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uirra0 primeiro ministro instou Churchlll provavelmente fará hoje
declaração sobre a chegada do lugar-tenente ile Hitler à Inglaterra
Sabe-se que o segundo vfce-"Fuehrer" dò Reich dirigiu, ha

tres meses, uma carta ao duque de Hamilton

APROVADO PELO GABINETE FRANCÊS
OS TERMOS DO ACORDO HITLER-DÂRLAN

LONDRES, 14 (U. P.) - UR- '

GENTE — Soube-se que, prova-
yelmente, o primeiro ministro
Wlnston Churchlll fará. amanhã
«ma declaração relacionada à che-

gada do dirigente nacional-socla-
lista nlemão, dr. Rudolf Hess.

Hess conferenciou com

o duque de Hamilton
LONDRES, 14 (TJ. P.) — UR-¦

GENTE — Soube-se que o sr. Ru-
dnlf Hess conferenciou com Lord
Hamilton, perto de Glasgow,
pouco depois de haver descido em
território escocês.

Uma carta de Hess ao

duque de Hamilton
LONDRES, 14 (U. P.) — UR-

GENTE — Sabe-se que Rudolf
Hess dirigiu uma carta ao du-
que de Hamilton, há três meses
passados, ná qual declarava que
a. guerra entre a Alemanha e a
Grã-Bretanha era uma insensa-
tez e recomendava que se ten-
lasse negociar a paz.

A carta foi enviada por avião
via. Lisboa. Acredita-se qua a po-
licia secreta, nazista descobriu a.
existência dessa, correspondência
entre Hess e o Duque Hamilton,
e que isto provocou grave crise
na carreira política de Hess, pon-
do em perigo a sua vida.' Nestas
condições, Hess preparou a fuga.

Recorda-se que Hess dirigiu seu
avião para a propriedade do Du-

que de Hamilton, e que logo de-

pois de chegar em terra, descen-
do de paraquedas, perguntou pelo
Duque. * .

Se Hess falasse pelo

radio...

poderia causar grande dano ao
Eixo se falasse pelo radio ao povo
alemão. Náo se sabe, entretanto,
se será permitido ao sr. Hesse„ía-
lar ao radio.

Hitler talvez esclareça

o fato
BERLIM, 14 (TJ. P.) — Nos cir-

culos diplomáticos correu a versão _
de que o caso Rudolf Hess criou serão feitas novas declai ações logo

a possibilidade de que o sr. Hl-
tler pronuncie um discurso para
esclarecer o ocorrido.

Observadores neutros assinalam
que a decisão definitiva a respeito
cabe ao próprio Fuehrer, depen-
dendo dos acontecimentos que se
desenrolarem, acrescentando que a
Iniciativa de falar pertence à In-
glaterra uma vez que o sr. Hess
lá se encontra.

Círculos autorizados julgam que

que terminarem as investigações e
de acordo com o que os inglese',
atribuírem a afirmações do sr..
Hess.

PERPLEXO 0 POVO ALEMÃO
OS CÍRCULOS OFICIAIS, POREM, PROCURAM

RELEGAR PARA SEGUNDO PLANO 0
"CASO HESS"

Importantes revê-

lações

IV

— Cir-LONDRES, 14 (U. P.)
culos de responsabilidade assegu-
ram que o sr. Rudolf Hesse fez
Importantes revelações, tendo fa-
lado sem quaisquer reticências.

Os círculos oficiais se recusam
a revelar o conteúdo dessas decla-
rações; porem, ao que consta, se
referem ao programa militar e
econômico do Reich.

Reforçada a guarda ao

prisioneiro

LONDRES, 14 (TJ. PO — <*- .
britânicos julgam que o sr. Heiis

•FÍERLIUr. 14 (V. V.) — A fuça.
de Hess deixou perplexo o povo
alemão. Açora ouve-se dizer que
Hess sofria aliiclnáçôcs mentais
e doenças crônicas do estômago,
contraídas em conseqüência chi
guerra mundial, liem como do»
ferimentos recebidos durante a»
primeiras lutas do Partido Na-
zista.

Diante desses fatos, o povo
pergunta por que foi conservado
durante tanto tempo no exerci-
cio do cargo de alta responsabi-
lidade que desempenhava.

A nação alemã sempre conslde-
rou Hess com#-*Vv^W^*Ík**- *•" 3;
e como o 'colal.orádoy mais' íntt-
mo do Fuehrer, alem ' de ser o
chefe do Partido Nacional Sócia-
lista e o oficial mais graduado
das tropas de assalto de Himm-
ler. Tudo isso contribuiu para
confundir ainda mais o povo.

Os jornais da manhã, ao inse-

rir a noticia oficial fornecida pelo
Partido, llniltaram-se a encabeça-
Ia com o seguinte titulo "O caso
Hess".

Recorda-se que um dos despor-
tes favoritos de Hess, era a avia-
ção e um de seus mais íntimos
amigos n professor Rlessersch-
rnitt. Seus colaboradores mais
Íntimos eram o chefe de seu es-
tado maior Stenger e seu ajudan-
te de ordens Leitzg.

Relegado para se-

GLASGOW, 14 (U. P.) - O go-
verno reforçou hoje à noite a
guarda do local onse se encontra
Rudolf Hess e ao mesmo tempo
foram transmitidas ordens espe-â
ciais afim de impedir que trans-
pire qualquer informação relaclo-
nada com o lider nazista.

Agentes especiais da Scotlawi
Yard juntaram-re à guarda mili-
tar, que se acha à entrada do hos-
pitai, para Impedir a entrada',de
qualquer pessoa, salvo os furitjlo-
narios portadores de autorizarão
especial. O pessoal do hospital
tem ordem de não comentarlMe
forma alguma o caso de . HJss,
uma vez terminada a sua tarifa.

YT-CHV. 14 (United Press) — A ©' 
T cooperação entre a França e

a Alemanha, para depois da guer-
rá, deu hoje mais um passo,
quando o Conselho de Ministros,
presidido pelo marechal Pétain,
aprovou unanimemente os termos
do acordo consertado pelo almi-
rante'D.arlan e o Chanceler Hi-
tler, duíânte a conversação quo
mantiveram em Obersalzburg, no
újtimo domingo, e que durou 4
horas.

. Os observadores neutros da ca-
pitai francesa estão convenci los
de que a atitude do Conselho de
Ministros significa a, concorda*!-,

.vcla definitiva com a Alemanha
para a. formação de um bloco
continental contra o mundo anglo-
saxão*. Os referidos observadores
declararam que, em face das con-
cessões feitas por Hitler, Darlan
prometeu que a França coopera-
'ria com a Alemanha contra a
Grã Bretanha e que, se os Es-
tados Unidos entrassem na guer-
r.a., '.a- França seria, uma "aliada

•,at.iva''".do Reich. Embora não te-
'^¦áhá&ido fornecida nenhuma in-

.^ormifeãh a, respeito desse assim-
' toí^afirmou-se '|ue em seu papel

de "aliada ativa" a França po-
deria utilizar ainda, sua poderosa
armada contra a, frente anglo-
sxa ou então permitiria, qué ale-
mães tripulassem as unidades de
guerí-a francesas.

Os observadores neutros de Yichy es
tão convencidos de que a atitude do
conselho de ministros significa a con-
cordancia com o Reich para a forma*
ção de um bloco continental contra o

mundo anglo-saxão
Fala-se, até. na entrada da França para o Eixo

A reunião do Conselho realizou-
se no hotel do Parque e durou
duas horas. A sessão começou às
11 horas. Mais de uma hora an-
tes da reunião dos ministros, cò-
meçou a juntar-se, em torno do
hotel, um público silencioso pre-
vendo que a sorte da França ia
ser decidida entre as paredes do
referido hotel.

A impressão predominante, en-

tre a opinião pública, era de que
não haveria benevolência alguma
nas exigências dos vencedores,
que desempenharam o papel que

deles, desde que a
sua capitulação

fNova façanha realizada pela
Esquadra Britânica do

Mediterrâneo

CONTRA A GLORIFICAÇÃO
DE RUDOLF HESS

Advertência da imprensa e das autoridades brita-
nicas acerca da atitude do segundo lider nazista

LONDRES, 14 (U. P.) — O mun-
do oficial britânico Iniciou uma
enérgica campanha para Impedir

qualquer sentimentalismo que pos-
ea converter Rudolf Hess em uma
espécie de herói para o público.
Sabe-se que o primeiro ministro
Wlnston Churchlll se referirá a
esse aspecto do caso Hess em um
discurso que, segundo se e-pera,
Bcrs pronunciado amanhã.

Ignora-se se Churchlll já con-
versou com Hess, mas em fontes
autorizadas soube-se que o pri-
meiro ministro provavelmente fa-
lará com o prisioneiro antes de
ia zer qualquer declaração pública.

Entretanto, a imprensa brtãnica
difere muito na forma de se re-
fe.ir ao assunto Hess; todos os
mpios oficiais censuraram energi-
camente a tendência para fazer do
ex-dirigente nazista um ídolo.

Advertências ao
público
Advertiu-se o puoileo ae que

hão se deve enganar por atos do
Hess, como o que destacou seu
amor paternal ao mostrar a foto-
Rrafia de seu íilhinho ãs pessoas
que o detiveram na Escossla, ou
pelo fato de ter fugido sozinho pa-
ra a Grã-Bretanha em um avião
que nunca tinha pilotado antes.

Contrastando com as numerosas
Conjefruras que ontem se faziam
Sobre os motivos que teve Hess
para fugir para a Grã-Bretanha,
heje as esferas autorizadas guar-
dam -silencio quase absoluto.

Entretanto, os jornais desta, ma-
nhã voltaram a fazer abundantes
apreciações, mas as autoridades
opinam que não há nada de novo
a acrescentar ao assunto. .

'*A ação dos jornais
Quase unanimemente, esses jor-

nr.is condenam Hess e secundam a
atitule oficia] dedicando avisos ao
público para que não glorlfique
Hess.

O "Manchcster Guardian" cx-
põ" um novo aspecto possível do
cnsri Hess, dizendo: "Há, não rer-
ti, dúvida, uma explicação mais
Binlstrn rin todo o assunto. Sabe-
|p quo Hitler utilizou o aparente-
Tv.rnlr- honesto n fiel Her-s, ca*'a
Tez que desejava iniciar uma no-
Ta Intriga. Não so r|ev<* abundo-
niir a possibilidade dn que o pro-
pilo Hitler o tivesse enviado à In-

glaterra para fornecer uma pista
falsa ao seu inimigo, que não foi
e nem será. vencido. Alem disso,
o'fato de que o "fiel e idealista
Hess" náo fosse ^^ím ambicioso,
torna mais suspeito o assunto.
No dia 1.» de maio. o "Voelkischer

Beobachter" noticiou que Hess ti-
nha sido acolhido com delirantes
aclamações pelo povo ao dirigir-
se após Hitler, para o Reichstag.
Apenas 8 dias depois, o mesmo ho-
tr,em era apresentado como de-
mente. Há, evidentemente, qual-
quer coisa de estranho nesse
casr".

Por sua vez, o "Daily Telegraph"
declara: "O certo é que a fuga de
Hess pôs em evidencia que exis-
te uma cisão na Alemanha. A uni-
dade totalitária está quebrada em
sua parte superior".

O "Daily Mirror" diz que 
"o lu-

gar tenente de Hitler, o substitu-
to do ditador e sua sombra, Eu-
dolf Hess, instigou as misérias do
nacional-socialismo ao ajudar o

pouco ilustrado Hitler a escrever
sua Incoerente Mein Kampf. Ago-
ra. parece que, entre outras coi-
ras más, é um pobre homem. Não
toleraremos que se enalteça o lu-
gar-tenente Hnss, puritano da ca-
marilhà nazista,, com sua moral
correta".

O "Daily Telegraph" publica um
comentário de seu cronista diplo-
mátlco, Maurice Webb, que diz: "A

fuga de Hess para este ,pa*s Poc'e
ser considerada como uma prova
do profundo conflito existente en-
tre os dirigentes da Alemanha so-
bre a política,de guerra".

The Times", por seu turno, ad-
verte que seria um equivoco su-

por-se que a fuga de Hess ante-
cipa um Iminente calápso no me-
canismo militar alemáo, e muito
menos que antecipe um detillta-
mento na eficiência bélica do
Reich.

Finalmente, o mesmo jornal diz
qus Hess escolheu a GrÊ Breta-
nha, porque acreditou ter uma
missão a cumprir. "Qualquer que
tenha sido, — acrescenta — mes-
mo qun fosse uma vã esperança
de consecu'f a paz, somente a der-
rota da Alemanha podn contribuir
para o proiresso humano".

O comentarista Warri Prloe. em
um artigo divulgado nn "Daily

Matl", faz eco da teoria rir que a
1-fil'glan impeliu Hess a dirigi'-: r
ii Grã Bretanha.

gundo plano
BERLIM, 14 (United Pres-.) —

Os círculos alemães bem InVor-
mados relegaram a segundo pia-
no hoje ft noite o caso Hess, de-
clarando que "muito em breve
nerA afastado do interesse mun-
dial por grandes acontecimentos".

Acrescentaram qne o único as*
pecto dn assunto que oferece in-
teresse político é a maneira com
que foi tratado pela imnrensa de
"certos paises, cujas redaçOcs cs-
t&o cheias das realidades euro-
péias". Ao que parece, se refe-
rem à Grã Bretanha o aos Es-
tados Unidos. Para as estações
emissoras alemãs o assunto pare-
ce que foi liquidado, pois .lão
transmitiram durante o dia uma
«6 palavra n respeito.

Campanha contra
os adivinhos
Sabe-se que os astrôlogos e adi-

vinhos foram proibidos de se
apresentar nos teatros. Foi dis-
pensado o adivinho chamado "o
Misterioso EE Hausner", que du-
rante todo o inverno dirigiu o
programa do Teatro Wintergar-
ten.

Quanto às negociações franco-
alemãs tanto a. imprensa como
as autoridades guardam silencio,
porem em forma autorizada se
disse que esta noite ou amanhã
se fará, provavelmente, uma de-
claraçilo.

Finalmente, os mesmos circulos
declararam-se "satisfeitos" com
as negociações econômicas russo-
alemãs, que terminaram há dois
dias, quando o sr. Krutikoff re-
gressnu a Moscou, acrescentando
que o "acordo germano-sovlético
é convertido constanl emente em
realidade".

m
Cinco dias de viagem sob constantes ataques

aéreos da aviação ítalo • alemã
Transferido

^ AÍlEXANDRlAf 14 (U.-wR*)Í*go
hoje a informação de que Hess A esquadra do Mediterrâneo aca-Durante.vvarias ' hofas ¦"' circultfíi

A. explicação oficial

alemã
BERLIM, 14 (U. P.) — A ex-

plicnção oficial alemã da fuga
nerea de Rudolf Hess assumiu um
aspecto mais concreto desde o mo-
mento nm que se declarou que o
mesmo dirigiu-se k Inglaterra, ob-
secado pela iriéln dn que poderia
concertar a paz entre as duas
grandes potência» Inglesa e alemã
e que continuava sendo reconhe-
cido como um bom alemão e uni
bom naclonul-soclnllsla.

Ao msmo tempo, nos centros
oficiais, começou-se a diminuir
a Importância concedida ao Inci-
dente Rudolf Hess, Indicando-se
que brevemente esse assunto se-
ria esquecido diante do tremendo
panorama dos acontecimentos ml-
litares que esmagarão a Inglatcr-
ra. Um portn-voz oficial adver-
titi que a Grã-Bretanha e seim
aliados terão, .brevemente, outras
coisas mais Importantes com que
se ocupnr, do que o caso Hess.

A emlssorn e os órgãos da im-
prensa alemã continuam, como í
natural, nn mesma lliilm de con-

" fo>u do cnmunlcr''*' ••
clnl, divulgado ontem pcln (Jor-
rnspotuloncln do Partido Nnclo*
iiitl-Snciiilistii, niiilii iiiiiIh foi du*
do a ihnrnr íi iiplnflu publica,
loglcaninnln anslnsn por oiilrns
inf»r,t»M#>ôr*' mihrn •_• fiüftMllto<

(Conclui! na 2." página)

havia sido transferido a um ponto
situado mais próximo de Londres
porem ao ser interrogado sobre
esta noticia, um dos funcionários
do hospital declarou: náo posso
lhe dar nenhuma informação ço-
bre este particular, pois se o fl-
zesse poderia perder o meu posto".

Pontes chegadas ao pessoal do
hospital declararam que Hess se
encontrava bem, embora sinta <al-
guma dor na perna. Passa grande
parte do tempo cochilando e des-
cansando da fadiga produzida
pelo longo vôo, porem se acredita
que dentro de poucos dias estará
em condições de poder abandonar
o hospital.

Leitura e alimentação
Salvo durante alguns momentos

em qúe conversa com Kirkpatrlck,
Hess passa todo o tempo llvio
lendo uma novela de Agath.a
Christie, conversando com os se as
guirdas ou fazendo extensas ano-
t-~ções em um caderno que foi
colocado ontem à noite sobre a
sua cabeceira. Permitiu-se tam-
bem ler os diários e escutar as
transmissões da B.B.C., com um
receptor portátil que foi colocado
junto de sua cama.

De vez em quando assoma ã ja-
nela para contemplar os conva-
lescentes britânicos que se encon- I
tram nos Jardins, passeando apoia-
dos nos braços das enfermeiras ou
cadeiras de rodas. Diz-se que ma-
nlfesta excelente humor, porem,
às vezes "se queixa rindo da dic-
ta de frango, pescado e ovos, que
lhe foi receitada".

Prisioneiro de guerra
Rudolf Hess, por haver descido

na Inglaterra, vestindo um uni-
forme militcr, é considerado, tec-
nicamente, como prisioneiro
guerra, e uma, vez que se trata
de um alto funcionário do nazis-
mo, conta, com privilégios f.spe-
ciais, tais como uma sala priva-
ela, guarda especial e maior aten-
ção médica. Seus objetos e parte
de sua roupa', foram apreendidos
pelas autoridades militares.

As conjeturas sobre os moti-
vos do vôo de Hess, continuam
em pleno auge, embora preva-
leça a opinião de que o lugar-
tenente do Fuehrer, depois de
alguma violenta, disputa como
o« demais dirigentes nazistas,
temendo ser Incluído em outro
"expurgo de sangue'", preferiu
por-se a, salvo.

Teve juizo
Um comentário típico é o de

um vendedor de jornais que disse
que "os nazistas declaram que
Hess está louco, porem teve juízo
suficiente para. abandonar esse
navio (Alemanha), que se está
afundando.

Agora, estou esperando Hitler.
K' capaz de apresentar-se aqui

qualquer dessas noites, sozinho,
como Gretn Garbo,"

Deste teor são os comenta rins
chintOflon que começam a cir-
cular, Um dns dlerins dn cidade
t'\?,: "NAn to Importes, AtlolC Hl-
tler, vom quando qtilserna 8 In
rlaremoH manchetes maiores ain-
da."

ba de realizar uma viagem das
mais atrevidas entre as já efetua-
das no Maré Nostrum, depois ria
sustentar um ataque aéreo alemão
e italiano, que se prolongou por
cinco dias e fracassou por com-
pleto.

Durante todo esse periodo, a ea-

quadra esteve em alarme perma-
nente, visto que os aparelhos ini-
migos procuraram constantemente
realizar seus ataques a fundo, mas
os caças da frota os repeliram,
derrubando cerca de 15 aparelhos
inimigos e avariando gravemente I
muitos outros, que dificilmente I
poderão ter conseguido alcançar |
suas bases. As perdas britânicas
ascenderam a dois aviões, sendo
que o piloto de um foi salvo.

No terceiro dia de navegação,
uma frota de unidades leves se-
parou-se do resto da esquadra,
para bombardear Benghazi. No
caminho para' esse porto, as uni-
dades britânicas interceptaram
dois navios italianos, que foram
destruidos. Um era um navio de
3 a 4.000 toneladas, carregado de
munições. O outro, que transpor-
tava combustível para as unidades
mecanizadas alemãs na África, co-
meçou a, afundar rapidamente e
depois foi envolvido pelas chamas,
desaparecendo nas águas.

As mesmas unidades britânicas
concentraram sua atenção sobre o
porto de Benghazi, contra o qual
dispararam durante cerca de uma
hora. O fogo de terra foi débil,
imp.eciso e ineficaz. Vários navios
foram alcançados no porto e se
originaram numerosos incêndios,
depois do que as unidades que efe-
tuaram o bombardeio regressaram
para se incorporar ao grosso da
frota.

No terceiro dia começou a ver-
' dadeira ofensiva aérea, ao que pa-

rtp I rece às 8 horas da manhã, quan-' 
do os aparelhos inimigos ataca-
ram,' vendo7se, porem, obrigados
a fugir ante a pressão dos caças
ingleses, sem ter podido fazer ou-
tra coisa a náo ser observar a
frota.

Duas horas mais tarde, cinco
bombardeadores atacaram as uni-
dades oritànicas e quatro deles fo-
ram • abatidos, dcreditando-se que
o outro sofreu graves danos.

Às lt horas e 46 minutos volta-
ram a atacar quatro esquadrilhas I
de aparelhos alemães, mas foram
dispersadas pelos caças. Não se
poude apurar o número de apa-
relhos Inimigos derrubados pelos
caças britânicos nesta operação,
por ser muito fraca a vlsibill-
dade.

No quarto dia, os aparelhos ini-
migos atacaram às 10 horas, mas
Bem melhor êxito do que os seus
pi edecessores e viu-se que um de-
les cala no mar, acompanhado de
uma espessa coluna de fumo ne-
gre. Acredita-se que vários outros
foram atingidos, mas, em razão da
má visibilidade, nào se poude esta-
belecer so foram destruídos.

Trôs horas mais tarde, foram
percebidos submarinos Inimigos e
Imediatamente entrou em ação a
flotllha rie destroyers, que atirou
dezena rin bombas rie profuncll-
rlarle, cujaf, explosões podiam snr
ouvidas a ir. quilômetro.* dn rils-
tancla. O ataque durou mais de

uma :.hora-:.elevando.-se grandes a CQ-
lunas de água, que alcançaram
uma altura superior à dos mastros
dos navios.

No dia seguinte, esquadrilha»
alemãs, entre às quais figurava
uma de 25 bombardeadores em vòo
picado, tentaram atacar novamen-
te a frota, mas infrutiieramente,
pois se acredita que 7 .aparelhos
furam derrubados, enquanto que
os demais, fugaim para evitar a
destruição.

se esperava
França assinou
em Compiegne.

O comunicado
A desilusão, entretanto, foi

grande, pois o breve comunicado
não lança nenhuma luz sobre o

que foi discutido na reunião ml-
nisterial, limitando-se a dizer o
seguinte:

"O Conselho de Ministros, pre-
siriido pelo marechal Pétain, ou-
viu o informe do almirante Dar-
lan sobre ns negociações franco-
alemãs. O Conselho aprovou una-
nimemente os termos das nego-
ciações. As conseqüências das
negociações evldenciar-se-ão rapl-
damente".

Depois da reunião, os círculos
oficiais referiram-se livremente às
concessões feitas pela Alemanha
à França, mas guardaram estri-
tat reserva, quando se lhes p^r-
guntou qual o preço que teria de

-ser* págõ pela França por estas
concessões.' Os franceses desta-
caram que os alemães e espe-
cialmento Hitler compreendem,
plenamente, o discurso que Pé-
tain pronunciou no dia 13 de ou-
túbro do ano passado, quando ri^s-
se com franqueza ao povo fran-
cês que a Alemanha estava em
situação de impor as mais duras
condições à França, ou convida-
Ia a colaborar lealmente na Nova
Ordem' européia.

Apesar da reserva que se veri-
fica nos meios oficiais, soube-se,
de parte do alguns altos funclo-
narios franceses, qüe o aspecto
eurdial das exigências formuladas
por Hitler a Darlan o uma com-
pleta colaboração franro-ale.mS,
num movimento comum contra, a
Grã Bretanha e os Estados U li-
dos, para manter esta última na-
ção afastada da guerra. Esta po-
litica, por parte da França, foi
prevista, num recente discurso
pronunciado em Paris pelo sr.
Fernand de Brinon, quando anur-
ciou francamente que, no caso em
que os Estados Unidos entrassem
na guerra, a França unir-se-ia â,
Alemanha contra a grande repü-
blica norte-americana.

Outras indicações de que a
França tende rapidamente a co-
operar com a Alemanha e a afãs-
tar-se dos Estados Unidos fcarn
os contínuos ataques contra a re-
pública, norte-americana realiza-
dos pela imprensa, francesa, tan-
to da zona ocupada como da não
ocupnria. Esses ataques referi-
rafn-se a todos os aspectos das
relações franco-norte-americanas,
inclusive aos envios de alimentos
para a França,

Os círculos oficiais franceses
não quizeram responder explicl-
tamente ao acordo, dizendo que o
mesmo destinava-se a "assegurar

um modus-vlvencll para uma
maior colaboração econômica ' e
política" entre a França e a Aic<-
manha.

DESENVOLVIDA INTENSA ATIVIDADE
MILITAR BRITÂNCA NA ÁFRICA

ANULADA UMA OFENSIVA DO EIXO NO SETOR
DE SOLUM E ACELERADO 0 RITMO DAS

OPERAÇÕES INGLESAS NA ETIÓPIA
CAIBO, 14 (U. P.) — Os CO- '

municados emitidos pelo alto co-
mando local revelam a intenr.a
atividade em terra e no ar desen-
Volvida durante as últimas 48 ho-
ras, mediante a qual as forças im-
periais britânicas anularam uma
ofensiva do Eixo no deserto ocl-
dental e efetuaram consideráveis
avanços na Etiópia.

Os observadores militares dizem
que a'ofensiva no setor de Solum
desbaratada pelas forças brltâni-
cas, pode ter sido o começo do
tão anunciado reinicio do ataque
do Eixo em direção a Alexandria
e Suez.

Segundo se deduz das noticias
oficiais, os alemães .procuraram
estender suas linhas até Bug-BUf-,
a 30 quilômetros a este de Solum.
Alguns despachos sobre o triunfo
britânico dizem que o inimigo
sofreu enormes baixas, inclusive a
destruição de 206 tanks, sendo as
tropas italo-germânlcas obrigadas
a recuar até uma distancia de 60
quilômetros.

Durante as operações na zona
de Tobruk, segundo o comunica-
do oficia!, foram causadas ao lnl-
mtgo foAes perdas.

Na Etiópia
A campanha da Etiópia contlua

se desenvolvendo com ritmo ace-
leradó no norte e sul rio pais. Os
britânicos se apoderaram da posl-
çâo de Algeciras, considerada
como importante, ao norte de Ia-
velo, no sul da Etiópia. Ontem,
durante uma rápida ação nas pro-
ximidades de Neghelll, os brltâ-
nlcos aprisionaram mais de 100
soldados italianos.

O posto italiano de Amba Ala-
gl, no norte da Etiópia, foi sub-
metido a uma maior pressão ao
se aproximarem pelo norte e sul
da praça as tropas britânicas. Es-
tas comunicaram o aprlslonamen-
to de 500 Italianos e de certa
quantidade rie material bélico.
quando tomaram uma forte po-
Klçãn Inimiga na zona de Oima

Enquanto se realizava essa In-
tensa atividade em terra, revelou-
se através rie uni comunicado re-
tardado rio comando local que as

Reais Forças Aéreas Iocal3 tinham
lançado uma das mais intensas
ofensivas aéreas da campanha
africana, contra os aeródromos e
portos do Eixo na Líbia, coope-
rando tambem 'com êxito a avia.
ção com as forças terrestres. Os
constantes ataques da RAF verlfi-
caram-se dia e noite sem cessar
contra as posições inimigas, e são
fatores que, segundo opinião de
entendidos, contribuem em gran-
de parte para o fracasso do Eixo
em suas tentativas para reiniciar
a ofensiva contra Alexandria.

As concessões alemãs
No que se refere fes concessões

alemãs à França, disseram qúe es-
peram obter o seguinte:

jo_ — Libertação, em breve, de
200.000 prisioneiros franceses que
se encontram na Alemanha. Esseí
homens são mineiros, lavradores,
técnicos industriais e operários
qualificados, cu|o trabalho é ne-
cessarlo jjara o reerguimento da
economia francesa.

2°.,— Imediata redução, numa
quarta parte, do, atual custo do
exército de ocupacãg alemã e ne-
goclação de outra! redução desmaia .
25%. Destaca-se," em relação a
esse assunto, que o êxito das ne-
gociações dependerá da. escrupu-
losidade com que a França cum*
pra as exigências alemãs.

3». _ uma linha divisória mais
liberal, pela qual, talvez, Paria
venha a ficar dentro da zona náo
ocupada, assim como toda a re-
glão compreendida entre os nos
Oise e Moulin.

Darlan, uma grande
figura
Coincidindo com a reunião ml*

nisterial de hoje, observou-se que,
de um dia para. outro, apareceram
fotografias de Darlan em muitas
vitrines de Vichy, ao lado rias de
Pétain. Supõe-se que cada uma
das casas comerciais da cidade ti-
nham recebido uma das fotogra-
fias exibidas. Realiza-se neste mo-
mento uma vigorosa campanha
para transformar Darlan numa
grande figura, de prestigio prati-
camente igual ao de Pétain. O
próprio marechal participou nessa
campanhia, durante suas recentes
viagens e discursos, ao referir-se
freqüentemente ao noms de Dar-
lan.

A incorporação da

França ao E'êxa

Sã

M

ys

í1

VICHY, 14 (U..P.) — Evlden-
cla-se cada vez mais a possibill-
dade de ser concluído em breve
um acordo politico franco-alemão,
mediante o qual a França se in-
corporará à órbita do Eixo, e ea-

(Conclue naf» página)

Atacado pela R. A. F. o
aerodromo de Ostende
A base alemã de Heligoland tambem foi bom»

bardeada pela aviação inglesa

LONDRES, 14 (U. P.) — A
aviação de caça britânica reali-
zou durante as primeiras horas da
manhã de hoje um audacioso ata-
que contra o aerodromo de Osten-
de, sendo esta a única atividade
desenvolvida pelas Reais Forças
Aéreas, depois do ataque efetuado
nas últimas horas do cila de ontem
contra Heligoland. Assim mesmo,
foi muito escassa a atividade
aérea inimiga ontem à noite, sobre
território britânico, llmltando-se a
ataques isolados, realizados poi
escasso número dn aparelhos, que
voaram sobro alguns pontos ria
costa.

O ataque contra o aerodromo de
Ostende fnl .realizado an amanhe-
cer pm- um grupo de aparelhos rie
caça. Amou, dois aparelhos "Mnr-
rlnuip", que voaram a pouca nltu-
ra, melrnlharatn os postos rie ar*
tllharia. bem como as baterias

antl-aéreas, situadas entre a cos«
ta. e o aerodromo, fazendo silèn-
ciar algumas peças inimigas, cau-
sando algumas baixas.

Durante o ataque Íol Intensa a
atividade das defesas anti-aereas
inimigas, porem os aparelhos brl»
tânlcos conseguiram realizar sua
tarefa, regressando ãs suas bases
incólumes .

Uma esquadrilha de aparelho»
de bombardeio, realizou ontem du*
rante as últimas horas ria tarde o
ataque contra Hellgoland, que foi
cornado do mais completo exlto.

"Foi uma incursão realjzada rie
maneira perfeita. Chegamos exa-
tnment.o snlire o Uic-u escolhido
riepols rin riuns horas rle vnn, ven-
dn os objetivos com m mesma ela*
reza rir tuna folncrafia antea.
Lançhihos nosaas bomba.» qu»*
r-p aimuilaneamehle, provocando
grandes iticcmllns".

jjj **• .*00H&i..t ,_h._. Àmc f _
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Frutas e legumes em
caminhões e barracas

A NOVA TABELA TOE PREÇOS ORGA-
NTZADA PELO M. DA AGRICULTURA

85o os seguintes os preços que de-
•»eráo vigorar, a partir dr hoje, i«rn
M vendas de frutas c legumes cm
caminhões e barracas de emergência.

FRUTAS

Abacaxi, um de 400 a 
Abacate Colllson, um 
Abacate Especial, um ......
Abacate comum, um de $300
Abio. duzia 
Ananaz, um 
Banana. D'agua. duzia 
Banana Ouro, duzia 
Banana Prata, duzia

S800
ISUIiO
S800
ç-oo
ÍBIi*

2S0O0
ssno
SUilO
570O

TRIBUNAL DO JÚRI

0 RÉU FOI CONDENADO A 6 ANOS, 5 MESES,
7 DIAS E 12 HORAS

Prolongou-se até a madrugada de hoje o julga-
mento de ontem — Estiveram acesos os debates

entre a acusação e a defesa

Banana da Terra, duzia  «isaon

Pi
ra
ba
di
g
s

Cajá manga, duzia 
Caqui, um dc S300 a 
Castanha do Pnra, quiin ....
Cnrn, um dc $400 a 
Coco verde, um 
Figo. duzia 
prata de Condr. uma. rie $300 a
Grape-Fruit, duzia 
Jabuticaba, quilo "Laranja Bala. duzia 
laranja Lima, duzia —.
iaranla Pera grauria, duzia .
taranla Pera media, duzia ..
Laranja Pera miiida. duzia ..
Laranja Seleta, duzia 
ílma da Pérsia, duzia 
timão, duzia 
Mamão, nuilo 
Manga Espada, Pernambuco.

«ma ,¦••;';¦,"'
Manga Hosa. uma. de $400 a
Pera para doce. quilo 
pinhão, quilo ,.••••••••
Tangerina, duzia rie s-ino a ..

ssnn
¦51*00

2SS00
$800

rsr,oo
35000
5800

1S800
1S500
1$800
ísoon

3000
5700
«400

l$2i'0
l$2on
isooo
òfiilO

S500•5700
1.500(1
13000•,700

Hcunlu-sc, ontem, o Tribunal do Jurl,
sob a presidência do Juiz Ari Franco.

Entrou cm julgamento o réu Virgílio
Maealhães Paraíso Cavalcante, sargen-
to da Policia Militar, e que em 11 de
abri Me 1040, cerca das 23 horas, as-
.«•assinou a sua esposa Esteia de Al-
mclria Cavalcante, de quem se separa-
rn havia meses.

O crime se verificou a. rua Carmo
Nelo, 207, casa 1. onde a vitima re-
sidia. em companhia de sua mãe, Ma-
ria do Carmo Bonlcassc.

Depois do juiz Ari Franco ler as
principais poças rio processo, d«rnn-
le mais de seis horns. usou da pala-
Vra o promotor Francisco do Paula
Baldèssarinl. que prrilu as penas má-
jeimas paro o réu, isto c, trinta anos do
prisão pelo homicídio o um ano pela
agressão rie que foi vitima a mãe da
assassinada, tambem ferida na cena
de sangue.

A seguir, talou o advogado Jorge
Severiano. auxiliar da acusação, de-
uionstrnnrio que o acusado, para pratl-
car o-, crimes, com premeditação e.
sangue frio, estava na posse dos seus
sentidos e de sua inteligência, não
podendo, portanto, ser considerado
como um passional.

Depois, falou o advogado de defesa,
sr. Romeiro Neto, pleiteando para o

seu constituinte a dlrlmente prevista
no art. 27, paragr. 4.0 da Consolida-
çfio rins Leis Penais, de que, no mo-
mento em que ocorreram os crimes que
lho são atribuídos no libelo, nfto ti-
nha e não podia ter "calma dos sen-
tidos e perfeição da Inteligência". Fl-
nalizando. o sr. Romeiro Neto fez for-
tes acusações a mãe da vitima, res-
ponsablllzanrio-a pnr toda a tragédia.

A seguir, replicou o promotor Fran-
cisco do Pnuln Baldèssarinl, Insistindo
na sua acusação.

O advogado rio rcu trepllcou e, des-
sa forma, o julgamento só terminou
rs 2 horas de hoje, quando foi lida
a sentença condenando o riu a 6 anos,
S meses, 7 dias c 12 horas.
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VAI TROCAR SEU RADIO ?
EU TROCO o seu vadio velho. — GARANTO n melhor oferta

-- NÃO SE DESFAÇA' dc seu radio sem conhecer a minha »"•<
avaliarão. — TELEFONE hoje mesmo: — 22-8100.

OPORTUNIDADES
O" anuncio» nesta secção aparecem sempre na largura de urna coluna
L,,ín< . iuiiiiii a linha em corno Si a IS''"!! em corpo 7: e a 1S4III) em (

¦a*. A JkAjfc afc,A Am, ¦*. é\ jA M ,A\..*- -A. « .* l . ^A.A^A.A.A.A„IA,rà. -A—«V-ÉWA.-A ¦*¦ - a«. A a a A A A-JL-

e «to
corpo 7; e a isiilii em corpo H,

não Vod^nd^MÓeder; 
"respectivamente, 

de ÍI, 17 e IS linhas, exclusive o titulo,
nelo qual ie cobra o preço de ISMlfl (por Unha). Os anúncios em negrito

pagam mala 20 %.
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quilo

LEGUMES

'Abóbora, quilo
Abóbora d'agua. quiin ••
Àboborinha verde. Ital.,
¦Aipim, quilo
Patata Baroa, quilo 
Batata doce, quilo 
Beringela, quilo ¦•••
Chuchu, quilo .....
Cenoura de l.a. quilo ••
Ervilha de vagem, de l.a, quilo
Glló. quilo 
Inhame. quilo 
Milho- verde, duzia 
Maxixe, quilo 
Nabo, quilo ¦Pepino, quilo 
Pimenta malagueta. n0 grs. ..
pimentão doce, quilo 
Pimentão picante, quilo 
Quiabo, quilo 
Repolho, quilo ¦••••••••
Tomate graudo rie l.B.
Tomate de salada, quilo
Tomate miúdo, quilo .
Vagem Mant.. especial.
Vagem regular, quilo ¦ •

quilo

quilo

$700
3800

1S5Ü0
3400

13000
5500

1S300
58.10

13500
13800
1S200
3800

13200
S1H0
3800

13400
S600

1S600
1SO00

5900
1S00O
3SOO0
23400
1S500isoon
Í700

Perplexo o povo alemão

fAQTJEIROS DE TRATA 1)0,

ACO INOXIDÁVEL OIT ALPAOA

Os MELHORES PREÇOS NO

Leão D'AMÉRICA
89 - URIJGEAIANA - 89

Causou má impressão no
Equador a resposta

do Peru
QUAIQUIL, 14 (TJ. P.1 — A

resposta peruana no ofereclmen-
tn do Brasil, Argentina e Estados
Unidos para a soluçáo pacífica
rin. secular controvérsia territo-
rial existente entre o Peru e o
Equador, provocou uma repentl-
na desilusão e a queda do entu-
siasmo popular que irrompeu com
a divulgação do ato das três clian-
celarias americanas.

Nos círculos autorizados mani-
festa-se agora o pessirnlsirno,
quanto 8,os resultados da tríplice
iniciativa, acentuando-se que, en-

quanto o Equador respondia sem
demora e incondicionalmente à
nota que lhe foi enviada, o Peru
o íez tardia e condicionalmente,
negando o direito de . discussão
do problema territorial.

Concurso Popular N. 50,
do DIÁRIO DE NOTICIAS

(Dc 1 a 31 dc Maio)

fl. ,.au1

• ''"
Ifi

aS

10 prêmios do valor de

50 prêmios do valor de
5:000$000 cada um

100$000 cada um

(Carta Patente n.° 28, de 6 de Setembro de 1930)

¦^^íi?'"Recorte o coupon ao lado e cole-o no seu Mapa.
" *Cma vez colados ou 26 coupons do mês, remeta-o ti

.1,!nossa redac5o e aguarde o sorteio, pela
¦ Federal 

de 11 do Junho do 1911.
Loteria

~E"o 
senhor, ao fim de um dia, der rápido balanço nas pequenas

despesas que fez, verificará que os níqueis empregaaos na^com-
vra de um jornal representam um capital minimo, que logo me

rendeu os juros mais apreciáveis: ficou, o senhor a par de uma
inmãade de coisas úteis e necessárias ás suas relações sociais,

ao seu gênero de atividade, aos gostos da sua inteligência,
natural curiosidade de homem moderno.

a sua

Comece em Junho a participar do nosso
"Concurso Popular" mensal

Os Mapas para o «Concurso Popular" de Junho, já numerados

com os MILHARES com que entrarão em sorteio, a 12 de Julho

dn 1941, pela Loteria Federal, serão distribuídos gratuitamente den-

tro do Suplemento Esportivo que acompanhará a nossa edição do

primeiro domingo daquele mês, dia 1.

Éden define mais uma vez
a política britânica no

Extremo Oriente

«A

LONDRES, 14 (U. P.) -- O ministro'das 
Relações Exteriores britânico, sr.

Anthony Éden, em discurso pronuncia-
do na Câmara dos Comuns, declarou
que o Japão não pode esperar que se-
Jam atenuadas as restrições econòml-
cas da política inglesa, a não ser que
a Japão reconheça dos direitos brita-
nicos na China.

Disse o sr. Éden que a Inglaterra faz
• que pode na China para auxiliá-la a
conservar a sua independência, acres-
ajentando:

"Acabo de instruir o nosso embal-
•Mdor em Tóquio para que, em respos-
ta às queixas do Japão sobre as res-
trições em territórios britânicos, infor-
me que, sendo nossos principais objetl-
vos conservar os abastecimentos neces-
sarios ao nosso esforço bélico, ao lm-
pedir que os abastecimentos cheguem
aos nossos inimigos estaremos natu-
ralmente Influenciados pela atitude do
governo japonês para com os nossos In-

Aprovado pelo gabinete...
(Conclusão da 1.» página)

quanto isso o almirante Darlan e
OS técnicos que colaboram com
ele preparam os argumentos cie
epie se servlr&o nas negociações
políticas que agora são iminentec,
• cuja realização foi aprovada hcp.le
pelo marechal Pétain, e o Conse-
lho de Ministros, sobre a base es-
tabelecida por Hitler, Darlan e
ron Ribbentrop, em Berchtesga-
den em fins da semana passada.

Quando se chegar a um acor«
do, a França não somente unirá
eeus destinos ao do Eixo, ma?
tambem o de seu império colonial,
cuja criação lhe custou um se-
eulo e meio de grandes sacrifícios.

Em virtude desse acordo não se
¦exigiria ã França que participe na'fguerra em favor da Alemanha nom
que ponha sua frota ou suas ba-
ses da África à disposição das po-
tendas do Eixo, mas o fato de
que Vichy aceito as condições dn
Alemanha para chegar a um ncor-
do pode-se Interpretar como umn
prova de que o marechal Pétain
e seu governo depois rie seguir
Tima política do cspcctat.lva. des-
de a separação de Lnval, chegou
finalmente à. convicção de que n
Inglaterra não pode vencer e que
a Alemanha ganhara a guerra.

teresses na China, no que se refere
nossa política econômica.

O JAPÃO QUEIXOU-SE
"O governo Japonês queixou-se de

nossa politica econômica, mas ele não
pode esperar nenhum auxilio nesse sen-
tido, até que trate os nossos inferes-
ses na China com a devida considera-
ção".

Declarou o sr. Éden que as relações
com o governo chinos de Chunjking
são da mais estreita cordialidade e co-
operação."Empenhados como estamos - disse -
na luta de vida ou de morte na Euro-
pa e no Oriente Próximo, os esfonjos
da China para conservar a sua inde-
pendência, resistindo á dominação es-
trnngeira, tém uma repercussão natu-
ral no povo deste pais. O governo de
Sua Majestade continuara fazendo o
que possa no futuro para auxiliar a
China a conservar a sua lndepcden-
cia.

a política nr. vieni
De referencia' ã. política de Vlchl, de

colaborar com a Alemanha, declarou o
sr. Erien que ela nâo so encontrava cln-
rnment.e definida e que tão pouco ha-
via qualquer noticia oficia! de Vlchl
sobre as concessões do acordo franco-
alemão de 5 de maio.

Declarou tambem que nfio se havia
formulado nenhum protesto ante Vichl,
pelo fato de se permitir que os bnt.es
torpedelros alemães desçam o rio Ro-
dano para o Mediterrâneo."Não considero — declarou — vue
seja este o melhor procedimento nas
circunstancias atuais".

(Conclusão da l.a página)
Apesar disso, a atenção do to-

dos os círculos estrangeiro» e,
como é compreensível, a do* cor-
respondentes, segun concentrada
om Hess, om vista de que os
meios competentes estiveram mui-
Io atarefados durante todo o dia,
fornecendo explicações o esclare-
olmcntos a respeito.

Desde cedo tornou-se evidente
r|iio a atitude oficial alemã esta-
va definida, quando se anunciou
claramente que os inúmeros do-
iTiimentos deixados por Hess re-
velam que "eslava obsecado pela
idéia fixa de que poderia, medi-
ante uma audaciosa ação pessoal,
chegar à cooperação entre a Ale-
manha o a Inglaterra".

Informou-se que Hess escolheu
expressamente, como lugar do
desridn, os terrenos da próprio-
dade do duque de Hamilton — a
quem conheceu por ocasião dos
jogos olímpicos, em 1030 — "por

julgar que o duque era a pessoa
com quem poderia discutir a
questão da paz". Abrigava o ex-
dirigente nazista a idéia de que
esse aristocrata, quo é membro
da RAF, podia assumir o papel
de "Ieader" do "Partido da ra/."
na Inglaterra.

"Nao surpreende aqui que Hcso
tenha caído na ilusão da paz —
declarou um porta-xoz do gover-
no — já que não é somente elo
quem desejava igualmente a coo-
peração entre a Alemanha e a In-

glaterra."Tambem alimentava esse dese-
|o o chanceler Hitler, como o ex-
pu/.cra repetidas vezes e esse an-
lielo era compartido por todos os
alemães o por todas as pessoas
de boas intenções da Europa".

Hess contava com muitos ami-
gos na Inglaterra, antes das lios-
tilidudrs, e com um amplo cír-
culo de relações nglesas na Ale-
manha, segundo destacou o infor-
mante oficial, o que deve tor con-
tribuido parn desenvolver a sua
ilusão de que poderia conseguir
a paz pessoalmente. Assinala-se.
entretanto, que Hess não dese-

jnva conversar com Churchill, em
sua missão.

Outro ponto destacado por to-
dns as opiniões dos meios com-

pelentes foi o de que Hess coti-
tinua sendo considerado como um
bom alemão. Isto difere um tan-
to da atitude exposta ontem, se-

gundo a qual, provavelmente, se-
ria expulso do Partido, por não
ser considerado digno de continuar
multando em suas fileiras.

"O camarada Hess 6 um idea-
lista, no mais amplo sentido da

palavra" — acrescentou o porta-
voz. "Foi e segue sendo um bom
alemão e Um bom nacional-socia-
lista. Os ingleses não obterão na-
da dele. Confiamos em que os
britânicos conservem algum ves-
tiglo do civilização, humanidade
e decoro e que não tentarão agra-
var seu estudo, por meio do pro-
cessos médicos, paca obrigá-lo a.
dizer coisas que, em estado nor-
mal, não diria".

"Mesmo que os ingleses apelem

para esse. recurso — acrescentou
o informante — isso de nada lhes'
valeria, pois, como jã se decla-
rou e reafirmou nos círculos com-
potentes, a Alemanha não, re-
conhecerá nenhuma declaração
que possa ser feita pelo fugi-
tivo".

Não conhece os pia-
nos militares
Em fontes germânicas declara-

se que Hess não estava ao par
dos planos militares da Alemã-

nha, por que estes são conheci-
dos unicamente por um número
multo limitado do dirigentes, en-
tre os quais ele não figurava.

Hoje, deu-se nm novo aspecto
ao assunto, ao se declarar que os
documentos deixados por Hess,

que, ao parecer, foram encontra-
dos nestas últimas 24 horas, ex-

pressam claramente o, propósito
do mesmo de regrcssnr A Alemã-
nha, no prazo de dois dias.

Ao responder as perguntas for-
muladas pelos jornalistas, acerca
de como Hess resolveria o pro-
blema do combustível que neces-
sftava para a viagem dc regresso,
o porta-voz declarou que elo con-
fiava om que os Ingleses o for-

necessem.
Para reforçar essa opinião indl-

ca-se que, se Hess tivesse real-

mente o propósito de fugir da Ale-

manha, teria levado sua esposa e

filho, aos quais ama rxtremamen-
te. Não obstante essas explica-

ções, admite-se nos círculos com-

petentes que a situação "6 bastan-

te embaraçosa para nós".
Ao responder a outras perguntas

relacionadas ao comunicado feito
ontem pclo Partido, «.obre a possl-
hilidade de que Hess tivesse caido
numa cilada, o porta-voz declarou

que isso não era certo. Náo atas-

tou a possibilidade, entretanto, de

quo os ingleses pudessem ter ten-
tado fazer chegar às suas mãos
alguma mensagem, convidando-o
a transportar-se para a Inglaterra
afim de discutir os planos de paz
de Hitler. Não so deram explica-

ções sobre os meios que poderiam
ter utilizado os britânicos para lho
enviar uma mensagem dessa na-
tureza.

Nos meios autorizados declara-
so que a informação fornecida aos
representantes da imprensa es-
trangeira contem toda a verdade
sobre a ocorrência, sem ter sido
omitido ou acrescentado qualquer
coisa. Acrescentam que o assunto
cria muitas dificuldades para a
Alemanha, náo sendo a menor de-
Ias a representada pela necessida-
de de formular comunicados, para
informar o povo alemão sobre o»'
acontecimentos.

Nem os órgãos da imprensa nem
o radio alemão se referiram, cm
nenhum momento, ao grande In-
teresse ou â curiosidade que o caso
em questão despertou em todo o
mundo.

Acredita-se que os círculos ofi-
ciais procurarão continuar cha-
mando a atenção da opinião pú-
blica alemã para os êxitos mllita-
re.4 das armas e para a iminente
intensificação das hostilidades,
num teatro enda vez mais amplo
da guerra, que se estende do
Atlântico até o mar Negro e o
Oriente Próximo.

A presença do embaixador ale-
mão Franz von Papen, em Anca-
ra, e a chegada, hoje. à tarde, ft
Berlim, do embaixador da União
Soviética, sr. Dekenosov, assim
como a iniensificação da ofensiva
das potências do Eixo no norte da
África, são consideradas como as-
pectos integrantes dos tão atum»
ciados planos alemães para. a gran-
de ofensiva que deverá garantir a
vitoria final contra a Inglaterra.

Náo foi fornecida nenhuma co-
municação sobre o significado da
aprovação do acordo franco-ale-
mão, efetuado pelo governo de VI-
chy, mas acredita-se que o assim-
to está vinculado diretamente A
declaração alemã de que a Ingla-
terra e seus satélites terão de en-
frentar, no decorrer das próximas
semanas, algo mais Importante do
que o assunto Hess".

NOTICIAS DA PREFEITURA
A renda — Conferências — Secretaria Geral de
Administração — Caixa Reguladora — Secre-

taria Geral de Saude e Assistência

Uma Unha em corpo 5 contem, em
media, 311 letraí o espaços. Exemplo:

Faça do Diário de Noticias o seu Jornal* *
Em corpo 7, 32 letras e espaços:

Faça do Diário de Noticias o seu
a> •

Em corpo 8, 81 letras e espaçost
Faça rio Diário de Noticias o se

Ao traicr-nos o sen pequeno anuncio
p;ira esta secção. poderá V. Sa. saber,
antecipadamente, baseado nas Indica-
ções acima, quanto vai pagar pela

sua Inserção.

CAUTELAS DA CAIXA
Particular compra, pagando o dobro t
até mais da avaliação. Solução r.íptrln.

Absoluto sigilo. Informe-se pelo
Telefono 42-2617

Hua do Teatro, 21 — l.o andar, sal»,
da frente.

Compram-se Máquina de
costura, Enceradeira

Plano, Refrigerador, motor Singer, r-i-
quelro, Cluadro a olro, Antigüidade <j

cautelas de penhor. Tel. 48-0803

Os Distritos Fiscais, Inflama-
veis, Teatros e Diversões, arre-
cadaram, ontem, a importância
de 72:917§600.

NO GABINETE DO
PREFEITO

Estiveram, ontem, em confe-
rencla com o prefeito os srs.: Lu-
tero Vargas e George Blab.

Secretaria Geral de Ad-
ministração

SERVIÇO DE KXI-liUIliNTJi
Despachos do secretario geral — José

Mendonça. — Deferido, de acordo com
as informações do cheio do Serviço de
Expediente.

Alaide da Silveira Pinto. — De con-
formidade com a autorização do pre-
feito, exarada no processo 1.394-40, por
ter contraído matrimônio, fica retifi-
cado para Alaide Pinto Weber. o nome
da funcionaria a que se refere o pre-
sente titulo.

Ivone Augusta Rodrigues da Silva —

De conformidade com a autorização do

prefeito, exarada no processo 1.304-40,
nor ter contraído matrimônio, fica ro
..-.¦ i- t,.,-..-.« A.Krticfa P.nrirlorne.

Serviço de Inspeção Médica, das 8 às
14 horas, as professoras primarias se-
guintes: Clnlra de Vlto Lucas, Carmem
Torres da Silva, Beatriz Gomes de Frei-
tas, Leia Lana Quinn Lopes, Aracl Go-
mes Lessalge, Aracl da Cunha Peixoto,
Aurora Martins Seabra, Altair Pereira,
Aríete Gomes Lcssaige, Adiléla Lopes
de Araujo Góls, Anita da Gama Almei-
da, Sila Prclre Lobo. Maria da Gloria
Delgado Gomes. Iolanda Gomes da Cruz,
Rute Elirla Abbott. Iolanda Pombo TI-
bau, Helena Silveira Tomás, Llscte do
Outeiro Carvalho, Leticia Duarte e Sil-
vandira Aurora Lacerda.

