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Dominada a situação nas Filipinas
t

Segundo um comunicado do Depar- AS FORÇAS JAPONESAS ESTÃO SENDO RECHAÇADAS NA MALÁSIA
tamento de Estado, as forças norte- Proteção do hemisfério ocidental e solidariedade econômica ebp?™-*» a q^ver mo.
mento, que as tropas nipoamericanas controlam o desenvolvi
Sobre esses temas, aprovados pelo nicas desfechem um grande
mento militar naquela região
Conselho Diretor da União Pan-Áme- ataque na frente de Kalatan
WASHINGTON, 17 (U. P.) —
O Departamento de Estado acaba
de anunciar que as forças norteamercanas "dominam a situação"
nas Filipinas.

atividades inimigas de lr.iportancia, durante as últimas 24 horas.
— O breve
Ilhas de Hawaii
bombardeio de Kahului, ilha de
Maul, por um submarino inimigo
ocasionou apenas ligeiros danos no
Novo comandante
cais de carga de cimento armado
da "Pineapple Company". Não se
da Esquadra
registraram vítimas. Foram dis»
¦¦
paradas aproximadamente 10 graWASHINGTON, 17 (U. P.> — nadas.
© almirante Chester Minitz íoi
Nada há a Informar com rela»
nomeado comandante da esqua- ção às outras zonas".
dra norte-americana.

Kimmel
WASHINGTON, 17 (U p-) O almirante Kimmel íol ifastado
do comando da frota.

Comunicado militar
WASHINGTON, 17 (U. P.) —
O comunicado número 14, expedido pelo Departamento da Guerra diz o seguinte:
"Filipinas — Nâo se registraram

"Sérios
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Julga-se que o sr. Sumner Welles, snb-secretario
de Estado, chefiará a delegação norte-americana
WASHINGTON, 17 (U. P.) — O
Conselho Diretor da União Pan- j
Americana, em sua sessão
desta
tarde, fixou o dia 15 de janeiro
próximo, como data inaugural da
reunião consultiva dos chanceleres, no Rio de Janeiro.
Em fase da extraordinária importancla que se atribue à cônsulta da capital carioca, a- sessão de
hoje atraiu a atenção de todo o
operadores
pais. Compareceram
cinematográficos para registrar aspectos do ato que foi presidido peIo secretario de Estado, sr. Cordeli Hull. Tomaram parte da 6essão no seu caráter de membros do
Conselho Diretor, os representantes de 18 Repúblicas Latino-Amerlcanas.

Comunicado naval

WASHINGTON, 17 (U. P.) —
O 10." comunicado naval emitido
hoje diz o seguinte: "Foi comprovado que não houve vítimas
em conseqüência do ataque contra a ilha de Johnston, anunciado
ontem. No Atlântico,
continua
calma a situação naval".

Comandante das forças aéreas de
Hawaii
¦

acontecimentos em
Timor''

Nota oficial do
Conselho de Minisfros de Portugal
Um porta-voz do governo declarou que Macau
não foi ocupada pelos
japoneses
LISBOA, 17 (U. P.) — A preMflencia do Conselho de Ministros
divulgou o seguinte comunicado:
"O
governo português, reunido
às 7 horas, estudou os sérios aconteciments na colônia portuguesa
de Timor e está esperando detalhes para informar plenamente o
país e definir 'sua atitude com
respeito aos mesmos", .

Macau não foi
ocupada

WASHINGTON, 17 (\J. P.) —
O secretario da Guerra, sr. Stlmson, anunciou que ó tenente general Delos Emmons, .do Corpo de
Aviação, chegou a Honolulu para
assumir o comando
das forças
aéreas do Departamento de Hawail, em substituição ao teneute
general Walter C. Short.

Comunicado holandês
BATA VIA,
17 (U. P.) — O
Exército, a Armada e a Força, Aerea expediram o segulntA comunicado conjunto:
"A W do; corrente a aviação inlmlga bombardeou a cidade na Ilha
de Anambas, causando alguns preJuízos. No dia seguinte, esta praça íoi metralhada, sofrendo balxas.
"Um navio das índias Orientais
íol atacado por um
Holandesas
grande bombardeador Inimigo, a
nordeste do -arquipélago, dia 16 do
corrente,
mas todas „as bombas
caíram fora do alvo.
"Um navio, pertencente ê,s for«
índias Orientais, atingiu
ças das
um "destroyer" inimigo, que protegia um desembarque japonôs em
Miri, no norte de Borneo
."Todos os nossos aviões regresssram às suas bases".

Arrasador
terremoto em
Formosa
Inúmeras aldeias ficaram destruídas, resultando dezenas de *
vítimas

LISBOA, 17 (U. F.) — Um
porta-voz do governo anuaciou
de cordialidade,
(|Ue as relações
•xister.tes entre Portugal e o Japão não justificam qualquer a^irTOKIO, VIA VICHY, 17
ma relativo à situação de Macau
• Timor, e que muito menos se (U. P.) — Noticia-se que
admite a ocupação de Macau por violento terremoto abalou,
tropas japonesas, anunciada tencaude-idosamente
no
estrangeiro ontem, a Ilha Formosa,
Como de costume, o Ministério da sando 918 vítimas e derruMarinha rtcebeu, esta manha, um bando 692 casas
em Tairadio-tolegrama do navlo-chefe da
nan.
ermada portuguesa fundeado no
Extremo Oriente, não assinalando
Varias aldeias foram arqualquer anormalidade em Ma- razadas .
can.
O Ministério das Çolouias comunlcou-se, hoje. telegrafícamen?e, com o povemador de Macau,
er. Gabriel Teixeira, que. dl >se nê,o
haver fundamento sobre a notlela veiculada e que a vUl» corre
LONDRES, 17 (U. P.) — Urdentro da pos6ivel normalidade,
permitida pelo estado ie guerra gente — O Almirantado anun"Ducia que o cruzador ligeiro
no Extremo Oriente.
afundae
torpedeado
nedin" foi
do no Atlântico, por um subma-
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O ESTADO DE GUERRA ENTRE O EIXO E OS ESTADOS UNIDOS
— Ao alto: O Encarregado de Negócios da Alemanha, sr. Hans
Thomsen, prepara-se para deixar o Departamento de Estado, em
Washington, após haver feito entrega da declaração de guerra de
Esta fotografia foi tirada no
seu governo aos Estados Unidos.
momento em que um dos contínuos do Departamento de Estado
o ajudava a envergaro sobretudo. Em baixo: Funcionários da Embaixada Nipônica, em Washington, queimando documentos no jardim dos fundos da sede da representação japonesa, uma hora após
a noticia do ataque a Pearl Harbour e Manilha. (Serviço especial
From Acme New pictures, Inc.)

DESPERTA. AMERICA!
Walter LIPPMANN
(Copyright para o Distrito Federal do DIÁRIO ,DÊ NOTICIAS — Reprodução
total ou parcial rigorosamente' interdita.) .
Este é o primeiro artigo de Walter Lippmann que recebemos depois da agressão japonesa aos Estados Unidos. Como se
vê pelo seu texto, no momento de ser escrito não se tinham
produzido ainda as declarações de guerra da Alemanha e da Italia e vão tinham sido adotadas pelo Congresso varias medidas
que o Executivo solicitou e que o grande jornalista norte-americano preconiza aqui. entre as quais a da permissão para a remessa de forças a teatros de guerra situados fora do Hemisfério
Ocidental. A rapidez com que essas providencias foram tomadas revela a rapidez c a eficácia com que a opinião dos Estados Unidos reagiu diante da emergência..
Recebemos um ataque violento
p fomos severamente atingidos,
por termos permitido
que os
nossos inimigos se preparassem,
no tempo e no espaço, para o
golpe que desfecharam. Puderam tirar partido da traição porque, por deferencia para com
aqueles que não queriam e não
podiam ver as realidades desta
guerra, fomos obrigados a permanecer cegos, não totalmente,
graças aos céus, mas o bastante
para proporcionarmos ao adversario a vantagem inicial da surpresa, das nossas combinações
diplomáticas inadequadas e da
nosya. mobilização retardada.

•

E' verdade que, da, noile para
o dia,, nos tornamos, finalmente,
um povo unido. Mas isso nao nos
aproveitara, se também não nos
tornarmos um povo desperto, e
bem desperto, â. dura realidade
de estarem em jogo a própria
existência da nação, as vidas, as
liberdades e as fortunas de todos nós. Não temos de enfrentar um inimigo débil e desprezlvel, nas distantes plagas asiáticas, e sim a combinação de forças mais cuidadosamente preparada, mais altamente organizada
e mais astutamente dirigida, que
jamais se aventurou à conquista
do mundo. Não se trata de uma
pequena guerra isolada, no Pacifico, entre o Japão e os Estados
Temos
uma
Unidos.
guerra
mundial, no sentido mais absoluto e mais ilteral da palavra,
uma guerra que só poderá terminar pela nossa vitoria ou pela
nossa derrota.
Se terminar pola nossa' derrota. ningiiprn Imagine que serecom clemência,
mos t ralados
r.um generosidade, ou com honP.) - O naLISBOA, 17 (U.
o
imaRlne que
ia. Ninguém
vlo português "Tucl". de 7.mm
prrrn rin derrota Herfl quàlque"
toneladas, fni aft/rdado domingo
último, no Oocino Atlântico, j . coisa menos que a Invasão e

0 "Dunedin" foi
a pique

1

ricana, versarão os trabalhos da pró- Recusou-se o governados de Hong-Kong Im
a cedei ao "ultimatum" enviado
xima conferência consultiva,
pelo inimigo
nesta capital

No comando da Esquadra americana o almirante
Chester Minitz - 0 tenente-general De Los Emmons
é o novo comandante das forças aéreas em Hawaii

Afastado o almirante

1f
1

?

À frente o sr. Welles

nicas de desembarque e os navios que se encontrav-m em MiO
ri,
conseguindo
atingi-los.
principal objetivo dos japoneses,ansiosos
por
gasolina, constltuiam as jazidas
petrolíferas
dessa região, porem, as mesmas
foram dinamitadas antes de terem desembarcado os primeiros
contingentes nipônicos

Em Hong Kong

ii

Depois de um dia que se caOs diplomatas
que assistiram
racterizou
uma
serie d*
por
à sessão de hoje julgam que o sr.
seguiu-se
duelos de artilharia
Sumner Welles, sub-secrotario _de
uma noite de calma em Hong
Estado norte-americano, presidirá
Progressos nipônicos
Kong.. Apesar das explosões que
a Delegação dos Estados Unidos.
Os únicos progressos realiza- ocasionalmente sacudiam a cidaO secretario sr. CordeH Hull,
dos
invasores
foram os de, durante os duelos de artilhapelos
sua
vez,
foi
por
quando
pjrgunria, foram
OB
multo
tado se tencionava ir ao Rio de desembarques em Miri Lubong, danos caus%dos às pequenos
propriedades.
na
Lutong,
Borneo
Sarawak;
no
.Janeiro, dis.-i? que seus planos aincujq comportamenA
da não esta 'um definidos a res- setentrional britânico, e em Se- to população,
continua sendo exemplar, tem
ria,- sultanato de Brunei, sobre
pei<o. "Se não for — disse — ai- a costa,
a uns 18 quilômetros ao depositado sua esperança no podo que leste
guem mais competente
de
Pinta Beran, pvóximo a, der das baterias pesadas britânieu i epresentp.rá os Estados Unicas, que protegem a cidade.
desembocadura
do rio Balair.
dos. Há muitos assuntos urgentes
Em toda a zona existe o estaInformações recebidas da Baderivados da guer; a que náo po- tavla anunciam
rs bombar- do de sitio, necessidade em virque
deriain ser resolvidos aqui".
deiros holandeses de longo ai- tude da situação militar. AcumuDois temas
cance, atacaram as tropas nipô- laram-se abundantes víveres, a,r~
(Conclue na 2» página)
Anuncia-se que a agenda para a
mas e munições e seus defeiiconsulta do Rio de Janeiro limitarsures acreditam que poderão dese- à a dois temas principais aproffnder a cidade indefinidamente.
Tados por votação unanime
do
interior da
do
Observadores
Conselho. Eles são a proteção do
Península de Malaca confii-aam
Hemisfério Ocidental e a solidarieque, na, zona do noroeste, na re«tódé econômica."gião sul de Kedah, de Cuala »
Ò primeiro tema está sub-divlestá-se
lutando
do rio Muda,
dido em duas partes: primeiramen-'
com Ímpeto crescente. Ao quo
te o exame das medidas destinadas
nipônies ocuparam
os
parece,
a reprimir atividades estrangeiras
uma faixa qup margeia o rio,
que tentam a por em perigo a seque vai de Perlls a Sur.gei e PaRepública
gurança de qualquer
tanl.
Americana, e em segundo lugar a
Na frente de Kalanian, alem
consideração de medidas susceptide uma nu outra operação de
veis de adopção pelas Repúblicas
patrulhamento, houve pouca atiamericanas para o desenvolvimenvldade Inimiga, durante a noite,
to de certos objetivos comuns •
embora se acredite que o inimta
contribuam
projetos que
para
lapidamente
go está enviando
reconstrução da ordem mundial.
importantes reforços, e esperautti
se, a qualquer
momento,
No segundo item figuram quatro
sub-divlsões: 1.°) fiscalização das
MOSCOU, 17 (U. P.) — Anun • ra de Khababovsk, no qual se di- ataque em grande escala.
Na província de Wellesley está
exportações para a conservação dn ciou-se, oficialmente, que foram zia
que o exército soviético do Es- aumentando
a
materiais bélicos e
estratégicos. restabelecidas
gradativamente
as comunicações tremo Oriente
está
realizando
2.o) Entendimentos para o aumen- entre as cidades de Moscou e Le- "manobras", segundo se acredita resistência britânica.
to de materiais estratégicos; 3.°) ningrado.
na fronteira do Mandchukuo.
Setor noroeste
Entendimentos para a importação
Continuam sendo vagos os teAcrescentava
a
estação
desque
de artigos essenciais e a manuten- Contra-ofensiva
sas manobras participam grandes legramas que chegam do setor
ção de sua economia nacional; 4.°)
"tankks".
unidades de
(Conclue na 2« página)
Manutenção de meios de transporMOSCOU, 17 (U. P.) — As forte adequados e fiscalização das ças russas, em plena contra-ofenatividades comerciais e financei- siva, avançaram hoje 64 quilômeras dos estrangeiros, prejudiciais tros a oeste de Kalinin, perseguiupara o bem estai da* Repúblicas do as tropas alemãs ern fuga.
americana».
Outras informações da frente dlOutras sugestões de temas a ser zem que
continuam
os russos
avançando, em todo o setor noroeste, depois de haver capturado,
ontem, a cidade de Kalinin. Tamlül
I^B i íiPs
UPS bem reconquistaram os russos a
localidade de Novopetrovsk, na re- Disse o Primeiro Ministro japonês que se
gião de Volokolamsk, e se apoderaram de 50 aldeias, perto de desenvolve um movimento de tenazes conKursk.

ocupação do próprio continente
norte-americano, se os bastiões
do poder naval britânico e americano forem conquistados. Os
aeroplanos
bombardearam
que
Hawaii poderiam, com a mesma
facilidade, ter bombardeado San
Francisco ou o Panamá, se a
esquadra não lhes barrasse o
caminho. As tropas que desembarcaram na, Malásia' poderiam —
se ficasss perdido para os in.çleses e americanos .o dominio
dos mares — ser desembarcadas
no Brasil ou no Alaska.
*

tratados, serão transmitidas pelos,
vários governos presentes ã Confereneia do Rio de Janeiro.

SINGAPURA, 17 (U. P.) —
Não obstante os importantes reforços que os nipônicos trasladaram rapidamente para os selores de Penang e Kedah, do teatro da guerra da Malásia as tropas britânicas continuam recliaçando, com êxito, todoa os ataquês do Inimigo, os quais lhes
estão custando grandes pernas.
Informações chegadas de Hong
Kong dizem que exceto esporadiços disparos da aitilharla japonesa, não se produziram mudanças na situação.

RESTABELECIDA A UGAÇAO
ENTRE MOSCOU E LENINGRADO
...—-
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As forças russas prosseguem na contraofensiva na zona de Kalinin, tendo avançado mais 64 quilômetros para oeste

Tojo passou em revista a
situação militar

Comunicado russo
MOSCOU, 17 (U. P.) — A emissora desta capital irradiou, hoje,
o seguinte «comunicado:
"A noite passada, nossas tropas
contra o inimigo em
combateram
¦
IP^I
Bi todas as frentes.
Uma unidade, que operava na
frente ocidental, capturou, em um
só dia, 14 canhões, 24 caminhões,
58 caixões de granadas, 6 mortelros de trincheira, 6 metralhadoras
e outro material bélico.
Na direção de Tula, nossas tropas derrotaram um batalhão germânico, na localidade de K. Eicaram, no campo de batalha, mais
de 200 soldados e oficiais alemães
mortos e dois "tanks", 48 camlnhões, 80 motocicletas e outros
apetrechos de guerra.
destacamento de "tanks",
Um
sob o comando do tenente Sckolov,
destruiu, em um só dia, na frente
de Leningrado, 16 canhões antl"tanks", uma bateria de morteiros de trincheira, cinco metralhadoras, três canhões de campanha,
com sua guarnição, e aniquilou
—
A uma companhia de infantaria aleUM VOTO DISCORDANTE
representante Jeannette Rankin, mã".
republicana, do Estado de Montana, foi o único voto contra- Morreu o general
rio à declaração de guerra ao
Japão. Na
fotografia aparece
Bernecker
Miss Rankin telefonando, logo
em
após haver votado. Também
LONDRES, 17 (U. P.) — A
1917 foi uma das poucas vozes emissora de Berlim admitiu que o
que se ergueram contra a decla- tenente-general Bernecker morreu
ração de guerra, no Congresso em ação, quando os alemães
especial ocuparam Kharkov. O automóvel
Americano.
(Serviço
em que viajava este oficial gerFrom Acme News pictures, Inc.)
mânico foi pelos ares com a explosfin dp uma mina terrestre.

Estamos lutando,
do mesmo
rnodo que ps ingleses, os russos
e os chineses, pela nossa própria
sobrevivência.
os
Só abrindo
olhos para, esta cruel realidade
é que poderemos acabar com a
mortal ilusão de que, por trás
da proteção dos oceanos, poderiamos ficar tranqüilos, à espera,
discutindo sobre sp deveríamos
eu não agir, antes de ser vlolado o nosso • solo. Se não nos
radicalmente . desta
purgarmos
iiusão,
esta
podemos
perder
guerra.
Porque, sem a menor dúvida,
nos cálculos do inimigo se deposita muita confiança em que
a ilusão continuará a manter-nos
paralisados, como nos paralisou
até agora. Ele sabe, naturalmente, que lutaremos contra o Japão. Isto se evidencia do próprio
fato de o Japão nos haver declarado a guerra. Mas o inimlgo espera que uma grande parte
do nosso povo, que mal acaba
de despertar, continuará alimentando a velha ilusão, sob uma
nova fovma. Espera que o sentlmento lsolacionista agora nos
forçará a. uma guerra Isoladonlsta contra o Japão, isto é, que Se
tendo Rido cegos dn còrhplacênrin, >s >rn f|pnrr'"on .p^os de côCtmtliiuit na 1.* página
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Manilha, admitindo, de outra parte,
que a conquista de Singapura será difícil
TOKIO, via Vichy, 17 (U. P.)
— O general Eiki Tojo, num discurso que pronunciou na sua dupia qualidade de chefe do gabinete e de ministro da Guerra,
fez um esboço da. situação atual
do conflito guerreiro à luz dos
seguintes fatos :
Io) — O movimento japonês de
tenazes ao norte e ao sul se fecha sobre Manila.
2o) — A conquista de varias
bases insulares do Pacífico pelos
japoneses destruiu o cerco que era
feito contra o Império.
3o) — Em Singapura serão pospivelmente necessárias a realização de operações demoradas devido suas formidáveis defesas.

"Gibraltar do
Oriente"

Contrariamente à crença popular de que o "Gibraltar do Oriento" cairia com rapidez, o general
Tojo deu claramente a entender
"a construção deste Impo-que
tantiS3Ímo baluarte durou anos e
"a sua conquista será difícil
que
porque o terreno é grandemente
desfavorável, coberto por cerrados bosques de cerca de 700 quilômetros de extensão."

Filipinas

Com referencia à situação na3
Filipinas, o primeiro ministro declaron que "as tropas japonesas
penetraram em todas as linhas
de defpsa de Luzon para ocupar
os norte-americanos
a Ilha que
consideram iijexpucnaveis".
'Manobras táticas »
Afirmou
conquista de
que a
Guam figura entre os principais
MANILHA. 17 (U
H I - A ipsultHii.i-. dri<. atividade? ti.)* Fi
'•1Tnlt"d Press" intoii
•••inau. "'Pref1 di.iK depois 'lo iniptoii. psta
noite, um comunicado da emisso- I ¦lo (in» hostilidades
disse —

já conseguíamos desembarcar tropas, primeiramente ao norte de
Luzon e depois de dois dias ao
sul da ilha. Os dois grupos marcham agora num movimento de
tenazes sobre Manila"

Malaca
Perto da Península, de Malaiá,
depois de um forte combate no
dia 12 de dezembro, uma divisão
mecanizada inglesa foi obrigada
a recuar. Acrescentou que
não '
ol.stante a ação das defesas antlaéreas inimigas, as forças nereas
japonesas conseguiram ocupar o
baluarte e derrubaram 333 máqulras britânicas.

Thailand
Disse que as forças japonesas
desembarcaram no Thailand depois da conclusão de um acordo
com o pais pelo qual foi permitida a passagem das forças nipônicas e que "outra? tropas japo>
nesas concentradas na fronteira
ocidental da Indochina francesa,
iniciaram uni avanço pacifico em
direção de Ban^koli. onde será
acolhida com entusiasmo pela população local".

Frente chinesa
Com referencia a frente chinesa
disse o general Tojo que "as forcas expedicionárias japonesas continuam fazendo pressão sem cessar sobre os restos das tropas
de Chiang-Kal-Shek".
Concluiu seu discurso tratando
rio desembarque das tmpus iapnnesas em Rorneo (britam op, e
•«afirmando a decisfto pm .jup se
encontra n governo do M;inohuMin pm reforçar as rm linhas
setentrionais de defesa.
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PAGINA UUiS — PRIMEIRA SECÇAO

Desperta,
(Conclusão da l» página)

lera p, üinçando-nos contra
o
adversa rio obvio o visível, contitularemos sem compreender que
esta A uma guerra lotai e Inrllvisível,
• e *
Do mesmo modo como Hitler
esperava, levantando
o cspetro
do bolchevismo, separar da Inglaterra e da América a campanha da Russia, assim espera
agora o Eixo que o nosso ressentimento contra o Japão nos
levará a fazer uma guerra separada. Isto seria, se o fizessemos, a eâtrada certa para a
Bossa derrota. -Embora obtenhamos vitorias sobre o Japão, essas
vitorias
serão
temporárias
se,
por ausência de uma estratégia
concertada rom os nossos aliaíns, obtlvermos êxitos locais deiXando-os em risco de serem derrotados.
Nenhuma vitoria que
Obtenhamos no Pacifico poderá.
segurança
se
proporcionar-nos
depois tivermos de Cazer melavolta para enfrentar um Hitler
vitorioso na Europa, na África
t no Atlântico.
Devemos conduzir esta guerra,
do começo ate. o fim, nao como
uma guerra, isolada, e isolacioBista contra o Japão, mas corno
Uma guerra da nossa coalisão
contra a, coalisão do Eixo. QualOutra concepção
desta
guerra
íer-nos-a tão desastrosa, quanto
agora, ficou provado, de maneira
tâo definitiva, que era desastrosa
a concepção isolacionista sobre
a maneira, de evitar a guerra.

"A

América !
gulmento ria guerra e constituíra
o alicerce de uma paz bem sucedida.
E, como corolário, o Congresso
deve afastar todas as restrições
impedem
legislativas
ao
que
presidente, na qualidade do comandante em chefe, o uso de
nossas forças armadas, e nossas munlçfies onde quer que ele
e seus conselheiros militares jul
guem mais aconselhável utilizaIas. Nenhuma luta deste caráter
poderá ser ganha se o poderio
total da nação não for colocado
à. livre disposição daqueles que
são responsáveis
direção
pela
estratégica da guerra. Se neles
não se pode confiar para que
utilizem
sabiamente
todas
as
nossas forças — neste caso não
se deve confiar em que saibam
empregar
sabiamente qualquer
parte desças forças. As restrl"empréstimos
ções dos
e arrendeméritos" e as restrições terrltorlais devem ser rejeitadas ou
consideradas caducas, após a declaração
feita
pelo Congresso,
de que estamos em guerra.
» • •
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OCORRÊNCIAS
nação enfrenta a tarefa mais Os pmisfaSr campeies DesastreVARIAS
— Atropelamentos — Acidentes —
Morte súbita — Prisão de larapio — Roudificil da sua historia'7
de futebol do Brasil bo — Furto — Três mortos e 17 feridos

Declarou o presidente Roosevelt que a
guerra durará muito tempo e que aos Estados Unidos cabe realizar uma tarefa
sem precedentes
WASHINGTON,

.17 (TJ. P.) O presidente Roosevelt advertiu,
hoje, os dirigentes operários
e
industriais que o pais deve intensificar a. produção de materiais bélicos afim de fornecê-los
normalmente
nâo
somente ao
como também à
próprio
pais
Russia, Grã Bretanha e China.
Destacou que "a Nação
tinha
que fazer frente a. tarefa mais
dificil da sua historia".
O presidente fez essas declarações perante 12 dirigentes lnE assim, depois de termos uma
correta concepção da guerra, po- dustriais e sindicais que foram
demos começar a por-nos em po- chamados à Casa Branca para
slção para enfrentar aquilo que ouvir o programa traçado para
se destina a ser a mais severa a produção ininterrupta de materiais
bélicos. Esta conferência
provação por que jamais a nação
teve de passar. A hora é tardia. foi um dos acontecimentos imatividades
O inimigo é formidável e, longe portantes das febris
de ser insano, é bem preparado relacionadas com o esforçq bélico registrado nesta capital, que
« diabollcamente astuto.
Estamos
melo
despertos,
estamos se estendeu a todos os departameio preparados
e,
durante mentos oficiais, bem como a toanos,
estivemos
tão dos os ramos de atividade.
quase quatro
Os acontecimentos mais imporcegos e confusos,
Devemos, pois, resolver-nos a
que jamais
conseguimos dar outros passos a tantes do dia foram:
imediatamente
definir,
e com
não ser adotar algumas medidas
Clareza, por medidas diplomátiPrimeiro — A comissão de mahesitantes e inadequadas, quando rinha mercante anunciou
cas e legislativas, o caráter da
que toquase já era demasiado tarde, dos os sindicatos de marítimos
guerra, que tencionamos fazer.
e o que fizemos quase se pode e estivadores haviam chegado a
Devemos entrar em compromisdizer que foi pouco demais.
sos solenes com h Grã-Bretanha
um acordo para
não 'fazerem
Por tudo isto, agora pagaremos
c todos os membros do "Comgreve enquanto durar a guerra.
caro, com sangue, suor e lágri- Por outro lado, os sindicatos
Britânico, com
a
niontvealth"
remas, Esperemos que, dos fogos ceberam
Russia, com a China, com os
de que não
garantias
Paises-Baixos e com todas as
por que vamos passar, sairemos seriam modificadas as vantagens
demais nações que lutam do nospurgados das impurezas que por conseguidas pelos mesmos
dunos aniquilaram, e rante os últimos
so lado, no sentido de que nepouco não
anos.
espirito
americano
mais
o
nhum membro da coalisão faça
que
Segundo — O Senado enviou a
uma vez emergirá, límpido e lu- Casa Branca
a paz em separado. Esta aliano projeto de lei que
vale
minoso,
do
do
sofrimento.
o
prosseça é necessária para
autoriza o aumento das forças
da esquadra de 150.000 Loneladas,
para que o presidente o assine.
Terceiro — O projeto de lei que
outorga ao presidente Roosevelt
em
tempo de
plenos poderes
guerra foi aprovado pelo Senado
e devolvido à. Câmara para a
aprovação de modificações
de
pouca importância.
Quarto — A Câmara dos Re(De 2 a 31 de Dezembro;
presentantes continuou o estudo
do projeto de engajamento
de
todos os homens compreendidos
5:000$000 cada um
Í0 prêmios do valor de
entre os 19 e 44 anos de idade.
50 prêmios do valor de
100$000 cada um
E' esperada amanhã sua votação
no Senado.
, (Carta Patente n.* 28, de 6 de Setembro de 1930
Quinto — O secretario da Guerra, sr. Henry Stimson, anunciou
¦ij Recorte o coupon ao lado e cole-o no seu Mapa,
que depois de uma redução tem'
Uma vez colados os 25 coupons do mês, remeta-o a
poraria, causada pela surpresa ao
ataque japonês, as remessas
nossa redação e aguarde o sorteio, pela Loteria
de
matérias bélicos para as nações i
Federal
que lutam contra o Eixo, novamente alcançaram
e superaram
seu nivel anterior.

e ínuustr.ns proporcionou ao prlmeiro mandatário a opo tunicinclc
de formular
umas déuiaixoes
bem francas. O sr. Uoosuvelt sol!citou que ambos interessados chegtiósein a um acordo afltn de cthr
um sistema voluntário de policiamento
ros estabelectvi,en;,oii industriais e prevenir as greves has
liiduótriaò bélicas.
"Nfto
ginhamos alida n guerra
no Pacifico, 'hes disse o presidente. Há duas semahab,
segundo
creio, o cidadão me.l.n dos Estados Unidos
acreditava em que
não nos envolveriam!-.», na guerra
ou que se nos víssemos complicados no conflito, poderíamos" 11quldar a guerra no Pacifico en
um período muito curto. Comprenndemos, agora, que se trata dn
um perigo bem real para tudo o
nn.udo, porque t\iste uiua nova
filui of ia que se destina a por um
:'ím à industria privada e ao sindiralismo".
O primeiro mandatcriõ realçou
"a
qus
guerra durara muito tempo" e que a rapidez na oroduçáo
é isscneinl para que os Estados
Unidos alcancem a vitonr..
' Somos
até certo ponto, o arEinaJ do mundo livre, dtac. Devemos realizar uma tarefa
sem
1'fr.cedtotes. Devemos ¦ sujeitai-nc-i
a uma disciplina implantam!,
por
nós mesmos".

Vencidos pela contagem mínima os cariocas, no encontro finai do campeonato brasileiro — Lima, o autor do tento da vitoria —
Um primeiro tempo brilhante e uma fase
final decepcionante, a peleja de ontem no
estádio de São Januário

p. Amorim. Lelé,
br^le^^m^rroUndoTr ¦ rilo,
Si£ ^miro:
Tim e Patesco

nocas pela contagem mínima na "íinalissima" ontem realizada no estádio
de São Januário. E, cm que pese o vaÍor dos dois quadros que ontem so
defrontaram para a decisão do certame, não hi como negar terem os bandeirantes marcado um triunfo brllhante, resultado de melhor orientação segulda nos preparativos para a disputa de um cetro importante como o 6
o de campeões do Brasil.
UM PRELIO DE DOIS PANORAMAS
Aquele goal de Lima, aos três mlnutos de Jogo, não parecia constituir
a contagem do choque. Surgido depois
de duas severas Investidas dos carioe
imprevistamente,
cas,
não logrou senão incentivar os metropolltanos. Então, o quadro carioca apareceu como uni adversário disposto, bem
controlado na defesa, que alimentava suficientemente o ataque. A vanguarda carioca, entrou em ação. Quase não saia da área adversaria! Os tiros partiam. Um raspão na trave...
uma defesa ... um comer ...
Tudo
impacientando a ztorcida,
cada ve
mais nervosa, mais emocionada. Mas.
o. ataque dos metropolitanos não lutou
somente contra uma atuação glgantr-tca da zaga e especialmente dt> trio
médio contrario: lutou nm.'p air.i-u contra a falta de sorte, que lhe tirava
sempre oportunidades incríveis dos pés
de Pirilo, Tim e Patesco. Passaramse assim os 45 minutos iniciais. 19
ataques dos carolcas, 10 dos paulistas. 3 defesas de Aimoré e 5 de Ober
dan.
Veio o segundo tempo e com ele »
grande decepção da torcida. Aquele»
dois quadros dos quais tudo se esperava por uma vitoria, num prelio qu»
deveria se tornar, ainda mais espeta.cular, apresentavam, agora, um futeboi medíocre, sem ânimo, sem objctivo. Eram os
cariocas, surpreendentemente desorientados, a passarem
as bolas para os adversários e c.-te.v
a apelarem "cera"...
para o cronômetro, no recurso da
Atacaram de sair.a os paulistas, e durante cerca de 10
minutos Domingos e Florindo viramse a braços com as falha», de Afonsinho, Zarzur e Argemiro. Depois, rebandeirante». E o Jogo
cuaram os
equilibrou-se. Apesar dos pezares, oi
avantes metropolitanos pareciam mal»
dispostos que os do quadro oposto
Agora, porem, não era a mà sorte e
sim a mà atuação da Unha de frente carioca qua desperdiçava as opoi
tumdades..,
MOVIMENTO TÉCNICO
1.° tempo — Cariocas — Ataques,
19; defesas, 3; comer, 1; fouls, 3;
hands, 2; impedimento, 0.
Paulistas — Ataques, 10; defesas, 5;
corners, 6; fouls, 11; hands, 7; Impedimento, 1.
2.0 tempo — Cariocas — Aataques,
15; defesas, 0; corners, 1; fouls, 3;
hands, 3; impedimento, 1.
Paulistas — Ataques, 13; defesas, 7;
corneis, 6; fouls, 8; hands, 4; impedimentos, 5.
EM REVISTA AS DUAS
EQUIPES
S. Paulo deve essencialmente à sua
linha media a vitoria ontem registravda. Realmente, Jango, Brandão e Di110 não poderiam portar-se melhor, quer
no auxilio à defesa, quer em funçãodo ataque. Agostinho destacou-se na
zaga, e na vanguarda, Servillo e Lim.-».
foram os mais salientes. Oberdan não
teve oportunidade para fazer giatiüe»
defesas. Begliomini agiu com muito
ardor, falhando em certas ocasiões.
Cláudio não esteve, por sua vez. numa
noite feliz e menos ainda Milanl e

PAULISTAS:
Obcrriar..
Agostinho
c Begliomini; Jango, Brandão e Dino;
Cláudio, Servillo, Milanl, Lima e Rui.

