í

Tônico úe Cálcio Ferro Fosíoraúo
V um preparado de DE FARIA * Com* Mun de S. José, 74.

EXPOSTA NO MUSEU NA-
CIONAL DE DELLAS ARTES

UMA AGUA-FORTE DE
VAN DICK

Pertenceu a obra ao es-
criptor Arthur Azevedo

O Museu Nacional de Bellas Ar-
tes, do Ministério da Educação,
acaba de expor, na sua sala, de
gravuras, recentemente inaugura-
da, uma preciosa agua-forte de
Van Dick, representando o seu
collega e amigo Jo&o Breugel, n&o
menos celebre pintor do seu tem-
po. Além do valor proprlamen-
te Intrínseco dessa obra, ora apre-
sentada pela primeira vez ao pu-
bllco do Rio de Janeiro, contém
ella uma particularidade interes-
sante; traz nas costas uma dedi-
catoria de Arthur Azevedo a um
dos seus amigos, datada de 1900 e
assim vasada: "Ahi tem a água-
forte de Van Dick. Espero que
lhe agrade pela belleza e rarlda-
de. A moldura é indigna da es-
tampa, mas eu, systematleamen-
te, mando emoldurar com muita
modéstia as minhas gravuras, pois
não sei onde Iria parar se assim
nao fosse."

Praças excluídas por mio
comportamento não serão
consideradas reservistas

Alterações em dois arti-
gos do Regulamento da

Policia Militar
Foi assignado decreto pelo chefe

do governo, na pasta da Justiça,
modificando a redacção do para-
grapho unlco de art. 177 do Regu-
lamento da Policia Militar, appro-
vado pelo decreto n, 3.273; de 16
de novembro de 1938, o qual passa
a ter a seguinte redacção: "Será,
igualmente applicada à praça,
graduada ou n&o, o disposto no
artt. 49 e seu paragrapho unlco
do C. P. M., desde que tenha «Ido
condemnada, em ultima instância,
pelo foro civil, a mais de um anno
de prisáo por crime aviltante, ca-
bendo nos demais casos a exclu-
sào, nos termos do art. 20 do Re-
gulamonto Disciplinar, resalvada,
porém a determinação constante
do art. 22, letra B, do mesmo
Regulamento".

Tambem o paragrapho 2." do
art. 186, do mesmo Regulamento
passa a ter a seguinte redacçfio:
"Nao serflo rnnsid»radns resorvls-
ta-, salvo se JA. o forem, as pra-
ças «xrluldns por mAo compor-

"20.000 HOMENS POR ANNO"
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Finalmente pôde ser ex-
hibido "Agente de es-
pionagem", o film que
revela factos cuja divul-
gação fora prohibida !

PROGRAMMAS PARA HOJE
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MAYRINK VEIGA

9 - Mundo musical cm revista. 10
_ programma variado, lt - Pro*
gramma do Almoço - com . Hedel
Luiz Sebastião Pinto, Joaquim Pi*
mentel, Marilia Baptista - Canção da
Pan com Carlos Galhardo. O Conto
dS dia. 12,30 - Cine-Radio Jornal 13
_- Hora do Bom Gosto. 17 — S"PP'e
mento musical. 18,30 - Programma de
rtudto : 18,30 - Jazz Pixineulnha Os
Pingüins e Odette Amaral.- 19 - Mar
rèl Klass 19,15 - Tres malucos em
rvthmo 19,20 - Boletim sportivo com
üàguàno Netto. 19,30 - Os Pingüins e
OdStte Amaral. 19,45 - Carlos Ga-
mardo 20 - Hora do Brasil. 21 -
•¦Ella e Elle", com Cordclia Ferreira e
César Ladeira. Carlos .Oalhardo^SU»

ras. 14 - Um presente musical para
você. com Luiz de Carvalho. 15 -¦ Ga-
zeta Radiophonica. 15,30 — P°»"S^
através de suas melodias. 18 — «Jre
Sao d« Ave-Maria - Bupplemento rau-
sical do Jantar. Previsão do "empo. li
_ Gazeta Radiophonlca - Studio,
apresentando: Dlla Cruz, LUa Ollve,
Giacomo sorrentlno, Albertinho Portu-
na Dupla Jacy e Lacy. 21,15 — ira
vessuras de Cheio Cedilha. 23 -O»"
zeta Radiophonlca. Retrospectos. Raüio
Revista. „„.,_VKRA CEUZ

(PRES)
8 — Oração da Vera Cruz — Santa

do Dia. Bom dia musical. 10 — Pro-
gramma Popeye t£ox«). 10,45 - im-
De.-ial Programma tstudlo). 1^ — oau
dades de Wtugal. 14 - Programm.^mmm^fmà^^ siír. ^sr-ss

Bibliotheca

DIFFUS.VO

Randolph Scott e Margaret Lindsay em uma scena ao
emocionante film "20.000 homens por anno", que o

São Luiz estréa hoje

Brenáa Marshall em "Agen-
te de espionagem", do film da
warner, que o uaeon vae

exhibir segunda-feira
"Agente de Espionagem" (Espiona-

ge Agent), film longamente prohibldo
mas que, emflm, vae ser apresentado,
na próxima segunda-feira, no Odeon,
tendo á frente de um cast excellente,
Joel Mac Crea, Jeffrey Lynn, a nova
e sensacional Brenda Marshall, Geor-
ge Brancroft, Martin Kosleck e Ho-
ward Hlcuman,' sendo que estes dois
últimos, cedidos pelo próprio governo
norte-americano, para dar maior rea-
llsmo ao film, dado que sempre trs-
balharam no serviço de Contra Es-
pionagem, Instituído pelo governo nor-
te-americano.

"Tres pequenas do
barulho"

r -——-  "jL ~ 7 ¦ámmwÊ"% 11

DRA. MARGARIDA MENEZES
CIRURGIA - DENTISTA

Laureada no 1°. Congresso Odontologlco Brasileiro
RAIOS X — DIATHERM1A — TRATAMENTO SEM DOR
RUA ÁLVARO ALVIM 27 - BALA 32 — PIIONE : 22-5110

C1NELANDIA

"GAROTA DA QUINTA AVENIDA"

üeanna Üürbin, que volta
ao cartaz em "Tres Peque-
nas do Barulho", o seu pri-
meiro film cuja estréa será
segunda-feira, no Utona

Circulares do desembarga-
dor corregedor

O desembargador corregedor ex-
pediu circulares aos tabelllões dos
offlclos de notas, determinando
providencias no sentido de ser col-
laçado em cada cartório um ex-
tinetor de Incêndio; aos officiaes
dos offlcic* dos registros de im-
moveis, determinando idênticas
providencias e mais a admiss&o
de uni vigia, i noite, em cada
cartório; aos Julaes de direito
das varas orlminaes, recommen-
dando sejam aa lnstrucções cri-
minaes nos processos de contra-
vençao de jogo designados sem-
pre para ás 14 horas em deante.

PUBLICAÇÕES
"O CAMINHO" — Estr\ circulando o

n. 32 deste mensarlo, editado pela Ten-
da Espirita Mirim, relativo ao mez de
abril corrente, apresentando matéria
philosophlco porá os estudiosos das col-
sas do espirito.

K9 EUS»
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tos, com Odette Amaral e: Mareei Klass
•22 - Commentario de Gilson Amado.
Mareei Klass, Arranjos de Muraro e
Os Pingüins. 22,30 - Bibliotheca do
Arí)ErARTAMENTO DF.

CULTURAL
(P R D C)j

A's 9 horas e 30 e ás 13 horas ; —
HORA INFANTIL (l.o e 2.0 turnos).
Mathematica: systema métrico - ri-
guras geométricas elementares. As io
horas: DO INSTITUTO DE EDUCA-
ÇAO: Sessão solemne commemoratlva
do anniversario da fundação dn Ins-
titulo de Educação. A's 17 horas. J«JK-
NAL DOS PROFESSORES: Noticias —
Commentarlos - Supplemento Musi-
cal: Programma com o pianista ar-
thur Rublnstein: Scherzo n.o 4 «¦
Chopin. Evocation e Cordoba de Albe-
niz. Concerto n.o 1 em si bemol me-
nor para plano e orchestra (17 ás IB
horas). Programma com trechos ae
operas: Morte, de Valentim, do Paust»
(Enrico Mollnari). Caro nome e Tutte
le feste, do Rigoleto (Lliy Pons). A
te o cara, de I Puritanl e Quando nas-
cesíi tu do Escravo iLaurl Volpi). O
tu Palcrmo de Vespri Siclllani de Ver-
dl e Arla do Don Carlos, de Veral
(Ezio Pinzai. (18, ás 18 e 30). Pro-
gramma com Johan Strauss: Edição
original da valsa "Contos dos Bosques
do Vienna". Intcrmczzo das mil e uma
noites O Prcmio Nobel c as mulheres
— pelo prof. Genolido Amado. Das -
ns 20 horas: HORA DA PREFEITURA:
Noticiário administrativo: Supplemento
Musical: Programma com musicas cl-
ganas. Programma variado: Because
de Hartelot. The lost rose oi summer
de Flotow. (Deanna Durbin). O cana-
rio de Polianki. Pizzlcato de Boiilan-
Eer (G. Boulanger). Vieni, vieni de
Scotto. Noite de Maio de Kreuder (Ro-
sita Serrano). Programma com Peter
Kreuder (12 minutos). Curso de Direito
Civil e Commercial: — pelo prof. Ma-
rio Bulhão Ramos (ás 19 e 30).

RADIO IPANEMA
(P R H 8)

8 — Programma Hora do Café. 9 —
Programma Copacabana. 10,30 — Meia
Hora em Portugal. 11 - Programma
Raulo Commentario. 11,15 — Supp e-
mento do Almoço. 12,50 — Jornal Fa-
lado. 13 — Intervallo. 15 — Program-
ma da Cidade. 17 — Programma Ai-
gentlno. 17,45 — Programma Radio
Commentario. 18 - Programma de
Studio actuando os seguintes artistas:
Elislnha Plerotti, Manoel Reis, Leonora
Amar, Hugo Guido, Roberto Maia, J.
A. Freytas, Carlito e seu Jazz de Pa-
ris, Regional de Mario Silva, e a Or-
ehestra de Salão. 19 — Boa noite para
você... com Carlos Frias. 19 — Pro-
gramma de Studio. 20 — Hora do Bra-
sil. 21 — Programma de Studio. 22 —
Relicario...! com Carlos Frias. 23 —
Boa noite para você... com Carlos
Frias.

HORA DO BRASIL
(D. I. P.) /

Ginger Rogers e Tim Holt, em uma scena do film "Ga-
rota ãa Quinta Avenida", cuja estréa será segunda-

feira no Palácio

DR. M. VAZ DE MELLO j 
Mantidas as multas im-

clinica de crianças - oo""-" postas a varias firmas
ria lltilversld.de. Dl.rl.anente. *• * «>»• ,, . f ri informações d. renar--v„„„ „„  Ouvidor). 8i.
BMant. rumei «-«•»»• *-"¦! ^,'Hm,"ílrnguayana, 88 (Ed.

O presenlo decreto entra em vi.
gnr nn. data do sua publicaçno,
r<*vogadas as disposlçfics em con-

Urnento, com a nota d* expulsAo". tra/"*--

A' vista das informações da repar-
tlçío competente, o «r. Waldemar Fal-
cio, ministro do Trabalho, indeferiu
os pedidos de relevaçáo de multas lm-
postas por infracçio de dospisitivos de
leis trabalhistas ás seguintes firmas:
Abreu Sc Cardoso, Antônio Cirando So-
brlnho & Cia., Antônio Peixoto í* Ir-
mio, e José da Cunha Souto Mayor.

CASTANHAS DO PARA' EM
CAMINHÕES

Chega hoje, ao Rio,
a primeira partida

Pelo paquete 
"Pará", proceden-

te do Norte, chega hoje, a es-
te porto, a primeira partida de
castanha do Pará, destinada a
tmr vendida, por preços reduzidos,
i população carioca, por Interme-  „„„...,.,.
dio doe caminhões licenciados peio v(,„ BrínrrBi „fim „. tratar de assum-
M. da Agricultura. - ptos de «eu Interesse.

Civis chamados á Dire-
etoria de Infantaria

Estao sendo chamados com urgência
a 8|2 tia 2.» Divisio da Directorla de
Infantaria, os cldsdfios Atnhualpa Ai-
vos Caldeira, Francisco Augusto Fer-
nandes, J. Tnlles de Moraes. Antônio
Corrêa Baptlsla, e a sra. Maria Al

Programma de musica ligeira com •
concurso de Roberto Paiva, cantor. Be-
nedicto Chaves, violonista e Conjuneto

Regional de Benedicto Lacerda.
1) —• Newton Teixeira e Torres Ho1'

mem — Recordando — valsa. 2) — J.
Pernambuco — Sons de carrilhões. 3)

Bomflglio de Oliveira e Branca Coe-
lho — Gloria — valsa. 4) — Carlos
Garcia — Meditação. 5) — Newton
Teixeira e Christovão de Alencar —
Ponto final da felicidade. 6) — K.
Campos — Ave Maria. 7) — Slvan e
Castello Netto — O amor é assim —
canção. 8) — Benedicto Chaves —
Fantasia sobre uma melodia de Bizet.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(P R A 2)

9,30 — Hora Infantil da P R D 5
Radio Escola Municipal, para o 1.°

turno. 12 — Hora certa. Jornal do
Melo Dia. Supplemento Musical. 13 —
Hora Infantil da P R D S — Radio
Escola Municipal, para o 2.» turno. 17

Hora certa. Jornal dos Professores
da P R D 5 — Radio Escola Municipal.
19 — Programma da Cruzada Nacional
de Educação. 20 — HORA DO BRASIL
do Departamento de Imprensa e Pro-
pagando. 21 — Quarto de Hora da
Federação das Academias de Letras do
Brasil. 21,15 — Valsas de, Strauss. 32

Musica Norte-Amerlcana. 22,30 —
Musica de Bailados. 23 — Ephemeride»
Brasileiras do Barão do Rio Branco.

RADIO NACIONAL
(PRES)

DE 18 A'S 24 1IORTS
Dora Barblerl Oomcs, Nuno Roland,

Emlllnha Borba, Orchestra de Concer-
tos, Orchestra Tll Stars, Regional de
Dante Santoro. A's horas certas, Jor-
naes falados. 18 — Placard Sportlvo,
com Adhemar Pimenta. 21,25 — A Can-
ç»o do Dia — Por Lamartine Babo.
21,35 •- Divertimentos — com Celso
Uulmorios, Sllvino Netto, Barbosa Ju-
nlor e outros. 22.05 — Theatro cm
casa — apresenta a peça em tres
actos "Boi de Inverno", rndlophonlza-
da por Victor Costa.

RADIO EDUCADORA
(P R B 7)

10 — Ephemeride Chrlstl —. Pro-
grsmma Luso-Brssllelro, 11 — Gazeta
Radlophonlc. 12 — Variedades Sono-

angélica. 18.15 - Hora do Crepúsculo
(Supl. da Mocidade Catholica). 19 —¦
Dial da Criança. 19 30 - Hora da Fé.
20 - HORA DO BRASIL. 21 - Hora
italiana. 22 - Solos lnstrumentae-..
22,30 — Ultima palavra, ii — Fins

RADIO CLUB
(P R A 3)

S — Programma dedicado a V»»-
souras. 10 — Jornal. Programma "Sau-

de de sua familia". 10.2J - Program-
ma "Hora da.* Bairros" 11 - Program-
ma dedicado a Rio Bonito. 11,30 —
Programma "A Voz da Belleza v 12 .-
Jornal. Pensão do Salomão - de .lor-
ge Murad. 13 - Programma do ai-
moço. 14 - intervallo. 15 - Pro-
gramma "Xavier de Souza". 17 - JoT-
nal. Musica fina. 18 - Programma
"Nova Firburgo". 18,30 — Programma
"Onda Sportiva", com Antônio cor-
deiro. 19 - Jornal. Studio com Re-
gional de Benedicto Lacerda. 19,15 —
Studio com Dyrcinha Baptista e Re-
gional de B. Lacerda. 19,30 -- Estréa
do programma "Scenas domesticas ^0-- HORA DO BRASIL. 21 - Recita]
de Maria do Carmo. 21,30 — Jornal.
Programma "Mundo Portuguez', orga-
nlzedo por Oscar Gonçalves. 22,45 —
Jorna'briWh FbrÓadcastinQ

(G S B e G S E)
20,24 — Annuncio» em portugue*.

hespanhol « inglês. 20,30 - R"Um"
das noticias do dia, em „¦«•«•_^J»™SIGNAL HORÁRIO DE GREEN-
WICH 21 — Noticiário em poitugue».
21,15 — "Politica interaaacionai". P»-
lestra em portuguez, por Wlçkham
Steed. 21,30 — Noticiário em 'nglM;
21,45 — Programma a annunciar. 22, W

Programma musical annunciado em
hespanhol. 23 — Noticiário em hespa-
nhol. 23,15 — Fim da transmissão.

GENERAL ELECTRIC
<W OEA)

(EM PORTUGUEZ)
20,18 — Noticias Mundiaes. 20,30 --

Sciencia para Todcs. 21 — Salão do
Concerto. 21,30 — Vamos Dansar. 21,45

Noticias Mundiaes. 22 — Melodia»
Populares. 22.30 — Favoritas Antigas.
23 — Hora do Repouso. 23,16 — Boa
Noite.

N. B. C. — R C A VICTOR
(WNBIeWRCA)

10 — Noticias. 16,15 — Resumo
dos programmas. 18,17 — Accordes de
Crystal — Musica de Dansa. 18,45 ¦—
Literatura das Américas, Marina Vel-
ga. 19 — Noticias. 19,15 — Rythmo»
Populares — Musica de Dansa. 19.4B

Aviacio Americana. Fernando de Sá.
WESTINGHOUSE ELECTRIC

(W P I T)
19 — Noticias em hespanhol. 19,11

Resumo, Momentos lyricos. 19,45 —
Rythmo e dansa. 20 — otlclas et»
hespanhol. 20,15 — Orchectra. 20,30 —
Musica e sports. 20,45 — Lowell Tho«
mas. 21 — Easy Aces. 21,15 — Sr.
Keen. 21,30 — Concurso do nova-yor-
klno. 21,45 — Aconteceu realmenta
22 — Musical americana. 22,30 — Se.

1 renata. 23 — Escola-de musica. 23,30
Passeio. 83,45 — Harmonias de

ouro. 24 — Noticias em Inglez. 34,18
Ondas sonoras. 24,30 — A muslc»

que v, quer. 1 h. — Noticias. 1,15 —
Orchestras. 1,30 — Musical americana.
3 hs. -- Slgnoff.

COLUMBIA BROADCASTING
(W C B X)

30,30 — Kaltenborn. 20,45 — Notl*
cias em hespanhol. 21 — Amos and
Andy. 21,15 — Noticias em português.
21,30 — Costelo's Bway Colum. 21,45 —
Musica popular. 22 — Kate Smith
22,55 Elmer Davis. 23 — Johnn;
Green's Orchestra. 23,30 — Musica
popular. 24,30 — Musica ligeira. 1 h

Noticias. 1,05 — Dansas.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FÍGADO

Stm Catoraelwot-E Saltará da
Cama Disposto Para Tudo

Seu fígado deve derramar, diária-
mente, no estômago, um litro da biliau
Se a bili. nio corre livremente, o.
alimentos nfio eão digeridos e .poUriw,
cem. Os gaios incham o estômago.
Sohre.vem a prisno da» ventre. Você
nnntfr-sr iil.nl ido o oomo qus otivenena*
do. Todo é amargo e a vida & om
martyrio.

Uma simples evacuação n5o toonrt
n causa. Nada ha como as famosas
Pillnlns CARTEnS psra o Fígado,
pnra uma «ceio certa. Finem correr
livremente esse litro de hilis, • voei
sente-so disposto para tudo. NSo can-•em damnn; »So suave* 8 contudo slo
mnravilhotas par* laser * bili» norrnr
livremente. Peç» *• Pillullií CÃB-
TERS par» o Fígado. Nio «couta
Vnitaçnoau Ptmo: 3|000.
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NO LAR E NA SOCIEDADE
O MATUTINO DE MAIOR TIRAGEM DO DISTRICTO FEDERAL Sexta-feira, 5 de Abril de 1940

Nascimentos
MARIA JOSE' — Acha-se enriqueci-

do, com o nascimento do uma menina,
que se chamara Maria José, o lar do
sr. Nestor Bsrnnndes Frugol e da sra.
Maria Amélia da Silva Frugol.
Ainnversarios

Fazem annos hoje:
Ccsar Ribeiro, chefe da portaria

do Supremo Tribunal Militar.
Sr. Jayme Chermont, lntroductor

diplomático do Itamaraty.
NoWüúósi

Contractou casamento com a srta.
Alda Dunham, íilha do dr. Newton
Dunham e de sua esposa, O. Adalgisa
Dunham, o bacharel Slglsmundo Cal-
das Barreto, alto funccionarlo do Su-
premo Tribunal Militar e filho do de-
sembargador Martlnho Garcez Caldas {Barreto e de sua esposa D. Maria dos
Anjos Caldas Barreto.
Casamento*

SRTA. DORA NEWTON BEZERRA-
SR. ADHEMAR RODRIGUES DE SOU-
ZA — Realiza-se, no próximo dia 10,
• casamento do sr. Adhemar Rodrigues
de Souza, filho do sr. Miguel Bonifácio
de Souza e da sra. Albertina Rodrigues
de Souza, com a srta. Dora Newton
Bezerra, filha do sr. Alcides Cardoso
Bezerra e da sra. Alzira Newton Be-
¦erra. A ceremonia religiosa se effe-
Ctuará na Igreja de N. S. de Copaca-
b»na, ás 17 horas.
Recepções

Esteve hontem em festas o lar do
mr. Guilherme Fereira, da Casa Ban-
caria Martinclll, por motivo do annl-
versarlo de sua esposa D. Maria da
Lourdes Tavares.