Secretaria Geral de
Finanças

CAIXA REGULADORA
Pagamentos — Serão efetuados, hoje,

os p- iramentos dos empréstimos das
seguintes matrículas:

Teria sido enviado um ultimaturn
virtual do Afganisfã à Inglaterra

A emissora de Bagdá anuncia igualmente que se
realizaram manifestações anti-britânicas em

 território afga —
Mais reforços

tifícado para Ivone Augusta Rodrigues
da Silva, o nome da funcionaria a que
se refere o presente titulo.

Henrique Meireles — Faça-se o expe-
diente de Exclusão, nos termos da re-
solução n. 4, de 1940.

Despacho do Assistente — Antônio
Fernandes, Miguel Arcanjo dos Santos,
Silvio Livio da Silva Ramos e Eilson
Ferreira. — Anexe os documentos exl-

gidos.
Dtl-AUTAMIiNTO DO VESSUAL.

Pagamentos — Será efetuado no pró-
xlmo dia 17, sábado, no Serviço de Li-

gação - Palácio da Prefeitura - o se-

guinte pagamento: Quota do bubsistcn-
cia.

Despachos do diretor — Iracema
França Araripe e Maria Elvira Figuei-
redo Teixeira da Fonseca. — Aceite-se,
em termos. Maria Evangclina Fcijó Nu-
nes — Rcstltua-se, nos termos do de-
creto 4.304, de 1933. Dolores Cardoso.
rr- Restitua-se, mediante recibo. Luiz
da Silva. — Levanto a perempção, pa-
ga a taxa devida. Manuel Alves da Sil-
va. — Indeferido, em faço do laudo
médico. Henrique Nunes Ferreira Braz.
Antenor José Ricardo e Antonieta San-
tos Dantas. — Indeferido, por falta de
amparo legal. Francisco Jorge. — Cer-
tlítque-se, em termos. Laura Gomes de
Freitas. — Dirija-se, com atestado de
óbito, do diretor de Assistência Hospi-
talar, para o abono das faltas até o
número de 8. Nilza Pereira Neto. —
Apresente nova testemunha, de vez que
a segunda era irmão do falecido, usai-
nado o termo de responsabilidade, nes-
an conformidade, processe-so o paga-
mento do mes de vencimento, de açor-
do com o decreto 5.308, e depois Junte
alvará, pois o restante a pagar, soma-
rio á vantagem do decreto 5.308. ultra-

I passa a importância dc 1:0005000, liml-
| te estabelecido, para a dispensa dessa

documento, pclo exmo. sr. prefeito.
Francisca Fontoura e Abigail Rocha
Vcrcilio. — Nada há o que deferir. Al-
berto Silva. — Não há o que deferir,
tendo em vista o ato de 14 de Janeiro
do corrente ano. Cecília Moles Jorge.
— Arquive-se, tendo em vista que o
tempo do serviço prestado, antes da
posse, não alterará sua classificação na
enrreira rie professor de Curso Prima-
rio. Antônio Teixeira de Moranda. —
Dirija-se à repartição competente. Gal-
pnriria Luiza dc Oliveira. — Levanto
a perempção. Prosslga-se. Alcina M. Pe-
rPira. — sim, cm termos. Nair Blanco
Carreira. — Compareça, dentro do 90
dias. a contar de 8 dc maio corrente,
nn Serviço rie Inspeção Médica. Manuel
Cardoso .Plmentel. — Compareça ao
Serviço de Inspeção Médica, afim do
completar os exames, o fazer cessar o
Impedimento de receber seus venclmen-
tos. Francisco Bento de Oliveira Junior.
— Satisfaça a exigência do art. 270, do
Estatuto. Montepio rios Empregados Mu-
nlclpals. — Arquive-se, por ter sido
efntuado o pagamento, mediante apu-
ração de lotes.

Comparcclmentos — Compareçam a
este Gabinete, para justificar a auscn«.
cia ao serviço, afim de evitar as pena-
lidados previstas cm lei, os funciona-
rins: Antonia de Holanda Martins «
Álvaro de Carvalho.

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MÉDICA
Despachos do chefe de serviço —

Comnarcça. com urgência, ao Serviço
de Inspeção Médica. Llgia Santiago,
Manuel Antônio Fernandes. Carlos Go-
mes de Faria. Fanny Jenklns de Lemos,
.Tpfpin Mnria traíra Vieira rin Fonseca,

\ Mnrlna de Oliveira Goílriner, Ivone
Viana, Vital Rodrigues Cabral. Maria
Isabel Carvalho do Amaral. Carmelita
Bastos. Vinícius Minchettl, José Ramon
T?ndrleues Garcia. Recrina Luclo Gomes,
Francisca Percs Martins. Florlnda Vaz
Carneiro, Maria José Flnrcs Fausto,
Gustãp Alves de Carvalho, Filarielfo
Martins Arruda Câmara o Antonia
Bain. — Siibmetam-so a, inspeção rie
sauric.

Cnmparerlmentns — Compareçam nn

795 - 3899 - 7498 - 8287 - 8565
9208 - 94407 - 10477 - 11387 - 13067

13232 - 13295 - 13384 - 13533 - 13824
14353 - 14735 - 15095 - 15410 - 15757
16163 - 17394 - 17535 - 17855 - 18255
18615 - 18985 - 19110 - 19781 - 20385
21899 - 22958 - 22963 - 22965 - 23439
33956 - 24335 - 25056 - 28092 - 29839
29853 - 31511 - 32605.

ATRASADOS — Matr.: 2798 - 4607
18425 - 22676 - 25062.
Comparcclmentos — Matrículas ns.:
175 - 1233 - 2437 - 3069 - 3703

4485 - 6022 - 4526 - 5624 - 6643
7375 - 8542 - 9029 - 10892 - 11527

11963 - 13064 - 13454 - 14208 - 14344
14647 - 15505 - 17210 - 18296 - 18306
19233 - 19398 - 19761 - 23643 - 24968
26101 - 26528 - 28242 - 28365 - 28388
31370 - 31404 - 31551 - 32019 - 32038
32602 - 32698 - 40636 - 41003 - 41513

CAUTELAS
DA CAIXA, compro, mesmo cauclona-
das, solução rápida, pago mais da ava-
liação, absoluto sigilo. Atendo a do-
mlcillo - RUA OUVIDOR. 169, 7.0 an-

dnr, s. 719. Tel. 42-6805.

Dr. Ewaldo loureiro
(Do Serviço do Prof. Ane» Dia»)

Clinica geral. Diahete. Mctabolls-
mo basal.

CONS. 2.»s, 4."s e 6."» — DAS
lf. AS 18 HORAS.

ALMIRANTE BARROSO, 72 —
SALA 1105 — TEL. : 42-3780 —

CAPAS DE BORRACHA
De seda para senhoras, desde 100SOOO.
Para homem, desde 4OS000. Só na fá-
brica. Galochas para homens e senho-
ras. Consertamos capas de borracha.

Rua Visconde do Rio Branco 27.

| DR. WALDER STUDART
Tratamento clinico das hemorroidas e
complicações. Doenças Anu-retals. Vias
urinarlas. Largo da Carioca 15 - 2.°

— Sala 2 — Das 4 ãs 6 horas.
Tel. 42-3037.

MENTO CRUZ
Para qualquer ferida

VENDEDORES
Sem prejudicar as suas atividades, 6M.
ma oportunidade para aumentar os sem
vencimentos. Av. Rio Branco 138 - 2.1

andar, com o SR. MATOS.

CASAL 180 x 220 — 10S500
Colchas casal Iracema . . 10Í500
Colchas nasal Iiúrdes . . HÍ600
Crctone 2.20 larg. Cores mt. 6S400
Algodão cll.80 larg. mt. . . 3Sa0tl
Morlm cambraia c|20 Jard. pç. 39S500
Opala lisa, todas as cores, mt. 1$2H"

tecidos no alcance de todos
CASA DOS RETALHOS. Rua Senhof

dos Passos 284 — 'Próximo Praça
da República.

DATILOGRAFIA
Para os concursos do DASP, aulas dlur-
nas e noturnas. Copias á máquina *
ao mlmcógrafo. — Rua 7 dc Srtcm-

bro 107 — ESCOLA URANIA.

BUICK 1940
Com 9.000 Km., pneus de faixa brano.
completamente novos, dois tons e rn-
dio Preço 28 contos, com 30 % de cr-..
trada e o restante em 20 meses. Ga-
rantia de Mesbla S|A. Telefonar para

Assunção, em 42-6382.

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
Dr. XAVIER FERNANDES
3 »s ¦>.".«; e sábados, das 16 às 18 hj.
Rua Copacabana 945, s. 104 (Ed. Roxy).
Tel.
lfl

47-2623 — 2.as 4.as fi.tts, dai

l.o,
18 hs. — Rua dos Inválidos 46
tel. 22-3554 — Resd.: 25-6117

PERDEU-SE a cautela n.° 313.986 da
Agencia 7 de Setembro, da Caixa Eco-

nómica.

Compareçam com urgência. José Gon-
çalves dé Oliveira, Silvio dos Santos,
Fernando Calisto dos Santos, Antônio
Teixeira Alves de Oliveira, José Valde-
miro do Nascimento.

Secretaria Geral de Saude
e Assistência

SERVIÇO DE ESTATÍSTICA

Apresentação — Por conclusão de
exercido junto ao gabinete do secre-
tario geral, apresentou-se ao Serviço
de Estatística Sanitária, o estatístico
cl. 81 Sérgio Sales Rosa.
DEPARTAMENTO DE ASSISTEN-

CIA HOSPITALAR

Designação — Para substituir o mé-
dico cl. 19, dr. Manuel Artur Vilaboim,
durante seu impedimento no Hospital
Dispcnsnrio de Paquetá, foi designado
o médico cl. 91 dr. Rodolfo Marques
Alvares da Cunha, do Serviço do Sal-
vamcnto.

Decretos e editais de
concorrência publica-

dos no "Diário

Oficial"
O "Diário Oficial", ante-ontem, pu-

bllcou o texto dos seguintes decretos
do chefe do Governo:

Máquinas de Escrever
Desde 450S000 — Gen. Câmara, 22, 1.».

Máquinas Singer e Rádios
de alta classe 941. Vendemos a longo
prazo e sem entrada. Fone 30-2449.
Sr. Oliveira. Entregas no mesmo dia.

Essências e Perfumanas
Sô no CARIOCA (CASA MAPRD -

Rua do Núncio, 29. Fone: 22-7933.

COLOCAÇÃO
Precisa-se de pessoas de ambos ou «-
xos para serviço externo de facll co-
locação, ainda mesmo que disponham de
poucas horas vagas. Ordenado 400$ ou
comissões — Rua do Rosário 104 - 3,o

andar, das 9 ãs 11 e das 13 às 16
horas.

MOLESTlÃS~DE OLHOS
Dr. Siqueira de Carvalho

2*s., 4i*s. e 6as.. das 14 112 às 17 hs.
Urugualana, 104 — 4.0 — Tel. 23-4316.
3">s.. 5is. e sábados, das 15 1|2 às 17
horas — Av. Copacabana 945 — S.114,

Edificio Roxy.

CAUTELAS
CASA DE CONFIANÇA

Brilhantes, moedas, pratarla, jóias ds
grande ou pequeno valor empenhadas.
Procure-nos, retiramos o penhor ou
compramos a cautela. Pronta solução.
Cobrimos qualquer oferta. Travessa Ou-

Vldor (Sachcti, 8. Tel.: 43-7939.

Bicicleta rodagem. 28 112, quase nova,
vende-se, por motivo de viagern. Rua

Sampaio Viana 50 casa 2.

Idependentes de
concorrência

VjCNDA, permuta ou doação de
material desnecessário a

imprensa nacional
O presldene ria República assinou o

seguinte decreto-lcl:"Art. l.o — Flcnm autorizadas, In-
dependente dc concorrência, à ven-
da, a permuta ou á doação em paga-
mento. de máquinas o acessórios, per-
toncentes à Imprensa Nacional, i» des-
necessário hs suas novas instalações,

5 l.o — O diretor da Imprensa Na-
clnnal promoverá o submeterá á apro-
varão rio ministro da Jlisllça e No-
Rocios Interiores, dentro rie um ano,
o expediente relativo a cada ato.

f 2.° — Os saldos que houver sr-
rao aplicados pela mesma forma nn
nqiilslrfin de maqulnlsmos e iilrnsl-
lios parn uso da Imprensa Nacional.

Ari. 2.n — Eíte decrclo-lel entrn
rm vlenr nn rinta rie aua publicação.
rovogadas as dlspoMce» cm contrario".

BEIRUTE, 14 (U. P.) — Urgcit-
te — Segundo uma transmissão
da radio emissora de Bagdá, o afga-
nlstã enviou um ultimaturn vir-
tual à Grã Bretanha, no qual pe-
de que seja imediatamente solu-
cionario o conflito anglo-iraqueano,
pois do contrario o afganlstã se
verá obrigado a unir as suas for-
ças às do Iraque.

A radio emissora acrescentou
que em todo o território do afga-
nlstão se realizaram manifestações
de simpatia em favor do Iraque.

Nos círculos bem Informados
lrmbrn-se que o pacto de Saaba-
gnad envolve a amizade entre o
afganlstã, o Iraque e a Turquia,
embora nfio no terreno militar.

Tropas alemãs esta-
riam chegando à
Siria
CAIRO. 14 (U. P.) — Urgente

¦ - Circulam rumores do que tro-
pns alemãs estào chegando à Slrla
com destino no Iraque.

Esses rumores coincidem com as
noticias rio que a Rússia rst.A con-
centrando forças na fronteira do
Irt.

CAIRO. 1.4 (U. P.) — Noticia-
se que estão sendo enviados refor-
ços britânicos para o Iraque afim
de anular de uma vez a restst"n-
cia dos rebeldes.

Entre o Tigre e o >

Eufrates
CAIRO, 14 (U. P.) — Informa-

se que as tropas iraquenses em
retirada para Pagdá estão lnun-
dando a zona entre o Eufrates e
o Tigre, na tentativa de conter as
colunas brltânlcâas.
À espera dos resul-

RÁDIOS - VÁLVULAS
MATERIAL ELÉTRICO

LUSTRES. CONSERTOS
41 - RUA LARGA — 41

Telefone : 23-5407

CASA CALMA

Agricultura: N. 6924, de 5 de mar-
ço, autorizando o cidadão brasileiro
Mariano de Oliveira Wendel a pesquisar
chumbo, zinco, cobre, mollbdcno e as-
sociados, no distrito de Itaoca, municl-
pio de Apial, Estado de Sao Paulo;
N. 7104, de 26 de abril, autorizando o
cidadão brasileiro Emanuel de Sousa
Leão a pesquisar manganês e associa-
dos no município dc Caeté do Estado
de Minas Gerais; N. 7109, de 28 de
abril, autorizando a "Empresa Baiana
de Minerais Limitada", a pesquisar
manganês e associados no munieplio
de Bonfim do Estado da Baía; N. 7110,
do 28 de abril, autorizando a cidadã
brasileira Conceição Duque Feilcr Sch-
malz a posquizar mica e associados no
municipio de Pcssanha do Estado de
Minas Gerais; N. 7111, de 28 de abril,
autorizando a senhora Conceição Du-
que Fciler Schmalz, a pesquisar mlca
e associados no municipio de Suassui,
do Estado de Minas Gerais; N. 7114,
de 28 de abril, autorizando o cidadão
brasileiro Luiz dc Almeida Josephson,
a pesquizar manganês no municipio de
Santo Antônio de Jesus do Estado da
Baía; N. 7115, de 28 de abril, autorl-
zando o cidadão brasileiro Júlio Paulo
Tietzmann a pesquisar calcareo e as-
sociados no municipio de Brusque do
Estado de Santa Cataria; N. 7116, de
28 de abril, autorizando o cidadão bra-
sileiro João Alonso Furtado Memória a
pesquisar dlatomita no municipio de
Soure do Estado do Ceará; N. 7117, de
28 de abril, autorizando o cidadão bra-
sileiro Valdemar Rola a pesquisar ami-
anto e associados no municipio de S.
Domingos do Prata. Estado de Minas
Gerais; N. 7118. rie 28 de abril, auto-
rlzando o cidadão brasileiro Mansur
Jorge Rahne. a pesquisar manganês,
ferro e associados no município de Ita-
birito do Estado de Minas Gerais; N.
7119. do 28 dc abril, autorizando o ci-
riadào brasileiro Jaime Esplnola Telxel-
ra a pesquisar manganês, no município
rie Djalma Dutra. Estado da Baía; N.
7.146. de 9 dc maio, concedendo a
"Águas Minerais Sanaf, Cruz Limitaria"
autorização para funcionar como em-
presa de mineração.

Justiça: N. 7135. rie 7 de maio, de-
clarnndo rie utilidade pública a Fe-
deracão Thqulgrãficn Brasileira.

MARCAS E PATENTES
No Brasil e no estrangeiro. Licencia-
mento de produtos farmacêuticos —

Escritório Rex — Edifício
Rex, s. 609.

CLÍNICA Só
DE SENHORAS

E partos — Do dr. Vítor Hugo — Rua
do Senado. 93, l.o, das 13 ãs 18 horas.

Tel. 42-5275 - Rio.

PROFESSOR
A Escola de Especialistas de

Aeronáutica (Ponta rio Galeão)
necessita, por seis (6) meses,
dos serviços de professor para
Física, Eletricidade e Mecâm-
ca. Pagamento por hora. Os
candidatos queiram comparecer
às 8 horas da manhã do dia 19,
à referida Escola.

Condução às 7,40, no Porto de
Maria Angu (Olaria).

Compra e Venda de
PREDIOS-TERRENOS

Senhoras e Senhoritas
Para serviço facll e distinto, precisam
Be. Ordenado 300SOOO ou comissões.
Rua do Rosário, 104 — 3.o andar, das
9 às 11 e das 13 às 16 horas, com

D. Rosa Moreira,
avulsas.

Quebrada sua Dentadura ?
A pressão não pega ?

DR. LIMA — CIRURGIAO-DENTISTA,
com Laboratório de Prótese anexo, cor-
rlge qualquer, defeito em 90 minutos.
Rua Visconde do Rio Branco, 37, 1.0

andar, sala 2 — Tel. 42-5591.

CASA
Vende-se uma, por 15:0005000, facilita-
se o pagamento, rua Antônio Ribeiro
n.o 95, Bento Ribeiro, a três minutos
da estação. Trata-se com o dr. Perel-
ra Lima; à rua do Carmo n.o 70, sala

1, das 13 às 16 horas^ ^

POSTO SEIS
Apartamento novo, ainda nãa habita-
do, vende-se. à Av. Copacabana n.o
1.418, ap. 502. Chaves no local. Infor-

mações pelo telefone: 25-36411.

JÓIAS
BRILHANTES e CAUTELAS

VENDAM LUCRANDO
SÓ NA

CASA LEDI
36 — OUVIDOR — 9»

JUNTO A CASA NAZAR8

Bicicletas desde 100$, de todas as ro-
dagens. Rua Campos da Faz 224

Tel.: 28-8864.

Avenida Maracanã
Vende-se ótimo prédio, constrçào mo-
derna, em terreno de 15x30, com rtims
frente; à Av. Maracanã e Paulo e Sou-
sa. Negocio urgente e sem intermedia-
rios — Politécnica Engenheiros Ltda. —

Av. Rio Branco,*143 - 4,o and.

ALUGA-SE

tados
CAIRO, 14 (U. P.) —¦ Os obser-

vndores locnls ap;unrclnm os rfel-
tou rjo npelo fi guerra snntn feito
pelo Grfio Muftl.

Até o melo-dln de ho|e não sn
t.inim conhecimento do que o
mundo árabe houvesse corrospon-
tildo ao nprio, embora os dlsslrien-
les árabes tenham rlniin momeiitu-
neamente seu eoncurBO.

ABSOLVIDA UMA
ESPÍRITA

Pedrino dos Santos foi proces-
sada perante o Juizo da 3
Criminal, por praticar o espiri-
tismo, dando "passes"' em um
consulenle, em sua residência, h
rua Ferreira, Cantflo 87.

O processo correu seus termos
regulares o o Juiz Florenclo Afrui-
iir i|c Maios, em sentença ile 14
dn corrente, absolveu a. acusada,

pnr niipi considerar provado que
n pratica espirita por ela exer-
cldn tivesse qualquer tln.-i nhje-
ilvns constantes dn texto legal,

Foi defensor da acusada o ad-
vogado Pedro de Oliveira Braga.

O mesmo "Diário" publica os seguln
tes editais de concorrência:

Dn Departamento da Administração
do M. da Justiça, para obras rie re-
paro e conservação no Palácio Mon-
roe; da Escola rie Artilharia dc Cos-
ta. para fornecimento dc artigos de
consumo habitual: do Departamento rios
Correios e Telégrafos, para renovação
ria aparelhagem das estações costeiras;
da E. F. Central do Brasil, para for-
ncclmcnfo de aço: do Departamento N.
rin Portos e Navegação, para conserto
de embarcação: ria Divisão do Material
do M. da Agricultura, para lavagem dc
toalhas e cortinas: do Departamento
N. da Produção Vegetal, para execução
dc pinturas e ligeiros reparos.

O "Diário Oficial", ontem, publicou
Vara f o texto dos y?uintes decretos cio c.hc-

fe do Governo:
Guerra e Fazenda: No. 3.261. dc 12

de mnio, autorizando n aquisição de
um Imóvel em Passo Fundo. Fstario
cln Rio Grande do Sul, para a lns'a-
Inçiio dn Formação Sanitária rio TUDO
R. 1.: N. 3.262. rie 12 rie mulo, mito-
rizanrin a aquisição rin uni lerrono em
Santiago rio Boqueirão, Estnaín rin Itlo
riiniirin dn Sul. parn serventia rin <*j.
G rin 1». D. C,

Qucrra: N. 3,203, dc 12 rie mnio,
modificando dlsposlçflcn rio decreto-lei
n. 270, dr 16 rir fevereiro rio 19:!8;
N. 7.167, rir 12 rir maio rilspnnrin so-
lirr prazos pnra ns .Juntas rir AlIMn-
mrnln Militar ria 2!)p> Clrcunscrlçao de
Pcrrntnmentn,

VlaçAo r, l/uriula: N". 3.304, de 13

SANATÓRIO MÉDICO
CIRÚRGICO

DR. ALFREDO PINHEIRO, DIRETOR
RUA S. JOSÉ' N.o 110 - Tel.: 42-0473.
Consultas avulsas cm todas as clinicas
especializadas, inclusive o serviço den-
tnrio. cujo aparelhamento é de todo
apreciável. Ralo X, Laboratório para

todos os casos rlinleos. Eletricidade
mídlca.

VENDE-SE um gabinete dentário, à rua
Pedro I, 23, dc 9 às 12.

PINTURAS EM PRÉDIO
Telefonando para 30-1528, Heitor Silva
lho dará preço e referencias sem com-

promlsso — Reforma em geral.

ÓTIMA REMUNERAÇÃO
Tessoa que disponha de hoas

relações tem possibilidade de (rn-
nhar ótima remuneração em
jrrnndo easa bancaria, sem pre-
jiullenr sua ocupação atual —
Avenida Kio Branco, 138, %.°, com
o Sr. MATOS.

Casa Para Laboratório
Procura-se casa ampla, em centro de
terreno, com mais de doze peças e com
bom terreno nos fundos, para instala-
ção de importante laboratório. Faz-se
contrato por quatro anos ou mais.
BAIRROS: — Botafogo, Gávea, Laran-
Jeiras, Flamengo. Dirigir-se ao dr. Ro-

cha — Tels. 26-7005 e
42-9512.

LUXUOSA RESIDÊNCIA
Aluga-se, à rua Almirante Salgado n.'
25, Laranjeiras, para familia de line
tratamento, uma residência com 3 pa-
vimentos, tendo 4 dormitórios. 2 sala»,
garage e serviço completo para orla-
dos. Aluguel, 2:500$. podendo ser vis-
ta diariamente, das 9 às 12 hnras. Tra-
ta-se à. rua l.o de Março. 71, com Itao-

ca S. A. Fone: 43-7300.

SOBRADO NO CENTRO
Trnspassa-se o contrato rie um sobrado
mobilado, pequeno, para casal, cnm sa-
ia, quarto, cozinha, banhrlrn e arriv
Aluguel mensal, 300S000. Run dos Ar-

cos n.o 49, sob. Atende-se depois de
10 horas.

ALUGA-SE a casa da rua Aristides Lo-
bo 195. com dol spavimentos. com '
quartos, duas salas, quarto para em-
pregada e demais dependências. aclia-p:f
aberta das 8 fts 16 horas: trata-se nc
Abrigo de Bondes rio Largo de São
Francisco de Paula, ou pelo tel. 48-0984.

O DIÁRIO DE NOTICIAS entra, todas as manhãs, em
mais de 50 . 000 habitações

Tragam o seu pequeno anuncio para esta secção

de maio, abrindo um crédito especial
rio 20.000:000$000, para custeio de
obras c aparelhamento do porto dc Lll»
guna. ,

Agrirullura c Fazenda: N. 3.265, de
12 de maio, criando a taxa fltosrani-
taria c dando outras providencias;
N. 3.266, de 123 dc maio, Instituindo
n colonização mediante a organização
rie "Granjas Mnrieln", cm terras p.-r-tenrentes ã União, e íiinriniulo um
nurlro coloninl.

Agricultura: Nn. 7.141, dr R dia mMn,
outorgando a s. a. ccnirai Rldtrica
Rio CUro, rnm .«.crie nn ciilnric dc filo
nlnrn. nn Estado rie Rão Pnuln, ron-
rrssãn parn o aprnvrilanirntn dn ener-
gla hidrmilirn rin corredeira rin pio.Inrnir Prplrn, rin dr águas publicas,do domínio rin mr: nm Estado iHuaü»

no distrito de Sáo Pedro, municipio e
comarca de Brotas.

Fazenda: N. 7.144, de 9 de malc.
autorizando o cidadão brasileiro Friipn
Silva a comprar pedras preciosiifiTrabalho: N. 7.164, de 12 dr ni.it».
concedendo á Confederação Nacionalrios Operários Católicos n prerrORft'1-vn rio artigo :in, alínea "e", do drn-"to-
lei n. 1.402, de .1 rie Julho dr 1930.

O mesmo "Diário" 
publicou ns sr-

guintes ritllnls dc ronrnrrenrla' rin
Dopartnmcntn rir Administração dn >'.,da Justiça, pnra n Inslnliição dr nr-
ninròrs rm madeira, nn gabinete rio
proi-unidnr grral do n. Fcdrrnl; ri*
Divisão rio Ensino Industrial, pnrn a
liiMnlação rins Liceu» lnriii«iri«ln nnManniis, 8. Luiz, Vitoria, <loli-.nl. •Pelota».
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NOTICIAS DO EXÉRCITO
(V. Boletins das Diretorias de I„ A., e C, â pág. 10)

Nova convocação de aspirantes da reserva
para um estagio de instrução

Regressou de Curitiba o general Mascar enhas de Morais — Visita ministe-
rial ao estabelecimento de Subsistência Militar de Benfica — Vantagens
de segundos tenentes comissionados — Deixou a Comissão Militar Brasi-
leira em Essen — Vai ser visitada a Fábrica de Bonsucesso — Tomada de
contas no caso do capitão Bezerra — Cidadãos naturalizados chamados à
] ¦ c, R. — O major Seidl vai fazer um reconhecimento — Outras notas

O ANIVERSÁRIO PO REAL GABINETE PORTUGUÊS DE
LEITURA.  O 104." aniversário do Real Gabinete Português
de Leitura foi ontem comemorado eom uma sessão solene, á
noite, sob a presidência do embaixador Nobre de Melo. O cli-
chê acima é um flaRrante do escritor Fidelino dc Figueiredo,
quando, durante a cerimonia, proferia a sua conferência sobre

o tema: "O Gabinete, guardião de uma cultura".

EPILEPSIA
ATAQU É5 EPILEPTICÍJ5 % ti . #

Noticias da Aero-
náutica

Clicga, hoje, o corpo «lo
aviador vitimado

O corpo do capitão aviador RubinS
Doring, oficial que faleceu na cidadã
de Diamantina, Minas, vitima de um
acict.inle de aviação, deverá chegar a
esta capital, hoje. fts 10 horas, em
carro liüiulo ao noturno mineiro.

Desembarcado na estação de Alfre-
do Mala, será o corpo tr. nsportadõ
para a capela da Santa Casa, á iua
Santa Lu.ia, rie acordo com o desejo
da família e onde ficará exposto.

O feretro dnli sairá ás 16,30 horas,
para o cemitério rie S. Frnncisco .._-
vier. Uma companhia rie Riicrra pres-
tara as honras fúnebres à salda do
cortejo."O ministro ria Aeronáutica mindnii
depositar uma coroa e comparecerá,
pessoalmente, ao enterro.

Na oonmonio da irnslndação parn
a capela ria. Santa Casa, o sr. â.lgado
Filho será representado pelo capitão
aviador Dionisio Taunay.

VENCIMENTOS _0 PESSOA-
SUBALTERNO

O ministro da Aeronáutica ilesig-
nou o tenente coronel aviador Fábio
rie Sá Earp, major aviador Mareio de
Sousa e Melo, major intendente do
Exército José de Aquino Granja » D
capitão tenente contador naval Aníbal
Lobo, para, em comissão, estudarem
a uniformização das tabelas de ven-
cimentos do pessoal subalterno d.is
Forças Aéreas Nacionais.

DOR,GRIPE vRESfcRIÀ&OS ?

li lfi
NÃO ATACA O CÇl. AC AO

0 cinqüentenário da
n ri

O EPiieral Silva Junior, comandan-
•¦ ria 1.» Região Militar e 1.°- Divi-
¦;n rie Infantaria, convocou para um
<-=r?c!n rie instrução, no corrente ano,
ns aspirantes a oficial de segunda rias-
s» ria reserva, abaixo mencionados!

APVMA DE INFANTARIA: — José
Pereira Negrini, Nelson de Sousa Car-
valho. Paulo Barbosa. Tolmino Marti-
nl. Valrri Pcrry, Valdemar Blanchl,
Valriir de Melo Matos, Valter Melo rios
Santos, Wilson Newton Bezerra. Luiz
Augusto Teixeira Mendanha, Abelar-
rio Meneses rie Brllo Sanches. Antônio
Carlos Carneiro Leão. Aquira Noria,
H .iiqiue Carlos Bicalho Osvaldo, Ju-
lio Otávio rie Figueiredo Pessoa. Jar-
has rie Morais Bastos. Joaquim Au-
srusto Junqueira. Jorce Azar Chaib,
José Esteves Martins de Andrade. Nor-
berto Silva rie Paiva Ancães, Verlher"•.rios Plitano. Werlher Pinto. Wilson

.nto. Wlson Sousa Meln, Valriomiro
Facinl, Humberto Gordilho Freire de
Carvalho, Gilberto Muylaert Gonçal-
ves. Apoio Miguel Resk. Mario Alber-
fo Partilha. Roherto Marcai. Geraldo
ítalo ÍVoce, Valter Vieira rie Azeve-
do, Edel Flores, Erimo Padilha Gon-¦alves. Francisco Vieira rie Castro.
Adall Joaquim de Matos. Alberto Eli-
ilo Silveira. Aldo ria Costa Piquet.
Augusto Gomes rie Matos. Ari Para-
canino. Alfrerio Antônio Guarischi e
Palma, Antônio Manuel Mayworn Saa-
vedra e Gualter Benedito de Azevedo
Lopes. ARMA DE CAVALARIA — Vai-
donler Costa. Marcos Vinícius Garcia
da Rocha. Paulo Afonso Alves de Ca-
março. Francisco Xexéo de Araujo
Duarte. Domingos Josc Gomes Bran-
dão, Cicero de Faria Castro. Fauio
Valadão Goines Brandão e Oscar Viel-
ra Ramos. ARMA DE ARTILHARIA —
Carlos Viana Gitilion. Daniel Martinho
da Rocha, flrnesto Tosta da Silva.
João Batista Simões Correia. Jorge
Bauer. Jos. Guilherme de Carvalho.
Salomão Klein. Sérgio Ivan Nclonovie,
Anriré Pereira Leite e Francisco Ba-
chá. ai — Os aspirantes acima de-
vem comparecer cnm urgência á ..»
secção rio Estado Maior Regional; bl
-- O estagio terá inicio a l.o de ju-
nho e a duração rir três meses; cl —
Os aspirantes convocados terão direi-
to ã npcáo pelos vencimentos civis
ouanrin funcionários púhlicos da União,
rios Estarios. Municípios e Organiza-
ç6e<; paraps.atais, bnrn como direito
ft contagem rie tempo como se estl-
vpps.pm em efetivo exercicio rip seus
cargos; os funcionários rie empresas
particulares Ibancarlas, comerciais e
Industriais), terão riireita a licença sem
vencimentos durante o período de es-
tSRlo. iDer. 27.10-940).

NO GABINETE .MINISTERIAL
O ministro ria Guerra recebeu, on-

tem, á Urde, em visita de cortesia, o
sr. Kronlrics rie Carvalho, interventor
federal no Estado rie Sergipe.
FlE-RESSOIl PE CURITIBA O GENE-

RAI, MASCARENIIAS DE MORAIS
Regressou de Curitiba, onde se en-

rontrava em gozo de ferias, o gene-
ral Joáo Batista de Mascarcnhas. eo-
mandante ria 7.a Região Militar e guar-
nlç.o do Estado de Pernambuco. Esse
oflcial-general, que deverá regressar na
jemana vindoura à sede de sua Re-
Itião. fez. ontem, à tarde, por inter-
médio do seu ajudante dp ordens, l.o
tenente Paulo Pará. uma visita de cor-
tesia aos jornalistas acreditados junto
sn gabinete do ministro da Guerra.
VISITA MINISTERIAL AO ESTABELE-

CIMENTO DE SUBSISTÊNCIA
DE BENFICA

O ministro ria Guerra, general Eu-
rlrn Dutra, rio ncordo rom n seu pro-
grama rie inspeção, esteve, ontem, pe-
Ia manhã, no Estabelecimento rie Sub-
-stenria Militar, soriiado na Avenida
Suburbana, no bairro rie Benfica. O ge-
n^ral Dutra, que se fez acompanhar
do cap, Luiz Peres Moreira e do l.o
.en. Sotero Silveira, como rie hábito,
inspoclonoii-o riemorariamenle. achan-
do-se presente nessa visita o coman-
dante ria l.a Região Militar, general'tiva Junior. alem rio rilretor de In-
tenriencia rio Exérclln, coronel Sousa
Doea,

NA 1.» REGIÃO MILITAR
Apresentaram-se: ten. rei. Rodolfo

Augusto Jourrian, por ^er sido nomea-
rin para uma sindicância; majores
João Antônio Calvet. por ter sido des-
llra.n ria l.a C. R.. em virtude de
elssslftração no 19.o B. C; e Osval-
dn Ferreira Guimarães, por ler sido
designado para fiscalizar as obras do
1" B. C. rie Petrópolis.

NA DIRETORIA TtT. SAUDE DO
EXÉRCITO

Apresentaram-se. rapiláes drs. Ma-
rio Rala Gabaglia, Joáo Maliceskl Ju-
nior Gilberl i Davi. e Aníbal Olímpio
MMina de Azeverio. Para substltutlr
•ste ultimo, na comissão rie revisão,
pMrnni/açáo e tabelamento rio Mate-
rial Sanitário em tempo rie paz, foi
rlrriimado o capitáo rir. José Montei-
rn Sampaio, o qual deverá se apresen-
tar mm urgência, no ten. cel. med.
dr. Alfredo Oliveira Viana, presidente
fia mesma Comissão.

NA DIRETORIA DE ENGENHARIA
Apresentou-se, por ler regressado rie

Ribeira, Estado rio Paraná, o major
Bernardino Correia rie Matos Ne;o
Fm tiesignado o major Sarit Martins
Viana para encarregado rias obras fie
reparos gerais na cobertura rio edi-
flcio da Inspetoria Geral fio Ensino.

SEDE DA COMISSÃO 1)1, PKOMO-
COES DO EXERCITO

A Comissão rie Promoções do Exer-
nto mudou-se do :i° para o 4" and.r
rta ala da rua Marcilio Dias. rio novo
palácio do Ministério da Guerrn.

MATRICULA DE OFICIAIS DI'.
AERONÁUTICA NA E. E. I' E.
O ministro dn Guerra declarou q'ie

ficam abertas, no corrente ano. ni
Escola rie Educação Física do R-ér-
Cito, duas matrículas parn olicinis
«ubalternos dn Ministério da Auto.
náutica,

NA SECRETARIA Í1EHAI, DA
OUKIUIA

Apresen tou *ío, poi conclusão *ln nwfi?
ferias, o ten cel Gontrnn Jorge !'!•
nhftlrn Cruz ruir-, imeritntnrnrnte rn..»-
«unipt o *_iu rnrao rir rht*fr »ia 21'
írecAo íin rj ti ji t íoi -iifcppnf-fttfn " inst
lor Severlno Jos. dn Cotia .lunlor

VANTAGENS DE SEGUNDOS TE. KN-
TES COMISSIONADOS

O diretor dc recrutamento consulta
se os segundos tenentes comissionados,
cujos vencimentos íoram pagos de con-
formidade com o aviso n. 3.439, dc
6 fie setembro, retificario pelo oe
n. 3.791, de 8 de outubro, tudo rie
1940, devem sofrer carga da diferença
que vinham recebendo a maior. Em
solução, declarou o ministro ria Guer-
ra. em aviso n. 1426. de 14 do :o.--
rente que náo deve ser feita a carga
em questão, rie vez que os venclmen-
tos anteriormente pagos aos mencio-
narios oficiais eram baseados na in-
lerprelaçno de textos legais, feita por
autoridades competentes.

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES DE
FISCAL ADMINISTRATIVO

Consultou o major Nelson Pulqtierio,
como encarregado de um Inquérito na
9a Formação de Intendencia, se pode
o agente diretor nnqueln unidade
acumular o exercicio de suas funções
com as rie fiscal administrativo, visto
existirem ali, apenas três oficiais, tios
quais um mobilizatlor. Em solução de-
rlarou o ministro ria Guerra, em avl-
sn n. 1427, rie 14 rio corrente, que,
nas Formações rie Intenriencia, onrie
só existem riois oficiais, um dos quais
desempenhando as funções de almo-
xarife. tesoureiro e aprovisionarior, a
fiscalização administrativa será exer-
clria pelo próprio agente rilretor.

PENSÃO A HERDEIROS
DE MILITARES

DECRETO-LEI DO CHEFE DO GOVERNO
REGULANDO O ASSUNTO

~———¦—~______________________H_: 1' ^j\B S__

Dr. Clovis Morais
Desordens do Simpático - Angus-

tias • Aeroncuroses
CIRURGIAS RESPECTIVA

E GERAL
México, 1(14-11.» and. Sala 115.

Tel. 23-«8Hfl — As IB horas

ierum novarui
Terão cunho nacional as comemorações da

grande data da cristandade
Nào é feriado o dia dc hoje

O presidente ria República assinou o
seguinte decreto-lei:"Art. 1°. — Aos herdeiros dos mi-
litares que venham a falecer em con-
seqüência de ferimentos 011 moléstias
adquiridos em campanha, ou na de-
fesn da ordem constituída e das Ins-
lituiçôes, será concedida uma pensão
especial igual aos vencimentos do pos-
lo que tinham em vida, ou aos rio
posto imediatamente .superior, quan-
do promovidos 

"post-mortem".
Art, 2". — Aos herdeiros dos mi-

litares que venham a falecer em con-
seqüência de acidente em serviço ou
moléstia nele adquirida, será conce-
riida uma pensão especial correspon-
denle ao soldo do posto imediata-
mente superior ao que tinham em
vida ou ao rio posto Imediatamente
superior ao da promoção, caso sejam
promovidos "post-mortem", senão o
solrio calculado segunrio a tabela pela,
qual percebiam os mesmos militares
na riata rio óbito.

Parágrafo único — Aplicam-se a«
disposiçcs constantes ria segunria par-
te rieste artigo aos herdeiros dos mi-
litares que forem promovidos "post-
mortem" em virtude rie ação alta-
mente meritoria, deviriamente Justi-
ficaria.

Art, 30, _ Aos herdeiros dos mlll-
lares que, ate á data rio presente rie-
creto-iei, já foram promovidos eu
considerados promovidos 

"post-r. or-
tem", fica asseguraria uma pen>áo
especial correspondente ao soldo do
posto imediatamente superior ao Oa
promoção, calculada segundo a Ubela
pela qual percebiam os mesmos mlll-
tares na data do óbito.

Art. 40. — Para os efeitos do pre-
sente decreto-lei os aspirantes a ofi-

ciai são equiparados aos segundos te-
nentes. - ,

Art. 5°. — São considerados ntrdel-
ros do militar para o fim de gozarem
dos benefícios aqui concedidos os que
a legislação em vigor define como tais
para a percepção do montepio militar,
com os mesmos direitos de preferen-
cia á reversão.

Art. 6«. — Revogam-se as dispo-
slções em contrario".

Alterações no Regula»
mento para o Co-

legio Militar
O presidente da República r.sslnou

o seguinte decreto-lei:"O artigo 207 do Regulamento do
Colégio Militar, aprovado pelo decie-
to n. 3.80!), rie 13 de março rie 1931,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 207 — A caria disciplina cor-
responderão, nn máximo, três profes
sores, sendo um catedrático
adjuntos rie catedrático.

Parágrafo Vinico — As carteiras rie
rortuguês, Matemáiica e. Desenho le-
rão respectivamente tr«s catedrátlcos
p cinco adjuntos rie catedrático. sendo
um catedrático e riois adjuntos para
as lft e 2n series, nm catedrático e
riois adjuntos pnra sa 3» e 4» series
e um catedrático e um adjunto para
a ..".".
APROVADO O REGULAMENTO PARA

A SECRETARIA GERAL DO
MINISTÉRIO

Pelo presidente da República tol as-
sinado decreto aprovando o '.eguia-

mento para a Secretaria Geral do Ml-
nlsterio da Guerra.

Tome 20 gramas uma hora antes do almoço
e outras 20 gramas ao deitar-se, diária-

mente, durante três mêses.do

ANTI EPILÉPTICO
BARASCH

o medicamento de efeito pasitivo noíratqmeal.a;:
da epilepsin,seja eiajniciol,essencial ou crônica:

Atos do diretor geral da
Fazenda

O diretor geral da Fazenda Nacional
assinou atos:

Mandanrio cancelar a carta-pa-
tente expediria em favor ria casa ban-
caria Borges Munhoz <- Cia., da ca-
pitai rio Estado cie S. Paulo.

¦— Deferindo os requerimentos em
que as firmas Albino Gomes Amorim,
Elzian Karenkim, Hugo Gaertner e J.
Ramalho. pedem permissão para pagar
multa fiscal em prestações mensais.

Deferindo os requerimentos em
que a< firmas Josc Pirmino Braga,
Èladio Gonzalez Lamciia. Taveira e Ro-
drignes. Armando e Silvio e Jorge P.
Dagucr perlem permissão para pagar
multa fiscal em prestações mensais; e
em que a viuva D. Figueiredo petle
permissão para abrir uma casa ban-
caria em .loazeiro, no Estado do Ceará.

Mandanrio arquivar o processo em
que o sr. Ernesto Joaquim de Araujo,
proprietário tia Usina de Luiz e For-
ça cie Mulungu, no Estado da Paraíba,
pede permissão para assinar um con-
trato para arrecadação do imposto de
consumo rie energia elétrica, por Isso
que o interessado desistiu de assinar
o referido contrato.

No dia de hoje comemora-se no selo0
de todos os povos cristãos o 50.° ani-
versarlo da encicllca "Rerum Nova-
rum", de Leão XIU, constituindo um
verdadeiro tratado de política social
marcou uma nova era na legislação
e nos costumes de iodo o mundo, in-
dicando novos rumos para a conci-
Ilação tle interesses entre u capital
e o trabalho.

Nb Brasil a grande data da Crls-
trMiciade será celebrada com diversas
e significativas solenidades. O gover-
no se asssociou às comemorações, de-
cretantlo que elas se revestissem rie
cunho nacional,

E' o seguinte o decre.to-lel a res-
peito, assinado ontem pelo presidente
da República:"Considerando a notável Influencia
da Encíclica "Rerum Novarum", de
Sua Santidade o Papa Leão XIII, na
solução da Questão Social;

Considerando a orientação que essa
memorável Encicllca imprimiu à fun-
çáo social do Estado, reconhecendo-
lhe o poder rie intervir na organização
econômica rin sociedade, velando pela
proteção dos fracos e dos desampara-
dos dn fortuna;

Considerando que essa diretriz, con-
ducciuc á paz social, coincide com a
que adotou o Governo Nacional em
sua política de proteção ao trabalha-
dor;

DECRETA:
Artigo único — São consideradas de

cunho nacional e cívico as comemo-
rações, que ora :,e rializam no pai»,
assinalando á passagem do 50.° anl-
versarlo da Enciclica "Rerum Nova-
rum", fie Sua Santidade o Papa Leão
XIU, sobre a condição dos operários,
p, a elas se associa o Governo da Re-
pública '.
A PALAVRA DO CARDEAL LEME NA

"HORA DO BRASIL"
Na "Hora do Brasil" o cardeal D.

Sebastião Leme falará hoje aos bra-
sileiros sobre a grande enciclica oe
Leão XIII e sua significação como

P^__________ : :. ¦ :--&_-gl
Retraio de Leão XIII, por

Van Lenbach

Considerada irregular a Convocação
do Conselho Federal da Ordem

dos Advogados

riois

NOTICIAS DA MARINHA

NA DIRETORIA DE INTENDENCIA
DO EXÉRCITO

Apresentaram-se, por diversos mo-
tlvos, os seguintes oficiais: capitáo
Epifanlo Ferreira Lima, 1° tenente
Benedito Francisco de , Toledo e 2"
tenente Antônio Valença dos Santos
Leite. Assumiu interinamente a chefia
da 3a Secção da Diretoria, o major
Glrilo Aquino dc Campos, e as f',n-
ções de arijunto da mesma secçao o
capitão Hildcbrando Baiarrl de Melo
Fira adido para efeito rie vencimentos
o major' Henrique Guilherme Fernan-
ries ria Cunha, rio Entreposto de Sun-
sislencia da 4« Região Militar.
TOMADA DE CONTAS NO CASO DO

CAPITÃO BEZERRA
A Diretoria de Intendencia,, em vir-

lurie rie determinação ministerial, de-
slgnnu o mnjor Trajnno Monteiro fie
Sousa, o capitão Joáo Batista de Oll-
veira e o Io tenente Francisco Assiz
de Oliveira Magalhães, para, em co-
missão, procederem á tomaria de c.on-
Ias rio capitão intenriente reformado
Oscar de Sousn Bezerra, no período
em que exerceu as funções de tesou-
reiro no Arsenal de Guerra do Rio.

NA DIRETORIA DE MATERIAL
BI.LICO

Apresentaram-se, por diversos mo-
llvos, os seguintes oficiais: major Ilo-
berto Ramos rie Oliveira e capitães
Lisanrirn Nogueira rie Vasconcelos e
Otávio da Costa Monteiro, o qual fi-
cou adido aguardando classificação.

DEIXOl' A COMISSÃO BRASILEIRA,
EM ESSEN

Segundo comunicação recebida pela
Diretoria rio Material Bélico, lirmari-
pelo coronel Annr Teixeira rios San-
tos foi riesllgarto da comissão Militar
Brasileira, em Essen. o capitão Brigar
Abreu Limn que, a 6 rio corrente, se.
gulu via Lisboa com destino a e;,ta
capital.
VAI SER VISITADA A FABRICA DE

BONSUCESSO
Os alunos rio Curso rie Formação fie

Oficiais Médicos da Escola de Saltdo
rio Exército, acompanhados Jo res-
pectivo instrutor, vão visitar amanha,
riia 16, pela manhã, a Fábrica de Bor.-
sucesso, sediada nos subúrbios fia
Leopoldina. A permissão para, essa
visita foi concedida pela diretoria do
Ma'erinl Bélico.

VAO SEGUIR PARA O NORDESTE

O ten. cel. Henrique rie Azevedo Fu-
turo e o capitão João dn Costa Braga
Junior nprrfB .taram-se ao Estndo
Maior rio Exército, por terem rie se-
gulr pnrn o nordeste rio pnis, onde vão
tomar parte nns próximas manobras
rio Exército.
UM RECONHECIMENTO DE ESTADO

MAIOR

Chegou*) ontem
que .-

o navio-tan»

Essa unidade da Armada deixara a Guanabara
a 8 de março com destino a Aruba donde trouxe
elevada tonelagem de combustível — Assembléia
geral na Associação dos Sub-Oficiais — Outras

notas

O sr. Fernando de Melo Viana, pre-
sidente do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados cio Brasil, havia con-
vocado, extraordinariamente, para on-
tem, os representantes dos Estudos, no
referido Conselho, afim de tomarem co-
nheclmenio da renuncia rie doze mem-
bros da Secção da Ordem no Distrito
Federal.

A hora marcada, náo estando pre-
sente o sr. Melo Viana, o sr. Joaquim
Rodrigues Neves, presidente da Secção
do Distrito, e. como tal, vlce-presiden-
te, por lei, rir» Conselho Federal, assu-
min a direção rios trabalhos, rieclaran-
rio aberta a sessão e comunicando que,
rie acorrin com o artigo 124 do Regi-
menlo Interno rin Conselho local, a di-
retoria deste havia designado os* seus
representantes nn conselho Federal.

Tendo havido uma objeção á possl-
btlldade rie o sr. Rodrigues Neves pre-
slriir a reunião, por isso que se fizera

O mnjor Raul Pinln Seiril foi posto fi
disposição rio genernl Meirn de Vas-
cnncelo . comandante rio l.o Grupo rie
Regiões Militares, pnrn realizar um re-
conhecimento de Estado Maior no Nor-
deslr dn pais. na znnn em que deve-
ráo ser realizadas as manobras,

CIDADÃOS NATURALIZADOS CHAMA-
DOS A 1.» CIRCUNSCRIÇAO DE RE-

CRUTAMENTO
Estão chamados a comparecer ao Ar-

qulvo da l.a Circunscrição de Recruta-
mento, afim de tratarem de seus inte-
resses os cidadãos recentemente natu-
ralizndos abaixo: Pierre Van Velthem,
José Tomás, Martins Chamann. Mau-
ricio Bovy. Marcelino Manuel Portes.
Manuel Loureiro. Abram Lahtermáhcr,
Antônio Correia, Armindn rie Azevntln.
Mayer Znmberg. Antônio Carneiro de
Sá, Luiz Brafmnn. Américo Marques
Gonçalves. Agostinho rie Sousa. Sal-
vador rie Carvalho. Antnnin rie Castro.
Manuel Fernandes ria Silva. José Acnr-
cin, Gionaninl Vale, Joaquim Dias Car-
rinso. Saturnino Garcia. Manuel Angus-
to dos Santos, Jnaqulm rie R,apitn San-
los Fernandes. Albano Pereira de An-
drade. Henrique da Costa Reis e Ma-
nuel Dias Caldeira.
O COMANDO DO 4." R. A. M. DE ITU'

Afim de assumir o comando rio 4.o
Regimento de Artilharia Montada, rie
Itú. vai seguir o coronel Euclides Her-
mes da Fonseca.
ASPIRANTES DA RESERVA JULGA-

DOS APTOS PARA FINS DE ESTAGIO
Foram julgados aptos na Inspeção de

saude a que íoram submetidos para
efeito dc estagio, ns seguintes nspiran-
tes a nficial da reserva: Nelson de Sou-
sa Carvalho. Abílio Correia rto Carmo
Junior. Wilson Ribeiro Gonçalves, Ivo
Liblo Henio Pugnalonl. Rubem Mnntr.i-
ro de Barros. Joáo Aririann rie Cnslrn
Guidãn. João Brito Jorge. Joáo Borges
rio Amaral. Valriir da Rocha Shnrt. Jn-
sé Maria de Snusa. Jnán Nunes rie
Mourn Soares, Orlnnrin Leite Rl'-cirn.
Erik Dunlop Conrhnnn. Durval Coutl-
nho Lobo. Linriolfo Martins Ferreirn.
Tomaz Pires Rebelo. Manuel Francisco
rie Castro. Noel Ramos cie Azevedo. João
Batista Bidart. Washington Ribeiro,
Flavio Nanolcão rie Azevedo. José Mo-
relrn de Sousa Neto. Amauri Sarlick
de Freitas Filhn Ern ini de Serpa P'n-
tn. Raul Oscar tle Carvnlhn Santana,
Hurrn rie Lamnre. Jnên da Silva Matns
Filho. Rnsendo Mnrlnho de Oliveira,
Alexnnrire Marcelino Gemes rie Pnuln.
Aníbal Faro e Saint Clair ria Cunha
Lopes.

ATOS MINISTERIAIS
Pelo ministro da Guerra, foi de-

signnrio o major Aurélio Alves dc Sou-
sa Ferreira. Instrutor de Historia do
Curso rie Preparação á Escola de Es-
lado Maior, para realizar conferência
sobre Historia Mllltnr na Escola das
Armas.

— Fnrnm r'c.slgiiiidos os capitães:
Luiz Manuel Rodrigues Valença Ido
Regimento Andrade Nevesi parn exer-
cer as funções rie Instrutor rin Curo
I! rie Cavalaria, tia Escola das Anuas.
em B.ibfi-itulçfin no ca pt tfio Mario da
Almeidn Brandão e retn prejuízo da»
qun Ja rxnrne naquele Regimento

Ciro dn Cruz Soares para o cargo
rte Secretario rta Esc.ln Técnica rtn
Exercito pin conveniência dn ucrvlço,

(Conclui! nu I.» |túf{lllil)

Procedente de Aruba, na Venezuela,
chegou, ontem, à noite, o navio-tan-
que da Marinha ""Marajó", que obe-
dece ao comando do capitão de fraga-
ta Artur Pereira de Oliveira Durão,
e que tem por Imediato o capitão de
corveta Armando de Saint Brisson Pe-
reira.