O GOAL
Lima registrou o tento da vitoria
aos 3 minutos. Recebendo de Jango,
o mela esquerda
paulista Bparou a
bola com o peito, na área e desviou
inesperadamente, .surpreendendo
Almore.
A ARBITRAGEM
Foi boa n arbitragem produzida pelo
sr. Mario Viana. As raras falhas qun
teve nào prejudicaram. Agiu com imparcialidade e reprimiu, quanto pode,
o Jogo bruto.
RENDA
Pol numeroso o público que assistiu
o embate de ontem. A renda atingiu
164 contos de réis.
2-2 NA PRELIMINAR
No encontro preliminar as equipes
dos Ministérios da Viação e do Exterior empataram de 2-2.

nesta
ontem,
Registraram-se,
capital o em Niterói, entre outrás, as seguintes ocorrências:

primeiro dedo do pé. Depois de rece.
ber curativos na Assistência Munlcl»
pai, foi internado no Hospital de su»
corporação.
*

•

Desastre *

Na praça Onze de Junho, um auto.
o coveiro Aristides
movei atropelou
Na praça da República, esquina da Lopes,
com 20 anos, morador à ru*
avenida Marechal Plcirlano, corria, com São Cristóvão n.o 495. O motorista
destino à rua Visconde da Gávea, a fugiu e 1 vitima, com a
perna ».«.
llmouslne particular n.o 31.670. Ao
fraturada e ferimento na ra.
mesmo tempo, trafegava pela avenida querda
internada
no
foi
beca,
Hospital
d«
Marechal Plonano, rumo a. praça da
República, o ônibus n.° 36, da linha Pronto Socorro. • *
Tijuca-Ipanema, aa Vlaçflo Carioca.
Na praia de Botafogo, o menor L%.
Notando que seu carro estava na iml- andro
de 12 anos, residente nt
nencla de colidir com o ônibus, o mesma Alves,
praia n.° 354, íol atropelado
motoriila da llmouslne deu um golpe
por um automóvel, sofrendo fraturu
na direção, mas com tal Infelicidade do
purietal e temporal.
que o auto chocou-se contra um posRecebeu os socorros de maior urte existente nn Jardim fronteiro ao
na Asssitcncla Municipal e tnj,
Ministério da
Guerra,- tendo ainda gcncia
seguida, internado no Hospital di
atropelado a sra. Maria Davina das em
Pronto Socorro, em estado grave. ToChagas, tle 55 anos de idade, casada, mou
do fato a policia
funcionaria municipal aposentada, mo- do 3.o conhecimento
distrito.
radora ã rua Carolina Machado nume* •
ro 806, casa B. O ônibus, ainda asLargo dos Leòes,
o
sim, 1. chocou-se contra a trazelra da n.»No 34.321, atropelou Mario autnwcv.j
Mlltedo,
llmouslne, avarlando-se bastante. Os com 53 anos, casado, funcionário ri*
motoristas evadlram-se e a vitima, Banco Francês e Italiano e resiv.mi
tendo sofrido fratura da perna direita à rua Cândido Mendes n.o 99, a
e contusões generalizadas, íol .socorri- tamento 203. O motorista fugiu para a
da pela Assistência e internada no vltimt. sofreu fratura da perna rllHospital de Pronto Socorro. A respeito reita,
ferimento no supercllio esquerdo fato, foi instaurado inquérito na do. e contusões diversas. Foi socorridelegacia do lO.o distrito policial.
da no Hospital Miguel Couto e a po.
llcia do 3.o distrito tomou contecl»
mento do fato.
• *
Na. praça Floriano, esquina da rua
Na rua Prefeito Brandão, em Nll».
Evaristo da Veiga, o ônibus 40, da
Viação Excelsior, dirigido pelo moto- rôi, o operário Mario Rodrigues, ti«
rista n.o 280, atropelou o soldado 199, 49 anos, catado e morador na cas*
da 4,a companhia do 5.° batalhão ta 579 daquela rua, foi atropelado pel«
Policia Militar, Nicanor Brust, de 31 auto de praça 1055, recebendo feri»
ano», casado, causando-lhe fratura da mentos de natureza leve.
O motorista fugiu t * vitima (ot
perna esqrfrda e esmagamento do
medicada no Pronto Socorro.

Atropelamentos

Acidentes
Maria Santa Ribeiro, de 38 anos if
Idade, casada, moradora à rua Gas»
par n. 82, em Terra Nova, lidava, eu
um fogareíro a
sua residência, com
gasolina, quando este explodiu, tendo
as chamas atingido Maria que sotreu
queimaduras generalizadas do 1.» e 2,o
graus. A vítima foi socorrida pela As.
sistcncla do Méier, sendo, em seguícu,
internada no Hospital de Pronto Socorro.

* #
O presidente inaugurou com seu
O menor Francisco Pinto, de 15 ano»
discurso a Conferência de 2 dias
de idade, morador â rua Benedito Hl.
que realizarão os chefes
lnduspóllto n. 103, montado na bicicle:*
triais e sindicais, sugerindo
n. 11.011, transitava pela rua Marque todos os discursos fossem breves. O
quês de Sapucaí. Ao passar em frensr. Roosevelt concluiu declarando
te ao n. 245, caiu, sendo colhido pen
salva-vlda do bonde n. 489, da lln:ia
que esperava que os presentes conCoqueiros, dirigido pelo motorneiro rotribuissem para ganhar a guerra
gulamento 5.538. Tendo sofrido fratu"como
se vestissem uniformes".
ra da coluna vertebral .Francisco íol
socorrido pela Assistência, sendo, dePouco depois de ter o primeiro
pol', Internado no Hospital de Pronto
mandatário pronunciado estas
paSocorro. .
lavras, a Comissão de
• #
Marinha
Mercante anunciou que todos os
Na rua Sacadura Cabral n. 230, «.
fuzileiro naval Alberto Gonçalves, ali
sindicatos de marítimos e estivaNO CATETE. OS DELEGADOS ELEITORES DOS INDUSTRlAitlüT mmmmimmmm
residente, ingeriu um tóxico por enga- Em
dores haviam-se comprometido
a
companhia do ministro interino do Trabalho, estiveram,
no, supondo que tomara um remédio.
ontem, no Palácio
não irem à greve. Deve-se destaRecebeu
os socorros da Assistência e fido Catete., os delegados eleitores dos industriarios, ora
nesta capital, os guals
car que durante os últimos 5 anos
cou fora de perigo.
foram cumprimentar ao presidente da República. Saudando o sr.
* *
Getulio
esses sindicatos foram os centros
Vargas usou da palavra o representante da Bala.
Nunes, operário, eom 30 ano',
Antônio
Na
um
gravura,
de algumasdas mais
intensas
"'".'
flagrante da visita.
quando trabalhava no 14° andar dn
disputas trabalhistas havidas
no
Edifício S. Borja, em construção, na
rua Evaristo da Veiga n. 16, perdeu
pais. A Comissão anunciou que os
o equilíbrio e caiu daquele andar ao
representantes dos armadores hasolo, sofrendo fraturas que lhe causaviam chegado a um acordo comram morte instantânea. A policia dr,
com
os
chefes sindicais, tenpleto
5.o distrito compareceu as local e tn
do ambos concordado em estabeleremover o cadáver para o necrotério
do Instituto Mídico* Legal.
cer juntas afim de resolver os con*
flitos surgidos.
em NiteNa rua General Castrioio, "São
Gonrôl, o bonde n. 5, da linha
Durante o debate registrado na
(Conclusão da 1.» página)
calo, guiado pelo motorneiro de re-o
Câmara de
Representantes, com
noroeste, porem, acredita-se
gulamento 32. Jonas Pereira, tevs
referencias ao novo projeto de lei
que
ocaslonandf»
desarmado,
autoncillco
duas divisões
bi t.ânicas conseEnquanto isso circulam rumo- de enganjamento, o deputado John
(Conclusão da l.« página)
pânico entre os passageiros, alguns dos
guiram estahelr-.oer contacto na
solo.
,
ao
res segundo os quais estão sendo Me Cormack leu uma carta do
se
atiraram
quais
terça-feira,
depois de- renhidos
Em consequnncla, saíram feridos OItraçados planos para criar um alto presidente Roosevelt na
o
casada,
ahos,
qual
prlcombates. Diz-se que' os nipônirb Matos Santana, de 35
comando aliado. Respondendo a meiro mandatário propugna que se
moradora ã travessa Bela Vista 13.
cos perderam um grande número
uma pergunta subre a possibili- fixem os limites de ldads entre os
Aline Nunes, de treze anos. resldent»
de
soldados
e :naterial de guerSoares, coHdad.cs da chegada a Washtngto:i 19 e 44 anos, em vez de 21 a 44,
Ao comentar a aprovação uni- na mesma casa.23 Francisco
ra,
nesta
anos. solteiro, tnoraação. Também foram
de
merclarlo,
de uma alta personalidade oficial mencionadas na versão inicial do
abatidos vários aviões inimigos. nímo do programa tia Conf.rencin dor ã travessa Colet 148. em São Gonbritânica pr.ra travar
confe-er- projeto.
de 25 anos. casaria,
Opinam os observadores mill- de Rio de .Janeiro pelos membros ralo Cecília Vitor, Dr.
De acordo com o regulamento para o sorteio do "Prêmio PerPalmler 38, Jacias relacionadas com ceie assunh praça
"Não devemos
lares que o avanço nipônico na do conselho o sr. Cordell Hull dis- residenteBorges,
adotar
attuma
«everança - 1941", publicado em nossa edição de 13 do corrente,
de 59 anos. casada, rno"Esta
ria
nua
to, o secretario
de Estado, sr. tude de complascencla —
se:
conferência . nü j este radora à rua Dr. Artur Bernardes 195
região de Keclah, pôs em
arlver- ¦Rui.
visando atender à conveniência dos concorrentes desta capital,
perigo
Cordeil Hull, declarou aos jorim- tiu o deputado
a posição britânica de Pena.ng e sorjfiiite em harmonia cuui o es- e Nadir Silva, de 20 anos. solteira, reMc Cormarck. Dea, troca dos "canhotos" relativos aos meses de JANEIRO A NOno
cariocas,
Na
dos
primei1493.
produção
list.ns qu- i ão possuía informa- vemos estar
sldente ã rua Getulio Vargas esco»
alerta, porque vimos o ro tempo, destacaram-se Zarzur, Lelé, da província de Weilesley,
no pinto da solidariedade demonstra- todos
VEMBEO começou no dia 15 e continua a ser feita em nossa
confusos e
ferimentos
com
ções a ífcspeito.
do
até
agora,
fimas também é uma riacões cenerallzadas.
continente.
se passou na França, Inglater- P. Amorim e Florindo. No período
sede, entre 9 e 18 horas. Os leitores que se aproveitarem desta
A entrevista do preside ita Roo- que
nal apenas a zaga trabalhou e coube
Penang e uma zona com for- demonstração desse mesmo espira e outros paises".
As vitimas foram socorridas peia asfacilidade, trocarão o "canhoto" relativo ao mês de Dezembro
ainda a Florindo o melhor desempt- tlficações
sevelt com s dirigentes sindirais
riio".
Porem,
slstencla.
#
não
obstante
modernas,
os
esfore
conta
raras
com
nho. Aimoré, como observador,
# #
quando vierem recolher o Mapa deste mês.
cos de McCormack e da carta do ocasiões teve para Intervir com pe- um canal marítimo, separado da
de Pronto Socorro de NJO
Serviço
terra
rlgo
firme.
a
Câmara de RepreEs'.e canal é largo
presidente,
terói medicou, ontem, as seguintes viconstituindo
e profundo,
sentantes rejeitou por 173 votos
OS QUADROS
uma
Umas de quedas :
com
Os locais íoram os primeiros a pisa- barreira intransponível para os
Juliano de Amorim, carregador, Leite.
de
OS OCUPANTES DOS DIVERSOS CAR- contra 113, reduzir o limite
esduas
equipes
As
rem
o
55
anos. solteiro, morador à rua região
gramado.
lanks.
Segundo se sabe extra oficial- Ribeiro.
na
GOS DAS REPARTIÇÕES MARÍTIMAS i;'ade a 20 anos. Os partidários tiveram assim formadas:
177. com ferimento
do governo tinham aceito o limite
Os japoneses pedem tratar de mente, outroj memorou da dele- ocinito-frnntal. ,<„ .
NAO PODERÃO AFASTAR-SE
CARIOCAS (F. M. F.l: Aimoré;
..
DAS SUAS FUNÇÕES
Alves, doméstica, de 50
c!<-. idade de 20 anos, come uma Domingos e Florindo; Aíonsinho, Zar- passar por Penang porem, a. ex- ga';ão
Francelina
norte-runtiricaiiQ. serão os
Morua
a.
residnete
solteira,
anos,
transação
depois
de
evidenciaf-sc
periencia de Tobruk, na. África,
Alterando um artigo rio decreto-lei
ris. Jefiersoii
ombaixa- reira César. 150, casa II. apresentando
onde os britânicos detiveram uma dor 110 Brasil; Çaiíery,
que dispõe sobre a visita a embarca- que a Câmara não ia aprovar o
Laurcace Dugari, fpvimnnto contuso na perna direita.
ções no fundeadouro, o presidente da de 19 anos. Depois de rejeitar a
posição similar — posteriormen- oatío da Divisão das Hepuòiici».
Maria, de três anos. filha de DerRepública assinou o seguinte decreto- emenda apresentada
te uriada com ei'kacia contra o Americanas
inovai José de B"nto, residente fl rua
por Charles
de
Departamento
lei:"Artigo
de
Ari Parrpiras. 208, com fratura -ia
inimigo — servirá para advertir lístniio e
l.o _ o artigo 6.° do de- G. Andrews, no sentido rie fixar
Warrun Kelcliner, chefe, clavirula direita.
os japoneses rias possíveis con- da Divisáu
creto-lei n.o 3.761, de 25 de outubro de o limite de idade em 19 anos,
.Tnsé Tra.fano Filho, tnifeiro. rie 30
dr CiaiíeienasK .r.u1941, passa a vigorar com a seguinte por 175 votos contra 53, a Câmara
±11
seqüências de tais erros. Alem nauoiiàls
solteiro, morador a. rua ClaDp,
anos.
do
mesmo Lto-M-camen- 11. mm ferimento na região superciliar
redação:
aprovou o projeto do Senado fidisso, a artilharia costeira pesa- to.
—
Também figuraram na delepn- direita.
:Artlgo 6.o
Os ocupantes de carda, em Penang, conta, para sua
gos das carreiras de Policia Marítima xando os limites rie iria.de para n
v<io alguns
econômicos, iie Aéreo, Policia Fiscal, Datlloscoplsta, servir-o militar obrigatório, entre
proteção, com uma serie de ni- tiái.-ceiros e per-tos
ygvicolas.
Inspetor ie Imigração, Guarda Sanl- os 21 e
4 anos.
nhos de metralhadoras, cuidadoNa rua Marquês de Sapucaí n.8 137.
tarlo Marítimo, .Guarda Sanitário, Cosamente instaU.lon,
bem
como
dentro do botequim ali localizado, faleEnquanto isso, traçaram-se p!amandante Aduaneiro, Poguista, Patrão,
-om
outras
ceu subitamente o comerciario José
defyau.s na praia.
Maquinista Marítimo, Marinheiro e das ros para o estabelecimento rie uma
O texto k programa
mofunções gratificadas de Inspetor de fiscalização completa sobre a dipara a Custodio da Silva, com 22 anos.
terceira
rador no morro da Viuva. O cadáver
conferência
Saúde dos Portos e Comandante Adua- vulgação de
consultiva
6sU»
noticiai e informafoi rpmnvido para o necrotério da
ma;rada para o dia 15 de
nelro não poderão ser afastados do
janei- de Pública.
exercício de seus cargos, ou funções, ções.
ro de 1942, dir nssim: 'Ti-lsolüçàò
* * *
LONDRES, 17 (TJ. P.) — O Go- a»r.\-8da
salvo motivo de licença, nomeação para
O secretario da presidência, sr.
pelo Conselho f.irator da' Augusto Maciel Prlata, de 53 anos
cargo em comissão, designação para
vennador de Hong Kong enviou, às
viuvo,
comerciante estabeleCL.iàu Panamericana, rio lia 17 rje de idade,
função gratificada ou para ter exerci- Stephen Early, anunciou que uma
LONDRES, 17 flü. P.) — O Al- bordo de um submarino
3,15 horas, hora local, de hoje, o
cido à rua Camerino n° 35. morador
que foi
dezembro de 1941.
mirantado anunciou oficialmente afundado por um "destroyer" ln- cio em gabinete de ministro de Esta- comissão presidida pelo diretor dos
à rua Voluntários da Pátria n.o 30,
seguinte telegrama a lord Moyne,
do, na forma
"destroyer"
artigo
sr.
decreto- Correios,
Frank Walker,
e
um
que
britânico glês. Este fato é interpretado aqui lei n.o 1.713, dode 28 de35 do
"Depois
Proteção cio hemisfério ocitien- equando assistia ao jogo entre paulista*
ministro
das
Colônias:
outubro
de
de
Byron
sr.
Price,
cariocas, no estádio do Vasco da
o qual acaba de
afundou um submarino
italiano como Índice de que os próprios ita- 1939".
novos bombardeios, recebi] hoje, tal. Consideração das medidas
Procedente de Lisboa chegou,
Gama. foi acometido de um mal súbito,
ser nomeado chefe da Censura,
que
na qual procurava se retirar da Li- llanos compreendem
—
Artigo
2.o
'
"Bagé",
O
decreto-lei
presente
Já a grávidatrazendo 543 outra mensagem firmada oelos co- se devera adota paru conservará vindo a falecer. Com nula da policia
bla, com destino a Itália, o gene- de da sua situação na costa da Cl- entrará em vigor na data da sua pu- prepara um sistema, que, segun- ontem, o
do 16.° distrito, o cadáver foi remo»
compôs- mandantes em chefe das
territo- vidn para o necrotério do Instituto
revogadas as disposições em do se diz, será superior à cen- passageiros, a maioria
forças soberania e integridade
ral Guldo Laml, engenheiro chefe
renaica, especialmente em Bardia. blicaçào,
contrario".
rial
militares
das
imigrantes
ta
de
Repúblic-ts americanas.
e navais japonesas, peMédico Legal.
pura feita durante
portugueses i>
a primeira
do Guartel General do
Exército
Em Bardia, em Sollum e no Paso
refugiados de guerra. Entre o» dindo-me para celebrar uma conguerra mundial.
a) Exame das modidp.s destinaItaliano.
de Halfaya, os alemães e Italianos
que desembarcaram nesta capi- ferencia onde deveria ser estudada daa a impedir
Posteriormente, o
Almirantado se encontram isolados e condenaatividades estrariNo que diz resneito a produ- tal encontram-se os srs.
Na praia das Charitas, em Niterói,
Santa a rendição por princípios de hufez saber que o submarino italiano dos k capitulação desde que terempreendidos derirro da as autoridades
cão bélica, o Departamento de Cruz Guimarães,
geiras,
da Secção de Roubos <
mahldade.
Jorge
Cabral,
Ã
minha
resposta
"Amiraglio" no minem os viveres e
a
foi
afundado era o
Marinha
cie qualquer República Furtos do Estado do Rio prendeu o
as munições
.anunciou que hoje foi E. Bordinl
e
Oscar Paranhos' seguinte: "O Governador e coman- Jurisdição
laranio
Antônio
americana
Caldeira, suspeito como
ainda
qual, Juntamente com o General que
possuem.
posto a flutuar um novo cruzador Filho, cônsules do Brasil em Las dante em chefe de Hong Kong
que ponham cm peri- autor de um furto
dede 500S000 nraticade
Laml, se tentava dar fuga a mais
Os germano-ltalianos não podem SOMENTE ATÉ O MEIO-DIA DE 12 DE com sete meses de antecipação a Palmas,
a
e
a
segurança
go
paz
desta
com
há
dias na residência dn sr. Fernando
Frankfurt,
Cadiz
e clina absolutamente de entrar em
19 oficiais italianos.
inclusão
data prevista. Imediatamente de- Amsterdam,
-le
pensar numa evacuação "em gran- JANEIRO O TRIBUNAL DE CONTAS
do
Intercâmbio
de
Carvalho,
k
rua
Joaquim Nabuco, *».
inforrespectivamente;
o negociações para a rendição
de
OS RECEBERA
de escala" de Bardia, porque os
A ação ocorrida no Mediterrâneo
pois do lançamento, foi batida a sr. Caio
de
Lima Cavalcanti, Hong Kong e aproveita a oportunl- mações relativas a presença, nas
Ingleses possuem o controle do
O sr. Romero Estellta, diretor geral quiiha le um novo cruzador.1'
oantral íol levada a cabo pelo "desRepúblicas
americanas, de estianconselheiro
comercial
na Lega- dade para notificar ao tenente-gemar. Por outra parte, as comu- da Fazenda Nacional, mandou dar cotroyer" "Perndasle".
Anunciou-se, também, que duO sr. Ito Figueiredo, escrevente ds
neral Taxaishi Fakai e ao vlce-al- geiros Indesejáveis;
Há 53 sobreviventes, entre os nlcações terrestres da praça estão nhecimento aos diversos Ministérios e rante os próximos três dias serão ção do Brasil na Suíça, e o psiJustiça, morador à rua Salvador PIb) Consideração
repartições subordinadas ao Ministério
das medidas res n.° 131.
mirante Malchi Nlmi que não está
co-técnico
Guilherme
português
em Todos os Santos, quelcortadas
virtude
em
figura
lançados ao mar três destroyers
o general Laml.
do avanço da Fazenda, do seguinte oficio
quais
do mlArriaga Borges
de
Sousa, qu» disposto a receber mais comunica- que poderiam agora adotar as Re- xou-se ã policia do 22.0 distrito, de
das tropas
neo-zelandesas para nistro Rubem Rosa, presidente do
Trl- pnra substituírem os três que fo- vem fazer conferências sobre a ções sobre este assunto".
públicas americanas para o tte- que sua casa fora arrombada, pel»
Tobruk, ao longo da estrada que bunal de Contas:
ram afundados em Pearl Harbour.
durante a sua ausência e <!•
"Con.unlco.
Lord Movne respondeu ao gover- senvolvimento de certos obetivos manhã,
a V. Exa., para os deviacompanha a, costa.
<ua esnosa. sendo roubada
Novos Indícios de que uma parte psicc'ogia aplicada ao comercio
nador de Hontr Kong o seguinte: comuns e de planos que tenham de 4M00S000 em dinheiro, r- quaní!»
dos fins, que as ordens de pagamento ainda
No
mesmo
e
à
transaindustria.
maior da ampla industria
que forí
A possibilidade de Bardia se relativas ao atual exercicio de 1941, que
tlântico viajou para o Rio a co- "Sua nesatlva de considerar o ne- por objetivo o fortalecimento da so. deixada (runrdoda num movei. A res«
CAIRO, 17 (U. P.) — O tempo
"vedette"
converter noutro Tobruk e lm- forem expedidas até o dia 10 de Ja- automobilística se dedicará á nro- nhecida
do
fato
foi
peito
lidarieclade
instaurado
inquérito.
dido
econômica da.-- Repúdos comandantes
espanhola
adverso, com vento furacão e que
Japoneses
dução bélica, foram dados pelo
nelro vindouro,
possível v.sto que seus defensores do decreto n.o na forma do artigo 2 o senador
Carmem Salazar, que trabalhará de neeociar as bares nara a rendi- blicas americanas com inclusão da
12, de 28 de dezembro
Jogou com violência enormes* nu- não
Sheridan
Downey,
e
"fiscalização
o
possuem comunicações marl- de 1934, só serão recebidos
os auspícios da Em- ção de Hons Kong merece anoio e
d;>s tutport.aoões afim
vens da areia sobre a tropa, no
dos
Preços,
por este administrador
sr. no Rio sob
Na rua Campos Sales n.» 70. r«ltimas, circunstancia que permitiu Tribunal ou por suas delegações,
aprovação do eoverno de Sua Ma- de conservar
materiais básicos e denem de Mme. Martins
presa N. Viggiani.
campo de batalha do deserto, de- nos ingleses
para
Leon
Henderson.
declaO
primlro
Ferreira, a
estudo,
deliberação e registro, até às 12
abastecer Tobruk duestratégicos":
Sua
Portugal
re?olução
e
Da
Itália,
Jestade.
Espanha
como
empr»gada
Chefe
2) entendimento»
terminou a diminuição, em inten- rante sete
Maria de Lourdes praticou
nn--- de segunda-feira, 12. do dito més rou no Senado que havia sido
"Bagé" o
meses de sitio.
nm
e
furto
a
conduta
admirave'
de
regressou
roupas e outro- objetos
de todo* os nara aumentar a produção de mainformado de que no dia lo de
pelo
pintor
Sidade das audaciosas investidas
Janeiro de 1942.
As informações oficiais e ex- de Reitero
oe uso. fugindo. A Policia
!o 1».*
Mota. prêmio dirigentes das forças são sesruidas teriais estratégicos; 8) Entendi- distrito
a V. Exa. os protestos de fevereiro, as autoridades da De- brasileiro Edson
britânicas contra as tá esgotadas tra-oficiais
foi
cientificada
com
referencia
do fato.
ás
minha
com
admiração por todo lmperio|e mentos para fornecer a
elevada estima e distinta con- fesa ordenarão a
viagem do Salão de 1939, com
forças do "Eixo" na Libia.
c:.da pais
paralisação com- de
operações realizadas durante a.« slderaçSo".
"Oferenda".
seus aliados".
115 importâncias essenciais tjara
O comunicado oficial de hoje re- últimas 24 horas, destacam
p'eta da produção automobilística o quadro
'nacio-a
o fato
CHEGOU O "ARGENTINA"
mniutenção da economia
uso civil.
conhece que o tempo entorpecera das forças blindadas inimigas
para
teviagem
Aires,
em
Buenos
nal. 4) Manutenção dos n-,,cs
De
em parte o avanço britânico, mas -••em
des
contingentes
da Luftwaffe
de
Por sua vez, o sr. Henderson
perdido o controle durante
de regresso a Nova York, chegou A FESTA DE N. S. DO PARTO.
n:i.*egaçào adequados e S) a fisque em todas as partes da frente cn últimos dias. Assim, por exem- ds frente russa pára enviar a anunciou o racioanmento de
HO.IE
"Argentina",
pneu- o
From the Universliy of MIcMran,
da Frota, da Boa
Renlizar-sc-á, hoje. na igreja de Nos- calização das atividades
de luta foi mantida a pressão sobre pio, uma das fases mais Impor- frente norte-africana, estes ainda niátlcos
comerpara os automóveis usa- Vizinhança.
sa Senhora do Parto, à rua Rodrigo ciais e financeiras
descases.
Para o Rio viaja
HEAR" .
o inimigo e que em algumas delas tantes das últimas operações foi não chegaram ali.
... ín'ernal
Jos
estrangeidos pelos civis, declarando que
IJS-7th
floor rooms, 713-714 Nilo
Silva,
rnnuina
da de São José. a tra- ros,
rr,m, entre outros passageiros, o
verificaram-se progressos.
prejudiciais
ao
Peçanha
os;r.i
depois
a conquista de um aeródromo perestar
do
diclonal
dia
Av.
4
de
Tel.:
fo.»tn
das
ria
43-84*3
Um porta-voz oficial disse que
padroeira.
janeiro pr^- maestro Lorenzo Fernandez, quo
Estes progressos, ao que parece, to de El Gazala, cuja situação as forças
Re».: 55-1387
Alem rias missas encomendadas, ha- Repúblicas americanas.
Inglesas efetuaram um ximo, os civis somente poderão leaiizou uma viagem rie propa- verrt.
As fl hnrs. mtssa A<- comunhão grse referem ao movimento de tena- exata não foi revelada. Nesta ope- movimento
circular para atacar ohte-los caso provem sua necesas 10 nnr^«, missa solene canganda cultural brasileira por dl- ral. e. r"-|nnr!f)
¦es em vias de realização ao oeste taçflo, da mesma forma
nn pela retaguarda, na região de Ha- sidade.
ta^n.
que
n Cphlrln Mrtrn"i|ttinn.
versos paise.»-, sulamerlcanos; a
de Gazaln contra o grupo nrincipal
latalhn
Ai
17
horns. nfrã n sermãn o cônrprincipal que se desen- iegh-El-Olebam, as unidades do
administrador
O
Maria
dos
GullherPreços
orpianista
patrícia
das restantes forças blindadas
rro
A-.»lz Memória, seguindo-se benção
do tola nas proximidades de Al-Em
gsneral Rommel, mas que encon- d^nou a, prorrogação da
proibição mina, que foi a Buonos Aires a do SS. Sncrnmento.
inimigo.
llamza, a característica principal tvaram resistência
rio
da
venda
por
parte
de
convite
da
Associação
Wagnerla»
novos
pneumátlcos
Um dos detalhes mais alentado- j — segundo divulgam os Infor- inimigo. Revelou
os
Me quatro rie Janeiro. Fuluramen- na, onde realizou recitais; o geriGnra"dereTiin0d„^0?,U|,m0enl„l,rilr0, J,1r0',:,0' P"» «""•»»"•
r.dído financeiro a Enhalxada da
res da semana que terminou foi a
ii,antes -- fi n ausência total rie conseguiram reunirque uma germanos
de *,?"* de »"n- 0<,ul°« «»"
mu de.de 10IMÔ
força
de
tiserão
íiijuwi. Á.U«.
entregues
cartftes do ra- logo americano Charles Park, em I'i nnçn.
Aílam-.e receitai de «tlca.
— RICARDO
,I)otlc'n rie que 20 clWs do Flxérum apoio aéreo por parte do? líi tanks para deter os ingleses. r-innamcnto
para os civis por in- viagem de estudos; a srta. Eliza
Para Nova
Cito Italiano nroniraram
AUGUSTO B1ATO.
escapar
York.
conduz o
uelmftes. Isto leva a dedução de 11 as eíta resisiencla foi 'ncllmenle tertnedlo das
autoridades
iimeriianH > rrnnsatlãntlio
AVENIDA MARECHAL FLORIANO,
esta-I Margsret,
jornalista
dt Earrlla e regressar n Itália a
da
Moore-McCor\ d.iala.
M
que se os alemães retiraram gran- esmagada;.
" a sr»» P. O-hevsson. esposa do
Entre Andradai • Concelç»,
»«<•¦, numerosos passageiros.

Concurso Popular N.° 57,
do DIARIO DE NOTICIAS

^fefnoê quer que haja uma causa nobre, um interesse
legítimo, uma atividade benéfica ao pais, lá estará
o DIARIO DE NOTICIAS com os prestimos do
seu apoio e da sua cooperação.
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PERSEVERANÇA - 1941"

TENTARAM FUGIR DA LIBIA VINTE
OFICIAIS DO EXÉRCITO ITALIANO

As forças japonesas Proteção do hemisestão sendo rechaocidental e soçadas na Malásia
economica
Declarações do
sr. Hull

Membro da delegação
americana

Visitas a navios no porto

Mais de quinhentos
chega
passageiros"Bagé
ram pelo

0 submarino em que procuraram escapar
loi detido e afundado por um "destroyer" britânico

Regressaram vários fundiplomáticos
cionarios
brasileiros que serviam
na Europa — Os que. Hong Kong não
vieram de Buenos Aires se rende
"Argentina", da
pelo
Frota da Boa Vizinhança

Tempestades de areia ocasionaram um declinio momentâneo das operações
na Cirenaica

.--.

Mortes súbitas

O programa

Prisão de larapio

Ordens de pagamento
relativas a 1941

Roubo

Tempestades de
areias

Furto

Catolicismo

Dr. Nelson Cotrim

tü

A PÉROLA

ORIENTAL

r

¦iWtt«-í'ra'W>"»^^

-

"Diário de Noticias"
Pág. Três —
NOTICIAS DO EXÉRCITO
(V.

Boletins

de

Diretorias

ria»

I„

A.

6

d

»

P»r.
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Pelo ministro da Guerra, era avise
n. 375S, de 15 do corrente, foram ftxadas as seguintes
matriculai nos
Cursos
do Centro de Instrução de
Defesa Antl-Aerea para 1942: categoria B — Oficiais de artilharia —
capitães 5 • primeiros tenentes i. Ca»
tegoria C: — sargentos e cabos de infantaria
10; ditos de cavalaria,
I.
Categoria B — D 1 (telemetrla) -sargentos e cabos de artilharia, 1S;
t) 2 (projetores e escuta) — sargentoe e cabos de artilharia, 40; * D 3
— sar(metralhadoras
anti-aerlos)
gênios e cabos de artilharia, 2».
REDUZIDOS PARA SEIS MESE9 Ofl
CURSOS DE VÁRIOS ES TABELECIMENTOS
Se aco-dj> eom a autoriueéo eotttds no artlfo 54 da Lei do Ensino (de-

Dr. Benjamim Gonçalves
PELE
Alcindo

E

S1F1XIS

Guanabara,
— 42-0480.

18-A
—

¦

10.*

Dr. Heitor Achilles
Tuberculose. Doenças dos pulmões.
Ralos X. Edifício Nilomex, 1.* —
Tels. t 2*-2405 e 42-3871.

Vocabulário ortográfico da língua
nacional

O Centro de Instrução de MotoMecanização terá o ano letivo normal,
mas com Inicio também a 1 de íeverelro.
PAGAMENTO DE OFICIAIS DA
RESERVA E REFORMADOS
A Diretoria de Recrutamento avisa,
por nosso intermédio, que o pagamento de oficiais da reserva 5 refo.-mados, referente ao corrent mês,
era
feito na «eguinte ordem: marechais,
ministros
e generais — dia 18 de
dezembro das 12,30 as 18 horas. Coronéis, professores
e tenentes-coronéis — dia 19 de dezembro das 12,36
às 18 horas. Majores e capitSes -dia 20 de dezembro rias 9 às 11 horas. Primeiros e segundos tenentes —.
dia 22 de dezembro das 12,o0 às 18
horas. Nota — A distribuição de ílchás começar* uma hora antes do
inicio do pagamento e cessara meie
hora antes do seu término.
Pagamento de pensões: dias 22 e 23 de
dezembro de 14 às 18 horas. Pagamento de aluguéis: dias 29 e 30 da
dezembro de 14 às 16 horas. Os vencímentos, pensões e aluguéis, nào
pro.
curados nos dias marcados na tabela
publicada nos Jornais, só serio naeode 39 a 30 de deaembro.
CRIADO NOVO POSTO DE RECEPÇÃO
DE RESERVISTAS
Por determinação dai autoridades mllitares, fpl criado, ontem, alem dos corpo« Jà designados, mais um novo posto de recepção de reservistas de 18 a
31 ano» de idade, na sede da l.a circunscriç&o de Recrutamento,"' no Quartel General, na parte fronteira à Eslaoáo Pedro II. Tanto os quartéis como
o posto agora orlado, funcionarão até
30 do corrente.
ENTREGA
DE CERTIFICADOS DE
•
CONCLUSÃO DE CURSOS DE
RESERVISTA NO COLÉGIO
MILITAR DO RIO
Está marcado para o próximo dia 32
do oorrente, no Colégio Militar do Rio,
a solenidade da entrega dos certificados de conclusão de curso* de reservista e de Educação Física aos alunos
da turma de 1941.
O comandante do
Colégio, coronel Oscar de Araújo Fonseca, Já aprovou o seguinte programa:
— "A» 8 horas, na Praça Marechal Esperldlão Rosas: Juramento à Bandeira
pelos novos reservistas; leitura do beletlm alusivo ao ato; entrega dos certlficado» de reservista e de educação
fisica; distribuição dos prêmios conferidos pelo comando aos alunos mais
destacados na Infantaria e na Educação Física e desfile em continência às
autoridades"; e às 10,30 horas, no salão da congregação, instalação da sessão solene, discurso do orador da turma, discurso do paraninfo, professor
Coronel Barreto Pinto, e entrega dos
certificados de conclusão de curso". A
solenidade do Juramento
à bandeira
obedecerá ao rito regulamentar.
DECLARAÇÃO MINISTERIAL SOBRE
PROFESSORES VITALÍCIOS
Declarou o ministro da Guerra, em
aviso n.o 914, de 16 do corrente, ontem
divulgado, o seguinte: "I — Bsclareoendo a orientação dada pelo aviso número 852, de 27, no tocante à execução do deereto-lei n.° 3.840, de 19,
tudo de novembro p. findo, determino
que a diretoria de Recrutamento providencie, somente quando à remessa da
relação dos professores vitalicios, oflciais da reserva ou reformados, quer
na ativa cn em disponibilidade, que estejam percebendo, atualmente, as vantagens civis no cargo de professor,
acrescidas das que decorrem dos seus
II — A relação depostos militares,
verá especificar, para cada nome, a
importância correspondente às vantagens dos postos militares e as percebidas pelo cargo de professor vitali-
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A COMISSÃO NOMEADA PELO
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
VAI
AfKLSUNXAK PARECER SOBRE O
l'KUJETO ANTENOR NÀSUtSNXJSS
No gabinete do ministro da Educação, esteve reunida, ontem,
a
comissão revlsora do projeto de vocabulario ortográfico da língua nacional, organizado pelo prof. Antenor Nascentes.
A comissão é constituída dos srs.
Fernando
Magalhães,
professores
Clçmentino
Praga,
presidente,
Cláudio de Sousa, Clovis Monteiro,
Manuel Bandeira e Jonas Correia.
Na próxima reunião,
marcada
para terça-feira, será apresentado o
Cioparecer elaborado pelo prof.
vis Monteiro.