Em sua residência, a rua Gonzaga
Bastos n. 419, casa 2, o casal Pereira
©fíereceu uma recepção as famílias do
suas relações.
Vomme?norações
t—m i —. -. — 

TEMPLO DA HUMANIDADE — Rea-
üsa-te, hoje, ás 18.30 horas, no Tem-
pio da Humanidade, á rua Benjarain
Constam, 74, a commemoraçào fune-
hre de Clotilde. lnspiradora da Religião
da Humanidade, sendo orador o sr,
Geonlsio Curvello de Mendonça. Nessa
commemoraçào será observado o seguin-
te programma: l.o - Preâmbulo, Fórmu-
Ia sagrada e invocação á Humanidade;
3.° — Parte musical; 3.c — Hymno ao
Amor, comprehendendo o hymno á Hu-
tnanldade, à Terra e ao Espaço, o elo-
gio do amor, a exhortação e a oração,
paraphrase positivista de R. Teixeira
Mendes do livro 3.°, capitulo V, da
imitação de Thomaz de Kempis, se-
gundo a traducçSo em versos de Pierre
Corneille; 4.° — O problema humano
• o concurso de Clotilde para sua so-
luçáo; 5.o — Vida de Clotilde; 6.0 —
Parte musical; l.o — Encerramento.
Fórmula de encerramento e distribui-
ção de flores por crianças de ambos os
sexos.
Conferência*

8RS. HUMBERTO GRANDE e ANNI-
TAL PINTO DE SOUZA — Na Socle-
dade dos Amigos de Alberto Torres, ás
17 horas, sobre os themas: "Fundamen-
tos da Cultura Nacional" e "Inseri-
pções runicas", respectivamente.
Festas

BOTAFOGO F. C. — Iniciando as
actividades sociaes deste mez, o Bota-
íogo F. C. realizará, depois de ama-
nhã. em sua sede. uma festa dansan-
te, das 21 ás 24 horas.

TIJUCA TENNIS CLUB — O Tijuca
Tennis Club levará a effeito, depois
de amanhã, das 17 ás 20 horas, um
elegante sorvete-dansante, no salão no-
bre, com o concurso de optima "jazz-
band".

ASSOCIAÇÃO TOTYGUAR — O De-
partamento Social de Associação Po-
tyguar Iara realizar, amanhãv.inos s .
lões do Club de Regatas Guana'.ra,
uma noite-dansante, cujo Inicio está
marcado para as 22 horas. Traje de
passeio.

CLUB GYMNASTICO PORTUGUEZ -
No decorrer deste mez, o Club Gymnas-
tico Portuguez realizará as seguintes
festas:

Depois de amanhã, 7, matinée dan-
«ante infantil, das 16 ás 18 horas, ha-
vendo números de circo das 18 ás 19
horas; domingo, 14: Jantar dansante;
sabbado, 20: festa dansante, e nume-
ros de variedades, das 22 ás 2 horas;
domingo,. 28: sorvete dansante, das 16
as 19 horas. Nos dias 7, 8 e 9, no
theatro, haverá espectaculos pelo Cor-
po de Amadores.

A. A. BANCO PORTUGUEZ - A Asso-
ciação Athletica Banco Portuguez rea-
lira, hoje, um jantar dansante no
"gnll-room" do Casino Balneário da
Urca. O inicio dessa festa será ás 20
horas.
Viajantes

DR. AMÉRICO RUIVO — Depois de
dois mezes de permanência no Rio, re-
srressa, hoje, a Manáos, em companhia
da sua esposa, viajando pelo "Duque de
Caxias", do Lloyd Brasileiro, o dr.
Américo Ruivo, chefe do gabinete do
<fr. Álvaro Maia, interventor federal
ao Amazonas.

SR. J. PIRES — Pelo "Duque de Ca-
xlas", do Lloyd Brasileiro, regressa ho-
Je a S. Luiz do Maranhão, o sr. J. Pi-
res, director do "O Imparcial", que se
publica na capital do seu Estado e
presidente da Associação Maranhense
cie Imprensa.

— Pelo hydro-avião da linha gau-
»ha da Panair do Brasil, chegaram
iontem, procedentes de Porto Alegre:

MODAS
Por Lucie Seguier

Wl illlHHl1—.fflwil i ¦«¦¦ul
PARIS, março — Este modelo

ê muito pratico, pois que a golla
e punhos que o enfeitam são
postiços. A gollinha é estylo
Peter Pan. Botões escuros en.
fcitam a frente do vestido. Cin.
to de camurça azul com fivella
forrada. A saia é bastante ajus-
tada até as cadeiras; dahi para
baixo em largos godets. Com
este modelo, usa.se^ um) chapéo-
zinho muito interessante feito
em tafetá ou fita gros-grain.

LIVRARIA ALVES SST.tt
penicos. Bua do Ouvidor n.° 166.

Orozlo Belém, srta .Mavis Cooper, Ar-
thur Harden Roy, Ralph Michael
Wood, Leonard Poland e Alceu Mas-

sa de Albuquerque; de Florianópolis:
Edward Lewis Luckllng e Eugênio Stal-
dar e de Santos: Ivan Serra Guima-
ráes e Nello Soderl.

Procedente dos Estados Unidos,
com escalas pelas portos do norte do
Brasil, amerissou hontem, no Aeropor-
to Santos Dumont. um "Clipper" da 11-
nha internacional da Pan American
Airways, trazendo os seguintes passa-
geiros: de Miami: Cllti Imai, Stenley
Oyal, Adolph Marschall, FriedrlchBor-
chardt e Alvln L. Chason; de Port of
Prlnce: Juan Pardo Heren; de San
Juan: George G. Cobean; de Port oi
Spain: sra. Ella Tânia e Eric Hartret;
de Belém do Pará: dr. Galdtno Men-
des Filho, Fausto Amello da Silveira
Gerfe e José Hollanda Cavalcanti; do
Recife: Jacques Klerekoper, dr. Mario
do Rego Valença, dr. Romcro Cabral
da Costa. Rodolfo Sandreuter e Esta-
nisláo Cheerques e da Cidade do Sal-
vador: Michel Salomoni, professor Ju-
venil da Rocha Voz, sra. Alice Rocha
Vaz, srta. Mary Ann White, Carl Aune
e dr. Edgar Clayton.

Pelo avião "Electra", da linha ml-
nelra da Panair do Brasil, viajaram,
do Rib de Janeiro para Bello Horizon-
te: dr. José Ferreira de Andrade Ju-
nior, Gerson de Faria Alvlm, Kunito
Miyasaka, dr. Augusto Antunes, dr.
Silvlno Pacheco, sra. Noemia Pacheco,
Manoel Pacheco de Araujo, sra. Judith
Castro Araujo e dr. Affonso Penna Ju-
nior.

Pelo mesmo avião da Panair, che-
garam ao Rio de Janeiro, procedentes
de Uberaba: Adalberto Rodrigues, sra,
Celuta Leite Cunha e Edmundo Rodri-
gues Cunha Filho; de Araxá: Joseph
C. Gutwirth, Alfredo Amaral Neves e
sra. Beatriz Amaral Neves e de Bello
Horizonte: dr. Américo Aranha, Lon-
gobardo Bandeira, sra. Rozalia Vianna
Duarte e Abelardo Caítro.

Com destino a Buenos Aires, via
Paraguay, parte hoje, do Aeroporto
Santos Dumont. um avião "Douglas'.
da linha Internacional da Pan Amerl-
can Airways, conduzindo os seguintes
passageiros: para S. Paulo: Theodore
C. Wiehe; para Curityba: dr. Cyro No-
vaes Armando; para Foz do Iguassú:
Adolph Marschall; para Buenos Aires:
Donald G. Gardner, James H. Gray,

Jg PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 315
(LARGO DO MACHADO)
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Roges O. E. Marlot, Eduardo Bradley,
sra. Ella Tanl, Stenley Dial e Cllti
Iinnl. ,>'

Procedente de Buenos Aires, che-
gou hontem a esta Capital, o avião
Focke-Wulf "Arumanl", da Condor,
com os seguintes passageiros: de Bue-
nos Aires, srs. Guilherme Francovlch.
Júlio Tellechca o sua esposa D. Irmã
Tellechea, srs. Erlch Vogel o Wllhelm
Beutncr; de Porto Alegre, srs. Thlmo-
too Pereira da Rosa, dr. José Ernesto
Mueller e Otto Schuller; de S. Paulo,
srs. Rodolfo Buser, Hilton John Whlte,
Geraldo Brito de Macedo, Rodolfo
Dlanda, Leopold Josef Finck, José
Vieira Coelho, Joaquim Valente da Ro-
cha e D. Renné Bromberg.

Procedente de Belém do Pará che-
gou hontem a esta Capital, o avião"Tupan", da Condor, com os seguln-
tes passageiros: de Therezlna, sr. Al-
fonso Wernor Rodrigues; de Fortale-
za. sr. Raymundo Lopes Teiles; de Re-
cife, sr. Arnulf Hugo; de Bahia, srs.
Reinhard Wolff. Odilon Moura de Fa-
ria, Alfredo Lima Gomes, Oldcmar
Warner Kiener e D. Rosa Wolff e de
Victoria, sr. Gil Sobral Pinto.

Com destino a Porto Alegre, dei-
xa hoje esta Capital, o avião "Jacy",
ria Condor, levando os seguintes passa-
geiros: para S. Paulo. sr. Raymundo
Lopes Teiles; para Curityba, sr. Hcnri-
que Capper Alves de Souza e D. Elza
Gubbert Mendonça e para Porto Ale-
gre, srs. Erwino Hochwart e Robert
Curtis Woodhead.

Com destino a Belém do Pará deixa
hoje esta Capital, o avião "Malpo". da
Condor. levando os seguintes passagei-
ros: para Victoria, D. Dora Ornsteln
Gottlicb; para Bahia. srs. Hans Gre-
ve. dr. Sylvio Fróes Abreu, D. Suzanna
Joncker Abreu e sr. Erlch Burkardt;
para Recife, dr. Alcebiades Maeder
Gonçalves e Erlch Vogel e para There-
zina, sr. Álvaro Caldas Lima.
Fallecimentos

DR. RICARDO SEVERO — Em São
Paulo, falleceu, ante-hontem, o dr.
Ricardo Severo, uma das mais illustre»
figuras da colônia portugueza no Bra-
sil; O extineto era casado com uma
Irmã de Santos Dumont e ha muitos
annos se radicara no nosso paiz. For-
mado em engenharia e sclencias ma-
thematleas pela Academia Polytechni-
ca do Porto, de onde era natural, o
dr. Ricardo Severo pertenceu a gera-
ção de propagandistas da Republica
em Portugal, tendo sido fundador da
revista "Portucalia". na qual publicou
notáveis estudos sobre a archeologla
portugueza.

A directorla do Lyceu Literário Por-
tuguez, logo que teve conhecimento da
morte do dr. Ricardo Severo, imme-
diatamente resolveu tomar parte em
todas as homenagens que forem reali-
zadas á sua memória e tomou luto por
tres dias, fazendo hastear o seu pa-
vilhão em funeral.

Immediatamente telegraphou ao dr.
Marques da Cruz, pedindo para repre-
sentar o Lyceu e depositar sobre o fe-
retro uma coroa e ao mesmo tempo
apresentar pêsames á família do mor-
to. O dr. Ricardo Severo, na ultima
vez que esteve no Rio de Janeiro, vi-
sitou o Lyceu- e ha cerca de quinze
dias acceitou o convite para, no pro-
gramma dos centenários de Portugal,
organizado pelo Lyceu, falar sobre o
thema "Os filhos segundos de Portu-
gal: o império colonial portuguez, eco-
nomia e cultura".

PADRE EDMUNDO MONSAERT —
Falleceu, hontem. repentinamente, no
Collegio Santo Ignacio, de cujo corpo
docente era uma das figuras mais ex-
pressivas. o padre Edmundo Monsaert
S. J. Os fuheraes do illustre sacerdote
realizar-se-áo hoje, logo apôs o Offi-
cio Sagrado e a missa de "Requiem".
O esqulfe sahirá, ás 10 horas, da igre-
ja de Santo Ignacio, á rua S. Clemen-
te. para o cemitério de S. João Ba-
ptista.

MUSICA
OITO OU OITENTA

K' sabido qne, em tudo, o perfeito equilíbrio se busca no melo
tCiMno. Nem multo pnra a direita, nem multo' para a esquerda; E*
uma regro; nllíis, do bom viver, abster-se dos excessos.

O' brasileiro, poròm, niln sabe usar dessa ordem sensata das
coisas. Ou tudo ou nada, é o seu lenima.

Até n anno passado, vivíamos numa penúria Incrível de concor-
tos symplionlcos. Por mais que os críticos chamassem a attenção
elos responsáveis, nflo havia solução para o caso. E o próprio mães-
tro Szcnkar. com toda a sua reconhecida competência, não conse-
gulii realizar, cm 1939, senão tres audições com a Orchestra Muni-
clpni.

Quanto á Escola Nacional de. Musica, só raramente apresen-
tava esses mesmos elementos do theatro, "fingindo" propriedade suo,
ou os garotinhos de Joanldla Sodré, multo engraçadinhos, é ver-
dade, porem, em concertos, absolutamente falhos de interesse ar-
tlstico.

A pequena orchestra da Sociedade Propagadora e n conjuneto
principalmente do Conservatório do Districto Federa! completavam
as únicas realizações de musica symphonlca offercclclas ao carioca.

Nada, entretanto, de realmente Importante se ouvia un Kio. com
relação fis exlilhlções desse gênero.

Este anno, todavia, cilas vão não somente surgir em larga cs-
cala, como talvez até mesmo ultrapassem os limites dos preferen-
cias da nossa platéa.

Nada menos de 10 concertos estão aniiunclado.s pela Orchestra
municipal, sob a direcção de Eugen Szenkar.

Não seria demasiado esse numero, se estivesse Já, o nosso pu-
bllco preparado para ouvir a musica .symphonlca, sentindo as bel-
lezas c os encantos de que abundam as grandes paginas orchestraes
cio passado e do presente.

Em Paris, por exemplo, como noticiámos, realizaram-se tres con-
certos symplionlcos nu mesma noite, como inicio da temporada ar-
tlstlca. E nflo faltou publico para encher as tres salas, a despeito
da guerra.

No Kio, comttido, não aconteceria facto idêntico. Não teríamos
gente em quantidade e, sobretudo; qualidade sufficiente para se
interessar por tantas cxbibições de orchestra mima só noite.

Não é que não tenhamos ainda populaçfio necessária para uma
vltla artística mais Intensa. Os cinemas abarrotados de espectado-
res revelam o contrario. Mas, c que uos falta ambiente de cultura
e de bom gosto, cesa cultura e esse bom gosto que só lentamente
irá se infiltrando entre o povo, com a elevação espiritual de um' modo geral e, principalmente, musical, disto multo dependendo um
melhor rumo traçado ás emissoras nacionaes.

Tememos, por isso, que se tome excessiva a série ele IG con-
certos symplionlcos planejados pela Prefeitura. Que bello seria se
estivéssemos errados! Mas, não o cremos; não vae até lá o nosso
optimlsmo.

A metade das audições programmadas, realizadas com brilho e
perante uma sala repleta, Já seria uni bom passo no caminho do
progresso e representaria uma temporada confortgdora para quem
nada tinha até então.

D'OB

Temporada official

Por um lapso, nas legendas sub-
postas aos clichês dos artistas Gla-
dys Swarthout, Grace Moore e
Lawrencc Tlhr.tt, publicadas cmentender que Já estava assentada
nossa edição de hontem, demos a
a participação dos mesmos na lem-
porada official deste anno, no
Theatro Municipal, quando apenas
elles estão incluídos na lista dns
prováveis elementos que integrarão
o elenco da próxima temporada.

Yolanda França
Moreaux

Regressou definitivamente de Bello
Horizonte, afim de fixar residência no
Rio, a pianista Yolanda França Mo-
reaux.

A illustre artista realizará, breve, um
concerto entre nós, seguindo depois, em"tournée" pelos Estados nortistas.

Concertos de Heifetz
Continua aberta, na bilheteria do Mu-

niclpal, a assignatura para os concer-
tos que Heifetz dará nos próximos dia»
16 e 18, á noite e 20 e 22, á tarde.

Concertos Symphonicos
no Municipal

A primeira série de seis concertos dn
maestro Szentrar terá inicio a 30 do
corrente, ás 21 horas, achando-se a as-
signatura aberta no Municipal.

No Rival
AS PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES
COM "O TROPHÉO", DE ARMANDO

GONZAGA
A ansiedade do publico elegante -1a

Cinelandia será, emfim. satisfeita esta
noite, com a estréa da comedia "O
Trophéo". de Armando Gonzaga, que
promette continuar n suecesso da tem-
porada da Cia. Luiz Iglesias.

. ^^ '. v : ::*$v^B Hfc ¦:•:

BASTIDORES
"MARIA CACHUCHA", NO SERRADOR

Em prosegulmento da sua temporada
sob o controle do "S. N. T." do Ml.
nisterio da Educação e Saúde, no Ser-
rador. na Cinelandia, Procopio repre-
senta esta noite, no horário habitual
das duas sessões, a comedia de Jo-
racy Camargo, "Maria Cachucha".

Amanhã, sabbado, alem das sessões
nocturnns. Procopio realizará vesperal
da moda, ás IG horas, no Scrrador.
"MUSICA, MAESTRO';. NO RECREIO

Hoje. estará em scena novamente no
Recreio, pela Cia. de Espectaculos Mu-
slcados, ás 20 e 22 horas, a revista"Musica, maestro", de Victor Costa e
Floriano Faissal.

"A VOLTA DOS CABOCLOS", NA
CASA DO CABOCLO

Mais duas vezes irá, hoje, na Casa
do Caboclo, ás 20 e 22 horas, com
Jurema Magalhães, Pedro Dias, Anto-
nietta Mattos, Alda Santos, Rosa San-
drine- e outros no desempenho, a peça"A volta dos caboclos", de Duque e
Vi Cbocolat.

li ** RANDOlPHScÔn^^^8*^»
PRESTON FOSTER Wvlfc ~H S91 MARGARET LINOSAY IfcjM C, '&&

!I{ Voando aos céos, Bra^^aHfe^-.,^ inJ&Jl"
jl) na ânsia de amor, **^^7[ J**^Lyfflm
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palmerim Silva
"O Trophéo", é do gênero cheio de

humor que o publico assistiu durante
quatro mezes em "O maluco n. 4",
também de Armando Gonzaga.

Tomam parte no trabalho de Arman-
do Gonzaga: Eva Todor, Heloísa Hele-
na, Belmira de Almeida, Antonia Mar-
zulo, Modesto de Souza, Armando Ro-
sas, Raphael de Almeida, Danilo Ra-
mires e Cahué Filho. Os scenarlos são
de autoria de H. Colomb, estando a
peça vestida e moblliada com luxo.

Hoje não haverá vesperal "ver-
mouth". Serão realizadas á noite ditM
sessões ás 20.HO e ás 22 horas, com
números de variedades interessante*
nos palcos latoraes nos lntervallos tta
peça.

No Carlos Gomes
O REAPPARECIMENTO DA COMPA-
NHIA DELORGES COM "PERTINHO

DO CÉO"
O acontecimento cie hoje,, será t.

apresentação da Companhia Delorges,
em "avant-premiére", no Carlos Go-
mos, da Empresa Paschoal Segredo, ás
8 314, com hilariante comedia "Per-
tlnho do Céo", de José Wanderley c
Mario Lago, dois escriptores festejados.
Iniciando a temporada de 1940, em
homenagem á S. Excia. o dr. Gustavo
Capanema, ministro da Educação e
Saúde Publica. A distribuição da nova
peça será esta que conta com a eol-
laboraç&o do primeiro actor cômico
Palmerim Silva: "Margarida", Lucla
Delór; "Ananlas", João Martins; "An-
dré", Delorges; "Mozart", Palmerim;"Mima", Eíza Gomes; "Annibal", An-
dré Vlllon; "Gervasio", Carlos Medlna.

De amanhã em deante os especta-
culos no Carlos Gomes, serão por sez-
sões c a preços baratos, assistindo a
platéa carioca espectaculo de arte por
um elenco de artistas apreciados do
theatro nacional Amanhã, sabbado.
reallzar-se-á a primeira matinae ás
10 horas, a preços reduzidos c duas
sessões ás 20 o ás 22 horas.