O "Marajó" saiu do Rio no dia 8
rie mnreo passado, com destino áque-
le porto, nfim de receber elevaria In-
nelngem rie oleo combustível destinado
ás unidades ria Esquadra, devendo "
mesmo ser desembarcado nos respocM-
vos deposita-; ri. Bn.e de Combustíveis
ria Marinha, situndn nn Ponta rio Ma-
toso.

Tanto na viagem rte Ida como na
de volta, o "Marajó" fez escalas nn
Recife e em Port of Spaln, na Ilha
Inglesa de Triniriari.
ASSEMBLÉIA GERAL NA A. S. O. A.

Sucesso/

A secretaria ria Associação rios Sub-
Oficiais da Armaria convida ns assn-
clarins em pleno go"o dos seus direitos
sociais, a se rcun'#.n em Assembléia
Geral Ordinária, depois rie nmnnhã. ás
1.1 e meia horas, em primeira convn-
cação, ás 14 horas em segunria, e ás
14 e mela hnrns em terceira, parn tra-
tnr rins seguintes assuntos constantes
ria orriem rio dia-

ai — ata anterior; b» — apuração -
aclamação dos terços eleitos para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal; cl —
periidns rie erériitos. suplementar e ex-
trnnrtlinnrio; ril — redistrihnicão ria
sub-eonsignnçán (12 rin consignação S
— verbn 2 — dn orçamento vigente:
e^ — reajuslnmentn dos vencimentos
rio gerente: fi — requerimento de ri.
Arialgisa Malheiros rios Santos, periin-
rin. em grau rie reeursn. rngamenlo de
peenlio deixado nelo ox-ns.oHi.rin Pet]
esnoso. jé. falecido .le .linn Tiago rins
Santos: g\ — ratifleacãn rie rinis ntns
rins Cnnselhns Reunidos; e hl — nssitn-
tos gerais.

INSPEÇÕES DE SAUDE ,
Foram Inspecionados rie satirie e jul-*!

gados aotos para efeito de promoção,
os capitães de rorvela Orlando 'le Snu-
sa Marilns Ferreira e Agenor Sampaio]
Gnlvãn; os capitnes-tenentes Lauro
Martins Ferreira e Bruno Jaime rie
Areolo Sllvarin: ns nrlmeiros irnenles
Rubens da Costa Figuelrnn e Hélio
Leonclo Martins: e ns segundos íe .rn-
tes Jnsc Lopes rie Oliveira e Mnrlo
Vaz Pereira.

LICENCIADO
O ministro da Marinha conceriru no

capitão-tenente Valdir Ramos de Ho-
landa, sessenta dias de licença, para
tratamento rie saude.

SORTEIO DE ,1UI_
Foi sorteado luiz do Conselho Per-

manenle dn l.a Auditoria rie Marinha,
o capitão rte fragata Intendente nn-
vnl Eriinni Pivntell. em substituição na
capitão rie corveta médico, dr. Anlonin
Aires tle Mendonça,

NO GABINETE
Pelo ministro tia Marinha fornm re-

ceblrioK, ontem, em conferência, os nl-
mirantes Brito e Cunha. Azevedo Ml-
lanez. Regis Bittencourt e Rnlnninric
Mendonça o o capitão fie nnn e guer-
ra Mario Hecksher, respectivamente,
Mil).chefe tin Eslarin Maior tin .ituarin
em cxprclclo ria Chefia, co».nniianír«
chefe dn Esquadra e diretores gerais

rio Arsenal de Marinha da ilha das
Cobras, da Fazenda da Armada e do
Pessoal do Ministério da Marinha.

DESIGNAÇÃO
Pelo titular da Marinha foi designa-

do o capitão-tenente fuzileiro naval,
Declo Santos Bustamante, para exer-
cer as funções rie assistente do co-
mando geral do Corpo rio Fuzileiros
Navais.

CHAMADOS A D. P. «
Estão senrio chamados á (l.a Divisão

ria Diretoria rio Pes-oal ria Armaria
(D-P fil. nfim rie prestar Informações!
n rapilán rie corveta Perirn Pauln rie
Araujo Subnno o os sarRent.os Etivlco
José da Conceição, Raimundo Marci-
nn Duranri e Antonin G, rie Moura.

TRIBUNAL MARÍTIMO
Sob a presidência rin almirante Dn-

rio Pnis Leme rte Cnslrn, esteve reuni-
do n Tribunal Marítimo Administrativo,

Iiido e despachado o expediente em
mesa. o Tribunal passou a npreclnr o
processo n.° 495. rie que foi relator
n juiz Stell Gonçalves c referente ao
naufrágio ria lancha a vela "Alfa",
na barra rie Sunpo, Pernambuco. Com
parecer dn procurador arijunto oplnan-
rio pelo arquivamento, o plenário rr-
fiolvetl contrariar a solicitação, pnra
que soja apresentada a necessária rn-
presentacán. Julgou-se, alnria. o pro-
cesso n.o 479, relativo ás avarias sn-
frirtns pelo navio nacional "Tlhéns". em
26 rie setembro rte 1919. em Porln
Seguro, Baia. O Tribunal resolveu ter
o aelrtenle eomo fnrtulto a rnnslrierar
n representado, capitão Polirinrn rias
Neves Tinoco, Isento rie qualquer res-
pnnsablllrlarle

11 r5f

a convocação extraordinária para co-
nhecer cie assunto pertinente á sessão
de que o mesmo fazia parte, o presi-
dente declarou não existir na lei ne-
nhum dispositivo que o impedisse de
presidir a reunião: entretanto, por uma
questão rie foro Intimo, havia tomado
n deliberação de passar a presidência
a outro colega, no momento em que se
tivesse de tratar de assunto pertinen-
te, exclusivamente, ao Distrito Federal.

Em seguiria, manrinu piocerier à. lei-
tura rias comunicações das secções rios
Estarios, relativas aos representantes
ricsignatlos. sendo todos reconhecidos
eomo Iais. inclusive os rio Distrito, es-
tes eleitos pela diretoria local.

Após. o presidente levantou a prell-
minar rie que a convocação feita pelo
sr. Melo Vlnna era Ilegal, visto como,
pelo Regulamento ria. Orriem. as re-
uniões extraordinárias tio Conselho Fe-
deral só poderiam ter lugar quando
anunciadas com riez rtias rie antece-
cloncia, prazo este não observado.

Falaram vários representantes, lendo
o sr. Cunha Melo. delegado rio Amazo-
nas, declarado estranhar a ausência.
Inexplicável do sr. Melo Viana á re-
união por este Irregularmente convo-
cada.

Depois de larga discussão, o sr. Ro-
drlgucs Neves passou a direção dos tra-
balhos ao sr. Temistocles Marcondes,
representante de São Paulo que, co-
lhendo votos, anunciou a linposslblll-
dade de se tomar qualquer resolução,
pela Irregularidade da convocação, ten-
do votado em sentido contrario, ape-
nas, os srs. Targino Ribeiro, de São
Paulo; Atílio Vivaqua, do Espírito San-
to, e o representante do Ceará.

Muito embora não se tivesse podido
entrar no mérito da questão a debater,
pourie-so ver, todavia, que a grande
maioria do Conselho Fcrieral é contra-
ria h Intervenção no Conselho local,
como pretendiam alguns interessados,
conserva ndo-se os man ria tos dos que
não renunciaram o respeit.nnrin-se a
elcíçãn da diretoria rccularmente oio|.
ta. ria qual e presidente o sr. Rodrl-
gues Neves
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*H ^^"7-^^*~->^fl| I
Hl^7 •¦'¦':; ¦^^¦1

d o st Wm'/' .-..- . ^BB
| niiiiiolrn" bE n- ¦'¦''•i "'"v-^H

__H__P"_-#^r>«-BB * ¦

W$'mu3 "' — HTi m^LtiáW^S^LJV-J-: .pl-»*rí
_F<.'¦ __tI1__ .Bfc- J_

ÍCAO
TatfouJkW

ESPECT0RANTE ENÉRGICO
ANTISETICO POR EXCELÊNCIA

INDICADO N»S

HF-CCÕESDAS VIAS RF.SPIRATORIAS

9ô$$C9

iyj,i,wi.i.M.jjij,i.-iiJ_i.i!_.iii-Uii.HL-___l

MMMMMmmmmwmmr*mJ"v^***wm «rei *iai" "

HOTEL DA

fnnle de uma nnva orientação na le-
gislaçãn social dos povos cultos pari
melhor harmonia e cooperação das
classes.

S. Eminência pronunciará direta-
mente rio Palácio Arqüiepiscopal a su»
oração, que será transmitida a todo
o pais. pela rede rie ondas largas, e
para o mundo inteiro em ondas cur-
tas,

UMA CONFERÊNCIA NO DIP
Comn parte do programa oficial das

comemorações dn cinqüentenário da
enciclica "Rerum Novarum". realiza-
se hoje, às 15 horas, no Palácio Ti-
rarientes. promovida pelo DIP, uma
conferência tio professor San Tiago
Dantas sobre o memorável diploma
pontifício.

O conferenclsta, catedrático da Fa-
culdade Nacional rie Direilo e da Fa-
mldiiric Católica de Direito, fixará as
linhas destacadas rio alto documento
de sabedoria que é a "Rerum Nova-
rum". ,

A entrada é franca, não havendo
convites especiais.

O RETRATO DE LEÃO XIII. NO
CONSELHO NACIONAL DO

TRABALHO
As 11 horas de hoje será Inaugurado

no salão nobre do Cinselho Nacional
do Trabalho, um retrato a olen rie
Leão XIII. Alem das alias autorida-
des especialmente convlriatlas pelo mi-
nistrn dn Trabalho, deverão compare-
cer ns antigns presidentes e membros
dn Conselho, os atuais componentes,
funcionários rin Ministério e represen-
tantes rias associações rie classe.

NO INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

O Instituto Brasileiro rir Geografia
p Estatística levará a efeito varias ro-
memorações, nãn somente nesta capi-
lal, comn em todos ns Estarios. Nes-
les, haverá, a partir rie hoje, sessões
comemorativas promovidas pelos nr-
gáns estatísticos e geográficos rugio-
nais. Cnm a presença rio ministro rio
Trabalho, reunir-se-áo no próximo dia,
24, na serie cio Instituto, cm sessão
especial, os três colégios rie direção nn
entidade* ou sejam os Conselhos Na-
clonals rie Geografia o de Esiatistica
e a Comissão Ccnsitarla Nacional.

Falarão na solenidade, alem rio
presidente do Instituto, embaixador
Josc Carlos de Macedo Soares, os s:s.
Rego Monteiro e Ccsarlo Junior.

UMA SOLENIDADE NO COLÉGIO
PEDRO II

Para comemorar o cinqüentenário át,
"Rerum Novarum", realizou-se, on-
tem, ás 13 horas, no Colégio Pedro II
uma reunião de professores e lunos,
sob a presidência rio diretor, sr. Clovis
Monteiro. O professor Honorio Silves-
tro dissertou sobre a imortal encieli-
ca c sobre a legislação social brasi-
leira criaria no Brasil nn último rie-
cenin.

Enlre ns presente, an nin achava-
se n padre Leopoldo Brenlano, S. ...
assistente eclesiástico rios círculos
operários católicos do Brasil.
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Você desconfia de que
tem úlcera no estômago ?

Os radiologistas afirmam que
RO % dns sofredores de dlspep-la,
antlpa cnm eólicas sfio portado-
res do ÍUceras nn estftmago ou
fio duodcnn. Hnjo em dia as es-
cnias italianas e nlemils conde-
nam a pperaçao da, íilcera sem
primeiro tentar uma, cura, clinica,
isto . , submeter o paciente a um
rigoroso regime dletético, Junta-
menlo com o emprego de sois
n. iiI ralizant.es nu clcatrlza.ntes
cnmo : Bismul.o,"n Kaolim, a Mag-
nesla perhidrnl, etc. Esta tendo
geral apllca.cão n nnvo pro.ulo
denominado OASTORINA que en-
cerra estes três elementos assn-
ciados à Beladona de ação seria-
tiva, incontestável. Parn a -.ia,
arrotos, dispepsia, eólicas, flat.it-
lencins. etc., remédio alçtim pode
ser comparado à CASTORINA.

Se você sofre dn estômago, use
a. CASTORINA para evitar a for-
maçao de úlcerns e se você so-
fre de úlcera use também a GAS-
TORTNA para cicatrizá-la. Em
oualquer caso peca prosnectos aos
Laboratórios FITRAPISANJ —
Caixa Tostai 2..S3 — S. Paulo.

NÃO E' FERIADO 0
DIA DE HOJE

Comunica-nos a Agencia Na-
cional:

"Tendo sido noticiado quo •
dln de lin,|e seria considerado
feriado nacional, cunipre-noi
Informar a nenhuma prneeden-
ola de tal noticia".

r

OS LIVROS VELHOS
TÊM VALOR!

Compramos livros em Inçlís,

Francês, ".spanlinl . Torta-

guês, sobre todos os assuntos.

Livraria Para Todos
3 - Rua do Carmo - 3

(Quase esq. da rua S. Jnsê.1
Fone : 12-57111

ATENDEMOS A DOMICILIO

TOSSI.
MEL CREOSOTADO

MA' DIGESTÃO!?...
Alia — Tontcira» — Perdi» dr
apelite — Use GOTAS ANAI.6P-

T1CAS DIGESTIVAS
I.ab. O. Kneinp A Cia. - ClbA Mina»

-IN. OU. AO-
TYPHO.VR1MIA

InmJlfifí! 0lCIFF0Nl'WTOMUíM«mDII0ÍARIAl
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Telefone :: H.vii. ClfFONIôU-U?ot MARCO. 17-W0
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DIÁRIO DE NOTICIAS

UM CÓDIGO PARA O MUNDO

í anfinmm'

Diretor: - O. R. DANTAS

PARA
TODOS

Emissoras clandestinas
Formigas .çlganlescas
Novo tratamento da le-
pra '.'

£jurrss oras ci.andksti-
NAS. — A Comissfto Fede-

Tal de Comunicações dos Ks-
tados Unidos dispfle de rreur-
sos amplos paro descobrir ns
estneiVs emissoras de radio que .
funcionem clandestinamente em
qualquer pnrte do território dá
UniAo. Duranteo as 'i4 lioras do
dln trabalham nesse pais unida-
des moveis indicadoras de dire-
pfio nue circulam por todns ns

stradas, postos de escuta colo-
ados a 3fi0 quilômetros de dis-

tnncla uns dos outros o 10 es-
?nçfirs de lonjyo alcance, tam-
liem Indinadoras de direção.'As unidades moveis sfto parti-
cularmente eficazes nn tarefa
de localizar as emissoras clan-
Hestinns, desde que as grandes
estações fixas tenham estnbe-
leeido seu paradeiro aproximo-
do. Dois desses caminhões es-
peclais, por exemplo, percor-
rendo uma zona em que. se
»nhp haver uma emissora, ob-
tfim uma serie • de linhas de
orientação acerca da mesma.
Quando essas linhas sfto traça-
das num mapa da região, per-
ínltem localizar exatamente a
transmissora oculta. Por efel-
?o da Riierra, surgiram reren-
?emente varias estações clan-
destinas, e a Comissão Federal
de Comunicações teve de au-
.mentar o seu pessoal investiga-
dor, que era de fiOO emprega-
dos, compreendidos engenhei-
defl p operadores. Tambem dis-
põe a Comissão de um pessonl
especializado nn registro do
transmissões em código ou em
Idiomas estrangeiros. F.m 11)10,
foram descobertas mais de mil
transmissoras ilegais nos Es-
tados Unidos,

FORMIGAS 
GIGANTESCAS.

Aa "obreiras'' rie certa es-
Ipeeie gipantosca rie formigas

• da América rin Sul. moriem 3,12
^centímetros rie comprimento.
-Silo as formigas mais primitl-
frvas que ati agora se conhe-
¦tem e conservam ainda um fer-
'>S.o que as espécies evoluiriaa
;de. hA. muito iá nerderam.

• » «
fOVO TRATAMENTO DA

T.FPRA ? — "Na recente
¦'íPunlãn anunl da Associação dos
'Médicos Chineses, na cidade

Jde 
"íiinmln, China — diz nm

{comunicado da SITA — o ,io-
?vpn clinico C. C. Nelson, mis-
slonnrlo estadunidense, Tp.siden-
te no Vimam meridional, onde
os gafados abundam, anunciou
certos descobrimentos que pn-
Tecem destinados a assegurar
A cura radical dn lepra. Rela-'?ou, 

eom Interessantes porme-
noreo. as pesquisas praticadas
em Chlen Mal, nn SlSn, pelos
drs. Douglas A. Colller e M.
9. Oherdoerffer, o primeiro,
americano, e o segundo, ale-
inflo, tendo nelas cooperado o
próprio dr. Nelson. Disse que
a dr. Colller tinha conseguido a
enra quase radical da -lepra,

por melo de um toxolde tllfté-
rico, e quo o emprego deste
lhe ocorreu depois de ter con-
seguido produzir uma doença
que parecia lepra em macacos,
coelhos e cobaias. O dr. Col-
Her observou nesses animais
ílinm ação degenerativa ncuro-
.tróplca c suprarrenal, seme-
ilhanto à que se dá na difterla,
•pelo que resolveu pôr ã prova
Mim tratamento ft base duma

^antltoxina diftérlea, que mais
ítarde substituiu por um to-

|3tolde mais poderoso. Ao cabo
»de duas semanas, os resulta-
'üo% obtidos eram surpreendeu-
,'tes. c com o andar do tempo,
'foram notáveis ns melhoras cm
..todos os animais. As manifes-
'taçfies exteriores dn lepra des-
'apareepram 

pnr completo em ai-
guns deles, no fim de alguns
meses i não obstante o que —

negundo o . dr. Nelson — nfto

poderia afirmar-se nada de
decisivo sobre o assunlo, antes
He o novo tratamento ser sub-
metido n provas em outras par-
tes do mundo. A contribuição
do dr. Oherdoerffer consistiu
em descobrir que a raiz da co-
loeasln, que se chama "taro"

nas Ilhas Sandwich, e algumas
Ilhas do sul do Tacífico, e
"puak'» no Sião, e que é um
dos alimentos mais populares
em muitas partes do Sião e da
África, onde abundam os casos
de lepra, debilita a resistência

íque o organismo humano ofere-

ice ao bacilo dessa horrível do-
,ença. O dr. Colller decidiu,

pois, ministrar um concentra-
«o dessa raias a alguns maça-

e»B, obtendo, assim, o que nun-

ea ninguém conseguira, ou seja,

produzir nos animal» umn do-

ença que apresentava todos os

•Intomas da lepra,"

Há 50 anos, neste dia, os po-
vos civilizados de todos os qua-
drnntes do planeta foram aler-
lados pela encíclica de Leão
XIII sobre as "Condições dos
operários", de cujo texto " Re-
rum Novavum" eram as pala-
vras iniciais.

Elevado ao trono de São
Pedro, Joaquim Pecci, o mo-
desto padre de Carpinetto, rea-
lizou um dos mais fulguran-
tes pontificados de toda a his-
toria da Igreja.

Sem dúvida, esse esplendor
proveio da revelação de qua-
lidades dc estadista, de poli-
tico, de diplomata superior-
mente incomuns no papa, cujo
reinado de 25 anos constituía
para o prestigio mundial do
Vaticano, e para a influencia
universal do catolicismo uma
fase de realizações e conquis-
tas impereciveis.

' Mas o simples fato de se
comemorar hoje por toda par-
te com o maior reconhecimen-
to e a maior reverencia a da-
ta da máxima encíclica de Leão
XIII está mostrando que as
luminosas exteriorizações da
grandeza pontifícia não esta-
riam sendo evocadas agora, se
o Vigário de Cristo não 'hou-
vesse estribado a sua reful-
gencia no mais puro sentido
humano da paz e da união en-
tre os povos, fossem quais fos-
sem as confissões dos indivi-
duos que os formavam.

A famosa carta solene, con-
citando a um justo entendi-
mento entre operários e pa-
trões, reatou a tradição filan-
trópica do apostolado de. Je-
sús, o primeiro e sublime re-
belado contra a exploração do
homem pelo homem.

Ao descambar do século XIX,
as divergências suscitadas
pelas condições do trabalho
empolgaram o espírito do pon-
tífice e levaram-no a prever
o advento sombrio, e não dis-
tante, de um período de con-
vulsões sociais de extrema gra-
vidade para o mundo.

Impunha-se-lhe exercer a
mais poderosa influencia, qual
a da espiritualidade cristã, em
sentido contrario ao daquela
calamidade em perspectiva ini-
ludivel.

A razão dos Estados era a
força, que reprimia, sem nada
resolver, e mais perturbava
ainda; a razão da Igreja era
a própria conciencia humana,
apostada cm guiar, persuadir,
congraçar, salvar; e foi essa
razão que interveio, com a en-
cíclica imortal, e operou em
proveito da humanidade o ines-
timavel beneficio que a razão
da força não logrou, nem lo-
graria jamais.

Com efeito, Leão XIII lan-
çou os fundamentos de um
verdadeiro código de concórdia
social, firmando princípios de
entendimentos pacíficos que, de

uma forma ou de outra, passa-
ram a reger nos diferentes pai-
ses as legislações concernen-
tes ao trabalho.

Não se restringiu a recla-
mar dos patrões tratamento
humano e meios decentes de
vida para os trabalhadores;
reclamou tambem dos traba-
lhadores um exato sentido de
responsabilidade profissional e
moral na satisfação dos seus
compromissos, livremente con-
sentidos, para com os patrões.

Os mesmos deveres deveriam
caber ao empregador e ao em-
pregado. Sem subverter a or-
dem social, necessariamente
conservadora, o grande papa
defendia os direitos do traba-
lhador, assim como, sem agra-
var as condições de desigualda-
de social, um inelutavel natu-
ral da espécie, defendia tam-
bem os direitos legítimos do
patrão.

Trabalhador e patrão deve-
riam ser duas forças conver-
gindo harmonicamente para
um fim de bem-estar recípro-
co; e para isso bastante seria
que o fundamento da organi-
zação e do exercicio do tra-
balho repousasse numa justiça
com ânimo essencialmente con-
ciliativo.

A lição não se perdeu; e é
persuadido dessa verdade qua
o mundo comemora hoje como
seu código de paz social a glo-
riosa " Rerum Novarum".

O relatório do sr. Jaime Guedes
No relatório, recentemente divulgado pela

imprensa, que o sr. Jaime Guedes, presidente do
Departamento Nacional do Café, apresentou ao
Conselho Consultivo dessa entidade, que o apro-
vou unanimemente, encontram-se dados e infor-
mações que merecem ser apreciados.

A situação da produção e do mercado cafeeiró
£ exposto, nesse, documento, com franqueza e
com clareza.

As linhas mestras da política inaugurada em
1!i:i7 vinham sendo observadas a rigor, e ns
perspectivas de êxito mostravam-se seguras.
A prova é que, na conformidade dos elementos
estatísticos reproduzidos no relatório, nossas
exportações de eafé alcançaram o significativo
total de SS.,148.515 sacas, no período bienal de
1!>38-1!)3!), correspondendo no primeiro desses anos
17.208.422 sucas, e lfi.B-15.0D3 sacas, ao segundo,
não obstante .já no curso final do período não
serem favoráveis as condições do comercio inter-
nacional.

E' qup varias crises antecederam a deflagra-
ção da guerra européia, crises que, na vigência
do conflito, não só se agravaram, como se esten-
deram.

Semelhante contingência, como bem se com-
preende, nfto poderia deixar de influir depres-
slvaniente no mercado mundial de café, já im-
pedindo as aquisições normais de vários paises,
nossos tradicionais clientes, jíl compelindo ou-
tros a reduzir a importação do produto, como,
nliás, de varias nutras mercadorias, ante a ne-
cessldade de despesas extraordinárias, exigidas
pela política de armamentos.

Nâo fosse Isso, e seguramente mniores VoIih
mes atingiriam as nossas vendas, possibilitando
a breve trecho a soluçfto racional definitiva da
questfto do café, porquanto o consumo mundial
se ampliava, estávamos conquistando novos
mercados e melhorando a nossa posição .;m di-
vemos centros consumidores, enquanto que o
regime de livre, concorrência de preços, que dera
nova feição nos nossos negócios cajueiros, no
exterior, havia afastado os concorrentes do nosso
grnnde produto.

Alastrando-se Imprevistamente a guerra, viu-
se o Departamento Nacional do Café na conlun-
tura de adotar novas e Indispensáveis diretrizes,

O nome é secundário...
Dizem do Pará que se ativam esforços para

chamar ao convívio da civilização algumas trl-
bus indígenas ainda ferozes ou simplesmente
desconfiadas e arredias.

Tais esforços merecem os aplausos mais decl-
didos, e é de esperar qt.c 

' neles persistam as
autoridades naquele, como em outros Estados,
onde ainda existam sclvlcolas não "domestica-

dos".
A propósito, ocorre uma referencia, de pas-

sagem, a certa Inevitável incursão lltorarla nos
domínios da assistência aos filhos das selvas.

Nilo faz multo tempo, em uma de suas re-
uniões, o Conselho de Proteção aos índios
ocupou-se com a denominação a dar ao aborígene
brasileiro e americano, quo se pretende chamar
"brasilindio", ou "ameríndio".

("Ameríndio", aliás, já se chama de há
muito).

O caso repercutiu na Academia .Carioca de
Eetras, e um dos seus componentes Informou
que o Congresso Nacional das Academias de
Letras já havia aceito a denominação "ameríge-
na" para os sclvlcolas das Américas.

Não sabemos qual o nome que verdadeira-
mente prevalecerá. "Brasilindio", "brasllígena",
"ameríndio", "amerígena" ? O futuro, próximo
ou remoto, dará a decisão.

Prova de que uma denominação especial nâo
se afigura urgentemente necessária...

Necessária com urgência, Isso, sim, é a ln-
corporação dos antigos donos da nossa terra,
no patrimônio social, espiritual, cultural, e eco-
nômlco — e humano — da civilização nacional.

O nome literário do bugre pode vir depois...

para enfrentar as repercussões comercial» da
terrível crise que voltou a abnlar o mundo.

Tomou, então, o governo varias e importan-
tes providencias, que em tempo o DIÁRIO DE
NOTICIAS divulgou e que se acham expostas e
justificadas no relatório do sr. Jaime Guedes,
providencias destinadas a fortalecer a posição
do Departamento, como defensor da maior ri-
queza agrícola do país.

Ainda outras medidas, de caráter supletivo,
foram posteriormente autorizadas, no Interesse
da lavoura do café.

ATOS DO -PRESIDENTE DA REPUBLICA
Decretos assinados nas pastas da Justiça, da Educação, da Agricultura,
da Fazenda e do Trabalho — Natura lizações, aposentadorias, nomeações,

dispensas, prom oções e outros atos

No Palácio do Catete
O presidente da República recebeu,

ontem, no Palácio do Catete, çm des-
pacho, os ministros dn Fazenda e do
Trabalho; o prefeito do Distrito Fe-
deral e o presidente do Banco do Bra-
sil; e, em audiência, o sr. Jorge Pra-
do, embaixador do Peru e o padre Se-
raíim Leite.

Conselho Nacional de
Minas e Metalurgia

Bob a presidência do contra-almt-
rante Jaime da Silva Lima, reuniu-se
o Conselho Nacional de Minas e Meta-
turgla.

No expediente foram lidos: um oflclo
da comissfto executiva do Plano Slde-
rúrgico Nacional, remetendo carta do
l.o tenente da reserva da Armndn, Abi-
lio Franca rin Costn, sobre "um trabn-
lho de utilidade pnra o dcscnvolvlmcn-
to (Ia siderurgia", trnbalho esse qne
deseja expor; e processo do Ministério
da Viação, com o pccllrtd de Aurélio
Ramos pnra ser cxplorndn uma pre-
prlcdade pertencente a riulomar dn
Arnujo Rumos, em H. Jerínlmo, onde
existe rnrvflo considerado do melhor
qualidade.

Na ordem do dlH, foi lido o pnrerer
do conselheiro Ernldlo Ferreira da J3U-

O presidente da República assinou /os seguintes decretos:
Na pasta d» Justiça:

— Concedendo naturalização: a José
da Silva, José dos Santos Figueiredo,
#osé Carvalho Lopes, Jo»é Antônio
Cordeiro, José Frnncisco de Oliveira,
Raul dc Almeida Braga, Anchises Pe-
reira, Alfredo Mendes, Augusto César
Barbosa. Amelin dos Prazeres Coelho,
Domingor, Josc Pereira, Francisco
Lnpo, Francisco dos Snntos Ferreira,
Francisco Maria Valente, Hcrculano
Marques da Rocha. Jullo Henrique,
Joaquim Ollveria Marques. João Pinto,
Luiz Domingos Serrano, Luiz das Ne-
ves Ferreira, Maximiano dos Santos
Soares. Manuel João Cnntnreira, Ma-
nuel Simões. Serafim Pereira Soares,
Tonollndo Anacleto Alves e Virgílio
Mota, naturais de Portugal; a Franz
Berlowltz, Hugo Straus, Alfredo Drake,
Bernardo Goebel. Francisco Ferdinando
Losina e Humberl Pinagel, naturais
da Alemanha; a Gilberto Menotti Eu-
gênio Cará, natural da Argentina; a
Alexnndre Salomão, natural da Siria;
a Quintilia Colaluca, Vicente Santoro,
Vlcenza Rubino Lepsre, Francisco
Camerinl, Antônio di Pletro, Antônio
Pingo, Amnbile Glslmina, Jnfto Slnot-
ti, Lucin Mengulce, Luiz Tassonl e
Modesto Menaldo, naturais da Itália;
a João Schmld, natural da Suíça; a
Luiz Lachtermacher, natural da Ru-
mania; a José Kitzinger e Otto Brull,
naturais da Áustria; a Manuel Slelro
Iglesins, Ricardo Dastls Celada, An-
tonio Sanehcz de Larragoiti y Curdu-
ml, Anastácio Vasquez Alonso, Anto-
rio Tercero, Antônio Garcia, André
Clemente Imbernon, Amparo Canas,
Ângelo Hernandes Sancho, Benjamim
Flrblda, Domingos Antônio Ferreira,
Francisco Castille.io. Inncio Alonso Pe-
res e Isabel Martinez, naturais da Es-
pnnha; a Irene Cauchcz do Barros,
natural da Frmiça: a Henrique Lnn-
desmann, natural da Chcco-Eslovnqula;
e a Rely Wohlmnn e Ozunldo Delezuck,
naturais da Polônia.

Nomeando: Agnmenon Cordeiro
Florentino, Eunice Venturn, Maria
Clnra Novo dc Nicmeler. Alberto Eu-
genlo Santoja Brea, Zelir Xavier, Sil-
rin da Silva Coelho, Diva Calado Jar-
dlm, Ilca dos Santos, Casemira Lou-
renço. Nndlr Rodrigues, Nadir Santos
e lida Correia Gulmarftes, escritura-
rios, classe E; Angelina Laurlndo, Te-
resa Eugenia Hussak, datllógrafos,
classe D: Rubens Raimundo da Silva,
escrevente auxiliar do Tnbellflo do 4.°
Oficio de Notas da Justiça do Distrito
Federal; e Warlande Alves Ferreira,
escrevente auxiliar do Oficial da 0.»
Circunscrição do Registro Civil dns
Pessoas Naturais da Justiça do Distrito
Federal.

Tornnndo sem efeito o decreto qne
efetivou Warlnnde Alves Ferrelrn, no
cargo de escrevente Juramentndo do
Oflcinl dn D.a Clrcurscrlefio do Re-
gistro Civil rins Pessoas Naturais da
Justiça do Distrito Federal.

Efetivando nn função rie escre.
vente Jnrnmrntnrin: Nnlr (Tnrnelro. dn
2.° Oflclo dn 2.a Vnra rin Fazenda
Púhllen; Roberto Fontes Slmôeí, do
Tabelião rio 21° Ofleln de Nntut; Au-
lia Araújo, do Oficial da 10.a Clr-

cunscrlção do Registro Civil das Pes»
sons Naturais do Distrito Federal; Ar-
mando Pestana de Aguiar, do Tabelião
do 22.o Oficio de Notas; e Ernanl Bor-
ges Vieira Pinto, do Escrivão da 3.»
Vara Civel, todos da Justiça do Dia-
trito Federal,

Exonerando, a pedido, das fun-
ções de instrutor de Infantaria da
Policia Militar do Distrito Federal, o
capitão rio Exército, Antônio Tome da
Silva.

Aposentando Leonclo Augusto d»
Sousa, giiarda-civil, classe E; Frutuoso
Munlz Barreto de Aragão. deicmbat-

Ribeiro, Manuel Vicente Duarte, José
Pereira de Góis, Raulino Alcides Mo-
relra, Antônio João Caiapó e Mala-
qulas Alonso, da classe B para a C;
os policias fiscais: Sergino Lopes da
Silva. Paulino Ferreira, Colatino Gon-
çalves, Petronlo Peixoto. Joaquim PI-
canco, Pedro Pires dc Camargo. Ma-
nuel Inocenelo -de Campos, Manuel
Marques Ferrelrn, Eduardo Pires. Lau-
ro da Cruz Silva, José Gomes de Lu-
cena. Anibal ria Rocha Nunes Pires,
Eugênio Macedo, Peri Cercai, Oséins
de Sousn Dutra. José Roberto Melgaço

 e Manuel Vllaçn Perelrn. dn classe C
gndor do Tribunal de Apelação do j para a D; Leonel Vieira de Sonra. Jus-

va Junlor, no processo em que a Com-
panhia Níquel do Brnsll solicita auxl-
jlo do Governo pnrn a construç/io dc
um forno elétrico.

Distrito Feriernl, padrão R
Demitindo José da Silva Borges,

servente, classe C.
Concedendo reforma ao cnbo de

esquadra do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, Alberto Teixeira Fon-
tes,

Concedendo a Medalha de Dls-
tlr.çfto ao l.o tenente do Exército, Au-
gusto Scherer Ferreira de Abreu.Declarando que Reonildo Baldul-
no, religioso professo da Ordem dos
Frades Menores Capuchinhos, perdeu
os direitos políticos de cidadão brasl-
lelro pela isenção do serviço militar.

Indultando do rosto de suas pe-has os sentenciado!! Avelino Lemos de
Oliveira Sobrinho, José Alves Ralmun-
do e José Sebastifio da Costa.Comutando de 30 para 21 anos a
pena do sentenciado Conceição França
e de 2D anos e 9 meses para 7 anos
a pena do sentenciado José Eugênio
Pereira.
Na pasta da Educaoão:

Nomenndo Abel Vargas, em co-
missão, diretor, padrão P, do Serviço
Nacioiml dn Malária.

Tornando sem efeito o decreto
que nomeou Paulo Antunes, em co-
missão, diretor, padrão P, do Serviço
Nacional da Malária.

Dispensando o coronel Alonso dc
Oliveira, dns funçSes de membro da
Comissão Nacional do Livro Dldfttlco.Designando o tenente coronel pro-fessor flui Cruz de Almeida, nnrn exer-
rer. no corrente nno. ns íunçBes de
membro dn Comissão Nacional do LI-
vro Didãtlco.

Concedendo exnnerncão n Silvio
Cnrlos Coelho dn Rochn, assistente,
em comissão, padrão I, da cadeira deResistência r'os Materials e Grafo-
estética da Escola Nacional de En>
genharla.

Removendo, ."ex-officlo", no ln-
teresse da administração: Francisco
Pereira da Rocha, inspetor de nlunou,
classe w, do Internato para o Exter-
neto do Colégio Pedro n.
Na pasta da Agricultura:

Nomeando Mnrln do Carmo Mnla
e Almeldn e Florlvnl Velasco Azevedo,i-.- iturarlos, classe E.
Va pasta dn Fazenda:

Promovendo por nntignidnde — os"nlrfies: Edgar Rios ria Silva e FidellnoSantos, rin clarse E pnrn n F; Dlonislo
Idos e Augusto rios Snntos Mncle], rin
Classe D pnrn a E: Snblno Pio Perel-
rn, Ornclllano André rin Co^tn e Mnrlo
Fagundes, dn elnsse C pnrn n D; osnrrlfirer.: Aludir 'Vm'. Alrlr liriigH.
Adelnutn t> Fnrln. Vnller Joié Aner-
chlnl, Hugo Hrhmidt. Osvaldo Pinto
rie Resende, Osmar Costn e Osmnr
Ferreira rie Sousn, rin elnsse n pnrnn r.'; ni trr.bnlhndnres: Mnnuel Tlmn-
teo do Oliveira. Llborlo Vieira. João

V

tlniann Gonçalves Soares, José Morei-
ra Lnloln. Hernclio dn Costn Melo e
Ismael Mateu Borges, da classe D pa-
ra a E.

— Promovendo por merecimento —
os patrões: José Fclinto de Castro e
Isidoro Camilo dos Santos, da classe
E para a F; Manuel Geraldo Teles e
Felipe Nerl de Araújo, da classe D
pnra a E; Sablno de Sousa Bandeira
o Augusto Nolasco, da classe C para
a D; os artífices: Álvaro Bezerra de
Andrade, Jotto Leonl, José do Rego,
Rubem Alves da Silva, Durval Brito
Pinheiro, Silvio Antônio dos Santos e
José Rodrigues Silva, da classe B para
a C; os trabalhadores: Antônio Gentil
de Carvalho, Manuel Pires, Miguel Bo-
telho, Ataliba Silva e Bernardino de
Sousa Rocha, da classe C para a D;
Luiz Roque da Silva, Jeovanlto Cor-
rela Gomes dos Santos, José Ferreira
do Amaral, Sablno Clemente Pires,
Francisco Cnstro Bastos, Manuel Ale-
xandre Cardoso e Adolfo Soares Fort-
kamp, da classe B para a C: os po-
llclas fiscais-. Elonlslo Gonçnlves Gal-
vão, Salvndor Curcio. Benicio Caur.au-
cão Acloli, Joaquim Sales Filho, JoSo
de Melrn Lima, João Batista de Ml-
randn, Osvaldo Requião, João dos Snn-
tos Vargas, João Vieira da Silva. Oso-
rio Rnmos Pinto, Bonnerges Sotomnlor,
Pnullno Ferrelrn. Dnrlo Camargo, Prl-
mltlvo Aimoré Escobnr. Jofé Escobnr
Nunes e Virgílio dos Santos Leque, da
classe C para a D; Júlio Garcia
ri'Avila, José Nunes da Silveira. Al-
fredo Marinho de Carvnlho, Mnnuel
Fonseca da Cunhn e Cicero Fernnn-
des de Mncedo, r'a elnsse D pnra a E.
Na pasta do Trabalho:

Promovendo oor merecimento Rei-
nhold Apelt. datlloscoplsta, da classe
F para a G.

Promovendo por antigüidade Al-
cino Teixeira de Melo, datlloscoplsta,
da classe F para a G.

Nomeando: Placidlnn Melo Pnlva,
Maria de Lourdes Verslanl Veloso, Ma-
ria da Conceição Vldal Correia, Ivar
Vieira Campos, Cícero dquelra da
Silvn Romeu Júnior, Nel Otnvlanl Ber-
nes, Rolnndo Noronha Rubens Noro-
nhn de Melo. Mnrlo Arnnt.es de Mo-
rals, Sehnstlão Geraldo Fontes Snm-
pnlo, Jecl Joppert, Rita Hrlcnn rin
Cnmoos, Clodoaldo de Andrndc, Luiz
Mãxlmo de Snusn. Mnrln Helena Lobo
Roso. Armnndo Cnelnno EllnR, Odorleo
Martin* Amnr.il Junlnr. Euzcblo dn Po-rhn Filho. Agenor Honre? de Arrnfln,
Nilton rie Almeldn Vleirn Lopes, JuliaI.lsbon Flgnelrn do Meln. Mnrln Crls.
tina Wnlson. Flentrlz Nrlva de P|.
guelredn. jo/tf Ollvelrn Dorneles. Cnr-
los Otnvln rin Veiga Mina. r.lldn Pi-
beiro Gltnl de Alenaistro. Luiz FelipeAlcãnliirn rie Burros, Pedro Vleirn de
Ouelrogn e Frnnrlsrn Mlllnn de Quel-roz Bnrros. ercrllurnrlo, cln«se R,

Despediu-se do Supre-
mo o ministro Armando

de Alencar
A SESSÃO SOLENE ONTEM.

REALIZADA
O Supremo Tribunal Federal realizou,

ontem, uma sessfto solene em homena-
gem ao ministro Armando do Alencar,
que, por ter sido aposentado, ali com-
pareceu para apresentar suas despedi-
das.

Grande era o número do pessoas pre-
sentes, entre as quais o sr. Osvaldo
Aranha, ministro das Relações Exte-
riores. Assumindo a presidência, o ml-
nistro Eduardo Esplnola deu a palavra
ao ministro Armando de Alencar, que
pronunciou o seu discurso de despedi-
da, recordando a sua vida de magistra-
do e agradecendo a afetuosa manifes-
tação dos colegas.

Em seguida, o ministro Eduardo Es-
plnola, em nome do Tribunal, lamen-
tou o afastamento daquele magistrado
cujn enrreirn. proflsslnnnl enalteceu.

Finnlmente, o juiz Ribas Carneiro,
interpretando os sentimentos dos tltu-
lares das varas da Fnzenda Pública,
tambem discorreu sobre a personalida-
de do ministro Armando de Alencar,
que, nntes de retirar-se, recebeu os
cumprimentos dos presentes.

Tomou posse o delegado
de Estrangeiros

Renllzou-se, ontem, no Ministério da
Justiça, a posse do sr. Ivens de Arau-
jo, no enrgo de delegado de Estrnn-
gelros.

Dentro de poucos dias, noucla auto-
rldade entrará no exercicio de suns
funções."justiça 

militar 
""

OS JULGAMENTOS I)E ONTEM BO
SUPREMO TRIBUNAL

O-Supremo Tribunal Militar, com a
presença da maioria ao seus ministros
e do procurador gernl. sob a presi-
dencia do genernl Andrade Neves, na
sessão de ontem deu publicidade dos
julgamentos secretos ria sessão ante-
rlor, constantes dos processos de Be-
dulno John e Maxlmtliano Pacheco
de Quadros, resolvendo condená-los
como Incursos este no grau minimo
do art. 116 e aouele no grau má-
ximo do art. 107, tudo do Código
Penal. Em seguida, concedeu "habeas-
corpus" a Evarlsto Puosso Filho, No-
rival Gonçalves Pereira. Claudlno Gl-
rnrdo Borini. Aquiles Rosso, Manuel
Messias, Wilson Teixeira. Juvenclo
Gomes da Silva, Casemlro Rostnnskl,
Marcelino Henrique Marques, Antônio
rie Sousa Cabral, Vitorlno Coelho, Sil-
vio DInnrt. Ari Rodrigues. Ramiro ria
Sousn. Mnnuel Carvnlho. Ifmael Quel-
toz ria Silva. Ademar Azevedo. Cnrlos
Alberto da Cunha. Djalma da -Silva
Drumond. C-ilvlnn Cnrdoso de Carva-
lho, Luiz Rlclerl Vnnlnl. Conrado
Bohac, José rios Santos, João Barbosa
da Silva. Sehnstlão dos Snntos e ou-
tros; José Mnreça e João Larger, to-
dos pnra isentá-los do processo pelo
crime de Insubmlssno, visto não terem
sido notificados do sorteio; Julgou
prejudiendo os nedidos rie João Gar-
clr. Tavelra. Manuel Miranda Lara,
Clovls Batista de Castro, Celso Alves
Bittencourt, c João Costn: negou os
pedidos de Luiz Afonso Schmidt. de
Vasconcelos e Valdemar da Silva Bar-
roso: e, finalmente, converteu em dlll-
gencia os pedidos de Agostinho Rolf
Marques de Almeida e Pedro da Costa

Soares.
NAO CONHECIDO O "HABEAS-
CORPUS" DO MAJOR SABTNO

MACIEL
Relatado pelo ministro Cardoso de

Castro, o Supremo Tribunal Militar,
na sessão de ontem, não conheceu do
pedido de "habeas-corpus" impetrado
em favor do major Sablno Maciel
Monteiro de Bnrros, chefe da 3.« C.

R. de Vitoria, em que se pedia não
seguir esse oficial para se ver pro-
cessar pela Justiça Militar do Ria
Grande do Sul. Os ministros gene-
rais Raimundo Barbosa e Almerio de
Moura conheciam do pedido; e o ml-
nistro Vaz de Melo deu-se por im.
pedido.

CONDENADO A 30 ANOS DE
PRISÃO

Alfredo Paula de Moura, foi pro-
cessado pela Justiça Militar por hnvef
assassinado um colega de farda. Le-
vando em consideração as clrcunstan-
e.las de que se revestiu o crime « os
seus mnus nnlecedent.es nnteriores, o
Conselho de Justiça ria 1.» Auditoria
de Guerra, que foi presidido pelo ma-
Jor Ciro Nole de Atnide, proferiu n
sentença máxima, isto é, 30 anos de
prisão com trabalho.

O CASO DO TENENTE TOMPILIO
O Conselho de Justiça da 3.» Audi-

torla de Guerra, presidido pelo major
Ismael de Sá Medeiros, que fora sor-
teado para decidir sobre o inquérito
Instaurado contra o tenente da reserva
Pomplllo Ubnldlno Vieira, delegado da
lO.a zona de Recrutamento, Julgou que
os fatos imputados constituem mera
transgressão disciplinar. A respectiva
sentença será assinada e lida em sessão
especialmente convocada para hoje,

& 1 hora,

CONFERÊNCIAS
PROF. SAN TIAGO DANTAS —

Hoje, às 17.15 horas, na sessão sole-
ne promovida pelo DIP, no Palácio
Tiradentés, cm comemoração do cin-
quentennrio dn encíclica "Rerum Nova-
rum". O conferencistn, que é cátedra-
tico ria Fnculdade Nncionnl de Direito
e da Faculdade Católica de Direito, dls-
sertará sobre esse importante documen-
to nontificlo. Entraria franca.

SR. TOBIAS MACHADO — Hoje,
15, às 21 horns. na Faculdade de Dl-
reito de Niterói, sob o pntrocinlo do
Instituto Nacional de Ciência Politica.
O conferencistn, que é diretor da Divl-
sáo de Educaçfto Fisica do Estndo do
Rio, dissertará sobre "A educação fisl-
ca no Estado Novo".

Cel. MANUEL TENREIRO CORREIA
Hoje, às 20 e 30, na Sociedade Teo-

sóflca Brasileira, k rua Buenos Aires
n. 81, 2.o, em prosseguimento da serie
cultural, sobre o tema: "Brasil, terra
de gênios".

SR. CARLOS DA SILVA ARAÚJO —
Amanhã, às SI horas, no salão da"Equitativa", & Avenida Rio Branco
125, 7.o andar, sob os auspícios do Ins-
tituto de Estudos Brasileiros, sobre o
tema "Um Cristo a que devemos, bra-
sieliros, dobrada devoção (oferenda de
von Martius)". Conforme o regimento
do Instituto, a conferência será debati-
da, estando inscritos os seguintes deba-
fedores: d. Ana Amélia Carneiro de
Mendonça, drs. José Mariano Filho,
Hello Viann e Ciado Ribeiro de Lessa.

PROF. MIGUEL OSÓRIO DE ALMEI-
DA — Amanhã, às 17 horas, no audl-
torio da A. B. I,, Iniciando a serie or-
gnnlzada pela Assoclaçfto de Cultura
Franço-Brasilelra, sobre o tema: "Le
Savnnt Françnis". Entrada franca.

PROF. DE FALCO — Sábado próxl-
mo, fts 17 e 30. no salão Mussolinl da
O.isn d'Itnlln, sobre: "Mondo greco e
mondo romano". Entrnda franca.

SU. H. L. HORTA BARBOSA - Do-
mlngq, ns 10 horas, no Templo da Hu-
mnninddi-, n rua Benjamim Constant
n. 74 (Gloriai, sobre o tema "Aprecia-
ção geral das leis mentais — Conslde-
rncões sobre o tratado dn Lngoa Ml-
rim e robre o condomínio do arro'o S.
Miguel". Entrada franca.
PROFESSOR ASTOLFO DE RESENDE
No dia 20 do corrente, às 20 e 30,

na sede do Clube dos Advogados, à rua
Buenos Aires, sobre o tema: "Inova-
ções dn código Penal".

SR. SALES GUERRA _ No dia 24, às
17 horas, no salão nobre do Liceu LI-
terárlo Português, em sessão da Asso-
ciação dos Amigos de Portugal, sobre o
tema: "Osvaldo Cruz e os portugueses".

GOLPE DE VISTA

AS INTENÇÕES DE HESS - SENSACIONAL1SM0
DERLIM. operou um segundo recuo na sua maneira de apreciar o
" 

cnso Hess. A principio o vlce-fuehrer foi sumariamente declarado
louco o classlflcndo como simples membro do partido, com abstraçfto
completa do alto posto que ocupava. No segundo dia a tose da loucura
sofreu algumas restrições que lhe retiravam grande parte do valor e
a totalidade do seu sentido inicial, ao mesmo tempo em que pela prl-
melra vez se admitia que o segundo substituto de Hitler tivesse ido

pnra a Grã-Bretanha levado por alguma ldélfi política. A culpa prln-
clpal do seu ato foi jogada sobre os astrólogos e adivinhos com os

quais, segundo o comunicado oficial do Partido Naclonal-Soclallsta,
privava intimamente nos últimos tempos. Alem disso, porem, foi dito
aos correspondentes estrangeiros que o autor de tal ato nao poderia
continuar a pertencer à organização política a que dedicara vinte anos
de vldn. Ontem insistia-se muito menos na afirmação da loucura, se
ela já mio pode ser tida como arquivada, e adiantou-se que o para-
queilista da Escócia continuava a ser um bom alemão e um nacional-
socialista. W evidente, portanto, que os círculos dirigentes do Itelch
nculmram reconhecendo a posIçQo insustentável em que se tinham me-
tido com n tentativa do afastnr a realidade mediante uma facll alega-
ção de loucura, e tratam do dar às suas versíies um aspecto, mais vero-
slmil o menos comprometedor. A verdade é que, ao menos por este
lado, o espantoso fato se aproxima do terreno do plausível. Hess teria
partido para u Grã-Bretanha possuído da preocupação de obter a paz.

*
Se assim é, a hipótese de que se tratasse de uma simples fuga,

embora naturalmente não deva ainda ser deixada de lado, pois as
revelações se produzem multo lentamente e multo confusamente, Jà
não ocupa o centro do verdadeiro concurso de conjeturas que se abriu
no mundo para ver quem será, capaz de dar o palpite mais aproximado
sobre os motivos que animaram a conduta do líder alemão. Continua
a ser possível que estejamos em presença de uma fuga para evitar,
por exemplo, a sorte do Roehm, como admitimos aqui no primeiro
ciin. Mas reunem-se hoje maiores probabilidades de que essa íuga,
determinada pela precipitação do qualquer divergência interna, se as-
Eocie tambem, como conseqüência, à esperança de conseguir qualquer
entendimento com os ingleses. Tomando a coisa em conjunto, a quês-
tão que podo ser posta, de acordo com as últimas noticias conhecidas,
é a de saber se a intenção política que animou o vôo de Hess íol apro-
vada, ou mesmo sugerida por Hitler, ou se representa uma atitude de
oposição a este. A julgar pelas desencontradas e constrangidas reações
dí Bsrllm, desde as primeiras noticias, e pela sua manifesta lncapa-
cidade pnra traçar um quadro apresentavel do ocorrido, dir-se-ia que
Hess partiu sem conhecimento do Fuehrer e, assim, que o seu gesto
representa uma atitude rebelde. Não se pode naturalmente excluir
por completo a hipótese de que a mestrla psicológica da propaganda
nazista tenha chegado a ser perfeita ao ponto dos seus porta-vozes e
redatores de comunicados se mostrarem desajeitados propositalmente
para criar uma impressão exterior de surpresa. Mas isto como Já seria
ir muito longe no caminho da especulação, as aparências mais plausi-
vels é que devem ser retidas como correspondendo a uma situação
mais provável.

*
Se Hess teve alguma divergência implícita ou explícita com Hitler,

e resolveu por isto dar o golpe desesperado a que se aventurou, devem
sor interrogadas as circunstancias políticas que poderiam tê-lo in-
duzido a isso. A insinuação de Berlim de que ele desejava evitar a
destruição do Império Britânico á pueril. Esse nasista curtido, tenha
nascido em Alexandria ou no inferno, não se deixaria contaminar, a
esta altura da guerra, pelo vulgar sentimentalismo de impedir a der-
rota irreparável dos inimigos do seu partido e do seu regime, que a
propaganda germânica sempre se esforçou por apontar tambem como
inimiga do seu povo. A coisa só se poderá referir ao próprio destino
da Alemanha. Ou Hess entendeu que a oportunidade de ganhar a guer-
ra tinha passado e que, portanto, seria inútil prosseguir; ou que, para
obter a vitoria, Hitler se preparava para dar passos que contrariavam
o verdadeiro e profundo interesse da nação alemã e do nacional-socia-
lismo. A primeira alternativa poderia derivar da atitude dos Estados
Unidos e do reconhecimento, por parte do próprio Hitler e depois dos
órgãos mais autorizados da imprensa germânica, âe que o conflito
talvez se prolongasse até 1942. A opinião unanime dos observadores
è a de que Hitler ganha a guerra este verão ou não a ganha mais. As
razões em que se baseia essa conclusão são tão sólidas que podem
coincidir com os cálculos dos próprios dirigentes nazistas, os quais
naturalmente raciocinam com muito maior conhecimento de causa.
Este seria talvez um dos motivos do vôo de Hess: conseguir uma so-
lução enquanto tudo corre maravilhosamente e antes que uma ver-
dade apenas prevista se torne patente e irreparável. Mas, por outro
lado, Hitler está em vias de se aproximar ainda mais de Stalin, con-
cluinão com ele um acordo que pode ser de vida ou morte. Hess, que
ê um anti-comunista veterano, talvez não tenha um espírito tão dtictll
como o sett chefe. Isto o teria levado a se sublevar. Ou quem sabe se
secretamente não foi enviado pelo próprio Hitler para propor uma paz
branca aos ingleses, com o compromisso da sua neutralidade em um
ataque alemão à Rússia? Este ataque, segundo os prognósticos Aos
eitrategistas, deve a esta altura figurar no "menu" âe Berlim, se ai-
guma vez saiu dele.

m • •
T TM Jornal Inglês fez a Hitler este generoso oferecimentos "Venha
^ tambem, Fuehrer, sem constrangimento, que lhe daremos man-
chettes multo maiores".

QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1941

| Reunião dos Estados
Algodoeiros

1

DESIGNADOS OS REPRESENTANTES
DO CEARA' E DA PARAÍBA

O ministro da Fazenda recebeu tele-
gramas dos interventores federais r,o
Ceará e na Paraíba, comunicando que
haviam Indicado os srs. Paulino Sal-
gado e João de Vasconcelos, respect.lv.i-
mente, para representarem aqueles Es-
tados na Reunião dos Estados Alpo-
doelros, a realizar-se, depois de am?.-
nhã, nesta capital.

Exonerado, a pedido, o
diretor de Saude Púbii>

ca do Estado do Rio
Em virtude de sua recente nomn-

ção, para diretor do Serviço Nacion,!
de Peste, o dr. Mario Plnotl solicitou
ao interventor federal no Estado do H;o
a sua exoneração do cargo de riirerr.r
do Departamento de Saude Pública io.
cal, que vinha ocupando desde o inicio
da administração do comandante Ama-
ral Peixoto.

Bolsa de Valores de
Nova York

NOVA YORK, 14 (U. P.l — A Bolfi
de Valores abriu hoje irregular e cal-
ms. Os títulos funcionaram firmes, o
algodão operou em alta. com a cotar-.m
de 12.87 para as entregas no mis ie
maio corrente.

NOVA YORK, 14 (ü. P.l — O Mer.
cado de Café funcionou em baixa. 0
Santos, a termo, desceu no fechanurta
de 8 a 10 pontos, sendo vendidos 81 !c
tes. Os contratos Rio desceram de ? a
8 pontos, vendendo-se 6 lotes. No.d",
ponivel, o Santos 4 e o Rio 7, rdn
mudaram.

NOVA YORK, 14 (U. P.) — A Bois*
de Titulos e Valores fechou Irregular»
mente, com movimento calmo de neti.
cios. Foram negociados em Bolsa 'Cd

mil titulos e ações. A libra esterlina
fechou a 4.03.50. A borracha foi eotv
da a 24.87. No Mercado de Aleodão re-
glstrou-se uma alta de R a 14 pontos,
sendo o disponível cotado a 13.31 - í
termo para Junho e Julho, respectl-rw
mente, a 12.93 e 13.90.

RUDOLF HESS NA OPINIÃO DE DOIS
GRANDES ESCRITORES

Ligeiro esboço biográfico de John Gunther e Konrad
Heiden sobre o lugar-tenente de Hitler

Firmas multadas pelo
M. do Trabalho

Por infração do decrelo 1.843, dn 10
de Julho rio 1039, fornm multadas i nlo
Departamento Nncionnl rio Trabalho,
ns seguintes firmas:

Antônio Rodrigues Amorim, Borges
flodlnho & Cia., Oscar da Cruz c
Adriano O. dn Kilvn, em snnsnnn; Mn-
nurl Munlz dn Sousn, otnvlo Oulmn-
rftes A: Cin , Portela /t. donçalves,
Olnvlo noini's Ginnnlnl, nm SOOSOOO'
nomIro Lopes de Araújo, Hermnnngil-
iln Pereira. ,i. Soares Ferreira ,fe cin ,
IlomiiiEos AiUonlu e A. It, Hou.-,», cm
1005000.

Damos a seguir dois interessantes de-
polmentos sobre a personalidade de
Rudoif Hess, tão. estranhamente posta
em evidencia agora com o seu sensa-
cional vôo para a Grã Bretanha. O
primeiro ,é do famoso Jornalista norte-
americano John Gunther no "Inslde
Europe" CO drama da Europal, livro
escrito em 1040, de reputação univer-
snl. em que se acham reunidos os ro-
sultados rias prolongadas observações
feitas pelo autor, como corresponden-
te da imprensa dos Estados Unidos, no
velho mundo. O segundo é do nota-
vel escritor alemão Konrad Heiden.
hoje foragido nos Estados Unidos, e
uma dns maiores autoridades mundiais
em assuntos referentes ao movimento
nncional-socialista. O trecho que aqui
estampamos 6 tirado do seu livro "Hl-
tler".

O maior interesse na divulgação, ago-
ra, desses testemunhos, estA na cir-
cunstancia de terem sido escritos mui-
to antes do sensacional acontoclmen-
to que tão em destaque colocou o nome
do 2.o vlce-fuehrer alemão.

E' o seguinte o trecho de "Inslde Eu-
rope" a que acima nos referimos:

Hess, o indispensável
Rudolph Hess nasceu em Alexandria,

jio Egito, em 1896. E' o agente pes-
soai do Fuehrer, o delegado-dlrigente
do partido e ministro sem pasta do
Reich. Quando Goering perdeu um
pouco de sua popularidade na Reichs-
wehr, por causa do assassinlo de Bchlel-
cher, Hess poderia ter ocupado seu lu-
gar, se fosse suficientemente audaz.
Seus talentos, porem, parecem dirigi-lo
para outro lado. E' o secretario prl-
vado por excelência, o cão guardião, o
servo fiel, e muito mais. Hess, assim
como outros, converteu-se ao hltleris-
mo ao ouvir por vez primeira um dis-
curso de Hitler. Da mesma forma que
Ooerlng e Ley, foi oficial aviador du-
rnnte a guerra. Foi ele o primeiro "gen-
tleman" que aderiu ao narttdo nazista,
vindo a ser em 1923 secretario parti-
culnr dc Hitler.

A força de Hess reside em sua lntl-
midade com Hitler. Não tem a seu cnr-
go nenhum departamento do governo,
mas como membro do gabinete faz as
vezes de coordenador entre os outros
ministros. Hitler encarregou-o de va-
rins tarefas Ingratas: Dor exemplo, a
incumbência de dar explicações públl-
cas dos acontecimentos de 30 de junho.
E* dificil chegar-se a Hitler para tra-
tar de qualquer assunto político ou
partidário, sem ser por Intermédio de
Hess. Seu gabinete esta sempre cheio
dc gente que procura emprego, pelo
que se lhe deu a alcunha de Klage-
maucr (Muro dns lamentações! do Ter-
cciro Reich. Quando começou a cam-
panha da Polônia Hitler disse que Hess
na falta de Goering devia ser o seu
sucessor.

Hess diz que, em Alexandria, se fez
nacionalista; durante a guerra fez-se
socialista e em Munlch, depois da guer-
ra, antlssemlta. Por Isso sua almn
ncbnvn-se prcpnrndn pnrn que a se-
mente innçaria por Adolf nela germl-
nns.se. fieu nntlss-mlllsmn ã extrema-
dn e rigoroso. Durante seus anos de
Egito ficou multo sob a Influencia
Srabe.

Hess e tímido, mnriesto o multo po-
pulnr. Em i-nda Piirtcltng em Nnrem-
berp (congresso niiunl nnzlstni Hesa é
quem. drpnls de Hitler, recebo ns mnls
estrondosos aplausos; multo mnls do
que qualquer dos nazi.-; rin primeira flln
romn Oocrlnff, Qoobbclfl, nnsonbrrç «
Krlck. Dedlrn tndn rim vuln n Illiier

Seu ünico Inter osso. fora rio partido, á

Tribunal de Segurança
ABERTURA DE INQUÉRITO

O ministro Barros Barreto, presldcr:
te do Tribunal de Segurança, requis'.-
tou das autoridades policiais abertura
de inquérito, para apuração de crimes
de competência do Tribunal, relativa-
mente às seiruintes queixas:

Distrito Federal: — Coronel Alm,="V
de Oliveira contra a "Sociedade Valo-
rlzndora de Terrenos Ltda".

Lauro Fontoura contra Átila Cnstro
e José Felizola, diretores da "Auto Mer-
cantil J. A.".

Nas queixas apresentadas por:
José Ferreira Anacleto contra Jc^í

Rodrigues Bago e sua mulher (Distr!-
to Federal! e Ulisses Lollnl contra Jofio
Ruiz Martins e sua mulher (Estado do
Esolrito Santo).

O presidente do T. S. N. proferiu 0
seguinte despacho: "Regularizada a
queixa, na forma do artigo 43 do Regi-
mento Interno, à conclusão".

Noticias do Exército
(Conclusão da 3* página)
Foi transferido, por necessidade

do serviço, do Quadro Ordinário paru
o Quadro Suplementar Privativo, o ca-
pitão Olímpio de Sá Tavares, sendo
designado Adjunto do Serviço da En-
genharia da 5.a Região Militar.

Foram designados para exercer
as funções de monitores do Curso B
de Cavalaria da Escola das Armas, os
2°s. sargentos Paulo de Carvalho e José
Danton Braga e os 3°s. sargentos Acioll
Sarmento e Agenor Rodrigues de Car-
valho.

Foram mandados excluir do Asila
dê Inválidos da Pátria os soldados asl-
lados Francisco Damasio Pacheco e
Benedito Andai, julgados incapazes
para o Serviço do Exército, mas po-
dendo prover os meios de subslsten-

NOTAS: Notas ns. 256 e 257 —
Aos srs. comandantes da 7,a e 2.9
Regiões Militares — Autoriza os dire-
tores dos C. P. O. R. das citadas
Regiões, a cobrarem dos alunos dos
mesmos Centros, a quantia de 30S000
(trinta mil réis), sendo 10$000 idez
mil réis), a titulo de taxa e 205000
(vinte mil réis), como depósito, res-
tituida esta última aos interessados,
no final rio Curso, sujeita, porem, às
deduções devidas,

Nota n. 258 — Ao sr. Inspetor
Geral do Ensino do Exército — De-
clara, em aditamento ao despacho exa-
rado, em 6 do corrente, no oficio s:n
dessa Inspetoria, de 23 de abril findo,
solicitando redução de provas parciais
no Colégio Militar, quo, tendo em vis-
ta o disposto no decreto n. 21.241,
de 4 de abril de 1932, que consolidou
o ensino secundário civil, devem ser
adotados, naquele Colégio, os seguin-
tes pesos: trabalhos correntes — l;
l.a prova parcial — 1; 2.» prova pnr-
ciai — 1; 3-a prova parcial — 2; 4.»
prova parcial — 3; exames — 2.

Portaria n. 2.844, de 12 de maio
de 1941 — Exonera o major Roberto
Deolindo Santiago, do cargo de Fisca)
Administrativo da Escola Militar.

Portaria n. 2.845, de 13 de mal'»
de 1941 — Designa o 1.° tenente ln-
tendente do Exército, Osirls Ferreira
Martuccelli, para integrar a "Comissã--!
Instaladora do Polígono de Tiro d»
Marambaia".
UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS CIV13

DO MINISTÉRIO DA GUERRA
Pedem-nos a publicação do segulnt»:"Estão convidados a comparecer ns

sede desta entidade, à Av. Tome ri*
Sousa, n. 185, sobrado, todos os lua-
cionarios civis que servem no Arse«
nal de Guerra do Rio — os que ji
pertencem à Unláo e todos os demalí
— aílm de tratar de assunto de inte-
resse para a classe, hoje, qulnta-lelrí^
das 5 às 6 horas da tarde".

PAGAMENTOS NO
TESOURO

Ka Fagadoria do Tesouro NaofmtVí,
icrão pagas, hoje, as seguintes folhas
tabeladas no 13.» dia:

— Montepio da Fazenda, ds A • *.
1

a cura pela fé, para o que fundou um
hospital em Dresden, onde.se dedicam
à cura por meios que a medicina cien-
tlfica não reconhece.

Hitler nomeou-o dirigente da secção
política do partido nazista, no outono
de 1932, quando Strasses caiu em des-
favor. Anteriormente a Isto, Hess era
pouco conhecido, salvo no círculo de
Hitler. Esta nomeação foi um bom pas-
so político. Com a perspicácia que o
caracteriza, Hitler escolheu como seu
agente o homem que não ambicionava
melhor posto. E embora pareça incri-
vel, Hess foi nomeado durante o pro-
cesso de Moscou, em Janeiro de 1937,
onde seu nome foi mais de meia dúzia
rie vezes mencionado como o do agente
alemão que colaborara com Trotsky
para a contra-revolução na U. R. S, S.

Eis o depoimento de Konrad Heiden
sobre o 2.° vlce-fuehrer alemão, trans-
crito do seu livro "Hitler", publicado
em 1936:

Seu secretario privado
Dos homens que haviam formado o

Partido desde os seus começos, separa-
se o grupo dos amigos pessoais mais
Íntimos, o corrllho de Hitler, própria-
mente dito. A sua frente enoontram-
se Rudoif Hess, Max Amann e Henri-
que Hoffmann.

Rudoif Hess é uma criatura total-
mento dedicada, melhor diremos, sub-
missa a Hitler; é um erro consdlerá-lo,
talvez, como o Fuehrer do Fuehrer.
Quem merecia esta designação seria
antes Max Erwln von Scheubner-Rlch-
ter, o aventureiro tombado Junto ao
Panteon dos Generais. Hess pertence
ao grupo numeroso das figuras de vida
privada limpa, do movimento; não é
um gênio, mas um trabalhador meti-
culoso. Conheceu a Hitler em 1920, porocasião de um comicio noturno do Par-
tido. Sentiu-se imediatamente fascinado
por ele e llgou-se-lhe íncondicionalmen-
te. Vimos como ele, quando da crise
partidária de 1921, tomou a defesa de
Hitler; conhecemos a quota que lhe
cabe na origem da "Minha Luta". Nos
anos iniciais, dirigiu a "Secção de In-
formações" do Partido, manteve liga-
ção com a chefia de policia de Muni-
que, dispunha de força Dará mandar
prender gente incômoda e. por outro ""," 5llM«1;0', ™ Iace üe HÍHer- eíB.'
Indo, para influir no sentido de que a f» 5n7n iT"' relação de aml

que os ministros suportaram, algumní
vezes, ânsias de morte, Hess afastou-:"
e deixou os prisioneiros entregues ao
arbítrio dos guardas. Esses, por sorte,
tinham ouvido falar da sufocaçno do"putsch". Ficaram atemorizados e, VnTentre mostras de gentileza o respeito,
conduziram os ministros parn casa.
Hess, por esse feito, foi condenado a
prisão em fortaleza; recusaram-lhe o
siirsls devido à agravante de "vilania
caracterizada". Entretanto, esse golp«é feito único cm sua vida. Até 1932.
esteve em pouca evidencia no Partldn.
Não passava de simples correligionário,
sua situação, em face de Hitler, er

policia não desse eom o paradeiro de
certos apaniguados. Na noite do"putsch" de Hitler, prendeu, pessoal-mente, na Bugerbrau, vários ministros
bávaros, entre os quais o mlnlstro-pre-
sidente von Knllling e o ministro do
Interior, dr. Schweyer; as maneiras
que adotou no caso foram perfeitas, otratamento dispensado foi de torturas
engenhosamente requintadas. Os pre-sos não foram surrados. Receberam atémesmo comida. Mas Hess, no dia se-
guinte, meteu Schweyer e mais um ou-tro ministro num automovei e, Juntocom eles, tocou-se para ns montanhas.No melo da viagem, mandou fazer altoe çonduzlu-os a uma clareira. Os dois
Julgaram chegada sua íiltlma hora.Depois, trouxe-ns de novo pnrn o nutoo, dentro de algum tempo, n manobrafnl repetida. Em Munique, milharesestavam em marcha, em Munique Ja-zlnm. nn pavimento, dezesseis innrinsdo parlldn, em Munique, intler forn oPrimeiro n fugir, e. enqiinnto Isso Ru.dolf Hess se preclpnlnvn, nns trevas denovembro, através das mintnnhns bA-
ynriis, arrastando atrás de at, no nu-Inmove , dois ministres prisioneiros eteu iintcn pensamento era descobrir amineira pel„ n„„i ,„(,;,,,, ,»?t-]o* der-ramar o frio suor dit anitustla. Depois

go dileto, secretario pessoal e assecla
permanente; dirigia a "Secretaria Pnr-
tlcular". Depois da queda de Gregor
Strasser, Hitler transferiu o favorüit
subitamente, para a direção do Partido.colocando-o à testa de uma "Comissão
Central Política", recem-orgnnlzadn.
Só muito lentamente íol que os chefes
graduados do Partido se puderam acos-tumar a essa autoridade, sairia do for-
no de fresco: por ocasião de uma ex-
pllcação havida entre eles. Hess, tnopi-nadamente, sacou de um papel, o qunl.segundo se concluía de um exame maisminucioso, representava uma carta de
prego de Adolfo Hitler em favor de
Rudoif Hess. A promoção seguinte foia e evacuo do secretario particular •¦
'n nistro lio Reich, e va "lugar-tenn.'--
nricial do| Fuehrer". H>ss era estimadoPor seus subordinados como um clv Idecente. Na primavera de 1035. entroucie, Inoplnadamcnte, na nnte-snla, comgrnnde prerlnltaçãn o cnmeçnu n Insul-lar n pessonl que nll .stnva trabn)ha:i-oo, sem motivo plausível, Depois d'nlgiins momenins. tnrnou a si e. IA mnistranqüilo e oortezmente. pediu rirseu!-Pm e disse que andava com os nervosgnstos Que i|VeSspn, indulgência rom««. Pois a situação gernl era de talonlein. que bem i,c podia pEtdor , es-beca uma vez.
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M 1 Día Eleanor Roosevelt
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exclusivos do B1ABW BE koriàlAB no Distrito T^

rvARLAND (Califórnia). Quarta-

Ln Achei multo interessante
;:-S ao lado dela • ouvira por

Alguns minutos os problemas das

^MHelmo-nos dali para uma vi-
mf LM de Assistência, organ -

-•cão rcllmente notável., patrorl-~'71 
por um grande numero de

«Choras ^ Los Angeles. Fiquei

ESSES qua a sra. Hancock dann-
',.-" 

„ alma da Instituição. Vi

un,B creche, com as crianças brln-
,", rio ao ar Uvre, e o almoço cm

vias dc preparação; o local cm nue

n meninos mais velhos fazem tra-

balhos manuais e Jogam ao nr 11-

„1- uma biblioteca; um clube re-

prcàtlvo para meninas; e unv dc-

nartamento de assistência, onde se

^e5ta auxilio para a obtenção rie

empregos e cuio registro rie pes-
t ,'s colocadas acusa cifras altas.

TrWtamos tambem a loja eco-
V nômica, a loja de trabalhos
manuais, as salas de costura e o

salão de chá, de onde as senhoras
interessadas nessa obra de car -

dade retiram grande parte do cll-
nheiro empregado no manutenção
dos outros empreendimentos. Pa-
receu-me um lugar em que multo
se trabalha, ocupando uma arca
bem grande, mas onde reina a
esperança dc melhores condições
para a população daquela parte oa
cidade. Disso da testemunho o fato
de ter a delinqüência Juvenil de-
crescido de 64 por cento, desde o
estabelecimento rios cursos reerca-
tivos para meninos e meninas.

« « ?

Regressamos 
à casa da senhora

Douglas a tempo de ver uma
coleção realmente notável de tra-
balhos manuais feitos pelos jovens
ínéxico-americanos dos grupos ca
NYA. Não obstante o fato de rece-
berem lições rie tecelagem e co-
rftmica hA apenas tres meses, os
trabalhos apresentados fariam cré-
dito a operários de multo mais
longa experiência. Por fim, uma
última visita cm companhia da
joven sra. Roosevelt e um almoço
multo quinto antes de partir ãs
duas horas para Haníord (Call-
íornla).

Expira no dia 22 o prazo
para registro de

estrangeiros .
Comunicam-nos a Agencia Na-

cional:
"O Serviço de Registro dn Es-

trangeiros comunica aos senho-

res Interessados que o prazo de

registro de temporários previsto
no decreto-lei n. 3,082, de 28 de

fevereiro de 1941, termina, no Dis-

trito Federal, em 22 do més cor-

rente.
Os estrangeiros que não se re-

pistrarem dentro daquele perinrlo
estarão sujeitos ã multa de 500,

(quinhentos mil réis) a 5:0005000
.cinco.contos de réis) e prisão.

O Serviqo dc Estrangeiros pre-
vlne, ainda, que, mesmo aquelas

pessoas que não estejam de pos-
se dos seus passaportes, doverr

comparecer no Serviço para as

necessárias providencias".

NOTICIAS DO DASPwuniiflg vv jlt^ji- ¦ _r^.
Deve ser punido o funciona- k r,^3i^NÍLÍ-IL^Lr

rio que não gozar ferias
Realiza-se amanhã a prova para Examinador de
Marcas — Distribuição de certificados — Encsr-

ramento de inscrições — Outras informações
______ i __!_.. TPi-._-.i-_n VTHT i./i«i ftf.,lim.l._ nn 1t

ONTEM VENDEU FEDERAL

11499 BO 300
CONTOS

mesm

QUEIXAR 1

IRMÃOS DOE-LAS rEIMCUUOS
Tratnmonto especializado dns Pés.

R. 13 de Maio, 44 — IX.' —

Tel. : 42-5731.

^^jiama^emmmKí*^^»aa%a%mm.
.. iih.lanle a trrnnde r sempre- crescente difusão do nosso jornal nos meios

idmhnsliativos e en> iode os circulo, sociais "LUX JORNAL", a conhecida
quais rS.i cias dirigidas pelo público.

ENCAIXOTAMENTO DE

MOVEIS
Louças e cristais, com garantia.
— Preço módico. A domicilio —

CAIXOTARIA BRASIL — Rua
Genernl Câmara, 313 — Telefone
43-4339.

O Departamento Administrativo do
Ministério do Trabalho solicitou o pro-
nunrlamonto do DASP sobro a pana -

dado a ser aplicada a funcionário f«
gozou no corrente ano narre das ferias
relativas ao ano dc 1940. tendo-o fei-
to no período de 21 de dezembro des-
r.c ano n fl de ianelro no 1041

A Divisão tio Funcionário, examlnan-
do o assunto, esclareceu que na foi
do t|U0 prescreve o artigo 145 do Esta
luto dos Funcionários ns [«!«£ 

devem
ser gozadas no ano. durante vinte dias
consecutivos e obrigatoriamente, c que.
segundo o artigo 148. o proibida a sua

acumulação. Adiantou ainda que o, ato
do funcionário gozar menos do ume
ritns de ferias, tio mio. constitue innn
smancindcpreceito estatutário, puni-
vel com a pena de repreensão poi es

crito. Quanto ao perloto omjnc o

funcionário faltou ao serviço, como ai

sendo considerados os nove dias *», J«
neiro rie 1941. em que se encontrava
indevidamente cm ferias, devem este»

ser descontados de seus veneimcntOS,
rm obediência ao que «pressatnente
d 

"nõe 
o artigo 1" do mesmo Estatuto.

O parecer da Divisão rto Funcionar o

fOl aprovado pelo presidente substituto
rio DASP.

A histiuruição nE.MJN-
CIOXARIOS NOMEAUOb

T\RA CARGOS PC-
RLICOS

Com o ÜASP
|H j 

- - OS ÍLTIMOS SAO OS PKI-MEIROS — Escrevem-nos :
"Onfrontando-se a relação dos can-
didatos aprovados no concurso para
E.criíurario, publicada pelo DIÁRIO
DF. NOTICIAS, em 14-2-1941. com a
relação dos candidatos nomeados pe!o
prf;:r!fnte da República, também pu-
bllc.ia. por esse mesmo Jornal, na
semana finda, nota-se a seguinte ir-
rtcularidade :

Os candidatos nomeados, foram jus-
«mente ns últimos, dos 5IW classifi-
«lidos. , ... .

Ora para que serve a classificação
nr,s concursos, se os últimos são os
pr.neiros ?'".
(fli;c RESTITUIÇÃO DE CONTRI-

BUIÇÕES DO INSTITUTO
rin.; COMERCIARIOS — Escrevem-
nos : "Não há como compreender a
stitude da administração do Instituto
dos Comerciarios, no caso das resti-
tuicóes rias mensalidades daqueles que
nor força dos decretos-leis 2004 e 10Í1,
respectivamente dc 7 e 27 de feverei-
rn de 1940. se viram na contingência
r-p optar por um dos institutos ou
caixas de beneficência rie que sram
mntribuintes. _,_.....,

O que é certo e nao poderá o lns-
tituto dos Comcrciarios contestar, cm
face dos recibos de entregas as par-
tes é que há requerimentos que desde
março de 1940, ou seja há 14 meses,
(guardam uma decisão.

E* verdade que o sr. ministro do
Trabalho designou uma comissão para
resolver o caso. comissão que conta
entre os seus componentes com um
representante do DASP; mas tambem
t verdade que mim período de " n™**
nos essa comissão apenas se reuniu
ü 

a" situâcío não pode nem deve per-
durar por mais tempo e uma vez m
há um representante do DASP, pa
?ec_ oportuno que o sr. Simões Lopes
irdene uma providencia, de vez que
» administração dos Comerciario» ae

mostra indiferente ao texto dos de-
.retos acima mencionados .

Í. TEUESirMENEZÍS
Doenças de Senhoras

Diariamente — Rua Gonçalves
Dias, 84 - 5.' - S. 504-5, das

IS ãs 18. Cons.: 23-3147 —
Res.: 42-1948.^

IMÜNCÍQS ÉliSSiHRTURÃS
A "ROTHAL" (Lcuenroth &
Cia. Ltda.), aceita anúncios e
assinaturas para todos os jor-
nala e revistas do Brasil. —
&YENIDA RIO BRANCO, 137

].• Telefone: 43-9930.

10.477 TRANSFERENCIA PRE.IITDI-
CIAI, — Reclamam contra o

ato do DASP. transferindo para a
Ponta do Calabouço, local absoluta-
mente contra a mão, o Serviço de In-
formação do DASP, que funcionava
até h'A bem pouco tempo no saguão
rio edificio do Ministério do Traba-
lho. Dado o sem número de pessoas
Interessadas nas varias informações
daquele Departamento, í de supor-se
o prejuízo que lal mudança lhes tem
causado.
10 478 CONCURSO DE ESTATlsTI-

CO — Perguntam à Divisão
rie Seleção: que foi feito do concurso
de estatístico ? desistiram de sua rea-
lização ? por que não se organizaram,
ate hoje, as instruções e os progra-
Mias?
10 470 ° CONCURSO DOS AGRO-

NOMOS — Escrevem-nos: —
"O Departamento Administrativo do
Serviço Público acaba de encerrar as
Inscrições ao concurso de agrônomos.
Apresenta-se ao DASP. agora, um pro-
blema de suma lmnortancia para quem
vai enfrentar os rigores rie provas ire-
mondas: a organização da banca exa-
minadora. Os que serviram o. ano
Passado estão naturalmente incompa-
tibillzados para aceitar os mesmos en-
cargos cm 1941. pelo simples fato de,
este ano. entrarem no concurso rapa-
r.'tt% que foram Injustamente reprova-
dos da outra vez. E diz-se. por at,
s. boca pequena, que um certo lente
ou coisa aue o valha, dos nue II-
giraram em 1940. ainda nas vésperas
So concurso andava emprestando J-
vro» para se por ao pnr, mais ou me-
nos. des exigências do programa. Isto
significa que o tal homem não esta-
vn a altura de examinar ninguém.
Era um vaidoso que se tornou -arras-

co de inteligências bem expressivas.
Renetlr essa façanha, este ano, c in-
cld. num erro facilmente evltavcl.
Nao hasta ser diretor de serviço para
ablseoltar o posto de examinador tido
como serviço relevante para efeito de

promoção. O DASP. portanto deve.
antes de tudo, ouvir a voz da ex-

perlencia".
Com o Serviço de Águas

e Esgotos
i n _tan cinco ralos de uma
IU.iou V£Z _ pedem_ p0i^nosso ln-
termedlo, providencias a quem de dl-
relto no sentido de serem consertados
cinco ralos que estSo entupidos na
Avenida Atlântica, entre as ruas Oou-
lart e Belfort Roxo.
10_1»1 UMA RUA SEM ÁGUA —
¦l-U-'*°i Moradores da rua Santa Ale-
xandrlna reclamam contra a lana
dágua que há mais de cinco dias os
SfUge Alegam que não têm uma gota
do precioso liquido e Julgam que se
trata de desldla do encarregado do
respectivo registro.

T^ Nada supera em S^s
\ eficácia fri

Y ELECTR1ÇO, T&.
V no tratamento ^^
W de dores reumá- ^
f _ ticas, caimbras, ^^V nevralgias e do- VA
# res ou torcedu- Y"

f V ras de músculos ^\
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LUVAS DE PELES
LUVAS DE TECIDOS
LUVAS DE TODAS
AS QUALIDADES
NA FÁBRICA

MARIA CAVANELAS

O presidente substituto rio DASP fez
expedir a seguinte circular a todos os

Serviços de Pessoal:
"Comunico-vos. para os devidos fins,

nue o DASP, tendo em vista consultas
mie foram feitas, é rie opinião que a
distribuição de funcionários nomeados
para cargos públicos deve ser 

J^'
tiva do respectivo Serviço de Pessoal,
que submeterá a proposta f. "P^"?,!0

i da autoridade imediatamente stiP"""'
I a qual opinará e a encaminhará a apro-

vacilo do ministro de Estado, exectuan-
do o caso dos quadros privativos, em
mio será dispensada a aprovação ml-
Historiai, cahcndo então ao respectivo
diretor aprovar a distribuição."

EXAMINADOR DB
MARCAS

Os candidatos á prbVR para trans»
íerencia de Examinador de Marcas de-
verão comparecer amanhã, ás 9 horas,
no Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos. afim dc se submeterem a par-
te de Legislação.

No próximo dia IV, no mesmo local
e ns mesmas horas, deverão realizar
a parte dc Conhecimentos Gerais.

Mf:r>ICO rSIQOIATKA
O sr Elso Arruda c a sra. Alice

Marques ios Santos, candidatos ao con-
curso para Medico Psiquiatra, deverão
comparecer no próximo dia 20, ãs ll
horas e 30 minutos, no Hospital Psl-
quiátrico, afim de se submeterem a
prova prática de ncuriatria.

DACTII.Ó.ntAFO E AU-
XII.I.VU

As inscrições aos concursos para
Dactilógrafo e Auxiliar dos Institutos
de Aposentadorias e Pensões do Minis-
terio do Trabalho, Industrtti e Comer-
cio se encerram, cm todo o nais, no
próximo dia 19.

No Distrito Federal, as Inscrições es-
tão sendo feitas na Divisão de Seleção
e Aperfeiçoamento do DASP. (antigo
edificio da Imprensa Nacional, ã pra-
ça Marechal Ancora).

ESCRITURARIO
Os candidatos ao concurso para Es-

crlturarlo, de classificação entre o 106"
e o 200" lugar, deverão retirar o cer-
tificado de habilitação amanhã em ho-
ra de expediente.

No próximo dia 17, para o mesmo
fim, deverão comparecer os candidatos
classificados entre o 201" e o 300"
lugar. „„

ASSISTENTE T>E EN-
SINO XVII

A parte I da prova para Assistente

tle Ensino XVII será efetuada no pró-
nlmo dia 17, às 7,45 horas da manhã,
no Instituto Nacional de Estudos Pe-
dagóglcos.

AOENTLE EISCAT. no IMVOS-
TO DE CONSUMO

As inscrições ao concurso para Aecn-
te Fiscal do Imposto de Consumo fo-
ram prorrogadas até o próximo rila 20.

ESVKCIAI.IZACAO F. AIMIlt-
rKICOAMRNTO

Continua aberta até o próximo rila 19
a Inscrição ao concurso de provas para
seleção de funcionários públicos civl»
federais, candidatos á especialização e
aperfeiçoamento em cursos c estágios,
nos Estados Unidos da América.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Acham-se abertas, no DASP, inseri-

ções aos seguintes concursos e provas:
Auxiliar de Escritório e Pratlcanto

de Escritório (provai, até 19 do cor-
rente: Auxiliar de Ensino VII (prova),
até 19 do corrente; Laboratório XI
(prova), até 20 do corrente; Escrivão
dc Policia (concurso), até 20 de Junho
vindouro; Atuarto (concurso), até 23 do
julho futuro; Mctcorologlctn (concurso),
até 7 de Julho vindouro.

CURSO OE EXTENSÃO
( ADMINISTRAÇÃO )

A prova destinada à seleção de can-
dldatos ao Curso de Extensão de Ad-
minlstração Pública será efetuada no
próximo dia 18, às 7,30 horas, no Ins-
tituto rie Educação.

NOS CLÁSSICOS

o 3. Prêmio 19964
e o 4." Prêmio 19338
21 DE .JUNHO : SORTEIO DO 60." C1IEVROUET - GRXTÍS

SÃO JOÃO

3.000
CONTOS - FEDERAL

EM 2 TREMIOS

il'.» PRÊMIO - 2.000 CONTOS

2." PRÊMIO - 1.000 CONTOS

LOTERIA FEDERAL
RESUMO DOS -•--..MIOS DA Ul-
TERIA N. 317, EXTRAÍDA EM

14 DE MAIO DE mil:
2560 — Piracicaba, São

Paulo 300:000$000
2568 (Apr.) . . . . 7:5005000
2570 (Apr.) .... 7:500!. 000

11499 — São Paulo . 30:0005000
lOnfvl — São Paulo . . 10:0005000
19338 - Rio  5:0005000
28111 - São Paulo . . 3:0005000

E mais 10 prêmios de 2:0005,
10 do 1:0005000, 25 rie 5005000, 40
de 2005000, 170 ile 105000, 630 de

505000, 1.320 de 505000 para os bi-
lhetes terminados com os dois úl-
timos algarismos do 2.» ao 5.°

prêmios e 3.300 tle 505000 para os
bilhetes terminados em 9.

AUXII.TAR E PRATICANTE
DE ESCRITÓRIO

Serão abertas amanhã e encerradas
no próximo dia 28 Inscrições à prova
para" Auxiliar dc Escritório e Pratican-
te de Escritório dos Ministérios Mlll-
tares. Poderão inscrever-se candidatos
do sexo masculino, maiores de 18 anos
e menores rie 35. desde que militares
da allva ou reservistas dc primeira ca-
tegoria.

Técnico de Administração
Vendem-se os livros "INTRODUCTION
TO THE STUDY OF PUBLIC ADMI-
NISTRATION e THE CIVIL SERVICE
IN THE MODERN STATE, ambos de
Leonard D. White, e "YOUR FEDERAL
CIVIL SERVICE", de J. C. 0'Brien e
P. Marenbcrg. Recém-chegados dos Es-
tarios Unidos. Telefonar rias 12 às 15

horas para Ernesto. Tel.: 23-0217.

DEN TI S T A
Ilr. Heitor Correia — Especialista
e mtrabalhos a ouro e dentes arli-
ficiais — Rua Ramalho Orllgio, 14
- Entrada pela rua 7 dn Selem-

 Iiro, I5"> — Preços módicos —

ADQUIRA UM RADIO
DE CLASSE "A"

RAIOS X PULMÕES.
APÊNDICE,
RINS, CA-

BECA, ETC.
Modernissima aparelhagem. Diária-

mente, das 8 às 18 horas.
INSTITUTO DE RADIOLOGIA

Almeida Magalhães
R. OUVIDOR, 183, S-fil5. T. 42-9348

Vendns a vista com desconto
máximo ou a prazo de 15

meses sem fiador.

GARANTIMOS AS MELHO-
RES OFERTAS PARA TRO-
CA/5*.  CHAME NOSSO

AGENTE : 22-8019.

ENTENDIMENTOS FINANCEIROS ENTRE O BRASIL E OS ES-

TADOS UNIDOS. — Durante unia reunião realizada onlom no gabl-
iicte do ministro Osvaldo Aranha, em quo tomaram parte os srs.

Jefferson Caffory, embaixador dos Estados Unidos; \V. Pierson,

presidente do Export & Import Bank; o chanceler do Brasil e o ti-
tnlar da pasta da Fazenda, foi apanhado o flagrante acima, em que
se v6 o ministro Sousa Costa palestrando com o sr. AV. 1'ierson so-
bre os entendimentos financeiros entre o Brasil e os Estados Unidos.

TQSSE? BRONCHITES?

€%3k W^MW A ^J i \ V M

ELIMINA/FORTALECE/

CONJUNTOS ELÉTRICOS

INTERNATIONAL

Dr. Asdrubal Rocha
Dos hospitais de Paris e Berlim

Doenças da Mulher - Espl. Cas-

telo, Ed. Porto Alegre, 10.» -

2 às 6 horas. Telefono 42-6933.

ÊÊaWlWÊSJíWSÊ

li ¦/!*?<¦
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|L0JA GRADOLUX
Refrigeradores STEWART WARNER - Ventiladores -

Lâmpadas, etc. _ GRADOLUX (Pat. brasileira). — Apare-

lho que gradua a luz. diminuindo o consumo.

GALERIA CRUZEIRO 1-A.

OEPEnDE DE U/A SONO...
calmo e tranqüilo Elimine, os Jn^'^ 

don.s^u
repouso com o uso do PO DAPERSIA da A Gar

rafa Grande Efeito rap.do e seguro .contra pulgas,

f-mcvcjos, baratas mosques e qualquer .nseto nocivo

U GARRAFA GRftMnP- URUGUAIW 66-RIO

5 até 50 k. w.
Peçam folhetos descritivos

INTERNATIONAL HARVESTER
EXPORT COMPANY

Av. Oswaldo Cruz, 87 • RIO

i

.*• • áâ ffP*^ 1
__f -^ "i vSSÍtevy¦ _£____?oOs. / .*vMim_i */

__=_™

LIVROS ESCOLARES
NOVOS F USADOS PARA TODOS OS CURSOS

O MAIOR "STOCK" E O MENOR PREÇO
LIVRARIA ACADÊMICA

KiJA S. JOSÉ', 68 — FONE : 22-8072
A MELHOR CASA NO GÊNERO

-d*

RAIOS X A 30$ 5*SST,,-£iSS
__________________________________ — Radiografias de

qualquer parte do organismo, dispondo dos mais potentes o moder-
nos aparelhos (í. Electric e WestinKliousc. Instalados em clínica
particular especializada. Pulmões — Coração — Estômago — Apê.n-
dice — Tumores, etc. — RUA DA CARIOCA, 48, 1.', FONE: '.'.-1525,
das 8 as 18 horas.

*^~~ (O SEU DIA |
/SV [CHEGARAM, f^i m

UM DESLUMBRAMENTO PARA OS SEUS OLHOS
é o qus lhe oferece a

CASA LUCAS
com sua maravilhosa exposição de lustres, globos, ferros de engomar,

fogareiros econômicos e uma infinidade de objetos úteis e lindos...

Visite-a sem compromiso e certifique-se da verdade

CASA LUCAS
AVENIDA PASSOS, 36 - 38 - FONE: 42-9114

X^Bt)m»\\\WMV\\\WB*Bt*aa*mmÊmm^

~n
OR QUE PRECISAM AS MULHERES

DE DOIS REGULADORES ?
A rlr-ncia. a razão c o bom senso respondem*, porque males diíeren-

. . 
".* 

podem \,r tratados com remédios dllerentes. B o. males pro-

orlo. d. sexo feminino s*o de dua, naturezas d fer en .: o. ue pro

anzem regras abundantes e os que produzem í. ta ou «min»**j<ta

¦o,raS E. portanto, eles »l_«_. remedlas diferentes. Este é o critério

-lentlflco a n«e obedece o
fórmula? diferentesi

REGULADOR XAVIER, fabricado em duas

0 Regulador Xavier n.° 1 -

0 Regulador Xavier n.° 2 -
para as reEras abundantes, prolon-
gadas, repetidas, hemorragia» c sua»
conseqüência.: dores, vertigens. In-
sonla. nirvoslsmo. fastio. etc.

para a falta de regras, regras dl-

mlnulda», atrasada». »««PB»»a». .J
,uas conseqüência»: anemia. _«*•'«¦
nterinas, flore» brancas, insufleien
ria nvarlann, etc.

Para o bem de ma sa.ld- o Ce .uj, vida. 6 
^^f^Zrô^tTã-

Iheres deixem o pcrlgo.lsslmo costume de lançar m&o do prime, c

dio nue se lhei Bpre.sentn Os .rUS male^ prae Mm 
%"*££"„%% on.

o tuncfto - cuidado, pois, nue aualquer descuido poderá lhe. I '"r

wqtiMtiu desastrosa, Verifiquei- u mulherc. a natur«a *• 
^« 

«_»

observando a, .ua» regras Babrrlo. assim, qu.) do. dos W»^

RF.3 xavikii Ibes com-em Recorram entfto « «¦•,•„,„ _„-.... e (h.
xavier lhe» assegura um itaumfntc* racional - cHçlonto. porn > 

^ 
t

orlcado de .eordo rom a lutvw <ie mu "•««""•SfJ" 
m°uiher«..DOR XAVIER ò a «pianua da s.ud. e do hrm estar das muincre».

fará
REGULAMENTANDO O DEPARTA-

MENTO DE ASSISTÊNCIA AO
COOPERATIVISMO

BELÉM, 14 (Agencia Nacionall — O
interventor federal interino assinou de-
creto regulamentando o Departamento
de Assistência ao Cooperativismo.

Rio Grande do Norte
O NOVO PROCURADOR GERAL

DO ESTADO
NATAL, 11 (D. N.l - O interventor

federal nomeou o sr. Raimundo Ferrei-
ra de Macedo para o e.arso de procura-
dor geral do Estado.

Paraiba
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS AS

CRIANÇAS DOS GRUPOS
ESCOLARES

JOAO PESSOA, 14 lAgon_ia Naclo-
nali - O Departamento rie Educação
realizou uma distribuição dc livros as
crianças analfabetas, nos grupo» esco-
lares.

Pernambuco
/ INAUGURAÇÃO DC>ÇAMP° ¦

DE AVIAÇÃO DE CARUARU

RECIFE, 14 (Agencia Nacionall —

O campo de aviação. recentemente
construído na cidade de Caruarui »erà
Inaugurado no próximo mrs de ninho.

EXPOT-T/lÇ/iO DE ALGODÃO

RECIFE, 14 (D. N.l - Begiindo no-
llcia um jornal desta capital, ultima-
ram-se os entendimento, entre expor-
tadores paraibanos o uma firma mem»
no Recife para a venda de un* ml llno
rle quilos de plumn daquele Estado,
destinados aos mercado., ril! Alemanha

Todo es.0 produto -.era embarcado
nara este porto " aqui embarcado para
k Europa em diversos navios, parcial-
mente.

Motjclag dos Estados]
Ser -li-e

REPRESENTARA O ESTADO NO
PRIMEIRO CONGRESSO BRA-

SILEIRO DE DIREITO
SOCIAL

ARACAJU. 14 iAgencia Nacl°"ar1v1I1ir^
O interventor interino, sr. Carvalho
Barroso, designou o professor Manuel
Franco Freire para representar o ns-
tado de Sergipe no Primeiro Congresso
Brasileiro de Direito Social a se reall-
zar no Estado de São Paulo.

Baía
QUASE CONCLUÍDOS OS PLANOS

TARA A CONSTRUÇÃO DE UM
NOVO AERÓDROMO

BAIA, 14 (Agencia Nacionall -~ Estft
sendo anunciada aqui. para orRV£' B

construção, no antigo -.ampo de Pou-
so da "Air France", do um "erodiomo,
com mndcmlsslmas pistas. O campo,
localizado no Santo Amaro, será au-
montado com mnis pistas, sendo pavi-
montada tambem a atual e única plsia
ali existente. Os planos, que estão em
vias de conclusão, serão apresentados
imediatamente ao Departamento de
Aeronáutica Civil, pnra a necessária
BPr0VaÇSF/lBi./Ci4 DE AMIDO

_ o prefeito de Snnto Amaro, Anto-
nlo Jesus, enviou um telegrama no ln-
terventor leriernl. comunicando que loi
iniciada naquele município a constru-
rão da orltnelra fabrica de aunido em
nosso Estado.

tabelecidos em São Paulo O encerra-
mento do Congresso terá lugar a 21 ao
corrente.

INICIADAS AS OBRAS DE BAR-
RAGEM DO RIO CLARO

— A repartição de Águas e Esgotos
deu inicio ãs obras de barragem do rio
Claro, consideradas Indispensáveis e
cujos estudos estavam prontos. Os tra-
balhos Iniciados consistem no acana-
mento de amplo reservator o no Alio
rie Santana, onde foi erguida a maior
torre de São Paulo, que teia 40 metios
rle altura. Ali foram instaladas mo-
riernns bombas para elevação da atua.
Dessa maneira, mesmo que o reserva-
torio da Cantareira venna a,secar, co-
mo neste ano aconteceu, será possível
captar-se água de outras adutoras.

Paraná

São Paulo

LIVRARIA ALVES
dfimlcos. !!'!_«

Ijlvine cole-
(jinir o .irn-

n Ouvidor n " 1*58'

A INSTALAÇÃO DO IRIMEIRO
CONGRESSO IW. ASILEI RO

DE DIREITO SOCIAL

MO PAULO, 14 'Agencia Nacionall
-'sob a presidência do ministro oo
trabalho, sr. Valdemar lalcão insui-
la-so amanha, nestn capital, o Primei-
rn congresso Brasileiro de Direito so-
cml A sessão de inauguração lera lu-
car às 20,30 hora?, no auditório dn E«"
rola Normal "Caetano de Ciinip"--' •
Aproveitando '«« permanência nesta
capital, n titular do Trabnlhn entrega-
rA as cartas patentes ao» sindicato» es-

CRIADAS NOVAS COLETOR1AS
ESTADUAIS

CURITIBA, 14 (Agencia Nacionall —

O Interventoi federal, com o objetivo
de ampliar os serviços de açno e ns-
callzaçno financeira do Estado bai*ou
decreto, erlnndo coletorias estaduais na
Rolandln e Martlandla que nbrangerao
os dlrtritos do mesmo nome. alem dos
rie São Roque e São Sebastião Assinou
tambem um decreto extinguindo a co-
letorin de quarta classe de Assungul.
Diontsio Cerquelrn, quoratltba, 

A=un
Branca e Ounrnquessaba.

ESCOLA PARA PEQUENOS
JORNALEIROS

- O chele de Policia desta capital
criou uma escola para os pequenos lor-
nalelroa, Incumbindo o delegado Perci-
vai t.olola de ministrar as aulas.

Rio Grande do Sul
REALV/.AÇAO DO PRlilSIRO CON-

GRESSO Mf.DICO DA
FRONTEIRA

pomo ALicr.nK. ii 'i> n.i -¦ De-
vera re.llz»r-»e no próximo me. ""
limbo, na cidade de Livramento n
Prlmeirn Congresso Merii.'o du rroniei-
ra. O referido concla.o tlenlillco. re-

untrâ alem de grande número de mé-
cUcos' deste Estado, figuras destacadas
da medicina do Uruguai e da Argen-
Una, entre os quais os piofessores Pe-
dro Barcin. Alexandre Sobroeder. Her-
rcra Ramos, da Faculdade de Medicina
de Montevidéu.

Minas Gerais
A PRODUÇÃO DE UVAS

BELO HORIZONTE. 14 lAgenel. Na-
rtonali - Consoante as informações
do9 Departamento Estadual do Estn,tU-
tica. a produção mineira de uvas.es»
representada no qiiinqHenio rie 1936 a
104(1. pelos seguintes alüMlsmos:

1036. 7.587.060 quilos: 10.17. 8.603 260
niiltnv 1038. R.454.250 quilos: 1030, ...

8 224.500 quilos e 1040, 8.701.120 qul-
los.

RODOVIA ,
- Em Patrocínio Inaugurou-se tes-

tivamente a rodovia ligando a cidade
ao distrito dc Cruzeiro. Na mesma cl-
dade o prefeito Garcia Biandão cuida
d;, abertura de varias ruas, abaulamen-
to das ruas Professor OUmplo e Treze
dc Maio. construção rie nova sede.da
Prefeitura e dc um campo de aviação.

Goiaz
VAO ESTUDAR AS MINAS DE

NÍQUEL DE SÁO IOSE DO
TOCANTINS

GOIÂNIA, 14 (Agencia Nacional) -

Chegaram, hoje, a esta capital os srs.
Luclano Jaques de Morais, dois geólo-
gos norte-americanos e um técnico do

Ministério da Agricultura nue ao es-

ludar as minas de níquel do Sfio Joso
do Tocantins.

Mato Grosso
ENTREGUE AO GOVERNO DO

/••.."•MDO O I.I-.PRO/.ARIO
DE CAMPO GRANDE

CUIABÁ. 14 (D, N.l - v™*m ™-
tremies ao governo estadual, poi palie
dn go.erno central, o Lenrozario d»
Campo oiande e o Hospital de Penfl-
,.,is dr Ponta Por*. Este linspilal m"-
delo. riestlna-se n eouihütei orna cn-
fertilidade nndft isra nesta icpifio.

INEDITORIAIS

O CONSELHO MUNI-
CIPAL EM 1927

INDICAÇÃO
Considerando que as ruas Cabuçú, D. Romana e

Conselheiro Ferraz, no distrito municipal do Engenho
Novo, estão completamente edificadas, sendo que algii-
mas delas, com custosos, prédios dando, destarte, renda
muito apreciável, a Prefeitura: ••

Considerando (pie, apesar disso, a municipalidade
se tem descuidado lastimavelmenle do calçamento das
ruas em questão, intransitáveis Iodas, cm dias de chu-
vas copiosa; .

Considerando que, cm a rua Conselheiro Ferraz,
existe conhecida fonte do "Maduro" de excelente água
Magnesiana, freqüentada, mormente, aos domingos e
feriados, por grande número de pessoas;

Considerando mais, que no verão é mesmo a cila-
da fonte ponto obrigatório da população do Engenho
Novo è Meier;

Considerando que, as outras ruas apontadas nesta
indicação são carecedoras de Ioda boa vontade da ad-
minislraçâo pela importância, como já ficou, dito de
nuas edificações c tambem pelas ligações que estabele-
cem no bairro; _, ,

Indicamos seja, por intermédio da Mesa, oficiado
io si. Prefeito, afim de que o mesmo se digne providen-
ciar paru que sejam calçadas as ruas do Cabuçú, D. Ro-
mana c Conselheiro Ferraz.

Sala das Sessões, cin I do Dezembro de 1927, —
Nelson Cardoso — Pache de Faria — Alberto Silvares.

(farnscrito <h> 'Moinai do Comrccio" de fi-12-1927)
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(íj actüall"" ul play OUt of rioorri nnd
lunc.li In prepnrnttoni n plnco lor ihc
olricr hovs In dn. crnft work- ano* plnv
trames nul. nf rioors, n lihrnry, n -(lils'
rocroalloll club nnrl n wclfnro -lepnít-
menl Whero people nrc holpori lo wet
lobs aml whero the plncomcnt record
ls hi-jh.

*>Vr nlso vlsitcd lhe llirlfl shnp,
tho craft shop, lhe sowlPR rooms nml
lhe learoom. where women Inloresi.ori
in this rhnrlly cam much of tho
monoy vlitch is qivrn to tho suppoH
of tho othor undorstaklngs, lt. soemerl

very busy spot, sproad out over
|:leanor-» ^^_c«/t-x* t ; a verv Misy spor. spreaci our, over , no segunao, e oc miu^ii

\OOStVCwi| qllit(, nn nrcfli but fUn 0f i,ope lor j 3° o 4° classificados,

Segundo Concurso cie $
Literatura Infantil

ABERTO, TAMBÉM, UM CONCURSO
EXCLUSIVAMENTE IMIIA ESTUDAM-

TES ATE' IN ANOS

í A Secretaria de Educação dn Pre-
I feitura vai realizar o seu fiomindo

Concurso de Literatura Infantil, rom-
preendendo contos e historias pnra.

| crianças, rode concorrer qualquer ,-cs-
son, sendo no Io classificado conlort-
do o prêmio dc 1:5005000, de 1:000$000
no segundo, c dc 5005000 e 250$000 üoj

MAMO ESCOLAK
QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 194]

O1lAKLAND, Cal.. Wcdncsday. — Tes*
te-de" mornins in Los Angccs 1

vis'ted .Tiirieo Shontzts court. lt, is
a court of the lllllo people who hi-vo
rInI"i*- for sums of monoy under Í&0.
T f-iúnri it verv Interestins slttlne
besldo her llslonlng for a few minutes
to thelr nroblems.