Regulamento do Serviço
Militar
Alteradas disposições
do decreto-lei que o
instituiu

¦
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Como falou o presidente do Tribunal do Júri sobre as leis de introdução aos Códigos, recentemente decretadas

—
A
senhora
DONATIVOS PARA A "CASA DAS MENINAS".
Darcy Vargas recebeu, ontem, vários donativos destinados ã "Casa
das Meninas". Provindo dá campanha do Selo da Juventude, foi
entregue à. esposa do cheio do Governo, pela senhora Mendonça
I.lma, a inVportoncia de 448:UB$10(), correspondente ã venda de
1.600.000 selos. Na mesma ocasião, a esposa do ministro da Vioçfto
fez entrega da quantia de 86:38fi$000, produto da serie dp. chás reallzados por elementos representativos da sociedade. Em seguida, a
senhora Darcy Vargas recebeu as diretoras dos programas femininos das rádios Cruzeiro do Sul, Tupi, Nacional e Guanabara, que
também lhe passaram às mãos donativos, os quais, segundo declarou a esposa do presidente da República, vão ser aplicados na compra de brinquedos destinados às crianças da Escola de Pesca de Maramhaia. Na gravura acima, veem-so as senhoras Darcy Vargas e
Mendonça Uma, quando esta última fazia entrega dos donativos recolhidos para a "Casa das Meninas".

Manifestação das delegações da lavoura canavieira ao presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool
Um almoço de confraternização oferecido pela
Federação dos Plantadores de Cana
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Aspecto fixado no momento em que falava o sr. Barbosa
Lima Sobrinho
As delegações dos lavradores de
cana dos vários Estados açucareiros que vieram ao Rio agradeda República
cer ao presidente
a promulgação do Estatuto.da Lavoura Canavieira, estiveram, onem "visita ao
tem,
incorporadas,
Instituto do Açúcar e do Álcool.

Reunidos rio gabinete da presios representantes da
Vias urinaria» e suas complica- detida deste, 'capa,
os diretores e
50>» - Hemorróldas e doenças anu- lavoura da
retals. Das 8 fts 18 horas. — Sfto chefes do serviço do I. A. A. e
Federação dos
diretores da
os
Pedro, 64. — Tel.: 33-1148.

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL
GERAL

SECRETARIA

**

cumprir a sua missão
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Revogando disposições do Regulamento do serviço Militar o presidente da República assinou o segulnte decreto:
"Art. 1." —
Picam.' revogadas as
disposições do Decreto n. 15.934,
de 22 de janeiro de 1923 (Reguladas
mento do Serviço
Militar),
quais decorra a obrigação para as
e
Juntas de Alistamento Militar
Capitanias dos Portos de notificar,
por escrito, os cidadãos alistados e
sorteados convocados.
Art. 2.» — O contingente da prlmeira chamada será formado pelos
no
obtido
sorteados que tenham
sorteio militar desde o número um
até ao mimem ifftial ao triplo «1«
oonsvritos a fornecer ficando assim
modificada a primeira parte do artlgo 103 do citado Regulamento".
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Quinta-feira, 18 de DezemKro <3e 1941
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Liquidação total!
39, Uruguaiana, 39
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presentes

creto-lel n. 1735, de 3-XI-39), resolveu o ministro da Guerra, em data
de ontem, reduzir para seis meses (1
de fevereiro a 31 de Julho), os cursos
abaixo mencionados: Escola das Armas, Escola de Educação Física, Escola de Artilharia de Costa, Escola
de Transmissões e Centro de InstruçSo de Defesa Antl-Aerea.

(Concilie

- "'

-

Faqueiros, talheres, aluminios e

Novos engenheiros de aeronáutica, armamento,
construtores, eletricistas, geógrafos, metalúrgicos
e químicos — Reduzidos para seis meses os cursos
de vários estabelecimentos militares — Pagamento de oficiais da- Reserva e Reformados — Matrículas nos cursos do C. I. D. A. Aérea — Comemoração do 10." aniversário da turma de 1931 —
O ministro Pacheco de Oliveira no gabinete ministerial — Criado novo posto de recepção de
reservistas — Declaração ministerial sobre professores vitalicios — No Colégio Militar —
Outras notas

MATRÍCULAS NOS CURSOS DO CEMTRO DE INSTRUÇÃO DE DEFESA
ANTI-AEREA PARA J041

de Maior Tiragem
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cito, colarão grau os novos
engenheiros militares
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O Matutino

No dia 27, na Escola Técnica do Exér-

Realizar-se-a, no dia 27 do corrente, as 10 horas, com a presença do
presidente da República e demais autoridades civis e militares, na sede
da Escola Técnica do Exército, à r^ia
Moncorvo Filho, a solenidade da colaçáo de grau dos novos engenheiros
da turma de 1941, assim constiiuida:
Ingenhelros de Aeronáutica — majores Casemiro Monten^gro Filho, Joelde Ararlpe Macedo *
mir Campos
Valdemlro Advincuia Montezuma, capltles aviadores Renlto Augusto Rodri•rueii, ¦ Dlroeu
de Paiva Guimarães,
Hortencio Pereira de Brito e Agemar
da Rocha Santos, l.o tenente aviador
¦Jorse Arruda
Proença, 3.° tenente
aspirante a ofioall
René Amarante,
Valendo Augusto de Barros Neto e
engenheiros Fernando Pessoa Rebelo
Jorge da Rocha Fragoso. EngenheiMs de Armamento — primeiros teBenUi José Lulí Palhares dos Santos
Roberto Correia. Engenheiros Constratores — capita»» Aristeu de Assiz,
Dalmo Bentes Monteiro, Kelvln Ramos
Bittencourt; Plácido de Castro Jobtm
t Francisco Rodrigues de CaRtro. Enfenheiros Eletricistas — capitães Orlando da Costa Canário, Valdemar ToBastlde
ledo Bordinl e José Maria
Sohnelder e l.o tenente Alarlco Baro»
nl. Sngenhelroa Geógrafos — aegundo tenente Alceu Brasil Mendes, aspirantes a oficiais, Alberto Marques
Lima, Afonso de Almeida
Galváo',
Pilho, Fernandes Cisnelros, José Esmeraldo de Sousa Lima, Paulino RIbeiro do Couto Filho e Sebastião da
Silva Furtado. Engeneheiros de Metalurgia — Capitães Luiz Marques Bar.
reto Viana, Sila da Cru* Soares, Veldemar de Lima • Silva e Antônio
Cailos Gonçalves Pena, primeiros tenentes Manuel Saraiva-Martins e Pa».
Ia Lago Peçanha e aspirante a ofielsl Nilton Coimbra
do Bittencourt
Cotrim. Engenheiros Químico» — Ca»
pitães João Ubiratan Ferreira Mundin e Arlo Rodrigues Ribas • l.o tenente Pedro Augusto Sisson da Silva
Tavares.
O comandante do Estabelecimento,
ooronel José Bentes Monteiro, organixou o seguinte programa para a tolenidade: "1.° — Abertura da sessão
por s. excla. o sr. presidente da República: 2,o — Alocução do comnndante da Escola; 3.° — Alocução do
orador da turma, tenente José Luiz
Palhares dos Santos; *.o — Aloeuçao
do paraninfo, exmo. sr. general. Ama»
ro Soares Bittencourt; 5.0 — Entrega
dos diplomas; 6.o — Juramento dus
engenheiros; 7.o — Encerramento; 8.o
buffet".
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DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS

Plantadores de Cana do Brasil,
saudou o sr. Barbosa Lima Sobrinho,
do
Instituto,
presidente
o sr. Rui Palmeira, chefe ria delegação alagoana, que lhe >.manifestou os agradecimentos da cias
se pela sua participação da nova
lei.
Disse
seus
companheiros
que
da lavoura bem sabiam
quanto,
nn
Estatuto
da
Lavoura Cana
vieira, Inspirado e realizado pelo
chefe
do
Governo,
o
cooperara
presidente do Instituto, cujas qua
lldades elogiou.
Agradecendo a manifestação, o
sr.
Barbosa
Lima Sobrinho
re
cordnu ns entendimentos que, du
rante nm ano, se realizaram en
tre o Instituto e os representantes da lavoura para a solução do
problema concretizada na promul
e elogiou a
gação do Estatuto,
ação do presidente da República
na questão.
ALMOÇO

E D IT AL
•

_

Faço, por este, saber a todos ds contribuintes, cujas guias
d« transmissão já se acham com o despacho fixando o valor,
e cuja liquidação dependa apenas de iniciativa dos interessados,
que devem comparecer quanto antes ao serviço de Preparo da
Cobrança (2 R. D.) do Departamento de Rendas Diversas
(D: R. D.), à rua Santa Luzia 11, entre 11 e 14 e meia horas, afim de efetuar o pagamento dos impostos, devidos, evitando assim que a guia seja arquivada, com a entrada em vigor do Dec. 7.129, de 27-10-1941.
Distrito Federal, 17 de Dezembro de 1941.
(aa.) — CARLOS DA ROCHA GUIMARÃES
Diretor.
dm

OONFRATERNI
DK
ZAÇAO

Plantadores
Federação
dos
A
ofereceu, ontem, um
Canas
de
almoço
às.
de
confraternização
lavradores
dos
delegações
dos
Estados.
Alem dos diretores da
Aderbal Novaia,
Federação,
srs.
Jpão Palmeira e Lima Teixeira,
dos delegados estaduais, tomaram
e
parte rio almoço o presidente
chefes de serviços do I. A. A,
o
e, como convidado de honra,
padre Olímpio de Melo, membro
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.
Falou o sr, Lima Teixeira, che(Conclue

na
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A repercussão que essas leis tiveram
nos meios forenses foi a melhor, tendo-se em vista que elas vieram contrlbulr poderosamente para o esclarecimento de muitos pontos que o tumulto
da aplicação inicial dos Códigos iria
certamente
tornar
obscuros.
Assim
pensa o juiz Ari Franco, presidente do
Tribunal do Jurl, que nos prestou interessantes
esclarecimentos
sobre
o
conteúdo daquelas leis, na entrevista
se
segue:
que
"Na sua Ingente e admirável obra
de reconstruçfto do Brasil, o presidente Cletulio Vargas, no campo jurídico,
dotou o pais de leis ha muito reclamadas, e entre elas cumpre salientar
não só os Códigos de Processo, como o
Código Penal. Em 18 de setembro de
1939, pelo. decreto-lei n." 1.608, tivemos o Código do Processo Civil, em pienn execução desde março do ano passado, com os melhores resultados. Em
7 de dezembro de 1941, pelo decretolei n." 2.848, em solenidade memorável
realizada no Palácio da Justiça, era
assinado o Código Penal. que. a partir
de l.o de janeiro de 1942 próximo fu- 1
turo, substituirá o Código Penal de
1890, que, segundo frase consagrada,
nascera velho de quarenta anos. E'
obrn que honrara a cultura jurídicopenal do Brasi), e. não há muito, por
ocasião do Segundo Congresso LatinoAmericano, reunido cm Santiago do
Chile, o governo do Brasil mereceu da
douta assembléia os mais encomiãsticos
aplausos pelo seu novo estatuto penal.
A 3 rie outubro último, pelo decreto-lei
As leis de introdução do Código Penal e das Contravenções e do Código
do Processo Penal vieram completar o
nparelhamento rio Poder Judiciário, que.
a partir de janeiro próximo, terá de
processar e julgar de acordo com a
nova lecislação decretada.
n.° 3.688, foi promulgado o Código de
»immmÊt—^m—aÊBWtMnmmm»miwwwMmmÊ^—Êmíiímmií,^—m^^mmmmmmmmm,
Contravenções, e nelo decreto-lei mlmero 3.689. o Código do Processo PeO juiz Ari Franco em sua mesa de trabalho
nal, diplomas legais que entrarão em
vigor a 1." de janeiro de 1942. Está
o nosso pais aparelhado para viver pecie correspondente (art. 9."), cum- sessão de Instalação será marcada para
vida nova no campo das relações pea interdição depois da pena prin- 2 daquele mès, e Já no dia ft terei o
nais. a partir de 1." de janeiro do ano prida
cipal.
primeiro julgamento,
prescreveu qua
se
avizinha.
Como
complemento
que
os quesitos serão formulados de açorO PROCESSO PENAL
indisDensaVel à exata execução dos dldo com a Consolidação das Leis Pe»
plomas penais, acabam de ser decretempo, o
Em atinencia á Lei de Introdução nais, pois, durante algum
tadas a Lei de Introdução do Código
reé
de
Processo
Penal
júri
julgará processos cujos crimes fo»
do
Código
do
Penal e dns Contravenções Penais írievigência da Consocreto-lel n.° 3.914. de 9 do corrente! e alçar que, segundo o seu artigo l.o, ram praticados na
n de Introdução do Código do Processo o referido Código será aplicado aos lldação dns Leis Penais; que os quesi»
de
exclusão de crime,
tos
sobre
causas
Penal (decreto-lei n.° 3.931, de 11 do processos cm curso a l.o de Janeiro do
1942, com as ressalvas que a própria ou de isenção rie pena. serão sempre
correntei.
Lei de Introdução teve a cautela de formulados de acordo com a lei mais
CRIME E CONTRAVENÇÃO
estabelecer, não havendo prejuízo da favorável, e. se o confronto das penas
E' de salientar, de logo, oue a validade dos atos realizados sob a vi- concretizadas, segundo uma e outra
Para lei. o novo Código Penal ou a ConsoLei de Introdução do Código Penal, gencia da legislação anterior.
pondo termn á larga controvérsia dou- evitar a hnlburdia que, via de regra, lidaçáo dns Leis Penais depender do retrinarin sobre a distinção ontológiea ocorre sempre que entra em vigor lei conhecimento de algum fato previsto
entre crime e contravenção, determi- nova, como já tem acontecido entre nn Código Penal, e que. pelo Código
do Processo Penal, deva constituir obnou, de maneira louvável, que se con- nós, como, por exemplo, quando em
sidprnrá crime, a infração penal a que 1925, no Distrito Federal, passamos a jeto de quesito, o presidente do Jurl
a lei comina pena de reclusão ou de aplicar o atunl Código do Processo Pe- o formulará. Assim, o quesito da perdetenção, ou cumulativamente com a nal do Distrito Federal, o artigo 6.° es- turbnção dos sentidos e da inteligèhpena de multa; e contravenção, a in- tabcleceu que 'as ações penais, em que cin, nos processos em que n réu cm'.'.»
írncão penal a que a lei comina, iso- já se tenha iniciado a produção da ver pronunciado pela Consolidação dns
Indamênte, pena de prisão simples ou prova testemunhai, prosseguirão, até a Leis Penais, será o da Consolidara»,
rie multa, ou nmbas. alternativa ou sentença de
ser o mais fnprimeira instância, com o das Leis Penais, por
cumulativamente: terminou com a si- rito estabelecido
Noa voravel, no passo que o ria legitima
na lei anterior.
Em
tuação. nãn muito clara, que se depade contravenções, em
que defesa será o do Código Penal.
rnva no Código Florestal, dispondo que processos
da Federação suma. com as Leis de InstrfduçSo do
ouando não compreendidos, os fnto.i para algumas unidades
«
rias
Contravenções.
Penal
e
Código
em fiadefinidos no Código Florestal, em dis- é inicindo pelo auto de prisão
Federal, e em do Código do Processo Penal, o Go»
Distrito
como
no
grante,
posição do Código Penal, passaram a outras,
o Poder Judiciário para
por denuncia, a Lei de Introdu- verno aparelhou
constituir contravenções, e que ns conbem cumprir a sua alta missão, e dele
trayencões previstas no referido Código ção do Código do Processo Penal, da dependerá, por seu patriotismo e sua
Florestnl. serão punidas com penas de modo admirável, acentuou que os pro- dedicação, n completo «xito dos novo»
prisão simples, por 15 dias a trfs me- cessos de contravenção, em qualquer diplomas
penais, há multo reclamados
ses, ou multa, de um a dez contos de caso, prosseguirão na forma da legisnosso grau de civilização e cul»
réis, ou com ambas as penas, cumula- laçáo anterior (art. 9.°l. Sentindo que peln
e
pnra os quais o eminente pre»
tivnmcnte, impedindo, nsslm. que, con- o advento do novo Código Penal tra- tura,
Getulio Vargas e o .seu emê»
sonnle o critério de aplicação da pena. rá, como conseqüência inevitável, a au- sidente
rito ministro da Justiça, dr. Frnnclscs
pelo novo Código Penal, o que pratl- licação da lei nova a fato julgado por Cnmnos. como sempre, nfto mediram es»
car contravenção rie caráter florestal, sentença condenatoria irrecorrivel, deu
viesse a ser punido com horas de prl- essa atribuição ao juiz da execução, forços nem sacrifícios".
são, solução a que também chegou em mediante despacho, de oficio, ou por
relação ãs Infrações previstas no Có- provocação do interessado ou do Mldigo de Caca e Pesca.
nlsterio Público, ocm recurso, em sentido estrito, evitando, assim, o conDEFESA SOGTAL
gestionnmento imediato dos Tribunais
Como novidade na nossa legisla- de Apelação.
ção. o novo Código Penal adotou, em
MEMBRO DA SOCIEDADE DE
beneficio da defesa social, as medidas APARELHADO O TODER JUDICIÁRIO
SI-XOLOGIA DE PARÍS
de segurança, que exigem estabeleciFinalmente, em relação aos promentos especiais, como o manicômio cessos da competência do Jurl, e que
judiciário, cnsa de custodia e trata- serão
Julgados logo nos primeiros dias
mento, cnlonla agrícola, instituto de
futuro, ^elo metrabalho, reeducação, ou de ensino pro- de janeiro próximo
a RUA DO ROSÁRIO. 1*2 — De 1 às 7.
fisslonal, e, como muitos Estados, não nos no Distrito Federal, tanto que
estarão
aparelhados
imediato
para
cumprimento do que dispoz o novo estatuto penal brasileiro, a Lei de Introduçáo do Código Penal, vivendo a realldade, c esperando que os Estndos se
dêem pressa em aparelhar-se para o
mais fiel e salutar cumprimento do
Código Penal, permitiu, como se vê de
seu artigo 22, que se aplique a ltberdade vigiada, até que sejam criados os
aludidos estabelecimentos,
ou secções
especiais nos estabelecimentos Já existentes nos Estados
INTERDIÇÕES PERMANENTES
Caberá ao CINEAC GLORIA amanha a apresentação da edição extraordinária
do l.o Jornal de guerra recebido de Nova York por via aérea com o|
Infrações há que importam tamseguintes itens :
bem em interdição permanente para o
exercício de determinadas funções, e
a Lei de Introdução do Código Penal,
revelando bem o seu cuidado, dispôs
que as interdições permanentes, previstas na legislação especial como efelto de sentença condenatoria, durarão
pelo espaço de vinte anos (art. 8.»),
e as interdições permanentes, impostas
em sentença condenatoria passada em
"Concessão Internacional de Changal".
Julgado, ou desta decorrente, de açor- Acompanhará ainda um filme sobre a
do com a atual Consolidação das Leis Passaram o Natal debaixo de fogo. Fox Movictone. O vagalume destemido.
Mundo, O Tio José •
Penais, durarão pelo prazo máximo es- Contrastes do Changai. Carnaval de gelo, A voz rio
Atualidades Cineáo 35 — Nacional — D. N.
tabelecido no Código Penal para a es-
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DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE

Doenças sexuais do homem

CHEGARAM OS PRIMEIROS FILMES SOBRE

O ATAQUE DO JAPÃO AOS
ESTADOS UNIDOS

GUERRA! OS JAPONESES ATACAM: NAS
FILIPINAS. NO HAWAII. EM PEARL HARBOUR. ANÁLISE GRÁFICA DAS ZONAS DE
CONFLITO
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— Na fotografia da esquerda: O presidente Roosevelt lê sua mensagem ao Congresso, pedindo a declaração de guerra. Da esquer- ntrr ARÂCÃO DE GUERRA
^ DOS ESTADO UNIDOS AO EIXO
m UtLLAKAi,
Roosevelt, filho do Presidente dos Estados Uni^ Vice-Présidenté Heiiry Wallace e o lider da Câmara, Sam Ra vburn. À direita, no primeiro plano, vê-se James
^
ca oara a cJ"^f-, ao
Almirante
Stark.
Chefe das Operações Navais, e o General
^ ^ ^.^.^
^ ^ esquerda, o General Holcomb, Comandante do Corpo de Desembarque Marines), o
ouvircíc u Mensagem do Presidente Roosevelt ao Congitsso (Não foi possível identificar-se o cavalheno que esta à extrema esquerda, em trajes eiMaior do Exército,
vr
i» íi r\i
1 Fstado
direita
i ,nere ao
Marshall,
*ral
. vis(a
cíwmvü dos Representantes, quando o sr. Irving Swsrson lia a resolução que pedia a declaração de guerra à Alemanha, que foi seguida de resoda ^_
•
vis). Na totogra
idêntica, com referencia à Itália. — (Ser\iço especial From Acme Newspictures, Inc.)
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O TAMANHO
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Dantas

PARA
TODOS
Aa aranhas nfto postam
de aromas.
Como há 2.000 anos.
Parques de solteiros.
ARANHA» NAO GOSTAM
AS DE AROMAS. — O nnturnllstn
norte-amerlrniin,
dr.
Stellng S,
realizou,
Çrairver,
há tempos, curioso* experlen«Ins com o olfaio dns aranhns.
8ervlu-se, para isso, de duas
classes de óleos essenciais: uns
Bro Irritantes,
cnmo lnvantle,
'Smendoas, herf-aniota,
etc,
e
•ntrns Irrllantes. como óleo de
Blostardn e de pimenta da Tníla. As aranhas reagiram, Isto
4, fugiram aos dois grupos de
•xcttantes; nenhum as atraiu.
Tornou-se inquestionável a sua
Wpugnnncla onda vez, que. tf dr.
Ptellng repetia os ensaios. Tro?ftdo ficou, assim, que ns aniIlhas têm olfaio. Mas, onde se
•ficoiitra no sou corpo o rcsppr*tvo orgfto ? Kls o nue os sábio»,
a despeito dp Incessantes
InVesMçações, não lograram ain<Ir íleterminn-.
HA
2.00T1 ANOS. —
Em curiosas construções de
COMO
fcarro, an Innso da estearia aue
Tal de Tvirlíiik a Mocu!. na MeSonntanMa, ns Árabes refinam o
na atualidade,
petruieo,
pelos
mesmos processos e com o mesfnn equlnamcntn oue empregara»i seus antepass-o.d.iK ha mais
de ".000 anos.
O mais vellin
desses
estabelecipre-rietarto
me-tos primitivos é do-.r-enclcntp
de uma familia que. ri?srle
ua
t.en--)os mais remotos, se tranaflitiii a industria d" nal n filvin.
Os habitantes d? KlrkttK asse(furam qu> um antigo do eu mento reeional. escrito ha muitos
íérulos. men-inna noços situa(Jos perto dn caminho das c;iravr.nas. e dos quais nP.n sn
tira. acua. mas t»rra liquida".
Dl?, "ilnda n pitado documentei,
"um homem ferve esse IIque
quldo atí oue se converta n>im;i
«ifruri que faz ardor com mal»
brilho ns archotes". Acreditam
ns técnicos que ns poens referido* nn documento sSn os que
ainda ho.ie se exploram, e que
desde muitas centúrias se conhece um método de distilação
do petróleo.
Se a lenda tem
fundamento, pode-se dizer que
essa rudimentar
industria
rta
Mêsopotamia é uma das mais
antigas do mundo. Muitos viajantes passam ao lado das refinarlas sem dar-se conta rto que
significam historicamente as estranhàs construções
de barro
que vêem ao longo do seu caminho.
DOS
SOLTEIROS.
'¦—
Caen, em França, tem a.
PARQUE
mia Abadia de Homens e a sua
Abadia d» Mulheres, mas Widnor, na Inglaterra, possue setl
Parque de Solteiros. Não se trade
ta de qualquer maravilha
arte dos jardins, senãn de um
consem arborlzaçao
terreno
cedido aos cellhatarins do lutar
divertimentos.
Tal
para. seus
concessão nãn data de ho.ie: fnl
feita por Eduardo T, rei da Indes(1272-13071,
que
glaterra
tlriou 40-1 hectares de terras suas
Morreu
para n referido fim.
Eduardo T e muitos soberanos
depois dele, mas o Parque dos
Solteiros continua vencendo ns
aêculos e fazendo o desespero
da municipalidade, que em varias épocas tentou, sem resultado, entrar na posse do valio8o terreno. Mas ha pouco decidiu ela ocupá-lo, afim de ampliar a praça de estacionamento de automóveis, .ia demasiado
solteiros
Os alegres
pequena.
de Windsor, porem, acreditam
que conservarão seu parque por
mais mil anos, no mínimo;., n.1.4
que o encerre o pleitn judicial
^ie abriram contra a munlcipa*—ride de Windsor.

Mais üo que n modéstia tios
recursos financeiros normais, de
<« Estnque dispõem n União,
dos e oi municípios, reclusos que
em conjunto, somnm pouco mais
de 6 milhões cie contos, no ncordo com as receitas orç-imentarias dos últimos exercícios, é a
extensíio do território, agiavacift.
que
semi-despovoamento,
pelo
dificulta a expansão civilizadora do progresso nacional.
Nossa inteligência, nossa energla, nosso patriotismo devem, cmpenhar-se na descoberta de um
melo que torne possível, se nao
vencer, ao menos contornar, cie
pronto, c:-sa dificuldade.
Se o território c imenso, se a
das necessidades
diferenciação
regionais reclama diversidade de
providencias adequadas, se e impossível centralizar essas medidas dentro de um plano rigido
cte serviços e melhoramentos, so
um recurso se. afigura uconselhavel: a divisão do Brasil em
regionais para aplicação
zonas
de um programa de aç£o adminlstrativa de larga envergadura,
concertado entre os governos feestt.duals e municipais,
deral,
sob orientação e fiscalização do
primeiro.
Devemos esclarecer que a idéia
nao é inteiramente nossa, embora nos pareça convenler.te ciarlhe maior amplitude. A iUoip é
do Conselho Nacional de Estatistica, órgão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatis-tica, e foi apresentada sob a forma de um voto às recentes Ci níerenciàs de Educação e Saude

Nem

os

morros

reunidas nesta capital, nflm de
que dessas Conferências resulte
Nnclonrd de
Convenção
uma
Educação e Snude.
Ao formular nquele voto, ln.iconclusões que as
pirado nas
pesquisas estatistlcns consitarias
possibilitam, sugeriu o conselho
Nacional a adoção de medidas
parecem
Importantes, que nos
aptas a conduzir á solução racional e eficiente dos problemas
em evidencia.
tomam
Entre essas medidas,
particular saliência a instituição de colonias-escolas nas zonas em que seja indispensável
a socialização dos grupos humade educação,
7ios que, baldos
lmprccindam de um ajustamento social capaz de assegurar-lhes
maior e melhor nivel Intelectual
e moral; e também a divisão dos
sanitárias
Estados em regiões
constituídas de dete r n> 1 nado
crimunicípios,'
de
n.mero
ando-se em cada sede de regido
laboratórios,
centros de saude,
hospitais completos, clinicas (jeserviços
rais e especializadas,
preventivos, etc, e instalando-se
em cada município um posto de
saude, aparelhado com o indlspensavel para atender a casos de
assistência
urgência e pi estar
gratuita aos necessitados.
Como se vê, é a autoridade dos
técnicos que propõe a divisão
do território em regiões, para,
i,o casu do problema da saude,
poc.er-.se contornar o grave embaraço do tamanho do Brasil.
Mas nós desejaríamos que essas
regiões fossem igualmente eco
ds modo a tornar-se I
nômicas,

escapam. . .

palpos
A biilota dos cassinos (leve n-:har-se em "justlfide aranha para encontrar novo pretexto
cativo" dn sua existência.
Com efeito, esse pretexto era n turismo estrangclro. Qual o fim das espeluncas douradas ?
Não vinham
Atrair forasteiros daquela classe.
eles mi Rio de Janeiro com outro Intuito, senão
o de bater fichas.
mais lepidamente mentiroso, conforme
Nada
A roleta é
havemos mostrado repetidas vezes.
"turistas"...
pnra o* de ra*a
Esses é que são os
"Em
todo caso, ó pretexto vinha sendo bravamensustentado pelo-» mane.iadores da batota.
Acontece, porem, que. envolvidos pein guerrn,
o« norte-americanos', necessariamente, não terão
n»m te-v>po, nem gosto para passear. E acabouse, por enquanto, o turismo Internacional, no que,
toeis íiqnela procedência, que era a mais volumosa o rlcn,
te

E agora? Por que existem os cassinos de jogo?
Esperemos pelo novo pretexto...
Porque c.-.scs antros podem existir para muiPor exemplo: para arrasar
tas outras coisas.
morros, nas cidades de montanha. TS' o que está
segundo acaba de
acontecendo em Petrãpoiis,
revelar a imprensa carioca, descrevendo as marade jogo em
\ ilhas
estupefacientes do cassino
construção na Quitandinha.
Èiirrc essas maravilhas, uma desde logo se
realça, enchendo de... regozijo os admiradores
da paisagem petropolitana. Referlmo-nos à demolição de dlversns colinas existentes no terreno,
para que não falte espaço ao novo Monte Cario,
escapam. Seria,
Como se vê, nem os morros
r.üãs, absurdo que. podendo destruir fortunas,
reputações e vidas, não tivesse forças o jogo paru
destruir elevações pitorescas. Própria dele. o a
função de arrasar
Quantos lares ja não desabaram no Rio de Janeiro por efeito dos golpes demolldores do Atlântico, do Copacabana, da lirca,
m
do Icnraí ? E quantos outros não se acham nn
iminência de ruir ?
Não seriam os pobres morros os mais nptos a
defender-se e a resistir. Ci.m o roleta e a avidez
de ganho dos que a exploram, vai tudo raso.

Insituido o Selo
ProFauna

DO BRASIL
menos difícil e menos In.pertclda •jiydiiçao
ta a organização
rural nns suas diferentes modalldades.
Tem o pais, hoje, 1574 municipios, que forneceriam coutlugentes para numerosas regiões,
mais acessíveis, separadamente, a
insistência de uma política econõmlca firme e esclarecida, dt
que o conjunto territorial tubord.hado a uma Interferência
direta e uniformo.
vem
Em apoio da sugestão
rgora o Estado de São Paulo,
dividido
pelo governo em 30
distritos de fomento agrícola, cm
rada um dos quais será instalada uma sede de agrônomo regional, servida por tantas r.grônomos. quantos sejam os munlclplos de cada distrito. Vê se,
portanto, que a idéia da divisão
do terrltorto
para facilitar o
progresso econômico e social começa a abrir caminho auspíciosamente.
Apllque-se extensivamente ao
Brasil a iniciativa
paulista, »
ter-se-á seguramente favorecid"»
a solução dos nossos prlucipa'9
problemas.
Se sugerimos que se associem,
na divisão sob forma regional,
a assistência educativa, a asslstenda sanitária e a assistência
h produção rural, é porque não
supomos estar errada a nossa
persuasão de que só assim, com
essa preparação simultânea, formaremos o homem rural sadio,
lnítiuldo e eficientemente labo*
riosò que a causa do e.igrandecimento nacional exlye.

Inquéritos

econômicos

Anuncia-se que o Conselho Federal de CoInquérito entre os
mercio Exterior iniciou um
proprietários de cortumes e Industriais de couros
apurar a situação cios
com os seguintes fins :
"stocks" de couros retidos, no pais; coiigir elementos paro estudo pormenorizado das posslbi*
lldades de ser fomentado o aproveitamento Intensivo -dos couros secos e salgados por meio de
"stock"
curtimento que permita a conservação em
medidas
tenlongo;
assentar
e
mais
por prazo
dentes ii mais desenvolver a Industrialização dos
couros curtidos, pela sna transformação em calçados e outros artefatos, com o objetivo de aumentor o consumo no mercado Interno.
E', indubitavelmente, um inquérito importante. Poderemos conhecer, atrnvís dos seus resultados, n quantidade e
validade dos cortumes
nacionais e a sun capacidade de produção, bem
como o algarismo relativo ãs sobras da exportação de couros e peles pnra o consumo dos eorttlmes existentes no país.
O inquérito deveria ir um pouco mais longe,
abrangendo os recursos com que conta a Indusiria do curtume em matérias primas obtidas de
plantas tintorlais, Indígenas, acllmndas ou lmportadas.
Tudo isso é muito ibscurn e. deve ser esclareciclo, para podermos conhecer as verdadeiras
encareclrr.ento do calçado,
causas do excessivo
nforn o necessário conhecimento de nossas reais
possibilidades quanto aos couros e pe'es obtidos
dos nossos rebanhos, seu curtimento e os meios
dessa elaboração, e a industrialização do produto.
Os inquéritos econômicos constituem iniciatlaconselháveis, miíximc nos dias
vas
altamente
que correm, pois devemos balancear a nossa riqiieza concreta, para sabermos no certo com que"
podemos contar.
couros passemos a
Será conveniente
'outras modalidades dequedos
E ninguém meprodução
¦¦¦«"• aparelhado que o Conselho Federal de Comercio Exterior para proceder a esse» balanços.
Nfto surpreende, pois, o infortúnio paisagístico
da deliciosa Quitandinha, adquirida para a instalaçâo da enorme e pavorosa firma... turfstlcn.

Atos do Presidente

da

República

Decretos assinados nas pastas da Justiça, da Educação, da
Fazenda, do Trabalho e da Via ção — Promoções, transferencias, exonerações, dispensas, nomeações e outros atos

O NOVO TRIBUTO INCIDIRA"
OS
COMERCIANTES
SOBRE
DE ANIMAIS E AVES SILVES*
TRÊS E INSETOS ORNAMENTAIS
Por decreto-lei de ontem, o preaidente da República Instituiu o
selo "Pro-Fauna" que será arrecadado em estampilhas adesivas
ou por verba, de conformidade
com o Código da Caça.
refere-se às diO decreto-lei
versas aplicações do selo, devendo
incidir o novo tributo sobre as
firmas e empresas que negociem
com mamíferos e aves silvestres
borboletas e outro»
nacionais,
insetos ornamentais.
De acordo com ' o Regulamento,
do Selo, a Casa da Moeda imouvido o Conselho Naprimirá
clonal de Caça, estampilhas es*
do
selo
peciais e simbólicas
"Pro-Fauna",
nos
valores
de
,P200, 5$000 e 505000, que terão
curso gerai e serão emitidas pasem
emprego
ra
prazo
preestabelecido.