Noticias diversas
Faltam apenas dois dias, hoje

amanhã, paia a realização no Repu-
blica. do espectaculo de Esmeralda
Ferreira e Izalinda Seramota, canto,
ias de radio, que na noite de depois
de amanhã, domingo, 7, vão apresen-
tar-se como actrizes dramáticas na-
quelle theatro da Avenida Gomes Frei-
re, além de se exhlblrem, no "fim de
festa", como Interpretes do folk.lore
portuguez. Esmeranda Ferreira e Iza-
linda Seramota tomam parte na re-
presentação do drama portuguez. iné-
dito no Brasil. "A Cruz de Guerra".
Será ainda representada a comedia"Cuidado com a noticia" e haverá
acto variado.

Reallza.se no próximo dia 17 do
corrente, no Theatro Gymnastiso, ás
20.45 horas, a festa artística dos acto-
res Carlos Machado e Jesus Ruas, que
deveria realizar-se no dia 31 de março
p. passado.

O Ballet de Montecarlo
no Municipal

A companhia de bailados de Monte
Cario dará seu primeiro espectaculo en-
tre nós, no Municipal, revivendo os
tempos áureos da dansa clássica. Pôde-
se afflrmar que para que esses artistas
conservem sua íórma, só lhes é per-
mlttido, como instantes de repouso, os
das refeições diárias. Fora disso, exer-
ciclos, ensaios, espectaculos, abrir e íe-
char malas, viajar, percorrer mundo.

Fazem, agora, suas despedidas dos
Estados Unidos e são 65 figuras, com
o colossal material scenico, colleccõcs de
vestiários, pintados por summldades, quevêem ao Brasil, por declsáo do prefeitoe esforço do maestro Sylvio Piergilll.

Na bilheteria do Municipal pôde ser
tomada a assignatura para oito espe-
ctaculos que se realizarão de fins de
maio a meiados de junho e que vão
constituir a nota differente da estação
theatral do anno corrente. Amanhã, ás
17 horas, encerra-se o prazo de pre-ferencia concedido aos assignantes da
temporada de bailados do anno pas-eado.

Musicas brasileiras irra-
diadas pára os Estados

Unidos
PRODUCÇÕES DO MAESTRO VILLA
LOBOS INSPIRADAS EM MOTIVOS

NORTE-AMERICANOS
No próximo domingo, por oceasião

da reabertura da Feira Mundial de
Mova York, será feita uma grande tr-
radiação pan-americana, da qual par-ticipará o Brasil.

Do programma organizado pelo De-
partamento de Imprensa e Propagan-
iVi. constam as seguintes musicas do
maestro Villa Lobos, inspiradas em
motivos norte-americanos:"Canto da nossa terra". "O trcnzl-
nho do caipira", "New York Skyline
Melody" (Melodia dos arranha-céos de
Nova Yorkl e íinal da "suite" — "Mo-
mo precoce". O solista será Arnaldo
Estrella.

A irradiação será feita das 16 ás
16.30, hora do Rio.

O ministro das Relações Exteriores
pronunciará, no inicio do programma,
uma breve allocução de saudação, em
nome do Brasil, a todos os povos da
America.

'izaht" de H. Villa-
Lobos

A opera "Izaht" foi escrlpta por Vil-la-Lobos, em 1012, nos lntervallos dastocatas nos thentros de revistas e ope-retas e restaurantes, especialmente noAtsyrlo.
Foram levados o terceiro e quartoactos desta opera em 1019. no antlcoTheatro S. Pedro.
Um rios casos mais interessantes naparte esthetica desta opera, é que ellaè toda baseada na escala tias melodiasciganas.
Deu origem a essa composição o mo-tivo de náo o considerarem aindn "com-

positor". nessa época, por não havereseripto nenhuma opera.
A Instrumentação dessa obra foi feitano anno de 1914
Personagens é interpretes da opera"Izaht". (que será executada em audl-

ção privada, sabbado. 6 do corrente, at21 horas, no Theatro Municipal):
Izaht. HILDA SCHENEIDER SINNEK;Enlht. RUTH VALLADARES CORRÊA:

Condessa de La Perle, MARION MA-
THEU SINGER; Conde Makian, REIS ESILVA; Perruche, ASDRUBAL LIMA;
Gamart, VICENTE CELESTINO: Four,
ALEXANDRE DE LUCHI; Mena. CLIO
MONTI PETINAU; Bernard, GEÒRGINA
NERY RAMOS: Hadan. MARIO BRU-
NO ; Alexandre e Paulo. SARGENTI
Maestros: SANTIAGO GUERRA, ROLF-
HIRSCHMANN. JOSE' VIEIRA BRAN-
DAO e BELLO BONO.

A entrada para essa audição será
íranaueada a todos os funecionarios da
Secretaria Geral de Educação e Cultu-
ra. mediante a apresentação da cartel-
ra funccional.

TAÇA "PAULINO
CAVALCANTI"

INSTITUÍDO ESSE PRÊMIO, COMO
UM ESTIMULO AOS CRIADORES

NACIONAES
A família Rocha Miranda offereceuao Ministério da Agricultura uma taça— a que deu o nome de "Paulino Ca-valcanti" — para ser disputada entreos criadores do zebu'.
As condições para a conquista desse

trophéo, o qual começará a ser dlspu-
tado na IX Exposição N. de Animaea
e Produetos Derivados, a realizar-se
em julho próximo, sáo as seguintes

l.o — A Taça Professor Paulino Ca-
valcanti será oíferecida ao expositor
ao melnor lote das raças NELLORE.
GYR e GUZERAT nascido no Brasil.
2.» — Os lotes seráo de 4 animaes,
concorrendo um macho e tres fêmeas,
ou 2 machos e duas fêmeas. 3.u — A
Taça Professor Paulino Cavalcanti li-
cará pertencendo delinltlvamenle ao
expositor que a levantar tres vezes
consecutivas ou intercaladas, com os
mesmos animaes uu com outios ani-
mães. 4." — Emquanto não tor «erl-
ficada a condição do art. 3.°, ficará
a Taça Professor Paulino Cavalcanti
sob a guarda do Departamento Nacio-
nal da Producção Animal, ft.° — o
expositor que levantai h Taça Pro-
fessor Paulino Cavalcanti receberá
uma medalha de prata e terá seu no-
me gravado na taça.
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ODEONl(Impróprio até 10 annos)
2." FEIRA

O Instituto dos Mariti-
mos vae pagar 100:000$

ao Syndicato dos
Estivadores

DESPACHO DO MINISTRO DO TRA-
BALHO NESSE SENTIDO

A Commissão Instituída pelo mlnls-
tro rio Trabalho, para proceder aos
exames e verificações necessários á
perfeita comprovação das operações
geradoras do debito, cujo pagamento
é reclamado pelo Syndicato União dos
Operários Estivadores do Rio de Ja-
neiro, apresentou ao titular daquella
pasta o reiatorio dos trabalhos effe-
clundos sobre o assumpto.

Nesse processo, exarou o sr. Wal-
dem ar Falcão o seguinte despacho:'•A' vista do relatório da Commissão
nomeada para apurar o debito allegado
pelo Syndicato União dos Operários
Estivadores do Rio de Janeiro, contra
o Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões da Estiva, autorizo o referido Ins-
tituto "ex-vi" do disposto no art. 243,
do regulamento approvado pelo decre-

NOTICIAS DA CEN-
TRAL DO BRASIL

NO TRAFEGO — O chefe do Trafego,
expediu hontem, a seguinte circular:"O serviço de licenciamento de trense o cumprimento de todas as dispo-sições indispensáveis á entrega de llcen-
ça aos machinistas devem merecer o
máximo cuidado por parte de quem seincumbe de executal-os e toda vigilan-
cia de quem tenha do flscallzãl-os.

Recommendo, pois, providencias devossa parte, no sentido do exacto cum-
primento de todas as ordens e lnstru-
cções existentes sobre o licenciamento
de trens.

Para effeito de medida repressiva de-vem ser consideradas faltas graves,qualquer erro, omissão, engano, equivo-
co, distracção, troca, descuido, emendaou qualquer Irregularidade na operação
do licenciamento, Inclusive entrega delicença aos machinistas.

Os casos de reincidência de faltas de-vem ser levados ao conhecimento daChefia".
NA CAIXA JORNALEIRA - O presi-dente da Caixa Jornaleira da Centraldo Brasil, .em nome dos associados da-

quella agremiação ferroviária, envioutelegrammas de agradecimento ao che-fe do governo e ao ministro da Viação,com referencia ao decreto que revalidaos concursos prestados pelos ferroviáriosantes da Lei do Reajustamento.
MOVIMENTO - pelos torniquetes daestação D. Pedro II. transitaram, hon-tem, 04.644 passageiros.
RENDA — Attingiu a cifra de 913:0845100 a renda da Central no dia3 do corrente.
REQUERIMENTOS — Pela Directo-ria dr Central foram despachados, hon-tem, os seguintes requerimentos:
Commissão Pró-Construcção da Igre-

Ja Catholica de Bom Jesus do Orte,Hyppolito Gouvêa Souto, Jorge Cor-rêa dos Santos, Maria Baptista Ribel.ro, Jorge de' Oliveira Granja, Améliade Souza Pinho e Rita Fernandes —
Compareçam ao Serviço Central deCommunicações.

Delflna Stalone, J. C. Miranda &Cia. Ltda. — Certifiquem-se
João Gonçalves Pimenta e Brasillno

Baptlsta ria Silva — Indeferidos, ávisti' das informações.
Empresa Int. de Transp. Ltda. —•

Dr: accordo com as informações, man-
terho o despacho anterior.

José Marqups — Dirija-se, querendo,i Associação Beneficente dos Prati-
cantes da E. F. Central do Brasil

Jrse Innocenclo de Amorim — Res-
lltvam-se; mediante recibo.

José Geraldo da Fonseca, Oswaldo
José Vlllar, Oscar Baracho dos S8n-
tos, Sebastião Antônio Alves, Sylvio
Lordelo Raposo, Euclydes Mancinnl,
Manoel de Oliveira Leijolo, Euclydes
ela Silva, Geraldo Augustinho da Cruz,
João Britto, José Augusto dos Santso
e Sebastião Custodio — O pedido iol
annotado, aguardem opportunidade.

Ermellno Castro Rodrigues — Ap-
provo.

Antônio Tavolaro — Pague-se a pre-sente reclamação, correndo a' despesa
de lúoçioti por conta da Estrada.

 |
to n. 4.268, de 19 de Junho de 1039,'1
e do art. 2.» da portaria ministerial I
SC-91, de 28 de junho do dito anno I— a pagar ao alludido Syndicato a
quantia de cem contos de réis 
(100:0008000) nos termos do laudo da
citada Commissão, cabendo á admi-
nistração do Instituto de Aposentado-
ria e Pensões da Estiva solicitar do
Conselho Nacional do Trabalho e ne-
cessario credito, na forma legal. Faça-
se expediente louvando os bons servi-
ços prestados pelos membros compo-
nentes da Commissão".

OS PERUS COM MEDO E OS
PERUS SENSATOS

La Fonlaine, numa das suas fa-
bulas, conta a triste historia dos
perus medrosos que, embora em-
polclrados cm segurança numa ar-
vorc, deixaram-se cngrolar pelasameaças e espertezas de uma ra-
posa fina, Acharam-se finalmente
tão cansados que acabaram porcahir, uns atrás elos outros, do alto
dos galhos.

O fahulista quiz mostrar que, à
força de nos suggcstionarmos com
as peores coisas que poderiam acon-
tecer-nos, acabamos por sermos in-
conscientemente victimas dellas.

Um peruzinhu sensato náo se
cansa cm olhar cegamente para o
perigo, sem nada fazer para se
precaver. Assim é, por exemplo, que
iodas as pessoas que vivem numa
região em que o paludismo amea-
ça, podem aproveitar a moral da-
quella fábula, tomando para isso
medidas rte precaução contra essa
temível molcstia. Os perus sensatos
não caem dos ramos das arvores
que lhes servem de salvaguarda.

Se se seguirem as doutas recum-
menclaçõci, da Commissão de Palu-
desmo da Sociedade elas Nações, to-
mando durante a estação das fe-
bres uma dose diária de 400 milli-
grammas de quinina a. titulo pre-
ventivo e uma dose diária de I
gramma a I gramma e 30 centi-
grammas de quinina durante 5 a 1
dias para o tratamento própria-
mente dito, nunca se é victima do
mosquito do paludismo. No seu re-
latorio (edição inglcza) publicado
em lllítS, a mesma. Commissão de
Paludismo, a paginas 125, salienta
que, entre os medicamentos ante-
paludlcos, a quinina oecupa ainda
o primeiro logar na pratica cor-
rente, cm virtude da sua efficacia
clinica e da sua toxicidade quasi
nulla, assim como do conhecimento
muito espalhado do seu uso e ela
sua posologia.

V. D. A.

O MELHOR DENTIFRICIO é aquelle que
desinfecta a boca. Use a

"ÁGUA RABELLO" (Curativa)
Distribuidores: Bspniin 1'ni-ninés Ss Irmãos — lt. ela Alfândega

181 — Telephone: 43-2417
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Cabellos brancos
ERAM BRANCOS MEUS CABÉÍLOS,
E TRISTE MEU CORAÇÃO. >

"PORÉM 
VOLTOU A' ALEGRIA [t

COM «XAMBú" FINA J-OÇAO ^

ÓPTICA MODERNA
CASA

ESPECIAL X$ÍS^I/ ,jT^

Arthur Jacintho Rodrigues
RUA 7 OE SETEMBRO, 47

EU 23-4437-mo OE JANEIRO

ÉwfeQ^jg}
5

flLMQVE
vocjam'

ANTI-GRIPPAL MARQUES

INDICADOR
Dr. Ubaldo Veiga

IMvl.LiJ, SYPIUÜS E VAKIZKS
ias., 4as., e (ias. das 4 ás 5 1/2

Dr. Motta Granja
Moicstlas do apparcino üiges-

tivo e Intestlnaes
ias., 5as. c Sab. das 'i ns 4 l/a

KUA DO OLVIDOU, 183
5." andar, rala 504

DR. SPINOSA ROTH1ER
Vias urinarias, doenças sexuaes.

ratamento endoscooico, hormônios
le iirustai,. Edifício Carioca, s. 2clX

Casa de Saúde da Gávea
Assistência medica permanente —
Religiosas, enfermeiras diplomadas
— Diária, 15S000 em quarto sepa-
rado — Doenças nervosas. (Juras

de repouso,.
ESTRADA DA GÁVEA, 151

Tels. 47-0UU3 e 41-0Ü98.
'1' ¦
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•"7 /--'emtoda parte e também nas residências 1
11 £-/VC£'/9AM£,A/TOS f/9/JMO/fOSOS SOt//fA/>Oi/ftOS. I
// MUITO BARATO MUITO RÁPIDO E MUITO BONITOS. I

rV CERA DOAAIMO'  I
L^ POSTO OE SERVIÇO E FABRICA. RUA «OutA FRANCO. 13-TtH 88-73 ti |

OEANNA DURBIK
. NAN GREV ? BARGMU REM)

2w tibOftlA

AFINADOR DE PIANOS
Cego habilitadíssimo, diplomado

pelo Instituto Hrnjnmln Oonstant.
nfina desde ISÇilllll. Tel. : ÍÍ-OIIO»,

0 FERMENTO
FLEISCHMANN
(Fabricado de accordo com o
processo da patente n.» 22.(125,

de 13 de Alirll de 1935)

E> DISTKIBUIDO l'ELA

STANDARD BRANDS
OF BRAZIL, INC.

AV. MSUKO II, 250
KIO DE JANEIRO

THEATRO CARLOS GOMES
HO.IE — "avant-premiére" is 8 li, em homenagem a S. Excia. o Dr.
Gustavo Capanema, Illustre ministro da Educação e Saudc Publica.

D 17 I í\ IJ C V Q npresenta sua grande Companhia
IjLUHUJjS com 0 i» actor cômico

P A L M E I R. I M NA ,,aAR!^""3Ac(ToíD,A

«Pertinho do Céo»
doa escriptores .tose- Wanderley e Mario Lago.

(Temporada sob os auspícios do S. N. T.)

AMANHA — 1.» "matlnec" lis Kl horas, dedicada ás familia» carioca».
Preços reduzidos.

DOMINGO — "mallnec" as IA hora» — Duag sessde» á« U0 e ás 8S horas
POLTRONA; IJtOO (Sello incluso).

O "GORDO E O MAGRO" SAO 2 — OS RITZ
SAO 3 — OS MARX 4 — MAS SAO 6 OS MALU-
COS DE LONDRES QUE VAO ABAFAR DE

RISO A CIDADE /^"^t
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B0LS4 DE CAFÉ'
THEOPHILO DE ANDRADE

A exportaç&o cafeeira
em março

O mez de marco lem a «ua J|"P2íta"SÍ2
,iu calendário cafectro do Brasil. E\' nelle
J ue se encerram o» embarques no ntjtlw.
Tempo» houve em que o prazo foi Proro-
íatío. Mas, uos últimos annos, a data pre-
fixada no Regulamento de Embarques tem
sao observada. Foi-o H«e «conteçeu tam-
bem na presente safra. A 31 do mez pos-
sado. foram fechados os despachos no In-
?erlo'r Dentro de pouco t«"^XÍ<7elfS5
lovniitniin o mappa dos despachos renos
nas divisas cstríías transportadoras e sa-
ber-se o volume exacto da safra de 19SM"-

No« temno" em que entravam slmulta-
neameiítTcafésndeq quatro »f»£ '«''«J;
èrrectlvainente, necessidade de pioroga^ilo

do prazo doi embarques. Esta necesslda-
de Ja nfto mais existe. Sfto poucos os ca-
fés que sobram, por liberar, da safra pas-
sada. E mesmo os cafés da safra em cur-
so Já estavam, em princípios dc março,
quasi todos despachados.

O fechamento dos despachos, no lute-
rlor, deve, pois, ter-se verificado som atro-
pelo nas estações, o natural atropelo de
todos aquelle» que s* preparam os seus
lotes no* últimos dias.

* * *
Março, mez de encerramento dos despa-

chos uo Interior, nfto 10I, por outro lado,
multo bom para a exportação. Oontlnun-
ram a actuar, durante elle, multas vezes
aggravados, os motivos que fizeram com
que o mercado em fevereiro estivesse um
pouco fraco. Mas, mesmo assim, o mez an-
terior apresentou uma exportação de ....
1.327..142 saccas. Emquanto Isto, em mar-
ço, a nossa exportação cafeeira ficou rc-
duzlda a 1.120.002 saccas.

A calmaria reinante nos negócios foi

grande. E, por isto mesmo, os preços nstl-
vuraiu fracos, embora nâo houvessem apre-
sentado declínio digno dc nota especial.

Or compradores do governo francez cs-
tiveram retrahldos, o que se pode verifi-
car, logo á primeira vista, pela exporta-
çao do porto do Rio de Janeiro, que foi
de apenas 200.394 saccas, quando, em fe-
verelro, fora de 340.040. Houve, também,
pouca sahlda de cafés baixos, no porto de
Santos, cuja exportação se reduziu, de te-
verelro para março, de 849.000, para ....
705.131 saccas. .„ •

Mas os portos de Victoria c Paranaguá,
que, no moz anterior estiveram fracos,
apresentaram, em março, boa exportação.
Aqui. nflo se trata de uma questão de
negócios, mas de facilidades de embarques.
Porque, agora, com a guerra, ha este ou-
tro factor, aue devemos sempre tomar em
conta, ao estudar a exportação: a navega-
çao para o estrangeiro.', Antes, havia sempre navios, dois c três
por semana, quando a cifra nao era maior.
Agora, com a guerra, nem sempre ha trans-

porte sufflclente para a "«J^SSjÇL "•_
eociada. No mez passado, commentamos o
K dc existirem,' em »*B™JH&!™<$n „?200.000 suecas vendidas ao governo fran-
cez, sem que houvesse ™Dor4tc„Ea™ 8
mesmas. O caso, porém, nflo é «'«man-
te. Trata-se, As vezes, apenas do MB»"""-
os vapores estrangeiros, quti levam o café
para a Europa têm que ownlur os seus
planos de viagem, de accordo co u p-
slbllldade de se reunirem em comboio»
assim que deixem as agnas terrltorlaes
americanas.

Todos estes factores influíram na ex-
portaçfto de março, que foi a seguinte.