From llicrc we vlsltcd lhe Assis-
t.nnre l cague, n really remarknble
nrganlzntlon, whlch ls sponsored by
n mirnhnr of los /\ imoles womon. 1
calhered ib.it Mrs, Hancock Banmn**
I» the mnst netive anri mnvlnfr force.
I isb\v n dav nursory Wlth the chlldren

lhe bettermcnt of the conditlons of
*he people in thnt part of lhe cltv.
This is indlcntcd by the fnet tlint
juvenile delinotiency has droppcd 04
per cent slnee the establishment of
the boys' nnd £''•***' mcroatlon classes,

Os originais deverão ser entregues
, nn Secretaria dn Comissão de Livro,
| edificio dc "A Noite', fio, andar, sala

507, nté .50 de Junho próximo.
| Também será realizado um concurso
I de contos "dn criança pnra n criar.-

ça", no qtinl só podem concorrer es-
tudnntes até 18 anos, sendo também' distribuídos prêmios nos classificados,

] inclusive o de 2OOSO00 no primeiro co-
1Vr \venl bnrk lo Mrs. Doiirrlns's

In time to see n renllv remnrkable
collection of craftwork dono by '.ho 

,
Mexicnn-Amerlcan youngsters' in nya i locado.
qrnups, ThniKjh wonvlno nnd cerâmica l ° P'*n!"* l"*1'" il entrega dos oníi-
have boen Ininht for nnl" throe -nnnlhs H"11* son* também até o dia 30 ae
they voiild be n crorilt lo workers | Junho.
of much loiTrnr exnoricnro. Flnallv
n Inst vislt with voung Mrs, Bon.iC-
vp}\ nnd n very nnfot lunch b-nroíc
stnrlIiiT
Hnnfoid,

nt 2 o'clock
Cnl.

to drive

Wiii" ii i ir I *"

A PÉROLA ORIENTAL
.liiins, icIoríos c outros artigos próprios para presentes.
(ir.nule e lindo sortimcnlo (le anéis de grau. óculos cnm
rrnii de^dc 1IISDII0. Aviam-se rcceitn< de ólira. — RICARDO

AUGUSTO BIATO. *
AVI.NIDA MARECHAL FLORIANO, 54

Entre Andradas c Cniireic.in.

1

Cursos de extensão
universitária

O HOMEM
EM FUNÇÃO DOS HORMÔNIOS

Registro de diplomas
Nn Divisão dn Ensino Comorolnl dodepartamento Nacional dc Ednenoflo,

fo-nm registrados os diplomas de Arls-lides Gomes Perelrn. Zeno Znirierzee
de Cnrvnllio. Rossi, Dclclo Stmpf Ro-cario CJnllelli, peritos-contndores' AssldH. Mndl. Zení Pereira rin Poinocn
Armlndo rie Castro. Conceição Apare-clria Bnumgert, S"i>n-tlno Isidoro dnRilvn. Ari Silva. Elvlra Torio, . Nelson
Alberto Ribeiro. Anibn] A-lnr Snouet-
lo. André Chnln Jorge. Ollvln Concei-
cão vielrn. Milton Bernardo, Dino Fn-
elo. Hllriebnrto Cornello rios Reis Amé-
rico Gonznlcz Lnmolrss, Pedro MiguelMeto. Artur Rn mos. Vnnderlel Ribeiro
Ouerra, contadores: Vnhil- Boi taro
Dcrlel Marlnn Beliici. Artur Wenlz.
AchnoiiHor. glinrria-livros; T-'"lena Hochn'le Te|\-ciri Ruir* Boe". M-rln Amclin'i"e C»rva'ho. Clara PnrMgfVs, nu*:!-ilt"' rie romerdo; Plcrlnn rin 

' 
Pochn

Brito, secretnrlo, e Aristides Gomes
Pereira, ntiinrlo.

Dcsdo ns mais remotos tem-
pos o homem vem procurando
o elixir da lonsevidade. Após
assíduas pesquisas, grandes ei-
entistas, dentre eles, Stern e
Bateli, descobriram que a cau-
sa do envelhecimento do orga-
nismo reside na insuficiência
hormonal e na deficiência do
funcionamento das glândulas en-
dócrinas e que o medo infun-
dado, a tristeza, a irritação per-
manente, a depressão psíquica
• física e a anafrodisia gene-
sica, são moléstias de fundo se-
xual. Tendo por substancia o
hormônio masculino, titulado,
extraído das glândulas de tou-

ros selecionados, descobriram,
após longos estudos a fórmula
do medicamento GLANTONA
proclamado o específico restau-
rador das energias moças em
toda a sua plenitude. G LAN TO-
NA restabelece as funções glan-
dulares, imprimindo-Ihcs novas
energias propulsoras. Trans-
forma em perene mocidade, vi-
das sombrias, torturadas pela
perda da virilidade, apatia acen-
tuada, depressão constitucional
e suas intermináveis consequen-
cias. Tubos de 20 drageas —

LITERATURA — CAIXA POS-
TAL 396 — S. PAULO.

Acham-se abertas, na Reitoria da
Universidade do Brasil, ns Inscrições
pnra os seguintes cursos de extensão
universitária: alimentação c nutrição,
organizado pelo cir Josué de Castro;
aplicações clinicas do laboratório, or-
ganizndo pelo dr. Luís Amadeu Ca-

| prlglione; radiologia nphcada ã orion-
tologin, organizado pelo dr. Carlos
Newlánds; clinica neurológica infantil,
organizado pelo dr. An Borges Fortes;
eletrocardiogrnfia clinica, organizado
pelo dr. Oscar Ferreira Júnior; ma-
lariologia. organizado pelo professor
Carlos Chagas; historia da civilização
portuguesa, orgnnizndo pelos professo-
res Amoroso Lima e Firielino de Fi-
gueiredo. com a colaboração do sr.
Jaime Cortezão: assistência social, or-
ganizado por D. Maria Isolina PI-
nheiro- instituição Carlos Chagas, or-
ganizndo por D. Alice Tibirlçá: Es-
cola Técnica do Serviço Social, orga-
niznrto por D. Teresita Parto da Sil-
veira: e Instituto Social, organizado
pelo sr. G. Mnrsouri.

Escola Ne cional de
Educação Física e

Desportos
Estão chamados ao Depnrlnmenln

Médico desta escoln, nmanhã, As R
horas, em estado de repouso, os s,--
guintes: Celcstlnl Klein, José Cardoso
Pilho, Vítor Manuel Starlo dc Oliveira,
Glaucla Cavalcanti de A. Arcoverdn,
Lídia Costa, Oceanira do Sousa, Euge-
nia Sousa Filho, Luiza Sousa Filho,
Iracema Nogueira dc Sousn, Eleonora
Solon Ribeiro, Benedito Costa Maia c
Mario Correia Richard.

Concursos de
Arquivistas e Escritu-
rarios de Ministério
Kstão abertas as matrículas

para as novas turmas pela ma-
nhã, das 8 as 10 hs. Profs. rs-
pecinll/.ndos para eada ninl<-ria

Conselho Nacional de
Educação

PARECERES CWA tsc*.'SSAO FOI
ENTERRADA

Sob a' presldenoln rio sr. Reinalrio
Porehof., realizou o Conselho Nncionnl
de Educarão a Í4,n cessão plenária,ria l.a reunião orrihiarla rio ano. Na
orriem do dia. tiveram n discussão
encerrnrin e a votação adiaria, nor ínl-
tn rie número lorçal. os seguintes na-
recoves: — 4! faditnmcnlol, dn Co-
missão rio Lpiislfcão. sobre n rnptíüro
rio riiolomn de Carlos de Pnnln Son-
res- fil — da Comissão rie Ensino Su-
nerior. ¦sobre o roeonhcclmoito oficlnl
ria "Rseoln de Farinada e Orionlologla
rie TJhn nn — dn iti"«nn Comissão, so-
bre o relatório anual rie 103f>. da Co-
missão Fiscaliza riora 1unlo ãUniversl-
riarie rie Minas Gerais: m — ria mes-
ma Comissão, sobre o relatório do ano
de lü-|7 ria Comi"ão FiTallzadora lun-
to ã Universidade de Minas Gerais:
i)2 — dn mesma Comissão, sobre o re-
latorio rin Comissão Flscnlizadora lun-
tn à Uhl"cr.ç|rt!>de de Minas Gerais,
ano de 1Ü.1B: 9*1 — da mesma Comls-
são. sobre o relatório dn Comissão
Fl*cali7-"io'-n Junto ã ".'"'•""rslclade rie
Minas Gerais, ano de 11)33.

Departamento de Edu-
cação Nacionalista

Programa de Educação Civlcn. a ser
irradiado amanhã, fis 10 e ás 15,30
horns, por intermédio da p.r.d. s,
Rnrilo-difusorn da Prefeitura do Dis-
trlto Federal:

I — Acontecimento do dia: Primor-
riios da cidade dc Frlburgo; II —
Culto aos símbolos da Pntrin: Orriem
e Progresso; III — o Brasil no cnnto
de seus poetns: "Soneto", de Amadeu
Amaral; IV — Aspectos, usos e tra-
dições nacionais: Tradição amazônica:
V — Nota biográfica de Raimundo
Correia.

Faculdade Nacional de
Odontologia

EXAME DE ÉPOCA ESPECIAL
Dc ordem rio diretor, esln chamado

a comparecer a esta Faculdade, afim
de prestar exame ria. carteira rle Fi-
sinlogla. amanhã, lfi, às 0 horas, o
sr. Luciano Brito dc Lacerda.
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Inicio rias aulas no
corrente.

.*!In 15 (Io

Curso Victor Silva
ASSEMBI.filA, 11 —-

AN'DARES.

Informações :
Edifício Rex, 5.» antlar — sala 501

— Tel. 22-8054 —
Banhos sulfurosus o piscina
l?manatorio termal dentro do
hotel — ótimos apartamentos

mmm&, Wqm íJa^± Qèê

Diretório Central de
Estudantes

A INAUGURAÇÃO, 110.IE. DA NOVA
SEDE DESSA INSTITUIÇÃO

Rcaliza-se. hoje. ás 16 e 30. no 4.0
nnrinr rio edificio Metropolitano, a rua
Álvaro Alvim n.o 31, a Inauguração
ria novn sede dn Diretório Central de
Estudantes. A cerimonia constará de
uma sessão solene, durante a qual fa-
larão o doutorando Neder João Ne-
der, presidente do Diretório Central, e
um representante das escolas da Uni-
versidade do Brasil. Nessa ocasião, se
efetuará a inauguração dos retrntos
rio ministro Gustavo Capanema e nrof.
Raul Leitão da Cunha, reitor da ünl-
versidade do Brasil.

A noite, no Fluminense Futebol Clu-
he. realizar-se-á. um baile rie gala co-
tnemorativo.

Escarradeiras
hídroautomaticas

HygéH

ATENEU PEDRO II
Aceitam-se ainda candidatos

pnra as 3." e i." series

do art. 100
São Tedro, 2.10 - sob. - esquina
com Av. Tassos (próximo do

Colégio Tedro II)

I

Aprovadas e adota-
das pela Saude

rúhlica
TirOS : LUXO —
STANDARD — 111-

DKOMATICA
(Popular)

Cuidado com as
imitações

ncontrndas nas casas
Istrihuidoras do O. Te.-

deral o dos Estados,
nas casas ile artigos sa-
nitarlos, Instaladorcs,

etc.
.T. GOULART MACHA-

DO cfc CIA. LTDA.
R. Haddock Lobo, 11-") -
Fone : 28-7IfiO - Rio de

Janeiro.

Noticias do Itamarati
Esteve, ontem, no Itamarati, o Br.

Jorge Trado, embaixador do Pcrti, pa-
ra apresentar os seus agradecimento»
ao ministro das Relações Exteriores,
pelas atenções dis-pensadas pelo go-
verno do Brasil e pelo sr. Osvaldo
Aranha, no marechal Oscar Bcnavldes,
antigo presidente dn República do Pe-
n'i, por ocasião de sua recente pas-
sagem por esta capital.

— Por motivo da passagem da data
nacional do Paraguai, o sr. Osvaldo
Aranba mandou nproentar cumpri-
men',r's no general Juan Baut.lsta Aya-
ln, ministro do Paraguai, por Inter-
médio do cônsul A. Castelo Branco.

Apresentou-se, ao ministro das
Relações Exteriores, o major Pedro d»
Costa Leite, oor ter deixado as funções
de ariirio milhar do Brasil em La Pnz.

O presidente da República assinou
decretos, na pasta do Exterior, pro-
movendo, por merecimento, o sr. Declo
Coimbra, rio cargo da classe L, da car-
rcim de Diplomntn. para o cargo da
classe M; transferindo "cx-officio" o
sr. João Pinto da Silva, de Conse-
lhclro Comercial, padrão M, para o
cargo ria classe M, carreira de Diplo-
mata. e nomeando o sr. Leopoldo Di-
niz Martins Júnior, pnra o cargo da
Conselheiro Comercial.

TAQUIGRAFIA

Pessoas procuradas pela
D. G. I.

A Secção rie Defraudações e Falsl-
ficações, da Diretoria Geral de Invés-
tlgações, da Policia Civil, íol solicitada
a descoberta dos paradeiros de Aires
Maria Marcollna. Manuel CJulntão Es-
tevês, Manuel Rosendo Neto, Manuel
de Almeida Guldo e Pedro Dlniz.

Impurezas do Sangue

lt

BLUSÕES 7S8

veira. —

Atcitn, sob a fé do
mea grau, que tendo
na minha clínica, em-
pregado o "EI.I.XIR DE
NOGUEIRA", encontrei
nele, um medlcamrn-
to eficaz nas impure-
zas do sangue.

iruatú ¦ E. ilo Ceará.
Dr. Batista de 011-

ir ma reconhecida).

Mt.l-9V.AN9
Aparta ¦#•• 12-1996 •<42-Sl£0

"PAN-TECHNE S. A."
ASSEMBLftlA GERAL EXTRA.

ORDINÁRIA
Convidam-se os acionistas ,

comparecerem ft assembléia g
extraordinária a reali7.ar-so no
31 do corernte, às 11 hora'-,
sede social à rua Miguel Cont
5, 5.» andar, arim no se dlse
e votar a proposta da direi o
no sentido de transformíl-ln
sociedade por quotas, do re-
sahilidude limitada com ri n <-
vis, por não convir amoldar-*,
regras do decreto-lei n." 2.62'
ano passado.

Rio do Janeiro, 14 de maio dc
1041. — ÁLVARO VARGAS, pre.
sidente; JOSft FERREIRA
SOUSA, diretor - jurídico;
NUEL AMORIM MENDES,
or-secretario.

:s«
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Os programas para hoje:
TEAXROS

MUNICIPAL - As 31 hs. - Or-
questra Sinfônica Brasileira,

SERRADOR - 42-6442. '.'Comp.
Procopio Ferreira. - As 1B, 20 •
52 hs. - "Escola de mnridos".

RECREIO - 23-2807. "Comp. de
Revistas V. Pinto. - As 20 e 22
hs. - "Poleiro rie pato".RIVAL - 22-2721. Cia. Jaime
Conta. - Às 20 e 22 hs. - "Pen-
lão rie D. Esteia".

CARLOS GOMES - Cia. IrmSoJ
Celestino. - As 20.35 hs. - "Prln-
eesn rias Czarrins".

CASSINO COPACABANA - Cia.
Joraci Cnmarco. - As 21 hs. -
"Paternidade".

OLÍMPIA - Cia. de Revistas
Modernas. - As 20 e 22 hs. - "Te
agüenta ai".

CINELANDIA
-BROADWAT - 22-67R8. "O Ho-
mem dos Olhos EsbuRalhados".

COLONIAL - "Henry está na
Berlinda". No Palco : Variedades.

GLORIA - 22-3146. "Documen-
tarios". "Variedades", "Dese-
nhos" e "Atualidades".
-TMPERIO - 22-0346. "O Gavião
Mar".

METRO - 22-6490. "Asas Nas
Trevas".

ODEON
Heróis".

PALÁCIO - 22-0838.
da Fuzarca".

PATIIft - 22-8795. "f
AT n 13 c c fl''

PLAZA-22-1097. "Kit.ty Foyle".
REX - 22-6127. "Levanta-te

Meu Amor".
CENTRO

CENTENÁRIO - 43-5928. "Trai-
dora" e "O Snnto e o J-jeu So-
sin" fl. nté 14 anosl.

. CIENAC-TRIANON - "Documen

"O vi-
e "Ca-

22-1508. "Legião de
"Barbudo

Dama dc

"Dese-

"Rafles

"Ao Sul
e

tarios", "Variedades1
nhos" e "Atualidades".
-D. TEDRO - 43-6154.
e "Bandoleiro de Sorte"
- ELDORADO - 42-0082.
rie Pae:o Pago" e "Rlsonhos
Felizes" (T. ató 14 anosl.
-FLORIANO - 43-3831. "A Lon-
gn Viagem de Volta" e "Bando-
leiros de Uniforme" (I. até 5.4
finos).
-C.HARANí - 22-9435. "Atire a
Primeira Pedra" e "Bandoleiro I
de Sorte".
-IDEAL - 42-0085. "Primeiro
Curso de Amor" e "Ilha dos Res-
gucilndos".
-ÍRIS - 42-0047. "Criador de
Campeões" e "Sorte Azarada"
(I. até 10 anos).

LAPA - 22-2543. "Dois Paler-
-nas em Oxford" e "Porto dos
Sete Mares".

METRÓPOLE - 22-8280. "O Prln-
elpe e o Mendigo" e "Florlsbela
CJner o Divorcio".

MODERNO - 22-7970. "Aprenda
« Sorrir" e "A Ultima Con-
fissão".

ÓPERA - 22-5403. "Esposa Em-
prestada". Np palco : Beatriz
Cosi n.

MEM DE SA* -
Marca rio Zorro"
. PARIS - 22-0131.
Espirita?"' e "Lua
terrompida".

PARISIENSE - 22-0123. "A Vin-
(tnnca rios Daltons" e "A Em-
borraria" n. até 14 anos).
. POPULAR - 43-1864. "Gunga
Dln". "Garotas em Penca!' e
"Dominadores do Espaço".

PRIMOR - 43-6681. "Mayer-
ling" e "Jornada da Morte"
(I. até 10 anos).

RIO BRANCO - 43-1639. "Três
Pequenas rio Barulho" e "O Fi-
lho dos Deuses".

S. JOSÉ - 42-0592. "O Rene-
gado".

BAIRROS
-ALFA - 29-8215. "A Vida é uma
Dansa" o "Segredo dos Minei-
ros".

AMERICANO - 47-2803. "Om
Dramn no Ar" e "Gente Sem
Medo" (I. nté 14 anos).

AMftRICA - 48-0027. "Criador de
Cnmpefies",

APOI.O - 28-1949. "Nossa Cl-
dade" e "Rua dos Homens Ter-
dlrio-." (I, nlé 14 nnosi.-AVENIDA - :?!i-imn. "Kit Car-
sou" IL. h(ó 10 anos).

flANDEIRA - 28-7575. "Vlngnn-
ca rio rnM.arin" o "Mariposa da
Noite" it. mo 14 anosi.
. niMA-ii.nn - 29.8H7. "Ai
Mulheres Pabrm Demnli" e "O

43-0140. "A
(I. nté 10)."Palácio dos
de Mel tn-

Filho do Crime" (1. até 14 anos).
BRAZ DE PINA - "Primeiro Re-

belde" e "Mercadores do Crime".
-CAMPO GRANDE - "Plnocchlo"
e "Amiros de Tim Major".
-CARIOCA - 28-8178. "A Garota
do Circo".

CATUMBt - 22-3681. "A Volta
do Homem Invisível" e "O Amor
Vence Tudo".
-COLISEU - 20-7853. "Alô. Jani-
ne" e "O Diabo 6 Covarde".
-EDISON - 29-4449. "Boa 3or-
te" e "Pare, Ve.la e Ame".
-FLORESTA - 26-6357. "Rebeea,
a mulher inesquecível".

FLUMINENSE - 28-1404
lão ainria a perseguia"
chnrro Vlrn-Lata".

GUANABARA - 26-9339. "A Lon-
ga Viagem de Volta" e "Run dos
Homens Perdidos" fl. nté 14).

GRA.TAÍ) - 26-7808. "O Eterno
Don Juan" e "Quem Matou o
Cnmrjeno 1" fl. até 10 nnos).

HADOCK LOBO - 48-9610. "A
Vingança dos Daltons" e "O
Mistério de Knranga". No palco:,
Genesln Amido.
-IPANEMA - 47-3806. "Varanda
dos Rouxinóis",.

JOVIAL .- 29-9652. "Boca Não
Garganta" e "Renortagem No-
turnn" ÍT. até 10 anosl.
-MASCOTE - 29-0411. "Não Co-
hirnrãs a Mulher Alheia" e "O
Mistério rie Karanga" ÍT. até 141.
-MADUREIRA - 29-8733. "Tudo
Isto e o Céu Tombem" IT. nté 10)
-MARACANÃ - 48-1910. "Adver-
sldarie".
-METER - 29-1222. "Amada por
Três" e "Alcntraz".
-MODELO - 29-1578. "Tudo Tsto
e o Céu Também" (T. nté 10).
-NACIONAL . 26-6072. "Corres-
pondente Estrangeiro" e "Cha-
mem TTm Mensageiro".
-NATAL - 48-1480. "Honolulu"
e "Pequeno Acidente".
-OLINDA - 30-2810. "Não Cobl-
carás a Mulher Alheia" e "Nns
Mfllhaíi rln Esnionnçnm" (T. n. 141
-PALÁCIO VITORIA - 48-8036."Pássaro Azul" e "Quando a
Vida Comera".

PARA TODOS - 29-5191. "As
Aventuras de Gullver" e "Mulher
Desolada".
-PIEDADE - 29-6532. "Três FI-
lhos" e "Falsários".
-PIRA.TA - 47-2668. "Ao Sul de
Pnio-Paeo" íl. nté 14 anosl.

POLITEAMA - 35-1143. "Em De-
fesa da Honra" e "Volte Para o
Rnnelio" ÍT. até 14 nnos).

REALENGO - "Os dias escola-
res de Tom Brown" e "Noite das
Noites".

RITZ - 47-1202. "Esposa Em-
prnslnda".-ROXT - 27-8245. "O Renega-
do" (T. nté 10 nnos).

S. CRISTÓVÃO - 26-4925. "Ro-
meu a Cavalo" e "Murros e
Solfelos".

S. UlIZ - 25-7852. "Garota do
Circo".
-TIJUCA - 48-0034. "Romeu a
Cavalo" e "Milionários na Pri-

-VARIETÊ - 27-6541. "Garotas
em Penrn" e "Uma Noite de
Anerlo".
-VAZ l.ono - 29-9198. "Inferno
rie Mulheres" e "Deuses de
Bnrrn" .
-VELO - 28-1874. "Três Filhos"
e "Renorlacem Noturna".
- VILA ISABEL - 38-7925. "Isso
Mesmo. Estn Errado" c "Acusa-
ção aos Pais".

TtF.NTn niBElRO
• BENTO RIBEIRO - Tel. M. H.
881. "O Amor que não morreu"
e "Gêmeos nor Encomenda".

Aventuras de Rita Sapeca
Mas, papal, o sr. que tem tanta in-
lluencia, pode ajudar o presidente do

clube.

MA.
dire'
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Chico Viramundo — Na Patrulha Guarda-Costas <outra» aventuras no -Giobo juvemi" «"Gibi") por iyman Young JÊmW^mtuJwfl^ÊÈti

Por Jimmy Murphy
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Ora vejam só ! Nunca sonhei A/ uma blusa para"* j
.\« Que chegasse o dia em que o IV a Sofia? Um

Pequenas Tragédias Conjugais

Na tela a partir2 horas
JACKIE COOPER

GUANABARA JORNAL

Avisos fúnebres
Gaspar, o tal do matador, não velo
para matar o coronel, mas para fazê-
lo sócio de uma empresa de águas, que

rende cem contos por uno. Que
.ia de ouro!

-V/I.óPOr./S
-TMPERIAI, - "Palácio das Gar-
galhadas" e "Mulher Diabólica".

NITERÓI
ÉDEN - "Dentro da Noite'* e"Terror do Cais" fl, ate 14".
IMPERIAL - "CapitSo Cautelo-

so" e "Sentlnela Avançada ' (1.
ate 14 anos).

ODEON - "O aavlíio do Mar"
(I. ate ln anosl.
-MANDAItO - Tel. 5102. "Músi-
ca. Divina Música".
-PARAÍSO - Na Tela: "Connnls-
In rim* rs r!n Ar'*. No Pnlrn: "Noi-
te liiiso-TTrasilelra".

PBTRÓP0U.1
capitólio - "Mariposa da

Noite" (I, ati* 14 anoM.
nioillA - "Caçadorn rie cor»-

çôci" o "Ilusão rio Mulher".

Sim, Gaspar. Ele ganha cem contos I 7 VAMOS JA' NOS MUDAR. ATE' ^ I Ora vejam só! Nunca sonhei A / uma blusa para^ I
por ano e agora sou soelo dele. Vou LOGO. TENHO QUE FAZER nj| que chegasse o dia em que o H a Sofia? Um
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Dr. Frederico Tavares '; .*''WLobato

fCecl 

Malsonnctte Lobato e filhei
convidam seus parentes p a «ii»
gos para assistirem á missa ti"

S0." dia que, por alma de seu Uie«* >
quccivel esposo c pai, mandam rezar,
amnhã, dia l(i, sexta-feira, as II tio
horas, na Matriz de N. S. dc I our*
des, sita ã Av. ¦ :*8 de Setembro,

Manuel Moura Sousa

tOfia 

Moura Sousn, Cupl
Ilelarey Moura Sousa e
esposa Dalvnniru Carva

Mnnrn Sousn, .fuira Kela da
va e seu esposo Antnnln Hei*
Silva, Nell do Sousa Mohrsccil
seu esposo (iustavo lUohrscedl
miinirum o falecimento de sen
tremoso Esposo, Tal e SoRro 5
NUEL MOtIRA SOUSA, orou
ontem as 17 horas cm sun i
«oncia, o convidam para o sei
tamento hoje 17 horns, salndiíeretro da rua Uns do Vascuilos n." 27.
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Manuel do Nascimento
Castro

!•• SGT. DA AERONÁUTICA NAVAL

t 

Alice dos Anjos de Castro ¦ fl*"ins, Otávio S. de Castro, .ruim-ra o filhos, agradecem per esl«mein a Iodos os nmlRns, roleta'e camarada» de «cn Ulnlatrado r »aii-rins,, .esposo, pai, Irmãn, eimliiidn n»
MANUKI, 1)0 NASCIMENTO CAíTKO,que lhe prestaram scillldns hnnieiiJ*tens por or.isi.in ,|r sn, cliilnreso (1*lerlmrnt». P, ;1„ m, „ |pm|||| „„ „„.viM.im parn a miss^ ,|,. 7,0 ,|ia, n""teixi I11c.11 iimanli.i, ,11,, |(| ;M n hn-r«», 110 ali.., ln„r Hn Ulejs rio <
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PULÀCÀO INGLESA PARA 0 NAVIO IUGOSLAVO
0 cargueiro "Bosiljka" teve o seu
caso resolvido, definitivamente, inter-
vindo no mesmo a Legação da lugos-
lavia, o Itamaratí e o Ministério da

Éa — Pronto para zarpar, de-
pois de amanhã, para Estambui

~^r_" 
ilílifctai
V' „„„ ^/ ^S&NÍmi,»,,..^^

Diário

RECIFE, 11 (D, N.l — Está

definitivamente resolvido o caso

dn cargueiro iugoslavo "Bosiljka"

que acaba rie ficar sob o controle
Insrlõ.*:, devendo passor a. navegar
»nh a proteção fio Marinha Bvi-
tinira tn 1 romn os navios dessa

narinnalirinrle.
A SORTE DOS INSV-

BOUMNADOS

Em vez cie vinte tripulante.-, ío-

mm desembarcados apenas dozes-

sete, todos croatas e rjue, em ai-

to mnr, se rebelaram, pròvocati-
rtn n arribada do navio ao porto
desta capital,

Os insubordinados foram em-

oarcarlos a bordo do "Bagé1' so-

guindo para a Europa, onde os

aguardará outro destino.

EQUIPAüEJI BIUTANICA

Cnm a expulsão dos croatas Ei-

cou reduzida a tripulação do
"'Bosiljka" a 14 homens, quase
todos ingleses. Resolveu-se
tão, r|iie os tripulantes do

kdene". torpedeado

passado em aglias
Sul, passaram pari
gka". Desta forma, a equipásem
do navio iugoslavo ficou consti-

tuida quase que exclusivamente de

marinheiros ingleses, passando a

compor-se de 53 homens, ao in-

ves de 31, como anteriormente.

BANDEIRA IUGOSLAVA

Está marcada para o dia 17 o.

partida do "Bosiljka." para lis-
tambuí, levando enorme carrega-
mento de produtos diversos.

O cargueiro, embora soh con-
t.role inglês, conservará a bandei-
ra iugoslava.

Afim de resolver o caso cria-
do com a insubordinação dos

en-
"Es-

a 8 de abril
do Atlântico

' Bosi-

croatas, tornou-se necessária a
intervenção do ministro da lu-
goslavia no Rio qne, para tal fim,
entrou em entendimentos com os
Ministérios das Relações Exterlo-
res e da Marinha. De tal sorte,
a questão tove o melhor êxito,
resultando na entrega do vapor
ao Consulado Britânico desta ca-

! pitai. ,

.TA NAO HA Ti A HERA-
OOS XO RECIFE

I Com o engajamento da. equipa-

gem do "Eskdcnc" no "Bosiljka''

não fcará mais nesta, capital ne-
oiium sobrevivente dos navios in-
gloses há pouco afundados nn

atlântico e que haviam rtaoo a,
conta pernambucana.

Não faz muito tempo foram hós-

pedes desta, cidade cerca de oiten-
ta náufragos pertencentes às tn-

piilacões do "Esk'"one' 'e do "Ena

dn Larrinágp". Os marinheiros
deste últiP-i navio já seguiram

para Novi.. 'Jõrk a bordo de vapo-

res do Lloyd Brasileiro, devende

ilaqúela cidade, viajar para o Ca

nada

SEGUNDA SECÇÃO Quinta-feira, 15 de Maio de 1941

NUNDADO AIMDA 0 CENTRO DE PORTO ALEGRE

Concurso Popular N.* 49,
relativo a Abril

O premio, por aproximação, do
valor dc 5:000$000

Resultado do sorteio de "desempate", pela Lote
ria Federal, entre os Mapas de ns. 6996 e 6998

TEATRO MUNICIPAL
O prefeito Henrique Dodsworth

determinou que seja iniciada a

instalação imediata de elevado-

res no Teatro Municipal.
Os aludidos elevadores serão

destinados a atender ao público
freqüentador do Municipal, des-

de as poltronas até às galerias.

0 CRIME DA RUA DA
ASSEMBLÉIA

21 ANOS DE PRISÃO PARA O HOMEM
QUE ATIROU NA ESPOSA

O Juiz Ari Francn, presidente do
Tribunal do Jurl, pronunciou, ontem,
o réu Carlos Gentil rie Araujo. como
Incurso no artigo 294, parágrafo l.o,
nomblnado com o art. 13 da Conso-
lidação rias Leis Penais.

Segundo a denuncia, em 13 de mar-
co rin corrente, às 11.30 horas, na
rua da Assembléia, o réu, com Inten-
Cão de matar, que não consumou por
circunstancias Inrlepenrientes rie sua
vontade, desfechou qualro tiros de re-
Volver contra sua esposa. Sara Dan-
creio Gpntil de Araujo. atingindo-a e
produzinrio-lhe ferimentos nue a le-
varam a intrrnar-se em uma casa de
saude. •

A delesa tio acusado est.ã a cargo ao
advogado Estclio Galvão Bueno, fun-
clonanrio como auxiliares t'e acusação
ns arivogadns Raul o Evandro Lins e
Silva. .

O promotor público Francisco rie
Paula Ralricísarini periin nara o reu
a pena máxima, isto é. 24 anos de
prisão.

Assaltavam residências
em Copacabana

Realizou-se. ontem, na 10.» Vrvra
Criminal, n julgamento rios réus Ru-
bem Folckopbach e Otomar Augusto
Eli. que. 'ri tempos, foram presos
ermo responsáveis por assaltos veri-
íicados em variai, resliencla de Copa-
"presidiu 

o julgamento o juiz Macha-
rio Monteiro, funcionando o promotor
Almeida Rego. qnr pediu a condena-
Càn de ambns o? acusados.

Dentro rie alguns dias síTá conhecida
a sentença.

O embaixador Jefferson Caffery entregou
ao ministro Osvaldo Aranha a contribuição
de 5.000 dólares, feita pela Cruz Vermelha
Americana às vítimas das enchentes — Ci-
clone em Cachoeira — Normalizada a situa-

ção na cidade de Rio Grande

®-

O embaixador Caffery fazendo entrega ao ministro do
Exterior do cheque da Cruz Vermelha Americana

VIDA BANCARIA
Instituto de A. e P. dos

Bancários
PROCESSOS DESPACHADOS

Pelo presidente, nntem, íoram des-

pochados os scguintee: „„Ar__,1 
BENEFÍCIOS enfermidade -

Paulo José Drumond rie Carvalho. Vai-
riemar Pinto Monteiro. Hugo Martins,
Cecília Leal do Nascimento, Eugenio
Bravo, Orlando Timpom. Alice Spos -

to Artur Nesslanris, Teodomlro de
, Aiidrnrie, Arnaldo Augusto P. de Amo-
! rlm _ Deferlrio; Braulio Martins —

! 
InBENEF?èlO 

MATERNIDADE - Fer-
I nando Pugliesi. Auristelia Martins rie
j Castro, Arquimino Benedito Nicauca,

Valter Keinm, Sam Silvar, Auspach,
Leônidas Dutra de Resende, Manuel
Brasa, Erwln Marckman, Laudellno

I rie Almeida, Aldo Arlindo Albo. Erna-

sindl-

õicrnahta
Depois de longas horas de traba-

lho mental, no agitado ambiente

de uma redação, o cérebro sento-

fe »\r>custo e os nervos descontro-

lados. Utilissimo é, então, tomar um

ou dois comprimidos de ADAtlNA,

cuja ação suave, mas segura, res-

litue ao espirito a calma necessa-

ria ao trabalho intelectual. ADALINA

é um produto da Casa Bayer,

hlo lhe serve de garantiu.

ni A. Nigro

Mes-
Total deferido.

CALMANTE DOS NERVOS
SUAVE E INOFENSIVO

ia parte deferida; Os-
rar d'Alva e Sousa, Joáo Gualberto
da Silva, Rio Branco Oliva, Nildmar
Amparo Cajado, Mario Mariote
«ias do Amaral

SERVIÇOS MÉDICOS
Foram concedidas, ontem, nesta ca-

pitai 12 consultas, 5 visitas domicilia-
res. 33 exames de Raio X, 1 trata-
mentos especializados. 10 inspeções

rie saude. 50 exames de laboratório e
as seguintes internações hospitalares:
Bena. beneficiaria de Celio Batista
Pereira; Maria Luiza, beneficiaria de
Antônio Damaso de Carvalho; Elisa,
beneficiaria de Raul Morais Werneck;
Luiza, beneficiaria de José Sauz; Mary,
beneficiaria de Alarico Muniz Freire;
Nair beneficiaria de José de Miranda:
Francisco, beneficiário «le Mana Ma-
dalena; associados Gilberto Monteiro,
Tome Ferreira Inocencio, Lacordaire
de Sousa Azevedo, Mani Augusto Pe-
reira ria Cunha e Maria HenriCe
Maia Rodrigues.

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Demonstrativo do movimento:
Totais anteriores: 17.603 empresti-

mos, na importância dc 36.107:300$000;
Concedidos, ontem, nesta, capital. II)
empréstimos, na importância de. 
14:8005000. Total geral: 17.703 em-
préstlmos, na importância de 
36.122:1003000.

Noticias Diversas
2". CONGRESSO DE BANCÁRIOS
Realizar-se-á brevemente, nesta Cd-

pitai, o 20 Congresso dos Bancários «'o

Brasil, rnm n apnin não só rios Mn-
riicalns que se fizeram representar no
certame realizado há cerca rie 2 anos
na capital pernambucana, cnnin tam-
bem de outros que, por quest.fio rie
tempo, não puderam tomar parle i.o
certame.

A realização do 2o Congresso na ca-
pitai da RepUb.ica. sob Iodos os ns-
pectns. é de" muito maior alcance para
a classe bancaria brasileira nãc sn
porque os sindicatos .'io norte rio pais.
que compareceram a Recife, estão em-
penhados para que esse i:° :6ncláve
tenha o maior brilhantismo, cou-o,
tambem. porque será :uuitn ia
o comparecimento dos órgãos
cais do sul e do centro.

A melhoria rio nível de viria dos
bancários, através de um reajusta-
mento condigno de salários, concorde
com a produtividade do bancário,
com as exigências decorrente*- tí.'i
própria profissão, de uma vida íami-
liar digna, pára que possa decente-
mente, sem maiores preocupaçõe.-:.
manter a familia e educar os filhos,
as assistências dentaria e farmacêu-
tica, o restaurante bancário, servindo
racionalmente e com os preços ria ia-
bela do S.A.P.S., as colônias de íe-
rias, os parques infantis, as coope-
rativas de consumo, fornecendo nus
bancários alimentação sadia e arie-
quada, as ambulâncias para o Serviço
Médico em domicílio e o hospital
próprio, sáo necessidades da classe,
trazendo saude e vigor ao bancário
evitando o pauperismo e a sul.-nii-
triçâo de numerosas famílias ora si-
leiras, com uma maior e melhor as-
sistencia, benefícios estes aguardados
com ansiedade pela familia bancaria
e que serão, certamente, pleiteados
pelo 2o Congresso dos Bancários do
Brasil.
REUNEM-SE AMANHA OS BANCÁRIOS

Realiza-se amanhã, ás 18 horas, na
serie rio órgão de classe dos bancários,
uma reunián que será dirigiria nelo
sr. Artur Morais, presidente do Sin-
riicato, a pedido rie vários bancários
chefes de familia numerosa.

An que estamos informados, es.ses
bancários desejam pleitear, Junto aos
estabelecimentos bancários, os benefi-
cios constantes rio decreto recente-
mence baixado pelo governo, de a.-.i-
pa-ro ás famílias numerosas.

CASA DAS LONAS
Lonas cores firmes para todos os fins. Arreta e artigos

de montaria em geral. Artigos de viagem, Pastas, Cintos
e todos os artefatos de couro.

0 MAIS VARIADO SORTIMENTO E OS PREÇOS MAIS

VANTAJOSOS, SÓ NA

CASA DAS LONAS
8, RUA S. JOSÉ', 10 - ÚNICA NO RIO

PORTO ALEGRE, 14 (A. N.l - O
centro da cidade c os bairros de Si.o
Joáo e Navegantes ainda estão co-
bertos, em grandes espaços, por um
lençol de água. O decréscimo que te
vinha observando, devido as tortos e
constantes chuvas destes quatro últl-
mos dias, paralisou, ontem, depo'5 nus
22 horas. Â noite, em duas horas ape
nas, as águas subiram seis cenMme-
tros, continuando a subir até esta
manha, alcançando n aumento mais
rie 20 centímetros. Desrle ontem, so-
pra vento sul, tazenrio com que
rleixar rin se prnressar n vazante.

A CONTRIBUIÇÃO DA CRUZ VERME-
I.HA AMERICANA

A embaixada dns Estados Unidos e.i-
miinicou ao Ministério dns Relacc.es
Exteriores que a Cruz Vermelha Atue-
rim na depositou a soma de 5.fl0(i dó-
lares para ser entregue, por seu in-
termedio, á Cruz Vermelha Brasileira
como contribuição para socorro DS
vitimas das enchentes em Porto Ale-
gre. Alem da referida contribuição em
dinheiro, a Cruz Vermelha Americana
tomou providencias para obter supri-
mentos destinados ao socorro das vi-
limas, nn valor de 5.000 dólares, tie-
.«envolvendo esforços para que os nics-
mos sejam despachados por via aérea
com a maior brevidade.

Ontem, à tarde, o sr. J. Cafíer. .
embaixador americano, íoi recebido
pelo ministro das Relações Exteriores,
a quem fez a entrega do cheque de
104:60OSO0O, correspondente aos :i 000
dólares, enviados pela Cruz Verme-
lha Americana.

O sr. Osvaldo Aranha expressou ao
embaixador Caffery o reconhecimen-
to do governo e rio povo do Brasil.

CARREGOU CARROS DE BOIS li.
CASAS

PORTO ALEGRE, 14 (Do correspo-i-
dentei — Informam de Cachoeira que
um ciclone atingiu vasta Eona do mu-
nicipio. inutilizando grande parte das
lavouras salvas das águas. A sua vio-
lencia foi tamanha que carregou car-
retas com bois e varias moradias, Km
Rio Preto, caiu, tambem, íorle tem-
poial.

NORMAL A SITUAÇÃO EM RIO
GRANDE

PORTO ALEGRE, lt 'A. N.l — O
interventor federal recebeu um tele-
grama do prefeito rie Rio Grande, in-
formando que a.s águas estavam os-
tabilizadas, funcionando, já, nom.ai-
mente, os serviços daquela cidade.
SINDICATO OUE SE INCORPORA AO

.MOVIMENTO DE SOCORRO
O Sindicato dos Comerciantes em

Tecidos, Vestuários e Armarinhos con-
citou todos os seus associados a con-
Iribuir. financeiramente, para o mo-
vimentn rie socorro que ora se prnir.n-ve, em vários pontos do pais, inrln-
Bive nesta capital, em beneficio rias
vitimas rias enchentes que assolaram
n Rio Granrie rio Sul.

Para n aludirio fim, n sindicato orga-
nizou uma i lista, que se ache. ética-
beçada pelos chefes de importantes
firmas locais.

cie Janeiro promoveu uma subscrição,
entr" os seus associados, em beneficio
das vitimas das inundações, tendo
toda a classe contribuído para o êxito
da generosa Iniciativa.

Ontem, no gabinete do ministro do
Trabalho, o Sindicato dos Estivadores
fez entrega ao sr. Valdemar Falcão da
lmpoi tancia arrecadada, a qual se
achav., colocada em artístico barril,
i-nvnlto no Pavilhão Nacional e na
bandeira da aludida entidade. Em no-
rne dos seus companheiros, o estiva-
dor Manuel Fonseca fez a entrega da
roleta ao sr. Valdemar Falcão para
que a rnviasse ao governo do Rio
Granrie rio Sul. falando a seguir o sr.
Valdemar Falcão.

0 CRIME DA RUA VIS-
CONDE DE SILVA

A VITIMA K.M.r.CKI! NO HOS-
IMTAI, Mir.HET, COUTO

Conforme noticiamos, o i.cnen-
te Milton Calnzãs, an tentar re-
conciliar-se com sua esposa, dona
Elda. Calazãs, nn residência da
mãe desta, cl. Cristina dos San-
Ins, moradora a. rua, Visconde de
Silva ii, 143, teve uma. desinlell-
gencia. rnm a. primeira, senhora re-
feriria. Nn auge ria contenda, ries-
fechou contra ola um tiro, mas a.
bala. não atingiu o alvo. D. Cris-
tina, que se achava, nas proximi-
dades, correu em defesa ria. filha,
ficando entre enla. e o criminoso.
Precisamente nesse momento, Mil-
ton rteu mais uma. vp7, an ga-
tilho, indo o projet.il atingir sua
sogra nn abdômen. Outro tiro Cni
ouvido mas a bala não alcançou
nenhuma, rias rluas senhoras.

Praticado o delito, o criminoso
evadiu-se e a, vitima foi medica-
ria e internada no Hospital Mi-
guel Couto, onrin, ontem, peta
manhã, veio a falecer. O cada.-
ver foi removido para. o necro-
terio do Instituto Médico Legal.

Na delegacia rio 3." distrito,
acha-se intaura.do inquérito, es-
tando o criminoso ainda em pa-
radeiro ignorado.

Para o sr. Domingos
Alves Pinheiro

Ao sr. Domingos Alves Pinheiro, que
por nosso Intermédio, apelou para a
caridade pública, por se achar Impôs-
sibililario de trabalhar, em virtude rie
grave moléstia, foi entregue, onlem,
oela gerencia tii-sto Jornal, a quantia
de «ISOOO, produto dos donativos já
publicados. Mais tarde, recebemos de
"um espirita", para o mesmo sr. Do-
mingos, a importância rie 205000.

Conforme tínhamos anunciado,. realizou-se, ontem, pela
Loteria, Federal, n sorteio de "desempate" entre os portadores
dos quatro Mapas numerados com os milhares fi.n,0<5 e fí.99S, os
mais aproximados rin milhar R.007, final do primeiro premio da.
Loteria. Federal, nn, extração rio dia. 10 rio corrente, pela. qual
so fez o sorteio rio nosso "Concurso Popular" n. 49, relativo a
abril último :

FOI SORTEADO O SEGUINTE NÚMERO :
ln Premio  02569  Dezena 61»

Assim, rie acordo com a relação que publicamos em nossa,
edição de nntem, fni contemplado cnm o premio, POR APROXI-
MAÇAO, rio valnr de 3:000$00O, n leitor sr. Renato Simões Pru-
dente, residente a. rua. Costa Ferraz, 24 A, casa 2, Rio Com-
prido, nesta, capital, portador do Mapa. n. fi.[)9S, Serie G, que
tinha tomado as dezenas, de õl a, 75, entre as quais está a
correspondente A. dezena, final do primeiro premio, na extração
de ontem, daquela Loteria.

A ENTREGA DO PREMIO
Hoje, mesmo, às ln horas, vamos fazer a entrega, daquele

valioso premio, pelo que pedimos ao sr, .Renato Simões Pru-
dente para aguardar, a essa. hora, a, visita do nosso represen.
tante.

VARIAS OCORRÊNCIAS

Atropelamentos -- Acidentes -- Suicidio e
tentativas -- Falecimentos -- Principio de

incêndio -- Seis mortos e sete feridos

ONDE ESTA' A VE

ESTÁDIO BRASIL
(Recinto «ln reira de Amostras) — Tc!. 22-5552

HOJE, às 21 horasHOJE, às 21 horas —
2." Rodada do Sensacional Torneio de

L HI 1aÍ1eJI^sCATCHCAN

PEN CLUBE
NO BANQUETE DE HOJE, EM NO Vi.

iORF, FALARA A JORNAL1S1.,
DOROTHY THOMPSON

Pelo radio, por onda curta, Stetan
Zweig, Jules Romains, Somerset Mau-

| gham e a jornalista Dorothy Thomp-
son, presidente do PEN america-
no, considerada a primeira colunista
da imprensa norto.-ntnTiona, filarão

| no banquete inaugural de hoje, d'
I centro do Pen Clube, que os escritores

europeus refugiados nos Esla-ius Uni-
dos acabam de fundar cm rlova Vork,
de acordo com o centro am-"-icari!Í da
mesma associação universal de ese.vl-

| tores. ,De sua diretoria fazem parte:
Thomas Mann, Jacques MariMhi. su-
fan Zweig, André Maurols. Maurice
Maeterlinck, Somerset Maughan e Con-
rie de Sforza, Leopold Stcrn. Siegírid,
Alvarez dei Vayo e outros. Os discur-
sos serão Irradiados para o mundo in-
leiro, amanhã, á noite, de acordo r.om
o programa do PEN Clube, que è
o rie se tornar a voz universal rios .r-
critores livres. Seráo, tambem, Irra-
diárias a mensagem enviaria ')3ln V,
E N. Clube do Brasil e as de outros
centros mundiais.

Registraram-se, ontem, nesta
capital p em Niterói, alem de
outvasi as seguintes ocorren-
cias :

Atropelamentos
Na rua Sâo Cristóvão, esquina da rua

Francisco Eugênio, um automóvel atro-
pelou a senhora Julieta Rosa Nasci-
mento da Silva, de 60 anos. casada e
residente á rua Simbles n.° 20, na
estação Coelho Neto. _ necróterlo rio Instituto Médico Legal.Com a perna es*wrt*..%™***** | com guia da policia do 24.° distrito
pra ves contusões, a incmosíi Pü-inora »
foi transportada para a Assistência

portuguesa, com 66 anos, casado, mo-
rador à rua Visconde de Itaborai, 116,
apresentando contusão nn quadril rs-
querdo, fratura do iliaco do mesmo la-
do e escoriações generalizadas.

Suicidio e tentativas
Na Avenida Automóvel Clube, em

frente ao campo do Irajá F. C, a jovem
Nair Gonçalves de Macedo, com 22
anos. residente á rua Ferreira Cairão
n. 251, praticou o suicidio. ingerindo
um tóxico. O corpo foi removido para

Municipal, onde faleceu, ao receber
os primeiros socorros. O cadáver foi
removido para o necrotério do Insti-

íris Soares da Silva, n.tlitar. de 23
anos, casado e morador no largo cie
Santo Cristo s|n., na capital fluminen-

tuto Médico Legal. O motorista fugiu I sc. tentou, ontem, o suicidio, na resi
e a policia do 16.° distrito abriu in-
quérito.

Na Aveniila Suburbana, esquina ria
rua José Bonifácio, o comerciario Do-
mingos Gomes Coelho, com SI anos,
residente á rua Gregorio rie Matos n.°
29. em Vigário Geral, foi atronelado
pnr um aufo-caminháo. sofrendo fra-
tura exposta do braço esquerdo e con- | xico. A Assistência socorreu-o.
tusões.

O motorista fugiu e a vitima *ece-
beu socorros na Assistência do Meier.
Tomou conhecimento do fato a policia
do 22.o distrito.

dencia. ingerindo um tóxico.
O trcslourado foi socorrido na Assis-

lencia e posto ..fora de perigo, retl-
rou-se.

O AUXILIO DOS ESTIVADORES
DESTA CAPITAL

O Sindicato dos Estivadores do Rio

Quem sabe de André
Cander?

A sra. Helena Cander. por nosso in-
termedio, quer saber do paradeiro dt.
seu irmão André Cander. a quem não
vê há doze anos, quando trabalhava
na Casa de Saude Pedro Ernesto. Qual-
quer informação deve ser endereçada
para a rua S. Francisco Xavier 657,
casa 10.

VIAS PMRIâS
matismo; tratamento rái

Aparelhagem N. /

DR. PI7JIPNTE

Próst ala —
Impotência —
Rptiirn — Reu-

matismo; tratamento rápido nelo calor.
Aparelhagem N. Americana,

AssemhiPM «!*
M-X4V3, 1 ás 19

Na estação de Triagem, o comercia-
rio Jordão Pestana Teles, rie 28 anos
de idade, morador h rua Melo Gifoni,
s!n o foi colhido e morto por um trem.
Com guia da policia do 10.° distrito,
o cadáver foi removido para o necro-
terio do Instituto Médico Legal.•

Entre a cabine da estação tie. Fran-
cisco Sá e o rio Maracanã, foi colhi-
rio e morto por um trem o comercia-
rio José SImplicio Rocha, rie 30 anos
de idade, casado, morador à rua Tel-
xeira de Azevedo n." 72. Com guia
do comissário Machado, oe serviço na
delegacia do 15.° distrito policial, o
cadáver foi removido para o necrote-
rio do Instituto Médico Legal.

Na Alameda Sãn Boaventura, em NI-
leról, o menino Vanir: de nove anos,
filho de Rosalina de Sousa, residente
& rua Magnolia Brasil 138, foi "tro-
pelado por uma bicicleta montaria por
Odilio de Oliveira, de 17 anos, morador
à mesma Alameda 362.

A criança recebeu ferimentos contu-
sos nas pernas e braços e o ciclista,
atirado tambem 'ao solo, sofreu lesões
de natureza leve. senrto ambos socor-
ririos nn Posto de Assistência

A Policia do Trânsito registrou a
ocorrência.

.losé Soares Pereira, de 25 anos de
Idade, solteiro, comerciario. morador á
rua Costa Bastos n. 88. tentou suirl-
dar-se na praça Paris, ingerindo um tó-

Falecimentos
Nn Hospital de rronln Snenrrn, fa-

leceu a sexagenária Henriqueta Al-
borne, viuva, moradora á rua Isollna,
n. 75, que, nn dia 13 rie abril último,
fnra vitima rie uma queria na rua Ana
Neri. O cadáver fni removido para o
necrotério rio I. M. L.*

Nn Hospital Miguel Couto, faleceu a
Jovem Araci Laquine, moradora à rua
Pinheiro Guimarães, n, 81, que, há
dias, tentara suicidar-se. Ingerindo uni
tóximo. O cadáver foi removido para
o necrotério do I. M. L.

Principio de incêndio
Na marcenaria «ln rua Santo Cristo,

n. 2(10, de propriedade da. firma Pe-
reira & Josué, verificou-se um prin-
cipio de incêndio. Avisados, compa-
receram ao local os bombeiros de São
Cristóvão, os quais conseguiram, em
pouco, dominar as chamas. A respeito
rio fato. foi instaurado inquérito na
delegacia do 12.o distrito policial.

Onde está a verdade ? Quem poderá saber, agora, a
versão exata sobre o caso Hess ? Quem poderá formar um
juizo seguro e desapaixonado a respeito dos verdadeiros mo*
tivos que levaram, inesperadamente, o lider nazista a se
aiirar num paraquedas «sobre a Inglaterra ?

O telégrafo, que de ludo sabe. e de tudo informa, está se
esvaindo em palavras para transmitir a todos ns ângulos da
terra todos os comentários «iue consegue escutar e Iodos os
detalhes que conserjue reunir, com o objetivo de esclarecer a
opinião pública.

Entretanto, o nue se observa é que o grande público,
diante da avalanche de pormenores contraditórios, cm vez
de ver brilhar o sol da verdade diante de si, apenas perce-
be que diante de seus olhos se. desdobra uma encorpada cor-
tina de fumaça.

Efetivamente, quanto mais se lê, na ânsia de se conhe-
cer algo de posilivo sobre a eslaneccntc Tacanho, tanto
maior é a confusão que se faz no cérebro da gente.

Para a Alemanha, Rudolf Hess é um louco, pois so um
desequilibrado seria capaz de praticar semelhanle façanha,
sem nenhum nexo lógico. Para a Inglaterra, porem. Rudolf
Hess está em pleno gozo das suas faculdades mentais, ra-
ciocinando com notavei equilíbrio.