JUSTIÇA MILlfÃR~
TESTEMUNHAS RE DEFESA DO CAPITAO LIRA
Para o fim do interrogar as testemunhas de defesa arroladas pelo capitão Antônio Pereira Lira, que são
o sr. Luiz La Saigne. diretor da Mesbla, 2.° tenente Ernesto Silva e um
ex-cabo de nome Pedro, reune-se, hoje,
o Conselho de Justiça que está ptocessando esse oficial e o seu colega Milton Campeio Nogueira.
APRECIADA UMA TOMADA DE
CONTAS
Sob a presidência do ten. cel. Feltcissimo Cardoso, reune-se, hoje, na 3.*
Auditoria, o Conselho de Justiça teferente ao processo do capitão Oscar
de Sousa Bezerra, para examinar a tomada de contas procedida por uma comissão de oficiais.
ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA
INFERIOR
Por unanimidade de votos dos Jtilzes do Conselho de Justiça da 3,R Auditoria de Guerra, foi absolvido ontem da acusação de incurso no crime
de desacato o sentenciado Alarlco Fraga da Costa, de acordo com o próprio
pedido rio promotor Alberto Brigagão,
SESSÃO DE ONTEM. DO S. T. M.
na
O Supremo Tribunal Militar,
sessão de ontem, sob a presidência do
a
com
Marlante,
presença fi»
general
e do promaioria . rie seus ministros "habeas-rorcurador geral, concedeu
pus" a José Veloso Rosa, Osmar Gulmarfies, Afonso de Paiva Pereira, João
Barros Moreira, Otaclano José do NasAntônio Dlonlslo Malhado,
cimento,
Manuel Fernandes e outros: José de
Vasconcelos, Allamiro Machado de Carvalho, Francisco da Mata e Sousa, Arlindo Rltzel, Ernesto Jacobus, Manuel
Joáo Carlos. Mérlno
Sclan, Auguçtn
Teodoro da Silva. Mateus da Costn
Fernandes Filho. Francisco do Nascimento. Francisco Alexandre. Gino Pasoui, Amaurí Antônio Barreiros, Vilanln
Gonçalves da Rocha. Paulo de Araújo,
José Barros Carvalho. Benedito Gerairio Franco. Silvio Sanches Garcia, José
Pinto, Antônio Faria da Cunha. Osvaldo Rodrigues de Sousa. Manuel Mota. Antônio Oliveira Campos. Ciro da
Silva. José Delfino Filho. Antônio Debla DeorleMano ¦»pl,e.lo. Valdemar dos
Santos. Ari da Costa Vaz, Laurindo
Barbosa, Dorvalino Morato, Romua'do
AIdc- de Paiva,
Teixeira de Barros,
Maximiann dos Santos. José dos Santos Almeida. Sebastião Ramos da Coste», Wilson de Oliveira Gomes. José
Rapoielro. Wilson Conceição, Euclides
Soares de Campos.
Cruz, Filadelfo
Ângelo Biaran. Mario Ferreira. Vicente
Ferreira do Nascimento. Paulo Camhezis. João José Coelho. Euclides Cru»,
Adelino Rocha. Alcides Barbosa da Silva, Jorge Vcrcosa rios Santos, Benedito
Morat.
Albino
Antônio rios Santos.
Erlch Balse."JoSo Correia. Qulrlno Dutra. Pedro Pnmno Paz, Plínio Ferreira
Martins, Valdemiro Flüiieira rios Santos. Joaquim Alves Filho. Jactr da RoNeri, Almir Teixeira
cha. Gustavo
Martins, Hugo Pereira. Fortunato Semenatn. Alberto da Silva Ferrão, José
c? Oliveira, Demerval Ferreira úlma,
Orlando Camargo e Antônio Ferreira
fio- Anlos. todos para serem postos em
liberdade com prejuízo do processo de
IhsitbmissSo. ressalvada a Incorporação
dos menores de trinta anos: e parn
Isentá-los da Incorporação nns maiores de trinta: condenou Marcellno Anlonio da Costa e Arnaldo Correia, incursos no crime ri" Insuhmlssão; converteu em diligencia o Julgamento de
MaurJcil Alves da Cruz: negou nrovlmento as anelaç.ões de João Alfredo
Hartmann. Eurico Machado, Antônio
da Silveira Machado: reformou a sentenca de primeira instância para abrolver Aurellano rie Barros: a'noivou
o recurso rrimi-ial da promotor'..» di
2.n Auditoria de S. Paulo sobre um
despacho rio re=nectlvo auditor nue Indeferiu um neriirio rie arquivamento no
Dourlval rte Queiroz LInreer-so de "h"'icfis-corpus"
a Antônio
ma- netc
Barbeiro Sobrinho.

Exonerando João Batista Freire
O presidente da República assinou relro, da função de escrevente ..uxilmr
; seguintes decretos
do
oficial do 8.° Oficio do Registro ce do cargo de dentista, classe G.
Aposentando
André Hubcr no car.
do
federal,
. Imóveis da Justiça
Distrito
Na pasta da Justiça
! para a de escrevente juramentado do go de professor, padrão G, da Secção
de Feitura do Vestiário do Liceu InPromovendo, por antiguldade, Orlan- mesmo oficio de justiça,
— Concedendo exoneração a Hortcn- riustrial do Paraná, e Artur Domingos
do Ferrrira de Carvalho, operário de
ertes gráficas, da classe C para a D. cia Alvarenga, da função de escrevente Leite nn cargo de Guarda Sanitário,
e Roberto Machado, operário de artes juramentado do _oficlnl do 4.° Oficio 'i classe D.
— Removendo "ex-officio", no lntede Protestos de Títulos da Justiça do
gráficas, da classe B para a C.
da administração. Celso ComiFederal.
resse
Nomeando Evaldo Loureiro, mie- Distrito
— Concedendo reforma ao sargento- ! nho. médico-sanitnrista, interino, ciasrinamente, escrevente auxiliar rij ofi- ajudante
1
Policia Militar do Platrlto se H, dn Divisão do Pessoal do Deparciai do 8.o Oficio do Registro
io. Federal. da
Gerson Pereira Ávila, e ao j"lamcnto Nacional de Saude.
Imóveis da Justiça do Distrito Federal. soldado
— Promovendo, por merecimento '
de 3.* clastse do Corpo |
músico
Transferindo Mareio Telxeir.i Loude Bombeiros dn Distrito Federei, Os- Otávio dp Almeida Neves, almoxarife,
da
classe H para a I: José Preza
de
Melo.
, valdo Tavares
! — Expulsando do território nacional almoxarife. da classe G para a H;
! o polonâs Adolfo Maximillano Langsnr, Américo Correia de Mendonça, ?lmo| por se ter constituído elemento nocivo xariíe, ria classe F para a O; e
Djalma da Costa Titamante, afmoxa*
aos interesses do pais.
rife, da classe E para a F.
4 Na pasta da Educação :
— Promovendo,
antigüidade :
por
Glauco da Cruz Ribeiro, bibliotecário,
Barreto,
Designando
João
de
Barros
|
ocupante do cargo, em comissão, de da classe J para a K; Luiz Andrade
bibliotecário,
diretor geral, padrão K, do Departa- de Vasconcelos Júnior,
de Saude, para exercer da classe I para a J; Mario Fialho
I mento Nacional
! a função de membro do Conselho de Valadares, engenheiro, da clasuo
L para a M; Otávio Alves Ribeiro
I Nacional de Serviço Social.
I — Dispensando Ernanl Agrícola, dl- da Cunha, engenheiro, da classe K
'. retor, em comissão, padrão P, do Ser- I para a L; Alfredo Hormerodes de MoI viço Nacional de Lepra, da função de | rais, almoxarife, da classe I para a
membro do Conselho Nacional de Ser. J; Oldemnr de Azevedo Ramos, almoviço Social.
1 xariíe, da classe H para a I; Manole
c\f
I! - Nomeando Serafim Joeé dos San* I ^atr*stari„Br1ntc"cT\?duín2rlíen
?a
eicercer o cargo de professor I ^orG f,a™ a,.,,"; A„rdlLando Ç,utra Xr"
,
P«™
,,
¦
>s
,,tlva a oportunidade,
"
ou nao, da cria- cateârático, padrão M. da cadeira ne I
Parí\,"
mÍÜi.1 £ 8l'j.R"
qm ,alm°,c,ír,f,í"
J-f w M"ra^
çao do Instituto Nacional de Pedra* QUim|ca Tecnológica e Analítica da I ?•
„da » ?l « Adilberto
X*
cln?se E. P"»
Preciosas, o que foi feito, deliberando I Escola Nacional ae Engenharia ri»... I,„.,„.„„,,_
.
E.R
,-,
Florenlino „de Castro,
almoxarife, da
o Conselho que se prosseguisse no ts- I Universidade de Brasil, e Antônio Pe- Ij ;,««"
„,°1. « ,5
tudo do assunto.
I reira Gutierrcz, 'para exercer, interi- | cmsse ~ para R B'
Em seguida, examinou mais uma | namenle. o cargo de professor, padrão i Na pasta da Fazenda
vez a matéria, relatando-a, o sr. Alves . G, da Secção de Artes Gráficas • do |1 .,, _,
., ,, Pereira
Nomenndo Alalto
Vaz »rag»
de Sousa.
j Liceu Industrial de Santa Catarina.
— Concedendo exoneração a Edméls para exercer o cargo, em comissão, rit
Reaberta a discussão, foi sugerido
ajudante
de
Tesoureiro
do
Selo, ds
'
Dantas.do
cargo
de
Es.
t'e
Ban
Tiago
organizar-se uma comissão encarregado Distrito Federal, paria rie atender aos assuntos correlatos | crlturano, classe C. c a Heitor Lul« Receberiorla
drão
J.
à criação rio Instituto Nacional de > d.° Amaral Gurgel do cargo de deuNa pasta do Trabalho :
Pedras Preciosas, até a instalação rie- I "5t°" c"15Se °"
finltiva desse órgão regulador. E*sa
Dispensando, a pedido, João Perè<ra
,
comissão ficou .constituiria pelos sede Lemos Neto das funções de .vnvjro
N0 PalaClO do Catete
membros:
srs.
r».ntos
Filho,
RUlntes
3.502. de 14 de agosto de 1941, ne
° presidente da Republica recebeu, n.o
Alves rie Sousa c Ari Maurell Lobo, I
da Comissão criada pelo '"ecrptn-lel
„ , . . ~ . .
""¦""• "° Paaclon
*ob
a
Instituto
rio
de Aposentadoria « Fensõrs
presidência
primeiro.
'
J"1"1?
1° ?a'e'e\,„°
J
dos Comerclarlos.
O sr. Benjamim rio Monte relalou ^S,,dA:^™^*^^!$S'Í0JZ'
o processo referente à criação de en- ' P.r.rt^" ridanpa*^fno B««u . ò S»r.V
»
«repostos de gênero* alimentícios no \ffi?.£^^tâ^-a\áw*1at. N pasta da VIação :
] Distrito Federal,
Nomeando Helena Lopes dp Mendonça
com parece^ da Cá- '',.?., do DdV|.«doi eleltoÍM dS Institüpara exercer, Interinamente, o cargo
mara de Produção. Consumo •» Tran.v , ,r d Ac
^tadõrlS
•
Pensões
dos
Inde
postalista, classe E, e Byron Leal
1 portes, que foi aprovado unanime- K..??..*f0, oue
apresentados
ao"» Pena, para exercer o cargo, em conusque lhe foram apresen
mente.
sr.
Dulfe
Pinheiro
Machado.
sáo, de ajudanti de tesoureiro, pedrlo
A seguir, falou o sr. FeltJt Bulcão pelo
F, do Departamento dos Correios e
Ribas, relatando o processo atinente
Telégrafos.
à criação do Instituto Nacional do
Trigo, com parecer
da Câmara de
Produção,
Consumo e Transportes,
Conferenclou, ontem, com o ministro
aprovado uanlmemeqte.
da Agricultura, Interino, o sr. Álvaro
Em seguida, relatou o processo re- Mala. interventor federal no Amazonas.
lativo aos impostos municipais, esta- j ——
—
duais e federais, na exportação rie I
NOVA YORK. 17 (United Press) —
minérios, o sr. Euvaldo Lodl. defeii- | de um Instituto de Estudo e Pes- / Bolsa de Valores abriu, hoje, em
dendo o parecer da Câmara rie Pro- I qulsas Hidro Climatológlcas, com pa- condições firmes e com um moderado
riuçâo. Consumo e Transpores, que recer da Câmara de Produção. Con- 1 ivimcntp de operações. A libra esfoi aprovado unanimemente.
mmo e Transportes, lambem rprova- Irrllna foi colada nn abertura a 4.03
3'4. O r*>fir*«do de algodão abriu, hoje.
Seguiu-se com a palavra o -ir. o»ti- do unanimemente.
llierinp Weinsbhcnck, que relatou o
O plenário ouviu, depois, o sr. Eu- c- baixa, tlnrta sem colnçáo para o
proepíso pertinente ãs medidas ri"»- valdo Lodi. que relatou o processo que mes de Janeiro.
tfrudfls a fortalecer a economia nfl- trata de um Plano de Edificação rip
cional em face ria situação ruropéi», uma Cadeia de Hotéis, rom purecpr
NOVA YOríK. 17 (t)niteri PreKji ._
o aponto nn "iinrn- da Câmara rie Produção, Consumo e A línlsa rie Valores fechou, hoje. em
pnrllcularlzndo
'ifirnçáo
serviços
de
!
público., dr- rn- Transporte». Mpruvario unanlinemínle. balxn.
A llbr» esterlina fnl entnda
I Mler produtivo', com parecer da CAEm vir; ude de não *p achnr pre* no fechamento a 4.0. Foram negociamara rie Imeri-.imhin Comercial. Clé- ».en'e o sr. Artur Torres Filho, rela- de*, 1 2?n onn títulos e ações. A» nbrlduo, Cambio r» Propmrandi, iinsnl- íoi do processo sobre a Aquisloãi de gp-'
rio sovprno frcharam rrn altn
mrtve provftrio,
Café ria Quota de Sacrifício par» a o mercado le i.ieodáo ferhnti ho)p. em
-,r.
Com a pala. ra, o
Wíiníchenclt 1'iitriidcoo de (.'«Irir,». loi hdtmU a alta de H n 17 pontos.
A btrrachn
cotou-íe a Í2.S0,
relatou o processo relativo 4 criação | (ji»cui»áo tia ícaterin.

Entrepostos de gêneros alimentícios
no Distrito Federal

Aprovada a sua criação, por unanimidade, no
Conselho Federal de Comercio Exterior — Prósseguirão os estudos sobre o Instituto Nacional de
Pedras Preciosas — Outros assuntos debatidos
na última reunião
Reuniu-se o Conselho Federal de
Comercio Exterior, sob a presloencia
do diretor geral, que comunicou, ao'
plenário, os seguintes despachos do
presidente da Repúblca: aprovando
» resolução relativa a algumas teses
de III Congresso Brasileiro de Farmacia; aprovando a resolução referente ao amparo à produção nacional
de fios usados em cirurgia, pdru suturss; aprovando a soluçío itinenie
à troca de café brasileiro por mercadorlas Japonesas; aprovando a resoluçío que trata da livre concorreucia para o mercado interno de cacau; .aprovando a resolução, depois
de ouvir a resptito os Ministérios das
e da Fazenda,
Relações Exteriores
•cerca da participação do Urnsll na
IxposiçSo organizada sob os auspiíios dl "Inter-Amercan Foundation ;
mandando arquivar, depois de ouvirMercante,
a Comissão de Marinha
que tomou euntaeelmenlo do a.runt,,
O processo relativo à navcga;ão estrangeira para o Brasil; apro-ando •
resolução adotada sobre as i<Widades
da Companhia Ford Industrial, no no
Tapajós; aprovando a resolução que
ae refere à política econômica interamericana e ao Intercâmbio de produtos não concorrentes.
Na ordem do dia, pediu a palavra
• sr. Santos Filho, que, debateu o ssaunto referente ao comercio rie pi d ras
sllr.trçando-se cm g:i.'i;o
preciosas,
estatístico, comprovador do ¦ é uto
das exportações, em contos de reis,
desse produto da economia n * onal.
Falou, a seguir, o m. Pedro tirando,
que considerou o aspecto econômico
¦ comerciei rio assunto, verificando-o
Intrinsecamente r em detalhes, u suferindo, otltrossim, medida» rie eltu
•/«lia. como n ria Iripiriaçáo d'is pedra* predm-a* no pai».
Alnrl» «obre « que»tno er.i debate.
fe pri.mn. ciaram ^u.iof r;onssll'.elros,
txpriidrndo riurria.* obser\.icoeí. hatendo o mmi.iiro Joaquim Euhlio pe41co lotação para a prclimn.ar rela-
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No M. da Agricultura

Bolsa de Valores de
Nova York

estilo

firmes nas sua»

posições.

,«Ta«Mço.

norte-americanos
O dns
„awalI fts Filipinas, ^^^.S^ÍSS
Wake e Midway, cuja^'8ten$£™
nS

DEZEMBRO DE 1941
Ecos da atitude do Bra.
sil em face dos aconte*
cimentos internacionais

GOLPES DE VISTA

Singapura

•w*t.--?.f(Tf,"--:

¦
I

UM TELEGRAMA DO PIlESIDFVTt
DA REPÚBLICA AO S. T MILITAR J.
MOÇÃO DE APLAUSOS 1)0 CLUlú?
DE ENGENHARIA — NOVAR MENS*
OENS ENVIADAS AO CHEFE
rin
GOVERNO POR INTERVENTORES v
TROFESSORES DA ÜNIVERSIDADF
DO IIRASII, h
•Na jess&o de ontem,
do Bupremo
Tribunal Militar, foi lido o seguinte tt*
do
legrnma
presidente da República
"Palácio do Catete
— Recebi com nl
peclal apreço e tenho honra agrade.
cer patriótica manifestação solidamdado Supremo Tribunal Militar atitude governo em face conflito entie Ei*
tados Unidos e Japão. Cordiais tsu.
dações. (a.) — Getulio Varga.-,."
Por deliberação unânime daquela t|.
t,a Corte, íoi o referido documenw
transcrito em ata.
DO CLUBE DE ENGENHARIA

Informava-sr, que. alem de
rcpe.
mantida em condicOcs duras, durante t"'1™ J^0" _d'*%no pmtto de
'
"hnflon'm
P^
lírio* Igualmente ataques japoneses a
ul da
«S»nm
cò no
_
ai dos Estados Unidos situado «rn poucocomunicado»
apoio aero-nav...
'Sm
últimos
¦ "mm
linha Wnke-Hnnoliilu. Quanto às Filipinas, os
-trnnquill/.ac.
frnncnmente
m
rMntu
do WHshioBton oramfmn^mentVtr^
contra-ataque qi-j^w
rem, não há sinais dea um contra-t
£M,&$u!»'
da
substancial
' 'WttT
vãmente ampla, ou de um reforçamento
urgente,
•.•-„„ mais
A tarefa
spensavcl. •.,„.,„,, a í„i.
Mnlnin, o que se vai tornando indisr«=»»-*.-e re.ttuir aos •«BdoBJ1,™.
jífsGSm
para equilibrar por completo a situação
antes da declara
yWpam
clativa de que os japoneses se apropriaram ainda
çao de g,,rra,é ajudar^osJnR,eses,j... ^Z^CÍV^UuL
exatnmento disto
Ha sérios motivo,*J"'\™£™Z^m
Singapura
».oi» assinalava
«stracie
Times
o
Ontem
se esta cuidando agora.
est a_
nenhuma
poslcRo
Panamá,
que. entre o Canal de Sue/, e o do
«J»
brita
base
famosa
O Conselho Diretor do clube i". En*
iVicn é mais importante do que a
^f^j
Bcnharla, em sua última aestio ot*
sla. A comparação esta Dem feita, porque o prnpr
ano,
realizada a u
dlnarla, deste
de Sue, e daP«««*
portnncla de Singapura é o mesmo
&*$««?»
"Jg*
do corrente, aprovou, por unaniml*
uma
de
trata
se
ali
também
es dois canais,
dade. a seguinte moção apresentada i
£»>«•¦"
Wo •
cujo controle é Indispensável nao so para «ustentar
Justificada pelo engenheiro Lulí Ro.
Jg
também
como
parajJ""^^\„
dolío Cavalcanti de Albuquerque FI*
do Mar da China Meridional,
entre nm e «Uro
membro do mesmo Conselho: lho,
indico de incursões inimigas. As comunicações
f
"Proponho que o Clube de Eng»nha*
B
fazem pelo estreito de Mnlaca. que é dominado P^^lngapurau
acl .co a
ria manifesto ao Governo da Rçpo*
liga o
satlsí.ição »
completa
se torna, assim, a sentlnela da grande via que,
bllca a sua
A*™l™J"main
í tilo
aplauso pela declaração de solldarle*
Indico e cuja, Importância para a navegação
tão positiva
dade que, de maneira
anos os Japoneses vinham r'--™*""^V^f^Jl"™
feita em no*
a ?„rtE
•••«»"-""»"_£*?„
quanto franca e leal foi República
ao norte no Istmo de Kra, com o objetivo
doi
a.
grande
Brasil
me do
para a baía de Bengala.
britânica e ter um» abertura proprl»
Estados Unidos da América do Norte,
*
desde
a
O Clube de Engenharia que,
Indonésia, <?«" "P° ° fg£
sua fundação, esteve sempre na van*
No gigantesco sistema inmlar da
conquista?
as
outras
todas
pel»
passa_
de
duvida inúmeras
guarda
tinente asiático a Austrália, há sem
delas, o
Liberdade, Julga-se no dever de manl*
---¦- próxima .
solem
oceanos. .-A mais
ne3ta
publicamente,
lestar
de
««
gens que comunicam os dois
mais
está, Pf°£«
a, esta
porem, a «flís
a sua mais completa 5o*
emergência,
estreito de Sonda, entrz Java e Sumatra,
ko ato
representa uma
ura, o que repreaentaj
Pdariedade e apoio não so como
o sul de Slngapura
i
República,
quinhentas milhas para
co Governo da
do Pacl/íco. E
lesmcãidas do^eacir
desmedidas
já
distancias
resli*
"cfca"£«£*
as
^
volta enorme para
erande Nação americana, pela vitima
foi
de
que
agressão
^ZZ^lZZTe
tcncla à
aliás esse estreito se
contra
ÇÍS
e pelo combate desassombrarin
holandeses, como W^fê'^
«
os destruidores de Nações, de Psttrlu,
J
^sef%%T%J
Liberdades.
encontrar
de Religiões e de
atravessando ainda
.
a Austrália e ate a " va
contornar ^^'j.™^?-^^^
NOVAS MENSAGENS
manãat0 britânico.
.
soo ™*™"l°
ilhas
de.
todo o inumerável pontilhado
0
da República recebe» oi
O
«J^ZZtaZtos
presidente
cobre
|
australiano ou neo-zelandôs, que
5isegulnteS telegrama»
oorigatovl°- um
uma
passagem
-natal
è..
a imensa satisfa
Tenho
Malaca
pois.
de
estreito
» V. Ex, ,u.
o dos italianos e alemáes torça NAJApoder inf0rmar
""
grandes projetos totalitários foi
o «"^^vSK
nesta capital como em todo o doEstado
rem Suei enquanto os japoneses fizessem
mocompreensão
existe absoluta
™^£,™¥*^$£Z>
atravessa o país, manifes*
Oriente, o que permitiria as forças
mento
que
um
Em
^itánico
Império
tando-se todas as classes, integralmente
se no indico, a área por excelência do
ajetaria
solidárias com as resoluções de V. Ex,
sentido mais imediato, uma vitoria nipônica Rangoon
imPllca
^Malásia
e
sobre a. nossa posição internacional,
para
ai comunicações ànglo-nortc-americanas
íoram recebidas com Júbilo pelo
na rota
que
tráfego
do
interrupçõo
de
uma espécie
acerto e patriotismo com que íoram
ria Sm
sesate
ditadas. Irmanados com os elemento*
&bKEÊ cuia\xtremlad,., como
^J^Trlpou^
do Exército e Marinha aqui es'sclo.
Pacifico
no
aliados,
dos
Assim, toda resistência
nados, estamos todos atentos à voü de
^f.^'^^
dificllmente seria
A
fortaleza
Singapura.
de
sobre a conservação
comando do eminente chefe da Naçjo
suas foras
ilha
e
uma
em
situada
certos de que, como sempre tem sido,
ocupada pelo inimigo. Está
caminhos.
existem em todo o mundo.
nos guiará, pelos melhores
T/cacôess/lo as mais formidáveis que
Respeitosas saudações — Rafael Fer*
um «?««•««^"«ff •*£
a
vulnerável
é
náo
federal".
interventor
Ts Singapura, que
nandes,
"RIO — Os professores da FacuMa.le
os 7uelos ef^Zeutralidificilmente poderá ser ocupada, com
de ser neutralt
risco
de Direito da Universidade
corre
o
Nacional
dispor,
de que os japoneses possam,
do Brasil protestam toda a solldaneSe os japoneses
como base naval.
Zela r dr ficar inutllUsavel
dade à, patriótica atitude do Governo
chegarem
Peninsula Malaia, ou m.esmo se
de V. Ex. no grave momento Inter*
rfnquiZtrem toda
náo
Johore
poderá
nacional, atitude que tão bem se njusta
da sua extremidade, o estreito de
3SS
a nossas tradições históricas e ao es*
ponto de reparos dos vasos de
como ancoradouro e como
confraternizncio
S
pírlto de verdadeira
existentes na
aeródromos
Os
mierra ingleses e norte-americanos.
panamericana. — Pedro Calmon, .Ira*
de
chuva
uma
de
base
a
quim Pimenta, Haroldo Valadão. Lm*.
leniZJa permitiriam cobrir literalmente
Gomes, San-Tia*o
Hello
Carpenter,
afastarem. A não ser esta, o
se
a
navios
os
obrigaria
bombas que
Dantas, Matos Peixoto, Oscar da Cunha,
contar as
com
poderiam
que
mais
próximo
Raul Pederneiras, Demóstenes Maduvonto d apoio naval
ilha
norte-americana seria Soerebaia, na
reira de Pinto, Arnaldo Medeiros ria
Quadras Iritánica. e
distancia,
de
milhas
sessenta
Fonseca, Filadelfo de Azevedo, Ferneerlandcsa de Java, a setecentas e
reira de Sousa, Roberto Plragibe Foninstalações estáo longe de ser tão complesuas
as
E
seca, Eduardo Teiler, Júlio Santos FipZawdcste
malaia.
lho, Almir de Andrade, Lineu Albu*
tas como as da grande fortaleza
querque Melo, Benjamim Vieira, Aleibiades Delamare e Marcllo Lacerda".
Por todas essas considerações, informa-se de Washington que
de visos círculos locais reputam mais importante, do próprio ponto F-lipidefender as
ta noite-amerleano, defender Singapura do que
"Asiatlc Fleet
nas K ja que estas, como os seus próprios meios, a
do general Macamericano-filiplnas
forças
as
e
Hart
almirante
tio
Investidas inlmlArtiiur, conseguiram repelir devastadoramente ns
Estados Unido»
dos
auxilio
o
próximo
gas sobrem razoes para que
nfto só o ponto proseia dirigido pnra a Península Malaia. Este é,
Os japoneses continuam
priamente decisivo, como o mais ameaçado.
os telegraa dispersar forças, embora cm um ralo menor, segundo
UM DECRETO-LEI DO PRESIDENTE
mas mais recentes. Ainda nestes liltimos dois dias desembarcaram
DA REPUBLICA MANDANDO OBcm alguns pontos da parte britânica da ilha de Borneo. Em HongSERVAR A NEUTRALIDADE
f»
DO BRASIL
Konp. encalharam a beira cia Peninsula de Kowloon e passaram
noseu
comandante
no
enviando
ilha,
da
defensores
os
contemplar
O
da República assinou í
presidente
"humanitário".
E' claro que •
vns propostas de rendição, a título
seguinte decreto:
•
"O
sugestões.nlpftnlca*
dulçurnsas
as
repeliu
presidente da República, conttt»
governador da fortaleza
derando que, segundo comunicação ofi»
até pediu nos chefes contrários que nfto o Ineomodnssem mais com
ofenciai
existe o estado d» guersua
recebida,
n
fortalece
semelhantes oferecimentos. Chang-Kal-shelc
ra entro o Império do Japão de um
slva nessa direção, nfto se sabe, por enquanto, com que resultados.
lado, e a Grã-Bretanha e Irlanda de
*.i
Mas na Malásia o perigo não cessou de aumentar. Os atacante» »•
Norte, Nova Zelândia, Austrália. Unl.4o
muiterão
da
base
e
a
uns
quilômetros
ainda
Sulafrlcana e o Reino dos Paises Balencontram
quinhentos
xos, do outro:
ta floresta a devorar para chegar ate IA. Em todo caso, os Ingleses
Decreta:
se acham em mnnlfestn Inferioridade de condições e este fator esta
Ficam em vigor, e devem ser rlgorocheio de conseqüências inquletantes.
samente obesrvadas em todo o terri*
torlo nacional, enquanto durar o esndo de guerra entro os referidos palse-f.
as Regras de Neutralidade, baixadas
com o decreto-lei n.o 1.561, de 3 de
setembro de 1039, completadas pelos d»cretos-leis números 2.360, 2.983, 2.9SÍ
e 2.986, respectivamente de 3 de Julho de 1940, 25 e 27 de Janeiro da
1941. e modificadas pelo decreto-lei número 2.947, de 15 de Janeiro de 1941".
— Outro decreto idêntico foi assl*
nado mandando observar as mesmas regras de neutralidade na guerra entre
a Grã-Bretanha e » União Sulafrlcsna, de um lado. e a Finlândia, a Himgria e a Rumania, do outro.

Tribunal do Júri
CONDENADO A 4 ANOS DE PRISÃO,
NO JULGAMENTO DE ONTEM, O KKU
MANUEL ALVES DE CARVALHO,
APONTADO COMO UM DOS AUTORES DA MORTE DO MOTORISTA MAXIMINO
DELGADO
Reunlvf-se, ontem, o Tribunal do Juri, presidido pelo Juiz Ari Franco, para
Julgar o réu Manuel Alves de Aguair,
acusado como um dos autores da morte do motorista Maxlmlno Delgado.
Funcionou o promotor Francisco de
Paula Baldessarlnl. Segundo'a denuncia apresentada, o acusado, a vítima e
faziam
outros motoristas de praça,
ponto à. rua Fernando Mendes, em
frente ao Edifício Amazonas. Desavincom Maximlno Delgado, os oudo-se "chauffeurs",
no dia 10 de aetros
tembro de 1040, o agrediram, cerca
das 16 horas, naquele local. Enquanto
um dos acusados, Manuel Rosa de Brllo, agredia a vitima a pau, os demais
o faziam a socos e ponta-pés, sendo
que o réu, Manuel Alves de Aguiar,
dlrequando Delgado foi retirado da agreção do carro e Jogado a, rua, o.na cadlu com uma pedra, batendo-a
beca. Em conseqüência das lesões recebldas, Maxlmlno Delgado velo a falecer.
A defesa esteve a cargo do advogado Artur Juvenclo Mendes. Como auxlliar de acusação, atuou o sr. Estelio Galvão Bueno.
Por 4 votos contra 3. o conselho de
5fnt.»nça condenou o réu a 4 anos de
prisão.

Manifestação das delegações da lauvoura canavieira ao presidente
do Instituto do Açúcar
e do Álcool
(Conclusão da 3* página)
fc da delegação baiana, saudando
Barbosa Lima Sobrinho.
o sr.
Este, agradecendo, ocupou-se das
"demarches"
realizadas para a
e as
do
Estatuto,
elaboração
\arlas fórmulas que foram objelivn de estudo.
seguida
falaram ns srs.
Em
Mnnuol Pinto, presidente rin Sintlicato dos lavradores de Carapebíis, no Estado do Ulo, apiadocondo, em nome dos lavradores,
o almoço oferecido pela Federação,
e n sr. Casslnnn Pinheiro Maciel.
representante dn lavoura paulista
que levantou o brinde de honra
ao presidente da ncpúblita.

K

im

m
m
¦.

O estado de guerra er>
tre a Grã-Bretanha e o
Japão, Finlândia, Hu-:
gria e Rumania

NOTICIAS DA MARINHA
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"José

Bonifácio" passou pela Baía
repleto de aprendizes-marinheiros

I

¦:,-¦¦

Devendo partir pára o norte, apresentou-se,
ontem, ao ministro da Marinha o almirante Brito
e CunHa, comandante naval do Amazonas — O Tribunal de Segurança
"São Paulo", nauaproveitamento do casco do
DENUNCIADO O SUPERINTENDEM!"
DA SOCIEDADE ANÔNIMA BARRANCO
fragado na Guanabara — Outras notas
BRANCO E PROCURADOR DO VIS-

CIDADE DO SALVADOR, 17 (D. N.)
— Pelo navlo-auxlliar "José Bonlfacio", da nossa Marinha de Guerra,
transitaram por esta capital, com destino ao Rio de Janeiro, 195 aprendizes
marinheiros, procedentes das Escolas
do Rio Grnnde do Norte e de Pernambuco. Esses Jovens vão concluir o seu
aprendizado na capital da República,
onde terão praça de grumete nn Armada.
O ALMIRANTE BRITO E CUNHA NO
GABINETE DO MINISTRO
de
O almirante Eduardo Augusto
Brito e Cunha, comandante naval do
ao
ontem,
apresentou-se,
Amazonas,
ministro da Marinha, Dor ter de seguir para aquele Estado allm de assumir as suas novas funções. O almlBrito e Cunha viajará a bordo
rante"Cantuarla",
do Lloyd .Brasileiro.
do

DO
O APROVEITAMENTO
"SAO PAULO" CASCO

DO

A Comlss&o de Metalurgia comunica
aos Industriais metalúrgicos, negociantes de ferro velho e demais interessados em sucata metálica, que Rcrã procedida por estes dias no Ministério
da Marinha, concorrência
púb.llca do
casco do navio "São Paulo", naufragado próximo à ilha Mocangué, cujo
edital serã publicado oportunamente.
Serão dadas informações nos lnteressados na sede da Comissão de Mctalurgia, no 7.° andar do edifício do
de
Ministério da Marinha, no Rio
Janeiro.
EXAMES NO "BELMONTE"
Realizam-se, hoje, às 8,30, provas
para obtenção do certificado de habllltaçâo, necessário à promoção, a bordo do tender "Belmonte", para segundos sargentos, funcionando a seguinte comissão examinadora: capitão
de corveta Benjamim Audiffrendet Xavier, presidente è segundos tenentes
João Antorilo Neze e Pedro Joaquim
de Assunção.
NO GABINETE
Com o ministro da Marinha conferendaram, ontem, em sua sala de trabalho, os almirantes Américo Vieira
de Melo. chefe do Estado Maior ria
Armada; Mario de Oliveira 6ampalo.
diretor geral de Navegação; e Milclades Portela Ferreira Alves, comandante
geral dn Corpo rir Fuzileiros Navais.
APRESENTOU-SE AO MINISTRO
Ao ministro ria Marinha apresentouse. ontem, o capitão rie corveta Paulo
Bo«lslo, que vem de dclxnr ns liinçoc-,
rie instrutor da Escola Naval por ter
sido designado romnndantr dn Escola
rie Aprendizes Marinheiros rie Pernnmbuco, para onde seguira hreveinrnte.
VOTO DE TKSAR
Em reunião realizada tob a presi-

dencia do almirante Dario Pais Leme
de Castro, o Tribunal Marítimo Admlnistratlvo decidiu, por proposta do
Américo
Pimentel,
Juiz comandante
mandar consignar em ata dos seus
trabalhos um voto de profundo pesar
pelo falecimento do almirante Tácito
Reis de Morais Rego, diretor geral
do Ensino Naval, assim como levar
ao conhecimento da familia enlutada
aquela resolução do Tribunal. A manlfestação associou-se, em nome da Procuradoria junto ao Tribunal, o procurador Carlos Américo Brasil,
AGRADECIMENTO AO PREFEITO
DE BELÉM
BELÉM, 17 (A. N.) — Os Jornais dlvulgam um oficio que o capitão de fragata Midosi Chcrmont, comandante da
Flotllha do Amazonas, endereçou ao
prefeito Abelardo Condurú, agradecendo, em nome do ministro da Marinha,
as atenções que recebeu do chefe do
governo de Bolem, bem como a cooperação prestada pela mesma autoridade
ao comando da Flotllha, cargo que o
referido oficial da nossa Armada acaba
de deixar.
FISCALIZAÇÃO DE GÊNEROS
Para o serviço de fiscalização da
distribuição de gêneros nos navios,
corpos e estabelecimentos da Armada,
figuram na escala, para hoje, o tender
"Ceará", e,
para amanhã, o Quartel
Central de Marinheiros.
REQUERIMENTOS ARQUIVADOS
O presidente da República mandou
arquivar
os seguintes requerimentos
Informados pelo ministro da Marinha :
Miguel Arcanjo de Carvalho, pedindo
elevação do nível de seus vencimentos;
Raul de Sousa Martins, pedindo retlflcação de sua caderneta de Matrícula
da Capitania do Porto; Pedro Alcxandrlno da Silva, pedindo sua reversão
ao serviço da Armada; e D. Maria
Laura Jaime, pedindo
aumento
de
pensão.
TAGAMENTOS
A Pagadoria da Diretoria de Fazenda do Ministério da Marinha efetuará, da seguinte forma, o pagamento
dos vencimentos do pessoal da Armada, relativos ao més de dezembro
corrente :
Dia 18 — Oficiais superiores -- capltárs e primeiros tenentes — oficiais
honorários — pensionistas.
Dia 19
Segcndos tenentes de 1
an fim.
Dln 20 - ¦ Bub-oflrinls e funcionários
aposentados.
Dia 22 — Sargentos • praças de I
no fim.
nm ri _ Operários aposentados.
Pis 31 - MsnulencSo rie Família —
aluguel de casa _ pcutlonUlaj lioaitrji,

CONDE GABRIEL FONTARCE —
QUEIXAS APRESENTADAS
O procurado» dr. Gilberto Goulart d»
Andrade apresentou denuncia contra *
industrial estrangeiro Edmundo Mass.
procurador geral dos bens do cldadio
francês Visconde Gabriel Fontarce *
superintendente da Sociedade Anônima
Barranco Branco, no Estado de Mato
Grosso, de nacionalidade belga, acurado de, apesar de exercer no pais atividades industriais e aqui residir, ter-s»
revelado um rancoroso inimigo do Brasil e dos brasileiros. Segundo a denuncia verifica-se dos autos que o acusado
injuria freqüentemente as altas auto*
ridades militares e civis brasileira'.
O superintendente da Sociedade Aninlma, que íoi denunciado como incurso
no art. 3,o inciso 25 do decreto-lei n.°
431, de 18 de maio de 1938, ocorreaso
a agravante preponderante do art. 13
do mesmo decreto-lei, sujeito a, pena
de 6 meses a 2 anos de prisão, encontra-se foragido. O processo tem o
número 1.979 e foi distribuído ao Jllll
cel. Mainard Gomes.
QUEIXAS
O ministro Barros Barreto, presidente do Tribunnl de Segurança, por
despacho de ontem, requisitou dns au*
toridades policiais nbertura de Inque*
rito, para serem apuradas a.s seguintes
queixas :
DISTRITO FEDERAL : — Germnii
Luiz Cantuarla Guimarães contra A,
Rangel Filho, proprietário da Farm**
cia Orlando Rangel.
ESTADO DE S. PAULO : — Dr. Ffraflm Vieira de Almeida contra a Asociação Mutua Paulista; Antônio Pavan, Vitorio Couraça e Primo Beli's""n
contra a Cooperativa de Laticínio-, de
Araçatuba.
ESTADO DE MINAS GERAIS ! -Ornam Daniel dos Santos Esteves (ontra José Jaqueta; Antônio roisntlno
de Toledo e sua mulher contra o cel,
Azarias José Lemos.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SU1 ¦
— Alberto Alves contra Joaquina Pereira das Neves. Ernesto Neves. Este*
llto Pereira da Costa c dr. Oar;u'."0
Neto.