Knntns ... 755.131 saccasnau los .. .. •• . „..„ ¦.„» ii
Rio de Janeiro . •• ill{Â'Ei ..
Victoria 55'??? -
Paranaguá .. .. •• %',-ki ..
Migra dos Reis .. «M-WW
flahla 7Í£j »
Recife 5~~

nlBòletins das Directorias de Infantaria,
Artilharia e Cavailaria

Apresentações de officiaes - Requerimentos ÍiW**^SSSMf
-1. , i, , i t m. • , l.o b. c. o musico de 2.» classe Lui» teanbfeef.ncia k .... . 
Directoria de Infantaria Lovato, afim da preencher iima^ vaaa

Total 1.120.092 saccas

CAPITAL FEDERAL, ..... . .... ..—
DE 1940 — BOLETIM INTERNO

 N.o 70 —-
Publica-se, dt ordem do esmo. ir.

ministro, para a devida exeoucAo, •
seguinte:

APRESENTAÇÕES A ESTA DIRE-
CTORIA — TENENTE CORONEL Or-
lnndo de Verney Campello, do S.o B.
C, por ter aido rcctlílcada sua ola>-
ntfciaçâo para ene Batalhão e seguir
destino; CAPITÃES — Evilasio Gon-

e mit»; do 7.o R. I. para aj«. *• £.o musico de 3.» olwse Pedro Pereira
dos Santos, afim de substituir o mu-
Rico do 4.» classe (Calxa-Clara), na
forma estabelecida pelo art. 3.° do
deoreto-lel n. J.MB. do l.o-XI-939; da
E. M. para o 7." R. I., o musico do
S.» classe Claudlonor pires Conceição,
afim de substituir o musico de 4.»
classe ICalxa-Clara), n»j forma esta-
boleclda polo art. 3.» do decreto-lei

1.128, de l.o-XI-939destino; cafitabb — evnasio uon- -—í «a r_, i o.vi 939.
çalves Vlllanova, desta Directoria, por n-I£AN_riRO. do Contingente da E
haver, terminado o l.o período do C. E/S™ B 

' 
ond, é excedonte, para preP. J. para que foi sorteado; Moysés _,;„£„,".'«»" nnntin«ente da E. M.

Castello Branco Filho, do S, G. H, E.,
por ter de seguir para Sao Paulo um

TRANSFERENCIA DE OFFICIAL
BEOTIFICAÇAO - *«»• ?eVc?s
cessldade do serviço, a *';„££"_??„.
d™" tenente Jefferson Cardlm Alen-
csr Osório, como sendo do I|4.o R. A.
D, C P. ?• o 113.0 R. A. D c i«
&, 

".• 
íaÒVara-ó OVO O.A. C (Co

íumbá), como publicou o B. I. n. «0.
de 18 do mes findo.

COMMERCIO, PRODUCÇÃO E FINANÇAS
MERCADO CAMBIAL

O mercado cambial abriu hontem com o Banco
do Brasil colando a. "bra a 708900 e o dollar a
19Í810 para o bancário. Assim deixamos o mer-
oVdo noPprimeiro fechamento Reabriu, co«n c,**n-
ee do Brasil sacando a libra a 7l^uu e ic»
"c^Banco do Brasil afflxou o> «egulnte aviso:
•Vendemos nossas "brancas cobranças de outro,
bancos quotas e remessas para importação, n»o
seguintes condições 

£ _ig_A
Abertura Reab. Fecham.

708900 718200 71*070
198810
$405
3S390 '
48450 -—
180011 —'
S700 '

10S530 '
41730 '
4S670
7S850 •
$666

O Banco do Brasil afflxou as seguintes taxae
para compra no cambio offlclal e livre:

A 90 D/V. _ _Abertura Reab. Fecham.
16S460 16S460 18S460
198630 10$630 19$030

A* VISTA
1GS500 16$500 1GÍ500'. 
19S680 ' 19S680 10S680

POR CABO
163520 161520 16$520
19$700 19S700 19$700

REPASSE AOS BANCOS
Dollar (Official) . . 16Í560 16$560 1ÕJÍ60

6 Banco do Brasil affixou a seguinte tabeliã de
cambio livre especial: m„i.'i_.

Abertura Reab. Fecham,
nnllnr (venda) . . 20S700 201700 20»700
Dás?: coTpra):: 2o$2oo 20*200 205200

Câmara Syndicai dos Corretores
BOLETIM DF COTAÇÕES DE CAMBIO. FIXADO

EM 3 DO CORRENTE

Banco, foi o seguinte :

Hontem • •
Desde l.o do corrente.

Quantidade
51.093

155.098.079

Londre»
Nova York .. .
Pcris
Bélgica, ouro.
Suissa
Itália
Bseudo
Florlm
Coroa sueca..
Pesa argentino
Peso uruguayo
Peso chileno..

Dollar (official)
Dollar (livre) .

Dollar (official)
Dollar (livre) .

Dollar (official)
Dollar (livre)

Total  155.149.172
MOEDAS DE OURO

Libra 175*700 || Franco . . . 71000
Dollar! . 36$100 II Franco eulwo. 7W0I
COTAÇÃO DO PREÇO DA GRAMMA DE PRATA

A Casa da Moeda fixou, para acquisiçao das
moedas de prata do antigo Império e da Repu-
blica. os ágios de 157 % e 98 %. respectivamente,
para os do antigo cunho colonlaes. os aglos de;
(SOS % as doa valores de Í020, $040 e 0»80; 509 _.
as de $180, $320 e $840 e o de 448 % a de 1060.

Quanto i prata fina, a sua acquisiçao 6 feita
A razto de $220 a gramma.

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 4.

Praças Offlclal
Londres 69a311
Paris
Itália
ü. Mark
Portugal
Bélgica, belgas. . 
Suissa
Suécia
Dinamarca ..7772
Nova York 16$560
Uruguay
Argentina
Hollanda
Japão
Canadá —

OURO FINO
O Banco do Brasil adquiria, hontem, a gramma

le ouro íino na base de 1.000/1.000, em barras ou
amoedado, a 24S00O.

OURO COMPRADO
O movimento de compras effectuado por este

Livre
71S402

$405
1J001

$700
38388
4$448
48730

19S814
7(1900
48670
10S542
4S670

Especial
758120
$488
$942
3$093
(«24

4S887

4$650
208715

5$013

17$900

Abertura Hoje
S/Londres, tel., p/dollcr . 3.56 %
S/Londres, 90 dias .... 3.53 %
S/Paris, tel., por F. C. . . 2-01 %
S/Genova, tel., por F. C. . 5.05
S/Madrid, tel., por F. C. . 9.30
S/Amsterdam, tel., C. C. 53.09
S/Berne, tel., por F. C. 32.44
S/Bruxellas, tel., p/F. C. 17.03
S/Berlim, tel.; p/M C. n/c .
S/Stokolmo, tel., p/K. C. 23.82
s . >¦¦.(, •"! .«íi Kiin 22 73
S/Copenhaune. ti. p/K. C. 19.32
S/Lisboa, tel., p/eses., C. 3.48 _
S/B. Aires, tel., p/peso, C. 23.30

EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 4.

Fechamento, a vista:
S/Londres, £, t/venda . .
S/Londres, £, t/compra .
S/N. York, 100 $, t/venda
S/N. York, 100 $, t/comp.

Official:
B/Londres. p/£. t/venda .
S/Londres, p/E, t/compra.

EM MONTEVIDEO
MONTEVIDÉU, 4.
Fechamento, & vista, livre- Hoje

S/Londres, £, t/compra 9.21
S/Londres, £, t/venda . 9.17
S/N. York, 100 $, t/venda 257.60
S/N. York, 100 $, t/comp. 257.00

EM PARIS
PARIS, 4.

Taxa telegraphlca:
S/Nova York, por franco
B/Londres, poi franco
S/Italla cai 100 liras

Hoje
15.35
15.33

430.50
430.00

17.00
15.00

Anterior
3.85 %
3.52 %
2.01 %
5.05
9.30

53.10 «A
22.45 "A
17.07 'A
n/c.
23.83
aa rs
19.32
3.48

23.30

Anterior
15.28
15.25

429.60
429.00

17.00
15.00

Anterior
9.17
9.12

257.50
257.50

S/Bruxellas. por £. belg. 23.55 a 23,70 23.55 a 23.70
S/Lisboa, por £, escs. 102.75 a 103.12 102.37 a 102.87
S/Copenhague, por Kr.. 18.37 a.18.62 18.37 a 18.62
S/Oslo, por Kr ... 17.CS a 17.76 17 «5 «17.76
S/Madrid, por £, peseta. 38.50 38.50
S/Stockolmo, por Kr.. . 16.85 a 16.95 16.8D a 16.95

TELEGRAMMA FINANCIAL
LONDRES, 4.

FECHAMENTO
Para desconto

Banco da Inglaterra . .
Banco da França .. . .
Banco da Itália ¦ • ¦ •
Banco da Dinamarca ..
Banco da Hespánha . .
Banco da Allèmanha . .
Em Londres, 3 mezes. v.
Em Londres, 3 mezes, c.
Em Nova York, 3 meze?

Cambio* vista:
Londres s/Bruxellas frs.
Gênova s/Londres. Uras.
Gênova s/Parls, 100 frs..
Lisboa s/Londres, t/v .

por £, escudos
Lisboa s/Londrss, t/c,
por £, escudos

4338000
458000

Hoje
2 %
2 1.

4 Va V.
4 >A %

n/e.
n/c.

. 1/18
7/18

V* %

Anterior
2 %
2 %

4 'A %
4 Vi %

n/c.
n/e.

1 1/16
7/16

Vi %

23.55 a 23.70 23.55 a 23.70
70.50
40.00

103.12
102.75

70.79
40.15

102.87

ACCÔES DE BANCOS
Banco do Brasil .. ••,•••••• ¦-¦'¦
Banco dos Funccionarios Públicos

ACCÔES DE COMPANHIAS
60 Cia. petropolitana .. ..  "ísoou

100 Cia. Brasileira Diamantlfera . . «$ooo
275 Cia. Docas de Santos, nom. . . . 2"$000
250 Cia. Sfto Jeronymo  «JiS™76 Cia. Cervejaria Brahma  ,-nSninnn180 Cia S A. Martuscello  J OOOWOO
400 Idem, idem, idem  }:SS?S300 Idem, idem, idem  1:2Í?!22S

50 Cia. Belgo Mineira  3518000
DEBENTURES „„,.„«.

300 Banco Lar Brasileiro  3035)008
TRANSFERENCIA DE APÓLICES

A Câmara Svndicai enviou I Caixa de Amortl-
«acuo para o set viço de transferencia de apolleei
tia Unlâo. nominativas, as Requintes médias cal-
mlertii!! rtBK nnprncf>»i< df hotitfwi na Bolsa

gozo de férias; PRIMEIRO TENENTE
Francisco Humberto Ferreira Fleury,
do 20.° B, C, por ter sido transfe-
rido para esse B. C. e continuar na
E. E. F. E.; SEGUNDO TENENTE DA
2.» CLASSE. DA RESERVA DE 1.» LI-
NHA Carlos de Mattos Novaes, do 3.«
R. I.. por ter sido' dispensado, a pe-
dido, da convocaçfto. ._ '

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
— Joaquim Victor, musico de 1.» cias.
se do IO.» R. I., pedindo reengaja-
mento: — "Concedo «engajamento por
dois 12) annos, a contar de l.o-III-
939, de accordo com o art. 145, do
decreto-lei ri. 1.187, de 4-IV-939, por
se achar amparado pelos art. 142 do
referido decreto-lei e aviso n. 818, de
22-VIII-939". Em 23-111-940.

Antônio Augusto da Silva, musico d*
3.a classe do 20.o B. C. pedindo re-
engajamento: — "Concedo reengaja-
mento por dois (2) annos, a contar nente Benedicto Maia Plntt
de 3-V-939, em face do avslo 639, de da, do I|3.o R. A. D. C.
ll-VH-939, de accordo com o art. FERIAS CASSADAS — Sejam cas.
... J. ,.,., _ 1 ,„n a. a. I gadas ,,, Mrlaí em cujo gozo se acha

eiioher vaga no Contingente da E. M
o soldado Domingos Gonçalves.

PERMISSÕES - Concedo permissão
para gozar o transito nesta capitai,
ao l.o tenente Honorlo Aréa Leiio Pa-
rentes, ultimamente transferido para
o Batalhão Esonla. o/»«t»»
(a) BOANERGES LOPES DE SOUZA

Cieneral dc Brigada.
Diicotor de Infantaria

CONFERE
JOÃO BAPTISTA RANGEL
Major Chefe do Gabinete

Directoria de Artilharia
CAPITAL FEDERAL. EM 4 DE ABRII

DE 11)40 — BOLETIM INTERNO
 N.o 79 

Publlca-ie, de ordem do exmo. ir.
ministro, para a devida execuçfto, o
seguinte: „

MATRICULA NA E. A'. O. — De-
signo para effectuar matricula na E.
A. C, no corrente anno, o l.o te.
nente Benedicto Maia Pinto de Almel-

ft) 
l^NT&V FERNANDES DANTAS(,) 

General de Brigada Director
CONPCLBEISTHENES BARBOSA

Major Chefe do Gabinete

Directoria de Cavailaria
CAPITAL FEDERAL, EM * Ç|_AiEU'DE 1040 — BOLETIM INTEBNO

PublIea-eiTne ordem dc exmo. er.
ministro, par» a devida execução. •
"APRESENTAÇÃO - Apre.entou.ie,
hontem, a esta Directoria, o major
Arthur Carnaúba, do Q. B. M., por
ter sido exonerado de »"»»«£'*_:
fe do Curso de Cavailaria e gomead»
adjuneto de Tactlca Geral da B. E. M.

(Conclue na 11/ pagi»**

805)006
812JO00

102.37

Hoje Anterior
43.80 43.80

178 62 176 62
n/cotado a/cotado

EM LONDRES
LONDRES, 4.

Fechamento Hoje Anterior
S/N. York. p/t. ti. 4.02.50 a 4.0380 4.02.MI a 4.u:<.8í
B/Paris, por K. fr» 176.60a 17876 176 6(1 a 176.76
S/Amsterdam por E. fr. 7.55 a 7.58 7.55 a 7.88
S/Genova, por £, liras . 69.25 a 70.25 70.00 a 71.00
8/Berne, por £, francos 17.85 a 17.95 17.85 a 17.95
6/Berlim, poi t, maicos n/cotado n/cotado

BOLSA DE TÍTULOS
O movimento verificado de negócios hontem, na

Bolsa de Títulos, que funecionou calma e bem'collocada, foi mais activo, como se vê abaixo:
VENDAS REALIZADAS HONTEM

APÓLICES UERAES
1 Uniformisada, 500?, 5 "A, á razão

46 Uniíormisadas, de 1:000$, 5 %. .
40 Div. emissões. 1:000$, 5 %, nom.
83 Idem, idem, idem, idem

Div. emissões, 1:000$, 5 %, port..
15 Idem. Idem. idem, idem
89 Idem, idem, Idem, idem

140 Idem, idem, idem, idem
REAJUSTAMENTO

67 De 1:000$, 5 %, port., títulos . .
OBRIG. DO THESOURO

10 De 1:000$. 7 %, portador, 1921 .
De 500$, 7 %, portador, 1930 . .

108 De 1:000$, 7 %, portador, 1932 .
66 De 1:000$, 7 %, portador, 1939 .

APÓLICES MUN1CIPAES
12 Emp. de 1904, portador, c/Juros.

370 Emp. do 1931, de 200$. 5 %¦ port.
96 Dec. 1.623, de 200$, 6 Vc ... •

MUNICIPAES D08 ESTADOS
118 B. Horizonte, de 1:000$, 7 %, pt.

APÓLICES ESTADUAES
15 Minas, Ç00$. 7 %, port., ex/Juros
39 Minas, 1:000$, 7 %, portador . .

1.210 Minas, de 200$, 5 %, 1.» série. .
40 Minas, de 2008, 9 fr, 2.» série. .

277 Idem, idem. idem, idem
350 Minas, de 200$, 7 %, 3.» série. .

80 Idem, idem. idem, idem
Pernambuco, de 100$, 5 %, port.

50 Sáo Paulo, de 200$, 5 fé, port. .
Idem. idem, idem, idem
S&o Paulo, de 1:000$, 8 %, unlf. 1

360 Idem, idem, idem, idem  1
Idem, idem, idem,, Idem  1

Apólices uniform., 8 f., miúdas.
Apólices uniform,, de 1:000$, 5 % . . .
Auolices rratBdo da Bolívia, l:000$000. 

3 %. nominativas ¦ • 580$00d
Apólices, div emissões, de 6 * mlu-

das. nominativa»  8008000
Apólices, div. emissões, de 1:000$, 5 %
nominativas,

Obrigações rodoviárias, nom
STOUK EXCHANGE DE

LONDRES, 4,
— TÍTULOS BRASILEIROS —

Fenham<n"c>. iüimpredn

8118001
, ., 7005000
LONDRES

805S000
812S000
810$000
812$000
8308000
831S000
8328000
833(000

8678000

:015$000
5228000
:1008000
I0105OO0

5248000
194$00O
1608000

855$000

415ÍO00
845$000
1458000
173$000
1738500
158S500
1598000
818000

1928500
193$000
:039$000
038ÍO00
;040$000

5 %,

38. 0
34.10.
9.15.

10.10.

38. 0
34. 0.
9.10.

10.10.

33. 0. 0 33.15. 0

ex/d. 29. 0.
9.10.
8. 0.
3. 0.

28.10.
9.10.
6.. 0.
3. 0.

30. 0. 0

6. 0. 0

11.13

30. 0. 0

5.17. 6

11.12

Funding, b °k, £, ex/dlv
Novo Funding, 1914. . ,
Conversão, 1910, 4 %. .
Emp. de 1913, 5 "/,
Funding de 1931."B", 40 annos. .

ESTADUAES
Dlst. Federal, 5 f, ..
R de Janeiro, 1927, 7 %
Bahia, 1928, 5 %. . . .
Ptrá, 5 
City of S. Paulo, Impr.

and Fressold Co., Im. .
TÍTULOS DIVERSOS

Bank of Lond. Sc South
America, Limited . . .

Braz. rraotlon Light ti
Power Co., Limited. . .

drasll Warrant Agen. Sc
Finance Co., Limited. .

Cablea St Wireless, Ltd.,
Ordinárias

Co. Coal & Wilson .Ltd.
Emp. Chem. Indust., Lt.
Leopoi. Railway C. I td.,

6 IA %, 1915 ....
Lloyd's Bank Ltd., ("A"
Shares)

Rio de Jan., City Impr.
Co., Limited

Rio FJour Mills Sc Gra-
naries Limited, ex-div.

S. Paulo Railway C. Lt.
Western rei., Co.. Ltd.,'

4 %, Deb. Stock ... -..-..
— TÍTULOS ESTRANGEIROS —

Emp. de Guerra Britan-
nico, 7>A %, 1927-47 . 99. 5. 99. 6.

Consols., 3 Vi %. . . . 72. 5. 0 72.10.

142 do decreto-lei n. 1.187, ds 4
IV-939 e aviso n. 818. de 22-VIII-939".

INSPECÇÃO DE SAÚDE — AO exmo.
sr. general Director da D. S. E. fo-
ram solicitadas providencias no sentido
de ser mspeccionado de saúde o te-
nente coronel J060 Moraes .da Nie-
meyer, por ter dado parte de doente.

LICENÇA NAO GOZADA — Sejam
averbados nos assentamentos dos ca-
pitíes Eduardo Peres Campello de Al-
meida e Milton Torres, a existência
de dois decennlos de licença n&o go-
zada, de accordo com o aviso 1.116,
de 8 de novembro de 1939, para fins
de inactividade. _„___..

MOVIMENTO DE PESSOAL —
TORNO sem effeito a transferencia
do 2.0 tenente da reserva convooado
Waldemar Soares da Rocha, do 25,o
B. C. para a Cia. de Fronteiras de
Porto Velho, publicada no B. I. do
mez findo. , ,De sargento — O exmo. sr. minis-
tro transferiu do contingente da E.
E. F. B., onde é excedente, para o
da Escola das Armas, o 3.o sargento
Cornelio Alves da Motta. (Prop. 2139,
üe 10-111-940, da 1.» Div. Dir. Inf.).

De praças — TORNO sem effeito a
transferencia do musico de 1.» classe
José Francisco Ramos, do 13.o B. C.
para o 12.o R. I.

TRANSFIRO, «em onui par» o»
cofres públicos: Do 15.o B. C. para
a B. P. C, o musico de 1.* classe

0. 6.10 <A 0. 6. 4 Mi

61.
0.
1.12.

'A 60.15.
0. 3.
1.12.

nesta capital, o l.o tenente Benedicto
Maia Pinto de Almeida, em, virtude
de sua designação para matricula na
JJ '* ¦ A' '¦'.' O

APRESENTAÇÕES — Apresentaram-
se, hontem, a esta Directoria, oi«-
guintes officiaes: TENENTES CORO-
NEIS — Nicanor Guimar&es de Souza,
da B. B. M., por ter sido designado
para servir no E. M. da 9.» R. M.
e ter entrado em transito; Thaleg «le
Azevedo Villas Boas, do 8.0 R. A. ».,
por ter sido rectlflcada sua clasgifl-
cação para o 8.0 R. A. M.; Asdrubal
Palmelro Escobar. do I|3.o R. A. D.
C, por tor sido- desligado do gabinete
do sr. ministro em virtude de Bua
promoção; MAJORES — Pedro Lu»
Monteiro de Barros, do I|3.o R. A.
D. C, por ter vindo ao Rio com per-
missão: Jo&o de Deus Pessoa Leal, por
ter sido designado chefe de SecçSo
da I. G. E. E. e desligado do G. E.;
João Evangelista de carvalho Sayfio
Lobato, do 4.0 G. A. Do por ter
vindo com permissão gozar férias nes-
ta capital; PRIMEIROS TENENTES -
Benedicto Mala Pinto de Almeida, do
3 o q. o., por terem sido cassadas as
íérlas em virtude de sua matricula
na E. A. C e regressar á eua uni-
dade para passar a carga; José Good
Lima, do l.o R. A. M., por ter aido
transferido do l.o G. A. Do. para o"o 

R? A. M.; SEGUNDO TENBNT*

dino em dô); do I8.0 B. C. para o pitai em gozo de lérias.