À Alemanha não convém que o seu terceiro Fuehrer es-
teja no gozo da mais perfeita saude mental. E à Inglaler-
ra não convém que seu exquisito visitante sofra a menor

pcrturBação no seu estado sanitário.
Assim, nós somos levados, sem querer, a uma curiosa

situação paradoxal, dentro da qual, certamente, não deve
residir a verdade : — por um lado, vemos a Alemanha tor-
cendo, para que o seu amigo de todos os tempos esteja doido
varrido e, por outro, não podemos duvidar que a Inglater-
ra se esforça sinceramente para que o seu figadal, inimigo
se apresente perante o mundo como um modelo de robustez
física e sanidade psíquica, realizando o ideal esportivo que
preconiza o "nicns sana in corpore sano".

Dá-se um doce de coco a quem for capaz dc decifrar este
enigma, dentro do scálculos da matemática einsleiniana, po»
dendo mesmo lançar mão de todos os degraus da escala das
ciências positivas.

As soluções baseadas em interpretações racionais do
sentimento e da fc não valem. Assim é facílima de se com-

preender a verdade, nua e crua. Mas essa verdade não m-
teressa ao mundo. E o mundo quer, afinal, saber a verdade
sobre a mentira...

Dr. Lira Porto - 01H0S*
OUVIDOS, NARIZ E GAROANTA

Bodrigo Silva, S4 - A. Tel.: 42-l!IU(i.
DIARIAMENTE, 4 às 6.

SOB OS 1IEGULAMENTOS DA

LMTEP STATES WHESTMNG ASSOCIATIOJÍ

RAMON CERNADAS x KOLA KWARIANI
Argentino Russo Branco

HENRY PIERS x JOSÉ' DIONISIO
Holandês Brasileiro

RICHART SCHICKAT x FRANC. MARCONI
Alemão italiano

CHARLES ULSENER x TOM HANLEY
|.r.,nl.,-.s Americano

PHKOOS ; < -..rlr-nuf, KmiecialK, -O.fir.MI - Cadeiras tio Hln*,', I2$'HXI
Ai'i|iiilMii'i.l-iR, I5.fllllil - Gcr.-ll. 4$UÜIJ o niíilK n uelo, Sonwora».

h milifures l'nrtl.,dnB, ciidfl rlolN pugiirflo um Ingresso, parn A.i*«"«ll;
bancaria e G*jrnl Iiesi-oiltn dc .".0 <-,. pnrn Senhoras acompanhadas,

nn:« Cadeiras Especiais.

Instituto Carlos Osborne
Radlodiagiiostico. Kadinlnrupia. Ralos X u domicilio. Praça Ge-

túlio Vargas, .. 7.» andar. T.tlificio Odeon. 22-6034 - 26-0298 - :!7-.lSfl6.

margem
cadáver

ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE

'mmmmammmmamtmm^mmm^mmÊimrm

A LUZ FRIA. A LUZ DO DIA.
A LUZ DE CONSUMO NULO.
LÂMPADAS DE MESA. LUS-

TRÊS. ILUMINAÇÃO DE
LOJAS CHICS.

PROCURE CONHECER

CASA VEIGA
10- RUA RODRIGO l/V'A -1»

Na estação de Magno, à
rias linhas, foi encontrado t
ne um homem branco, com 351 anos
presumíveis, modestamente trajado e
ralçado com sanatos pretos. Apresen-
lava esmaganientn das pernas e tron-
ro. O encontro foi comunicado a po-
licia rio 24.o distrito, pelo fS.entejla
referiria estação e o comissário rie ser
viço compareceu ao local. '^"rin r.p"
mover o como para o necrotério do
Instituto Médico Legal.

Acidentes
Na rua Ronald rie. Carvalho, em fren-

te ao preriio n. 21. chocaram-se o auto-
movei particular n. 4.813 fi o a''*0:"™'-
nhão n, 10.567. dirigidos, resnectlva-
mente, pelos motoristas Vi or Eugênio
eAblilc Araujo tieftl. Registraram-se,
apenas, danos materiais.« • •

Na rua Leopoldo, o colegial Carlos,
de 11 anos filho de Manuel Ferreira,
morador na rua Andarai n. 413, foi VI-
tlma de uma queda, sofrendo fratura
exposta do parletal direito. Em estado
grave, foi o menor internado no Hos-
pitai de Pronto Socorro.• » •

Na rua Bala n. SS, o menor Moaclr,
de 7 anos. filho rie Avelino de Sousa,
caiu e teve o frontal fraturado. Trans-
portado pnrn a Assistência Municlnal.
recebeu ns curativos de mnlor nrrrnri».
*enrln. rlennls, Internado no Hospltnl rie
Pronto Socorro. *

n Serviço de Prnnln Rnenrrn ile Nl-
leról medicou nntem, ni seguinte*. VI»
Umas rie niierii»*'

Alukl.1. rir !i nnn., filho rie Artur Mn-
rais, rr-irieiiie a rim Dr. r-nrln*- M-xl-
milisnn n. 135 rnm frrlmrnin rontn-o
na realAn minerrlllar rllr«ll»

1'üiiiíii.o. Cirtlo.ti, do ruulonaUdade

Processo arquivado
De acordo com o parecer rio minis-

tro da. Fazenda, o presidente ria Re-
pública mandou ariii.ivar o processo
em nue é interessado o .sr. Joesé F.
de Coimbra, pequeno comerciante em
Tcresina, que reclamou contra a ex-ir.
bll.ancia de registros federais quo lhe
são cobrados.

FÓSFORO VEGETAL
E VITAMINAS

DERMOFLORA
Sabonete antisséptico, preparado exclusivamente com
plantas medicinais. Indicado nas irritações da pele,

comichões, frieiras, eezemas, etc.

Produto da FLORA MEDICINAL — Fórmula do

DR. MONTEIRO DA SILVA
Licenciado pelo Departamento Nacional de Saude Pública

J. MONTEIRO DA SILVA & CIA.
Rua de S. Pedro 38 — Rio de Janeiro

À VENDA EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGARIAS

DINHEIRO
Adianto-se pnra pnjrnmento de Impostos, levantamento de hl-

potei-iiR, penlioras e lambem para custas de causas eiveis e co-
nierriais. Trata-se, otitrossim, de quesUics trabalhistas e de

acidentes possuais.
— CONSULTAS ORAT1S —

Edificlo Torlo Alegre — Rua Araujo Purto Alegre, 70 - snla 712
Telefone 42-1303 — Das 14 às 16 horas
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SC^HO ODEOI
AUTOMOBILISMO E TRAFEGO

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Edifício próprioReconhecida de "Utilidade Pública por dco. 17.HG*!, em •* l 10

.rua EvsrUtn ria Veiga n." 18(1, sobrado - Telefones: 42-451)5 e 42-4WS. Expediente
imlns os dias úteis, das 8 às 'ii hs. o aos domingo! feriadas, das

IS-

5." feira, 15 de maio
Abel
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ADVOGAGDO DE DIA — Dr
rie Assunção.

PROCURADOR DE PERNOITE _
Carvalho, à avenida Henrique Vnl**.-
dares 5 <2°. andar) Fone: 22-0749.

DEPARTAMENTO JURÍDICO — De-
vnm comparecer as 11 horas ria ma-
nhã para sumario, os associados: —
losc' Maria Fernandes, na R*> Vnra
Criminal*. Antonlo Pinto Corroía, na
ga. Vara Criminal.

,IUNTA MEDICA — Resultado* José
Toma*'. Gomes, matricula 5370, bnne-
ficencia; José Vieirn, matricula 3*ir*2,
10 dias*. João Duarte Martins, matrl-
r.nla 4573. 30 riias: Alberto Nunes, mn-
trloula 1260, 15 dlns: Antônio Batista
Soares Junlor, matricula 1308, 30 rtlns;

• José Moreira rios Santos, matrícula
5421, 30 dias: Trota Antônio, matri-
cuia' 41B7, 15 dias.

AMRUI.ATORIO —¦ Movimento do
dia 14-5-1941: Lavagens uretrnls, 23:
vesicais 2: instilaçôes, 3: dilatncõrs 2;
Injeções endovenosas. 21: injeções in-
tramusculares, 36; de 914, 2; cura-
tlvos. 23: diatermla, 2; raios ultra-
violeta, 7; .raios inírn-vcrmclho 8.
Total 120. A'ltas por curados: 3.

FALECIMENTO — Verificou-se o rio
associado Albino Vieira, matricula
1132, tendo a União sn íeilo represen-
tar no seu funeral pelos srs. Mnnuel
de Olivarcs e Mario Pina Gouveia.

DEPARTAMENTO MftD.TCO — Não
haverá consultas em virtude de str
feriado, bem como o dentista não dará
consulta pelo mesmo motivo.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA -
Foram enviadas as propostas dos can-
didatos seguintes: Jaci Álvaro Gentil
ria Rosa, João Adão, José Benedito,
José da Silva, José Edson, Rui Mon-
teiro de Araujo. Altair Gonçalves da
Fonseca, Antônio Benicio Filho, Teo-
balclino de Larroque, Valdcmiro José
Correia, Ternnndo dn Costn Vicente,
Armando Cortes Mala, Euclldes José
de Almeida, afim de dar parecer.

SECRETARIA — Devem comparecer
os associados: Antônio Gonçalves VI-
cente. Benedito Nolnsco Mota, Jn.i-
quim Rodrigues Gago, Clemente Au-
gusto Fellx Valdemar Teixeira, José
Francisco Chngas, Antônio AbrantfiB
Gouveia, Julião ria Silva Santos, José
Barbosa Braga. Lúcio Moreira, Fran-
cisco Lopes Pinto, Ari Raimundo de
Brito, Justino Gomes Barros. José
Maria Rafael, Manuel Joaquim rie OU-
veira, Isaac Silva. Américo de Al-
meida Carneiro, Otávio Cruz. Pedro
Jacinto rias Dores, Orquiz Ferreira
ria Fonseca, para levar os cartões rie
identidade das pessoas rie familla.

COMISSÃO DE BENEFICÊNCIA —
Reune-se às 20 horas, na sede social
e estão convocados os srs. relator
Francisco Vieites. Albertino Augusto
Magalhães, Luigi Bandanza, Manuel
Afonso, Otaviano Teixeira ria Costa.
Manuel Moutinho das Neves, Maiio
Pina Gouveia, afim ri* fazer entre-1
das beneflcenclas no- vssociados 'tn-
íermos da primeira c.tiinzena de maio
do corrente ano, nr. importância Ue
21:492$500.

INSPETORIA DO
TRÁFEGO

Exame de motoristas
CHAMADA PARA HOJE, AS 7.45

HORAS (TURMA "A") '— Francisco
Maurício Vasconcelos, Antônio Rodrl-
gues Monteiro Filho, Albertino Mon-
teiro. Paulo Barcelos ria Costa, Eugc-
nio Ramos Vilard, Friedrich William
Schmitz, Fernando Matos, Bob Knn,
Álvaro da Costa Itnjal Júnior, Tomai
Inácio Monteiro, Raimundo Paceler, e
Henri Nebenzahl.

PROVA REGULAMENTAR — Ama-
deu Paulo rie Barros.

TURMA SUPLEMENTAR — Manuel
Pio Correia Júnior, Domingos Pcrrotil
e Gustavo Gchmitt.

RESULTADO DOS EXAMES EFR-
TUADOS ONTEM — APROVADOS: —
Antônio Campeio Ferrão, Antônio Ro-
drigues Martins, Renato da Costa Do-
dia, Teidides Melo Araujo, Fernando
Parentoni, José Ferreira Dias, José
Sampaio Freire, Adelmar Machado, Se-
bastião de Sousa, Dalgio Botelho, Bel-
miro Francisco Rodrigues, Antônio

Fantinattl, Helono Frlch Vahlls,
Augusto Brotas e Severino Silva.
REPROVADOS — Dez.
OBSERVAÇÃO — A falta à chama

ria na turma efetiva e conclusão (prá-
tlca e regulamentar) Importará no
pagamento de nova inscrição. (Art.
294, do R. '*T.|.

Infrações registradas
ESTACIONAR KM LOCAI, NAO PER*

MITIDO — C. D. 104 - S.P. 1-1584
C D. 28 - P 869 - 2457 - 2628
4166 - 4685 - 4756 - 5154 - 6035
8728 - 9330 - U4U!) - 1)827 - 0(182

11379 - 11623 •
14228
20092

614
23733
26171

506
29666
32009
34098

104JJ5 -
13803 -
17326
22034
23733
24703
27482
29398
30476
33969

3364
7221
15792
19167
26020
295*10
32070
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"A 
GAROTA DO CIRCO" ~~ "LEGIÃO DE HERÓIS"

10602
14084
17841
22573
23044
24772
27491
20640
31922
34038

DESOBEDIÊNCIA
586 - 1609 - 1811

4087 - 4420
7438 - 7681
17422

¦ 10531
. 28013
- 30504

33036
ANGARIAR

8011 - 17895
MEIO FIO E DONDE
CONTUA MAO — P

M. 472.
CONTRA MAO DE DIREÇÃO

6133 - 19523.
FALTA DE ATENÇÃO E CAUTELA

— P. 13176 - 17009 - 16009 - 10748
28024 - 33005.

DESUNIFORMIZADO — P. 6316.
ABANDONADO — P. 3714 - 11477

11725 - 20887 - 20534 - 28U6 - 18427
18540.

FORMAR FILA DUPLA — S. P.
1-6394,

1
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Uma cena de "A garota do circo"

SÁBADO 17

Um funciona
público

demãos uma
perigosa espia
internacional

SyBlUíSfflMIlZ
WUYBK6EL

r 'l ° ' laaaú*^ma\\aÍ^a\ {Wa^"""^nas .GF* ;?5i^ B *

BÉBK'* ¦¦ -í"5^ --^M^^ ******vS^a\aaa^laWaa*\\a\\

; à. ¦'¦ml ***» $**¦ te'-*; ^mÊLvw —

RIV aJ< ' *^W| ¦
\ '*'w - -' ** wL&Wm. *%*$¦ ¦1ÊÊÊ8&'^?> JBPbwI"5^--'' JP¦ TaV n. ^mp

CASA DO SARGENTO
EDITAL

De ordem do sr. Preisidente da
Casa do Sargento são convocados
os sócios quites para se reunirem

Assembléia Geral Extraordi-
naria a realizar-se no dia 17 do
corrente, às 15 horas, para tratar
da seguinte ordem do dia:

Preenchimento de cargos vagos.
Capital Federal, em 13 de maio

de 1941. — EDUARDO ALVES
JÚNIOR, 1." secretario.

Atenção!
O "ESPECÍFICO UL-

CER" é único em seu gê-
nero; não é pontaria, mas
é o melhor remeriio que
exisle para o tratamento
de Feridas e Úlceras. De-
pois rio primeiro curati-
vo o paciente não sofre
mais dores.

O "ESPECÍFICO UL-
CER" encontra-se nas far-
macias e drogarias do
Rio e rios Estados.

13 assim rtmeçoit a onrreira de
Henry Fonria. Primeiramente um re-
porter comum de um Jornal qualquer,
e mais tarde um astro cinematográ-
fico, e acrescenta-se ainda — de pri-
meira grandeza.

Fonda nasceu em Grand Island, Ne-
hraska. e pelo que ele mesmo conta,

nenhum de seus antepassados foi gen-
te de palco. Henry lambem náo de-
monstrou vocacáo para a carreira tea-

"O tigre de Stambul"

seutrai, até o dia em que recebeu o
G'!p'oma da Universidade.

Conquanto ele livesce estudado Jor-
nvilismo na Untvemd.ice de Mlnesota,
Fonria nâo e.onsegiitu arranjar em-
prego como repórter nem mesmo apre-
tcr.r.ando seu diploma."A garota do circo" é o soberbo es-
petáculo que a Fox anuncli para hoje,
nos cinemas São Luiz e Cariou

SABÃO RUSSO

líáp ml •Poro

Il ^
suavizar e re|uve-

nescer a pole, há um pro-
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda a pele,
combale espinhas, cravos e
manchas. SABÃO RUSSO
sólido ou líquido.

PLANOS DE
PROPAGANDA
PARA TORNAR MAIOR 0

SEU NEGOCIO

ED.ASSICURA7IONI-110-
F0NES'.42-S873* 42-6932

RIO DE JANEIRO
"uiliiu^¦*4i4-*»^#.í.w.'.**4. •;-•-«

MORAI,-

A «nra rm tnda» »i Farmtclm
• Orocatlai

SUA 
familia gozaria melhor

saúde se fizesse uso con-
tinuo da Emulsão de Scott
que fortifica e nutre e não é
mero estimulante. E quatro ve-
zes mais fácil de digerir que o
oleo puro, applicada porfan-
to, a todas as épocas do anno.
Faça economia preferindo o
vidro maior.

Para sua protecção, veja
se ha esta marca no
vidro e no envoltório.

EfnULBQD DE SCOTT
Tonico-.daj* gerações

DR.JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

SEXOLOG1A DE PARÍS

Doenças sexuais do homem

Winne Gibson, em "O Tigre
de Estamoul", que o Cinema

Pathé estréia amanhã
Mais uma vez a Turquia é chamada

a definir-se diante de um conflito
mundial... Mais uma vez a possuidora
privilegiada das chaves rios Daríanelos,
vé-se colocada entre as tenazes dos
interesfcs beligerantes... Da sua ati-
tude poderá decorrer muita surpre-
sa..."O tigre de Estambul" — o filme
100'> atualisslmo — serl estreado,
amanliS, na tela do cinema Pathé.

Pode um homem
regenerar-se?

Muitos condenade/s têm procurado
a regeneração, mas nunca passam
de ex-convictos. O espectro das
grades de ferro pairam sempre an-
te seus passos incertos e impreci-
sos. O condenado traz consigo
sempre um selo que marca a des-
truição de sua vida.

A regeneração c quase sempre im-
possivel. Somente uma mcntallda-
de poderosa e uma força de von-
tade férrea podem levar um cida-
dão a libertar-se das "ocasiões"

que o farão de novo criminoso e
condenado.

Em "Regeneração", veremos no-
vãmente Barton Mac Lane, o herói
de "Um crime cm Sing-Sing", mais
uma vez no papel de condenado,
mas lutando pnra regenerar-se e
voltar ao seio da sociedade como
elemento útil.

Barton Mac Lane é um tipo ta-
lhado parn estes papéis em que o
homem deve ser rie ferro; reúne ele
a grande dramatlcidade e a inteli-
gencia desses papéis, pois os faz
com grande experiência adquirida
em 10 anos na direção de uma
grande prisão americana."Regeneração", é o cartaz do Co-
lonial de segunda-feira em diante,
quando este cinema apreesntará um
novo "show" de celebridades.

O Odeon vai continuar exibindo "Legido Ae Heróis", a
excepcional super-produção de Cecll B. De Müle

Como não podia deixar de «er,  ' 
tParamount e a Companhia Brasileira tif\ _. • J_ r,]paria

de Cinemas atenderam aos milhares u lei uuun,0u**
rie pedidos dos "fans", permitindo que"Legião de heróis" permanecesse mais
alguns dias de cartaz.

Assim, o Odeon continuará exibindo
a excepcional super-produção toda co-
lorida, Interpretada por Gary Cooper,
Madeleine Carroll, Paulette Goddard,
Robert Preston, Preston Foster, Lyn-
ne Overman, George Bancroft, etc, e
dirigida por Cecll B. De Mille.

"Cem homens e uma
menina"

Hotel Sacher"

^2t»JrV

RUA DO ROSÁRIO, 11 De 1 às 7.

A loura e a morena —
A sensacional película "Serenata tro-

picai" tornar-se-i mais sensacional
ainda aos olhos do público, quando
virem ao lado de Carmem Miranda, "A
Rainha do Samba", a lourlnlia aluei-
nnnte, que substituo Alice Faye.

Quando a famosa protagonista rie
"Epopéia rio Jazz" adoeceu, a Fox
teve que pensar urgentemente numa
substituta. A escolha era difícil, pois
a rleita tinha que ser bela. e devia
cantar e dansar com perfeição.

Ao assistir' na Broadway a comedia
musicada "Du Barry was a Lady".
um dos dirigentes da Fox ficou pro-
fundamente impressionado com a fi-
gura e o sucesso de Betty Grable.

Imediatamente comunicou sua lm-
pressão a Darryl Zannck. que por
coincidência já tinha visto uma foto-
grafia dessa encantadora Jovem. O
resultado não se fez esperar, e Betty
Grable foi chamada a comparecer nos
esludios da Fox, onde lhe foi ofere-
cido um longo contrato.

"Serenata tropical" entre outros va-
lores, revela Carmem Miranda, que
peia primeira vez aparece num filme
''yankee". Seu trabalho nesta pell-

ciila foi o que lhe concedeu o titulo
de estrela rm "Uma noite no Rio",
o filme destinado a constituir a sen-
ração de 

"1041.

Mickey Rooney e Judy Gar-
land à antiga... mas numa
cena divertida de "O Rei da
Alegria", que o Metro estrea

rá sexta-feira próxima
Decididamrnte. "O rei da alegria

Deanna Durbin, a garota que se fez '• ol1 melhor, Mickey Rooney melhor que"estrela" em "3 pequenas do baru

Mieha Auer

lho", desempenha agora o papel prln-
cipal em "Cem homens e uma menl-
na", comedia dramática musical ria
Nova Universal.

Ao lado de Deanna, aparecem Leo*
pold Stokowski, célebre regente da Or-
questra Sinfônica de Filadélfia; Adol-
phe Mcnjou, Eugene Pallctte, Alice
Bradna e outros cômicos de renome.

Em "Cem homens e uma menina"
ouviremos Deanna Durbin cantar com
orquestra dirigida por Stokowski, "Ale-
lula", de Mozart; "Llbiano", de "La-
Traviata", de Verdi, e a Orquestra
Interpretar .*".» Sinfonia rie Tschaiko-
wskl, "Rakoczy". marcha de Bcrlloz.
2.» Rapsódia Húngara de Liszt e ou-
trás músicas célebres."Cem homens e uma menina", será
extblda no Broadway, sognnda-feira,
Isto é. quando sal de cartaz "O homem
rios olhos esbugalhados", com Peter
Lorre.

Centro Beneficente de Motoristas do Rio de Janeiro
FUNDADO EM 1,0 DE FEVEREIRO DE 1020

102 E 104
43-4703 eRUA SANTANA.

Telefone* : l.l-B-llftEDIFÍCIO PRÓPRIO : -
Expediente ilas 8 à» 2(1 hora»

ASSEMBLÉIA GERAI. EXTRAORDINÁRIA
De ordem rio sr. presidente, convido os srs. associados deste Centro que

estejam no gozo rins suns regalias sociais, a comparecerem a Assembléia ucral
Extraordinária a rrnllznr-.se na próxima qiilnln-felrn, dia Ifi dt
20 horas, com a seguinte ordem rto dln :

ai Leitura rtn Ata anterior;
hi Aprci-cntaçfto rto anle-prnjelo de reforma dns Estatutos rie:,tc Centro

cm vigor.
ANTÔNIO DE ANDRADE DOS SANTOS — 1.° Secretario.

BELEZA
¦VIGOR1 oos
CABELOS

CALVIC1E PRECOCE
Como evita-la 1mmm\
ALEXANDRE

A "estrela" Sybille Schmitz,
no filme da Ufa, "Hotel

Sacher"
Wllly Birgel, o novo "astro" docinema alemão, integrado nas fileirasda Ufa, tem um papel interessante masdifícil na produção que essa empresalançara, sábado próximo, no Palácio.Vamos vé-lo e ouvi-lo como um fun-cionario público austríaco que, nasci-rio ruteno, conservou-se fiel ao go-verno dos Habshurgos. Amando uma

patrícia e descobrindo que ela se fl-
zera espiã de uma potência estran-
gclra, não somente sabe resistir com
galhardia á sedução criminosa com
que ela queria enlaçá-lo, tornando-o
traidor ria Áustria, como no momento
preciso tem a necessária coragem mo-
ral de, abafando sua paixão amorosa,
denunciar a amante às autoridades
policiais rie Viena. E' nesse Jogo rio
C! tario.*; rie alma c dos dolorosos con-
flltos deles decorrentes que o talento
Interpretatlvo rie Wllly Birgel se mos-I
tra A altura rte um nrtlstn rmi*,cio rtn I ' 'nH urinaria» o ruiir cumpllrn-
suns responsabilidades. "Hotel Sa- ¦ çõe» — Homorrólda» « doença»clier", dirigido por Frirh KiircI. apre- | „.,,, ,_.„.- ,»¦„ ,
(tenta um enredo bem urdido que. sem | f™* ~ 

Diariamente, da» 8
dúvida, agradara ao nosso público. "8 18 hora». — Sfto redro, (14.

Super eficaz contra
QUEDA DOS CABELOS

nunce. na companhia de Judy Garlanri
e Paul Whiteman com sua orquetra
vem com apetite — vem mesmo dl»-
posto a tomar conta da cidade, 1111111""invasão" amável, gostosa, de que nln-
guem quererá fugir, pelo contrario,
ren:'er-se-á encantado... Hoje á tarde"O rei da alegria" começará tomando
edita das emissoras cariocas. Como?
Assim: do "Uei rio alegria", nu me-
lhor. com motivos musicais do filme
e com Judy Garlanri. Mickey Rooney
e outros elementos rio trepidantr tll-
me, foi [oito, nns estúdios rin Metro,
um "sperial broadcastlng" qne tarA

1 ouvir Mickey o Judy falando rm por-
I tuguê» para o nosso público, ser-,
I lwn«mltl*'n pela Radio Mayrink Veiga
1 ás 13 horas; pela- Rrrlio Tupi. ns

16.IS; pela Rariio Clube. à= l"."i0 -
j e pela Radio Jornal do Brasil e Radio

Cruzriro do Sul. às 10 10. Amanha
sexta-feira, o filme será estreado ne
Metro, para Iniciar seus dias trlun*
fais. e domingo. Já rie posse rios aplau-
sos da cidade, inspirará, na "matlnee"
do Cassino Atlântico. íensncional Con-
curso r'e Conga, porque em "O rei da
aletrrla", como se sali". Mlrkev Rooney
e Judy Garland dansam umn tórrida
e sensacionalissima Cnngn Haverá In-
teressantos prêmios pnra os três paren
mal* eclamndos pela assistência, não
havendo, por isso, inscrição previa.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO

DF UBAinO WMÍLHETÉ

Dr. Duarte Nunes

Rua ntienn» Airrs. Rt -
Tel. : i:i-mifi7.

4.° andar.

PELLARGOL
Combate rc/.cma**, eritemas, comichãonns pes o frielras. A venda nas Dro-
garias, Farmácia» r nn Deposito de-ral — Laboratório DIONIRTO - AVE-
í.*.n,A..,AIKO MtILI.BR, iii - e FAR-MAMA SILVA ARAUJO, a rua I.» d*
Wvt" "'" " * Ltrt° *-* c*,rlor" ***
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TEATRO
No Copacabana

MUDA IIO.IL' OE CAÍ-TA/, A COMPA-
MIIA JORACI CAMARGO

Joraci rnninrcn npi-cscnlnrá hoje, às
Si hni-n.s, nn palco rio Cassino rte Co-
pacab.ni.-i, mnls uma comedia de sua
autoria,

Trnta-sn dn peca "Paternidade", na
nunl d.-vem ei ren a- Hortcncin Santos
e Jurncl rie Oliveira.

Pnra a Companhia Joraci Camargo"iiarnu n ator Tlricfnnso Nnrth e saiun ^a„r pnnin Porto.
BASTIDORES

"escola nr M.Aitmos", no
SERRADO!!

Hele. a Crmnniilila Prncoplo darft
as 16 hnras p ls !» > 22 hnrns, a en-'larriln dar Mnlléi-p, "Escola rie mnri-
dos",

"PRINCESA HAS C.AUnÀS", NO
CARLOS GOMES

O.» Irmãos Celestino representarão¦ npereta "Prinresn rins Cznrdas", rie
Kalnian, as 21 horns, no Carlos Oo-
mes.

•tensão nr nov.» estela",
NO RIVAL '

As 16. 20 e 22 hnras. a Companhia
filme Costa representará nn Rival «
comedia "Pensãn rin Dnnn Esteia".
•TOLEIRO DE PATO", NO RECREIO

Km duas sessões, às 20 e 22 horas,
>eremos hoje. no Recreio, a revista"Pnlelro rie pato".

"TF. AGÜENTA Al", NO OLÍMPIA
A Companhia rie Rcvlslas Mndernas

leoresentará, ho.ie. no Olimpin, às 20*¦ 22 hnras. n revista "Tc agüenta nl".

Noticias Diversas
•.manhã, teremos peca nova nn

flllmpln. Subirá a cena n revista "E'
pra rabeca", rie Zeca Ivo e Bniteux
Sehrlnlin. Derci Oonçnlves, "nr.treln"
ris Cnmnanhia. apresct)tar-se-A em no-
tficí crtaçrtes p Sorria Neern, nos fpiis
números de sucesso. A parte rie comi-
elriarie rie "E' pra cabeça" cnntn enm
a delesa rin dupla rin riso Matlnhos
e Perirn Dins. Evllasio Marçnl cnntarã
Inéditos sambas. As garotas atrizes
Trarema Correia e Alria Duarte, terão
hna atuação na nova revista.

A temporada da Companhia Brasi-
IMra rie Operelas rins Irmãos Celestino,
rnm a festejada atriz cantora Maria
Amorim. no Teatro Carlos Gomes, tem
«Ido de retumbante sucesso artístico
e financeiro. Desde que estreou ali o
aplaudido elenco o Carlos Gomes vem
apanhando casas lotadas. O preço rin
4Í4/I0 a poltrona, a escolha das ope-
retas vienenses mals.bnnitas e o elen-
en encabeçado pela querida soprano
Maria Amorim e Pedro Celestino tém
«ido a real atração ria atual temporada
?so Teatro Carlos Gomes.

Durante >^,
o máu tempo

rõo saia nunca
sfim uma caixa

d? verdadeiras
PASTILHAS

VALDA
<-» Fortn. p. p-iil ;

licenco
doD.N.S.P."

N*l8d
26-2.1933

MBIPilÉ
rwfn_k^m

usando os gigantes Goodyear
que custam menos por kilometro!

¦UjOS transportes da preciosa rubiaceá ou*~ nos de qualquer outra mercadoria, osseus lucros dependem do quanto o Sr. pôdereduzir as despezas. E' o que o Sr. conse-
gue com gigantes Goodyear que custam
menos por kilometro — porisso são mais
econômicos.

Um exemplo frizante é o mundialmente
conhecido G-3 All-Weather —o pneu gigantecom o melhor e o mais perfeito desenho
anti-derrapante até hoje produzido. Entre-
tanto, no completo sortimento Goodyear oSr. tambem encontra pneus especialisados
para resolver economicamente problemas es-

peciaes.como por exemplo, o de sobrecargas,
sem trocar o aro. Para as cargas que são
demasiadas para o 32x6, existem o 32x6
Extra Lona e o 32x6 1/2 —o 34x7 Extra Lona
é recommendado quando as cargas excedem
a capacidade normal do 34x7 —e o 9.75-18
Extra Lona, que supporta facilmente as
«.'argas que são demasiadas para o 9.75-18.

Consulte o seu revendedor Goodyear sobre
as vantagens do G-3 All-Weather e dos
outros gigantes que perfazem o sortimento
Goodyear. E verifique como pode reduzir
suas despezas de transporte com esses pneus¦— porque custam menos por kilometro!

<^J (£© ALL-WEATHER

A banda de rodagem com o me-
lhor desenho anti-derrapante
do mundo — paredes lateraes
extra-fortes — aros reforçados
— e na carcassa o melhor seguro
contra estouros: — Supertwist
Çord de Baixo Alongamento J

INDUSTRIA BRASILEIRA

NO LAR E NA SOCIEDADE
Vítimas da guerra

Expunha-nos unia professora, há
dias, as dificuldades cnm que lula
para ensinar a geografia. Já nno
falando nos paises que desaparecem
da carta politica, existem, as novl-
dades como o Irã, o Itaque, o Tai-
land e outras designações que os
compêndios ?ido mencionam..

A aflita educadora omitiu, entra-
tanto, duas outras matérias do seu
programa escolar, tambem sensível-
mente afetadas pela guerra.

A primeira é a aritmética. Até
letembro de 1939, a soma de 1.243
eom 724, por exemplo, era 1.967.
Agora, porem, 1.243 perdas do ini-
migo com mais 724 perdas do ini-
migo somam 5.463; e 1.243 perda»nossas, com mais 724 perdas nos-
sas somam 34. E' o que ensinam
os comunicados oficiais, isto é, a
ciência o/icial. As telhas taboadas
precisam ser levadas à fogueira...ou voar para a Inglaterra.

A segunda matéria que a catas-
trofe euro-africanu subverteu foi o
vernáculo. Quem, dc animo despre-
venido, leia certos telegramas da
guerra, sem ter tido, previamente,
o cuidado de transportar-se para o
l"atrn das operações, dificilmente
reconhecerá, no texto que tem sob
os olhos, aquele famoso idioma em
qve Rui escrevia."Segundo informações obtida» no»
meios bern informados, o governo
da Espanha informou o governo da
Alemanha de que não permitirá quen território da Espanha seja utili-
rado pelas forças da Alemanha,
achando-te o governo da Espanha
disposto a defender a integridade
dn território da Espanha contra a
ivvasán das forças da Alemanha.

Mal» ou menos isso.
X o pe.nr é que. o fim da guerra

ainda não está ao alcance de qual-'Vier previsão... — L.

Nascimentos
IUCIA MARIA. — Esti aumenta-

dn o lar do casal dr. Francisco de.
Ássiz Coqueiro Walson-Lucia Watson,
com o nascimento de nina menina,
ave recebeu o nome de Lúcia Maria.

iiitversarios
Vazem anos hoje:

O coronel médico dr. Alarlco Dama-
alo riiretor rio Instituto Militar de Bio-
Ineia.

Sra. Allair Monteiro Muzzi, es-
posa rio l.o tenente do Exército Mario
Muzzi.

Menina Mana Helena, filha rio sr.
Heitor Dias Palhares e da sra. Maria
Cândida Peixoto dc Castro Palhares e
neta do rir. A. J. Peixoto de. Castro
Júnior e da sra. Zelia Gonzaga Peixoto
dc Castro.

Sr. Hclio Edgar Cordeiro Bltten-
çoiirt, luncionario do Ministério da
Marinha.

Sra. Alice Chaves Fllguclras, ce-
po:,a do sr. Edmundo de Amorim Kil-
Kueiras.

Menina Elza Maria, filhinha rio
casal Manuel-Nair Leitão Flores.

O jovem Maurício César de Fi-
(juelredo Brito, filho do Jornalista Cc-
sar Brito e rie sua esposa, sra. Miiria
Figuen«do Brito.

Srta. Vanda Carneiro de Ollvel-
ra Santos, filha do tenente Ulisses dc
Oliveira Santos, rm serviço na Secre»
lana Geral rio Ministério ria Queria.
>* n> sua esposft, sra, Iria Carneiro rir
Oliveira Santos,

RAFAKI, DE 111)1.ANDA Faz anns
hole n nosso confrade nnfael rie Ho-
lanrln, figura tradicional e multo cll-
maria em nossos rlrenlm, lotnnllsiu-o'.No se>i longo liroclnin prnflsslnnnl tem
lido ocaslfto rio exercer postos dc

relevo na administração de vários or-
gáos ria imprensa diária e periódica,
nesta capltal e em São Paulo. A data
de hoje ria aos seus colegas e amigos
mais um ensejo de lhe expressar a es-

tima e o apreço em que o tém.
RICARDO FASANELO — Passa ho-

Je o aniversário do sr. Ricardo Fasa-
nelo. conhecido industrial e comer-
clante, proprietário das populares "Ca-
sas Fasanelo", desta capltal e de São
Paulo e Niterói. Figura multo estima-
da nos meios carioca e paulista, a da-
ta do seu aniversário é, certamente,
motivo para receber o sr. Ricardo Pa-
saneio inúmeras demonstrações cie
simpatia.

— Fez anos ontem a srta. Iolanda
C. Neto dos Reis, funcionaria do Ser-
viço Pessoal do M. da Guerra.

Casamentos
SRTA. EDITE TIMENTEL-SR. RUt

MURATORI BARREIROS — Está mar-
cado para a próxima quarta-feira, 22
do corrente, o enlace matrimonial da
srta. Edite Pimentel, filha do casal
Bcrnardino Pimentel-Virginia da Silva
Pimentel, com o sr. Rui Muratorl Bar-
relros, auxiliar da Editora Cientifica,
filho do casal Muratorl BarreirosTÜer-
mlnla Sobreiro Barreiros. No ato civil

€0tmn-r^^

PARA HIGIENE INTIMA
E AFECÇÜES EM GERAL

• Segundo oi atestados conston-
tei na bula da Lsueoform, este on»
titséptico demonstrou sua eficácia
om vários caioi ond* muitos ou-
tros tratamentos já tinham sido ex-
perimenlados sem sucesso. A açflo
de Leucoform basea-se «m sua
fórmula oipecial, que o faz r«ev.
mandado para higiene Intima 1
uma sério ds usos om sua casa.

servirão de testemunhas o sr. Jaime
Splvak e senhora e sr. Pincos Kersner
e senhorn. O religinso realizar-se-A ãs1B e 3(1 horas, nn Matriz do Santíssimo
Sacramento e serã padrinho dos noi-vos o casal Tasso Barbosa-Judite Bar-bosa.

Bodas de ovro
CASAL PASCOAI, MARTINS-SEBAS-

TIANA ALVES MARTINS _ Comemo-
rando, sábado próximo, o cincoentena-
rio de casamento do sr. Pascoal Mar-tins, do "Jornal do Comercio"e dasra. Sebastiana Alves Martins, será re-zada missa em ação de graças na ca-
pela de N. S. da Vitoria, da igreja deS. Francisco de Paula, às 9 horas da-
quele dia.

Festas
TIJUCA TÊNIS CLUBE. — Hoje,

jantar dansante oferecido ao quadrosocial pelo Cassino da Urca.
O Departamento Social do Tijuca,levará a eleito, no próximo sábado,

das vinte e uma à uma hora, uma ele-
gante. noite dansante, com o concurso
de excelente orquestra,

CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS— Sexta-feira, das vinte ás vinte e
quatro horas, noile-daiisante, com aapresentação do conjunto musical Le-cuona Cuban Rous.

ESCOLA DE PROFESSORES. — Osegundo ano da Escola de Professores
levará a efeito no próximo domingo,

dia 18, nos salões do Fluminense YatchClube, um chá dansante, fazendo-seouvir duas "jazz-bands". A festa teráInicio ás dezesete horas, prolongando-se até ás vinte horas.
CLUBE DE SÃO CRISTÓVÃO. —

No próximo sábado, 17, grande bailenos amplos salões do Clube de. Sflo
Cristoiario, com. inicio ás vinte horas.
Traje dc passeio.

AMERICA FUTEBOL CLUBE. — Ho-
je. janlar-dansante, da serie de Con-
fraternização da Família Americana,
que será abrilhantado pelo "show" rio
Cassino da Urca, contando tambem
com a presença, de. excelentes nume-
ms do nosso "broad.casl.ing", A re-
união terá lugar rias vinte e uma A
uma hora.

Recepções
SRTA. REGINY TOVAR — Por mo-

tlvo da passagem do aniversário de.
sua filha, srta. Reginy Tovar. o le-
nente intendente José,, Caminha Tovar
e sua esposa, sra. Regina Raposo To-
var, ofereceram recepção, ante-ontem,
em sua residência.

Homenagens
DR. MANUEL GOMES RIBEIRO —

Por motivo da passagem do seu am-
versario natalicio, será homenageado,
hoje, por seus colegas e amigos, o dr.
Manuel Gomes Ribeiro, engenheiro do
Ministério do Trabalho, atualmente
servindo no DASP. A noite, o dr. Ma-
nuel Gomes Ribeiro oferecerá recep-
çáo. em sun residência, em Grajaú.

SR. VASCO LEITÃO DA CUNHA —
O.s bacharéis cm Direito dn turma de
1925 oferecerão, amanhã, às 21 horns,
ao sr. Vasco Leitão da Cunha, r.o"grlll-room" rio Cassino rin Urca, um
Jantai- por motivo ria sua escolha pa-
ra o cargo rie chefe rie gabinete do ml-
n'stro da Justiça. A lista de ndnsftes
encontra-se nn portaria rio Pnlnce
Hotel.
Reuniões

SOCIEDADE HE GEOGRAFIA —
rtriinem-se. hoje. ãs ln e II). na ;r,le
Korlal, a diretoria r n conselho rlim-
tnr da Soclrtlnde df Dengralía dn P;n

rie Janeiro. O comandante Luiz Alves

Nervos Debilita-
dos Provocam
d Neurasthenia

NÃO DEIXE QUE 0 EX-
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE 0 SEU ORGA-
NISMO, PORQUE 0
CANSAÇO PHYSIC0
E INTELLECTUAL 0
LEVARA', FATALMENTE,'
A' NEURASTHENIA.

Os primeiros •yna.ptomas da neurasthe-nio são geralmente a insomnia, pesa-delos, írritabilidad-;, dc-rea de cabeça •
nervwismo. Ao sentir quaesquer destasmsnífestações prrritM-se contra ai suasconseqüências. Trat-j-te immediatamen-
te, com um remédio de effeito positivoe immixliato. NSo tome drogas perigo-aas. Vigonal é o remédio indicado paraqualquer caso de neurasthenia. Vigonalrevigora o organismo, restituindo aofraco n forças perdidas e a energiada juventude 4» pessoas exhauridai

FORTIFICA E DÁ SAÚDE
laboratórios Alvim l Froitai - S. Paulo

MUSICA

de Oliveira Belo fará a leitura do re-
latorio sobre o parecer da comissão
encarregada de averiguar o local exato
em que fundeou a esquadra de Pedro
Alvares Cabral. Entraria franca,"In memoriam"

SR. SALVADOR LÁZARO — SerA
celebrada, amanhã, às 9 e 30, no ai-
tar-mor da igreja de N. S. ria Boa
Morte, missa por alma rio sr. Salva-
dor Lázarn, pai do sr. Ângelo Ijázn-
ro. da mnestrina Grlzelda Schletl'-r,
da sra. Virgínia Lpíaro e ria sra. Bra-
silia L. Faria Rosa. esposa do nosso
companheiro rie redação dr. Abadie
Faria Rosn.

SR. ANTÔNIO DA CUNHA SOUSA e
SRA. MARIA JOSÉ' DE MELO E SOU-
SA _ Nn altnr-mnr ria Igreja rio Dl-
ylnn Espirito Snntn. no largo rio Es-
tncio rie Sá, será rezada nmanb.fi. às
9 e 30. missa comemorativa rin mais
um aniversário rio falecimento dn rr.
Antnnlo rin Cunha Sousn n rin sun es-
posa. sra. Marin Jnse rie Melo e Rou-
sn, mandada celebrar por suns filhas,
genros n netas.

I.» SATIRWTO MANUEL DO NAS-
CIMENTO CASTRO _ Nn nltnr-mnr
ria Igreja rin Santíssimo Sncrnmenio,
nn Avenlrtn Pnssns. será rezndn ama-
nhã, às n horas, missa rin 7,n riln pnr
slnin rio sr. Manuel rio Nascimento
Cnstro. l.o sargento ria Aeronáutica
Navnl e irmão rin nosso cnmnnnhciro
de rertacãn Olnvlo R. rio Castro.

SRA. ASPASIA GOMES DA SILVA
FERREIRA _ No altar-mor ria Igreja I
de Sáo Frnnci.scn de Paula, será reza-
ria, amanhã, às 0 e 30. missa rie 7.0 Jriia nor nlmn rin srn. Asnnsln Gomes
«ln silvn Ferreira, osnosa rio rir. Prrrie-
rico rin Silvn Ferreira arivognrio rio |nosso foro n mãe rio tenente Aeclo ria i
Silvn Ferreira e ria srtn. Mnrlnn rin ,
Salva Ferreira. I

Vwinntbs !

EMBAIXADOR NEORAO DL LIMA
- Accmnnnharln rie sua esposa, viaja i

boje, peln "Cnlrú", rnm destino á Vp- .
npznpjn, n :-y Npurfto dr Uma. chpfc '
cia no.-.:,a repíeseiitaçào diplomática

Uma noticia alvissareira
DARÁ' YEHUDI MENUHIN, A INSIS-

TENTES PEDIDOS. MAIS UM
CONCERTO

O enthuslnsmo tocando às ralas rio
delírio que Menuhin despertou no con-
certo de sábado c no rie ontem trans-
formou-se em insistentes pedidos A
direção rio Municipal e o próprio ar-
lista para que conceda à nossa pia-
tela mais uma oportunidade de ouvi-lo
a preços mais reduzidos, e, ontem,
procedidas varias dcmarchns p troca-
rios telegramas com Buenos Aires, isso
ficou, nfinal, dncirilrio. Essa noticia
alvissareira que trazemos ao conheci-
mento dns nnssos leitores, nriuzinrio
que o concerto rie riesperilria tera
lugar sábado, em vesperal, às 17 ho-
rns, nchnnrio-se já à disposição do
público os ingressos nn bilheteria «lo
Municipal. Menuhin partirá riominuo
à noite pnrn S. Paulo, onrin riará. dois
iinicos concertos nos riias 20 e 22, par-
tinrlo, no riia seguinte, para Buenos
Aires.

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

MAIO
HO.IE — Osqucrtra Sinfônica

Brasileira. Teatro Municipal, ns
21 hnras.

SEXTA-FEIRA, 10, — Concerto
pelo organista Ângelo Caminl, Tea-
trn Municipal, às 21 horas.

DOMINGO, IR — Concerto pn-
pular pela Orquestra Sinfônica
Brasileira. Cinc Palacin Tcatrn, às
lll hnras da manhã.

SEGUNDA-FEIRA, 10 — Pianista
Margaret Nosek. — Teatrn Muni-
òipal, às 21 hnras

SEGUNDA-FEIRA, 27 — Música
Viva — Silvia <• Lilia Guaspari.

.1 UNHO
SÁBADO, 14 — Associação Mu-

sicnl Pro-.luvcnliide. — Pianista
Noemi Bittencourt, E. N. Música,
às lf>,30 hnrns.

Dr. Brandino Corrêa VIAS URINARIAS
Rua tio Carmo 49 - 1.'
Das 14 às 18 horas.

naquele pais. O seu embarque verifl-
car-se-á às 16 horas, no cais rin pra-
ça Mauá.

Missas

CELEBRAM-SE HO-1E AS SEGUINTFS;
Aifrciln Pinto Nnlirn — Igreja rie Stn.

Cristo, às 8 horas.
Leopoldo Forrelra Goulart _ 30.o riln.

Igr. rie S. Franc. rie Pnilin, às 10 lis.
Blnjfo rrrnainles dn Costa — Irt. (".'(¦

S. Franc, rie Pnuln, ns B horas.
Raul «le Albuquerque l.iiml - .10° din.

i-rr. rin Cftrnio- ir. 8in horns»
Agostinho IMttrquns Travessou — 7n

riln. Igr rte S. Frnnr. rie r,v,!n, ás
10.30 horns.

r.ninai BenriMln «Mlinpiii >lai Silveira
<i " ama ersai n-a liar ria Cruz nos

Militares, as 10 horns.

Arminda Ferreira Angeiras — 30.o dia.
Igr. de S. José. às 10 horas.

Maria Olinda Cerquclra — 7.° dia. Ig.
de S. Januário, às 9 horas.

Anlnnln «le Frcitns Tinoco — 2.° an'.-
versario. Igr. rie N. S. da Concelçáo
e Boa Morte, às 9.30 horas.

Alvnrn Augusto Snrniva — Mosteiro rie
São Bento, às a horas.

Marin «le Lourdes dos Snnioj _ Missa
rie nno. Igr, rin Sanatório, às 8 hs.

Dr. Crisplni Smlre de Mareiln  3«
mc.s. Igr. rie N. S. rio Rnsnrln, As
8 .'10 horas.

Dr. Carlos Oscar tle I.ess» _ 8 anos.
Iqr. rie S. Franc, rie Paula, 'fts 0.30
hnrns.

Dr. Gernltln riliplni «5nrlrí rte Man-dn
.1 n mis Igr. rte N. 8. dn Rosailo,

fts 8.3(1 hnrn.r

© A IX Sinfonia de Betho-
hoje, pela Orques

MARILA JONAS
Rtarlla Jonaa despertiu-se «lo pfiblico carroça, na bela noite de

ante-ontem, em que se misturaram bor encantos da sua arte
as sauilnilns «los amigos e admiradores, que soube conquistar em
nosso innin.

Foi cm nome deles, nliiís, que o jornalista Torto dn Silveira
fez-lhe entreg-a «le uma valiosa lembrança, dizendo, do palco,e em belo improviso, dns raízes profundas que conseguiu plantarna terra brasileira, mercê dns suas altas qualidades de virtuosa
erp^rita.

A oração foi completada por grande e entusiástica ovacâo A
Marila .lonas, maneira como o pfiblico quis referendar as pala-vras felizes «lo seu Intérprete, junto à artista polonesa.

Esta confirmou, apenas, nesse recital de adeus, os dons ra-
ciais que lhe cantam nalma, lembrando a pátria de grandes ar-
tistas que é a sua.

Não se faz preciso comentar todo o programa. Diremos, ape-
.nas, dos números que mais funda emoção despertaram à assls-
tencia, como aquelas "Impressões seresteiras", de Vila-Lobos,
tocadas com um lirismo provincial e apalxonante, de forma
inigualável : a "Polonalse", «le Chopin, brava e substancial; as"Miniaturas", de Casela, cujo segundo qiiadrinbo — Caixinha do
música, obedeceu a uma execução magnífica, pela transparência
do "toiielié", e a candura da sonoridade, em fldelisslma edição,
dos realejos Infantis.

A "Vida de Artista", valsa tão conhecida, de Strauss, num
arranjo «lo Pbilipp, que, seja dito de passagem, nada apro-
voltou ao original, mns tirou-lhe, oo contrario, o brilho peculiar,fechou o programa com geral agrado do auditório, dando, ainda,
a recitalistn, para atender aos aplausos da platéia, alguns extras
encantadores.

D.

ven,
tra Sinfônica Brasileira 0%

Eugen Szenkar
Repele-se hnje, às 21 horas, no Tea-

tro Mitnlcipnl. o monumental espeta-
culo rie arte que constitue a apresen-
tacão ria "IX Sinfonia" de Beethoven,
pela Orquestra Sinfônica Brasileira.

Dirigiria pelo maestro Eugen Szen-
kn-, a sua execução terá a colabora-
cão dos cantores Alice Ribeiro, Marlnn
Matheus, Reis e Silva e Alexandre De
Luchi. alem de granrie massa coral.

Completará o progrnma a "Ouver-
ture Egmont", do' mestre de Bonn.

Associação Musical Pró.
Juventude

Essa nova associação, criaria para
Incutir em nossa juventude um maior
gosto e estimulo pela boa música, como
nm complemento rta educação esplrl-
tual das futuras gerações brasileiras,
dnrá nn próximo mes o seu primeiro
concerto «insta tempornria.

Para essa estréia, que se deseja tão
brilhante quanto possível, a A. M
P. J. organizou interessante progrn
ma musical, cnbcnrtn o seu riesempn-
nhn à pianista Noemi Bittencourt,
nome rios mnls prestigiosos dentre os
virt.uoses patrícios.

O referido concerto lera lugar nn
sábado, riia 14 rte Junho, às lfi.30
horns. no snlão da Escola Nacional
rie Música.

Não sou egoísta. De-
sejo que todas sejam
felizes como eu. Por
isto, ensino-lhes o se-
gredo da minha íeli-
cidade: — tomo dia-
riamente 2 a 3 co-
lheies do Elixir das
Damas — formula qu©
dá saúde, fazendo mu-
lheies felizes e bellas.

ELIXIR DAS

DRmns
Dist, Araujo Fieitaa & Cia.

il

•\

AFINAOQR DE PIANOS
Cego h.ibilitarlissimn, «liplntnndn

peln Instituto Reujamln Constant,
afilia desde ISSOO". Tel.: 38-0WI3.

DOKNÇAS no ESTÔMAGO, IN-
TESTINOS, FUiADO E NERVO-

SAS — RAIO X

Prof. Renato Sousa Lopes
Rl!A MftXICO, 08 - '>.' 

pnv. - Edl-
flcln Minerva — Tel. : 22-7227,

As dores nas costas im-
pediam-no de trabalhar
Mas Krusehen restituiu-

o ao serviço
"Durante três anoH a preguiça

rins órgãos internos causou-me
tais dores nas costas que fui for-
çarlo a rloixàr o trabalho", escre-
ve o Sr. ,T. E. "Recorri a intime-
ros remédios, sem resultado ai-
gum. Afinal, ouvi falar nos Sais
Krusehen. Após tomar o tercei-
ro vidro, as dores desapareceram
completamente e agora trabalho
muito melhor".

As dores nas costas significam
venenos no sangue — venenos
produzidos pelos resíduos que oa
órgãos preguiçosos deixaram da
expelir do organismo. A "peqi.e-
na dose diária" de Sais Krusehen
tem um suave efeito laxativo. Es-
timula os órgãos a uma. atividade
regular o sadia. Liberta o corpo
das impurezas venenosas e tor-
na limpa e pura a sua corrente
sangüínea. Os Sais Krusehen en-
contrani-se à venda em todas as
farmácias e drogarias. Repre.ien-
tantes : S. I. P„ Ltda.— Caixa
Postal n." 3.786 — Rio. *••

BOA VISÃO ?
Consegue comprando Apr ti ac

cum lentes «In wl^UJ_VJ.J

CC CASA IDEAL CC I
W-- K. 7 nv. SÜTH.MI1KO - JJ j S

LPMR6YNR TUEODULE
WOLFF

PESSARIO
PRESERVATIVOafcünnma

A DAMA ELEGANTE [ FINA 1
^ 

USA SEMPRE A PHUnGYNn 
j
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PÁGINA DEZ — SEGUNDA SECÇÃO DIÁRIO DE NOTICIAS
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QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1S41

PRODUÇÃO COMERCIO, E FINANÇAS
MERCADO CAMBIAL

Abriu ontem o merendo cambial com o Banco
do Brasil sacando n Ubrn "área" a 80S010 eo
dólar a 19S770 e comprando a 79S010 c a ÍOSMO,
respectivamente. Assim ficou no primeiro íeclia-
mento. Reabriu e fechou, Inalterado.