Regressou o interventor
paranaense

Regressou ontem rio Paraná. P'!n
avláo ria carreira rin ranair o sr. Ma*
nurl rtibas. interventor naquele E«¦^''',•',

Apólices de Porto
Alegre
Nn «orMn dn» :ipóllce« ntuiili'pais ile Porln Alegre, «ntctn rea*'
lundo, fnl prrinl."»ri(» « titulo nn*
mero JJ.,036, serie íí» -
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^WKH?PMJPU
do nosso Jornal not meios
Não obstante a grande e sempre crescente difusão
"LUX JORNAL" a conhecida
.dmlnlVtratlvoi e em todos os circulo,de sociais.
jornais, encaminha diariamente st
ê modelar organização de recurtes
ouelias e reclamações que aqui aparecem Bi autoridades ou tnstituiçoe» as
dirigidas
elas
são
pelo poblico.
quais

Com o Serviço de Águas
e Esgotos

tOiqnOs
SEM ÁGUA, HA 15 DIAS —
moradores de Anchieta
por nosso Intermédio, proviA. E. sobre a falta
S.
Sedem,
enclas ao
d'água que há quinze dias os aflige.
NSo há, ali, uma gota do precioso
liquido, nem para as mais prementes
neoessidades. __.„. —
12191
EM MAKIA a DA GRACA do
Pedem-nos
publicação
"Peço providencias
contra
seguinte :
Serpa,
Oliveira
rua
na
d'agua
íalta
a
Oo bairro Maria da Graça. No. tempo
faltou
nunca
da velha canalização,
•gua no bairro, o que não se Justifica
•malmente.
Devido às construções Inúmeras que
§» levantam no bairro o casto tornam maior; no entanto a manobra da
acua, feita
pelo funcionário, aendo
sempre a mesma, tem como resultado
falta de pressão para chegar o 11quldo até á caixa dos prédios um pouco
mais sitos".

Com n Policia

Sustada a admissão de
novos funcionários
UMA DETERMINAÇÃO AOS INSTITUTOS E CAIXAS DE PENSÕES
Encontrando-se em fase de correção,
no Departamento Administrativo do
Serviço Público, as provas do concurso realizado para o preenchimento de
vagas nos Institutos de Aposentadoria
e Pensóe.:, o ministro Interino do Trabalho mandou comunicar àqueles orgàos de previdência que fica sustada
a admissão de funcionários.
Todas as nomeaçSes, portanto, para
as Instituições de previdência social serão feitas com o aproveitamento dos
candidatos aprovados no referido concurso, rigorosamente de acordo com a
ordem de classificação.

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

Estão de plantio hoje, a partir dai
tem monumentos arquitetônicos como
farmácias : —
a igreja de S. Francisco, e o prédio 30 horas, as seguintes
no Aquidabà 150
Av.
Salv. Sá
da Escola Politécnica. Esse pardieiro , Mach.
Coelho 174 i Av. J. Ribeiro 5
esteve fechado e agora, com surpresa,
Estacio Sá
A. Carneiro 85-a
71
vemos que o mesmo se prepara para
Had.
A. Miranda 38
108
Lobo
reabrir as portas .
Pç. O Frontln 48
Av. Suburb. 1088
NSo cremos que o prefeito e o secreItaplrú
B. Campos 128
48
tarlo de Obras Públicas tenham conhe- l Had.
José dos Reis 182
350
I
Lobo
cimento desse fato. que colide com a
CatumbI
A. Cordeiro 628-a
6
orientação que vem imprimindo nos
Catete
CachambI 357
352
negócios municipais, no sentido
de
Laranjeiras
453 i E. Dentro 364-a
transformar o Rio numa cidade de
M.
L.
213
Abrantes
Vasconcel. 281
grandes avenidas e de edificações mo- . -Lapa
T. Oliveira 65-a
18
dernas".
Catete
B.
142
B. Retiro 156
RUAS TOBIAs moscoso S. Clemente 21 J. Vicente 53
12.198 ,ASE GRATIDÃO
— Os morado- , -Vol. Pátria
15
Est. M. Felix 405
40
Av. Suburb. 3040
res das ruas Toblas Moscoso
e Ora- I A. Quintela
J. Botânico
720 - J. Vicente 1121
tldão, localizadas no populoso bairro
V, Carvalho 29
451
da Muda, tém enviado à nossa redação -Vol. Pátria
B. Mitre
C. Machado 490
770-a
inúmeras reclamações contra o lastlAv. P. Isabel
60
Av. l.o Maio 17-a
mavel estado em que se encontra e
Slq.
F. Marinho 13-»
83
Campos
das
aludidas
vias
pavimentação
pú- , -N.
Maria Passos 86
S. Cop. 1074-a
blicas.
'
Topazlos 71
15
Raro é o dia em que não se regls- i • J. Castilhos
N. Gouveia 5
tram ali dois ou mais acidentes com ' -Vise. Pirajá 338
C.
Av. Suburb. 2879
Leopoldina 541
veículos que ficam paralisados dentro
351
C. C. Meneses
4
dos boeiros, o que é sumamente perl- , - Bonfim
Paraobí 14
coso.
I I - S. L. Gonzaga 88
O T. Gonzaga
r.nnTQIro
mo V. Carvalho 393 a
Contra tal estado de coisas os mora- , _-- |.L.
Cons. Galvio 854
27
! S. Januário
Est. Sta. Cruz 499
60
tidáo pedem providencias às autori- I '- P. Siqueira
I Des. Izidro
S. P. Alcântara 5
21
dades competentes.
- C. Bonfim
C. Tamarindo 596
832
Av. 28 Setem. 326
Est. Nazaré
742
B. Mesquita 590 • C. Agostinho
45
B. Mesquita 986
C. Benlclo
518
Pereira Nunes 221
E. Taquara 372-b
Teodoro Silva 849
F. Cardoso
27
Araujo Lima 19 a
Lopes Moura 66
Dias da Cruz 476

—
12192 NA RUA BOTUCATÚ
"Morador
que
Queixam-se:
(OU da rua Botucatú, no trecho que
vai da rua Barão de Mesquita k rua
Uberaba, tenho apelado para todos os
panais competentes, pedindo uma proTldencia qualquer que ponha um paradelro k desenfreada molecagem de
certos desocupados que, dizendo-se .flJhos de graudos (médicos, advogados e
Industriais) vivem, quase a tarde toda,
sté às 9 horas e tanto da noite, Jogando bola na rua em altos vozerlos
que é peor com palavreado improda rua
prio. Na rua pberaba, esquinaarmazém,
Botucatú, fica situado um
desocupados
os
no qual fazem ponto
qua ficam a atirar dltlnhos chistosos
ás pessoas que passam".
12 19"? os RUÍDOS QUE INCOMODAM — Reclamam : "O ar
rendatarlo da casa rie cômodos à rua
Marquês de Valença n.o 61, na Tijuca,
Lei
parece pouca importância ligar k toma
do Silencio, uma vez que não
seprovidencias capazes de eliminar osatorque
fulntes ruídos e incômodos
vizinhos
:
seus
os
mentam
1) — Discussões diárias entre um
dos Inquilinos e sua senhora, sobretudo
à noite (às vezes atingindo as 33' horas). 2) — Palestras antes das 6 horas da manhã em uma casinha improrisada no fundo do— quintal : altase
Galinheiro
Toses • galhofes. 3)
criação de pombos. 4) — Rachar de
de
gravetos por uma
tabuaa e quebras
inquilina, às B horas da manhã. 6) —
Aos domingos sobretudo : funcionamento de um radio, e em altas vozes,
transmitindo os tão célebres Jogos do
campeonato".
«ADIO VIOLENTO — Quei,xam-jie
¦12 194
: "Peço à autoridade
tempeteote uma providencia no sentido
d* Mr coibido o abuso que um morador da estrada do Cajà n.o 43, na
Penha, Tem fazendo, em flagrante desrespeito à lei do silencio, pois liga
radio com todo o volume até 23
horas • mais, ou seja, até terminai
a. Irradiação. Moro hà quase 50 metros
dessa casa • não consigo dormir, tão
Tlolento é o radio".
CLUBE TURBULENTO — Pe12195
dem
providencias contra a
•Club« Coita Lobo", que funciona na
que,
roa do mesmo nome. Acontece
"festas"
sempre que há bailes ali, as
acabam numa desordem louca, verdadelra música de pancadaria, alem dos
palavrões qu» «5o gritados a todo
pulmão, em plena rua.

Cursos paia vestibulaies

de todos os cursos da Faculdade
de
Fisolofia
do
Instituto
LaFayette — Estão funcionando à
rua Hadock Lobo, 253. Tel. 28-8787.

Multas de 500$ a 50$

VARIAS FIRMAS AUTUADAS
PELO D. N. T.
A Inspetoria do Departamento Nacional do Trabalho multou as seguintes
firmas: — Luciano Ferreira de Castro,
Abrâo Matuck, C. J. da Silva, Valdemiro Vidal de Miranda, em 500$; Edlficio Unidos. Mi Moreira & Saraiva,
em 200S; F. Dionlsio, J. Martins &
Consegue
leguo comprando
con
jl,-,, tt a„ Abrunhosa, Panificadora Carioca, Adalcom
om lentes
lente da ÓCULOS berto Furtado, Bernardo Zettel, Pedro
Lopes Riebiro, em 100J; Manuel Cimara Vieira, Irmãos Mota <te Rodrigues,
Jullo de Sousa «Sc Cia., Servos ás Cia.
Ltda.,
Manuel Ferreira Rodrigues, em
DE SETEMBRO
50$000.

BOA VISÃO ?

CASA
55 _c*

IDEAL

QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 1941
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Apresentando
FORD
CAMINHÕES
novos
os
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NOTICIAS PO DASP

A franquia postal e telegráfica não é
recomendável
O Instituto de Previdência do Estado do Ceará
pretende os mesmos privilégios do IPASE
Não é qualquer pessoa que tem autoridade para
intervir em assuntos da Administração — Informações sobre concursos
O chefe do Governo mandou enviar
à Comissão de Estudos dos Negócios
Estaduais do Ministério da Justiça e
Negócios Interolres a lei remetida a
a. ex. pela Interventorla Federal no
Estado do Ceará, estabelecendo para
o Instituto de Previdência do Estado
do Ceará os privilégios conferidos ao
IPASE.
Analisando a pretensão e o patecer que, a respeito, deu o consultor
Jurídico do Ministério do Trabalho,
o DASP Julgou conveniente submeterse o assunto àquela Comissão, visto
como a matéria se relaciona intimamente com a administração estadual.
Entretanto, no que concerne
aos
múltiplos privilégios solicitados, mesmo sem pretender analisá-los isoladamente, o DASP
esclareceu, desde
logo, que a franquia postal e telegráfica I alínea b do decreto-lei cm
causa) não lhe parece recomendável,
em virtude de orientação governamental Já firmada.
DENUNCIA IMPRECISA
Otávio Câmara e outros apresentaram ao chefe do Governo denuncia
sem indicá-las
de irregularidades.
nem apontar os responsáveis, tornanimprecisa.
e
vaga
do-a, assim,
Examinado o processo pelo DASP,
ficou esclarecido que os denunciantes
"não são funcionários e nem possuem
autoridade para intervir em assunlos
do exclusivo Interesse da Administraçfio".
"Se há, de fato, fundamento no que
os mesmos alegam, é o caso de reclamarem os prejudicados de acordo
..
.
com a lei".
O chefe do Governo, à vista da lnformação do DASÇ, mandou arquivar
o processo.
CONCURSOS EM REALIZAÇÃO
—
Está
Inspetor de Previdência
domingo 21,
marcada para o próximo
as 7 30 da manhã, no Instituto de
Educação, rua Mariz e Barros, a pro-

va Bscrita de Contabilidade do :oncurso para Inspetor de Previdência.
Os candidatos deverão procurar os
cartões
de identificação na D. S.,
durante o expediente de amanhã.
Dentista — Encerram-se hoje as
inscrições no concurso para Dentista,
de qualquer Ministério.
Auxiliar « Datilografo
S.) ;
— Seráo identificadas hoje, (I. as P.11 hoCo ma Central do Brasil
ras,
—
a,s
de
Conhecimentos
PedemOeprovas
12 11ft * QUEIXA 12.104
"'"
rais realizadas
em Bala e Oolaz;
nos a publicação do seguinamanhã, às 17 horas, as de Nivcl
"A
12.104
reclamação
da
tel
propósito
Mental
e
Português,
Datilografia e
da Central, resolvi em meu nome e
Conhecimentos
Gerais de PernnmF),
Bo de minha classe (escrlturarlo mesbuco.
as
também
reclamando
protestar
Datilografo do DASP — Continuam
mas vantagens que o reclamante aiabertas até o dia 30 do corrente as
meja. O missivista tem razão até certo
inscrições ao concurso para Datllfiadponto. De fato substituem oficiais
erafo do Quadro
Permanente
do
mlnlstrativos e estão sujeitos ks mesDASP.
para candidato de ambos os semas penas dlsciplinares, etc, porem
têm
eles
xos.
maiores
de
17
anos
dizer
e
menores
de
que
esqueceram-se
de 35.
no máximo 5 anos de serviço, 1"*"°°
Meteorologista — A prova prática de
existem escrlturarios com mais de 20
uma
Meteorologista será realizada nos dias
promoanos de serviço esperando
23 e 24 do corrente.
que talvez
ção a oficial administrativo
Diplomata (provas) — Será realizanunca alcance. No meu caso, por exemsou
serviço
de
da no dia 2 de Janeiro próximo a propio, que, com 24 anos
feito
cálculo
va
F
pelo
escrita de Francís.
(700$000),
da letra
pelas promoções anteriores (5 em só5
PROVAS EM REALIZAÇÃO
anos, na melhor das hipóteses),
Redator — O "Diário Oficial" de
daqui a 10 anos chegarei lá mecomapo-a
ontem publicou os resultados da Parte
Idade de 52 anos, prestes ade «erviço,
III da prova para Redator do DIP. O
sentar com 34 ou 35 anos 12.104 acha
da
Será que o reclamante
resultado final apresentado pela Banoue deve nos preterir ? Acha que deve
ca Examinadora é o seguinte: Inseride
empr«ado«
tanto
quanto
cão número 4 — 65,7 nontos; n. 6 —
Sanhar
? Onde o
mais de 20 anos de serviço servidores?
61,2: n. 8 — 76,7; n. 13 — 7?.8; n. 28
velhos
os
— 68.2; n. 34 — 60; n, 38 — 60;
incentivo para
Onde a Justiça em tudo isso ? .
n. 39 — 64.
INSCRIÇÕES ABERTAS
Com o Departamento
Estão
aberta.s na D. S. Inscrições
Obra»
de
para os seguintes concursos e provas:
"Clamamos psDentista,
até hoje, 18; Médico SanitaEscrevem-nos:
Í91Q7
rista. até 29 do corrente: Datilografo
*Z,iy'
Ia necessidade de ser demodo DASP e Fotógrafo do Instituto Nasito no
Udo um pardieiro centenário
cional de Óleos, até 30 do corrente;
esquina de
Laigo de São Francisco, tanto tem
de Organização e Assistente
Assistente
que
Andradas,
dos
S?
da
de Seleção do DASP, até 5 de Janeiro;
Selando um dos pontos centrais exisOficial Postal Telegráfico. até 15 de
fossa capital, logradouro em que
Janeiro; Postallsta até 2 de fevereiro.
CHAMADAS AO S. B. M.
Devem comparecer ao S. B. M. do
INEP, na praça Marechal Ancora, para
fazer a prova de sanidade e caoacldade física nos dias e horas indicados,
os seguintes candidatos:
Hoje, 18. às 11 horas: Escrlturarlo:
2784 - 2786 - 2788 - 2790 - 2795 - 2797
usando das atrl- 2801 - 2802 - 2803 - 2807 - 2808 - 2810
2815 - 2816 - 2B17 - 281B - 2820 - 2H2J
2823 - 2824 - 2825 • 2826 - 2828 - 282S
e 2833.
'"SSaSi?"
café
o Decreto-Lel
para
^
trata
«portai
à
Assistente de pessoal: «2 - 84 - 66
87 - 68 e 71.
Hoje, 18. às 13 horas: Escriturar!»:
- 2805 - 3808
1.» de-outubro
^ 2796 -- 2798 -- 2791) -- 2800
S7Norte, no período de
xn
refe_
JM
^
Ja
Junta
2813 - 2814 - 2819
2812
da
2811
2R09
ato
por
majoração
ÍM2, «ofreram
2822 - 2827 - 2830 - 2831 - 2R32 -- 2R38
conforme Resolução
2848
CONSIDERANDO que
J-jMJ,, atrlbulda 2838 - 2841 - 2842 - 2843 - 2845
e
2849.
Hda Junta Intera^e;'c.aon*eJj0odS1de
sacas;
•
6 ae 10 317.885.
Amanhã. 19. à« 11 horas: Escrlturarlo:
M Brasil no mencionado período fo«m comp exportados
como d(} 2 „ ano 2834 - 3R35 - 2«37 - 2839 - 2840 - 2844
CONSIDERANDO, porem, que
2R47 - 2848 - 2R53 - 2854 - 2R55 - 2858
do Café os caies ££_ ^ pelo
^_ ?RSâ - 5850 - 2860 - 2861 - 2882 - 2863
dos Es.
de controle da Junta Interamerlcana
alfandegários
e
postos
„„« «lfAnrleeas
2865 - 2886 - 2869 - 2B70 - 2872 - 2873.
Brasil que entraram nas
Amanhs. in. h<> 13 horns: Bsr.rlturnrloi
se
gW.O
de
30
2867
tados Unidos após
a quota brasileira PASO - 2R51 - 2852 - 2857 - 2884
preenchida
a
2879
praticamente
. Colo do pr.me.ro ano
28RB - 287! - 2875 -- 2876 -- 2878
2903
2904
2891
"quota^ modificada», «M . IHHf, - 9887
psra este período;
a
2918
2916
2912
2911
.
conseqüência,
2909
W>
CONSIDERANDO que em
30 de setembro de 194A a e 2917.
a ser de
CONCURSO PARA
sacas,
mil)
sessenta
10.060.000 (dez milhões a

maia do que nunca, o senhor
série
AGORA,
pode estar certo de encontrar, na
convém
o
precisaque
de Caminhões Ford,
transporte.
de
necessidades
suas
mente para
Os novos CaVhinhões Ford 1942 apresentam grande variedade de chassis e carrosserias, com diferentes distâncias-entre-eixos. E,
a escolher, há ainda: o novo motor Ford de
6 cilindros, os dois famosos Ford V-8 e o
motor de 4 cilindros, de Economia Máxima,
numa escala de potência que vai de 40 a
100 cavalos, e na qual entram 95% das
tarefas de transporte!

Estes caminhões são mais resistentes e
mais econômicos. Os engenheiros e pesquisadores Ford introduziram neles aperfeiçoamentos novos e vitais. São caminhões feitos para
e
dar conta dos seus mais dificeis encargos
das suas mais exigentes entregas.
na fabriQuasi 40 anos de experiência
caminhões
novos
cação de Ford fazem dos
Ford 1942 os mais perfeitos até hoje conssobre
truidos. Esclareça ao Revendedor Ford
e
das
o tipo de caminhão de que necessita
a
tarefas para que o destina. Ele o ajudará
escolher o que lhe convém.

mmmu
Motores Possantes
•

Grande Variedade de
Chassis e Carrosserias
•

Chassis com DistânciasEntre-Eixos a Escolher
•

Funcionamento
Ultrapassado

Jamais

•

MAIS CARGA... MAIS FORÇA... MAIOR ECONOMIA

Economia Ainda Maior

¦•
•

•

.Em Exposição nos Salões de:

ô%w&

MARIO MENDONÇA S/A, Rua S5o Crlstovam,1216
S/A., Av. Ru i Barbosa, 40- AGENCIA
AGENCIA DE REPRESENTAÇÕES AMENDOEIRA
630 Luzia,
Rua Santa
LUZIA LTDA.,
SANTA
AUTOMÓVEIS
Barros, 821
e
Mariz
Rua
S/A.,
AUTO MESCAR
de Maio, 38/40
WILSON, KING & CIA. LTDA., Rua 13

diante d» situação ínteraaclo©Estado,
Ynal, tomou providencia» no sentido ai
e nsngares
preservar os seus aparelhos
de possíveis atos de sabotagem, tendo
FESTEJANDO A PASSAGEM DO
das
cooperação
a
ANIVERSÁRIO DO TRATADO
para isso solicitado
autorizando o governo do Es- autoridades pôlielals, -para que estas
DE PETRÓPOLIS
EXTRAVIO DE PROCESSOS
acomodações, dotadas de instalações decreto
Cen- exerçam a guarda e o controle dos redoh hansenianos, tado a contrair com o Instituto
RIO BRANCO, 17 (D. N.) — Feste- modernas. Os filhos transportados
da Baia feridos hangares e aparelhos, impedinO diretor da Central expediu no BoEconômico
Fomento
de
trai
paleiim da Estrada, a seguinte recomen- jando a passagem do aniversário do ainda imunes, foram onde terão todo um empréstimo de 3.000 contos de réis do a aproximação ds quaisquer P«"o«»
Trutado de Petrôpolls, que relembra ra aquele preventorlo
dação:
esco- destinado k aquisição de máquinas pa- que não estejam munidas de creden*'B' comum, como vem notando nsta os_ primordios
da organização do Acre, o conforto e assistência médica,
,
ra a construção de estradas de roda- ciais.
religiosa.
e
lar
solenldades
varias
realizaram-se
de
patro
extravio
de
Diretoria, o
processo»
|
gem e de casas para colonos pelo Ser•responsabilidade a apurar"
O ABASTECIMENTO DB OÀSOe até a , cinadas pelo Instituto Histórico e Geoviço de Colonização da Secretaria da
LINA DO ESTADO
Acrea•
Academia
venda desses processos como papel ve- Grafico do Território,
Agricultura.
das empresas
lho, diíicultando o julgamento das con- na de Letras e Sociedade Plácido de
representantes
Os
ESTADO
DO
"CASA DO
A REPRESENTAÇÃO
tas dos almoxariles responsáveis. Castro, terminando com a eleição, por
A CONSTRUÇÃO DA
estrangeiras fornecedoras de petróleo
NA CONFERÊNCIA DE ECOESTADO"
DO
Nestas condiçSes, recomendo que se [ aclamação, do_corpo dirigente_em_lBM.é
aos
que o transJORNALISTA
Jornais
informaram
NOMIA RURAL
que
noapure a quem cabe a responsabilidade da Sociedade— Plácido de Castro,
porte de gasolina para o Brasil,
de
—
Francisco
Presidente,
o
seguinte:
do Sul.
Naclonall
Orande
do extravio dos aludidos processos
— Na reunião de ontem da Associa- tadamente. para o Rio
TERESINA, 17 (Agencia
Mario
vice-presidente,
Conde;
Oliveira
O»
Piauí,
cesdo
entradas
Rural
As
comunltodos
os
avante
Economia
foi
alteração.
processos
de
sofrerá
de Imprensa
que dora
Paulo Eleute- O Serviço
Es- ção Baiana se eleva a mais de 100 con- não
sa natureza sejam devidamente apu- de Oliveira; secretários,
combustíveis neste Estado serio feitas
com a colaboração do Departamento
cado
já
que
bibliotecário,
Ribeiro;
Sá
e
rio
Anselmo
indo
devendo
Estatística' e o apoio
rados com toda a presteza, nào sendo
arrecadada para a cons- normalmente, como até então,
tos a
Leite; tesoureiro, Adol- tadual de Leôntdas
Melo, organizou re- trução quantia
mais permitido que se inutilizem, seja José Rodrigues
chegar denj.ro de breveB dias mais um
da "Casa do Jornalista da Baia
Leite e membros do Con- terventor
coordenação
de
em que tempo for, tais documentos a fo Barbosaadministração,
pelo vapor petroleiro aruniões preparatórias
o governo do Estado doaria, para carregamento
e
que
tenente-coronel
este
"Rlo-Platense".
selho
de
que
nfio
ser
dos elementos que representarão
quando o assunto a isso
o mesmo Ura, 300 contos em apólices. gentlno
made
Almeida,
Humberto
Guimarães
Economia
de
e
na Conferência
se prender estiver liquidado
Manuel Fontenele de Castro, capl- Estado
JlífL CONTOS PARA A PRAÇA
mesmo cora autorização previa desta Jor
Rural a realizar-se dentro em breve
EXPORTAÇÃO DB CARVÃO BRAtão José Valentim de Araujo, major em
DE ESPORTES DA BAÍA
no Ceará.
Fortaleza,
Diretoria".
SILEIRO PARA AS RBPOFranBatista,
Flaviano
Manuel
Araujo,
REVISTA FERROVIÁRIA
BLICAS DO PRATA
— O Departamento Administrativo do
Bastos.
e
Joaquim
cisco
Pereira
numeo
cireulação
Já foi posto em
Estado aprovou o projeto de decreto— A falta de carvio nas Repúblicas
esdessa
na.
dezembro
publicação
abre
ro de
lei do interventor federal, que
ESTAGIO DOS AGENTES DE
platinas acentua-se cada vez raalj. A,
peclallzada sob a direção do engenheiSecretaria da Viação o crédito especial respeito do assunto, a Imprensa loeal
ESTATtSTICA
despesas
às
ro Jorge
destinado
contos
* de Morais Gomes.
AS
de
1.000
amplo noticiário, re*
DISTRIBUIÇÃO DE ÓBULOS
RENDA INDUSTRIAL
•— com a construção da Praça de Dee- vem divulgando
às proviaenFAMÍLIAS POBRES
NATAL, 17 (Agencia Nacional)
ferlndo-se
principalmente
Atingiu a cifra de 1.070:782$400 a
Instalou-se, ontem, o segundo estagio portos da Baía.
cias tomadas pela Argentina e Uruguai
renda Industrial da ante-ontem.
BELÉM, 17 (Agencia Nacional) — A dos agentes de Estatística do Departaafim de aumentarem as suas compra*
Prefeitura Municipal desta capital, com mento do Rio Grande do Norte. A soSul. Hi poucos dla«
no Rio Grande do "Quebracho"
o
concure
local
a aluda do comercio
reallsotj
foi presidida pelo sr. Aldo
o vapor uruguaio
so da familia paraense, vai distribuir, lenidade
do
goverFernandes, secretario geral
uma viagem ao porto desta capitai eom
O "DIA DO RESERVISTA",
no próximo domingo, óbulos a 1 500 no. Compareceram agentes dos municarregamento
um
o objetivo de receber
.
EM CAMPOS
famílias pobres da cidade. A dlstri- clpios Paparf. Goianinha, Caraguarade cerci de «00 toneladas daquele prebutção constará de gêneros de primei- tava,
Cruz, Macaibas, São
17 (Agencia Nacional) — duto. Ao que se anuncia hoje, novo
Nova
Areias,
CAMPOS,
roupas
e
rede
pauma
Locomemora.
as
necessidade,
da
brilhantes
está sendo
preparado
Transcorreram
Resumo dos prêmios
carregamento
adultas, reall- Gonçalo e Ceará-MIrlm.
ra crianças e pessoas "Rodrigues
rações do "Dia do Reseivista", nesta com o mesmo destino, elevando»!» «
teria n.. 408, extraída em IT
Alato no Bosque
à Junta de mesmo a 850 toneladas.
zando
o
comparecido
tendo
cidade,
de dezembro de 1941 :
ves". A distribuição será feita por vaAlistamento Militar e aos Tiros de
rias damas da sociedade paraense, com
25.267 Araguarl — MiGuerra, cerca de 2.000 reservistas que,
ILÜVELHA
A
da
capital.
REMODELADA
a presença do prefeito
300:000$
na mnls rigorosa ordem, esperaram em
nas
MINAÇAO DE RECIFE
7:500?
longas filas o momento de apresentaCASAS PARA OS OPERÁRIOS
25.266 (Apr.)
—
A tarde, em
DA SNAPP
7:5008
RECIFE, 17 (Agencia Nacional) ter- rem seus certificados.
25.268 (Apr.)
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, BM
frente k Prefeitura, teve lugar a cerido Estado assinou um
O
tnaua
governo
amanhã
—
30:0008
realizar-se
Deverá
Bandeira, fada
BARBACSNA
7.992 (Rio)
alteração do con- monla do arrlamento
de 24 casas cons- mo de aditamento e and
o
um
de
grupo
—
Municipalidade,
guraçêo
da
Companome
em
Alegre
Power
lando,
17.242
(P.
Tramways
da
trato
17 (Agenda »a«
opeHORIZONTE,
os
seus
BELO
SNAPP
truidas pela
para
estabelecido, a Jornalista Silvio Tavares.
10:000$
Limited, ficando
R. G. do Sul) ....
cional i — Será brevemente Inaugurada
rarios residentes em Val-de-cêes. O nv
e
vindouro
ano
do
de
Barbacena, qua
5:000?
Janeiro
contar
de
ldearodoviária
a estação
fato representa o inicio da obra
18.667 (Rio)
que a
prazo de três anos.,
obedece às características da Belo Ho»
3:000$
llzada pelo comandante Bulcão Vlana^ dentro doconcessionária
9.382 (São Paulo)
substituifará
rlzonte.
diretor geral da SNAPP. Alem das 24 empresa toda a iluminação a gás atualE mais 10 prêmios de 2:000$,
casas Já prontas, agora, nutras serão ção de existente, por Iluminação eléDA FUTURA
A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DOS
LOCALIZAÇÃO
A
mente
atingln15 de 1:000$, 40 de 500$, 50 de
vindouro,
inauguradas no ano
CORREIOS E TELÉGRAFOS, EM
CIDADE UNIVERSITÁRIA
200$, 180 de 1008, 600 de 50$,
do o seu total 77. A cerimonia da trlca.
TEQF1LO OTONl
DE "BREVETS" A
inauguração terá a presença do interPAULO, 17 (Agencia Nacional)
ENTREGA
SAO
1.360 de 50$ para os bilhetes
CIVIS
— As obras de construção do edlfide outras altas autoassinado na
e
PILOTOS
ontem,
ventor
de
federal
decreto
NOVOS
Por
últimos
dois
os
com
terminados
Educação, o Interventor Fer- cio dos Correios e Telégrafos da cidade
rldades.
— o Aero-Clube de Pernambuco, co- pasta da
algarismos do segundo ao quinda caféW»»j^*,*jg
nando Costa determinou a reserva, na de Teófilo Otoni seráo Iniciadas denformação
na
exportação
de
decididamente
Ás
laborando
50$
quotas
SS<SVpara
to prêmio, e 3.400 de
uma grande área tro de pouco. Estão as mesmas orçado Brasil, entregara fazenda Butantan,da defutura
aduanalra^doa^ad^T^d^a^mé
da reserva aérea
7.
cidade uni- das em cerca de 600 contos de réis.
em
localização
terminados
"brevets"
bilhetes
tur.o iííitorlo sob a" jurisdição
os
para
segunda
da
—
os
B. _Hadomingo
da 1, da
Cuno Gen. Gomei Carneiro
versitaria. O sr. Rodrigues Alves SoABASsociedade.
daquela
DB
28-5522.
rica do Norte, referentes ao período
COMISSÃO
:
CRIADA
A
•
de
Tel.
ma
462.
pilotagem
^^^rrant^ dock Lobo. 460
sa- brlntio. secretario da Educação, foi auTECIMENTO DO ESTADO
Oito alunos que estão concluindobrevetorlzado a providenciar a elaboração.
o curso, serio
tlsfatoriamente
—
Nacional)
dos estudos e planos de execução das
17 (Agencia
SAO
LüIZ,
solenidade.
com
tados
grande
:
obras.
O órgão oficial publica um decreto-leia
ficam alteradas pela forma seguinte
AS SOLENIDADBS DO "DIA DO
SACAS
do interventor Paulo Ramos orlando
NOVOS PILOTOS
RESERVISTA", EM GOIÂNIA
es7.100.000
neste
Comissão de Abastecimento
da 7.000.000 para
— O Aero Clube de Monte Alto bre.
Santos
tado, com o objetivo de controlar o
1.400.000
GOIÂNIA, 17 (A. N\) — Ravestlu-so
SEMENTES
DE
1.100.000
DISTRIBUIÇÃO
ae
veta hoje a sua primeira turma de pi- de excepcional brilhantismo a solenldacomercio de gêneros alimentícios
Rio de Janeiro .
700.000
DE ALGODÃO AOS LA600.000
lotos, em número de 10. (São todos alu- de ontem realizada nesta capital do
primeira necessidade quanto aos seus
VRADORES
Vitoria
430.000
medida
governaA
340.000
—
correntes.
nos do Instrutor Juvenal Paixão, que "Dia do Reservista". Desde cedo a clpreços
Nacional)
(Agencia
17
MACEIÓ,
Paranaguá
300.000
mental foi recebida com muita simpa- O
ao de mais aluno.-, tem brevetado no Interior dade apresentava cunho festivo. As 15
adquiriu
200.000
Estado
do
degoverno
vigência
tia. Com a sua oportuna
Angra doo Heis
horas, na presença de grande massa
de se_- do Estado
70.000
grande quantidade "H-105".
20.000
«aparecerão as especulações e mano- Pernambuco
popular, foi hasteada a Bandeira pelo
Recife
60.000
que mentes selecionadas de alcodfio
40.000
bras dos elementos gananciosos
interventor Pedro Ludovtco, em frento
serão distribuídas aos agricultores
Salvador
vem provocando a alta dos preços ne que
RESULTADOS ANTERIORES
an PaUclo dn Governo. Em seguida, O
alagoanos.
certos gêneros.
Eicrlturarlns|
10.ORO.000
major Mena Barreto, chefe da Bétlm»
1.°
Concurio
no
Luiar
l.»
OS
SADE
CONTRA
ATOS
Cirriinrrrlcíio de Recrutamento, leu brlPREVENTORIO PARA FILHOS
l.o I.u»ar Auilllar Etcrllorlo;
dispositivos da
BOTAGEM
demais
todog
os
Nacional.
vigor
Impren»a
lhante Ordem do Dia. Falaram, depois,
DE LÁZAROS
I.» I.ucar Praticante
Art, 2." — Continuam om
ibrc a Importância e significação da
'Agínrls
Na?/)bn
PARA
17
PORTO
1941
ALEGRE,
DE
MAQUINAS
AQUISIÇÃO
— Foi tnaugursdo ontem o Preven"Va- rVln
Rl'A DO OUVIDOR. 183. 8.", S. 3lt
ResoluçAn 452, de 26 de junho de
data.
—
nesta
Venerando da
r.lnnali
o prefeito
monin,
rompanhia
aérea
A
vigor
RODOVIAS
DF,
CONSTRUÇÃO
em
A
O prédio,
entrara
Láztro».
torln
dos
Pró-Ftlhos
Resolução
ARALMO
A
GONÇALVES
ED.
—
Art, 3."
prrscnle
O rlc", emprr:a rlograndense que man- Freitas e o desembargador José CamBAÍA. 17 (Aüi-ncla Narlonah
e*tA slhiado nas proximidade* da
1941.
que
do
dezembro
de
do
17
o
Interior
tem
varias
Unhas
um
pos,
para
Rio de Janeiro
aprazível vila do Anil, tem amplas Interventor Landuifo Alves atslnou
_ Presidente,
.ÍAVMI FERNANDES GUEDES
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DO

(Conclusão «Ia 3" página)

vários
de
cancelamento
o
Autorizado
"T"
avisos de cobrança

cio, afim de que, com esses elementos,
passam ser lavrados os decretos das
respectivas gratificações de magistério,
tendo cm vista o limite fixado em lei".
COMEMORAÇÃO 1)0 10.» ANIVERSARIO OA TURMA DE 11)81

EXÉRCITO

AOS
AGRADECIMENTO E LOUVOR
MÉDICOS QUE FIZERAM
OFICIAIS
DE CONCENI-ARTE DOS PONTOS
TRAÇÃO DE SORTEADOS E VOLUNTARIOS
general Silva Junior, comandante
da l.B Região Militar, fez consignar
cm seu boletim rie ontem, o seguinte:
"Ao dar por terminadas as Inspeções
de saude nos Pontos de Concentração
rie sorteados e voluntários relativas ao
agradecer e
corrente ano. apraz-me
louvar nominalmente pelo satisfatório
deram
as mesmas
desempenho
que
Inspeções os srs. oficiais médicos:

183, S-ÍI1S. T. 3S-H8Í»

í; ií 11> t:
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anarecem sempre na largura «le uma coluna t •*
Os anuncio, nesta «ecçâo e™
„ \$.m em fiornn „ „ a mm J>
s.llnb»
aV
1*0110
de 21, 17 e 15 Unhas, «ohVv,
cobrados
3vam',„te.
»•
.
^
|ln|m)
«
B. náo Podendo e«ceder.r«snectiva
en
titulo, pelo qual «e cobr,,n(.Jr|P"íBgam mais HO %.