"METRÓPOLE - CH. NA-
GIONAL DE SEGUROS DE

AGCIDENTESDO
TRABALHO"

Assembléa Gerai
Ordinária

2.» CONVOCAÇÃO

Ètn virtude de nH* ter havia*
numero legal per» $» Pí»"»1™ «"£
vocação da Assembléa Ordinária,
sfto novamente convidados o» Sra.
Acclonlstas para se reunirem em
Assembléa Geral Ordinário, a rea-
lizar-se no dia 18 do corrente, as
18 1/2 horas, na sede da Çompa-
nhla, A Rua 1.° de itfarço n.° 8».
nesta Capital, afim de tomarem
conhecimento do Relatório, Ba-
lanço e Parecer do conselho ris-
cal, relativos ao exercício encer-
rado em 30 de Dezembro de 19J8,
deliberarem sobre os mesmos •

elegerem os membros do Conselho
Fiscal e seus supplentes.

continuam & disposição dos Sra.
Acclonlstas os documentos a, que
se refere o art. 147, do Dec. 434,
de 4 de Julho de 1891. — Blo de
janeiro, 1 de Abril de 1940. — A
Directoria.

18. 0. 0
2.11. 0

0.17. 6

16. 0. 0

2.11. 0

0.17. 4 'A

BANCO FINANCIAL NOVO MUNDO
AUTORIZADO A NJNCCIONAR PELA CARTA PATENTE N.« 1235

1. 7.
46.10.

1.
44.

B8. 0. 88. 0. 0

MATRIZ:
65 — RUA DO CARMO — 67
Phone 23-5911 — C. Postal 919

RIO DE JANEIRO

C A P I X A L 12.000:000$000

End. Tel. "MUNBANCO"

BALANCETE DA MATRIZ E FILIAL ENCERRADO EM 30 DE MARÇO DE 1940

FILIAL: ,_,
57 — RUA BOA VI8TA — W
Phone 2-5149 — C. Postal 2980

SAO PAULO

C A" F É
O mercado de café disponível

funecionou hontem, sustentado,
com os preços inalterados e bas-
tante activo. Cotou-se o typo 7
ao preço anterior de 148000 por
10 kilos, na taboa e vederam-se
durante os trabalhos 2.823 sac-
cas, contra 1.130 ditas anterlo-
res. Fechou sustentado,

COTAÇÕES POR IU K1L08
Typo 3, 18S900 I Typo 6, 16$40O
Typo 4, 168400 Typo 7, 14J000
Typo 5, 158900 I Typo 8, 148400

Pauta menMii - Estado de Ml-
ias, cate commnm. 18600; caf4'mo. 28000.

Pauta semanal - Estado de
Rio, cate commum, 18650.

O anno passado o typo 7 foi
cotado ao preço de.138200 por 10
kilos.

MOVIMENTO DO DA 3
Saccas

Stock em  .. 589.646
Entradas:

Feia Leopoldina. 6.714
Pela Central ... 4.944
Reg. Flum. Rio . 546
Reg. Esp. Santo . 680 12.884

Total  602.530
Embarques ;

Cabotagem 205
Total  602.325

. Consumo local 500

Btock em  601.825
Idem, anno passado . . 696.790
Entradas geraes em 3 . 32.670
De l.o de julho .... 2.602.034
Idem, anno passado . . 2.486.891
Sahldas geraes em 3. . 6.929
De l.o de julho .... 2.569.144
Idem, anno passado . . 2,137.531
Revertido ao stock des-

de l.o de julho .... 186.616
EM SANTOS

MOVIMENTO DO DIA 4
Mercado - Hoje. estável; ante-

rlor, estável; anno passado, es-
tavel.

N. 5, disponível, por 10 kilos,
(molle) — Hoje, 188000; anter.,
188900; anno passado, 198400.

N. 4, disponível, por 10 klloa
(duro) — Hoje, 178300; anterior,
178300; anno passado, n&o hou-
ve.

Embarquei - Hoje, 89.814 eao-
•as; ant., 21.913; anno passado,
14.658.

Entradas até ás 14 horas —
Hoje, 40.004 saccas; ant., 30.626;
anno passado, 17.082.

Existência de hontem por em-
barcar, 1.946.443 saccas; ante-

rlor, 1.936.353 ; anno passado,..
2.269.626.

Sahldas — Para a Europa,...
18.959 saccas.

EM VICTORIA
MOVIMENTO DO DIA 4
mercado de caíé disponível

regulou calmo e o typo % foi co-
tado a 148000 por 10 kilos.

ESTATÍSTICA DO CAFÉ'
Sacca»

Entradas  3.249
Sahldas  24.075
Em stock  114.494

NO HAVRE
HAVRE, 4. — Preços do mer-

cado de café:
Rio de Janeiro, (Terreiro), (Un-
•reshed), para entrega de lanei-¦o a dezembro de 1940:

Francos
fypo  320 a J28
rypo  316 a 318
rypo  313 a íií
rypo  310 a 312
Santoi, "extra-prlme" 352 a 37U'Prime"  341 a 368"Superior"  34U a 3*1•Qood"  336 a 331

EM LONDRES
LONDRES, 4.

fhCHAMENTO
Hoje

r. 4, Sup. San-
tos. prompto p.
embarque . . .

/, Kio. prom-" em maio . .
pto p/embarque

Typo  458000 a 4680(10
Typo  428000 a 431000
Ceará-Fibra mídia;
rypo  Nominal
Typo  428000 a US00D
¦iHuas-Plbra curta
rypo NominalJaulista-Ffora curta
rypo 3 e Nominal

MOVIMENTO DO DA 3

Stock em 2,
Sahldas. ..

Stock em 3.

Fardos
8.857

345

6.512

Hoje Ant.

Nao nouve entradas.
EM SAO PAULO

MOVIMENTO DO DIA 4

Mercado . . . .
Disponível:

S Paulo Fair, N."Standard" . . .
S. Paulo Fair, N.
Fair

Am Fully Midi;:
Un. Stand., 1936.
Amer. Futures:
Ent. em maio . .

em julho ." em out. ." em jan. ." em dez. .
em março

Estav. Calmo

7.89 7.73

7.74

7.80
7.84
7.60
7.50
7.48
7.44

7.88

.7.73

7.70
7.72
7.46
7.38
7.34
7.30

MOVIMENTO DO DIA 1
Saccos

Stock em  80.038
Entradas :

De Pernambuco. 7.988
De Maceió . . . 1.000 8.988

Total .,
Sahldas.

98.024
1.250

Ent.

ABERTURA
Comp.

cm abril . .
em maio . ,
em Junho .
em julho .
em agosto .
em set. . .
em out. . .
em nov. .
em dez.

548500
538800
528100
518800
51ÍO00
518300
508800

n/c.
508000

Vend.
n/c.

638900
528500
528000
518800
528000
518800
518800
618600

Ant.

35/6 35/6

528500 538100
30/6 30/8

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 4.

' rfciUHftMENTO
iCxntrncto do RIO)

Boje
Ent. em maio ." em Julho ." em set. ." em dez. ." em março
Vendas do dia
Mercado

4.25
4.25
4.24
4.23
n/c.

Allt
4.25
4.25
4.24
4.23
n/C.

Calmo Estar.
Inalterado desde o fechamen-

to anterior.

ALGODÃO
O mercado de algodão func-

olonou hontem estável, com os
preços inalterados • negócios re-
guiarei.

COTAÇÕES POR 10 KILOS
Sendâ-Flbra longa:
Typo  488000 C 498000
Typo  468000 a 418000
Bcrtóes-Flbra média:

Foram vendidas 5.000 arrobas
Mercado tirme.

FECHAMENTO
Comi) Vend

Ent. em abril . . 545000 545900" em maio . . 535M0 53S500" em Junho . n/c. 525400" em Julho . n/c. 528400" em agosto . 515000 518800" em set. . . n/c. 525000
em out. . . n/c. n/c." em nov. . . n/c. n/c.
em dez. . . n/c. n/c.

Nao houve vendas.
Mercado apenas estável.

PREÇO DO DISPONÍVEL
Typo  545500 a 551500
Typo  545500 a 558500
Typo  545000 a 558000

EM PERNAMBUCO
MOVIMENTO DO DIA 4

Hoje Ant.

CHI lUtt* V" ' * " ' '•*"
Dlsdonivel americano — Alta

de 16 pontos.
Disponível brasileiro - Alta de

16 pontos.
Termo americano — Alta de

10 a 14 pontos.
FECHAMENTO

Hoje
Ent. em maio ." em Julho" em out. ." em dez. ." em jan. ." em março

7.84
7.87
7.63
7.54
7.52
7.48

Ant.
7.70
7.72
7.48
7.36
7.34
7.30

depoiski mercado melhorou _-,.—
da abertura, devido ás vendas
especulativas.

Alta de 14 a 18 pontos, desde
o fechamento anterior.

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 4. '

ABERTURA
Amer.^Futures:
Ent. em maio" em Julho" em out," em dez.•" em Jan.

em março

Hoje
10.64
10.38
9.88
9.72
9.69
9.59

Ant.
10.64
10.38
9.87
9.72
9.69
9.58

Stock em  96.774
EM SAO PAULO >

MOVIMENTO DO DIA 4
Fechamento do mercado:

HKüyu ou uü.roúivlUi
Sranco crystal U385ÜO a 6455UU
Somenos 568000 a 57|UU0
Mascavo. . 408000 a 418000

Mercado paralysado.
EM PERNAMBUCO
MOVIMENTO DO DIA 4

Saccas de 60 ks.
Mercado . . ,
Usina de l.a . .
Usina de 2.a . .
Crystaes ....
Demeraras . . .
3.» sorte ....
Somenos ....
Brutos seccos . .

Entradas:
Hoje
De l.o de set. . 3.
Exist. em saccas

de 80 kilos . . 1.
Exportação :
Rio
Santas
Sul do Brasil . .

ACTIVO

Hoje Ant.
Estav. Estav

n/e. n/e.
n/c. n/o.

448700 448700
375200 371200
328700 328700

n/c. n/o
65200 6J20U
Sac. de 60 ks

26.000 17.700
490.800 3.464.800

449.600 1.484.000

EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 4.

Preço por 100 ks. Hoje Ant.
Ent. em abril , . 8.15 7.80" em maio . . 8.26 7.99" em Junho . 8.43 8.16
Mercado Firme Estav
Typo n. 4, Bar-

letta p/o Brasil 8.16 7.90
EM CHICAGO

CHICAGO, 4.
FECHAMENTO

Hoje Ant.
Ent. em maio . . 1.05.37 1.04.75" em Julho . 1.04.37 1.03.62

Mercado Municipal
PREÇOS (JORBEN1EB

Carne verde, vendida no oai-
:8o, kllo 11600 a 28600; porei
vilo 4JUUU; toucinho. Kllo J5&U0
;arneiro e cabrito, kllo 28400
,-'eixi!>- venaiuos nas> Dança» ou
mercado: camarão, kilo 45200 a
65800; garoupa, bijupirá, badejo
e rdbalo, kllo 35900 a 68600; ba-
_,, itnu > Mia

•Mllrtll»

tinha e enxova, kilo 28400 e
55200. Gallinhas, kilo 4$600 ;
iiaiitiOb, kiio *i'iuU, ovos, mui*
;$uuu Leite, ntro «U0; Vi litro

Mercado ....
Sertões, typo 8,
pr. da 1.» sorte .
Entradas :
Hoje
Dc l.° dc «et.. .
Consumo loca) .
Exist em saccas

de 80 kilos . . .

Firme Firmi
618000 618000

Fardos
900 1.700

214.300 213.400
500 600

66.300 88.900

O mercado apresentou-se com
o commercio de caracter normal
devido aos baixistas estarem se
cobrindo e aos pedidos dos com-
merciantes.

Alta parcial de 1 ponto, desde
o fechamento anterior.

40.500
14.800
5.000

Total 60.300
' EM NOVA YORK

NOVA YORK, 4.
ABERTURA

Hoje P. ant

Letras descontaflaa 
Kmprestlmos em c/corrente»

Letras em cauçfto 
valores em caução
Letras a cobrança .
correspondentes no Paiz •••

Valores depositados •

Hypothecas 
Titulos e fundos pert. ao Banco .

Acções em caução 
Filial de Sao Paulo 
immovels
Diversas contas 

CAIXA: — Em moeda corrente e

cm deposito no Banco do Brasil

e em outros Bancos 

82.317
40.896
44.513
27.892
10.006

1.027
35.734

5.733
10.684

30
8.620
2.950
3.349

í*6?iy°

:966|900
18329190
:890S800
:6639000
:919$200
: 8595200
'.8675700

:0005000
:1H5S»50
10005000
:2U65060
4695100
H775750

16.153:2555900

CAPITAL 
FUNDO DB BESERVA. 

DEPÓSITOS:
Em c/c com Juros «1.234:2195450

Em c/c oom aviso

prev|0  2.763:9975100

Em c/c limitadas . 4.613:0755100

A prazo  20.347:8545300

Creds. por letras A cobrança ....

Creds. por letras em caução 

Creds. por valores em cauçfto ....

Creds. por valores depositados •••

Creds. por valores hypothecados ..

cauçfto da Directoria 
filial de Sâo Paulo •
Diversas contas .......••••

12.000:0005000
1.263:0311504

839.411:2735650

á8.959:1455950

10.006:9195200.
44.513:8905800
27.892:6635000
35.734:8675700

5.733:0005000
30:0009000

9.052:6819460
4.225:0745040

839.411:2735650

Rio de Janeiro, 4 de Abril de 1940.

„>e.,, ...... vrRNANDFO — Presidente VICTOR FERNANDES ALONSO — Vice-Presidente. DO-

^vòO^BNAlKL^N^^SorrlDHliMÀR LEITE RIBEIRO -Superintendente ARTHUR
M 

DB CAMBO - Oe«5to to Matriz. OLEOABU) ALVARIZ - Chefe da Contabilidade, interino.

N&o houve exportação.
EM LIVERPOOL

LIVERPOOL, 4.

ASSUCAR
O mercado de assucar regulou

hontem sustentado, com os pre-
çoa Inalterados e negócios redu-
zidos.

COTAÇÕES POR 60 KILOS
viascavo reg. . . 378000 a jotOOO
Branco crystal.. — Nominal —
Oemerara. . . . 508000 a 518000
vlascavlnho . . — N&o ha —

Ent, em maio ." em julho" em set. ." em jan. .
Mercado

1.82
1.88
1.94
1.97

Estav.

1.82
1.88
1.94
1.98

Estav,
Baixa parcial de 1 ponto, des-

de o fechamento anterior.

TRIGO
UOINHO FLUMINENSE

Typo "Lolrlnha" .... 451008
MOINHO DA LUZ

Fypo "D K" «88000
MOINHO BARRA MANSA

Type 'Catlta" 458000
MOINHO INGLEZ

r.vpo ''Soberana" .... 458001

CIA. GARBONIFERA
RIO GRANDENSE
PRÓXIMAS » ; g
SABIDAS! ^g""gii

> 9 5*ifl2norte: JáS'5*í8'9to "9 2 o Tu to
Abri. |JJÍ*

Caxlac . » 5«aSl,
Olinda . 13 O*.-!

BULI !i{!||
Abril 1 Jjí

lambahú 1» _____ I
26. 1

NAVEGAÇÃO
DA EUROPA PARA A AMERICA DO SUL 

| LINHAS COSTEIRAS

AV. RIO BRANCO,
, Sobre-loja.

Patente de invenção
N.° 19.232

Momsen & Harris, Agente Oil-
âlal da Propriedade Industrial, es-
tabeleclda A Praça Mauà, N.° 7,
18.°, nesta cidade, encarrega-sede
promover o emprego de "APJSRFEI-

ÇOAMENTOS EM SISTEMAS DE
TRANSMISSÃO", privilegiados pela
patente, supra exarada, de proprle-
dade da STANDARD ELECTRICA
S. A., estabelecida nesta cidade.

ANTI-GRIPPAL MARQUES

A 1a turma do S. T. F. re-
unir-se-á na segunda-feira

De accordo com o qué ficou
deliberado na primeira sessão do
Supremo Tribunal Federal, reali-
zada, após o período daa férias
forenses, no dia 3 ultimo, nAo
houve, hontem, nem haverá, hoje,
sessão naquelle Tribunal.

Na próxima «egunda.felra re-
unir-se-á ai.* turma, que é com-
posta dos srs. ministros Laudo de
Camargo, Octavio Kelly, Carva-
lho Mourfco, Washington de Oli-
veira e Barros Barreto.

INFORMAÇÕES PARA CREDITO
COMMERCIAL, FIANÇAS, ETC.

S. A. MONITOR MERCANTIL.

Cadastro com 1.500.000 fichas, fundado
ha 25 annos c constantemente renovado

RUA 1/ DE MARÇO 80, 2." ANDAR
RIO DE JANEIRO

Opportun idades
oommerciaes

NA ASSOCIAÇÃO COMMERCIAL
O Serviço de Intercâmbio da Associa-

ção Commercial do Rio de Janeiro, le-
va ao conhecimento dos interessados,
por nosso intermédio, as seguintes op-
portunldades de negócios:

Lamberti Sc Bettini, da Venezuela,
desejam relacionar-se com' fabricantes
e exportadores nacionaes de couros, pel-
les e gêneros alimentícios.

— A firma Bxle, da Yugoslavla,. de-
seja representar exportadores de algo-
dão, coras de abelha e de carnaúba,
borracha, óleos vegetaes, couros, trapos,
libras vegetaes, etc. Offerece, outrotim,
seus prestimos ás firmas nacionaes ln-
teressadas na importação de produetos
yugoslavos, taes como: canhamo, lupulo,
alumínio ém bruto, etc.

T. Luis Wist, do Rio de Janeiro,
deseja relacionar-se com produetores
nacionaes de minério de eromlta, aos
quaes solicita a remessa de amostras, e
detalhes.

Armando Boccl, de 8. Paulo, offo-
recendo referencias e dispondo de or-
ganlzaç&o adequada, deseja representar
firmas nacionaes.

American-Bclglan Chamber of Co-
mercê, da Bélgica, commmilca-nos que
vários dé seus associados, produetores
e exportadores do: louças e cerâmica,
tecidos, cutclarla e instrumentos clrur-
gicos, tinta» e vernizes, rendas e borda-
dos, oleos essenclaes, fios, produetos
pharmaccutlcos, ferramentas e accetso-

NA PRISÃO DE VENTRE
infiiie em geral o fígado. O

uso das drageas IIEPOFILINA, o
melhor remédio do fígado, tem
feito dcsappareccr muita prisão de
ventre rebelde.

rios para a industria, desejam contacto
com importadores idôneos no Brasil.

— C. C. Plister, da França, deseja re-
lacionar-se com exportadores de ma-
mona, cera de carnaúba, cacáo, milho,
óleo de mamona e couros seccos.,

Outros detalhes 4 disposição dos ln-
teressados, naquelle Serviço de Inter-
oamblo da Associação Commercial do
Rio de Janeiro, em sua sede ã rua da
Candelária n. 9, 11.9 andar.

UMA APÓLICE DA
COMPANHIA

INGLEZA"PEARL"
E' uma garantia absoluta

Rua Theophilo Ottoni, 34
TELEPHONE: 23-2513

Proeed. Che,

Bordéoi •
Rio ... "
Rio ... \
Amsterdam 8
Rotterda. 8
Gênova 12
Bordéos 1*
Amsterd.. 1*
.Antuérpia. 16
Gênova 18

Navio»

Raul Soares
Jaboatao •
Baependy.
Waterland.
Alhena .

P. Oiovanna.
Ate. Alexand.
Eemland .
Indler . .
Cte. Grande.

h. Oeittno Pbane

Rio . . 23-3758
Rosaria . 23-3158
B. Aires 23-3786
B. Aires 43-2931
B. Aires 43-0803

ia B. Aires 23-5842
14 RlO . . 23-3756
14 B. Aires 43-2937
15 B. Aires 23-4827
16 B. Aires 23-5840

(Data — Vapct — Porto dc destine — Teleph. ** Olc)

SABIDAS PABA O NORTI

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA

OMNIBUS
EMPRESA DE VIAÇÃO AUTOMOBILÍSTICA

CAREEIRAS DIÁRIAS PARA: ««orte^Novo Leopoldina . 
£W™X,m™

ligação para Mlrahy. SanfAnna Muriahe, ^"f'!^,", 
',5,ao. Parti-

Cirmo. etc. Partidas do Rio i» 7.20. chegada a "¦'»""%, t„ettrio 1.45.
dai da Calaguajes ii 9,80. chegada ao Blo 4» 11.1». Tempc o» p»

ACCEITAMSE PEQUENOS VOLUMES
Estes omnlbua conduwm diariamente eete Jornal.