O Banco do Brasil afixou as seguintes taxas ps-
ra as suas cobranças, cobranças da outros bancos,
tjuotas o remessas para importação:

A VISTA
Abertura Reab. Fecham.

Libra "arca". . . . 80Í010 80S010 COSCIO
Libra "cabo". . . . 80S090 8OS0O0 1105090
Dólar .... 19S770 19S770 19S770
Dólar 

'"cabo" 
. . . 19S800 19S800 39S800

Lira. 
'sô 

p/cobr. . . «ooo isooo isono
Marco compensado . 6JO00 6S0B0 6S060
Franco suii*o .... 4SG00 4S600 4S0OO
Escudo  Í^S S.7D5 $795
Coroa sueca  «730 4S730 4S730
Peso arKrntlno , . . 4S710 4S710 4S710
Peso uruguaio . . . 8S070 8S070 SS070
Peso chileno  $660 $660 $660

O Banco do Brasil afixou as seguintes taxas pa-
ra compra no cambio livre:

A 90 dias A v!6ta Cnb»
Libra "arca". . . . 78S610 79$010 79$090
Dólar  19$580 19S630 19$650
Marco compensado . 5$610 ——¦
Franco suiço ....
Escudo  «780 
Peso argentino . . . 4Í620 
Peso uruguaio . . . R$040 
Peso chileno  $620 

Porá compra no cambio oficial, o Banco do Bra*
Btl afixou as seguinte? taxas:

A 90 dias A vista Cabo
Libra "área"  65S910 66$410 66$490
Dólar  165460 16SS00 16J>520
Franco suíço ....
Escudo. ,.  $660 ——
Peso argentino . . . 3SD10 
Peso uruglano . . . 6$800 

REPASSE AOS BANCOS
Abertura Reab. Fecham,

Libra "área". . , . 795310 795310 79J310
Bolar (oficial) . . . 165560 16Í560 16S560

Cabo :
Dólar (oficial) . . . 165580 165581) 165580

LIVRE ESPECIAL
Dólar (compra) . . 205200 205200 20520(1
Dólar (vinda) . . ., 205700 205700 20J700

3S526
$795 snnn

4S610 4S843
19S776 203748
85040 8S573
4S700 • 4S940
45065 55570
S<560•4595: -——

U. Mark
Portugal
Suíça
Nova York 165567
Uruguai 
Argentilin
Japão
Chile
Hong-Kong

Cobertura do Banco do Brasil aos Bancos:
Londres, 11b. "arca"  795310

OIIRO riNO
O Banco do Brasil adquiria, oi.tem, a grama dt

ouro fino na base de 1 000/1 000. em barrai on
amoedado. a 235800.

orno COMPRADO
O movimento de cempras eí»tuado por este

Banco, foi o seguinte:
Quantidade

 153.296.070
, .. .. 212.793.623

8/Estocotmo por t. Kr. 16.85 a 18.96 16 85 a 18.9»
8/Madrld. Ilv„ t. peseta 46.65 ,,*8-M

iri,KíiRA.MA FINANCIAL
LONDRES, 14.

FECHAMENTO
Para desconto Hoje Anterloi

Banco da Inglaterra . 3 2 f,
Banco da França .... > 2 %
Banco da Italia ... 4 Y. f, 4 Vi %
Em Londres. 3 meses. »* 1 1/18 1 1/18
Em Londres, 3 meses, o. 7/16 7/16
Cm Nova York 3 meie» Ms li *

Cambio * vista:
Lisboa s/Londres, t/e,

por £. escudos .... 100.1» 100.20
Lisboa. s/Londrea. t/r.,

por C. eaeudoa 99 80 99.80

Ontem
Desde l.o do corrente.

366.089.693

65844
6S8M

Cabo:
Dólar (vinda) . . . 205730 205730 305730

No Banco do BrasU, foram afixadas as seguin-
tes taxas para compra de letras em dólares 60-
bre Buenos Aires:
Produtos comestíveis: Livre Oficial' A vista 195350 16$260

30 dias 19S250 16S160
60 dias 195150 165060

Outras mercadorias:
A vista , .. .. 19M50 165360
30 dias 195350 165260
60 dias 195250 16S160

Câmara Sindical dos Corretores
BOLETIM DE COTAÇÕES DE CAMBIO, FIXADO

EM 13 DO CORRENTE
Praças Oficial Livre Especial

Londres, 11b. "área" 675410 805010 805010
Italia   $004
?• Mark 65081

Total
MOEDAS DE OURO

Libra 172$>799 II Franco . . .
Dólar  355494 II Franco suíço.

COTAÇÃO DO PREÇO DA GRAMA DA PRATA
A Casa da Moeda fixou para aquisição dns

moedas de prata do antigo Império o da Repú-
blica. os aglos de 157 % e 98 %, respectivamente,
para as do antljo cunho colonial, os aglos dn:
805 % as dos valorca de 5020 51)40 e $080; 509 %,
li de 5160. 5320 u 5840 e o de 446 % a de 5960.

Quanto à prata fina. a sua aquisição é íel»* «
rarno ae 5220 a grama.

EM NOVA ÍORK
NOVA YORK, 14.

Aberturn
S/Londrcs, pt., p/dolar. .
S/Gfnova. tel., por L. C.
S/França, não ocupada).
S/Mnrirld. tel por F S..
S/Berna, tel., por F. C. .
S/Berna, comercial ....
S/Estocolmo, tel.. p/F. C.
S/Llsbos. pt.. p/eses., C. .
S/B. Aires, tel., p/peso C.

EM BUENO
BUENOS AIRES, 14.

Fecham., à vtsta. livre:
S/Londres, £, t/venda . .
S/Londres, £. t/compra. .
S/N. York, 100 5, t/venda
S/N. York, 100 $, t/comp.

Oficial:
B/Londres, p/I, t/venda. .
S/Londres, p/£, t/comp. .

MONTEVIDÉU, 14.
Fecham., à vista, livre:

S/Londres, £, t/venda. . .
S/Londres, £, t/compra. .
S/N. York, 100 5, t/venrta
S/N. York, 100 5, t/comp.

EM LONDRES
LONDRES, 14.
Fechamento Hoje

S/N. York. p/l. ti. 4.02.50 a 4.03.50 4.02.50 a 4.03 51
B/Berna, por £. francos 17.30 a 17.4U 1730 a 17 4í
S/LIsboa por £, escs. 99.80 a 100.20 09.80 a 100 21
S/Madrld. por £, peseta 40.50 40.50

Hoje Anterloi
4.03 '/< 4.03 "a
8.05 'A f.05 '/«
2.29 2.29
9.20 9.20
23.25 23.25
23.22 23.22
23.85 23.85
4.01 4.01

23.80 23.80
AIRES

Hoje Anterlo»
16.50 16 10
16.20 16 20

422.25 422.00
422.00 421.75

17.00 17.00
15.00 15.00

VIDÊD

Hoje Anterlo»
9.90 9.90
9.80 9.80

244.50 244.00
244.00 243.50

Anterior

BOLSA DE TÍTULOS
A Bolsa de Titulos esteve, ontem, bastante tra-

balhada e calma, cujos negócios foram feitos cm
escala animada, como se vê abaixo:

VENDAS REALIZADAS ONTEM
DIVIDA EXTERNA

5-45.000 Emprést. Federal de 1921, 8 <fr,
p/S-1.000 4:2505000

$-13.000 Emnr. Federal de 1027, 6 Vi %.
p/5-1.000 3:5305000

DIVIDA INTERNA
APALICES GERAI8

24 Uniformizadas, 1:000$, 5 1<,, port. 812S000
Uniformizada, do 5005. 5 ",. port. 3605000

15 Dlv. emissões, 1:0005, 5 %, nom.. 8205030
Idem, Idem, idem, idein 822ÍO00
Dlv. emissões, de 5005, 5 <•$-, nom. 3603000

1 Dlv. emissões, de 200$, 5 r'r, port. 145S00O
Dlv. emissões, 1:0005, 5 %, port.. 824S000

1 Idem, idem. idem, Idem 825S000
100 Idem, Idem, idem, idem, cnutclas 805ÍOOO

REÁJUSTAMENTO
1 De 5005, 5 Vc, portador 420ÍO0O

73 De 1:0005, 5 •)'<., portador 872S000
1 Idem, Idem, Idem, Idem 8703000

50 Idem, idem, idem. idem 873S000
OBRIG DO TESOURO

300 Do l:000S, 5 %, portador, 1932. 1:0655000
500 De 1:0005, 5 %, portador, 1939. 1:0105000

APÓLICES MUNICIPAIS
5 Emp. de 1904, 5 %, portador . 5503000

Emp. do 1917, de 200S, 5 Kr, port. 1805000
8 Emp. de 1931, de 2005, 5 %, port. 2145000

MUNICIPAIS DOS ESTAD08
05 B. Horizonte, de 1:0005. 7 %, pt. 9255000
35 Porto Alegre, de 505, 3 Vi %, pt. 315000

APÓLICES ESTADUAIS
3 Minas, de 1:0005, 5 <",. nom. . 6855000

27 Idem, Idem, Idem, Idem 6605:000
50 Minas, de l:O0OS, 7 ",. portador. 905SO00
20 Idem, Idem, Idem, Idem 907SO00
45 Minas, de 200$. l.a serie 178S500

140 Idem, Idem, Idem, Idem 179S000
542 Idem, Idem, idem. idem 178S000
371 Minas, de 2005, 2.» serie 186S000

10 Idem, Idem, Idem. Idem 1863500
23 Minas, de 200S, 3."- serie 189S00O

100 Idem, Idem, Idem, idem 188S000
143 Idem, Idem. Idem, Idem 1885500

20 Paraná, de 200$, 5 <&, portador. 1475000
120 Pernambuco, de 1005, 5 %, port. 92S500

15 Idem. idem, Idem, Idem 93S0OO
215 Est. do Rio, de 600?, rodoviárias. B205000

5 São Paulo, de 200$, 5 %, port.. 2095000
120 Idem, idem, Idem, Idem 208S500

150 Idem, idem. idem, idem 2085000
135 São Paulo, do 1:000S. 5 ¦?'», unlf.. 1:0665000

60 Idem, Idem, idem. idem 1:0695000
87 Idem, idem, Idem, idem 1:0675000

AÇÕES I1E B<\NC(>8
74 Banco do Comercio, nom 2955000
V» a razão de 200ÍOOO

1.300 Banco dos Funclon. Públicos . 50SOOO
110 Banco Português do Brasil, nom. 1805000

ACOUP nF COMPANHIAS
350 Cia. Minas São Jerftnlmo, ord. 134S000

50 Cia. Minas Sâo Jcrônlfflò, pref.. 12W5DU0
15 ela. Cervejaria Brahma, pref.. 500SOOO
60 Cia. Bolgo-Mlnelra, portador . 4705000

DEBPMTURE''
100 Banco Lar Brasileiro  206S500

20 Idem, Idem, Idem, idem  2075000
60 Cia. Docas de Santos  2O2S00O

VENDAS POR ALVARÁ'
300 Municipais de 1004, noin  534-1000

TRANSFERENCIA OE APÓLICES
A Câmara Sindical enviou A Caixa de Amortiza,

çao. para o serviço de translerenela de apólices
da União, nominativas as seguintes médias cal*
nuladas das operações de ontem na Bolsa:
Apólices unlform.. 1:0005. 5 %. miúdas 7205006
Apólices unlform, de 1:000$, 5 % . . . 8125000
Apólices Tratado da Bolívia. 1:0005000,

3 %, nominativas .... 650500(
Anôllces dlv emlssfies, de 5 %. mlu-
das, nomlnntlvas  7215000

Anollres dlv emissões, de 1:000$, 5 %.
nominativas  R20S0D0

Obrigações Rodoviárias, nom  7405000

STOCK ET?CHANCE DE LOÍN_»K_i>
LONDRES, 14.

- TtTULOS BRASILEIROS —
Fechamento- Compradoret,

BOLETINS DAS DIRETORIAS DE INFAN
TARIA, ARTILHARIA E CAYALARIA

APRESENTAÇÕES DE OFICIAIS - PROMOÇÕES DE SARGENTOS - PER
MISSÕES - INSPWÍ0 DE SAUDE

Diretoria de Infantaria

FEDERAIS
Fundlng, 5 r,, libra. . . 45.10. 15.10. 0
Novo Fundlng, 1914. . . 36. 0. 35.10. 0
Conversão, 1910. 4 %. . 6.17. 6.17. 6
Emprést de 1931. 5 % . 8. 0-. 8. 0. 0
Pundlne de 1931. 5 %."B", 40 anos 32.10. 32.10. 0

ESTADUAIS
Distrito Federal; 5 %. . 27.10 27.10. 0
R. de Janeiro, 1927. 7 % 6. 0. 6. 0. 0
Baia. 1928, 5 % ... . 5 0. 5. 0. 0
Para. 6 . .. 1 10 (l 1.10 n

and Freehold, Cia. Pref. 12. 0. 0 12. o. 0
TÍTULOS DIVERSOS

Bank of Lond & South
América. Limited ... 5. 0. 5. 0. 0

S. Paulo Gás Co Ltd. . . 5.0 5. 0. «
Brasil Warrant Agen &
Finance Co. Limited. . 0. 3. 0. 3. 0

Cltv oi S Paulo Impr.
ordinária  62.10. 63.10. 0

Co Coal & Wilsons. Lt. 0. 1. 4 '£ 0 1. 4 M»
Imp. Chom. Indust., Lt. . 1.10. 7 Vi 1.10. 7 Vi
Leonol Rallwav C Ltd..

6 Vi Vo, 1935 10.10. 10.10. 0
Lloyd's Bank Ltd. i"A"
Shnres, ex-dividendo. . 2. 8. 2. 8. 3

Rio de Jan.. City Impr.
Co., Ltd  0.15. 0.15. 0

Rio Plour MMls & Gra-
narles, Limited .... 1. 1. 1. 1. 3

S Paulo Railwny C Lt. 28. 0. 28. 0. 0
Western Tel Co., Ltd..

4 %, Deb. Stock. . . 101. 0. 0 101. 0. 0
— TÍTULOS ESTRANGEIROS —

Emp. de Guerra Brita-
nlcn, 2 Vi "r, 1927-47 . 103.12. 6 103.17. fl

Consols., 2 Vi %. . . . 78.10. 78.12. 6

CAFÉ
O mercado de café disponível

funcionou ontem, em condições
sustentadas, com os preços inal-
terados e regularmente traba-
lhado. O tipo 7 íoi cotado pela
comissão de preços, na base de
80$5Ô0 por 10 quilos na pedra e
íoram vendidas durante os tra-
talhos 1.040 sacas, contra 693
ditas, anteriores. Fechou susten-
tado.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
¦Tipo 3, 225500 II Tipo 6. 2HO00
Tipo 4, 225000 I! Tipo 7, 205500

Café revertido ao stock
desde l.o de julho. . . 183.873

EM SANTOS
MOVIMENTO DO DIA 14

N. 8, disponível, por 10 quilos— Hoje, calmo; anter., calmo ;
ano passado, nominal.

N. 4, disponível, por 10 quilos
(duro) — Hoje, 245300; anterior,
245300; ano passado, nominal.

N. 4, disponível, por 10 quilos
(mole) — Hoje, 2i;$000; anterior,
26S000; ano passado, nominal.

Embarques — Hoje, 30.101 sa-
cas; anter., 21.181; ano passado,
37.790.

Entradas até as 14 horas —Tipo 5, 215500 || Tipo 8. 205000 h^.Bts sacas; anCw
Pauta mensal — Estado de Mi

Bas, café comum 1SG00; café fl-
DO, 25400.

Pauta semanal — Estado do
•Rio, café comum 15600.

O ano passado, o tipo 7 foi
•otado ao preço de 125800 por 10
Quilos.

MOVIMENTO DO DIA 13
dnras

l?to** em 12  262.916
Entradas:

pela Leopoldina. 633
Pela Centra! . . . 4.386 5.019

Cotai  267.935
Embarques:
(África  15.370

Total•Consumo local
252.565

500

Total  252.065
Café revertido  2.550

Stook em 13  254 615
463.717

40.200
1.749.587
2.765.061 i

117.283
1.906.406
2.854.780

Idem, ano passado.
Entradas gerais em 13
Oe l.o de julho . . .
Idem, ano passado. .
Baldas gerais em 13 .
Ce l.o de julho . . .
fdem, ano passado. ,

ano passado, 10.089.
Existência de ontem por em-

barcar, 1.147.715 sacas; anterior,
1.153.838; ano passado, 1.581.646.

Saldas — Para os Est. Unidos,
37.800 sacas; para o Rio da Pra-
ta, 2.390 e para a Europa, 169,
no total de 40.359 sacas.

EM VITORIA
MOVIMENTO DO DIA lt

O mercado funcionou estável,
vigorando o preço de 175900 por
10 quilos do tipo %.

ESTATÍSTICA DO CACTT
Sacas

301
1.425

61.878

Baixa de 2 a 8 pontos, desde
o fechamento anterior.

AÇUCÃR
Regulou ainda ontem, esse

mercado firme, com os preços
inalterados e entregas ainda
animadas.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
M Jicavo reg. . . 375000 a 395000
Bm co cristal . — Nominal —
Demerara. . . . 505000 a 515000
Mascavlnho . . — Não há —

MOVIMENTO DO DIA 13
Sacos

Stock em 12  65.891
Entradas:

De Sergipe ... 1.893
De Campos . . . 400
De Minas. ... 250

Rio 200
Santos  9.200
Sul do Brasil . . 4.500

Entradas.
Saidas.. ,
Em stock

EM NOVA YORK
NOVA YORK, 14.

(Contrato do Rio)
Hoje

Ent. em maio . 6.83" em julho. 6.83
em Eet. . 7.03" em doz. . 7.18* em março n/c.

Vendas do dia 2.000
Mercado .... A. est.

Anl
6.66
6.88
7.05
7.26
n/e.

2.000
Irrcg.

Total .
Saldas.

2.543

68.434
8.325

Stock em J3  60.109
EM SAO PAULO

MOVIMENTO DO DIA 14
Preço do disponível no fecha-

mento do mercado:
«Jranco cristal. — nominal —
Somenos . . . 665000 a 571006
Mascavo . . . 415000 a 425000

Mercado parallzado.
EM PERNAMBUCO
MOVIMENTO DO DIA 14

Ant.
Estav,
53SOO0

n/e.
45JO00
375200
3257O0

95000
5SS00

12.200
De l.o de set. 4.406.100 4.399.600
Exlst. em sacas
de 80 quilos , 1.107.900 1.115.700
Exportação:

Total 13.900

EM NOVA _ORR
NOVA YORK, 14.

ABERTURA
Hoje P. am.

Ent. em maio ." em Julho." em set. ." em jan. .
Mercado

2.48
2.49
2.52
2.54

Estav.

2.47
2.49
2.53
2.54

Estav.

Saeaa de 60 ks. Hoje
Mercado .... Estav.
Cslna de l.a . 535000
Usina de 2.* . n/c.
Cristais .... 455000
Demerara. . , 375200
l.a sorte .... 32S700
Somenos .... 95000
Brutos secos . 55500
Entradas:

Hoje 6.500

Baixa e alta parcial de 1 pon-
to, desde o fechamento anterior.

ALGODÃO
Permanecia ainda ontem, esse

. mercado calmo, com os preços
em baixa e negócios moderados.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Berldó-Flbra longa:
Tipo  395500 a 406500
Tipo  375000 a 385000
Bertóes-Fibra media:
ripo  Nominal
Tipo  39*500 a 305500
Ceara-Plbra curta:
ripo 3 e 8 .. .. Nominal
Matas-Plbra curta:
ripo 3 e 5 .. .. Nominal
Paullsta-Flbr» eurta:
ripo Nominal
ripo Nominal

MOVIMENTO DO DIA 13
Fardos

Stock em 13  12.077
Saidas 325

em julho. .
em agosto
em set. . .
em out. . ,
em nov. .
em dez. .
em jan.

415000
425000
43S100
44ÍO00
44S800
455300

415200
425200
435200
44S100
45S000
455400

pras especulativas, havendo pe-
didos dns comerciantes.

Alta de 8 a 14 pontos, desde
o fechamento anterior.

45S200 45S400
Foram vendidas 42.000 arrobas.
Mercado firme.

í_CHAMENTO
Comp.

Ent. em maio . ,
em junho ," em Julho ." em agosto
em sot. . .
cm out. . ." em nov. ." em dez. .
em jan.

405000
415200
425000
425700
435400
435700
435900
445300
445400

Vend.
405200
41S300
425200
425300
435600
435800
445200
445400
445700

Foram vendidas 56.000 arrobas.
Mercado irregular.

PREÇO DO DISPONÍVEL
Tipo  415500 a 425000
Tipo  4O5000 a 405500
Tipo  395000 a 40S000

EM PERNAMBUCO
MOVIMENTO DO DIA lt

Hoje Ant.
Mercado .... Estar. Estai.
Preço do sertões,

Stock em 13 11.752

Não houve saidas.
EM SAO PAULO

MOVIMENTO DO DIA 14
ABERTURA
(Contrato C)

Comp. Vení.
Ent. em maio . . 395100 n/c." em junho . 405000 40S800

comprador
Matas, tipo 5 . .
Entradas:
Hoje
De l.o de set. . .
Consumo local .
Exlst. em sacas

de 80 quilos . .

365000 365000
335000 335000

226.900 226.900
500 600

119.500 120.000

TRIGO
PREÇOS CORRENTES

Moinho da Lua:
Tipo "D K"
Malnho Fluminense:

Tipo "Lolrlnha" . . .
Moinho Inglês:

Tipo "Soberana" . . .
Mcmho Barra Mansa

Tipo "Catlta" ....
EM BUENOS AIRES

BUENOS AIRES. 14.
FECHAMENTO

Preço por 100 ks. Hoje
Ent. em maio . . 6.','5" em junho . 6.78" cm julho. .
Mercado . .
Tipo n. 7, Barle-
ta para o Brasil

EM CHICAGO
CHICAGO, 14.

FECHAMENTO
Hoje

Ent. em maio . . 101.12" em Julho . . 99.50

6.83
Calmo

6.75

53fOO«

52SOOÍ

625004

625000

Ant.
6.7:
6.78
6.83

Calma

6.79

Ant,
97.12
95.37

N&o houve exportação.
EM NOVA VORK

NOVA YORK, 14.
ABERTURA

Amer. f-utures:
Ent. em maio ." em julho ," em set. .* em doz. ." em Jan. .

em março

Hoje
n/c.

12.99
13.04
13.12
13.09
13.17

Ant.
12.80
12.85
12.96
13.02
12.97

Mercado Municipal
Carne verde, vendida no bal.

cão, quilo 15900 a 25800; porco,
quilo 45500; toucinho, kl. 35500;
carneiro e cabrito, quilo 35500.
Peixes vendidos nas bancas da
mercado: camarão, quilo 45100 a
85200; garoupa, bljupirá, bade-
jo e robalo, quilo 45000 a 65400;
badejetes, corvina, (de Unha),
pescadinha, namorado, verme-
lho, tainha e enxova, ks. :5500
a 95100. Galinhas, quilo 4530Q;
frangos, quilo 5S300. Ovos de l.a,
A e B, dúzia 45800; de 2.», A e
B, duzla 45500 e de 3.a, A e B,

Capital Federal, 14 de maio de 1941.
_ BOT.KTTM TNTERNO N.» 109.

Publica-se, do ordem do exmo. si.
ministro, para a devida execução, o
seguinte:

APRESENTAÇÕES A ESTA DIRETO-
RIA. — De oficial, ontem: — Mojor
— João Antônio Calvet, do 9» Bata-
lhão de Caçadores, por ter sido trans-
ferido do Quadro Suplementar Geral,
para o Quadro Ordinário, desligado da
Primeira Clrcunscrição de Recrutamen-
to e entrar om trânsito.

— De Sub-Tcnenlc, em 10 de mulo dc
1941. - Miguel Pereira de Assunção,
do 10" Regimento de Infantaria, por
seguir para Bolo Horizonte.

DESLIGAMENTO DE ADIDO. — Se-
ja desligado de adido a esta Direto-
ria. por ter sido transferido para a Re-
serva remunerada, o tenente-coronel
Guilherme Pnraense.

ADIÇÃO DE SUB-TENENTE. — Fica
adido ã Companhia de Guardas do
Quartel General do Ministério da Guer-
ra, para efeito dc vencimentos, o sub-
tenente José Morais de Almeida, que
se acha à disposição desta Diretoria,
conforme publicou o Boletim Interno
n." 28, de 3 de fevereiro de 1941.

DESIGNAÇÃO DE SARGENTO — O
exmo. sr. ministro, por despacho de
12 do corrente, designou o terceiro Gar-
cento João Meireles Filho, do 4" R. A.
M.. parn exercer a3 funções de Monl-
tor de Educação Fistca da E. P. C.
de São Paulo.

DECLARAÇÃO SOBRE PRAÇA. —
Declara-se que o soldado tncluido no
Contingente desta Diretoria pelo Bole-
tim Interno n." 87, de 16 de abril de
1941, chama-se Luiz Teixeira Serpa e
não como publicou o Boletim em apre-
ço.

COMISSÃO DE PROMOÇÕES DO
EXÉRCITO. — Em aditamento ao item
II do Boletim Interno n.» 102, de 6
do corrente, para fins dp promoção,
seja incluído naquele item o seguinte:

/nfcndoites rto Exército: — Segundo
tenente Epamlnondas Ferraz da Cunha,
tesoureiro desta Diretoria. Em conse-
quencla, o Gabinete tome conhecimen-
to e providencie.

PROMOÇÕES DE SARGENTOS. —
Foram promovidos ao posto de snrgen-
to ajudante os seguintes sargentos:

O primeiro sargento Manuel Cha-
ves Cruz. no 22» Batalhão de Caçado-
res. por possuir os requisitos exigidos.

O primeiro sargento Josias Moura
fle ArauJo, no 20" Batalhão de Caça-
dores.

PERMTSS*>rcS. — Concedo as seguin-
tes permissões:Ao tenente-coronel Álvaro Barbo-
sa Lima, chefe da Terceira Clrcuns-
crlção de Recrutamento, para gozar as
ferias nesta capital.

Ao terceiro sargento Idelvando
Salvinno rie Paula, da Tropa do Qunr-
tel General da Nona Região Militar,
para gozar as ferias cm Marllia, Es-
tado de São Paulo,

EXCLUSÃO DE PRAÇA. — Foi ex-
cluldo do 24" Batalhão de Caçadores,
o músico de terceira classe Benevides
da Costa Cabral, por incapacidade fl-
slca, continuando adido àquele Bata-
lhão de Caçadores, aguardando refor-
ma por lnvalidez, conforme o ampara
a letra "D" do artigo 215 do C. V.
V. M. E.

(a.) — Boanerfíes topes rte Sousa,
general de Brigada, diretor de Infon-
taria.

Confere: — Oinufo ilfonfeíro Ache,
tenente-coronel, chefe do Gabinete.

Diretoria de Artilharia
Capital Federal, 14 de maio de 1941.

— BOLETIM INTERNO N.° 109.
Publico, de ordem do exmo. sr. mi-

nistro, para a devida execução, o se-
gulnte:

APRESENTAÇÕES. — Apresentaram-
sn, ontem, a esta Diretoria, os seguin-
tes oficiais:

Coronel Euclides Hermes da Fon-
seca, do 4" R. A. M., por ter de se-
guir para Ihi — Estado de SSo Pau-
Io — afim de assumir o comando de
sua Unidade.

Major Raul Pinto Seldl, do Qua-
dro de Estado Maior do C. S. N., porter sido posto à disposição do exmo.
sr. comandante do Primeiro Grupo de
Regiões Militar, para realizar reco-
nheclmento de Estado Maior no Nor-
deste do pais.Capitão Arei Rocha Nóbrega, da
E. E. F. E., por terminação de ferias
regulamentares.

Primeiro tenente José Tlto do Can-
to, do 8" R. A. M., por terminação
de ferias, dispensa de serviço e reco-
lhlmento ã sua Unidade.

DESIGNAÇÃO DE SARGENTO. —.
Por despacho de 12 do corrente, pu-blicado no "Dlarlo Oficial" de 13 de
maio de 1941, à página 9.354, foi de-
slgnado o terceiro sargento João Mel-
reles Filho, do 4» R. A. M. para exer-

cer as funções de Monitor de Educa-
ção Flslcn da Escola Preparatória de
Cadetes de São Paulo. „_„_.-,-,

CLASSIFICAÇÃO DE 3UB-TENENTE.
= Tolo exmo, cr. mlniet.rn ria Guerra
fni classificado, por necessidade do ser-
viço, na 2» B. I. A. Auxiliar, o sub-
tenente João Marcos da Rocha, ttcan-
do, assim, alterada sua classificação
anterior.

NOMEAÇÃO A SUB-TENEN1- . -
Por Portarias de 10 do corrente, o ex-
celentissimo sr. ministro resolveu no-
mear sub-tenentes. de acordo com o
disposto no artigo 4" do Regulamento
baixado com o decreto n.» 23 347, de
13 de novembro de 1033:

O primeiro sargento Dlocleclano Nerl
Dorneles para servir no 1/2» R. A. A,
de Aeronáutica.

O primeiro sargento Felintro_ae
ArauJo Ferreira para servir no I/o"
R. A. D. C.

O primeiro sargento Jono Enlcrs
Porto nara servir no Primeiro Grupo
de Artilharia de Dorso.

O primeiro sargento Antônio Lis-
boa Charâo de Siqueira pnra servir no
Terceiro Grupo de Artilharia de Dorso.

O primeiro sargento Mario Fer-
reira da Silva para servir na 3»/4"
Grupo de Artilharia de Dorso.

O sargento-ajuriante Heitor Soa-
ros nara servir no GrinaTicnto Escola
rie Defesa Contra Aeronaves.

O sargento-njudante Aracl Lean-
drn Ferreira para servir no fi» R. A. M.

PROMOÇÕES A SARGENTO — Fo-
ram promovidos ao posto de terceiro
sargento, no 3" Grupo de Artilharia
rie Dorso (Campo Grande). os cabos
José Mnravleskl e .Tacques Blanc.

TRANSFERENCIA DE PRjtCA. —
Transfiro, por necessidade d(T serviço,
do Primeiro Grupo de Obuzes para o
Contlnrente riesta Diretoria de Artilha-
ria. o cabo Denlzart Tavares.

(a.) — Antônio Fernandes Dantas,
general de BriTada, diretor.

Confere: — Francisco Pereira da Slt-
va Fonseca, tenente-coronel, chefe do
Gabinete.

Diretoria de Cavalaria,
Trem, Remonta e

Veterinária
Capital Federal. 14 de maio de 1941.

— BOLETIM INTERNO N.° 109.
APRESENTAÇÃO DE OFICIAL. —-

Apresentou-se hoje a esta Diretoria o
major Edwy de Oliveira Pessoa Bar-
ros, da 30" Clrcunscrição de Recruta-
mento, por terminação de licença para
tratamento de saude.

INSPEÇÃO DE SAUDE. — Em lns-
peção rie saude a que foram submeti-
dos, na Diretoria de Saude do Exerci-
to, fornm lulgados:

13.08 | dúzia. 4J100. Leite, litro, 1500O;
Comercio em geral ativo. Com- V4 litro, 5500 e V* de litro, 5300.

METRÓPOLE
Companhia Nacional de

Seguro» Gerais
ASSKMBLftlA GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA

São convidados oa Sra. Acloriis-
tas a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-
se no próximo dia 24 do corrsn-
te, às 15 horas, na sede da Com-
panhia, à rua Primeiro de Março,
n.° 88, nesta Capital, afim de de*
liberarem sobre a reforma dos
Estatutos Sociais e a respectiva
adaptação do Decreto-lei n.° 2.t327,
de 26 de setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 12 de maio de
1941.

Pela Diretoria — F. SOLANO
C. DA CUNHA, presidente.

.,—. No dia 0 de maio de 1941, para
efeitos da lei de promoções, o coronel
Antônio da Silva Rocha, da S D R.
V.; — "Apto para o serviço do Exéi-
cito".

Nfl dia 9 de maio do 1011, pura os
efeitos da lei de promoções, o coronsl
Renato da Volga Abreu, adido a esta
Diretoria: — "Apto para o serviço dr.
Exército".

No dia 9 de maio de 1941, pnr
conclusão de licença, o segundo tener-
te Olavo Mendes da Rocha, do 12" Ft.
C. I.. adido a esta Diretoria: — "In-
capaz, temporariamente, para o servi-
ço do Exército. Precisa de mais trinta
1301 dias para sou tratamento. Pode
viajar".

PROMOÇÕES A SARGENTO. — O
comandante do 1° R. C. D., em oficio
n." 1.149, de 10 de mato de 1941, co-
mímica que promoveu ao posto de tpr-
ceiro sargento, em 6 de maio dp 1941,
os seguintes cabos daquela unidade:
Murilo da Rocha e Silva, Antônio Jr.n-
nulm de Fnrln, Dermeval Teixeira Rn.
rirlgues, Arilarme Cordeiro Teles e Ar.>*
zio Gonçalves.

TRANSFERENCIA DE PRAÇA. --
Transfiro, para preenchimento de va:-a
de seu posto, do Regimento Andrade
Noves para o Contingente da Escoln rV
Kstnrlo Maior, o cabo Geraldo da Gr.-na.
Lima.

(n.l _ General Firmo Freire do .Vp?.
cimento, diretor.

Confpre: — Major Celjo Pedra Pl-»«,
chefe Interino do Gabinete.

ETRÓPOLÊ
Cia. Nacional de Segu-

ros de Acidentes do
Trabalho

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRV.
ORDINÁRIA

São convidados os Srs. Aclon;1--
tas a se reunirem em Assemhlé;-i
Geral Extraordinária, a realiza:--
se no próximo dia 24 do corren-
te, às 16 horas, na sede da Com-
panhia, k rua Primeiro de Março,
n.° 88, nesta Capital, afim de rip-
liberarem sobre a reforma dos E:--
tat.utos Sociais e a respectiva
adaptação do Decreto-lei n.» 2.027,
de 26 de setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 12 de março ri».
1941.

Pela Diretoria — F. SOLANO
C. DA CUNHA, presidente.

r?CROCODILO

140$
3 solas vira francesa. Em cto-
mo todas as cores sob medida.

FABRICA t

R. Senador Pompeu, 169 •
de Vise. da Gávea.

Esq.

Patente de invenção
n. 24.508

MOiMSEN A IIAKRIS, Açcntc OíícIdI
4a Propriedade Industrial, estabeleci-
da à Praça Mauá, N.o 7, 18°, nesta
«Idade, en carroça-st» dc promover o
emprego de "UM PROCESSO PARA
A LAMINAÇÀO DE METAIS POR TEN-
4SAO", privilegiado pela patente, supra
ixarada, de propriedade da AKMZHN
COMPANY.

ABC
DAS MÃES

A venda em todas as Hvrarlas

Dr. Francisco Laport
Cons.: 13 de Maio, 38 — IO.0

(Diariamente : tels. 42-8901 e 38-3075

CAUTELAS CAIXA
ECONÔMICA

Compramos. Procure-nos. Negócios se*
rios e rápidos. Trav. Ouvidor (Sachet) íi

Sociedade Anônima
Transportes Rio

e Minas
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA
Sao convidados os senhores aolo-

nlstas a se reunirem cm assembléia
geral extraordinária, no dia 21 do
corrente mês. às 15 horas, na sede da
sociedade à Avenida Rio Branco n.°
SI, 2,o andar, para deliberarem sobre
a reforma dos estatutos, de acordo
com o decreto-lei n.° 2.627, de 26 de
Setembro de 1940. Rio de Janeiro, 8
de Mato de 1941. Álvaro Miranda —
Dlretor-presidente. .1. Nanei do Pa-
trocinio, dlretor-gercntt.

SOCIEDADES ANÔNIMAS
Realizam-se, hoje, as Assembléias Ge-

rals de Acionistas das seguintes Com-
panhias:

Coty S. A. B. — Extraordinária, às
10 horas, à rua Figueira de Melo, 301.

Fundição Indígena, S. A. — Ordlna-
ria, às- 13 horas e Extraordinária, às
15, à rua Camerlno n. 150.

Sociedade Exportadora de Café 8. A.
Extraordinária, às 15 horas, à rua

da Quitanda n. 199, 2.° andar.
Companhia Nacional de Papel 8. A.

Extraordinária, às 10 horas, a rua
Sousa Barros n. 140.

Banco Mercantil do Rio de Janeiro,
B. A. — Extraordinária, às 15 horas, à
rua 1.° de Março n. 67.

Companhia de Níquel do Brasil — B*.
traordlnarla, às 15 horas, à rua Ro-
drlgo Silva n. 34-A, 1.° andar.

Bordalo, Brenha, 8. A. — Extraordt-

NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E AÉREA

Data - Vapor - Proced. e Destino . Tel. da ©•«•

DA EUROPA PARA AMÉRICA DO SUL

Proced. Cbcj. I Navios Saidas

Rio .
Rio .
Rio
Rio .

16
20

Camamu . .
Curitiba . .
Rod. ai.'os .
F. Camarão

Destino Tel.

B. Aires 23-3756
B. Aires 23-3756
B. Aires 23-375B
B. Aires 23-3756

DA AMERICA DO SUL PARA A EUROPA

B. Aires . 20 i C. B. Bsperan. 20 Bllbau . 33-1032

Da A. do Sul para ob EE. UU. e Japão

Rio .
Rio .
Rio .
RIO .
B. Aires ,
B. Aires .

15
15
17
18
20
21

Tiradentes . 15
Cairú ... 16
Mldosl ... 17
West Maximus 18
Argentina . 21
Kanto Marú . 20

N. York 23-3756
N. York 23-3758
N. York 23-3756
Norfolk. 43-0910
N. Yorn 23-3756
Japão . 23-1532

SAIDAS PABA O NORTB

lSlArarangua - Cabed. 23-3960
16)D. Pedro I - Belém 23-3756
16ITambaú - Reolfe . 23-6100
17ÍCampeiro - Belém. 23-3668
17|ltapé • Belém . . 43-3424
17|C. Capela - Aracaju 23-3756
18 Carioca - Cabed.o 23-3756
18 Araguá-Canavlelras. 33-3566
18 Bocaina - A. Bran. 23-3758
18|Itapoü - Aracaju . 43-3124
19|Plrangl - Belém . 43-2708
19lApodl - Aracaju . 43-2708
20|TibagI • A. Branca 43-2103
23ID. Caxias - Manaus Í3-3756
23lButià - A. Branca 23-6100
25JCarioca - Cabedelo 23-3756
29lAraraq.i* - Cabed.o 33-3666
30ICte. Riper - Belém 'a.v-3758
30|Caxlas - Recife . 23-6100

Herval - P. Alegre . 23-6100
Cubatfto - Laguna . 23-3766
Asp. Nasel. - Laguna 23-3756
Deelodge - Santos . 43-0910
Mldosl - Paraangua 23-3766
Araranguá-P. Alegre 23-3566
Cte. Alcidlo - P. Aleg. 23-3756
Bandeirante - P. Ale. 23-3756
Ana - Florianópolis . 23-3443
O. Pinho - Laguna 43-4748
Tutóla - S. Francisco 23-3756
Laml - Itajal . . . 43-2708
Lacuna - S. Francisco 23-3443

18|Italpava - Iguape . 43-3424
191 Araxá - P Alegre . 23-3566 0
20|Itapura - P. Alegre. 43-3124
22|Arntimbô - P. Alegre 23-S'-0fi
9<'r>. Hoeper.ke-Florlano. ->3-3443
27|Max - laguna . . . 23-3443

METRÓPOLE
Companhia Nacional de

Seguros Gerais
ASSEMBLÉIA GERAÍi

ORDINÁRIA
2." CONVOCAÇÃO

Não ae tendo reunido a Assem-
bléia, em 1." Convocação, por fal-

I ta de número legal, são os Srs.
dinarla às 16 horas, à Avenida Rio Acionistas convidados, em 2.» Con-

Mina,nde Ferro, 8. A. _ Kxtraordi- vocação, para a Assembléia Oe-
narla, às 14 horas, à Avenida Rio Bran- ral Ordinária a realizar-se no

narla, ãs 17 horas, à Aven. Rio Bran-
co n. 89.

Companhia Imobiliária Admmlstrati-
va, S. A. — Extraordinária, às 14 ho-
ras, à Avenida Rio'Branco n. 28.

Companhia Hanseatlca — Extraordl-
narla ,às 14 horas, à rua José Hlglno
n. 119.

Alberto Cocosia, S. A. — Extraordl-
narla, às 14 horas, à praça Mauá. n. 7,
17.o andar.

Edificio Martlnelll, 8. A. — Extraor-

ESPERADOS DO NORTE

15|Araraquara - Cabe. 23-3566
15lR. Alves - Manaus 23-3756
16lBandelrante-Natal . 23-3756
20lFarrapo - Natal . 23-37.'i6
20lA. Benev. - Aracaju 23-3756

Dos EE. UU. e Japão para a A. do Sul

N. Orlea.
Baltlmore
N. Orleans
N. York .
N. Orlea.
N. York ,
N. Orlea.

10
17
18
31
25
26
31

Camamú .
Mormacter ,
Dclnorte .
Brasil .
Rio Branco .
CulabA .
S. Campos .

10
18
18
32
25
26
31

Rio . . 23-3756
B. Aires 43-0010
B. Aires 23-4134
B. Aires 43-0910
Rio . . 23-3756
Rio . . 23-3756
Rio. . . 23-3750

ESPERADOS DO SUL

15|Laguna - S. Frâncls. 23-3443
16|Tambaú - P. Alegre . 23-6100
16|Bocaina - Santos . 23-3766
18|Cte. Capela - P. Ale. «W-3756
20|C. Hoepecke-Ploriano. 23-3443
22'Butiá - P. Alegre . 23-8100
25|Max - Laguna . . . 23-3443
29|Caxias - P. Alegre . 23-6100

Chegada — Proced.

168,
15B.

Paulo .
Horizonte

15|S. Paulo . . .

lglBelem e rtecito .
ISIS, Paulo . , .
ir. ü. Aires . . .
15|Mlnml . . . .
15]Bollvla c M. Or.

Nav. Aérea
Vasp . .
Paqalr .
Panalr .
Vasp . .
Cnndor .
Condor .
Vasp . .
Pan Am.
Pan Am.
Condor .

Airways
Airways

Destinos — Salda

S. Paulo . . .
B. Horizonte ,
Gov. Valadares
8. Paulo . . .

co n. 26,
Estaleiros Oruielro de Snl, 8. A. —

Extraordinária, às 10 horas, à Avenida
Rio Branco n. 26.

Companhia Predial Guanabara, S. A.
Extraordinária, às 16 horas, à Ave»

nida Presidente Wilson n. 164, 12.o an-
dar.

Companhia Nacional de Tecido» Nbm
Amérloa — Extraordinária, às 14 ho-
ras. à rua SSo Pedro n. 69, l.o andar.

Construções Aeronáuticas, 8. A. —
Extraordinária, às 15 horas, à Avenida
Almirante Barroso n. 81.

Consorolo Paulista — Extraordinária,
às 14 horas, no largo da Carioca n. 14,
2,o andar.

Banco Su! do Brasil — As 14 horas,
à 'Avenida Rodrigues Alves ns. 303-331.

Companhia Brasileira de TorrefaeSo
e Moagcm — Extraordinária, às 13 ho-
ras, à rua Figueira de Melo n. 9.

Companhia Construtora Baerlelm —*
Extraordinária, às 10 horas, à Avenida
Rio Branco n 134, 5.o andar.

Casa Leandro Martins, 8. A.  n.e
convocação). Extraordinária, às 10 lio-
ras, à rua do Ouvidor n. 93, l.o andar.

Companhia Predial Guanabara, S. A,Extraordinária, às 15 horas, à Ave-
nida Presidente Wilson n. 164, 12,o and.

Itaoca, S. A. — Extraordinária, às 17
horas, na sede social.

Sociedade Industrial de I.adrllhos, 8.
A. — (3.a convocaçáol. Extraordinária,
às 15 horas, à rua Conde de Leopoldl-
na n. 702.

S. A. Industrias Reunidas Tlngna —
Extraordinária, às 14 horas, à rua Dr.
Sâ Freire n. 288.

Paulo
Aires

15
15
15 .

16 f15 I

CONVITE
Convidam-se todos os associados e

amigos do Sanatório Modlco-Clrúrgico
da rua Sfio José 110, l.o, a assistir
à missa em açlío de graças pelo anl-
versario de sua fundaçio, amanha,
16 do corrente, às 9 horas, no altar-
mor dn Iffreja de Kfio Francisco de
Paula, no Largo de Sao Francisco.

Dr. Heitor Achi!'s
Tuberculose. Dornçns dos pulmoM,Ralou X. Killflrln Nllnmex, 7." -

TolS.l 27-2105 e 42-:«l7l

próximo dia 26 do corrente, As
15 horas, na sede da Companhia,
A rua Primeiro de Março, n.° 88,
nesta Capital, para o fim espe-
ciai de tomar conhecimento do re-
latorio da Diretoria, Balanço, da-
monstração da Conta de Lucros
e Perdas, Parecer do Conselho
Fiscal, referentes ao exercido ãe
1940 e deliberar sobre os mesmos,
assim como eleger os membros do
Conselho Fiscal, e seus suplen-
tes que deverão Servir no exeroi-
cio de 1041 e preencher as vagas
existentes na Diretoria por terml-
nação de mandato.

Continuam à disposição dos Sra.
Acionistas os documentos a que
se refere o art. 99 do decreto n."
2.627, de 26 dè setembro de 1940.

Rio de Janeiro, 12 de março de
1941.

Pela Diretoria — F. SOLANO
C. DA CUNHA, presidente.

S. A. Barranco Branco
Sociedade Civil.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA

3> CONVOCAÇÃO
Convidam-se os srs. acionistas para

a reunlfio extraordinária que se reali-
zara no dia 19 do corrente, às 14
horas, na sede social à rua Dr. Sntta-
mini, 69- A.

Ordem do dia : — 1. Adaptação dos
Estatutos às disposições do Decreto-
Lei n.o 2.027, de 26 de setembro de
1940; 2. Eleição de Diretores e mem-
bros do Conselho Fiscal dc conforml-
dnde rom a reforma estatutária; 8.
Trnnsfnr—nçfio da Sociedade que pas-
sara a *'r comerrlal, consoante a dis-
jinsicilu do tt único dn art. 2 do mm-
i-lonaclo Decreto-I.cl; 4. Todos o» de-
mais assuntos que se prenderem à rn-
forma olirigatorla c iia IpIs rm vi-

| gori 6. Exnmr da situação atiiul dn
Smiriliiilr c nirdlri.1* qup Ihi* Ncjam
utels, nu visem a liquidação dciliiillia
dr hcns nagrooloi,

Rio ile Janeiro, 8 dr m.n» dp IUII
O Diretor, M. PERESTRELLO RE

CARVALUOSA.

"Envolucros Invioláveis
Sealcone S/A."

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
São convidados os Srs. Accionistas

a se reunirem em Assembléia Ordlna-
ria, às 14 horas do próximo dia 24,
na sede social, à Avenida Rodrigues
Alves, n.o 743|íi, afim de deliberarem
sobre o Relatório, Balanço e Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exer-
ciclo financeiro do ano 1940, assim
eomo elegerem os membros do Conse-
lho Fiscal o respectivos suplentes, alem
de outros assuntos dc Interesse da
Sociedade. — A DIRETORIA.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA
Sfio convidados os Srs. Aeelonistas

a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, às 16 horas do pró-
xlmo dia 24, na sede social, à Ave-
nida Rodrlgnes Alves, n.o 743]8, afim
de deliberarem sobre a reforma dos
estatutos da Sociedade, adaptando-os
ao determinado pelo Deoreto-lei n.°
2.627, de 2(5 de setembro de 1940. —
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1941 —
A DIRETORIA.

METRÓPOLE
Cia. Nacional de Segu-

ros de Acidentes do
Trabalho

ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

2.» CONVOCAÇÃO
Não se tendo reunido a Assem-

bléia, em 1." Convocação, por fal-
ta de número legal, são os Srs.
Acionistas convidados, em 2."
Convocação, para a Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se no
próximo dia 26 do corrente, às
16 horas, na sede da Companhia,
a rua Primeiro de Março, n.° 88,
nesta Capital, para o fim espe-
ciai de tomar conhecimento do re-
latorio da Diretoria, Balanço, de-
monstração da Conta de Lucros
e Perdas, Parecer do Conselho
Fiscal, referentes ao exercício de
1940 e deliberar sobre os mesmos,
assim como eleger os membros
do Conselho Fiscal, e seus suplen*
tes que deverão servir no exerci-
cio de 1911 e preencher as vagas
existentes na Diretoria por termi-
nn^ão de mandato.

Continuam A disposição dos Srs.
Aclnnlslas os documentos a que
se refere o art. 99 do Decreto n.°
2.627, dn 2(1 dc setembro de 1010.

i?io dn. Janeiro, 12 de março <le
10-11.

Pola nirotnrla — F. SOLANO
C. DA CUNHA, presidente.

v

SOCIEDADE ANÔNIMA PEDR0SA JOPPERT
Ata da Assembléia Geral Extraordinária rl>%

Sociedade Anônima Pedrosa Joppert
realizada em 18 de Abril de 1941

Aos 1B de Abril de 1941, na sede social à rua Visconde de Inhaúma n.»
39 - 5.° andar, nres?ntes todos os acionistas da Sociedade Anônima Pedrosa
Joppert, em liquidação devidamente acreditados pela apresentação de seus
titulos, assumiu a presidência o lioutdante, sr. Gustavo Joppert, que cons-
titulu a mesa convidando para secretários os acionistas Jorge Barreto de
Albuquerque Maranhão e Armando Joppert.

Iniciados os trabalhos, o presidente sr. Gustavo Joppert comunica ha-
ver consultado o Conselho Fiscal, e deste haver recebido o parecer favo-
ravel, quanto à cessão dos créditos que constituíam o remanescente do atl-
vo da Sociedade, aos Srs. Pedrosa Joppert & Cia., conforme escritura la-
vrada aos 17 de Abril deste ano, no 18.° Oficio desta Cidade, lendo as sa-
gulntes peças:

limos. Srs.
Membros do Conselho Fiscal;
Usando as atribuições que me foram conferidas pela Assembléia Geral

Extraordinária de 16 de Outubro de 1940, resolvi, para maior rapides d»
liquidação, ceder os créditos que formam o ativo da Sociedade Anônima
Pedrosa Joppert, no valor global de Rs. 118:522$750 (cento e dezoito contot.
quinhentos e vinte e dois mil e setecentos e cincoenta réis), pela quanti»
de Rs. 60:0006000 (sessenta contos de réis), aos Srs. Pedrosa Joopert &.
Cia., desta Praça.

Para melhor elucidação do aspecto Jurídico, envio anexo a copia da
escritura lavrada em notas do 18.o Oficio, a fls. 30 v. do livro n.o 378»
aos 17 de Abril do 1941.

No tocante ao aspecto econômico, os simples fatos do recebimento to">-
dlato e do possivel encerramento da liquidação bem elucidam Vv. Ss.

Cumprindo o dever legal, peço a Vv. Ss. se manifestem a respeito.
Cordialmente

(a) GUSTAVO JOPPERT, Hquldants
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Sociedade Anônlwn

Pedrosa Joppert, examinando a escritura celebrada pelo liquidante com oa
Sr.-,. Pedrosa Joppert & Cia., em notas do 18.o oficio, opinam pela «ua apr"-vaç&o.

(ae.) Dr. .TOSE FERREIRA DE SOUSA
TOBIAS FIGUEIRA DE MELO
RAUL GOMES PEDROSA

Bm seguida 16 a escritura de cessSo, lembrando que, por s* trattw tis
Instrumento publico, n&o havia necessidade de transcrição nesta A*a.

Relata ainda ter aplicado o preço recebido no pagamento aos aeionlsMjno rateio final, conforme quitações, que exibe e que declara estarem a <ils»
posição de quem as desejasse ler. Refere, finalmente, que a Sociedade narls,mais tem a haver, Já tendo solvldo o passivo conhecido, exceção apenas tí-s
uma ação ordinária proposta orlglnarlamente perante o Juízo da B.» Va^
Cível, pela Companhia Naeional de estamparia, Julgada improcedente poisentença de primeira Instância, proferida aos fl de Agosto de 1937, or» »=t
grau de apelação, esclarecendo qu» ele liquidante resolveu assumir indhi-
dualmente a responsabilidade das oonsequenclas de tal açío, para evite»
que a liquidação ficasse em suspenso ate a ultimação do pleito. CorrobArando as suas alegações, o Br. Presidente T* o Balanço Final • o Parow
do Conselho Fiscal, ambos do teor seguinte:
BALANÇO riNAL*.

Ativo existente em 31 de DweiBbro d» 194o  l»:T30>O8t>Importância levada a Lucros e Perdas  309:S91$480Importância paga aos Srs. Aeionlstas no ra-
telo final  70:138*840

PARECER DO CONSELHO FISCAL: a7fl:"°$09° ^^^
O Conselho Fiscal da Sociedade Anônima Pedrosa Joppert, em liquida-efio, tendo examinado todos os atos praticados neio seu liquidante na fassde liquidação, e os encontrando em ordem e em termos de serem aprova-dos, opina pela aprovação de suas contas finais.
Rio de Janelrn. 17 de Abril de 1941.