-"!
Uma linha em corpo R «»"»«»•
media. 3» letras e espaços E*empj°
seu lornai
Faça do Diário de Noticias o

•{

Seu radio paiou?

_

VICETARUS ! '¦

«

* *

Em corpo 1, 32 letras e espaços:
o se
Faça do Diário de Noticias

Coo.JlirjJo fórroub Komcopólicj

• • •

do Dr. I.icinii» C.iircl««M»

Em

Depositários: OE PARIA S OA.
74 — RUA SAO JOSÉ — 74

INDOENÇAS
DO ESTÔMAGO,
TESTINOS, FÍGADO E NERVOSAS - RAIO X

corpo

8,

«I

«etras

e

Conserte-o na sua própria resldeni.l.
Telefone para 22-6492 e será atendi
do sem compromisso. Serviços lionc»
tos com garantia de 10 meses n."
sende, 34.
Ke"

espaços:

Faça do Diário de Noticias o se

DrTATAULFO MARTINS
ESPECIALISTA

Ao traier-nos o «u pequeno »"""«"•
V. Sa •«¦"•
para esta secção. poderá
siitecipadamente, baseado nas Inaitapeia
ções acima, quanto vai pagar
sua inserção.

Prof. Renato Sousa Lopes

_

Clímca Exclusiva

ASMA

BRONQUITE ASM.vriCA
BRONQUITE rtRoNICA
COMPLICAÇÕES
20 - 4.° - S 4tll (2 as tt,

"cautelas"

QUITANDA.

CAUTELAS

RUA MÉXICO, 118 -8.« pav. - E«ll—
22-7327.
Tel. :
Realizou-se, ontem, ua sede da União
tido
Minerva
DA CAIXA
e jóias de brilhante, platina, ouro, pri.
vencidas, taria,
dos Escoteiros do Brasil, á rua Álvaro
ou
empenhadas
etc. Grande comprador a bom
COMPRO,
r,'r
avaliação,
Alvim, n.° 31, 20.° andar, mais uma
da
Pronta solução. Travessa 0n>
e até mais
pago 100
preço.
em
Atendo
reunião da comissão organizadora da
6, lei. : 43-9139,
sigilo.
(Sachel),
absoluto
no ato.
vidor
- R. OUVIDOR,
comemoração do 10." aniversário da
OUVIDOR
ED.
casa.
^^
SlW
<r y .^SP
?^£
43-6736.
Foi
elaborado
:
o seTurma de 1931.
16D, 7.o, sala 719. Tel.
— "Dia 24-1-1942
guinte
•sábado) programa:
CABELOS
Pontes
Scrgio
—
drs.
médicos
horas:
missa
Capitães
10
alma
por
PREÇOS
POR
Junior, do l.o R. C. D., Saulo Teododos professores e colegas falecidos. UniespeeiALissiMos
BRANCOS!.
3.Rs. 5.as e sábados, das lfi às IR. ej,
ro Pereira rie Melo. do P. A. V. M.,
forme: clnsa, calça. Dia 25-1-1942 (doTel.: 42-66-;i _ Re^
Odeon, sala 818.
João Batista Cordeiro de Melo, rio P.
REr-RIGÉRADORSS:
mlngoi — 8,30 horas: vistia e coloDE VERANEIO
ESTAÇÕES
3.o
sidencia: 25-6117.
A. V. M., Nestor Soares Pires, do
cação de palmas nos túmulos dos comProporciona a seus hóspedes um pasB.
l.o
do
Ribeiro,
R. I.. Josefi Nunes
tserá uma novldadPi;
selo a cavalo
panhelros mortos. Comissões. 11 horas
— na Escola Militar: ai Homenagem a
C , Cândido Medeiros rie Holanda Cavendem-se selins novos e usados a prea vista do pade
inatlvldade,
B.
C;
ventos
do
3."
do
Visita
ás
dependências
viilcanti.
bi
da
no
Caxias;
gabinete
ços baratisslmos. R S Luiz Gonzaga 58D
«ativaram, ontem,
do Pessoal,
Departamento
ao sr. recer do
Uniforme:
Escola; ei almoço intimo.
—
médicos drs. Djalma
tenentes
l.os
refeito, em visita de cortesia
Bulhões
usetos
eoâxcos
ou
grisalho*.
de
Rodrigues
Joaquim
rio
21 horas — Jantar no Cassibranco.
VOlT*M • SO» COR NAIUB«l
Chartlnet Contreiros. do C. P. O. R.,
S lenrique Dodsworth, o embaixador
e o ar- Fixados em 8:6-105000 anuais, os profllMINA A CASPA tmo GARANÍIOO
no da Urca — oficiais e famílias. TraFelicio Sacchi. do 2.0 G. A. C, ElpiUruguai, sr. César Gutierrez, Correia, ventos de inr.tividnde,
vi.-ta do
ã
A
Comissão
socivil,
de
passeio".
je:'
dio Praxedes Fernandes de Oliveir.1, da
gebtsno de Cuiabá, d. Aquino
ilo Depariamento rio Pessoal.
cumintermédio,
o
companosso
Eslicita,
pnrecer
lambem,
Nóbrega
por
da
o prefeito recebeu,
4 a b I. A. O, José
e «aüios :
Cândido Torres — Fixados em réis
recimento de todos os colegas que se
ti»» profes»
TRATA
•rimentos de despedida,
pinola, do 1.» R. A. M.. Luiz Otaciema
os proventos de
anuais,
1:9205000
no local acima, na
capital,
nesta
Argentinas
achafx
Escola»
dn,
de F. Pessoa, do 3.o G. A. C, Lauro
alunos
DE NIEMEYEB
AMOACY
do
Ssrês e
do
vista
paiecer
a
hodia
19,
às
Inatlvldade,
16
sexta-feira,
próxima
rie Abreu Coutinho, do Btl. de Guartt* em visita a esta capital.
Rua Sâo Pedro, 335 - sob.
Departamento do Pessoal.
ras.
t
do E. S.
| rias. Mario Hiarup Cabral,
Atos do P'refeito
rio Rio, Francisco Bustamante Filho.
NA DIRETORIA DE 1NTENDENCIA
DEPARTAMENTO DO PESSOAL
I do P. A. V. M., Oton Machado, do
em
novidades
jóias e
multada!
Altas
foram
Apresentaram-se, por diversos motiDespachos do diretor;
A. N„ Leopoldino Guerra da Cruz,
Flrma« multada»
r
em exp.oslçao
vos, os seguintes oficiais: capitão Ja-. rio P
A nossa, exposição de venda» r a malni
Teixeira -• Indefeartigos para presentes de fim
V. M.. Henrique Leonolrio
Machado
A.
Flnro
tm 5OSO00, por terem
nns vãos e rido; Maria Carolina da Silva — Panuario João dei Ré e l.o ten. EduarParticular
compro, pagando o dobro e mais Interessante cm arlicns fino»
Pfeferkorn. rio 2." R. I.. Luiz Felipe
PREÇO* VANTAJOSOS A' VltTA
ano. Compra e vende jóias.
«le
trtigos de. seu comerem
"«""•-«•, une-se. em termos. Nestor dos SanFoi concedida permissão ao
do Areco.
e até mais da avpliação. Solução rá- para presentes. Quem faz n tireçn I
de Assiz Pacheco, do Btl. VlCabrlta.
Umbreirns das porta.» as
OU A PRArO
Consertos garantidos. Modernos
S7R.
freguês. — Ruas Bueiinü Aires. 35
Informe-se pelo
Absoluto sigilo
capitão Américo da Mota Ribeiro, para
plda.
Netr Alves de Miranda, do 3." R. I.,
tos Marques — Levanto a perempção,
Lo-.es * Cia., Arqulas Cordeiro,
181.
e São Pedro,
anéis de grau.
Arqulas Junte formal de partilha. Josefa La
gozar ferias nesta Capital.
Hélio de Oliveira Vilela, do 1." B. C ,
térreo' J- C. de Castro, Rua
Ltda,
NADA CUSTA CXPEBÍMENTaW
Antônio Lauriodo de Camargo, do I|l.a
Salla Martins — Prove, por melo de
NO COLÉGIO MILITAR DO RIO
Cordeiro, 273; Vielm de Castro
sala
l.o
andar,
21
Teatro.
Rua
do
A. Ae.. Gualter Dolie FerreiCordeiro,
A
R
atestado firmado por dois funcionaArquias
tua
da frente.
J!7nj0
^Rafael
205,
Foram concedidas, ontem, as ferias
Corde ro,
Arqulas
ra da Cia. Esc. Eng.. Armando Rorua
rios, que sempre cohnbitou cim seu
Vallejo,
DR. VICTOR HUGO — Alteraçôss n«
Manuel
—
rua
Ltda.,
regulamentares ao tenente-coronel José
Meier
quete Vaz. da l.a F. S. R..
marido. André Salvador Fernandes
térreo; Tecelagem
abdome (barriga) — Partos. R:;a 3Sj
S.
F.
l.a
da
Lundgren
Azevedo,
Oliveira
Monteiro,
fiscal
e
de
do
de
pessoal Francisco
_lr- Restitua-se, em termos. Elorença MaCarolina Meier. 12-B;
José, 27, sobrado — Rio.
da
Amaral,
do
13-A.
Meier,
Gouveia
Em
conseqüência,
administrativo.
—
o
Itúrbides
Carollna
R
CertifiqueReis Oliveira
ttaos Ltda.. rua
Ferreira do»
o ca- ria dos
Agostinho
3*
R..
comandante,
coronel
—
Oscar
respectivo
SILVA»
S
exonerado
f
3.°,
Foi
á
QODRIGO
Gomes
Joaquim
MA
Exoneração
co. em termos.
de Araújo Fonseca, fez as. seguintes
Santos, da l.a B. I. A. C...Joaquim
Djanira de Sousa Alvim — Incieíerido
lafate interino Álvaro Meneses.
CAUTELAS E BRILHANTES
ZX'BO\9
designações: para a fiscalização do pesGomes de Sousa. (Io 3.0 B C.,. HumBeinaldo
legal.
apresentavoli,
amparo
de
falta
Precisa-se de rapazes
Na Secretaria Geral de Administrapor
A
VENDAM LUCRANDO
Araújo - Ferreira e Astroglldo Teixeira de Mesoai administrativo, o capitão Carlos
berto ria V»'" Franca, do I]3.n R. do
mesmo que disponham de poucas hocão — Antônio Teixeira de
Palm,
de
Queiroz
e
Müton
'lOOSOno
Só
na
CASA
LEDt
sub-diMarciano
de
Medeiros;
Ae.
a
d.cT
A.
parecer
para
Pitermos
ou ro.
Valdir
—
_do
ras vagas. Ordenado:
Aceite-se em termos.
Io
Deferido, nos
96 - OUVIDOR - 96
retoria de instrução prática, cumulal.ò R. A. M.".
missões. Tratar no Rio à rua rir Roros — Levanto a perempção. Prus.iiga.
sr. secretario geral de Administração,
de
A
CASA
NAZARÉ'
JUNTO
DE
tivamente com a chefia da secção de
sario. 104, 3.° andar e em Niterói. Il
PAGAMENTO NA 2a C. R.
se depois de satisfeita a exigência.
oficio 1461 da Secretaria Geral
Autorizo; Cartona- Raimundo Cândido de Queiroz Filho Vieira Pais Barreto para a escola 2-10 infantaria, o aepitão Teodomiro GasNITERÓI
rua Cel. Gomes Machado. 23. sobrado,
Administração "Vitorio da Costa".
— Proce
fiLeite
e
Almeida.
de
Ltda.
Elisa
Tribouillet
par
das 9 às 11 e das 14 às 17.
do juizo
— Venha por intermédio
gem Luso-Americana
Filho,
Prestes
cel. Severlno
ao sr.
O ten
Maria Olímpia Correia. Palmiia BorAugusta da
Tribouillet Leite,
competente. Arsedalina
Celio
NO GABINETE MINISTERIAL
da-se nos termos do parecer
lhas,
avisa,
"Sergipe".
Niterói,
de
A.
C.
2.a
chefe da
— Junte procuração dos filhos ges para a escola 23-10
RADIO Philips 343-A — Vende-^e um
secretario geral de AdminisiracBO.
senhora e filhas, Aílierto Fert
e As- Rosa
O ministro da Guerra recebeu, onpor nosso intermédio, que, o pagnmenAbigail Pereira Guimaráes, Florentl'escola
Na Secretaria Geral de Sanrte
perfeito ondas curtas e longas, olho
maiores, afim de poder receber a imnela 2.a
recebem
filhos,
e
inativos
que
BRILHANTES
senhora
dos
to
a
conferência,
Santos
«le
Sousa,
dr.
tem,
em
na
Pinto
do»
reira
Pacheco
de
o
¦ shUencia — Oficio 2ÜÜ0, ria Secretaria
para
preço 1:2005000,
mágico, 9 válvula.5.
fo"Duque de Caxias".
de Recrutamento será
— Ten- portannia de 81S900, deixaria em
Circunscricão
do
Supremo
Oliveira,
Tribunal
ministro
11-10
PortuPratarias;
Assistência
a Europa toda, urgenie. à rui
objetos
Marcondes
e
de
valor.
eapitâo Edgar
pegando
horas.
lha por seu finado marido.
Geral de Saúde
14
das
à
partir
feito hoje
Carvalho
Alba de
para o colégio Militar.
da Carioca n. 26, l.o andar.
Bruno
filhas.
CAUTELAS
e
DA CAIXA
do em vista o parecer rio secretario
senhora
"DIA DO RESERVISTA" E A DIRE- gal,
cons12-10 "Quintino Bocaiúva".
SERVIÇO DF. CONTROLE LEGAL
PROJETOS E ORÇAMENTOS ArROVA- O
geral de Saúde e Assistência
TriArma..do
ECONÔMICA
senhora,
e
Fesch
Lisboa
Valim
Castro
RECRUTAMENTO
para
Juiieta
DE
TORIA
DOS COM AUTORIZAÇÃO PARA
tante do oficio 2050. de 3 de dezemExigências do chefe de Serviçoé quem
melhor paga.
obedecidas
a escola 5-10.
sobre bouillet Leite e filhos, convidam
EXECUÇÃO DE OBRAS
bro corrente, cancelem-se,
Amaro Lages da Silva,
Iracema
Em nosso noticiário de ontem,
Neuia Loredo, Alice Elói Vaz, Deide coavisos
os
"Dia
figurou, no os parentes e amigos do seu que- 14 - LGO. DE S. FRANCISCO - 14 Vias urinarias — Facilidades nn pa.
legais,
Reservista",
do
Alzira
as prescrições
de
Carvalho,
Raposo
Joaquina
o
Lcni
Magiodamia Cardoso Pinheiro,
O general Raimundo Sampaio, dire- titulo de uma das notas, como sendo rido irmão e tio Fclix, para asde relação a ser
gamento. á rua Silva Gomes — n. 13, l.t
branca constantes
rie Sousa Mala, Beatriz Lorca Fer- li para o colégio 8-11 "Sáo Paulo".
Cas"Diário Oficial .
andar — 7 h. da noite
cel.
Engenharia,
aprovou,
ontem,
ten.
os
tor
de
o
Recrutamento
—
. publicada no
de
ouro, platina,
será
diretor
brilhanAssinam os atesnandes Miranda
cadura.
Rute Sauer, Araci do Prado Couto, projetos e orçamentos com autorização
autorização Raul Tavares, equivoco que nos apres- sistir à missa «Ie 7." «lia, «pie
30S800 — Pedro Ralliu rie «lbuquerJaci
de
responsabilidade;
tantes termo
Maria Kaiserina Lavor Veloso, Jacira
tes, prataria e cauteaquele rezada em sufrágio de sua alma
execução das seguintes obras, den— Madalena Fcrr.-ira Barcorrigir,
porquanto
a
samos
Beilão Mala — Pague taxa de pe- de Moura Reis, El.su Campos da Silva para
que, 49*500
RADIO — Novidade. 30$ e 40SO00 pot
tro dos recursos concedidos: — orga
Ias da> Caixa Econômisuperior e adjunto do gabinete no altar mor da Catedral Metro—
oficial
"Conde
i-¦¦¦¦,..'¦-•''¦¦ •.
ros, 48S400.
Torres
Saraiva
Aristides
rempção.
de
Agro1-11
colégio
diretor
—
o
mès, três anos de prazo, vendas direatual
O
E.
da
2.a
R.
M.
para
Viação
S:
nizados
de
Guerra.
da
pelo
Geral
ministro
às
JOAoo
Na Secretaria
ca, paga-se o melhor preço.
no dia 19, sexta-feira,
a exigência. Eenezio Ro- longo".
Satisfaça
de
Ias da fábrica ao comprador, à ru»
para construção de um pavilhão alo- daquela repartição c o coronel bou- politana,
Rio
Obras — Cia. Nccional de Segurosa 11- drigues Manso — Junte o titulo de
Av.
LHEFUA PASCOAL,
Zilá de Queiroz Mascarenhas, Ade- jamento no Quartel General da I. D-2 rival Duarte do Carmo.
10 horas.
do Rosário n. 154, sobrado, teletono
— Conoeda-se
Vida Sul América
de
Souia
Gonçalves
nomeação, José
Una Ferreira para a escola 2-11.
43-2421, d. Esperança, não atendemos
J9
Branco 153, esq. de Assembléia.
(Caçapava), despesas na importância''
Pede-se dispensa de pêzames.
— Declare o fim a que se
MINISTERIAIS
cença para a construção; oficio M.
ATOS
AzeTeresa
Portugal
Ribeiro,
Maria da Gloria
a intermediários nem aceitamos trocas
liquida de 33:2385200, custeio pela dodo Ministério da Guerra (1.» B- o»
destina a certidão. Agripino da Silva vedo Vilela para o. colégio 4-11 "Chile". tação ri." 17 da S|Ç. 03 - n.° 14 - counecessidade do
porque náo vendemos rádios usados
197
transferido,
por
oficio
—
Foi
Aprovo,;
I.)
f ja d
Paradellos — Compareça para retirar
nem reconstruídos.
Amarilia Garcia Pereira, Luiza Ca- slgnação I - Verba" õ.a do P. O. de serviço,
Vardo Quadro Suplementar GeÉ. da Avenida Presidente
T
¦
— Aguar- o titulo de aposentadoria. Elvira Si- heins Barroso para a escola 10-11.
1041; organizados pelo S. E. da 3.& ral para o Quadro Ordinário, sendo
—
nas e Esplanada do Castelo
Caos
ratirar
de
Compareça para
Aríete cie Aguiar Correalc, Risoleta R. M. — para reforma da Usina ele- classificado no 27." Batalhão
queira
da
de-se; Oficio 179 da S. T. .E.
Jesus Cardoso Alcoforado para a escola 11-11 "Pro- trica do 2.» R. C. 1
documentos. Quiteria
(São Borja), çadores iManausi, u capitão Luiz ae
EsolaAvenida Presidente Vargas e
— Pague a taxa de perempçÃo e sa- fessor Carneiro Ribeiro".
Quer ganhar de 3 a 4 contos men—
despesas na importância liquida de ... frança Oliveira.
AGRADECIMENTO
Campos
de
José
a
Castelo
do
nada
sais, em negocio licito, honesto, sem
Mario Ribeiro
Foi designado, por necessidade do
Astrea Rabelo Cantolino Braga pa- 14:7365600. custeio pela dotação n.o 2
tlsfaça a exigência.
de
compram-se
Da Caixa Econômica
"Conde de Agroemprego de capital e de tempo. Man.
PNa
Alservir na Diretoria do
Justino Rodrigues ra o colégio 1-11
e
do
«le
Nascimento
Abelardo
familia
serviço,
—
para
Material
Verba
2.a
40-14
vencidas,
da
S]c.
mesmo
Raffttmercadorias
e
Jóias
Armindo
Secretaria do Prefeito
de endereço para ser procurado a
o capitão
Bélico,
Martins — Juntem o titulo de pro- longo".
sem conheIII - Diversas despesa.,, tudo do Or- Material
venda
impossiblllbem,
não
muito
de
Araújo,
deliberação
vares
—
pago
existe
Já
1206.
ele Boccla
Carvalho.
a escola 12-15.
de
Leda
Cunha
vimento.
Teixeira
para
da Despesa do M. G.. para
cer a minha oferta. Solução rápida.
Em nota dirigida ao diretoi de tA
a çamento
tomada sobre a matéria. Arquive-se.
tada, por falta de endere«;o9 Rua Chile. 5, sobrado, sala 7. esquina
Odete Correia de Morais para
o ano de 1941; organizados pela Presolução
em
Comp&reoimentos — Compareçam a escola 3-15.
declarado,
Íol
de agradecer pessoalmente a todos
de São José; Tel.: 42-3553.
feitura Militar — para construção de Engenharia,
este serviço, à avenida Graça AraSecretaria (lo Prefeito
Comissão de Escolha de
Alves Barbosa para um
Deiia Monteiro "Augusto
de baias, para 110 ani- ao relatório da9.a Região Militar, de 27 que lhe levaram sua solidariedade
Vendemos a prazo e sem entrada. r>nha, 62, 4.0 andar, sala 417, afim rie a escola 2-14
da
Almeida mais, pavilhão
de
Terrenos
no Regimento Sampaio iVila Mira negócios à vista, grandes desc.-fflDEPARTAMENTO DE
satisfazerem as exigenenias legais, os Itajai para o colégio 1-7 "Prudente
úituno. encaminhado pelos no rude golpe que a feriu com o
de
outubro
liquina
importância
despesas
litar>.
tos. Fone 43-8614.
E„ de 7 de novemsrs.: Antelmo Frutuoso, Diriier Perel- de Morais".
estremecido
seu
FISCALIZAÇÃO
de
recur- ofícios ns. 342-S.
passamento
custeio
243:769S400.
da
de
22
pelos
2, de
ra Langer, Geraldo Magella Larlca,
Alice Oliveira Dias Alves para o co- sos concedidos à P. M., provenientes bro, daquela Região e 362-E
meio, testeeste
vem,
chefe,
A. Renda,
¦Besixtchos
por
vende mobília de tal»
Diretoria,
que
"Venezuela".
do diretor:
PARTICULAR
José Francisco legio 1-14
dos Santos,
corrente, (ia mesma
Gllcerlo
&
saldos e:;is- do
com 10 pecas, ã avenida Guilhsrm»
fica aprovado o plano de lotamento munhar-lh.es sua gratidão. A quan20- de dotações orçamentarias,
Mendonça
Sobrinho,
de Assiz,
Leon Steimberg Moisés Schnelder
José
o
colégio
Hammes
Floripes
para
recurPrefeitura
e
Leitentes na referida
Maxwell n. 347, Bonsucesso.
arca onde ja existem construções tos se associaram à sua grande
Cia., JoSo Gomes, Rute Marlzotb Abra- José Napoleão Pacheco, José Tomaz, 13 "Getulio Vargas".
Obra da
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Cerâmica Brasileira
Pró Arte Bordalo Pinheiro

JÓIAS

COLOCAÇÃO

Dr. Brandão de Azevedo

CAUTELAS

V. S. é comerciante ?

"Máquinas Singer"

TOSSE
MEL CREOSOTADO

LIVROS USADOS

ótima Remuneração

RAIO X - 30SOOO

Dr. Raul

Gerin

UTELAS

RÁDIOS
e

Refrigeradores

MOVEIS

MENTO CRUZ

Terreno — Andaraí

VENDEDORES DE
RÁDIOS

PREDIO DE RENDA

VÃSELINA TÔNICA

DR. HUGO SILVA

PIORRÉIA

Praça Floriano, 19 - Telefone : 22-0228

Fianças para casas

Compra e Vewd
PRÉDIOS .ter\iEA/OS
Sitios desde 5 contos —
Áreas para sítios desde 1
contos em prestações
sem juros

P. GONÇALVES

C^"». Mayrink Limoeiro Lago

(orna os cabelos brilhantes
e sedosos: dá-lhes enfim,
aparência distinta.

Terreno — Humaitá

CAPAS DE BORRACHA

RADIO CLUBE DO BRASIL

ASSINATURAS

18,30
18,55
19,00
39,10

—
—
—
—

19,25
19,30
19,45
19,50
20,00
21.00
21.05
21,10

—
—
__
_
—
—
—
—

22,10 —

PROGRAMA PARA HOJE
"Onda Sportiva", com Antônio Cordeiro
Jornal
ARMANDO AMARAL
HELENINHA COSTA e Conjunto "Benedito
Lacerda".
"Conhecimentos em Gotas".
MANUEL REIS
"O Dia na Historia".
CHIQUINHO E SEU RITMO
Hora do Brasil.
Comentário da PRA-3.
"Meu bilhete cor-de-rosa".
"GRANDE CONCURSO PHILIPS"
para o
Carnaval de 1942, com o concurso dos astros
da PRA-3.
"Hora da Inglaterra".
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Telefone : 43-4790

Edmundo Felix Tribouillet

Abelardo Alvares
Araújo
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ALUGA-SE

Um alfaiate Voronoff

CASA MOBTLADA A
BEIRA MAR

Clínica de Olhos

ALUGA-SE

PERDEU-SE

APARTAMENTOS —
CINELANDIA
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DIÁRIO DE NOTICIAS

PRIMEIRA SECÇÃO

0 juiz considerou inverosimil a
paterniMe reclamada pelo .
funcionário
Movimentada questão judiciaria que termina
com uma sentença do juiz Xenócrates de Aguiar.
morava na companhia de
A humilde doméstica
"dada
a macumbas e candoblés"
Maria Isabel,

Educação é Cultura

Contrario à Vacina Pueyo

DIÁRIO ESCOLAR

O Centro de Estudos de Tisiologia aprovou a indicação de um de seus membros, no sentido de
reagir contra a atitude do bacteriologista espanhol presentemente no Rio

Universitário

Movimento

Reuniu-se, sob a presidência do
dr. Carvalho Ferreira, secretariado
pelo dr. A. Serebrenlck, o Centro
de Estudos dos Médicos do Serviço de Tisiologia, da Policlínica Geral do Rio de Janeiro.
Após a leitura e aprovação da
ata da sessão anterior, o dr. Aresky Amorim, no oxpedlènte, referiu-se à presença, no Rio, do autor
da vacina Pueyo, contra a tuberculose. Descreveu a personalidade
do sr. Jesus Pueyo, afirmando tratar-se de "um Indivíduo leigo e
Inescrupuloso". Salientou o quo a
respeito desse produto Jí foi resolvido na Argentina e no Uruguai,
onde o mesmo foi absolutamente
essa
proscrito, conclulndo-se ser
vacina, alem de lnutll, por vezes
até prejudicial. Por fim, propôs
que o Centro de Estudos reagisse
contra a atitude do autor da referi-

( ESTA SECÇÃO CONTINUA NA 8.» PAGINA )
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da vacina, o qunl se encontra presentimento nesta capital, e sugerir
que, nesse sentido, se oficiasse ao
ministro da Educação e Saude.
Falaram ainda sobre a questão
os drs. Arantes de Almeida o Carvalho Ferreira, tendo a casa hlpotecado npolo fis sugestões do dr.
Aresky Amorim.
Na ordem do dia, o dr. Aresky
Amorim fez uma comunicação so- \
bre o "Enflscma pu'monar e a sua
importnncla na slnflse nguda postpneumoüse lntrapleural". Snllenta r grande freqüência do enfisema na tuberculose pulmonar e a
sua intcrpcrcncla na produção da
slnflse. Detem-sc na patogenla dos
pneumotóraxes Insaciáveis, predlspostos com freqüência fi reexpnnsSo rápida, devido à diminuição da
retratilidade (Inércia). Frisa a necessldade de se apelar em tais casos. para o pnx. hlperlenslvo, afim
de se obter a estabilização do processo colapsoterá.plco.
Comentaram essa comunicação os drs Luiz
Arantes, Castelo Branco e Carvalho
Ferreira.
A seguir, o dr. Luiz Martins íaz
a sua comunicação sobre "Relaçã.o
entre alergia tubercúllnlca (reação
fllctenular) e atividade dos foco3
ligeira
tuberculosos". Depois de
síntese das reações alérgicas tubercullnlcas e seu valor no diagnóstlco da tuberculose da criança, o autor se preocupa com a significação
da alergia intensa, em relação com
formas ativas da doença. Mostra,
então, que cutl-rcações fllctenulares correspondem sempre a focoi
tuberculosos,
evidenciaveis
pela
evolução clinica e pela radiologia.
Apresenta extensa, documentação
em defefia dessa tese e conclue qua
o cadastro tubcrculínico vem coma
pletar o radiológico. indicando
necessidade da vigilância sistematlca dos Indivíduos alérgicos com
a repetição de tais provas.
Comentaram a comunicação os
drs. Aresky Amorim, Afonso Mac
Eowell Filho, Olímpio
Gomes e
Carvalho Ferreira.