PONTOS, - Rio - Praça M.u4. Il.te.i 48-4«0 P.trop. I. 
jj£m

D'Angelo, tcl.i 2441. Bapneala - Oaf* Popular, «i.: ™;_/_Um m „àBlo,1. Sapaeala - Oaf* F"l"""iIn"" M.r,„h. . Sento».
Magnífico Hotel, tel.: P. S. I. Leopoldina - Hotel» »¦£«"£ 

£ Mtsçao.
tel».: 25 e HB. Cataguaie» - Bar do Fonseca, tel.l 120. em irenvc »

B. Aires.
Rio . . .
B. Aires .
Rio . . .
B. Aires.

Rod. Alves
Bore X ¦
Amstelland
Poconé . .
Salland. 1

5
5
6

10
12

Rio . .
Finland.
Amsterd.
Bordéos
\msterd.

23-3768
23-1532
43-2931
23-3156
43-2931

Da A. do Sul para os EE. ÜU. e Japão

Rio . . *i Camamú . ;.
B. Alre* 9 Mont. Marú. .9
B. Aires 10 Egyp. Reeler 10
Rio . . " Ogna . . I*

5 , N. Vork 23-3156
JapkO , 23-1532
N. York 23-4952
Norfolk. 23-2000

SItaquer» - Cabed».
D. Caxias - Man4o»
8. Pedro - Araoajú

7Mantiq> - Aracaju
7Itaber4 - Penedo .
7Aralm - B. do Ita.
SPotengy - Belém .
SMurtinho - Penedo.
BlAratanha - Belém.

Joazelro - Cabede.
Olltagiba - Cabedel.

10|Uçá - Tutoya . .
lOCaxias - Recife . .
HIAraraq.» - Maceió
12 Pedro II - Belém.
12|OHnda - A. Branca
13|Itaqulcê - Belém .
13|Mlranda - Penedo
14IC. Capeila - Recife
14IBandelrante-Cabed.
16|ItamaracA - Cacau
18!Ararangua-Cabede.o

13-3433
23-3788
23-3443
23-3158
33-3433
23-3433
23-3443
23-3766
23-3433
23-3433
23-3433
23-3756
23-4320
23-3433
23-3756
23-4320
23-3433
23-3756
23-3756
23-3756
23-3433
23-3433

SABIDAS PABA O IDl

6|auarapu»va - P. A.
5Plauhy - P. Alegre
8Alayde - Joinville .
Htapag* - P. Alegre
7Par4 - P. Alegre . .

C. Hoepeckc • Pior.
BTaquary • P. Alegre

lOArassú - Imbltuba .
tO|Tambahú • P, Alegre .
lOICampina» - P. Alegre
10 Arax4 - P. Alegre .
íOIQuarahú - P. Aleg.
lOIItahité - P. Alegre .
12|Max - Laguna . . .
12|Max - Laguna . . .
l2|Jangadelro-P. Alegre
lSIAsp, Nasclmt. - Lag.

Lima - Florianópolis
Itaquatlá - P. Alegre
Arattmbô - P. Alegre

43-6671
33-3443
43-4746
33-3433
33-3766
33-3443
33-3433
33-3433
33-4330
23-3433
23-3433
43-6677
33-3433
33-3443
23-3433
23-3756
23-3756
23-3443
23-3433
23-3433

ESPERADOS OO NORTE

5|C. Capeila - Recife 23-3156
6 Par4 - Belém . . . 33-3156
9 Jangadeiro - Man. 33-3166
9 Tambahú - Recife 33-4320

18|8antos - M«n4os . 33-3156

ESPERADOS DO SOL

5 Bocaina > Plorlanop.
5 Cte, Lyra - Santos .
5 Miranda - Laguna .
5 C. Hoepeeke-Plorlano.
1Ur4 - Florianópolis

Irageiro - P. Alegre
Max • Laguna , .
Olinda • P. Alegre

33-3756
33-3766
33-3756
33-3443
33-3756
33-3756
33-3443
33-4320

Anna - Florianópolis 23-3443

Dos EE. UU. e Japão para a A. do Su>

MOVIMENTO AÉREO
Oh. Preces.

N. York .
N. Xork.
Baltlmor.

rrnndanger .
Indlan Reefer
Seafox . . •

Rio. . . 33-3000
B. Aires 23-4952
B. Alre» 43-0910

• • • •

A»l»e»

S.Bello Horizonte .
SIBelém
5IBueno3 Aires . .
8|P. de Caldas
6\P. Al. e S. Pau,
6Fortaleza e Rec.
7ISt., B. A. e P. A.
elPorto Alegre . .
7Porto Alegre . .
7 Roma

Condor 
Condor 
Pan Am. Airways
Panair
Panair
Pan Am. Airways
Panalr
Condor . . . . .
Condor 
Air France . ¦ •
Panair
Panalr . . . . •
Lati

OCCHncc Sab

S. Paulo e P. Alegr.
Recif,, The. e Belé.
Buenos Aires. .
Bello Horizonte.
Porto Alegre. .
Estado» Unidos.
P. de Caldas .
B. Al. e Sant.
M. G., Bl. e P.
Af.. Eu. e Ásia
Chll
Recife

5
b
6
6
6
6
6
7
7
5

sai"

& t
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DIÁRIO DE NOTICIASMovimento Turffista
_ REUIJO DE AMANHA NO

Mais uma "eabbatlna" terá logaramanhã no Hippodromo dá Gávea.
O programma é composto de seiscarreira, apptrecendo o premio "FA-

CITA" como principal prova. Reuni-ri sela anlmae. estrangeiros comoClyde, Panair, A» de PAos, Pilote, Dar-do e Oberon. Em 1.400 metros ser*
disputado o pareô que poderá apre-
sentar lances Interessante» se olhar-mo» a velocidade de Panair, Dardo eAs de Páos e as melhoras de Clyde,Pilote e Oberon. Ha multo o que <ís-
tudar e não será de estranhar appa-teçam algumas surpresas.

 X X
X

X MONTARIAS PROVÁVEIS XPARA AMANHA X
 _!

1." Carreira — Premio TABE-
FE — 1.500 metros — 4:000$.

Ks. Cts.
1 Olorista, C. Pereira . . 56 38
I Santannense, L, Mezaros 58 50

(3 Tina, J. Mesquita . . . 64 S5
4 Oran Pina, O. Serra . 84 N

• (
5 Waelry, A. Henrlques . 54 30
• Opaco, 8. Batista_____ 58 40

( T ürucaré, J. Canale» . . 54 50
. ¦ Oceano, W. Andrade. . 58 50*.» Carreira — Premio OBUZ —

1.200 metros — 4:000$.
Ks. Cts.

TI Itália, M. Tavares . . . 58 4o
( 1 Resoluto, C. Pereira . 65 40
(1 Brincadeira, C. Morgado 54 35

( 4 Sunbeam, O. Berra . 41 35
( I Madureira, L. Aeuna 54 50
( I Belartes, L. Benltes . 54 40
< 1 Ufal, 8. Batista ... 53 40

4 ( 8 Grajahu, J. Mesquita . 56 35
I I Grey Girl, O. Fernandes 54 50

8.» Carreira — Premio XAMETE1.500 metros — 4:000$.
Ks. Cts.

X — 1 Xamete, L. Lelghton . 51 23
3 — 3 Porrlel, R. Silva . . . 49 30

— 3 Ossilvlo, W. Andrade . 56 35
— 4 Ralo do Luar, x x . . . 56 60
( 8 Chicote, L. Mezaros . . 56 50
(
( 8 Nlckel, 8. Bezerra ... 54 «o

4,a Carreira — Premio CAMBU-
QUIRA — 1.600 metros — 4:000$Bettinr.

Ks. Cts.
t — 1 Llndaya, J. Canales . . 62 35

( 3 Gagé, O. Serra .... 88 35(
( 3 Sylpho, XX 88 100 .

( 4 Obuz, N. Pereira ... 52 40
I (

( 4 Quincas Borba, R. Be-
( nitez .' 55 50

< 8 Yokosuva, J. Zunlga. . 62 21
I (

( " Marlon, A. Molina ... 64 37
6.* Carreira — Premio JARANDI-
NA — 1.600 metros — 4:000$ —

HIPPODROMO DA 6AVEA -
BANDIDO E BUSCAPÉ NO"

Betting.

( 1 Bradador, J.-Santos . 6.' 4?'
( 3 Quintllha, A. Henrique». 51 40
( 3 Olttcor., o. serra ... 83 60
( 4 Lula, R, Benltes . . 83 36
( 8 Maraplr*. J. Cansies . 82 30
( 8 Abacaxi, R. silva ... 40 30
( 7 Moleque Doze, x x . . . 88 1004 ( 8 Oandaia, C. Morgado . 53 «0( 9 Fllrt, L. Leighton ... 48 406.» Carreira — Premio FACETA— 1.400 metros — 4:0001000 —

Betting.
Ks. Cta.

1 — 1 Clyde, A. Molina . . . 88 jo— 2 Panair, L. Leighton . . 83 253—3 Az de Pâos, R, Freitas 55 40— 4 Pilote, D. auares ... 81 100
( 5 Dardo, L. de Souza . . 48 386 (
( 6 Oberon, W. Cunha ... 58 38

O "CLÁSSICO PAUL M..UGÉ" E ANOVA APRESENTAÇÃO DE BANDIDO. UMA JUSTA INTERESSANTEENTRE OS POTROS DA NOVA
GERAÇÃO

O "Clássico PAUL MAUGÉ" Irã pro-porcionar domingo próximo um novoconfronto entre dois excellentes pro-duetos da geração que estreou no eor-rente anno : — Bandido, vencedor dasduas prova sem que foi apresentado
publicamente, e o tordllho Buscapé,recordista dos 800 metros.

Ji nos acostumamos a encarar o.
potrinhos eom optimiamo, sem lançarmão de sensaelonaliamo classificando-
os eomo "tufão", "foguete" ou mesmo"bolido" quando na prova publica o
que se exige £ exactamente aquillo queoi velhos mestres jamais abandonaram:— a classe. Nas gerações que tivemosa felicidade de assistir as estréas, ri-mos exemplares excellentes e nunca anossa penna alongou-se colloeando-oi
eomo maravilhas. Sabemos bem ava-
liar a responsabilidade de um tratador
quo prepara um potro para uma provade responsabilidade. Ganha hoje eamanhã, mas, depois, appareeem os kl-
los e o augmento das distancia sãocaracterizados pelas rotundaa derro-
tas. Ninguém se convence da realidade,
onde o eterno Juiz é o poite de che-
gadas e as deslllusSes appareeem comas lamentações de todos os annos:— Eu tinha o "crack". Aquella man-
queira foi o diacho... O eavallo nào
pôde mais correr...

*
Deixemos ã margem essa partículaverdadeira do turf. Voltemos as vistas

para os dois adversários de domingo,
agora que a distaneia foi augmentada
em .0(1 metros. Por principio, somos
partidários de Bandido. Seu ultimo trl-
umplio sobre Vankce deixou-nos opti-
ma impressão. Molina trazia o irmão
de Xuri com muita facilidade; vinha
mesmo "capitado" recolhendo as suas
energias para mais Impressionar os
technicos que acreditavam no "rush"
de Yankee, quando a corrida ehegava
ao transe final.

De Buscapé não temos a mesma lm-
pressão. Perdeu para Bandido na «>•
tréa "entregando-se" quando foi cha-
mado i luta. Não mostrou fibra. Na

PROGRAMMA DE SEIS CARREIRAS - 0 ENCONTRO DE
CLÁSSICO PAUL MAUGÉ"

apresentação seguinte deu uma demons-tração de po.iulr grande velocidade.Puxou seus fracos adversários numbom tropel e mareou tempo "record".
Não teve um adveriarie, alii., que oobrlgas.e a lata e quer ne» parecerque dahl redundem sua e.peetaeularexhibição que embeveceu mela dúziade observadores e 8 au 4 "curiosos",
que aguardavam o momento para umaexpande de sem conhecimento..

Vejamos, agora, eom a dl.tancia au-
gmentada de .00 metro, o papel quecaberá ao descendente de Santarém,
já que acreditamos na aseenaio maiseonvlneente do potro que representara
a Jaqueta de presidente do Jockey
Club.

O eampo para a prova elaa.lea de
domingo é o seguinte oom as monta-rlag assentadas :

Kilos
1 — BANDIDO, A. Molina ... 54
* — BUSCAPÉ, J. Zunlga . . 54
8 — BIRI-BIRI, A. Henrlques . 54

— CIDADELLA, L. Leighton . «4
— JURADO, D. Suares . . . 54

« — ARIGUANA, J. Mesquita . 62
7 — BAUA', J. Canales ... 51

 X X
X

COTAÇÕES PARA X
X REUNIÃO DE DOMINGO X

X

l.a Carreira — Premio SANTEL.
MO — 1.600 metros — 7:000$.

Ks. Cta.
( 1 Cosy ..  53 25

1 (
( 2 Irun  65 50

( 3 Afago  55 60
2 ( 4 Rosenfeld 55 60

( 5 Lebre  53 100
( « Zaidinha

3 (7 Curió ..
( 8 Italibre .

53 35
55 bO
f> 5 60

4 (U
(12

( 1
1 (

( 3

Alcatéa ,, 53 60
Kemal  65 50
4.» Carreira — Premio LOUVAIN— 1.500 metro. — 4:0008000.

K.. CL.
Cambuquira  53 40
Ohl

( 3
3 (

( 4

< 5
3 (

( 8

48 40

51 35
51 80

Braila ,, .. .. ,. ., 63 30
Nababo 68 50

Killan ..
Bill .. ..

( - Tejo ,. 81 50

( 8

( 1
1 <

( 3

( 3
3 (

( 4

Maníaco  52 40
5.» Carreira — Premio TACT —
1.500 metros — 4:000$000.

Ks. Cts.
Mignon  ., 60 27
May-be 58 40
Verônica 53 35
Afortunado .. .. .. ,. 50 50

( 5 Diamantina  54 3o
3 ( 6 Pegaso 55 SO

( 7 Mandão  50 80
( 8

4 ( 9
(10

1 — 1

Hara.i  55 60
Macassar  58 40
Onyx  50 40
6.» Carreira — Premio MANE-
QUINHO — 1.500 metros -
4:000$000,

Ks. Cts.
Ihl Tal Tanl  60 40

( 2 Don Xiquote
3 (

( 3 Nhá

3 (
( 4 Apollo

( 5 Ballador
( 9 Uberlândia  53 40

4 (10 Ayruóca  55 30
( " Piracuty  55 30

2.a Carreira — Premio Clássico
PAUL MAUG* — 1.000 metros —
15:000$000.

Ks. Cts.
1 — 1 Bandido  64 22

( 3 Buscapé  54 25
3 (

( 3 Blrl Blrl  84 60

( 4 Cldadella .. .. 84 60
3 (

( 5 Jurado 54 100

( 6 Arlguana  52 40
4 (

( " Bauá  54 40
8.» Carreira — Premio BELL-
KI8S — 1.400 metros — 6:000$.

Ka. Cts.
( 1 Mahú  55 30

1 ( 2 Amapola  53 40
f 3 Guapé 85 60

( 4 Aprikose  .. .. 55 40
2 ( 5 Cilly  53 35

( 6 Climene  .'. .. 63 35

( 7 Uruassú .. .• 88 50
3 ( 8 Palhaço  55 36

( 9 Marauna  .. 63 40

(10 Gallarate  83 35

( 6 Albarr.n
(
( 7 Azteca  ..

7.» Carreira — Premio
QUOTE — 1.800 metros •
— Betting.

( 1 Cideral  .
(
( 2 Orlcana

( 3 Faceta ..
(
( 4 Lamparina

( 5 Ninlta
(
( 6 Mlst .

( 7 Arataú 
( 8 Grumete
( " Urussanga

8.a Carreira — Premio
GAIO — 1.800 metros -
— Betting.

1 IJuhy
2 Umbarú
3 Dominó ,
4 Indayatuba

58 40

51 35

54 22

52 40

53 35

53 36
D. XI-

4:000$

Ks. Cta.
54 35

58 40

58 35

52 60

58 50

50 80

58 60
54 30
58 .0
MIRA-
4:000$

Ks. Cta.
56 35
50 22
52 40
52 35
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( 5 Suffragio  58 50
8 (

( 6 Pharsala  57 40
O.a Carreira — Premio 8APIH-
NHA — 1.800 metro. — 5:000$— Betting.

Ks. Cts.
— 1 Poma Rosa 56 35
— 2 David 55 30
— 3 Bomsuccesso  53 30
— 4 Suggestivo 53 40

( 5 Pasteur  58 35
6 (

( 6 Burú 57 50
PISTA GRAMADA NO DOMINGO

Todas as provas da reunião de do-
mingo próximo serão realizadas na pis-ta gramada.

Yuer isso dizer que os "gramáticos"
Irão sobrepujar os "arenaticos"...

UM AVISO AOS PROPRIETÁRIOS
Os proprietários que inscreveram os

seus pensionistas na» provas clássicas
que serão disputadas no corrente anno
no Hippodromo estão convidados a ef-
fectuarem o pagamento relativo á en-
trada de Vi % e legalizarem Os vales
correspondentes As restantes presta-
t_es.

PEDRO COSTA
Acompanhando Stlngy e Premiado,

aoha-se na Gávea o Jockey- "entraln-
eur" Pedro Costa.

LEILÃO DE
PENHORES

CAUTELAS PERDIDAS
Perdeu-se a Cautela n.» 42.671,

Agencia Rosário.

Perdeu-ae a Cautela n. 213.700,
da Caixa Econômica — Agencia 7
de Setembro.

Perdeu-se a cautela de Mercado-
na n.° 9547 da Agencia 7 de Se-
tembro, da Caixa Econômica.

CAUTELAS PERDIDAS DA CASA
MATTOS —¦ 1759 — 2013 — 5406
— 4042 — 2589 — 809 — 540.

CAUTELAS PERDIDAS DA CASA
SALVA VIDAS, Série S. V. Q. T.
7367 — 8777 — 7425 — 6208 —
9777.

CAUTELAS PERDIDAS DA CASA
APPARECIDA, Série A. P. —
8208 — 0568 — 7360 — 2742 —
8878.

BOLETINS DAS DIRECTO-
RIAS DE INFANTARIA, ARTI-

LHARIA E CAVALLARIA
(Conclusão da 10.' pagina)
TRANSFERENCIAS — De nfri.l.i

Q. p. e classifico no 4 o r cparTa 
*

por 
teterens.d?". °rl°'Montelr° «"'valle.

SS &&£$*}d°oda-V,UdnaOS65e_

para o Contingente da Escola Militar0 ;il$»*<> Cândido Jesus da silvaAINDA PROMOÇÃO DE SARGENTO
7m °„ Commandante do 5.o r c. d
mm,nl,„.lCl. "• 437' de 28-3-941). com_
?o,n'Cn0" '.r Promoi"tlo no posto de¦':„s"Be"t0 P"" Preenchimento ri.
wnrtwií. « .5?° BeB_niento. o 2.0.dito
5S« 8J?.afJdlno dft Rochn- visto tersido deferido pelo sr ministro, um
SiSÜS"?8"10 «d0 c,tad° »"«»"». p™d Indo promoção. "

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
p.tí?f. e'ta Directorla:- - Alceblades
_r,?.a_i° âe Azambuja. capitão do Es.auadrão de Metralhadoras do 4.o R,c. 1., pedindo matricula no Curso dP
_í.sa ,Ant|.-Aercn: — indeferido, por

.»?f aí_an. a Lel d0 Enslno M»ltar
f.i„„"i °- ' ^Jma vez 1uc compete mn-trlcula nn E. A. em 1941, Em 4-1V-1940.

Moacyr de Mello Mendes, l.o sa.-Bento do Contingente da Escola dasArmns, solicitando reengajamento: —Arclilve-se, por satisfazer ds condicOes
8 3 ?940° 

"' 10fl8' d° 4"XI-193D- E,n
Demnrlo Porphlrio de Lima. _.° sur.gento do Esq. Mx. Trem, solicitandotransferencio., por contn própria, parao 11.0 R. c. I.: Sim, por contn pro-orla. Em 3-IV-1940.
Gilberto Guilherme Costa, 3,o sar-

gento. pedindo transferencia com pro-moção no posto Immediato: Aguardeopnortunidnde. Em 3-IV-1949.AINDA TRANSFERENCIA DE OF-FICIAL — De ordem dó exmo. sr. mi-nistro transfiro do IV-2.0 r, c. D.
para o 2.0 R. c. D., o l.o tenenteJoão Marques Ambrosio.

IMPOSTO SOBRE A RENDA — Co-mo advertência aos interessados trans-crevem-se, a seguir, os arts. l.o e 28do decreto-lei n. 1.168, de 22-3-1939.
que alterou a lei do imposto sobre a
Renda:"Art. 1.0 _ a partir do anno de
1940, o prazo para entrega das decla-
rações de rendimentos terminará a 30
de abril".