(as.) Dr. .TÓSÉ FERREIRA DE SOUSA
RAUL GOMES PEDROSA
TOBIAS FIGUEIRA DE MELO

Pedí„» Palavra o acionista Sr. José de Almeida Cardoso, que consulta *
SS.iSh.5. ._£ qUfl. CSiB inf.or.m,1JsS eRtRo Presentes todos os acionistas daSociedade, representando a totalidade das aeoes. Obtida resposta aflrmati-
«í;n«fpo ».e naver,° Sr- Presidente consultado os documentos necesasrios.propõe o mesmo senhor o seguinte:
pnt„ra'°p»iThva'-it 

" Assem^léla ratifique e aprove a cessão constante da es-
?nn?rüa 5omf,os ^iB- E?dro,sft JODnert; & Cia., em notas do lS.o Ofl-cio, e o parecer do Conselho Fiscal a isto referente2,o — que a Assembléia aprove o" Balanço Final,' as contas do liquidar-te o o parecer do Conselho Fiscal, dando a todos nlena. e eerãl Quitaçãoe decorando encerrada a^liquidação da Sociedade Anônima Pedrosa Joppert"

n„»t ft^7r.4q ,L 
assembléia aprove a resolução do liquidante, em virtude n*qual ficará ele pessoalmente responsave pelas conseauenclas Ál o-Un nro.posta pela Companhia Nacional de Estamparia 

consetluenclIl!l dl- a«»° fr"

..i... 
"~ ílue encerrada, a liquidação a Assembléia confira noderes ao lí-

fl» SnHM.r.?fedB ele nos, atos necessários ao cancelamento eb*xa da Sociedade Anônima nos registros de comorpin « «.. .«i..ti-*_, A
çals. 

o que o liquidante cumprir* Mb responsabilidade pessoal »P sem Õuetorne preciso nova assemhiéi» „„ ,„„„!,... ".,UJ?„ Pes'oai e sem que^7- ""!ílft "u reunm°- - Posta i.votos.posta unanimemente aprovada. foi a pro-
me determinou lovfasií"Vsy,"'AfoEm.„ C0«seq,IBncla. do 1ue o Sr- President»
com plena a ¦ «erâT oultacfto a Ô,„ie ,.e"cerrnmento definitivo ds Sociedade.
valVT"«"dn' assildTenfdua" vT,' mo nTl&T^i, 8Chtt<,s Pm °rrinm,
a-ulsn para arquivamento no Departamento n\J ™«, Pí Pí'°.* e .n.utri1 em pa^'

Rio de Janeiro. 18 de Abril de 
"Sil NRClonal de Industria * Comercie

(as.) OITSTAVO JOPPERT
JORGE BARRETO
Í?A?„ÍE. ^i?EIDA CARDOSO
MAURO PEDROSA JOPPERTTOBIAS FIGUEIRA DE MELODr. JOSfi FERREIRA DE SOUSARAUL COMES PEDROSA
MAURÍCIO PEDROSA JOPPERTLUIZ ALVES DA rilNHA
ARMANDO JOPPERT
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EXERCITE A SUA MEMÓRIA
AS CINCO PERGUNTAS DE ONTEM

E AS RESPECTIVAS RESPOSTA3

1.15G—Quando foi fundada a Fa-
culdade de Direito dc l'cr-

nambucn ? — Em 15 de maio de 1828;
primitivamente, era Academia deCencins Jurídicas e Sociais, emOlinda.

1.157—Onde fica a cidade brasilei-
ra dc Porto Nacional ? —

Em Goiaz, sobre o rio Araguaia.
1.158—° "onde dc Cavour quem
,. ,, fni " —* ° maior estadiíataitaliano do século XIX, que promo-veu e realizou a unidade política da
península.
1.159—0nt*e. segundo a lenda, se

situava o Eldorado 7 — Âmargem dc um pretenso lago Pari-na, na Venezuela, ocupando um ter-r tono cie ouro masslço c pedras pre-ciosns. ,

1.160—tluem fundou, e quando, a
rldade paulista de Taubn-le • — Jacques Pclix, cm 163(i, ten-

LUTOU: — Responda mentnlmenli
às peraruntas abaixo, « depala con-
Irnnte «uns respostas rom *¦• nossas,
que serão publicadas amanhã :
1161 - Quem íoi Benevenuto

Celini ?
1162 - Quando começaram a

circular na capital de S.
Paulo os bondes elétricos?

1163 - Antes de ser orienta-
dor de um povo e criador
de uma religião, quem
fora Maomé ?

1164 - Em que ano o impe-
rador Constantino fun-dou Constantinopla Y

1165 - Quem foi Franccsca
de Rimini ?

do o primitivo arraial o nome deS. Francisco das Chagas.

WrfllTl(ll)Hfl.
11.15- M5
3.30-5.40
8el0H*.

iSlMarioai
ESWP/OS

Radiofonices
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* -9* «V

CRISPIM SANTOS

A primeira se-
mana deste

mês foi dedica-
da, nns Estados
Tinidos. W músi-
ca, denominando,
por isso a se-
mana da músi-
ra... liste ano,
a Semana d a
Música focalizou,
om toda a nação
americana a me.
loilia das Ame-
ricas. Nísse
sentido, a Nàtin-
nal Brnndeasting
preparnu uma se-

r le Interessan-
. tissima de trans-missões especiais, algumas das .pialsinspiradas nns rilmos típicos de va-rios paises sulamericanos e que fo-ram relransmitldas nns Estados Uni-dos pelas estações filiadas à cadeia daN. B. C. A maioria desses programasde erancle valor cultural e artístico foirelransmitlda por onda curta pelasemissoras internacinnais WNBC, WRCAe WNBI. A parte musical dessas trans-

missões esteve a carcn do cnnheeidn
diretnr da Orquestra Sinfônica de Cor-
das da tf. B. C, sr. Frank Black.
Crispim Santos foi nm dos locutores em
lingua portuiruesa.

+ «
^ apresentação de "Fuga", hoje, no

Teatro pelos Ares. da Mayrink Vel-
ga, marca o inicio, segundo o que anun-
cia aquela emissora, de novos proces-
sos adotado*: na rariiofonização do cé-
lebre romance de Ethel Vance. Osvaldo
Gouveia é o autor do entrecho extraído
do livro. E César Ladeira é o Intér-
prete principal, secundado por Teresa
Costa e Corclella Ferreira.* *
"garhas de Mnllin". o Interessante

programa humorístico de Sebas-
tiáo Fonseca e "Noticias Bibliográficas'*,
prngramn cultural de Õucirnr Júnior,
sin as grandes atrações de hoje na Ra-

dio Ipanema. "Barbas de Molho" esta-rA no ar precisamente às 21.15 hnras
e "Noticias Bibliográficas" ás 22.10,este último na interpretação dc Manuel
(le Nobreza.

* * *
pimpinela Escarlate, o famoso perso-nngem criado pela baronesa de Ore-
zy Invade o ar. Petcr Creswell o esta
apresentando no microfone da BBC no
programa local.

A personalidade rio famoso dnndl ln-
glís que vagueia pelas ruas de Paris
como um perfeito ocioso e que na rea-
lidade se dedica a salvar cabeças aris-
toòrátlcas da guilhotina, nunca fnl su-
perada pelos seus multo.'., imitadores.

Nesta época em one o terrorismo oa-
rece querer reinar de novo sobre a Eu-
ropa. a ressurreição deste radio-tear.ro
pnrece multo oportuna.* *
^manliã, às 21,30 hnras. teremos na

A-í), outra apresentação ria Oro,"*-'5-
tra Brasileira rie Sanfonas, organizada
e dirigida pnr Muraro.* *
(Comemorando a data anlvcrsarla dc

Lima Barreto, transcorrida ante-
ontem, o programa "Memórias do Rio",
Iniciativa do "Guia Rex", ao mlcrofo-
ne da Radio Educadora. ínresentou on-
tem uma interessante audição em ho-
menasem ao saudoso escritor da terra
carioca. * *

CORRESPONDÊNCIA
DECEPCIONADO (Riol — Náo há riil-

vida de que o sr. tem razão. E tem
tanto mnls razão ainda, quanto é cer-
to que sou eu mesmo quem redice o re-
ferido programa. E é por isto. tambem.
que lhe assisto o direito desta expll-
cação. Quando eu anunciei a aoresen-
tação de Strauss pretendia, realmente,
escrever o esboço biográfico desse gran-
de músico. Por motivo particular, não
me foi possível, entretanto, satisfazer o
prometido. Tive. então, de lancnr mão
do velho Brahms. que. por felicidade.
Ja estava pronto. Mas. a vez dc Strauss
chegara — e isso. possivelmente, na pró-
xlma segunda-feira...

C. R.

3iiLi-mT.

r/iio.«-Tm.2r*4w.éi4t-»
QRGOnDlCIOnflDO

IIÍ11I1I1HA
II.I5-I.I5i
3.30-5.40
8-zlOHi.

ALBIUÍAl
SALV€ "€L€e5M*

NO MAIS
ÍSFUSIANT€ FILM

DESTfS 1941
ANOS I >¦MiÜil

3BÍSIIH
PAUL WHITEMAN^orchestrawmMMMm

(STR1K£ UP TH£ BAND)
-Is\5, tilm« não será exibido •m nenhum cl-
nema do Distrito Fedtfral, pelt» menoi, dti-
rante um ano, a nào «er no Clne W|etrô!

HOJE tiLTimo d

fep-fcfFcTne-JORnRl BRRSiieiRO (dq d.í.p

PROGRAMAS PARA HOJE
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J- ouça HOJE
MÍCK£YtJl/DYE OUTROS DE"OG£/
DA ALEGRtA "NUM "SPECIAL BROAD-
CASTIN&WeHOHENAGMàoNOÍÍQ PUBLICO!

StNTON/SE PARAl
RADIO MAYRINK VEIGA - d l hora

is TUPI Á5 4.15J
•• CLUBdoBRASIL &5'30
•• JORNAL do BRASIL ás 7.3Q

CRUZEIRO do SUL ás7.30gl CRUZEiRQdoSUL a
Sõ"ii g i ^^^^^^^__^______Wí

MOVIMENTO TURFISTA

O "CLÁSSICO RAUL DE CARVALHO"
O ENCONTRO DE SPITFIRE E A PA RELHA CADES - CAJOAÍ — UM BOM

"HANDICAP" — AS PRIMEIRAS COTAÇÕES PARA SÁBADO
Nova agencia de apostasDol« programas cheios ficaram

organizados para as próximas re-
uninea no Hipodromo da Gávea.
Kels carreiras, no sábado, e oito,
no domingo, serão presentes aos
"ossos turfistas. T*a reunião de
•lorningo, a principal prova é o
'Clássico Raul de Carvalho", na
("(••taneia de 1.200 metros, onda
irão medir forças o jrometedor
Cades e Spitifire, filho de Sar-
cento, tido pelos técnicos como
o ponto alto da geração que es-
tveiou no corrente ano.

A parelha do Stud Paula Ma-
• hado, ao contrario do que era
*sr>erado, não contará com Car-
p'nr*ho."~ 

a tarefa ficou entregue ao In-
?loto, que levara uma ótima au-
xlliar em Cajoai.

Nossas cotações para
sábado

Programa de do-

PRIMEIRA CAR-
REIRA — PRÊMIO
CLÁSSICO "RAUL
DE CARVALHO" —
1.200 METROS —
(ap.) — Jlcis
20:000$000:

Spitfire
Cinema
Cadcs.." Cajóal.

Quilos
. 53

50
57
51

PRIMEIRA CAR-
REIRA — PRÊMIO"INDA1ATVBA" —
l.fion .lff.'7'nOS -
8 000$000:

Ks.Cs.
1-1 Frã-Pina 48 40
1-3 axum 58 30" •:( Controle 54 35

>•*. Kapolit, 54 40
5 Oceano 50 50

SECUNDA CAR-
REIRA — PRÊMIO" P * / A L " —
1 200 METROS —
S*00OS0OO:

Ks, Cs.
1-1 õranrial 54 27
3-5 Piraric. 54 30
3-3 Clarln. 50 40

4 Oh' 'Af- 52 40
4-5 Tapimara 50 35

' r. Pnra 54 50

TFRCF.1RA CAR-
REIRA — rPF.MlO" B n R N B V " —

I 100 METROS -
* Oi nsnoo:

1-1 Pcrdula. 52 30
3-2 Iokosuka 55 25
S-3 Uraquit 53 40'• I'nica ré 52 40
*-5 Divertido 50 35

1 'Jrussan, 56 40

_ QUARTA CAR-
REIRA — PRÊMIO" in.iT H" —
1 500 METROS —
4'OOOSOOO:

"BETTING"
Ks. Cs.

1-1 Oltlcoró 54 25
2-2 America. 58 40

3 Lido 56 50
3-4 Californ. 52 35

5 Seymour 58 50
4-6 Gablno 56 35

7 V. Sereno 53 35

QUINTA CAR-
REIRA — PRÊMIO"YANKEE" —
1.200 METROS —
(5:0005000:

"BETTTNO"
KS. Cs.

(np.1 6:0004000:"BETTING"
Qtíilos

1-1 Cedro 55 22
2 Dllca 53 60

2-3 Ampel 53 35
4 Anira 53 30

3-5 Capelo 55 50
6 índio 55 50

4-7 Tiherium 55 40
8 Cururlpe 55 30

" Taquaret. 53 30

SEXTA CAR-
REIRA — PRÊMIO" GLORISTA " —
1.500 METROS —
5.000S000:

"BETTING"
Ks. Cs.

1-1 Obuz 52 35
2 Nicodemo 58 35

2-3 Resera 51 30
** Pojaquar. 52 30

!-5 B. Keaton 57 40
6 Anajá 51 40

4-7 Kilva 58 50
8 .larandl. 51 50

SEGUNDA CAR-
REIRA — PRÊMIO"SANTELMO" —
1.500 METROS —
lap.) — 7;O0OSOOO:

Quilos
1-1 Porá.... 53

2 Iporanga 53
2-3 Genipar. 53

4 Dalma.. 53
3-5 Rosab... 53

6 Qulnzlnho 55
4-7 Aquiles.. 55

8 Tabu.... 55

TERCEIRA CAR-
REIRA — PRÊMIO'BRACOBI" —
1.000 METROS —
ínp.O 10:0008000:

QIÍÜOS
1-1 Clria... 54

2 Carpete. 54
2-3 Peráu..

*• Corrida.
3-5 Elenita.

6 Condor.
4-7 Acetona

8 Aripca..

1-1 Polo
Barulho.
Malco...

2-4 Danglar.
b Bárbara.
6 Zurlck..

3-7 Carocho.
Tambor.
Mermo7..

410 Capoeira
11 Tipóia." Zoroast.

55
55
55
55
53
55
55
55
55
53
53
55

54
54
54
54
54
54

SEXTA CAR-
REIRA — PRÊMIO•' ARIGUANA " —
1.400 METROS —
(ap.l 6:0005000:"BETTING"

Quilos
1-1 Aprikose 50

2 Galbú...
2-3 Apls

Samamb.
Albarrã.

3-6 Darte...
Secretario
Ará

4-0 Malisana
10 Patavlna" Itacuatl.

50
54
48
50
50
50
48
43
56
56

São T'au!o por lago e Distincion, de
criação do sr. Antenor Lara Campos e
propreidade do sr. Carlos Mendes Cam-
pos. Tratador Gabriel Reis.

ELENITA. feminino, zaino. 2 anos, S.
Paulo, por Bambu e Maimará de cria-
ção e propriedade da sra. Zelia Gon-
zaga Peixoto de Castro. Tratador Ota-
cilln Maria.

CINEMA, feminino, alazão, 2 anos. S.
Paulo, por Bosphorc e Orne, de criação
do sr. Lineu de Paula Machado e pro-
priedade do sr. Manuel Mendes Canv
pos. Tratador Celestino Gomez.

ACETONA feminino, alazão, 2 anos,
São Paulo, por Middle West e SImpa-
tia, de criação do sr. Antenor Lara
Campos e propriedade do sr. Benja-
mim Braga. Tratador Gabriel Reis.

QUINZINHO, masculino, castanho, 3
anos. São Paulo, por Belfort. e Khuya,
de criação do sr. Rodolfo'Lara Cam-
pos e propriedade do sr. Rafael Malcr.
Tratador Adolfo Bernardini.

DALMA. feminino, alazão, 3 anos, S.
Paulo, nor Taciturno e Glbera. ri» cria-
cão e propriedade do sr. A. J. Peixoto
de Castro Jr. Tratador Pedro Gusso.

As a.gencks do .Toclícy Clube
vão sendo rlis .minadas em nos-
na. capital. S;'ibado próximo será
inaugurada mais uma em Cas-
cadura.

IPANEMA <rRH-8)
19 — Boa noite para você. Trograma

de estúdio. Roberto Mala. Emtllnha
Borba. 19.40 — O mundo sabe sorrir,
Renato Braga. 21 — Emilinha Borba.
Cinco minutos da cidade. Renato Bra-
ca. 21.30 — Ida Melo. Roberto Mala.
22.40 — Noticias blhliogríficas da P R
H-8. 23 — Boa noite para você.

M. HA EDUCAÇÃO (rRA-2)
19 — O dia rie hoje há muitos anos.

Através rios livros. 21 — Orquestra Sin-
íônlca Brasileira (Teatro Municipal).

IMF. DA PREFEITURA (rRD-5)
17 — Jornal dos Professores. Prog.

lírico e sinfônico. 19 —' Hora da Pre-
feitura. Prog. de canções c de orques-
tra. 21 — Concerto (Teatro Municipal).

M. VEIGA (PRA-9)
18 — Balangandãs. Estúdio. 19 —

Nho Totlco. 19.30 — Ciro Monteiro.
21 — Muraro. Grande Otelo. Ciro Mon-
telro. As quatro notinhas mágicas.
21.30 — Alvarenga c Ranchinho. 

"22 —
Teatro, com a peça "Fuga".

TUPt (PRG-3)
18 — Lulzinha Carvalho. Gilberto Al-

ves. Estellnha Egg. 18.45 — Esportes.
19 — Boa noite. 19.30 — Livro de Re-
ccitas. Paulo Garcia. Piano e violão,

21 — Gilberto Alves. Dramas da vida.
21.15.— Ghita Yamblowsky. 21.30 —
Compositores anônimos. 22 — Estelinha
Egg. Gilberto Alves. Ghita Yamblows-
ky. Orquestra. 23.30 -— Penumbra, 24
— Boa noite.

HORA DO BRASIL
O suplemento musical para a Hora

do Brasil de hoje, consta dc um pro-
grama rie música vocal e Instrumcn-
tal. Interpretado por Fernanriina Mar-
quês. cantora, Cláudio Santoro. vio-
linlsta, e Mario Azevedo, pianista.

NACIONAL (TRE-R)
18.30 — Programa estúdio. 19 — Ria

se quiser. A volta de Frank Vernon.
Programa no palco. 21.30 — Canção
do dia. Orlando Silva. 22.10 — Olha a
onda. Conhece esta? 23 — Serenata.

BANCO DOS ESTADOS
DEPÓSITOS : Trazo Fixo 8 % — Aviso Prévio 6 % — Com retiradas do
juros mensais a liliilo de renda. — DESCONTOS - CAUÇÕES - APÓLICES,
Compra, Venda e Administração de Imóveis. Travessa do Ouvidor, 28.

A exemplo de Teruel...

QUARTA CAR-
REIRA — PRÊMIO"BOLEADOR" —
1.(100 METROS —
iap.l fi.OOOSOOO:

Quilos
1-1 Barnum 54
2-2 Astor  50

3 Veleda.. 49
3-4 Te.molo.. 57

5 N me es. 57
4-6 Yankee 53" Grumete 58

QUINTA CAR-
REIRA - PRÊMIO"ALBATROZ" —
1 600 METROS —

Mudou de nome
A potranca Alfa.fa, alistada na

r*!>nião de domingo, passou a
ehamar-se Arlsca.

SÉTIMA CAR-
REIRA — PRÊMIO"BANDIDO" —
2 000 METROS —
(np.) 10:OO0S000:"BETTING"

Quilos
1-1 Poquito. 54
2-2 Taitú...

3 Clmltarra
3-4 Paulista.

5 Pavlus..
4-6 Mlsslsipi

7 Davi

ADQURIDO NA
POR 140 C

ARGENTINA,
NTOS

58
49
53
49
55
52

OITAVA CAR-
REIRA — PRÊMIO" .IAMUNDA " —
1.800 METROS —
(op.) 6:000$000:

Quilos
1-1 D. Stela. 48
2-2 Cabiúna. 51
3-3 Farsala
4-4 Canoa.

5 Alço...

O sr, Antenor de Lara
Campos adquiriu, na Argen-
tina, pela quantia de :140:000$,
em nossa moeda, o platino
Zurrum, atual menti, com Ires
anos e filho de Congreve, re-

produtor destacado na Argen-
tina.

O novo defensor da jaqueta
lilás será desembarcado, hoje,
no porto de Santos, devendo
ser enviado nara t. nossa ca-

pitai, onde ficará entregue a
Paulo Rosa.

co Almeida Magalhães, S. A.
1ÍIO DE JANEIRO E S. JOÃO DEL REI

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1941
ATIVO

Letras e Títulos Descontados 18.474:097$000
Letras e Efeitos a Receber 4.916:5748400
Empréstimos em Contas Correntes 9.321:711:5700
Valores Caucionados 4.463:7378100
Valores Depositados 28.411:0318100
Matriz 10.308:122S100
Correspondentes do Interior 31.6318900
Títulos e Fundos Pertencentes ao Banco ... 4.982:5108300
Hipotecas 2.178:0008000
Ações Caucionadas 200:0008000
Caixa - em moeda corrente e em outros Bancos 5.674:1918900
Diversas Contas 1.460:510S800

18 —
mocidade'
ma árabe
variadas.

GUANABARA (PRC-8)
Momento espiritual. Canta

lestudio). 19.30 — Progra-
21 — Programa de gravações

23 — Boa noite.

58
50
49

Os estreantes
Nas próximas reuniões correrão pela

primeira vez, na Gavca, os seguintes
animais:

MALÉU, masculino, castanho, 3 anos,
Sâo Paulo, por Pons e Malasplna, de
criação do sr. Rodolfo Crcspl e proprie-
dade do sr. Leopoldo Bruck. Trata-
dor Toriblo Torila.

ANIRA. feminino, castanho, 3 anos,
São Pnulo. tior Vlolator e L'Hlrondelle
rie crlnção c propriedade do sr José
Paullno Nogueira. Tratador Gnblno Ro-
drlgnrz.

ARISTA feminino, castanho, 2 anos,

Otacilio Maria
O antigo jockey Otacilio Ma-

ria reaparecera no próximo do-
mingo, como "enlraineur1' dos
animais do Stud Mme. Zelia Pei
r.oto de Castro.

90 422:1188300

RADIO CLUBE (I'RA-3)
18.30 — Esportes. 19 — Programa do

estúdio. Hcleninha Costa. Trio de Ou-
ro. Castro Barbosa. Benedito Lacer-
dn. 21 — Hcleninha Costa. 21.15 —
Sentenças de Salomão, com Jorge Mu-
rad. 21.30 — Aventuras do Felix. Trio
de Ouro. 22 — Hora da Inglaterra, 3J
— Final.

EMISSORA ALEMÃ
(O..T.Q. — D 7..C. e I).7..E.)

18.50 — Inicio. 19 — O mundo fe-
minino fUma palestra dn mulher para1
a mulher). 19.15 — 19.15 — Melodias
rie "O Zarewltsch". rie Pranz Lehar,
19.30 — Palestra versando sobre os
acontecimentos atuais. 19.45 — Nott-
ciario em alemão. 20 — Noticiário em
português. 20.15 — Concerto a pedido
para o exército alen.ão 21.15 — Revls-
ta da Imnrcnsa. por Hans Frltzsche.
21.30 — Eco dn Alemanha. 22 — 2."
noticiário em português. 22.30 — Mú-
¦ilca recrentiva pela grande orquestra
da Emissora de Hamburgo sob a dire-
cãe de Eitel Kruttge.

D R- K A MIL C D R I
MftOIOO HOMEOPATA
(Edifício Candelária)

R. S. .losrf* Híi 4." andar - Sala
401. Das 5 às 7 hs. - Tel. 42-5592.

UMA PLANTA

AWIiNlIi\ llK
ITBV*' »Ha» ¦ V ¦ •tw tta» *V U BIENTAIS

Uma transferencia
Para o nome do sr. Leopoldo

Bruck foi transferida a égua
Solteirona.

DR. SP1NOSA ROTH1ER
Vias urinarias, complicações,

doenças sexuais, Sifilis — Edi-
flcio Carioca. 2 às 7 — Tele-

fone 32-830?.

PASSIVO
Capital 3.000:0008000

Depósitos em Contas Correntes :

com juros 8.339:1068800
limitadas 7.253:9128900
sem juros 983:6808500

Depósitos a Prazo Fixo 18.887:322$500
Títulos em Caução, Depósitos e Cobrança .... 37.791:3428600
Filial 10.314:4448300
Caução da Diretoria 200:0008000
Valores Hipotecários 2.178:0008000
Diversas Contas 1.474:3088700

Alguns jornais
formaram nu*» o
dirãn às selvas

90.422:118$300

Rio de Janeiro, 12 de Maio de 1941.
Diretores: — ALBERTO CA. MAGALHÃES -

MAGALHÃES e LUIZ MAGALHÃES. _ Contador
LENTE.

VICENTE
- H. VA-

norte-americanos in-
p.hnfe n> uma éxne-
rto Equador (miivr

uma planta contra a manifestação rir
certos distúrbios nervosos tanto rtn
homem como rta mulher. Fste senhor
reeeheii sedutoras ofertas de diversos
laboratórios, tendo-as recusado siste-
maticamente soh a aietjaçãn de nue
o seu intento h Duramente cientifico.
O mais fnte-ressnnie í que esta rtlftn-
ta a que chama de Acanthes Virilis,
nada mais í senão a RTarnniiama nue
existe abundantemente, em alguns F.s-
tados do norte dn Itrasil. \ Maia-
puama 6 conhecida desde lontra data
pelos indígenas brasileiros como r-m
errande levanto dor do sistema nervo-
so, sobretudo quando si* trata de neu-
rastenia nrnvenirnte de certos dese-
((ullibrios do organismo c de cnnse-
mienelas desastrosas. Existe à venda
cm todas as Farmácias e Drogarias
um produto denominado PtMII.AS MA-
RATÚ. fabricadas com extratos de Ma-
rapuama e Oatuaba c indicadas como
tônico nervino no tratamento da as-
tcnla ncuro-muscular c suas mnnlfcn-
tacoes. As pessoas interessadas devem
experimentar este afamado tônico ner-
vino que tanto sucesso tem alcançado
nos meios norte-americanos.

N. B. — As PtMII.AS MARAi'1'r fo-
ram licenciadas pelo n. N. da S.iude
Pública e são Isentas de qualquer
ação nociva. Pecnm prospeelos ao I.n-
boratorio Fltra-IMsani — Rua Pires da
Mota, 41 — São Pauln.

Resumo telegráfico de
ontem

Rudolf Hess, o chefe alcm.lo que
fugiu espetacularmente para a Ingla-
terra não é ariano puro, pois é filho
de pai alemão e de mãe áraoe o a.ire-
senta os característicos dos mestiços
do Mediterrâneo.

Informam de Beirute que ns tro-
pas alemã;; estão chegando a Siría
com destino uo Iraque.

Correm rumores de que a Russia
está concentrando forças na fronieiia
do Irã.

Na tentativa de conter o avanço
britânico contra Bagdá, as tropas ira-
quenses inundaram a zona entre o
Tigre c o Eufníles.

Afim de anular de vez a resis-
tencia dos rebeldes, os ingleses *:iivia-
rnm muitos reforços para o Jracjue

Os observadores do Cairo decla-
raram que náo se tinha cotiouKluiento
dc que o mundo árabe houvesse cor-
respondido no apelo do cx-.milti rie.
Jerusalém para guerrear a tjrá Bre-
tanha.

Foram encontrados nas praias da
Tunísia 'f.000 cadáveres de italianas
que pereceram afogados ao serem
afundado*! os transportes em qus via-
Javam,A*s forças britânicas anularam a
ofensiva do Eixo no deserto ocidental
da Líbia.

No setor de Solum os britânicos
desbarataram a ofensiva alemã e des-
trliram 206 tanks do inimigo.

O posto italiano de Amoa A'.agi,
na Etiópia, foi submetido a umn maior
pressão com a aproximação dos bri-
tãnicos.

A RAF lançou uma das mais in-
tensas ofensivas aéreas «ontra os
aeródromos e portos do Eixo, na
Líbia.

Do exterior, pelo
correio

O general Weygand foi incumbido
pelo governo Pétain rie estudai a si-
Inação ria Riria, considerada atual-
mente muito grave.

A rnriio rie Moscou qualificou a si-
inação rin Síria rie contusa e afirmou
que n guerra civil está se alastrando
entre as populações e, ainda, que o
alto comissário francês foi rinrio como
fugitivo pelos agentes vermelhos.*

Os últimos acontecimentos da Sirla,
manejados pelos ngenlcs nazistas ou
provocados pelns leis ontl-democráti-
cas do general Dcntz, descontentaram
os franceses ali que se declararam
favoráveis ao movimento do generalDe Onullc. *

O jornal "Al-Ahram" declara que aGra Bretanha c senhora da rituaclo
mediterrânea e o Egito, arsenal dnsforças britânicas aéreas, navais eterrestres, domina todo o Oriente Pro-ximo.

O ministro Anthony Edcn conferen-

ciou no Egito com varias personall-
dades de destaque no mundo árabe,
inclusive o sr. Taufic Soueidl, minis-
tro do Exterior do Iraque, e o cheik:
Moamed Adrissi El-Scnussi, chefe da
seita espiritualista Senusslta e famo-
so astrólogo oriental.*

O comnnclante dos poloneses que cs-
tão na África declarou à. imprensa do
Cairo que seus patrícios lutarão con-
tra os ditadores parn libertar a P3-
lonin e todos os povos subjugados pela
força. *

O Ministério do Interior do Líbano
comunicou a descoberta de um túmu-
Io de mármore perto da cidade de lyr,
antiga capital dn. Fenicia. Os qua-
tro lados do túmulo sustentam estul-
turas belíssimas em nlto relevo, re-
presontando figuras alegóricas, o mor-
to, sun esposa e um guerreiro monta-
rio num cavnlo fogoso. O achado, que
é considerado uma raridade, data do
segundo século do Cristianismo.*

A senhorita Inmna, filha do sr,
Sallum Mok-azal, diretor do io—ial "Al-
Hoda", grande órgão da imprensa
árabe, ap*esentou-se no nospital ria
Cruz Vermelha em Nova Yon: o ofe-
receu seu sangue árabe para. correr
nas velas de um ferido britânico que
combate pelo triunfo da Democracia.

Noticias da colônia
O decreto rio governo suspenrendo, a

partir de julho próximo, os jornais e
revistas publicados nn pais em idio-
mas estrangeiros, encontrou no Hio e
cm São Paulo mats de 20 publicações
cm língua árabe. *

Alguns proprietários desses pevióril-
cos, antecipando-se ao prazo inculta-
rio pela. lei, já encerraram definitiva-
mente ns suas atividades.*

Dos publicados no Rio, apenas temos
vir.to "O Trovão", Jornal que se man-
tem regularmente em dia.*

A Imprensa árabe nn Brnsll teve
meio século de existência. Os pr'iue1-
ros Jornais 

'tiveram larga aceilaçSo
pnr parle da colônia Inhorioso e pios-
pera e que era impelidn pela saudade
rie saber algn ria terra rios seus inte-
passados. Alguns velhos libaneses aqui
residentes contaram-nos que viram
mnls de 170 Jornais árabes que sal-
ram publicados no Brasil.

Um desses lutadores da Imprensa
árabe no Brnsll chegou a assumir o
elevado cargo de presidente da Cima-
rn dos Deputados rio Libnno .

As colonlns libanesa e siría de S.
Pnulo associaram-se às homenagens
prestadas na capital paulista no con-
de de Snint Quentin, embnixndor da
Frnnça no Brasil. Vários membros
dns duas colonlns estiveram presentesno banquete oferecido a s. excia. noAutomóvel Clube, tendo pronunciadoum discurso, interpretando ns senti-
mentos dos libaneses sírios, o sr.
Elins Farnh, redator do jornnl "Al-
Wnttnn".

Esfa Secção publica as notas sociais dn colônia e os comunleacos remetido»a ralação. A correspondência vara 0.1 -Assuntos Orientais" deve set dirigida ao»r. Ragy Basile. red. DIÁRIO DE NOTICIAS, rua da Constituição. 11 _ Rio.
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A situação de Santamaria será resolvida pelo Conselho N. dos Desportos
Disputa-se., hoje, a segunda rodada do tor-

nelo de catch-as-catch-can
Charles Ulsener, francês c Tom Hanley, americano,

protagonistas da luta principal
os

Em prosseguimento do Tor-
r.eio Internacional de catch-as-
catch-can, a emyresa X. Viggia-
r.i fará realizar, hoje, às 2t ho-

%

Hnrry Pier.s, holandês, que
hoje enfrentará José Dionisio

ras, no estádio Brasil, a segunda
rodaria para a qual foram sor-
tendas quatro lulas entre os ases
que ora se encontram entre nós.

A LIT.V PRINCIPAL
Todas as exibições de hoje de-

vem agradar, porquanto os nd-
versa rios são elementos rie cartaz
mundial e já apresentados ao pi'i-
blico carioca. Entretanto, a final
da reunião merece uma citação
a parte, porque terá como um
dos adversários o francês Criar-
les Ulsener, que, atua.ndo de ma-
neir-i louvável, empatou com o
r'issn Kwarinni, no espetáculo do
sanado ultimo.

O seu contendor, o "pesadíssl-

rnn" Tom Hanley, que perdeu,
por desclassificação, para o bra-
sileiro José Dionisio. não pourle,
¦pelas circunstancias já conjiecldaa
do público, exibir suas qualida-
des naquele choque, de vez quo
a luta teve pouca duração.

O rHOC.RAMA DR HOJE

EstA assim organizado o pro-

grnma para a reunião desta
noite :

Ia luta — Ramon Cernadas
(argentino) x Kola Kwarianl
(russo).

2* luta — Henry Piers (holan-
des) x José Dionisio (brasileiro).

3" luta — Richard Schikat (ale-
rr.flo) x Franc. Mareou! (Ilalliuini.

Final — Ch. tnsener (francês)
x Tom Hanley (americano).

OS ÍNGltKSSOS
Os preços dos ingressos serão

oa mesmos do primeiro espeta-
culo. Dois militares fardados pa-
garão um ingresso, e as senho-
rns, quando acompanhadas, go-
snrã.o 50 7o de desconto.

EM GRANDE FORMA OS
DIANTEIROS RUBROS

S-8 O RESULTADO DO TREINO DE
ONTEM DO AMÉRICA

Uma verdadeira chuva de "go- I
ais'' foi registrada no treino rto
América, ontem efetuado em Cam-
pos Sales.

As duas equipes treinaram com
desusado ardor e os arcos foram
vencidos oito vozes. O desfecho
do ensaio causou surpresa, con-
tudo, foi bem proveitoso para os
"cracks" rubros.

Destacaram-se: a. zaga Aralton
e Badú; os médios Alcebíartes,
Dedão o Bolinha e os atacantes.
Plácido, Hortencio, Pirica, Nelst-
nho e Cecilio.

EFETIVOS: Cabrita; Aralton
e Badú; Oscar, Bolinha e Alce-
blades; Nelslnho, Carola (Balei-
roí, Hortencio, JXicola e Pirica.

RESERVAS: — llozar; Brasil
e Alberto; Eduardo, Aziz e De-
dão; Hamilton, Baleiro (Carola),
Plácido, Cecilio e Esquerdinha.

O "score" foi de S-8, sendo os
"goals" dos efetivos feitos por
Hortencio (5), >.'icola (2) e Piri-
ca (li o os dos reservas por Piá-
cldo (1), Cecilio, Esquerdinha, Ca-
rola e Baleiro, um caria.

Será disputado em S. Ja-
nuario o cotejo Canto do

Rio x Vasco
O jogo Canto rio Rio x Vasco

da Gama, conforme antecipamos
em nossa erlição de domingo úl-
timo, será disputado no estádio
de S. Januário.

De acordo com o que ciellhera-
ram os presidentes dos dois ciu-
bes, a F. M. F. homologou a in-
versão rte campo, rtevenrto o j'.RO
do returno ser realizado em JN'l-
terói.
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'AGUDAS
kTATA —
^RA —

OU CRÔNICAS — PRÓS-
BEXIGA — RINS E UKE-
DOENÇAS DAS SENHORASVIAS URINARIAS

Tratamento com injeções intramusculares
DR. MARIO NEVES ^"T"'2C3 " 5°andar- ™

horas.
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Plácido

PARA UMA ALIMENTAÇÃO
éÀemuwtfodá

MALZBIER DA BRAHMA!

m

NAO 
pense que só pelo

facto de comer muito,
o Sr. se alimenta bem. O
seu systema de alimentação
pode ser pobre, falho, des-
equilibrado.
Com o uso da Malzbier da
Brahma — essa deliciosa
cerveja feita com alta con-
centração de malte e de ai-
to poder nutritivo — o Sr.
resolverá seu problema desafe

alimentação. E' um verda-
deiro alimento liquido, rico
em vitaminas, hydratos de
carbono, matérias azotadas
e mineraes. Malzbier da
Brahma completa a alimen-
tação insufficiente, e auxilia
a assimilação dos alimentos.
Para equilibrar o seu sys-
tema de alimentação, acos-
tume-se a beber Malzbier da
Brahma nas suas refeições.

^3ialzbiep
DA BRAHMAJ

^57 Itio de Janeiro, Quinta-feira, 15 de Maio de 1941

0 quadro de suplentes do Fluminense bateu frapro-
samente o Canto do Rio

Dez a dois, o resultado do " match - treino "
de ontem em Álvaro Chaves

Radio-ginastas, a postos!
Visitou-nos, ontem, o sr. To-

maz Gonzalez, rndio-ginasta que,
por nosso intermédio, deseja co-
inunicar aos seus colegas de edu-
cação física, qua será. prestada,
amanhã, ãs 7.10 horas, no es-
tudio da Radio Nacional, ao prof.
Osvaldo Diniz Magalhães, por
motivo da, passagem do nono ani-
versario da inauguração, no Bra-
sil, da educação física pelo ra-
dio.

GRUTA E BERESI ES-
PERADOS HOJE

São esperados hoje, proceden-
tes de Buenos Aires, os jogadores
Beresi, rto Canto rto Rio, e Gritta,
rto América. Ambos foram à ca-

pitai argentina regularizar a sua
situação.

Esperava-se que o "match-trel-

no" entre o Fluminense o o Cnnto
do Rio transcorresse Interessante.
Quando se soube, então, que o
grêmio tricolor não apresentaria
o seu • quadro titular, pensou-se
que haveria muito equilíbrio, pois
o Canto do Rio aparecia, creden-
ciado, com a vitoria obtida rto-
mingo último sobre o Bangú.

Nada disso, porem, aconteceu.
O que se viu foi o Fluminense,
logo rte inicio, esmaga.r o quadro
niteroiense, demonstrando visível
superioridade.

CINCO A ZERO NO PRIMEIRO
TEMrO

Para se ter uma idéia, da fa-
cilidade da vitoria tricolor, bas-
ta dizer que no primeiro tempo
a contagem era de cinco a zero.
Rongo fez o primeiro ponto; Adil-
son o 2."; Rongo, de pênalti, o
terceiro; Adilson, o 4.", e Bioró,
o 5.".

Valter, nesta fase, foi o ar-
queiro do Canto do Rio, fathan-
do em alguns dos pontos obtidos
pelos tricolores.

DEZ A BOIS NO
FINAI,

Na fase final, o panorama do
exercicio não se modificou, prós-
seguindo o rtominio rtos tricolo-
res, que obtiveram mais cinco
pontos por intermédio de Rongo
(31 e Hércules (2).

O Canto rio Rio, obtev» dois
tentos, assinalados por Cussati
e Gera.lrtino.

QUADROS E JUIZES

O sr. Almerio Serejo, caniíldA-

NOVOS EXAMES DE
CANDIDATOS A JUIZ

Prosseguirão amanhã' os exa-
mes para os candidatos que se
inscreveram para o quadro rte ár-
bitros-suplentes. As provas es-
crita e oral terão lugar às 20
horas.

tn a árbitro da Liga de Futebol,
dirigiu o exercício, revelando pou-
co traquejo.

Os quadros atuaram assim cons-
tltuidos:

FLUMINENSE: — Mala, Vila

Eleita a nova diretoria do
Departamento da Im-

prensa Esportiva
Foi eleita, ontem, pela, Assem-

hléia Geral a. nova. diretoria do
Departamento ria Imprensa Es-
portiva., entidade máxima, rtos
cronistas especializados, filiada íí
A. B. I.

Os trabalhos transcorreram na
melhor ordem, sendo este o re*
sultadn da votação:

GRANDE CONSELHO
Ari Barroso, Indalicio Mendes,

Edgar Pilar Drumond, Antônio
Cordeiro, Mario Rodrigues Filho
e um membro que serã designa-
do p«la A. B. I.

COMISSÃO DIRETORA
Diretor geral: — J. Drumond

Neto.
Secretario: — Evarardo Lopes.
Procurador: — Diocesano Fer-

reira. Gomes.

Esporte» e Diversões: — Abra-
lm Zehet,

Bibliotecário: — José da Silva
Rocha.

COMISSÃO FISCAL

A. Silva. Araujo, Oscar Wrlght
da Silva e Mareio Reis. Suplen-
tes: — Augusto Rodrigues, Ed-
gar Araujo Sales e Roberto Ca-
tal dl.

ComlssAo de- sindicância: —
Isaac Cook, Hugo Rebelo e Car-
los Arêas. Suplentes: Antônio
Santasusagna, Afranlo Vieira e
Francisco Gusmãp.

A POSSE

Foi marcada para quinta-feira.,
vindoura a, solenidade para possa
da nova, direção rto D. I. E.

e Renganeschi; Bioró, Og e
Brant; Adilson. Russo, Rongo,
Romeu e Hércules.

CANTO DO RIO: — Valter
(Evaldo); Draga e Degas; Vicen-
tini, Portela (Martim) e Canal!;
João Teixeira, (Caldeira), Bocâo,
Geralrtino, Larilslau (João Teixei-
ra) e Cussati,

0 E. C. Gávea enfrentará
o 5 de Julho

Encontrar-so-ão, no próximo do-
mingo, na, visinha capital, as
equipes do E. C. Gávea e do 5
de Julho. Este choque amistoso
vem sendo aguarrtarto com inte-
resse, dadas as "performances"

apresentadas pelos rlois "teams'',

que se vão defrontar.

|||ÍMttfoj

CINCO A CINCO
O RESULTADO DO MATCH-TREINO
S. CRISTÓVÃO X FLAMENGO - DO-
MINGOS REVELOU BOA FORMA
O São Cristóvão e o Flamengo

realizaram proveitoso treino, on-
tem, à tarde, no gramado da rua
Figueira de Melo. Ficaram re-

0 Fluminense realizará, hoje, um
apronto ligeiro para a peleja com

o São Cristóvão
iue os titulares não atuaram ontemPorqi

A revisão médica procedida nos
jogadores rto Fluminense, depois
da peleja com o Vasco da Ga-
ma, revelou um grande rtispenrtio
rte energias. Quase todos os ele-
mentos. que atuaram domingo,

Taça "Herbert Moses"
Concurso de palpites do

D. I. E.
Com os jogos de domingo últ.l-

mq, foi iniciado o concurso rte
palpites do Departamento de
Imprensa Esportiva da A. B. 1.
Estão disputando o referido cer-
tame 11 concorrentes, sendo a
seguinte apuração oficial da ro-
dada de domingo ultimo :

1° lugar, Domingos D'Ançelo9 pontos e 1 score; 2" lugar,
Oscar W. Silva, Drumond Neto'
<; José Henriques Nunes  9
pontos; 3» lugar, Afranio Viei-
ia, 8 pontos e 1 score; 4° lugar.
Augusto Godói Tavares, Vasco
Rocha e Ricardo Serran — 8
pontos; 5" lugar, Arquimedes Va-
lemtim — 7 pontos e 1 score;
6° lugar, Milton Castro Meneses7 pontos; 70 lugar, A. Santa-
puzanna, José rta Silva Rocha,
Humberto Coulomb. Arlindo Mon-
telro. Indalicio Mendes, Geraldo
R. Silva, Liicilio T. rie Castro,
Roberto Catalrti e Lúcio Giilma-
rães — fi pontos; Ro lugar, Fausto
de Almeida, Álvaro Nascimento,
Melo Júnior, Ib-ahim Tebat, Os-
valdo L. Castro, Isaac Cook, An-
tenor Magalhães, José Scassa.
Georgino Sande Peres, Bento F.
Gomes p. Augusto Rodrigues o
Alberto Silva Monteiro — 5 pon-tos; 9" lugar, Luiz de. Freitas,
Júlio Gamaro, Hugo S. Rebelo
e Eduardo Maia — 4 pontos; 10°
lugar, Everardo Lopes, Artur S,
Araujo, Ailton Flores, Petronio
Rocha, Alberto Silva, Edgard
Sales, Carbé da Rocha, Dioce-
zano F. Gomes, Júlio Silva o
José do Nascimento, 3 pontos;
11° lugar, Carlos Areias, — 2
pontos; e 12» lugar, Antônio Cor-
deiro — 1 ponto.

acusaram baixa de peso. Por esse
motivo, Onrtino Vieira resolveu
poupar os jogadores que sábado
atuarão contra o São Cristóvão.
Assim, nenhum deles participou
do exercicio com o Canto rto Rio,
ontem à tarde.

Hoje, ãs 18 horas, haverã um
treino ligeiro rte conjunto contra
a. equipe de amadores, sendo esse
o apronto para o jogo com os
alvos.

Domingos

pletas as dependências do clube"alvo".

Integrado de seus titulares, no
primeiro tempo, o Flamengo ven-
ceu de 3-2, sendo os seus três
goals de autoria de Pirilo, e os
fio Sáo Cristóvão, da Salim. (pe
nalty de Artigas), e Curtis.

O resultado final foi um em-
pate rte 5-5. Valdir e Nandinho
marcaram, nessa fase, os tentos
do rubro-negro, e Matias (2), e
Nestor, os dos san iristovenses.

Domingos, apesar de afastado
algum tempo, revelou boa forma.

Zizinho em primeiro plano; Ar-
tlgas, Pirilo, Jaime (este no se-

gunrto tempo), Nandinho e Cllve-
raldo, foram os mais destacados
do Flamengo. Barradas ainda
não se enquadrou perfeitamente
no "onze", e Sá esteve bastante
Improdutivo. Santamaria não
treinou por nâo estar regulariza-
da sua situação no pais.

O team do São Cristóvão exer-
¦citou-se desfalcado dos halves
Gualter e Neco, e do zagueiro
Augusto, que se acham contun*
didos. Suas principais figuras,
alem de Salim, que Impressionou
multo, íora.m Hernandez, Arqul-
medes e Matias.

As duas equipes estiveram as-
sim formadas :

S. CRISTÓVÃO: Onça — Her-
nandez e Mundlnho — Arqulme-
des, Dodó e Julinho — Curtis,
Salim, Vareta (Valentlm), Nestor
e Matias.

FLAMENGO: Dorival (João Al-
berto) — Domingos (Nilton) e
Barradas (Volante) — Joceilno
(Plchim), Jaime e Artlgas (Me-
dio) — Sá, Zizinho, Pirilo (Vai-
dlr), Nandinho a Jarbas (Cllve-
raldo).

Triumfa a "Peteca

Americana"
A «Petisca Americana", esporte

genuinamente rubro, criação do
veterano americano Perrenoud,
vem obtendo grande êxito, com &
aceitação e simpatia que vem ten-
do em todas as camadas esportl-
vas. O grupo da "Peteca Amerl-
cana", realizou, no ginásio do
Corpo de Fuzileiros Navais, uma
demonstração que agradou imen-
samente, não só ao comandante
dessa corporação, almirante Mel-
dades Portela, como a todos os
oficiais e praças, que vão agora
incorporar aos exercidos e espor-
tes por eles praticados, a empol-
gante modalidade de desporto"Peteca Americana". Também o
Ginásio São José, onde se reall-
zou, com enorme assistência,
igual demonstração, Incorporará
este esporte, entre os muitos que
ali se praticam, para o desenvo!-
vlmento da mocidade.

'Seca, Bcuícée
OUSO 

diário de Kolynos pi*e-
servará sua saúde, pois

evita muitas infecções que se
originam na bocea. Kolynos é
um creme dental antiseptico que
não só limpa melhor os cientes,
mas destróe muitos perigosos
germes.

As crianças, especialmente,
precisam de Kolynos para pro-
teger-lhes a saúde. Elias todas
apreciam o seu gosto agradável.
Eis a razão por que é fácil ha-
bitual-as ao uso do Kolynos,
desde a mais tenra idade.

KOLYNOS
Custa menos porque se usa pouco

... é concentrado!

LEMBRE*!!-*
*JM CENTÍMETRO

É BASTANTI

M.^a% H f!fiilllllfc,
ADOLPHE MENJ0U
MISCUAAUÍR eatua toeniHO/*

Os clubes cariocas, eom n
propósito de. estimular ns j<j.
gadores ao hnm cumprimento
de seus deveres (!), uilnlitrárii
vários critérios para grntlfii-nr
suas equipes. lTns, mosiiin an.
tes dos jogos, já prometem
propinas nns plnyers, se tri-
tintarem; outriis, estabelecem
o "qiiantiim" dns Bmlificaçnen,
que orescem na razão direta
da importância das pnrtldas
vencidas. Aliás, essa má cmii.
preensão do profissionalismo
viciou o amhiontç, provocando
descontentamentos quando an
gratificações não atingem o
valor esperado pelos jogador?»,,
Comentando a grntificação ila.
da pelo Fluminense :in« plnyer»
que derrotaram o Vnseo, um
vespertino fez Irônicas rom*
parnções com o prêmio (lUtrl*
huldo pelo (Janto do Klo an»
seus defensores qun venceram
o Bangú, Terminou pnr eritl.
car o campeão rarinen >l<"di>
mnrln: "Knqunnto o Cnnto rio
Blo procurou compreender n%
esforços de seus profissionais,
o tricolor, ainda que < !nn«e<
guindo um triunfo excepcional
sobre o Vnscn, não se por-
mitiu no prazer de, fur-ir a,
tabela dos rem mil réis,..".
No din imediato, Isto é. na
terça-feira, um mntntlno que
segue a mesmísslma orienta-
çíin esportiva ilo citado vesper*
tino, aludo a~umn conversa ti-
dn pelo seu repórter cnm o
"pivot" Spinelli e confessa,
em certo trecho : "F!r:i 'im
"espia" que vinha procurar
conhecer a gratificação rtos d
a 2, e a gratificação não pas*
sara dos velhos cem mil réis".
Ora, o Fluminense, dando ans
seus jogadores a gratificação
determinada pelos contraiu»,
andou ncertndr.mente. Nem
deve ser censurado por uiiin.
atitude que não foge nns cnm*
promlssos ofleialmer.te :i"ii-
mldos. As gratificações extr.n
Rão perigosas e nocivos, pois
aviltam o regime profissio-
nal. Que o clube, finalizando n
certame, queira premlnr nine*
nlflcamente sem plnyers, rum-
preende-so e ndmite-se. Sn
decorrer da temporndn, pn-
rem, é absurdo, mesmo pnr-
que o nosso profissionalismo
ainda não pode dar-se nn luxo
do tamanhas generosidade.
F' curioso que os referidos
.jornnls, tão amigos dn pasr
sndn administração do Fluml-
nense, estejam procurando
lançar a slsnnla entre ns
players e os dirigentes ntunl»
do tricolor. Demnls, esse ns*
minto de gratificações diz rns-
peito exclusivamente à, vida
íntima do clube. Trazê-lo nn
debate público é perseguir
objetivos indefensáveis. V.,
alem do mais, ê estranha a
hostilidade que ns duas notns
encerram... • •

A Comissão il« Publicidade,
Propaganda e Educnção Fspnr-
tlva da F. M. F. foi Incnm-
blda de colaborar no sentido
de serem realizados dois .intjnu
entre combinados do Ttlo e
de São Paulo, em beneficio das
vltimns da entãstrofe do Tnr-
to Alegre. Tratn-se de uma
Iniciativa meritorla, por ser
Juimanitarln, que ninguém
pensará em repelir. A F. >T. I".
não opôs embnrnços a. reall-
7.açnn dos encontros, nm aqui
e outro em São Taulo, de vez
que a entidade paulista tam-
bem jA se manifestou fnvorn-
vel. Como os regulamentes
das duas instituições não lm-
pedem que se efetuem partida»
em tais condlçõea, os referldns
jogos estão apenas dependendo
ria boa vontade dos clubes en-
rloens. Fstes, rinturnlmenl*.
não criarão Impecllhos a e»i»
altrulstlco empreendimento.

« •
Teve solnçün final o "oasn"

Qulntanllha. O Supremo Trl.
banal. Julgando nm agravo In-
terposto pelo São Cristóvão,
oonslderou-o Improce d e n t «,
dando ganho de enusn ao Jn.
gador. Multo -bem! Defendi
aqui os direitos do Infeliz
plnyer sancristovense, nr-om,
confirmados pelo Supremo
Tribunal no ratificar a dei l-
são do Tribunal de Apelação.
Não se pode jogar impune-
mente com a saude dns lo-
gadores. Quintanllhn fnl uma
vítima da Inconclencla de p.i-
rertros que apenns querem *
vitoria do seu clube, sem se
importarem com o resto.

JosJ BRtGIDO,

fi. i s
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