na casa dos pais desta como se fossem
marido e mulher".
Cerlo, a humildade e a modéstia da
lavadelra náo impediriam que dela se
apaixonasse
o então Jovem estudnnte de medicina, numa época cm que,
*«ttjj,j '
¦ -T ¦ ¦ "' 1 . T %''
romo salientou o Ilustrado advogado
i HH^¦'í *$ ¦¦'•¦ •''"*
rios riu», sonhavam e cantavam os ro¦náuticos de Alencar. Mas, a verdade
6 que os autos não trazem esta provn. nem seria possível que o Investisua nagado, ardcnle de paixão pela "na
moraria, fosse viver com ela,
casa
dos pais desta", e Isto porque ela moIsabel,
dada
rava com a crioula
a macumbas".
CONTRAIMÇOES E INVEROSSIMILHANÇA
Prosseguindo, disse o magistrado:
— "O JuIb examina, sempre, com boa
vontade, esses casos de Investigação
""^í™""
de paternidade, quando de um lado
•' '< ^y®....
¦'
.: ¦ .-..
_,
está uma mulher de vida modesta e
"em
de
uma
família
rica,
simples
e
do
nutro,
companhia
morava
não
Bente.
Smis psis", como se disse na lnlclnl, de condições mais prósperas.
Maria
"Todavia, o que ao Juiz se deve dnr
sjn'< em casa de uma crioula,
rindo a macumbas e cadomblés. e fornecer é apenas
fMbel
como ma«Nio * verdade que houvesse reln- i terlal único, necessárioprova,
ás fagulhas do
tíUs entre as famílias do pai do ln- seu raciocínio. E nestes autos a proWtlgsdo e da mãe do investlgante,
va é fraca, sobretudo examinada no
j «uni B*m ° <"z ° orKfi0 Aa Min'5'"conjunto: basta dizer-se que o auvida hu- seu
Ho Público, era mulher de
tor, no registro civil, se disse nascido
Bllde modesta lavadelra, morando em em agosto de 1892. e os autos compronss•rvs de uma crioula.
vnm, com as palavras do próprio auautos não provam a existênciaê tor, no depoimento
que fora
pessoal,
náo
<f.«ne invocado concubinato e "í,
co mdois anos de Idade.
batizado
vem
"Ora, o batismo, como acentuou o
Teráadn que o investigado
, tiapaixonado e cheio de dignidade
A Casa Hermanny está exadvogado dos réus, ocorreu em 1892
viver com a mãe do Invés- e se a esse tempo o autor tinha dois
Wsse Ido "passando
ela,
com
residir
a
pondo, numa das suas secMfante
anos, está claro que nasceu em 1890.'
"Ora, em 1890, como acentuou o dr.
ções, uma serie magnífica de
azulejos de arte coloridos. Os
promotor, e está na Inicial, o Investiainda
Investlgante
gado e a mác do
trabalhos
expostos
reproPROFESSORAS DE 3941. — Realizou-se, ontem, a solenidade da
não se conheciam. Não se deu nenhuduzem telas clássicas como a
formatura da* professornmlaíi de 1941, do Instituto de Edticaçfto do
ma prova de que o investigado tlvesse o investlgante como seu filho. As
Distrito Federal. As 10 horas, foi celebrada missa solene, na Candeexpressiva Madonna de Racélebres presunções de Pegas não estáo
larla. Na cerimonia da formatura, que teve lugar fts 21 horas, no
íael,
velhas gravuras de RuInvocada
e
a
autos,
nestes
provadas
auditório do Instituto, fnlarnm a oradora da turma, professoranda
com aspectos do Rio
posse de estado, que náo é fundamengendas
Manhâes
Nilda
Rolim
Pinheiro,
e
o
paraninfo,
professora
Vanda
elementos
to da ação, mas um dos
antigo
inúmeros outros moe
das
alunas
está
não
dois
vftem-se
também
que
Na
proBethlem.
grupos
comprobntorlos,
gravura,
tivos colhidos nas mais reconcluíram o curso. vada. O dr. promotor acentuou muine prata e ouro Jf$000, ae ouro
I
bem que o investigado sempre representativas escolas da pinnUtln» com' brilhantes desde H25S0ÜU. to
que se lhe atri- I
pellu a paternidade "cheio
Grande sorlimento em mercacltas,
tura internacional.
de dlgnldabue, e, de um moço
filigranas, etc.
de", qual o referido na Inicial, não
O colorido é suave e perera de esperar-se repelisse a paternlfeito, impressionando desde
dade de um filho que o procurava huM, PRAÇA TIRADEXTES, 54
ASSINADO ONTEM
mildemente. A prova testemunhai for- UM DECRETO
logo pela harmoniosa combiPELO INTERVENTOR FLUMINENSE
neclda pelo autor, apreciada no seu
PARANINFADOS PELO SR. HENRIQUE
da
nação de matizes e sobretuconjunto, desautoriza a procedência
O chefe do governo fluminense asDODSWORTH, COLARÃO GRAU,
ação, Já quanto ao concubinato, já slnou
do, pela delicadeza de nuanontem as instruções dispondo
HOJE,
;m
DIPLOMANDOS
coincidentes.
relações
s
sexuais
quanto
a concessão de matrículas Bisças.
E o advogado dos réus soube apontar sobre
Será
realizaria,
hoje,
hoãs H e 30
o lado fraco desta prova táo clara nos tuitas a estudantes pobres nas esta- ras, no Teatro Municipal, a cerimonia
Pela primeira vez no Bradetalhes das alegações da Inicial e táo belcclmentos de ensino e instituições de colação de grau dos alunos que terOs processo3 em
displicente e omissa quanto à vida da de benemerencia.
sil obteve-se,
secunA PÉROLA DA CHINA cominaram,
este
ano,
os
cursos
graças a um
do
causa
Secretarm
ficam
afetos
b.
mãe do investlgante, baiana de mui— resultacario, industrial e comercial das esespecial
de
Exprocesso
Serviço
munica que recebeu mandioca
Goierno,
cabendo
ao
Ignoratestemunhas
tos filhos que aj
colas da Prefeitura Municipal.
do de longos e pacientes enpediente o preparo e encamlnhamene desconheciam.
vam
puba, goma fresca, manguzá,
"Não pode o Juiz, no meu entender, to para o despacho do interventor.
A solenidade será paranlnfada pelo
saios — uma seqüência pofubá para cuscuz, diversos
admitir como valiosos depoimentos tais, Sfto condições essenciais para a con- sr. Henrique Dodswodth, com a aslicrômica em azulejos numa
doces do Norte.
Imprecisos uns, contraditórios outros, cessSo dá medida: ser o. menor oríao sistencia do secretario geral de EduTJRUGUA1ANA, 130
alem do aspecto da lnverosslmilhança de pai ou de pai e mãe; ser o res- cação e Cultura e do diretor de Edufixação de cores que resistem
de quase todos".
ponsavel desprovido de recursos para cação Técnico-Profisslonal.
às intempéries, ao tempo e
o custeio das despesas com os estuReceberão diploma 372 alunos das
a todas as formas de limpedos ou internação do -nonor; ser o seguintes escolas: Visconde de Mauá,
responsável pelo menor chefe .de nu- Visconde de Cairú, Sousa Aguiar, Sanza. O efeito obtido rivaliza
mantendo seis ou ta Cruz, Rlvadavia Correia,
merosa familia,
Amaro
obras de
com as melhores
mais pessoas com rc-r.da mensal igual Cavalcanti e Paulo de Frontin.
no
cerâmica
conhecidas
ou inferior a seiscentos mil reis por
Foi organizado o seguinte1 programa:
mês; ser o candidato filho de lunciomundo.
—
—
I
II
Abertura
Hino Nacional;
nario estadual ou municipal CDm re- da sessão,
pelo sr. prefeito — paramuneração até 600$0ú0 mensais. Em ninfo de honra
A nova industria nacional
dos alunos dos estase tratando de candidato a curso su- belecimentos técnico-profissionais;
III
vem
abrir aos arquitetos e
perior ou especializado, só serft con- — Oração dos paraninfos: a) PAULO
construtores, um campo incedida a matricula gratuita .-.e tiver DE FRONTIN — Luiz Nascimento Gurencargos de familia. ou, n&o os tendo, gel Filho; b) RIVADAVIA CORREIA —
finito de possibilidades. Sua
se perceber remuneração mensal in- Ismael de Lima Coutlnho; c) SANTA
aplicação em residências paríerior a 400$000. Exige-se, citrossim, CRUZ — Orlando Leal Carneiro; IV —
de campo,
casas
ticulares,
que o candidato tenha residência fixa. Canto orfeônlco; V — Oração dos pano Estado do Rio.
r8ninfos: a) SOUSA AGUIAR — Roapartamentos, es.tabelecimenOs estudantes aprovados no fim do berto Pereira dos Santos; b) VISCONtos comerciais e edifícios púano letivo terão suas matrículas re- DE DE CAIRU' — Harold Limoeiro;
de
solucionar
blicos,
alem
novadas automaticamente, sendo can- cl VISCONDE DE MAUA' — Lorlsvalde
celada a gratuidade dos que náo cor- Teles de Moura; VI — Car./} orfeônlco;
muitos problemas de decoraresponderem ao favor do governo.
VII — Oração dos paraninfos: Amaro
ção interna, permite à imagiO Serviço de Expediente da Secre- Cavalcanti; saudação ao sr. prefeito,
taria rio Governo manterá um regis- pelo representante dos alunos; VIII —
nação largos vôos e empresta
tro das concessões de matrículas gra- Hino Nacional.
a qualquer interior uma notuitas, obrigando-se os estabele^imenta expressiva de bom gosto
S^
tos que tenham concedido essas matrlculas a comunicar, rio fim de cada
e elevado senso estético.
ano letivo, informações sobre a conArtística
A
Cerâmica
duta,
assiduidade,
aproveitamento, ENCERRAMENTO
DO ANO LETIVO
fábrica
Ltda.,
cuja
Barbosa
ou
conclusão
curso
de
deupromoção
PARKER
ses alunos, assim como a relação das
No próximo dia 20, às 14 horas, >
funciona em São Paulo, esVACUMATIC
vagas existentes.
Escola Moreira abrirá os seus salões
tá aparelhada para atender
Com o Dlamani»
para receber as famílias dos alunos
e
encomendas
a quaisquer
que vém de terminar cursos naquela
Azul tra* uma Gaeducandario.
reproduzir, de forma impeçalantia Por Vida.
vel, todos' os motivos de arte
Durante a cerimonia, falará a proFESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO lessura
Alice dos Santos Moreira.
LETIVO
pietórica que lhe forem sugeridos.
A pena que nunca, ficará áspera...
No próximo dia 20, será realizada,
no" Orfanato Batista, a solenidade coGraças à sua ponta revestida do mais
Trata-se, na realidade, de
memorativa do encerramento do pecaro Osmirídio, o mais compacto e dudaquele
estabelecimento
empreendimento que muide
aulas
uni
riedo
io de todos os metais, a pena da Parker
de Jacarepaguá.
to honra a industria nacio-

O funcionário público Agostinho Barrno Pinguei', residente na deBaía, propatcrnind". :ii;ao de investigação
Jiacf contra os herdeiros do dr. AnPragucr.
tonlo Barreto
» ação, que acaba de ser Julgada
imoroesdente pelo Juiz Xenócrates Calmon áe Aguiar, transitou pelo Juízo
de Famlii nircito ria Segunda Varanegado,
terHa tendo ns interessados
Biiiiantemcnte, a paternidade atribuída
no investigado.
foi
\ prova toi feita na Baía, ondeautor,
laínadoO depoimento pessoale do
testeas
«uvlnJo-.se a rnüe deste
j
partes.
munhas apresentadas pelas
|
legais
trâmites
os
correu
O processo
*. afinal, foi Julgado pelo Juiz Xenó•rtt.fi Calmon de Aguiar.
SUMA f.rOCA DE SONHOS... !
Boi sim sentença o magistrado, após j
»»ris.i considerações sobre ns provas
pelo autor, disse:
•nt-^tntadas
•Tlorentina.
n mãe rio Investi-
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Uma importante
industria nacional
Magnífica exposição
de azuleijos de arte
coloridos

ANÉIS DE GRAU

¦JOALHERIA

Matrículas gratuitas

JOELSON"

Escolas Profissionais da
Prefeitura

Aos Nortistas
^k

Escrita

"Lubrificaia"

Da Parker Vacumatic
concorre para um
êxito perene

Escola Moreira

Orfanato Batista

está permanentemente lubriücttda .
após ano, ela deslisará sobre o paAno "suave
como se fosse lubnücada ,
pel
dando maior inspiração ao escrever.

Escola Fluminense de
Odontologia

O segredo da sua vibratilidade...
Nos laboratórios da Parker, o infalível
Espectroscópio seleciona, cientificamente, para as penas Vacumatic, apenas o ouro sem falha, de 14k., de granulação extra-fina. Basta tocar o papel com a caneta Parker, para sentir
a intensa vibraMlidade de.sua pena.

F/ TELEVISÃO

w

Possua, para sempre, a perfeição da
Vacumatic... Beneficie-se, por toda e vida com as qualidades intrínsecas cf>
novos aperfeiçoamentos da suprema,
caneta Parker Vacumatic Diamante
custar »J»M
Azul", que na realidade, vem acanetas.j
menos do aue ir. mais baratas

•:\ ••..• tf

¦;¦'.:.'¦¦."

COLAÇÃO DE GRAU DOR ODONTOLANDOS DO CORRENTE ANO
Os odont.olandos de 1041, da Escola
á Faculdade
do Odontologia anexa
Fluminense de Medicina, colarão grau,
amanhã, em Niterói, sendo a referida
turma paraninfada pelo sra. Alzira
Vargas do Amaral Peixoto, esposa do
interventor no Estado do Rio. Em noms dos odontolandos, falará o aluno
José Nunes Cabral de Carvalho.
As 9 e 30 horas, será celebrada missa em ação tíe graças, naí catedral
de S. João Batista, oficiando o ato
monsenhor Moisés Ferreira. As U e 30
heras, realizar-sc-â a cerimonia de
colação de grau, no Teatro Municipal
de Niterói.
Serão conferidos títulos aos seguintes alunos, que prestarão homenagem
especial ao dr. E. de Sales Cunha:
Álvaro Fernandes Pinto, Antônio Perelra de Azevedo, Joáo Silva, Jolm
Teixeira, José Antônio do Amaral, José
Maria Faria de Resende, José Nunes
Cabral de Carvalho, Oton Barros de
Rosaria Cosentino,
Carvalho, Maria
Neli Lenols Cruz, Valdemar Andrade,
Valter Nunes da Silva e Venceslau Luiz
Peduzzi.
homenageados os
Serão, também,
professores: Antônio de Barros Terra,
Artur de Carvalho,
Éter,
Agriplno
Benjamim Oonzaga, Carlos Alves da
Batista e Gentil
P.
Durval
Costa,
Aquiles Viva».

¦ Você náo er
fracassado!
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Mostia sempie. o nivel.

PENA
ULTRA SUAVE
Todas as canetas Parket têm
penas de ouro
de 14k.com ponia de Osmirídio.

De há muito você
procura
...descobrir nm remédio para esse
mal que o deprime moral e físicamente perante a sociedade.
CATC ASE COMPOSTA # o re-

l
.
I

Marr* Vmnittrndn

?
i venda em Ioda* "" !><>»* casas do rum» 72-14
Parker deede^a».
para cima; outm|«netaB
Canela. Diamante Azul. 230$todo
o Briml e Poslo Central de consfrw» .
Onlcos dUtrlbUidorea pnra
COSTA. PORTELA k L'IA.
Caixa rnMal, sob
Rua 1." de Mar«,o, D - Ifi — Rio d* Janeiro

|'

médio.
Leia:
CATUABA — (Júnlneruj Braslllensls
ou Bignonia Vitalizadora) .
Este grande vegetal de nossa flora,
tão conhecido pelas suas propriedade»
acaba
e revitalliadoras,
estimulantes
de ser associado, em felix combinacSo
"lohlm.
••'cntlflca, com o alcalóide da
itrhóa" e substancias ono'.vráplcas
hormónicns de rcronhccldo valor pel»
raplder. dn sua ação.
AnresentndT cm forma de ellxlr, esta
valiosa combinnçSo cientifica foi anrovada pelo D. N. S. P. «oh n denomina.
rãn de C ATUA SE COMPOSTA.
Fica assim cie facll aquisição e emprego o grande vegetal que se recomrnda pnra combater a ASTKXIA (fraque/a nervosaI, DEBILIDADE NF.KRODESANERVOSISMO,
MUSCULAR,
NIMO.
Esla «lima tu i;'• encontra-se em
••'
drofariai.
todas as (armaclaa

CABELOS BRANCOS
,s6 tem quem quer

i..,P>it#
BELEZ,

JUVENTUDE
< ALEXANDRE

•^1 USA E NÀO MUDA
"""^¦quem os náo
quer

JA' PENSOU NOS

MICRÓBIOS
PA SUA ESCOVA PE PENTESi

No seu lar, combatem-ue
os micróbios da água,
pela filtragem; do leite
e das hortaliças, pela fervura. Para evitar o perigo de infeções, aplica-se
iodo no menor corte e ferve-se a agulha de injeções.
£ os dentes e a boca são
cuidadosamente higienizados.
Entretanto, a escova de dentes que, penetrando na boca,
pode levar ao organismo milhões de perigosos
bacilos, não merece
o mesmo cuidado.
Pense bem nisto!

UMA PORTADORA DE MICRÓBIOS
Além de ficar exposta à poeira, a escova de dentes è contaminada pelos germes que
retira da boca. Esses germes
se acumulam nos interstícios
dos pêlos, de mistura com os
detritos da alimentação que
ali fermentam, criando novos
focos de infeção.
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Odorans. Após a limpeza habitual dos dentes, use Odorans
(25 gotas em 1/2 copo dágua».
em bochechos e gargarejoa,7
para destruir os germes d»
boca e da garganta.
UM ALTO PODER GERMICIDA
Odorans é um dentifriolo
liquido de insuperável eficiência no combate aos germes da boca. Assim o com-'
provam inúmeras experiên-;
cias de laboratório.- Não é um
sucedâneo, mas um bactériada poderoso, para prevenir a
cárie e as infeções das gengivas, da mucosa bucal e da
garganta. Não è cáustico. Perfuma agradavelmente a boca,
eliminando com segurança o
máu hálito. Adote em sua:
casa o uso de Odorans. Ê de
sabor agradável. A venda nab
boas farmácias e drogarias.
*5«8S^ÍSí^««^«^'»«^'*'W'i^M' ,-\\\V-'
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DESINFETE-A TAMBÉM!
Antes e depois de escovar os
dentes, pela manhã e à noite,
desinfete sua escova, mergulhando-a numa solução de

Antes e depois de
usar a escova de
dentes, desinfete-»
numa solução d»
Odorans. Apllquao também em tados os tosos especificados na bula.
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O MAftIDO
DA PADEIftA
farsa cte Oliveira Li tua

nal e que vem provocando
em
entusiasmo
justificável
todos os nossos círculos sorápida
ciais a julgar
pela
venda dos trabalhos apresentados e pelo grande número
de visitantes que estão açorrendo à Casa Hermanny a
admirar ás verdadeiras obras
primas expostas.

O PRESENTE DE NATAL
DE WALT DISNEY AO
PÚBLICO CARIOCA!
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A Embaixada Escolar
Argentina despediu-se
do prefeito
Do-

Tlsltou, ontem, o sr. Henrlqu»
daworth a Embaixada Escolar ArgenUna, que «e encontra atualmente, entra nós, • que deverá regressar, hojo,
e
para Buenos Aires. Os professores
cordial palestra
•lunos mantiveram
•om o prefeito, ngrndecondo-llie a liospltalidade que lhes foi proporcionabem como o sentido educacional,
«a
•om proveito para ambos os povos,
de
resultante da visita qu» acabou
a
lazer ao nosso pais. Aproveitando
DoeisHenrique
o ar.
tportunldade,
«jrorth ofereceu, ao» escolares argen•Unos, discos, tendo gravado, d» um
lado, o Hino Nacional Argentino e,
le outro, o brasileiro,.

Escola Nacional de
Veterinara

SOLENIDADE DA COLAÇÃO
GRAU, HOJE

A

DE

Realiza-se, hoje, as 20,30 horas, naa
lede da Escola Nacional de Musica,alusolenidade de colação de grau dos
ela
Bos que terminaram o quarto ano do
de Hatürlaarla,
Escola Nacional
Ministério da Agricultura.

¦XA1WRS ORAIS
os seguintes
amanha,
Realizam-se,
exames orais:
4.a ferie — Português, *« 13 horas
Alunos ns.! 12 — ,10fi — .100 — 312
—
200 - H10 — 901
043 — 063 — 005

105.1

(última

Inglês, as 13 horas — Alunos— nrtbbb
meros sua - an» — ma — 86»
_ 477 — 480 — 481 — 678 — 725 -— 585.
84! _ «BO - 857 — 214 — 169
Mnloiiiiílicn, ns 11 horns -- Alunos
—
711 275
265
nâmèroài 216
«4
IR — 26 — 37 — 43 — 45
3
_ 08 — 229 — 1001 — 1031.
nn
—
Alunos
Francos, As 8 horns
- 445
meros: 859 — 887 — 890 — 892
588 — 043 — 735 — 376 — 745 --I
366.
788 -- 624 — 21—31
Historia da Civilização, Hs 13 —horas
263 '
Alunos números; 226 — 894
133 — 797 — 883 — 84 — 433 —
927 -- 371.
3» SP1-|,. _ Química, hs 12 —horas
223
Alunos números: 681 — 154
240, bem como os que fnltnrem
e
17
dlns
no»
por motivo Justificado,
18 (ultima chamada).
—
nüAlunos
Geografia, hs 8 horas
— 1004 —
meros: 377 — 898 - 957
— 737 —
—
703
606
—
663
1080
137 — 151
830 - 942 - 1036 - 14
_ 804 — 89 — 92 — 97 - 107, e em
segunda eliaunada os da números:
*31
7 — 10, bem como para os
que faltnrem, por motivo Justificado,
nos dias 17 e 18 (última chnmaoa).
2 a 8erie _ Mntemntlca, as 8 horas
—"'Alunos números: 104 — 1281 — 314
320 —

323 — 383 — 20

unos
após

— 76

95 — 141 — 189 — 207 e 209.
Matemática, às 13 horns — Alunos
— 318
MO números: 211 - 213
— 381 — 350
330 — 424 — 488 — 547 410
408
_ 357 _ 385 - 389
»,,,„„.
(última chamada).
horas - Alunos
português, às 13
- 881 - M números: 860 - 880
— aw —.
68 — 87 — 101 — 1*5
1 283 - Í84 - 293 - 295 - 344
25Hls7orla
da Clvillzaçfto, às 13 horas
— 3i» —
_ Alunos números 303 — 313
— 402
336 - 346 - 374 - 399
330
~l.a18seria
-.'Historia da Civilização
Alunos números 188
às 8 horas 1 190 - 342 - 370 - 271 - 212
— 808 — 816 — 331
—
073
—
667
617
•!i7638
- 653 - 657 --658 - 659 - 420 — 427
665 — 400 - 412 - 417

e Diplomas
Registro de Professores
- R. 1S de Maio, 41 - 14.«
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Os programas para hoje :"Tudo
- 29-8753.

Isto
COLISEU
"Ferradura
e o Céu Tambem" c
Fatal" (I. até 14 anos)."A
EDISON - 29-4449.
Vida i
Uma Comedia" e "Piloto de Arrojo" (I. até 14 anos).
ESTACIO DE SA - "Pérolas Fatidlcas" e "Justiceiros Secretos"
(I. até 14 anos).
GUANABARA - 26-9339. "Submarino Fantasma" e "0 Cartucho
Acusador" (1. até 14 anos).
GRAJAÚ - 38-1311. "A Milionaria e o Garçon" e "Piratas do
Ar" (I. até 14 anos).
-HADOCK LOBO - 48-9610. "Va"A Febre de
lentes de Ocasião" •
Ribalta" (I. até 10 anos).
IPANEMA - 47-3806. "O Morro
dos Maus Espíritos".
Inha da Opereta".
"Motim
COLONIAL - 42-8612.
JOVIAL - 29-0652. "O Ladrão
Varie- de Bagdad" (I. até 10 anos).
Bo Ártico", e no palco
dades.
-MASCOTE - 29-0411. "A Ilha
GLORIA - 22-9146. "Documen- dos Ressuscitados" e "Disfarce de
"Dese"Variedades",
•JMlos",
anos).
Um Impostor" (I. até 10 "A
nhos" e "Atualidades". "Vôo
MARACANÃ - 48-1910.
Vift da Tem Dois Aspectos" e "Cin-IMPÉRIO - 22-9348.
Mela Noite" e "A Caveira", 10|11 co Pimentinhas & Cia." (Improeps. fl. até 10 anos). "Aventuras prio até 14 anos).
METRO - 22-6490.
-MADUREIRA - 29-8733. "Ao Sul
no Oriente".
de Suez" e "Família do Barulho"
"Sedutora
ODEON - 23-1508.
(I. até 10 anos).
-METRO - COPACABANA - "NIIntrigante".
TALACIO - 22-0838.
(Fechado notchka".
-METRO-TIJUCA - "Ninotchka".
pnra remodelação total).
-PATHÍ; - 22-8759. "Adversidade"
PLAZA - 22-1097. "Esta Mulher -MEIER - 29-1222."A "Um Audaz
de
Aventureiro"
Volta
e
Me Pertence".
. REX - 22-6327. "O Morro dos Drácula".
"Os MorMODELO
29-1578.
Maus Espíritos".
tos Falam" e "O Crime do Correio
CENTRO
de Lyon" (I. até 14 anos).
"Co-CENTENÁRIO - 43-8543.
-NATAL - 48-1480. "Kit Carson".
mando Negro" e "Quando Uma -NACIONAL - 26-6072. "O Prínaté 10).
Mulher é Valente" (I. "Dommennine e o Mendigo" e "Luvas de
CINEAC-TRIANON Ouro".
"Dese"Variedades"..
-ORIENTE - 30-1131. "Aves Sem
tarios".
nhns" p "Atualidades".
Ninho" (I. até 10 anos).
"Capitão
-D. PEDRO - 43-6154.
-OLINDA - 48-1232. "O Homem
Blood", "O Homem dos Olhos Es- Que Se Perdeu" e "Aventuras nas
bugalhados' 'e "O Grande Mlst.o Selvas" iPalco).
"Conquistadores".
-PARAÍSO
Aéreo" 9| 10 (I. até 10 anos).
ELDORADO - 42-3145. "Serena10 anos).
ção de Zanzibar" (I. até "Sedutora
ta Prateada' 'e "Piloto de Ar- -PENHA
- 30-1131.
rojo".
Aventureira"
até 10 anos) e
FLORIANO - 43-0974. "O Mago "A Jornada da(I. Morte" llmpro(Impro- prio até 10 anos).
da Morte" e "Viciada"
-PIEDADE - 29-6532. "A Tentarjrio ntn 10 anos).
GUARANI - 22-9435. "A Marca ção de Zanzibar".
(I. até 10 anos)
"Esposa
de Fogo".
Emprestada" -PIRA.IA - 47-2668. "Kitty Foyle"
c "Cavaleiros dn Morte" 3'4 pds.
-IDEAI. - 42-1218. "Não Cobiça- ^OLITEAMA - 25-1143. "O Vi"Fronrás a Mulher Alheia" e "Subma- ^ Ainda a Perseguia" e
rino Fantasma" (I. até 10 anos). teira Perigosa" (I. até "A10 anosl.
QUINTINO
"Romance
29-8230.
Revoa-ÍRIS - 42-0763.
Nos
"Ritmos
de
Bastidores' 'e "Sonsa. Mas Sa- da das Águias" e
Nova York".
blda" II. até 10 anos).
"Nas
RAMOS
"Cavaleiro
30-1094.
Som-LAPA - 22-2543.
So"Cavalo Rellt.ario". "Uma Noite no Rio" e bras da Noite" e
"O Grande MIst.n Acreo" 11)12 lâmoago" (I. até 14 anosl.
-REAL - 29-3467. "Comboio"
e
•ps.
METRÓPOLE
- 22-8280. "Lobo "Mulher Esquecida".
"Seus
- 47-1202.
Três
Entre Lobos" e "Três Cavaleiros -RITZ
Amores" e "Valentes de Ocasião"
do Texas" n. até 10 anosl.
-MEM DE SA - 42-2232. "Scot- fl. até 10 anos).
"O
ROSÁRIO Ultimo
Enland Yard" e "Dois Bicudos Não
contro".
Se Beijam".
"As
-ROXY
27-8245.
Quatro
Chicago" ll. até 18 anos).
-MODERNO - 22-7979. "O Vilão Mães".
S. LUIZ
25-7459. "Dona de
Ainda a Perseguia" e "Mulheres
seu Destino
Culnadas" (I. até 10 anosi.
ÓPERA - 22-5403. "Sublime ObS. CRISTÓVÃO - 26-4925. "Amor
"O
"O Cartucho
Homem
Be
e
lessão"
Que
a Prestações"
e
(Palco).
Perdeu"
Arusndor" (I. até 14 anos).
"Seus
PARISIENSE - a:'-0123.
STA. CECÍLIA - "ConquistadoTrês Amores" e "Ciclone a Ca- res".
fl. até 10 anosi.
TIJUCA - 48-4518. "O Mago da
valo"
"Se
POPULAR - 43-1854.
Eu Morte" e "Quinto Mandamento"
"Garotas
Fora Rei".
em Penca"
II. até 14 anos).
-VELO - 48-1381. "Alõ América"
« "Cara Marcada" (I. até 10).
-PRIMOR - 43-6681. "Levanta-te e "Família do Barulho".
VARIETÉ - 37-6531. "Ordinário
Meu Amor" e "Castigo Merecido"
(I. até 10 anos).
Marche" e "Castigo Merecido".
"Não
-RIO BRANCO - 43-1639.
-VILA ISABEL - 38-1310. "Nole tes de Rumba" e "Quando Uma
Olhes Tanto Assim Rapaz"
"Conquistadores"
(Cavaleiros da Mulher é Valente" (I, até 10).
Morte, 5!6 eps.).
BSrVTO RIBEIRO
SAO .IOSÉ - 42-0592. "As Qua"Marujos
,
tro Mães".
-BENTO RIBEIRO
"Mulheres
BAIRROS
na
Improvisados"
e
"Tudo
ALFA - 29-8215.
Isto e o
"Ferradura Fa- Guerra".
Céu Tambem" e
NILÓPOLIS
tal" II. até 10 anosl.
AMERICANO - 42-2803. "O LaNILÓPOLIS - "A Pecadora".
anos).
drão de Bagdad" (I. até 10"Palácio
AMÉRICA
48-4518.
NITERÓI
10 anosl.
dos Espiritas" (I. até "Um
"Três
ÉDEN
do
Cavaleiros
Tiro
APOLO - 43-4639.
"Dois Bicudos Não Texas" e "Dois Contra Uma CiNas Trevas" e
anosi.
10
dade Inteira" (I."A até
Se Beijam" (. "Aaté 10 anos).
IMPERIAL Cidade
Que.
AVENJDA Volta do Fan"Sonsa.
Mas
Nunca Dorme" e
anos)'.
tnsma" (1. ntê 10
"24
Horas Sabirin".
BANDEIRA - 28-7575.
ODEON - "Serenata rio Amor".
"Gnngsler de Chlcade Sonho" e
MANDARO - "Saudades da Esgo" ll. até 14 anos).
"Olbral- panha" e "Tpu Nome é Paixão".
BEIJA-FLOR - 29-8174
tar" e 'Lua rie Me' Par» Três"
PETRÒPOLIS
(1. até 10 n«ns),
'Sob
- "Duas Mulheres"
capitólio
I
uar
o
CARIOCA
28-8178
ll. até 14 anos).
rtp Miami''
"Ounga . i.l.iiiii \ . "Os Quntro Filho:- 22-3f»l.
. CATI'MBl
" "Musica Maestro'
'Nas M«lhnf ria Espiona- de Adão"
D'n" e
' lL ate 1C anosi.
10 anos).
até
(I.
mm

TEATROS
SERRADOR - 42-6442 CompaAi 20 c
nhia Procopio Ferreira.
22 hs. - "O Quebranto".
-REGINA - 42-1830. Cia. Dulcl"Cona-Odilon. - As 20 e 23 hs. media do Coração".
Comp. Eva
RIVAL - 12-2721.
"Colégio
Todor. - Às 20 e 22 hs. Interno".
PaiRECREIO - 22-8164, Cia. "Cameirim. - Às 20 e 22 hs. nario".
CARLOS GOMES - 22-7981. Cia.
Vicente Celestino. - Às 30 e 22 hs.
"O Ébrlo".
CINEMAS
CINELANDIA
BROADWAY - 22-6788. "A Ra-