"Art. 28 — Findo o prazo para apre.
sentação das declarações nenhum funn-rlonario que perceber vencimentos su.
periores a 12 contos de reis poderáser pago sem que exhiba a prova de
entrega de sua declaração"."TRANSFERENCIA PARA A RESERVA— Transfiro do Contingente da Es-
cola de Estado Maior para o do Cen-
tro de Preparação de Offlciaes da re-
serva, o soldado excedente Raymundo
Pereira d.. Mello.

MATRICULA DE SUB-TENENTE NA
E. I. E. — O sr. Commandante da
E. I. E., em officio n. 532, de l.o do
corrente, communlcou, para fins ds
nota ministerial n. 1.145, de 24-XI-
939. haver sido matriculado naquella
data, na mesma Escoln, o sub-tenente
Podalirio Vaz Ferreira Sobrinho, do
113.0 R. C. T.

Em conseqüência, seja o mesmo sub-
tenente excluído do I|3.° R. C. T. de
conformidade com a nota ministerial
acima referida.

MONITORES DO C. P. O. R. DA
l.a R. M. — Foram incluídos no Qua-
dro de Monitores do C. P. O. R. da
l.a R. M., os seguintes: 2.o sargento
Marlense Xavier de Quadros, 3°s. snr-
gentos tlblrajara de Senna c Rny-
mundo de Castro Moura.

Ficaram excedendo ao mesmo, os
seguintes: 3°s. sargentos Cnsemiro
Martins de Lima é Moysés Marinho de
Oliveira. -v-Sa.- (a) ABRILINO MORAES PIRES .

Coronel Dllnpctor í^S'."
„ CONFERfc .-i -. , A&m

AMÉRICO BRAGA
Major Chefe Interino do Gabinete

SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 1940

CIRCULO DOS
SARGENTOS
Assembléa de sócios
Convoco os Srs. associa-

dos para a Assembléa de so-
cios a realizar-se no proxi-
mo dia 7 de Abril de 1940
(Domingo), ás 17 horas,

para eleição dos 21 conse-
lheiros que constituirão o
Conselho Deliberativo no
próximo anno social, tudo
de accôrdo com os arls. 53
e 91, do Estatuto em vigor.

Rio, 1° de Abril de 1940.

(a) Francisco Corrêa da
Silva, Presidente do Cir-
culo.

APÓLICES ESTADUAES
Compro de São Paulo, Minaa, Per-
nambuco e Porto Alegre, negocio
immediato. Pago pela cotação do
dia. — Cabral, á rua Buenos Al-
res n.o 4G, l.o andar.

MEIO DIA
14 • 16 • 16-20
E 22 H

* PPi/EIO, 62-TELS.22-6490 . 6141 *
Dotado de apparelhamento d

J AR CONDICIONADO''' JM luxuosas poltronas estofada».
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Prohibido para menores
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AUTOMOBILISMO E
TRAFEGO

=-_.

União beneficente dos Chauffeurs do Kio de Janeiro
Kdcfkio próprio. R. Evarlsto da Veiga,ilienle todos os dias úteis, das X ia .. ba.

130, sob. reis.: 4.-45II. e 4.-4.U3. __pe-e aoa domingos « (criados, das li às IX ka.

Sexta-feira, 5_.de Abril
ADVOGADO DE DIA — Dr. PedroDelamare São Paulo.
PROCURADOR DE PERNOITE —

Carvalho, 4 Avenida Henrique Valia-
a2-r_7_9n" 

* <a'° andan ~ Telephone:
GABINETE JURÍDICO — Devemcomparecer ás 11 horas da manha,

para íummario, os associados: Anto-nio Pinto da Conceição, na 19.» VaraCriminal; Antônio Augusto de Oliveira,Maiorano Orlando Altieri, na 13.»Vara Criminal; Luiz Stanalola, na 3.»Vara Criminal; Aurélio Ferreira Filho,na 4.» Vara Criminal. Foi absolvido
na IS.» Vara Criminal, o associado
José Izidro de Oliveira. '

FIANÇA — Foi prestada a de 3OOJ000
em favor do associado Alfredo dnCosta Comezana, matricula n. 9262.
no 13,o Districto Policial, como incur-
so no art. 300 da Consolidação das
Leis Penaes.

THESOURARIA — Os pagamentos do
benefleeneias serão effectuados das 10
as 12 horas, mediante a apresentação
da carteira de Identidade associativa
e do recibo de quitação.FUNERAL E PECÚLIO — Foi pagaa D. Zilda Coelho, ex-companheira
do associado Domingos da Silva, ma-
trlcula n. 9773, a quantia de 700$000.

LABORATÓRIO — Durante o mez de
março foram feitos os exames seguin-
tes: Urina: completos 2, qualitativos.8. Fezes 4, escarro 7, puz 8. Sangue:
reacções de Wassermann 15, dosagens
de uréa 1, dosagens de glycose 10,
contagem global 1, contagem espe.l.
fica 1, pesquisa de hematozoarlo 1,
Total 95.

AVISO — Os associados para ire-
quentarem os gabinetes da União de-
verão apresentar na Secretaria a sua
carteira de identidade associativa e o
recibo de quitação e as pessoas de
família deverão apresentar o cartão
de Identidade, sem essas formalidades
não serão attendidos pelos médicos,
advogados, dentistas e enfermeiro,
bem como sempre que cs senhores as-
soclados desejarem fazer uso dos seus
direitos e regalias.

SECRETARIA — Devem comparecer
os associados seguintes: Belannino da
Costa, Bernardino Pereira de Souza.
Baptista Palermo, Cícero Leandro d*
Silva, Curt Nagelsmidt, Carlos Bastos
da Fonseca, Daniel da Rocha Conto
para levar a carteira de identidade
associativa.

INTERNAÇÃO — Foi internado em

_>—

VENDERA

MUNDO L0TÊRIC0
- 159 Ouvi dor 139

quarto particular da Santa Casa deMisericórdia, o associado Mario Alvesde Sá, matricula n. 1419.REQUERIMENTOS _ sâo deferidosos pedidos feitos de pagamento demensalidades em atrazo dos associa-dos: Agenor Francisco Macherett, ma-trlcula u.737; Manoel César Pimentelde Mello, matricula 12.415; Lula Af-fonso Astuto, matricula 12.413; Wal.domlro Martins, matricula 12.224;Francisco Ferreira de Lima 2,o, ma-trlcula 11.817; Antônio Miguel deDeus, matricula 8982; Joaquim PintoRibeiro 2.0, matricula 5159.COMMISSÃO DE BENEFICÊNCIA —
Foram enviados os pedidos feitos pelos lassociados: João de Souza Fontes, ma- "
trlcula 8950-, Manoel íerrelra 13.o.matricula 7325; José Dias Ferreira,matricula 3303; Onofre Jovazino. ma-trlcula 909.

INSPECTORIA DO
TRAFEGO

Exame de motoristas
CHAMADA PARA HOJE A'S 7.45 HO-

. RAS - (Turma A) — DJalma Costa¦ Barros, Gerson Crosman, Francisco Ba-
ptista de Oliveira, ítalo Pilotto, MiltonSchleder, Richard Brunotti, Ornar Cam-
pos, Cosmo Roque Regis, Arthur Nunesda Silva, Miguel Monteiro Frias, JoséMaria de Rezende Martins e OswaldoTeixeira Novaes Filho.

Prova pratica — Wilson de Campos.Prova regulamentar — Pompeu Ta-vares Berenger.
Turma supplementar — Heitor AlvesTrindade e José Pereira dos Santos.CHAMADA PARA HOJE A'8 7.45 HO-RAS - (Turma B) — Emílio de SouzaRocha Fraga, Manoel Rodrigues de Brl-to, Isabel Ferreira Leal, Arsenio Stefa-nelli, Walter de Freitas, Rodoval CostaCouto de Freitas, Norival Cailleaux, Jo-sé Luiz,. Francisco Chagas de Oliveira,Octavio Pinto Mala, Manoel Baptistade Souza e Sérgio Francisco da Silva.Prova regulamentar — Fellppe Sco-

gnomlglio e Lourival Couto.
RESULTADO DOS EXAMES EFFE-

CTUADOS HONTEM — Approvados _-
Everardo Dias da Motta, Decio Morei-ra Castello Branco, Arturo Santl, OttoEduardo Raulino, Mario Porto Caldas,João Braga Martins Pereira, Paulo da
Silva Guimarães, Vivaldo Vaz Júnior,
Ellas Mendes de Oliveira, Hermann Tel-chholz, Antonla Eugênio Sampaio, Car-
los Dòmingues Motta, Antônio Salles deBarros, Eurico Saraiva, Celso-Rozendo
Moreira dos Santos e Alfredo da SilvaFilho.

Reprovados — Oito.
OBSERVAÇÃO — A falta á chamada

na turma effectiva e conclusão, (prati-ca e regulamentar), Importará no paga-mentò de nova inscripção. — (Art. 294
.do R. T.)

Infracções registradas
ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-MITTIDO — R. J. 27-1769 - M. O. 3250

S. P. 1-1-48-01 - C. D. 154 - P. 7957
8879 - 8700.- 9449 . 9767 - 9960

liiíl
'' 

________!

vi IfUl
____¦ _____ I lilliPBl

CENTRO U-TEB1C0mwsmmsmm

A. insuficiência do
FICADO

PRISÃO DE VENTRE
eliminam-se com

B I LIN TESTIN
1-2 comprimido, ante» de

dei tar-ae.

12165 - 13231 .- 12123 - 12328 - 12577
13262 - 18187 - 16394 - 17552 - 1033
1934 - 3700 - 3746 - 4249 - 4627

19941 - 21671 - 21881 - 21907 - 23768
24297 - 25533 - 27120 - 27637 - 27724
27927 - 29206 . 29908.

CONTRA MAO DE DIRECÇÃO — P.
290 - 364 - 1453 - 1582 - 4377

7804 - 8298 - 9578 - 4429 - 18340
19899 - 20327 - 26664 - 26856 - 27521
29316 - 29496 - 29727.

DESOBEDIÊNCIA AO SIGNAL — 8.
P. 1-14 - P. 89 - 1.4 - 881 - 1273 - 1311
3383 - 3893 - 4404 - 5396 - 5429
6895 - 6133 - 6668 - 6748 - 7127
7711 - 9500 - 9866 - 1Q436 - 11022

11088 - 11486 - 11581 - 12821 - 13717
13898 - 16713 - 17911 - 19002 - 19464
19674 - 19819 - 20086 - 21447 - 2311S
25181 - 25214 - 25219 - 26039 - 29974
FALTA DE ATTENÇÃO E CAUTELA -

P. 2067 - 2323 - 4471 - 7552 - 1454*
19848 > 20460.

EXCESSO DE VELOCIDADE — P.20095.
NAO DIMINUIR A MARCHA — P.
D É S V N IFORMIZADO — P. 34076983 - 14876 • 27650.
ANGARIAR PASSAGEIROS — F. «34410202 - 13399.
ABANDONADO — P. 1398.
CONTRA MAO — P. 4094.

Dr. von Docllinger da Graça
RAIOS X. RADIUM. APPLICAÇOES NO
CÂNCER. Assembléa, 0K, Ed. Kanlta.

3 boras. Tel.: 87-3218.

I-OT. FEDER/XL DO BRASIL.

r.cic.SttSe. MONUMENTAL .-,
35 SÓCIOS Á 100$ ^
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tíLLA ERA A FLOR DO VICIO ! CREA
TURA SEM ALMA ! FEZ DE UM HOMEM
RESPEITÁVEL O ESCRAVO DA SUA

CARNE I

(Impróprio para menores até 18 annos)
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DELUBAC I^feira-PIAZA

AR CONDICIONADO

c ¦ í» b



^-^xc^^^^^^a^Pjgg ,y^ i;!j,y.,i^i|j.liiffl.niii! "P  I»»"»!'. li""»,,» W'. -¦*> J*-l nw^i «IK^ll n/

O Sr. Alaor Prata
nense

Offkiou

«.¦

«*;?> ¦

?-'

??¦*-

S* :

Jten unciandoA
0 Nome De Mario Pollo Reúne Gran- i f^gw^fiU^S^^í^ 

*

des Sympattiias Entre Os Sócios | lll&JUK|jJ|fpSI

Ao C. D. Do Flumi-
Presidência Desse Club

ímm 0 S. CHRISTOVÃO AINDA
NÂO OBTEVE PERMISSÃO

A Famaf Está Em De-
bito Com A F. B. F.

O dr. Alaôr Prata enviou, hon-
(em, um officio «o presidente do
Conselho Deliberativo do Flumi-
nense F. C, renunciando á pre-
eidencia desse club, ao qual tem,
indiscutivelmente, honrado e be-
neficiado, mercê de attitudcs
»em ponderadas • dum» gestão
rerdadeiramente fecunda.

Sssa attitude' do dr. Alaor
Prata não foi tomada agora.
Quando da sua reeleição, elle ac-
eeltou e encargo com a condição
de ficar'apenas mais um anno,
findo o qual renunciaria, o que
agora ie verifica.

1 A noticia vae encher de pesar,

certamente, a fair/ilia tricolor
que sempre admirou e ha de ,aü-
mirar esse sportista que soube
fazer respeitar^ o passado honro-
so dò club, collocando-o numa
posição ainda mais destacada no
conceito geral.

Segundo ge aff irmã, ha grande
movimento entre os associados
do Fluminense para que a presi-
dencia do club venha ser oc-
cupada pelo sr. Mario Pollo,
sportista da velha guarda, co-
nhecedor profundo do nosso am-
biente sportivo, que possue uma
extensa folha de notáveis servi-
ço» ao Fluminense e ao sport na-
cional.

Vasco E Lanceiros Do Villa Deci
tão Hoje 0 Torneio Aberto De

itrBasto H
A Peleja Será Dirigida Por

VascoVasco da Gama e Lanceiros do
Villa, os dois quadros que se tor-
naram vencedoes das chaves dos
filiados e avulsos, respectivamen-
te, decidirão hoje á noite o Tor-
neio Aberto de Basketball de
1940.

Essa partida está sendo aguar-
dada com grande interesse em
yirtude da campanha brilhante
que fizeram no certamen ns dois
quadros.

O
guns

SE DERROTAR 0 VASCO, 0
GORINTHIANS JOGARA COM

0 FLUMINENSE
Ficou resolvido que o Fluminen-

•e será o segundo adversário do
Corinthians, campeão paulista,
caso este saia vencedor do jogo
que vae ter com a equipe do Vas-
co da Gama.

Nestas condições, a partida in-
terestadual será realizada na noi-
te de quarta-feira próxima, 10.

Haroldo Oest
é considerado por ai-

favorito mas o quadro dos
Lanceiros é de gente moça, en-
thusiasta e que muito poderá fa-
zer'.

O local dessa partida e e rink
do Sampaio, no. estádio Fiorencio,
á rua Antunes Garcia.

O jogo será controlado pelos
seguintes officiaes: Harold Oest,
arbitro; Affonso Lefever, fiscal;
Octavio Moraes, chronometrista;
Alberiço G- Amorim, apontador •
Antônio C. Braga, delegado.

Christovão
para Bello

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Abril de 1940

ÜECIDE-Sf HOJE Ã NOITE 0 TITULO MÁXIMO DA NATAÇÃO CARIOCA
FLAMENGO E FLUMINENSE FARÃO UM DUELLO SENSACIONAL

metros — homens na*n li

,A delegarão dp S.
deverá, seguir, hoje,
Horlaonte afim de enfrentar o
Athletico'Mineiro na tarde de do-
mingo.

A Federação Brasileira de Foot-
bali ainda não concedeu a indis-
pensavel. licença em virtude da
Famaf estar em debito com aquel.
Ia instituição.

Sabemos que os presidentes das
duas entidades tiveram um en.
tendimento . telephonico e o as-
Bumpto ficará resolvido ainda hoje,
devendo a delegação sãochristo-
vense embarcar com a respectl.
va licença.

A disputa do Campeonato Ca-
rioca de Natação será encerrado
hoje á noite. Na piscina do Gua-
nabara serão corridas as nove
provas que compõem a segunda
parte do grande certamen. Tra-
var-se-ão" novos e sensacionaes
duelos entre Pitta <j Louzada,
Caballero, Ivan e Tullio, , Carli-
nhos e Armando de Freitas e
Cecília Heilborn e Piedade Cou-
tinho.

Além disso, o certamen apre-
senta como grande attracção a
luta entre as equipes do Flamen-

go e do- Fluminense que se acham
separadas pela differença de qua-
tro pontos apenas.

Os rubro-negros garantem a
conquista do titulo mas os tri-

colores estão esperançados de
conseguir desfazer a differença
. São estas as provas de hoje:

2C0 metros — moças nado de
l costas.

0 FLA-FLI) SERÁ NA NOITE
DE 17 00 CORRENTE

O primeiro cotejo do anno en-
tre o Fluminense e o Flamengo
será realizado na noite de 17 do
corrente, .segundo ficou assen-
tado.

Assim, dentro de mais alguns
dias, os amantes do football po-
derão assistir ao tradicional co-
tejo clássico.

DecaA C, D, D. Está Cavando Â
dencia Do Cyclismo Bandeirante

A Associação Paulista De Cyclismo E Motocy
clismo Pediu Desligamento Da Federação

Cyclistica Brasileira
Está causando sensação nos

OS EFFEGTIVOS DO AMERI-
CA VENCERAM FACILMENTE

O quadro principal do Ameri-
ca derrotou os reservas por 9x1,
goals de Hortensio (3, Nelsinho
(2,), Carola, Plácido, Pirica e
Odyr, tendo Lenine sido o au-
tor do ponto dos vencidos.

Os teams foram estes:
~ Effectivos: Thadeu (Rolando);

Villa e Delia Torre; Bolinha.,
Aziz (Munt) e Dedão; Nelsinho,
Carola (Lacinio). Hortensio, Pia-
cido e Pirica (Odyr).

Reservas; Bispo (Thadeu); Vi-
tal e Ferreira; Oscar, Geraldo
(Danillo) e Cely Castro (Walter),
Allemão, Arlindo, Humberto,
(Arauto) e Lenine.

Djalma Cunha dirigiu o en-
saio.

meios sportivos a attitude da As-
| sociação Paulista de Cyclismo e

Motocyclismo, pedindo desligamen-
to da Federação Cyclistica Brasi-
leira, afim de ingressar nas hos-
tes da C. B. D.

Pelo que observamos, é mais
um golpe que o maléfico sr,
Celio NegTeiros de Barros pro-
cura desferir contra a prestigio-
sa entidade dirigente do cyclismo
official.

Ninguém desconhece o que tem
sido a "benemérita" actividade de
secretario perpetuo da entidade
eclectica, para conseguir derrubar
a Federação Cyclistica Brasiletra,
só porque esta entidade especia-'
lizada possue filiação internacio-
nal. Ha tempos, foi enviado^ á
entidade internacional um officio
assignado por um pseudo-presi-
dente da F. C. B., dando ins-
trucçõeR para transferir para a
C. B. D. a filiação internacional,

0 Vasco Vencido Pelo Madureira
5-1 A CONTAGEM FAVORÁVEL AOS TRI

COLORES SUBURBANOS
No treino hontem realizado en.

ire as equipes do Madureira e do
Vasco, que vae enfrentar o Co-
rinthians, depois de amanhã, com
surpresa geral o grêmio suburba-
no sahiu vencedor pela contagem
de 5-1.

A victoria do Madurelra íol fa-
cll sendo os seus goals feitos por
Isàias (2), Oséas, Lelé e Jorgl-
nho. O unlco goal do Vasco foi
marcAdo por Alfredo I.

ARY
Não Respondeu Aos
Quesitos Dentro Do

Prazo Legal
O arbitro do jogo paulistas x ca-

rlocas, sr. Ary Lima, do Paraná,
nao respondeu aos quesitos for-
mulados pela Liga de S. Paulo
para instruir o inquérito que vem
sendo feito na F. B. F., dentro
do prazo estabelecido.

Osr. Ary Lima deverá ser sus-
penso por sua falta.

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE SEXO-

LOGIA DE PARIS *

Doenças sexuaes do homem
RUA DO RqSARIO 172. De 1 ii 1-

Os teams foram estes:
MADUREIRA: — Alfredo; ,Er-

nesto e Aplo; Octacilio (Brito),
Luiz, Orlando (Octacilio) e Alei-
des; Jorginho, Lelé, Isatas, Jayr
(Oséas) e Valentim (Dentlnho).

VASCO: — Nascimento (Chi-
quinho); Jahu' e Oswaldo (Pe-
dro); Figliola, Dacunto e Faca;
Lindo, Alfredo II, Alfredo I, Vil-
ladonica (Nino) e Orlando.

Norlval assistiu o ensaio.

OANDARAHYA.C.VAEVOL-
TAR A ACTIVIDADE

A Importante Reunião
De Hoje

O Andarahy A. C, o tradicio-
nal club carioca vae resurgir em
nosso scenario sportivo.

Foi organizada uma junta go-
vernativa que ficou assim cons-
tituida: Presidente, Jansen Mui-
ler; secretario, Alzir Manelau
Carvalho; thesoureiro, Josá da
Silva; director de sports,. Rubem
Dias de Carvalho; procurador An-
nibal Trindade, ..' ....

Hoje haverá uma grande re-
união ^na residência do sr; Jansen
Muller, á rua Visconde de Santa
Isabel, 56, ás 20 horas. O Anda-
rahy disputará o campeonato do
corrente anno na Associação de
Football.

EXPRESSO DE LUXO
TATAGÜAZES - LEOPOLDINA - RIO DE JANEIRO

PONTO
CATAGUAZES

Botei Vllltts - Phone: 29

r A B T I D A 8

Citaauazes  7.30 hi.
Cttaguuea  B.30 ht.
Rio de Janeiro . 1.30 h«.

PONTO

LEOPOLDINA

Hotel Gomes • Phone: 28

PARTIDAS PARA O BIO

Leopoldina .... 8.15 ns
Leopoldina .... 9,46 hu.

Majide eomprsr o ieu lonar «nm anlwudencla. Km
— *hono 20. No Rio: Hotel Globo. Anenula Bxpresio

ROQUE IGLES1AS

PONTO
RIO DE JANEIRO

Hotel Globo - Phone 22-1912
Rua dos Andradas. 19.

Agencia do . Expresso Anu
CHEGADAS

Rio de Janeiro 14.00 ns
Rio de Janeiro 16.16 hs.
Leopoldina  13,40 ns
CBtasua7es — 14,ao n*

CataKuazes. Hotel Villa»
Atui — Phone siii-lVU.

o que, descoberto a tempo^evltdli;
que se consumasse tal aitfntndo}'
mais tarde, era a própria C. B.
D. que officiava á federação In-
ternacional communlcando que,
por um accordo existente entre
ella e a Federação Cyclistica Bra-
sileira, havia dado filiação â
Liga Cyclistica Paulista; por oc-
casiáo da Copa do Mundo era e
sr. Celio Negreiros de Barros
que, proseguindo no assumpto,
de intrigas, procurava a sede da
entidade Internacional para_ In-
formar-se da situação do cyclwno
brasileiro; em dezembro- de 1338,
era um officio para a Federação
Cyclistica Chilena, fazendo insl-
nuações sobre a equipe brasileira
que foi participar dó II Campeo-
nato Sul-Amerlcano. Em tudo is-
to a entidade máxima do cyctls-
mo brasileiro tem demonstrado a
sua grande superioridade, aparan-
do os golpes desleáes da C. B. D.
e seus comparsas.

Dissemos que a attitude da A.
P. C. ê mais um golpe do sr.
Celio de Barros, porque ninguém,
desconhece que elle esteve èm S.
Paulo por oceasião da disputa da
Copa Roca, e nós estamos certos
de que, nessa oceasião, tramou o
desligamento da entidade banetei-
rante.

Todavia, o que os dirigentes aa
entidade paulista nâo notaram foi
a posição íneommoda em que os
collocou o "intelligente" paredro
politlcosportivo cebedense.

Recentemente foi, pelo sr, Adhe»
mar de Barros, assignado um de-
creto que instituiu a creação do
Departamento de Sports do lis-
tado de São Paulo, sendo então
nomeado para seu director o te-
nente Sylvio de Magalhães ."adi-
lha, figura que goza.do grande
projecção nos meios sportivos na-
eionaca. >

Para que se possa avaliar ' a
situação, transcrevemos abaixo,
dois artigos do decreto que .off'-
cializou os sports paulistas e que
são os seguintes:

"ART. 12 — Para cada modalt-
dade sportiva s6 haverá uma en-
tidade responsável perante a Di-
rectoria de Sports do Estado de
S. Paulo. ,

PARAGRAPHO I — A Dlrecto-
ria de Sports do Estado de Sâo
Paulo somente reconhecerá para
cada modalidade sportiva a Fe-
deração, Liga, ou Associação, de-
vidamente filiada á entidade ma-
xitna nacional. PARAGRAPHO TI
— As modalidades sPortivas se-
rão classificadas de accordo com
a regulamentação internacional"

Que a C. B. D. não e a ehtt-
dade máxima nacional do cyclis-
mo, o mundo:, inteiro o sabe e •
impossível que o D. E. S. S. P.
isso desconheça, tratando-se de
um departamento official.

Deante do aue ge verifica com
a deliberação <da entidade bandel-
rante « em face do decreto do
iroverno paulista^ é que o sr. Oe-
Ho de Barros collocou-a cm "si-
nuca" e não sabemos se disso' po-
dera resultar um "suicídio".

Vamos aguardar mais alguns
dias porque tudo ha de se escla-
recer. O que não p6de haver du-
vida é qiii? nesta ouestão n Fe-
(lernção Cyclistica Brasileira le-
vnrá a melhor e. se assim não for,
todos os sportistas teriam uma
rtesUlusáo com a officinlízaçfio dos
sports em S. Paulo, umn vez -nie
no primeiro raso que surge oHo

1 nSo tenha a devida applicaçfio.
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homens nado de

100
vre.

100 metros
peito.

200 metros — homens nado de
costas.

100 metros — moças nado 11-
Vre.
-¦ 400 metros — homens nado li-
vre.

1Ç0 metros — moças nado de
peito.

4 x 100 metros — moças nado
livre.

4 x 200 metros — homens —
nado livre.

SERÃO POLICIADAS AS
QUADRAS DE OASKET

O dr. Antônio Autran que se
acha na presidência da Liga Ca-
rioca de Basketball, actualmente,
acaba de resolver um antigo e
difficil problema com que a en-
tidade vinha luetando. Depois de
conferenetar com o sr. Dulcidio
Gonçalves, 2.° delegado auxiliar,
o dr. Autran conseguiu a certe-
za de que as quadras de basket-
bali durante o campeonato serão
policiadas.

LOFFREDINHO ESPERA A HORA
DO REVIDE

Rubens Soares Confia No Valor De Seus Punhos

Cecília Heilborn, a consagrada campeã de nado de
costas, ao lado de Úária Helena Falcone

Amanhã «er4 iniciada a tempo
rada pugilistica.

Com ã substituição de Prior
por Loffredinho. contra Rubens
Soares, augmentaram as apostas,
e o publico ficou na espectativa
de ver qualquer coisa de sensa-
cional. Ninguém desconhece que
Rubens levou de vencida o pugi-
lista paulista e que esta derrota
jamais foi esquecida pelo valente
pugilista. Quando ainda não se
pensava na data para o inicio dos
espectaculas da temporada, já
Loffredinho vinha treinando acti-
vãmente, procurando melhorar
cada vez mais as possibilidades
technicas, e mostrando-se possui-
dor de um único desejo: conse-
guir a^revanche com Rubens Soa-
res de qualquer maneira. Mesmo
que fosse sem disputar o titulo
de campeão brasileiro! E quando
Prior foi afastado do programma
d pugilista bandeirante apresen-
tou-se á Empresa solicitando que
o seu nome fosse incluido como
adversário do campeão brasileiro.

O programma ficou assim orga-
nizado; •

1» luta  Amadores — Leonel
Rocha x Ferreira Filho;

2» luta — Profissionaes — São
Leão x Mario Américo;

| 8» luta — Profissionaes — Os-

¦waldo Silva (84) x Mario Fran-
cisco;

4» luta  Profissionaes — An-
tonio Mesquita x Balthazar Car-

doso;
5» luta — Profissionaes — Ru-

bens Soares x Loffredinho — 10
rounds de 3 minutos.'

PLANO DIABÓLICO!
A G. B. D., Para Se Esquivar Da Responsabilidade Que Lhe Gabe, Aponta 0 Excesso

De Entidades Dirigentes Gomo A Causa Da Desorganização Do Sport!
Era só o. que faltava: a C. B.

D., com um caradurismo de es-
pantar, vae defender a theoria de
que a causa da desorganização
dos sports é, o grande nnmero de
entidades dirigentes!! | Em vez de
seus dirigentes (?) confessarem
seus erros e abandonarem og car-
gos que deslustram, porque só fa-
zem politicagem, attentando con-
tra os princípios da pacificação,
procuram attribuir ás entidades
nacionaes especializadas a respon-
sabilidade pela desorganização
que diminue o nosso sport.

A principal visada nisso tudo e
a Federação Brasileira de Foot-
bali (o football 6 o que mais- de
perto interessa á C. B. D., por
causa das' rendas...), o que vae
ao encontro dos desejos daquelles
que collocam pontos de vista per-
sonalisslmos acima do interesse
superior do sport. Nào é difficil
perceber a má vontade da C- B.
D. com. a Federação Brasileira,
porque ella tem invadido attribul-
çSes desta, violentando, assim, os
direitos da entidade especializa-
da, graças á cumplicidade do sr.
Castello Branco, "afilhado dile-
cto» da C. B. D. dentro dá Fe-
deração..

Os argumentos Invocados sáo
pobres, falhos, insubsistentes,
porque se baseiam na mentira,-, no
espirito doloso, na necessidade de
tapear para não perder a autorl-
dade que ainda tem.'Não 

ha excesso de entidades di-
rigentes; basta ver-se o que oc-
corre em outros paizes, inclusive
na Argentina. Nos Estados Uni-
des, paiz padrão em assumptos
sportivos, o numero de entidades
especializadas vae quasi ao infi-
nito, porque está provado — bas-
ta sur medianamente Intelligente'
para se perceber tal coisa — a
especialização trás benefícios ao
sport. Aqui mesmo tivemos o
prova, com o' êxito da especiall-
zação em diversos sports. Ma».
infelizmente, a C, B. 15. voltou
a ter controle sobre certos 'amos
sportivos, fazendo sentir a sua
nefasta influencia, de modo que
a reorganização vae tomando con-
ta de tudo.

Ainda ha poucos dias, um leitor

deste jornal, sr. Floriano Keller,
nos enviou interessante commen-
tario, publicado na secção "A opi-
nião da torcida", sobre a especia-
lização sportiva na Allemanha.
Não nos furtamos ao desejo de re-
produzir .esse commentarlo, que
diz bem do rumo da especializa-
ção naquelle paiz europeu.

Eil-o:
"A Federação Nacional Alie-

ma de Cultura Physica (DRL.) é:
a) — uma federação de asso-

ciações allemãs que cultivam a
cultura •physica;

b)  Uma concentração . das
uniões, que se consagram a cul-
tura physica ou que a patrocl-
nani; exceptuam-se hs associa-
ç8es e uni5es que praticam o
sport profissionalmente ou lucra-
tivaménte.

A finalidade da Federação Na-
cional de Cultura Physica e a

0 BOMSUCCESSO JOGARA
DOMINGO EM PETROPOLIS

O Bomsuccesso pediu licença
para jogar domingo em Petropo-
lis, onde enfrentará o Serrano A.
Club.-

NOVAS TRANSFERENCIAS
Encerràndo-se no dia 15 do cor.:

rente o. prazo concedido para aa
transferencias de um club para
outro quando entrara em vigor
a nova lei approvada pelo Coo-
selho'Supremo da L. C. B., lei
que visa combater o falso ama-
dorlsmo, os vôos dos amadores
continuam a serem feitos.

Os últimos que trocaram de club
foram:

PARA O TIJUCA: - João Car-
los F. Cantuarla, do Costa bo-
bo; Mario Fernandes Tovar, do
Flamengo; Cyrlllo W. de Oliveira,
do Vllla Isabel e Alberto da Sil-
va Cortes, do America,

PARA O S. CHRISTOVÃO: - Sudoeste
Paulo de Almeida Santos, do Fia-
mengo e Sérgio de Azevodo Cas
tro, do Sampaio

educação physica e moral dos ai-
lemães agrupados nas organiza-
ções filiadas por meio de exerci-
cios methodicamente praticados e
de uma cultura ethnica no mes-
mo espirito do regimen nacional-
socialista.

As associações filiadas estão
sob a competência dos seguintes
departamentos da B'ederaçâo,' con,-
forme as categorias de sport ou
de gymnastlca a que se dediquem:

1  Gymnastica em apparelhos,
gymnastica livre, jogos estlvaes.
2 — Football, rugby, cricket. 3
Athletismo. 4 — Handbal. bas-
ketball. 5 — Natação. 6 — Pesos
e halteres, ,luta, jlu-jitsu. 7 Box,' 
8  Esgrlma. 9 _ Hockey. 10 —
Tennis. 11 _ Remo,. 12 — Canoa.
13  Sports sobre o gelo, patins
de rodas. 14 — Ski.

As uniões filiadas da D. R. L.
são as seguintes: Deutscher Se-
gler-Verband — (vela). Deuls-
cher Motoryacht-Verband —
(lanchas). Deutscher Wander-
Berband — (pedestrianlsmo).
Deutscher, Bergsteiger-Verband —
(Alpinismo). Deutscher Radfah-
rer-Verband — (cyclismo). Deu-
tscher Kegler-Bund — (Boliche).
Deutscher Schutzen-Vcrband 1 —
(Tiro), Deutscher Bob-und Sch-
Htten-sport-Verband — (Trenó e
bobsleigh). Deutscher Tisch-Ten-
nts-Bund — f ping-pong 1. Deu-
tscher Amateur-Billar-Verbànd —
(Bilhar). ,

A Federação subdivide-se em 16
regiões ("Gau") e estas em nu-
merosos círculos. A direccão está
a cargo dos chefes de região
(Gaufuhrer) ou de circulo (Kreis-
fuhrer). -—

São as seguintes as regiões da
Federação-

Gaul I — Prússia Oriental.
Gau II — Pomeranla. Gau III —
_ Brandenburgo. Gau IV — Sile-
sla. Gau V — Saxonla. Gau VI
Centro. Gau VII — Norte. Gau
VIII — Baixa Saxonin. Gau IX —
Wcstphalia. Gau X — Baixo-
Rhono. Gau XI — Rhcno Médio.
Gau XII _ Hcssen. Gnu Xlll —

Gau XIV — Baden.
Com essn organização a Alie-

A LI6HT NOS SPORTS
Augmenta O Interesse
Pela Excursão Do Light

Trafego
Tudo indica o êxito que vão ai.

cançar as "Palestras" instituídas
pelo sr. Antônio Llort, no senti,
do de manter sempre em conta,
cto os presidentes dos clubs li-
ghteanos. Ainda na reunião de
lerça-feira ultima, o representan.
le do Telephonica, apoiado pelo
IJght Garage, fizeram interessar,
te proposta, que de certo mere.
c.c.rá o estudo dos demais clubs.
O sr. Américo Monteiro sugge-
riu e o sr. Antônio da Silveirai
ampliou a suggestão de que se-
ja concedido aos clubs o prazo
de 24 horas para a defesa de jo-
gadores citados, antes de ser ap-
plicada a penalidade pela Com.
missão Technica.

* *
Continua despertando grande

interesse a excursão que o Light
Trafego realizará domingo proxi.
mo, & Magé, B. do Rio, onde Jò
gará com 9 Maquenze F. C, ao
qual venceu em 37 por 4-1. Cer-
ca de cem associados acompanha-
rão a delegação do Light Tra-
fego.

* *
AC. T. de Football da Lealca

marcou a data de 15 do corren-
te, lmprorogavelmente, para en.
cerrar as inscripções ao campeo.
nato de 40. O "Inltium" deverá
ser disputado a 15 de maio.

* *
O Tracção F. C. venceu por

6-1 ao Inhaúma F. C, no Tor-
neio de Verão.

* *
O Carria Trafego F. C.' con-

vòca os seguintes amadores para
as 14 horas de hoje, 5, na sede,
afim de seguirem uniformizados
para o campo, da A. A. Portu.
gueza onde treinarão para o en-
eontro de domingo na preliminar
do jogo Corinthians x Vasco:

Santhiago, Cruz, Sylvio, Dyr.
ceu, Nicanor, Orlando, Daniel,
Bahianinho, Herminio, Cecy Ti-
joio, Augusto, ColOmbo, Mario,
Sacramento , Pereira, Souza e
Gonçalves. '

A Inauguração Da Tempo-
rada Sportiva Do Corpo De

Fuzileiros Navaes
O Quadro Da Banda
Marcial Vencedor Do
Torneio De Football
Iniclou-se, hontem, a têmpora,

da sportiva do Corpo de Fuzilei-
ros Navaes, festividade essa que
terminou com um torneio de foot-
bali.

A equipe da Banda Marcial, de.
pois de vencer os sargentos na
seml-final por 2 goals contra 1
comer, enfrentou « derrotou a
Companhia de Bombeiros na final
pela differença de 1 comer con.
tra 0. Esta prova foi arbitrada
pelo sr. Virgílio Fedrighi que
actuou muito bem. O bando ven-
cido na prova decisiva possuía
o titulo de bl-campeão desse tor-
neio.

O commandanto Milclades Al-
ves presidiu a grande parada
spnrtlva e foi pródigo em gentl-
lezas para com os presentes.

A bcllisima victoria da nada-
dora Cecília Heilborn. do Flu-
minense, sobre a amadora Pie-
dade Coutinho, do Flamengo,
constituiu um acontecimento
relevante na competição de an-
tc-hontem. em virtude das
credenciaes desta ultima. Ceei-
lia se portou como uma legitl-
ma campeã: impôz-se pela te-
chnica, pela fibra e pelo enthu-
siasmo, Se outros méritos nao
a tivessem collocado ja entre
as figuras mais destacadas da
natação brasileira, bastaria o
sensacional triumpho de aife-
hontem para lhe assegurar um
posto de honra em nossa aqua-
«ca A amadora Piedade Cou-
tinho soffreu, assim, a sua pri-
meira derrota no Brasil. Tam-
bem Carlinhos de Vasconcellos,
que trocara a natação pelo
tennis, retornou muito auspi-
ciosamente á piscina, exhibin-
do optimas condições physicas
e technicas, as quaes lhe per-
mittiram. sobrepujar magnifi-
camente o campeão sul-ameri-
cano Armando Coelho de
Freitas.

*¦ * •

Gonzaiez não voltará a pôr
os pés no Flamengo, affirmou,
hontem, o presidente deste
club, que disse mais: o sr. Joa.
quim Guimarães está impedido
dè tocar em qualquer assumpto
pertinente aquelle jogador com
o supremo dirigente do Fia-
mengo. Não posso esconder a
minha satisfação por essa at.
titude .enérgica e mor.alizailora,
que deve ficar como um exem-
pio a seguir.

* * •
Corre o boato de que um an-

tigo paredro sportivo está in-
teressádo em promover o retor-
no á actividade dos srs. José
Bastos Padilha e Pedro Maga-
lhães Corrêa. Trata-se, positi-
vãmente, dum boato alarn/an-
te, mas,, como está faltando
pouco para se desgraçar duma
vez o footbsll, elles que ve-
nham ... Talvez os "coveiros

que por ahi andam sejam
poucos ... * » •

Quando acceitou sua reelei-
ção para a presidência do Flu-
minense, o dr. Alaôr Prata
fello com a condição de renun-
ciar logo que se completasse a
metade do periodo parao qual
fôrs confirmado em tão alto
posto. Assim, vem s. s. de «íi-
rigir ao presidente do C. D.
de seu club o seu pedido de
renuncia. Em ee tratando dum
sportista de estirpe, que sem-
pre orientou suas altitudes no
sentido de servir superiormen
te ao sport, a noticia entriste-
ce porque, afinal, o nosso am-
biente não pôde prescindir de
homens desse quilate, que, no
próprio dizer do dr • Alaôr Pra-
ta, entendem que dirigir um
club da envergadura do Flumi-
nense é exercer uma funeção
publica. Parece que o nome
mais indicado para substituir
o grande presidente renun-
ciante é o o do dr. Mario Poi-
lo. sportista antigo, com uma
folha extensa de bons serviços
ao sport nacional.

* * •
A C. B. D. ensaia mais um

bote contra as entidades espe.
cializadas, a]firmando que a
causa da desorganização spor-
tiva (ella já reconhece que a
desorganização existe...) é o
grande numero de entidades
dirigentes. O plano é claro:
todas as entidades especializa.
das devem desapparecer para
que o C. B. D. retome o mo-
nopolio das actividades sporti.
vas... Que pândegos, esses
"mestres" cebedenses!... O
melhor serviço ' seria, porém,
acabar com a C. B. D., fOco
de dissídios, onde se açoitam
"trancinhas" do sport, como
Celio, Teixeira, Wanderley e
"magna caterva".

* * *
Disseram-me que o incorre-

cto profissional argentino Car-
loB Santamaria voltará a ves-
tir a camisa do Fluminense,
que elle repudiou da maneira
mais revoltante. Não quero
crer que o club das Laranjei-
ras commetta o erro duma
transigência dessa espécie, que
affectaria o seu patrimônio

- moral. Prefiro não acreditar nn
que diz. Em qualquer caso, fi-
carei fiel ao meu ponto de vis-
ta, contrario á readmissão do
argentino que ludibriou a boa
fé dos tricolores e que sómen-
te quer voltar por estar "en-
costado" em Buenos Aires.

José BRIGIDO
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VÁRIOS ATTESTADOS DE CUBA

A DELEGAÇÃO DO CORIN-
THIANS CHEGARA HOJE
A embaixada do Corinthians

chegará hoje ao Rio, viajando no
diurno paulista, ficando hospeda-
da no Hotel Flamengo.

(

manha venceu a XI Olympiadn
realizada em Berlim cm 1030".
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LIVRARIA ALVES Livros colle-
glaes e aca-

demlcos. Rua do Ouvidor n.° IBS
ANTI-GRIPPAL MARQUES
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