Conferências

Ari
Andrade Pinto, Tallta rie Oliveira,
AS PROVAS
A»50lma,-ea_
Rodrigues eia Matn, Laís Luci
HOJE
Gulma
ra còlcher; prova oral:
física matemática, às in horas
SRA. CECÍLIA Mi;ini;i,Ks
15 hoe
Mntemãos
oursos
de
Física
iinrn
^ISTOrTDX FILOSOFIA àse o cm
às 17 horas, na Uihlintec.i' >T M
¦•- para
Filosofia
elo
¦¦
tica: Maria Laura Mouzinho, Moomn rus,
curso
..
o
......
¦>
em prosseguimento d;t sorle
oral.
„„„,„„
Lavlnln Sampaio Marlanl, Maria Io- so de Ciências Sociais,exame
vem realizando por motivo da T *
landa de Melo Nogueira, Hollo Car- Enf Rocha Malhelros, Irlnéla Fontoudo
Livro
Português,
*"*
valho do Oliveira Fontes, Murilo Por- ra de Sá Carvalho, Maurício Vinha* ção seguir,
falarão d. Toma! n
A
Queiroz santos.
tellnha de Oliveira,
Pascoal de VI- So Queiroz, Letiela
Agnes
mara e sr. Fldelino dn Ficuéi,:- •«•
exnimo escrito.
labolm Filho, Merclo Moreira Gomes, Rosa Cohcn;
16
SR, VALTER
POYAllES R*S
Jaime Szllard, Maria Helena da Silva, às
Carlos Augusto
Domingues,
Hoje, às 17,30 hora..;, na SÍ
( CONTINUAÇÃO DA t." PAGINA )
Tiomno, Francisco Alcãtara; às 15 ho- ''"FILOSOFIA
horas
paJornalistas
10
Católicos sobre;
dos
às
."".c.l,'íl'l
GERAL,
ras, exame escrito: Armando Dias Ta1
José
arte da propaganda'
vares, Celina Noronha.
ra o afuno do curso de Filosofia:
'ESTATÍSTICA EDUCACIONAL, às 14 Llíchtz.
SR. LAURO SALES - Dom.».
16 e 30, na sede elo Amparo íi' *•
horas para o curso de Pedagogia,
Cristina, à rua Magalhães Cast»"íi)
exame escrito: Evaldo Martins Correia
' -H
Blachuelo. Entrada franca.
Lima; prova oral, às 15 horas: Lucla
Marques Pinheiro e Riva Bauzer.
LINGUA LATINA para a 1.» e 2.a series do curso de Letras Anglo-GermáMISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS
nicas;
ESCOLA NAVAL
l.a turma às 10 horas: MarSOLENIDADE DE ENTREGA DO»
Ligia
iniciativa dos alunos que terPor
Seellng,
Vinícius
Chaves
cos
DIPLOMAS AS ALUNAS DO CURSO
secundaMILITAR
curso
o
ano,
LuFonseca, Fani Gorenstin Taublkln,
minaram, este
DE SECRETARIO
ne
de AERONÁUTICA
cia de Magalhàes Chaves, Berta Soi- rio no Colégio Dois de Dezembro,
nusCarvalho, próximo dia 20, será celebrada
de
chet, Dlnã Barreiros
Rcnllzar-se-ã,
amnnhí, às 20 e 30
CURSO DE ADMISSÃO
Alice Ferreira Sarmento, Ana Maria sa em ação üe graças na Igreja de
horns, no salão nobre do DepartamenPROFESSORES MlLITARre
Regina Sagrado Coração de Maria.
La-Fayette,
Maria
Instituto
Ferreira
Sarmento,
to Masculino do
Edif. OINKAC-TRIANON,%
Abrantes da Silva Pinto, Maria Geora cerimonia da entrega dos diplomas
>'^^'•^'
'"''JBy;
^J
^|
aaaaaP^IlBB^
das alunas que vêm de concluir o curand. — Av. Rio Branco
glna de Faria: 2.» turma, às 15 hoiji
estabelecidaquele
ras: Alia de Oliveira Gomes, Augusta
so de secretario
181. Telefone : 42-0367*.
mento de ensino.
Lopes, Nelde Leitão Calada, Junia CerLéla
Bernardlna
EXAMES ORAIS MARCADOS PARA
queira Rodrigues,
Colarão grau as seguintes senborltaa.
HOJE
Maria Azeredo da Silveira, Maria EsZonnto de
Cnrvnlho, Caetana
AÍIce
hoje, no Ginásio
Rosa
Weingold,
tela Anibal de Sousa,
Serão efetuados,
Ssule, Carmem Lucln Bnima, Diva RIVieira Martins. Ramos, exames orais dos alunos oa?
Sônia
Frlma
Roisman,
beiro Porto. Dora ele Alvarenga Malra,
LINGUA PORTUGUESA, às 10 ho- seguintes turmas:
Dulclnéla de Freitas, Emilia de ArauA 5 - 1.0 grupo, às 7.15; 2.0 gruras para a segunda serie do curso de
PROVAS FINAIS
Jo Lage. Iracl Pessoa, Luzia Salomon,
Néo-Latinas, exame escrito: Ju- po, às 7.30; 3.o grupo, as 7.45. A 4 e
Letros
Seráo chamados as provas (,,,
Maria Regina Banks Monteiro e So-Sousa, prova C4 — l.o grupo, às 7.50; 2.0 grupo,
e
de
Paiva
Brito
dite
20
do corrente, as »»2)'
dia
no
—
Inmte Vieira Leite Mnclel,
•¦5*li4,(|
oral, às 11 horas: Mo- às 8.10, e 3,o grupo, às 8.2. A 3
oral e exame
turmas:
Figuram como homenagem da turde Sou- l.o grupo, às 8.35; 2.0 grupo, às 8.50,
Helena
destino
Deloy
Glbbon,
-. turma*
às
8
hora'
Português,
às
ma diplomnnda os professores: Amoesa, Amélia, de Sousa Bezerra, Atala e 3,o grupo, às 9.10; 4.0 grupo,
|j
Educação Primaria e
Glauce
Alda
Cadaval,
do
Bcluci,
CURSO PRIMÁRIO. — Os Departamentos de
Saione, Maria Napoleão, Liete Valen- 9.20; 5.o grupo, às 9.30; 6.0 grupo,
às
Inglês,
a
21;
Educnçâo,
Klein, Apalalz Carneiro, destacando-se
de
A-í.
Instituto
no
horas.
10
ontem,
às
te, Dalsl de Barros.
de Saude Escolar promoveram,
às 9.45. e 7,o grupo,
o profes12 horas -.turma
às
como homenagem especial,
Latim,
1941. com
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, para o Bl i Cl - 1." grupo, as IO-10' _2'0
i
cerimonia de encerramento dos trabalhos do ano letivo de
sor Ovldio Gouveia da Cunha e, como
Alemão, às 13 horas :
às 10 grupo, às 10.20; 3.0 grupo, às 10.30,
turma,
l.a
de
Didático,
curso
de
ii.
caderneta
e
da
curso
de
conclusão
y < _s* ,„,,
a entrega doa certificados de
ries; Matemática, às 8 horas
paranlnfo, a professora Ivone Ban5.o grupo, às
oral: Maria Angelina Ra- 4.o grupo, às 10.35;
horas,
prova
representações
e
do
ensino
1
delra.
horns
e
às
A
13
53
'«rim
ma
saude. Estiveram presentes autoridades
horas,
11
Maurillo
às
oral:
6,o
e
Exa».ie
belo Albano.
grupo, ¦
10.45,
sj,
Foi escolhido para patrono da turHistoria Natural, às 0 ho.as - ™,
dos corpos docente e discente de todas as escolas primarias diurnas
Augusto Lefevre Filho, Ida Kussá, Os- e B 1, às 13 horas.
ma Rui Barbosa.
ma 42; Geografia, às R horas - (,,,
Pereira,
aspecto
um
Gomes
reproduz
acima,
Sete
Belan,
Carlos'
clichê,
car
1'cdcrnl.
O
Distrito
do
Em nome das dlplomnndas, falara
ma 31 e às 13 horns _ iuniu .,'
Edna Marilia do Amaral Lott, Antônio
da solenidade.
a aluna Dulclnéla de Freitas.
Historia, da Civilizoçãc, às 8 horas -.
José Borges Hermida, Carlos Constanturma 33 e as 13 noras — turma
tino Fernandes Viana, Nilce BurlamaNo Serviço de Identificação Profisàs 8 horas - tWITi!
qul Stallone, Maria Amélia de Sousa
fo- 46; Higiente, às 13 horas
Trabalho
do
Ministério
Amodo
slonal
Carajaté
64; Biologia,
Rangel, Nhamblcahy
tutmi
dos
às n hüras — "irtni
Psicologia,
rim, Dirce de Carvalho. 2.a turma, às ram concedidos os registrosMaria pro63;
Tel1* horas: Honorlna Gomes Moreira; íessores Newton 0'Reilley,
ül.
Carrozza,
exame oral: Nazir Ribeiro Fragoso. xeira de Oliveira, Antonieta
Dia 22 — Portugu---. as a i,Mm _
Matos.
Ângelo. Guenes Wanderlel, Maria José e Minervina de Oliveira
Latim,
12;
às
12 horas I
turma
EXAMES ORAIS DE AMANHA
Monteiro de Castro.
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CÍVICA
turma 41; Geogrntia, n, m horas"
GERAL E ESPECIAL, 2>
DIDÁTICA
clu
32;
Historia
turma
Civiliiaçào
l
Realizar-se-8o, amanhã, na Academia chamada
Estão marcados, para amanhã, às
Programa de Educação Cívica a ser
exame escrito e oral as
8 horas — turma 43 c l.s 13 horas.
os
seguintes exames 19 horas: para
7 e 30 horas, os seguintes exames fi- irradiado hoje, às 10 e às 15 horas, de Comercio,
José Correia Filho.
Natural,
42;
Historia
turma
às
o
nais da Escola Nacional de Educação por intermédio da P. R. D.-5, Radio- orais:
j,
Historia do Brasil, às 15 horas para
ras — turma 45; Higiene, às a hoii
às 9 horas, a 3,a serie do curso de Geografia e
Curso de admissão,
Física e Desportos:
Dilusra da Prefeitura do Distrito Feturma 62; Psicologia, às s hon
C. S., l.a serie — Psicologia — Sa- deral:
Português e Aritmética.
Andrade.
de
Manháes
Heloisa
DE
AMANHA
Historia:
EXAMES ORAIS
turma 53.
Curso Propedêutico — l.o ano, ãs 9
Ia 1; C. S., 2.» serie — Fisioterapia
1 — Acontecimento do dia: InstalaBastos Mendes, EloiSala 2; C. N. — Hist. Organização ção de uma Junta militar no Recife, horas: Historia da Civilização, Fran- Maria da Penha Clara Blank, Gildad de
Reallzar-se-ão, amanhã, os seguintes
Carvalho.
de
sa
Sala 4; C. M. E. — Fisiologia apll- em 1824; II — Educação moral: o ai- cês, Inglês e Geografia; às 12 horas:
exames orais do Externato do Colégio
—Gab. de Anatomia; C. T. D. truismo de Francisco Manuel; III — Francês e Matemática; às 19 horas.
cada
Pedro II:
Anatomia e Fisiologia — Gab. de O Brasil no canto de seus poetas: "A Francês e Matemática; 2.° ano, às 10
As 8 horas — l.o ano — C — H.
DIPLOMANDOS DE 1911
Anatomia; C. T. M. — Anatomia e Bandeira do Brasil",
de Domingos horas: Inglês e Corografla; às 14 hoCivilização; 3.o ano A — Francês; 3.°
Realizar-se-ão, domine; .i próximo, «
Fisiologia — Gab. de Anatomia.
ano C — Inglês; 3.° ano E — FranMagarinos; IV — Objetivos e realiza- ras: Corografia e Matemática; às 20
de encerramento do's«
solenldades
—
H. Natural; 4.» ano
cês; 4.o ano A
ções do Estado Nacional: a política horas: Português e Inglês; 3.» ano, as
letivo e colação de grau dos cjipi»
C — Inglês; 4.o ano E — Francês,
nacionalista do Brasil novo; V — Nota 19 horas: Física e Caligrafia.
mandos de 1941 do Ginásio Mayer,
4.o ano G — Latim; 5.o ano C
NOTA — Na Secretaria do estabeos próxi- biográfica de José Luiz de Mendonça,
Para
SETOR RADIO-ESCOLA
Foi organizado o seguinte prograat
Matemática; às 13 horas: 3.o ano B —
de patrono do C. C. E. da Escola Piauí. leeimento, encontra-se a lista nomlmos
exames
transmissora
As 10 horas — missa em açSo d
—
k|cs),
A
PR-D5
H. Civiliza(1.400
F
cada turma.
3.°
ano
alunos
de
Português;
nal
dos
Fevereiro — Predo Departamento de Difusão Cultural, ção; 4.o ano B — Geografia; 4.o ano D graças, na matrlí do Coração de M
Inglês; 4,o ano F — Geografia; 4.« ria; às 14 horas — competições espsi,
irradiará, hoje, o seguinte programa:
para candidatos
tivas; às 19 horas — cerimonia íi
às 10 e às 15 horas: Programa Civi- ano H — Fisica; 5.° ano B — H. CivlProf.
o
Internato
ou
ao Externato
co do D. E. N.; às 12 horas: Hora lização; 5.o ano D. — H. Civiliza- entrega dos diplomas. Paraninlaií i
DE
SENHORAS
CLINICA
Avenida
Valdemar de Carvalho,
do Lar — Leituras e suplemento mu- ção; Turma D-B — Literatura; Turma ato o professor Leitão da Cunha, reiRua Gonçalves Dias, 84, 5.° —
rua
M-B — tor da Universidade do Brasil. Era Ig,
sical.
Turma
Floriano
(antiga
Marechal
E-B — Psicologia;
— Turma 31 — me dos dlplomandos, u:ara eia pa!i.
Química: às 19 horas
Larga) n.° 13, 2.» andar, sala 206. S. 504-5, das 15 às 18. Cons. 23-3147
Turma ¦ 42 — Geografia; vra o aluno Wilson de Vascontài,
Português;
— Residência : 42-1948.
Das 8 às 12 horas.
Turma 41 — Latim; Turma 51 — Flslca; Turma 5J — H. Natural; ».• M-N
Psicologia.
dêmicos. Rua do Ouvidor n.° 166.
moldado
CURSO INTENSIVO,
nos cursos de extensão universltaria. Professores licenciados pela
e comercial.
. __ _ «--f/-^/-^ "T s-\
Aos cursos ginasial e
Faculdade Nacional de Filosofia.
—
Rua
MARILIA
INSTITUTO
AllIVlISSAI
I
Rua
Rui Barbosa.
e PREPARATÓRIA DE CADETES
Edurandario
•TVLrlY.l.J.^kJ.fXV^
¦
113
Telefon.»
Alvim
Carvalho
Novas Turmas — Orientação do Comte. Afonso Parga Nina.
Gago Coutinho n.» 25 (Largo do
Das 8 às 32 horas.
Esquina da rua Uruguai.
ne : 38-3630.
Curso Gen. Gomes Carneiro - R. Haddock Lobo, 460-4(12 - Tel. 28-5522
Machado).
Informações pelo telefone 85-2608.

r- rm segunda clinmncln 08 ele nume:
ros: 633 - 651 — 806 (ultima chamaná).
»!,,„„
Geografia, às 12 horas — Aluno.números 671 — 463 em segunda chamnda c última.
Português, ás « horas — Alunos numcro>: 150 - 242 - 458 — 594 — 603
_ 404 — 416 — 440 - 452 — 456 41 — 42 — 203 — 225 e em se50
4 —
gunda chamada os' do números:
591 — 480 — 626.
O ponto pnra Matemática c Qulinioa será dado duas horas antes na
— Pedro Serra
I.nl
Secretaria.
Cel. Sub-diretor de Instrução Geral.

CHAMADA TARA
ORAIS DE

DIÁRIO ESCOLAR
Movimento

Univertitario .

Colégio Dois de
Dezembro

Instituto La-Fayette

Ginásio Ramos

Instituto de Educação

Registro de professores

Escola Nacional de
Educação Física e
Desportos

Academia de Comercio
Departamento de
do Rio de Janeiro
Educação Nacionalista

Colégio Pedro II
(Externato)

Departamento de Difusão Cultural

I Pedro II

Estão abertas as matrículas do curso intensivo
de ferias para os exames de
PRAIA DE BOTAFOGO, 166
Telefone: 26-0393
EXPEDIENTE DE 8 ÀS 21 HORAS

Faculdade Nacional de Filosofia

Educação « Cultura

Ginásio Mayer

and

Meneze«

ADMISSÃO

——

MILITAR

Associações cultu- COLÉGIO
rais e científicas
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UNlAÜ
DE
CLASSES l KMINlNAS uo BRASIL — Rounlr-ao-u,
no próximo dm au, as m hora», nu
salào nobre do Liceu Literário Porínguas, pura ilnr posso " nu» nuva diretoria, quo esta assim constituida: Presidente - D. tlalmuoda" Alves dn Cunha Soocll Vloepreaklenti* -- Hoolllln — Clark VW?
Dm, Orreira; 1.» seerolàrla
a.» seorotKiia —
mliidn. Bastos;
Mnrla Emilla Niirmund de Su; l.«
tesoureira — Amélia de — Andrade
Mapa
Duarte; 2.» tesoureira
Borges; olblloKunlce de Sousa
ConCabral.
«•caria — Bunlce S.
Julleta de Castro
aelho Fiscal:
Peixoto, Ercllia Soooi e lhes leitscher. Suplentes: Jovina da Cos•ta, -Hilda Fontenele a Cellna Soar*.

l.ll.ll, .1.1».)^ I.,l^

DR. TELLES DEÜMzTS

Faculdades de
Filosofia

Exames Vestibulares

LIVRARIA ALVES Sr.«

O que

NAVAL - MILITAR - AERONÁUTICA

le i t o r es
sugerem

Por Paul Robiruon

Aventuras de Rita Sapeca
, Coitado
,doA.i
V
-S
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vou entregar os
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sigot tira-lo ri o s
da
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tf Macacos me... Aí vêm
|==fe: W\]\\
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a
eles juntos.
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WO que aconteceu
por nue mandou
ÍEscute. Quer casar-se...
\a ^1
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Chico

Viramundo

"Mais
Outro rndiograma:
dois carros desaparecidos
misteriosamente. Mototistas atacados por
gases."
"

Mas

— Na Patrulha Guarda-Costas
esses carros

estavam disfarçados e ninguém .
conhecia o que
\.

levavam!
levi

Aqui está uma carteirinha de
que.a moça deixou. f
servir ele indicio para

fósforos
Pode
as

ross^s

y

Faça do

DIÁRIO

DE

Por Lyman Young

NOTICIAS o seu jornal

não fiquemos aqui.
,
. . . .
^~>.Mas, ...
\
„ ,._ \
. .... .A
^
estrada ha um
poslo
Na
~v
de gasolina onde os
1
agir sem demo^s.
Convém
)/^ T
isso
„„„„„.„.,„,
carros do governo
Não
/
.
f/ laivez
•
Marcelo
\,
ra.
Vamos,
.
guiar-nos
^
)( Possa,
a,¦¦• ,
costumam receber
~
/
B
^f^"111
>~^^er^^>___^C^
I
combustível.

pesquizas.

I

Por Jimmy Murphy

Pequenas Tragédias Conjugais
v Não

"^\ 17"
.,.-,.
-i
Que idéia foi essa de
,.
engazopar sua tia
rica, dizendo que

08

N*|Í= Hf As
nnsnar Ja
-Í°ias f*° chefe já. voltaram para
iá aprenaeu
nni-endeu sua lição.
uçao.
/
Nâo logrei
f=
W/
uasPal>
Do nada você nada tira. Rico
o cofre. Meu plano foi um
. „
l
ÉS W,
,
\ nada com isso, J^^
BK.
f
não espera esmola,
desastre
completo !...Jt
tSS- ¦£.
\
, ,
•
,
pessoal I...
I
j"-j-= ¦j^,
j

critique a

gente por
ter-se arriscado...

Eis em que dá o Jllano de gente
mostrar-se diferente do que é.
frente e cai para trás ! Avança
dá uma cabeçada ! Eu deveria
dido isso há muito
tempo na escoln
da experiencia...

que quer
Pula p'ra
demais e
ter apren-

Breves e sugestivas opiniões dns leltml
do DIÁRIO DE NOTICIAS, visando
bem-estar coletivo.

AO CHEFE DE POLICIA

"Blusões" para os motnrlslai
Vários motoristas, representai:
pelo sr. Clemente Raposo do Coi
de Policia a
sugerem ao chefe"chauffeurs"
Ce pri:
parte dos
por "'blusões"
de
que substituam os
se
tora
e
que
letós ora em uso,
anti-higiênicos devido ao calor, pi
cipalmente dentro dos carros fec""
Os motoristas de caminhões —
mentam — já obtiveram licença pi
usá-los; essa mesma autorização ç.
rem-na obter do chefe de Policia,
virtude, sobretudo, do número ti;
li
zido daqueles que podem adquirir
"blusôií
as de brim ou de Unho. Os
l!
da
normas
não atentam contra as
clabilidade nem da estética e acabi
riam com o espetáculo pouco recoraB
davel das camisas abertas que muita
"ohauffeurs" usam, enquanto, no P»
to, esperam os passageiros.
AgR

MINISTÉRIO DA
AERONÁUTICA
487 Aproveitamento de candidatai"
Um aviador civil escrsve-nt! I
propósito da situação de 10(1 candtit*
tos que esperam, há mais de um in
admissão aos cursos do Aero Cluhs ci
Brasil. "Depois de submetidos a em
de sanidade e habilitados" — afirma
"esses
concorrentes
permanecem
fora à espera de uma vago que ll
chega nunca". "Este ano anunciouque haverá lugar para 25 cândidas
(curso de piloto aviador); mas, a tat
dos restantes é obscura". O misslvi!
pede uma providencia que ponha t:
bro à situação aflitiva daqueles ta:
didatos, e sugere, tambem, nue h!
facilitado o pagamento dos treinos
hora, na importância de (105000 e,
vezes, de 150S000. Diz r\\ie o Ctin
completo sal, a cada aluno, por 4:003
e seria de justiça que o Governo i]
tudasse um rrreio de o tornar mi
barato, num momento como este. e
que tanto . se torna necessnm
tencia de bons pilotos.
AO

Exposições
GRANDE EXPOSIÇÃO POPVUt
DE ARTES PLÁSTICAS — IniHtlV
ração, hoje, no Museu S de BiIas Artes, promovida pelo .tíotinenfo Artístico Brasileiro.

*

EXPOSIÇÃO DO LIVRO P0RTVGUÊS — Está
funcionando, o'**
riamente, na Biblioteca Naciontl

*

P.OBERT LEE
ZSKRIDGt >ls
Aquarelas — Funcionará, até o '•»•
20, na Associação Brasileira de
prensa, sob os auspícios do InsW
to Brasil-Estaâos Unidos.

*

MISHA REZNIKOFF - Dí«»W,
— Inauguração, em dia a ut 0t«' \
tunamente
designado, m iW"
Nacional de Belas Artes.

*

ESCOLAS
PREFEITURA
efo net Escolrí

O Marinheiro
gf

Sy—*\

C DIÁRIO DE NOTICIAS è um jornal vara as elites de todas as classc.í

Popeye
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Eu não pensava que.
i casa do SarI
gaço era assim.

J

Gostaria
P
j
um
sorve.

f Quando pensa que chegará
-r
seu
^sA^ marido ?
}( Sorvete ?
/-~
~~
Ah
\
((
\
'
\
)
i
" Não'« sei
\
(
simI\
/
I
V
J
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U-

^^

fTMT te? J\—s
in—ia vi

I

soclait

^ nao- /
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Por E.
'
i

C.

Segar

ELE FOI AO MÉDICO. AL\
GUEM LHE DISSE QUE )
<
EUS TINHA
ÁGUA NO
\
, O Sargaço com
água no
'
joelho ?

9*
PROFISSIOXMS
-líTfortfl»—
N.

Esfci
/!/
de Belas

f/frio

pelo

de Matos.

professor

S.

Henriçu"

Está /»•*•
GINÁSIO PIEDADE
clonaredo, nesse educandano, tt*'
eiposiçdo efe bordados c trabainoi,
manuais executados velos aluno».

*

P-f/

•*"";

re Exposição geral dos trabalhos «'
esfabefecimeiítos de Educação J<c'
KÍco-Pro/issionnf da Prefeitura,
*
TRABALHOS CAL1GRAF1COI!
Acha-se aberta, na Assaciaç&o Cni*
tá de Moços, a exposição de. trtr
balhos caligráficos dos nlunor M
Curso Técnico de Caligrafia, ilri*

FRANK F. URBAN Das 12 às 17 horas, no

de Belas

Ftnfura
Museu H*

Artes.

GERTA RÉLLOW - Pi"lu"iS,
Das 8 às 22 hora», no ¦¦a!ao «0°"
do Palace Hotel.

**"orid nghi.immi '

\h
I
fiyr H«l|.[IOml'cilurt,SvnJiMI,i|flt-

^&^6-2ft

OSVMgO
SMYTHE.
EUGENIA
TEIXEIRA, RAFAEL ti A U «, "41
e, CONDESSA DE BEAUbAW
Das 16 ás 20 noras, ati p "'«.7.
no tvesf. Poiiií, i AWnitíei A'"
tica, n." 516.
,_.,nii<
"SALÃO DE NATAL" - '"ffl
rou-se, ontem, na AlIOCiflfíO >-''* _
r/e .líoços, ,10b oj auspício* ca
-\cdads Braslleir» de Bciü' iv™"

iisçisiBsjissa

NOTICIAS DÀ AERONÁUTICA

Msmé_|ÍSkJfttni

Empossado o diretor do
Pessoal do Ministério
O Sindicato dos Bancários do Distrito Federal
— Esdoará um ou mais aviões de treinamento
cola de Aeronáutica — Importação de aparelhos — Outras notas

Quinta-feira, 18 de Dezembro de 1941

SEGUNDA SECÇÃO

"Sagres"

realiza a
0 navio-escola
sua sexta visita ao Brasil

.-!
ANDRADA. — O sr.
HOMENAGEADO O JORNALISTA CARLOS
ontem, urn almoço
DIV,
ofereceu,
«lo
«liretor
Remi
Lourival Fontes,
Andradn.
Carlos
de despedida an Jornalista paraguaio
^retor^
Ja»
"El Tlempo", quo se edita em Assunção. Compareceram varini»
'e o sr. Antônio Ferro, diretor do Secretariada
naüstas brasileiros
homenajrend<»,
Nacional de Propaganda (le Portugal. Saudando o
sr. Cario»
falou o sr. André Cnrra/.oni. Agradecendo, discursou n
Andrada. Acima, uai flagrante dn almoço.

Cerca de duas mil pessoas foram ao cais assistir a chegada do veleiro da Marinha Portuguesa

á
A viagem de Lisboa ao Rio, com escala no Cabo Verde, foi realizada quase totalmente
"Sagres" com dois cruzado res auxiliares britânicos — Uma lembrança
vela _ Cruzou o
— Dez dias nesta capital
para a nossa Escola Naval
0 co; oncl Heitor Varaãi recebendo os cumprimentos do
ministro Salgado Filho, logo após tomar posse do cargo de
diretor ão Pessoal da Aeronáutica
Tomou posse, ontem, do cargo de guarda das nossos liberdades; noilactagra-a
diretor riu Pessoal do Ministério na ve momento que atravessamos,
extensão da guerra a este contiAeronáutica, o coronel aviador Heitor
nente".
Varndi.
A cerimonia realizou-se no gabinete
O ministro da Aeronáutica agradedu íllillar ela pasta e teve a presença ceu o «cr.to rio 3indicato dos Bancarir; brigadeiros do ar Arivumdo Trom- r:i.o coní(ratulando-5e com a nuinee Ger- rosj classe.
pcjv.tki, Amilcur Pederneiras Duloldio
vi.'io Duncan; rios coronéis
ESCOLA DE AERONÁUTICA
Cardoso, Snmuel Ribeiro, oi\tvas patentes. chc:fcs ele serviço c íilriciona(EXAME FÍSICO)
Tios.
Deverão comparecer, no dia 19, às
A posse foi dada pelo sr. Salgado
8 horas, à l.a Divisão do E. M. da
liam.
Escola de Aeronáutica, munidos de
DOAÇÃO DE AVIÒES
sapatos de tenis e calção de ginásO ministro ria Aeronáutica recebeu, tica, afim rie serem submetidos ti exacio
me fisico, os seguintes candidatos.
dn sr. Artur Morais, presidente
Ulisses Nogueira dos Santos, José
Smíicato dos Bancários do Distrito
Luiz Colnago, Luiz Felipe Rodrigues
o seguinte telegrama':
federal,
"O Sindicato dos Bancários do Dis- Pimenta, Otávio
Campos, Augusto
Cleinentino, Dttarot
trito Federal ttin a imensa sattsíoção Marcelo Viana
«os
amigo
Colbert Barreto GOls, Paulo Saigueide comunicar ao grande
bancários que iniciou tuna campanha ro, William de Lima Rocha, Jorge
Lacaille
no seio oa classe no sentido de obter Carneiro de Azevedo, LaurD
'a Pinheiro
fundos para aquisição ^le um ou mais de Araujo, Albino Teixe!
Fernanaviões cie treinamento a sarem cftrc- Júnior, Paulo Lamego Zieglor,
ciclos ao governo brasileiro por inter- do Pais de Carvalho, Tito Coutinho
médio desse Ministério, como coope- Rocha, Moucir cie Oliveira Paiva —
ração cívica e patriótica cios banca- 2.° sargento; João Paulo Martins, Herios brasileiros ao fortalecimento cia lio da Costa Cumpos, José Mucciolo,
Salomão Malina, Durval rie Almeida
Bossa cieiesa, imperativo da salvaLuz.
„„.,..
i
AVIÕES K MATÉRIA PRIMA
O ministro autorizou Láfáiete Resenrie, representante aa Importadora
Quer ter lindos cabelos ?
de Ferragens S. A., a importar, dos
USE
Estados Unidos, dois aviões; e a Mcsbla S. A. a importar, da mesma proIndependência
Tintura
cedencia, matéria prima para fabricação de paracmedbs.
suiBfítm
ASSUMIU O COMANDO
O capitão aviador Gor.calo de Paiva Cavalcante comunicou, ao diretor
coria D. A. M. haver assumido
Compre o seu calçado na fámando do ti.° Corpo de Br.se Acrea,
interinamente.
brica e a diferença de preNO GABINETE
ço, de festas ao seu filho.
A COMEÇAR DE
O ministro da Aeronáutica recebeu,
ontem, o coronel Fernando Sivaget,
diretor da D. A. N.; direioria do
Aero Clube de Jau, composta dos srr.
Nelson Amaral Carvalho, Carlos Oomes dos Reis e João Pereira Bueno;
o governada Oscar Passus, do Tcnitorio do Acre; general Pinto Guedes,
comandante ria 9.a Região Mimar;
coronel Tomas White, da Missão Micoronéis Antônio
litár Americana;
Guedes .Munlz, João da Ho:;hã Mana:
tenentes coronéis Dias Costa presldente do Aero Clube do Brasil, e
FÁBRICA:
Ivã Carpenter Ferreiro' e srs. Fernondo Monteiro Autran. secretario do
R. Senador Pompeu, n." 169
Tribunal de Contas da Prefeitura,

Ao porto desta capital deu en
trada, ontem, às 17 horns, o navio"Sagres",
escola português
comandado
capitão-tenente
pelo
"SaMarcos Vieira
Garin.
O
pres" atrazou do dois dias a sua
chegada ao Rio por ter enconde
trarlo mau tempo ao largo
Cabo Frio e tambem por haver
um dos seus motores sofrido uma
avaria.
Quando o veleiro entrou na barra, salvou a terra e o pavilhão do
da
Esquadra
Éomaiidante-chefe
brasileira, tendo o Corpo de Fuas
Navais
respondido
zileiros
salvas.
Em lancha do Ministério da Ma>
rinha seguiu ao encontro do "Sapres", ò capitão de corveta Paulo
Martins Meira, imediato da Base
e da Flotilha de Submersivels,
o fim de se apresentar ao comanvisto que,
dante
Vieira Garin,
como em 193S, foi posto à disposição do comandante do veleiro
pc.rttiguês, enquanto o mesmo permanecer no Rio. Na mesma lancha seguiram para bordo os srs.
Manuel Antônio Teixeira Soares,
adido à embaixada portuguesa, o
do
chanceler
José Diniz,
João
consulado de Portugal.
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MELHOROU MUITO
Muita coisa no mundo está
mudando. Muita coisa está saindo às avessas. Até de Vichy,
menos se poque era de onde
diam esperar surpresas, chegam
noticias perfeitamente imprevistas. Quando o chefe e o subchefe do governo dessa estação
de águas, foram levados para aisem saguma parte na França, mais ou
do trem
ber o destino
"black out", e com
menos em
os olhos, por assim dizer, veno
dados, para se avistar com
imediato do senhor provisório da
à espera de
Europa, ficou-se
algo definitivo e total em materia de colaboração. O velho herói e seu segundo não ficaram
como reféns, como tambem se
sendo dessa
pndin prnver. Não
natureza o objetivo da viagem
rie olhou vendados, deveria ser
a consumação do programa coAo Japão já VIJnboraeionlslo
"conlavia presenteado o
chy
Indochina,
pequeno
da
tmlo"
n
favor cuja importnn"ia pura
estSo
ponta orlr-n'r)l dr Eixo j-i
nt potrnrla»
podendo fl'/allnr
rlonrcratlcRR n"Ptn nova fn»o da

DUAS

MIL

de espanguerra. Não era nada
toso' que ao Reich cedesse, por
exemplo, a esquadra, alguns pea Alquenos pontos do Império,
altura, o
(Nesta
Dakar.
geria,
assunto já nos interessava de
modo particular, desde que, como o têm advertido tantas vezes
os estadistas norte-americanos,
Dakar é um bom trampolim paA Itália talvez resra Natal)
dos
suscitasse na conferência
olhos vendados aqueles brados
das multidões dirigidas de MiTulão: "A noi, Corsega! A noi,
nls'.:'
Mas o que se anunciou foi o
das
contrario de uma ampliação
concessões do governo que taninitas já fizera ao simpático
migo vitorioso; que chegara a
assimilar dele o racismo e decretar uma legislação de bloqueio
e cara aos judeus. Nem esquadra, nem vantagens estratégiapenas ecocolaboração
cas;

nômlca.
B agora iurge a maior surse Indigna pela
Vichy
pre-a.
vez com a matança
prlmrlra
Até então eru» pro| «i.. reféns

— Parecer
O decreto de nomeação será anulado
do DASP sobre o caso de um extranumerario admitido nos Correios e Telégrafos sem prova previa de haver cumprido c^s obrigações de serviço
militar
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PESSOAS

Como acontece .sempre que che
ga ao Rio um navio português,
ontetri, ã colônia lusitana se mocimentou para. assistir a entrada
do "Sagres". Horas antes da chegada do barco, mais de duas mil
pessoas já. o aguardavam no cais.
Na ocasião em que o navioescola atracou, a sua. guarnição
tombadilho entoou
formada no
canções patrióticas, tendo a banda
de bordo executado, a seguir, os
hinos nacionais brasileiro e porr.uguês.
suQuando foi posta a escada,
bordo o capitão-tenente
Mu a
Olivar Sardinha, ajudante do orclens do almirante Durval de Oliveira Teixeira, comandante-chefe
da Esquadra, em nome do qual
«presentou cumprimentos ao comandante Garin. Na mesma ocaque
sião subiram os jornalistas
foram recebidos pelo comandante
do veleiro, em seu camarote.
SAUDAÇÃO DO COMANDANTE
Depois de oferícer aos representant.es da imprensa um cálice de
o comandante
vinho do Porto,
Garin, que so encontrava rodeado
de oficiais do sou navio, e da nosaa Armada, e de funcionários dideclarou
plômaticos do seu país,
ao redator do DIÁRIO DE NOTICIAS :
familiarizado
Largamente
com o Brasil, que visita pela sex"Sagres'' sente-se feliz
ta vez, o
de novo em contacto
estar
por '
com os seus irmãos brasileiros e
na
portugueses, a quem engloba
mesma saudação cordial."

WÈÊ2ÊÉÊÈÊÊ
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DE

BOA TRAVESSIA
Depois, como estivesse atarefadò
cem as visitas protocolares, o comandante apresentou os jornalistas ao tenente médico dr. Salema
Mayer Garção, que nos prestou outros esclarecimentos a respeito do
cruzeiro.
a
Disse-nos o dr. Garção que
viagem se fez admiravelmente, tendo o navio deixado o Tejo no dia
l.o de outubro passado, devendo estar de regresso a Portugal no dia
28 de fevereiro de 1942. fez apenas uma escala — em Cabo Verde
— onde tocará de novo na viagem
costas
de regresso. Próximo das
"Sagres" passou por
brasileiras, o
britadois cruzadores-auxiliares
nicos com os quais trocou saúdações.
UMA LEMBRANÇA PARA A
ESCOLA NAVAL
"Sagres"
traz de Portugal uma
O
lembrança para a Marinha BrasiArmada
leira _ uma dádiva da
Lusitana à, Escola Naval de Villelembrança
gaignon. Consta essa
de um artístico painel de azulejo
representando a frota de Pedro Alvares Cabral, e que mede cerca de
um metro e meio de altura.

eram todos no
nunciamentos
sentido de culpar da barbaria de
exterminar inocentes os pátrioIncumbia sua
franceses.
tas
de prender os
própria policia
inimigos do nazismo, como agora acentua, na sua nota de protesto, ou, mais precisamente, de
lamentação pelos massacres. O
de certo
reconhecia
marechal
modo o direito de matar inocentes em represália. Tanto que
se ofereceu para refém.
Provavelmente as novas represalias gremânicas, depois de
sua promessa de não reincidir
nelas, ante o protesto da consão
ciência mundial,
já não
contra o povo francês, mas contra o governo que na conferennovas
misteriosa recusou
cia
vantagens.
A verdade é que já vimos uma
atitude de Vichy contra os seus
amigos de Alem Reno. Por mera
isto
certamente,
coincidência,
acontece quando os rapazes ps
tSo voltando de sua corrida pnra
leste e procurando uma salda no
se foram
inferno gelado onde
mrtrr.
eatá saindo ao
Multa coisa
contrario doe planos traçados.

Osório Borba

Destituído do cargo público
s porque não é reservista
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O Serviço Regional do Pessoal do
Departamento dos Correios e Tclógrafos consultou o DASP sobre o
) afastamento de um extranumerao
rio. que, nomeado para exercer
cargo do telegrafista. não
poudri
empossar-se, por falta de prova de
quitação com o serviço militar.
Em resDOsta, esclareceu o DASP
que a excecie apresenta três aspectos diferentes: o da admissão
de extranumerario-mensalista, independente da prova de quitação
com o serviço militar; o do provimento em cargo público sem prenomeado
via prova de haver o
cumprido as obrigações e os encargos com a segurança nacional;
e, finalmente, o da posse, quando
a autoridade que a conceder verificar, sob nena de responsabilidade,
a não satisfação das exigências legais.
Quanto ao primeiro aspecto, considerou o DASP que foi violado o
decreto-lei n. 240, quo veda a admissão de extranumerarlos sem a
serviço
prova de q\iitação com o
militar; quanto ao segundo, que
transgressão do
houve flagrante
Estatuto dos Funcionários; e que,
quanto ao terceiro, a. autoridade
encarregada de dar posse cumpriu
fielmente o seu dever.
Assim, opinou o DASP no senti-

do do que deve ser tornado sem
efeito o decreto de nomeação, uma
vez que já expirou o prazo legal
em quo o interessado deveria, to»
rnar posse. e. ainda, que não deve
o mesmo voltar à situação anterior
de extranumerario, yisto como o
exercício da respectiva função dependo, tambem, cie prova de qultação com o serviço militar.
DASP
Concluiu, finalmente, o
pela apuração da responsabilidade
do funcionário responsável
pela
admissão do extranumerario e pela
sua nomeação para telegrafista.

Dz. Mauro Fenaz
Tratamento o opevnç<V>s das doeaças «los intestinos o Hemorróidas.
VA RI SES
Av. Rio Branco, 10S - 5." andar.
Ed. Martinelli — Telefone 42-2251.
ESCRITÓRIO OF, ADVOCACIA DO

CR, ÜBALOO RAMALHETE
Rua Buenos Aires, 81 - A." andar,
Tel. : 43-IKIG7.
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CAFÉ AMORIM
Sempre o Melhor
Sempre o Mesmo
-'Sagres", no seu
Em cima o capitão-tenente Marcos Vieira Garin, comandante ão
o- capitãocamarote entre o capitão de corveta Paulo Meira. o sr. Teixeira Soares,
— Em baixo,
tenente Olivar Sardinha e o representante do DIÁRIO DE NOTICIAS.
o veleiro português quando dava entrada na Guanabara
A SEXTA VEZ QUE VEM AO
BRASI?
"SaE' esta a sexta vez que o
tendo
aportao
Brasil,
visita
gres"
do duas vezes ao Rio de Janeiro
(1936 e 1938),uma a Santos (1937),
outra ao Recife (1939) e outra à
Baía e Perto Seguro (1940).
A duração da comissão é de 5
meses. O "Sagres" saiu de Lisboa
a
no dia 1 de outubro e chegou
no
Porto Grande de S. Vicente,
Cr.bo Verde, em 13 do mesmo mès.
Permaneceu em S. Vicente até o
dia 24 de novembro, data em que
largou para o Rio. A viagem qus
na
decorreu normalmente fez-se
quasl totalidade à vela.
Só. na zona equatorial das calmas. fértil em. aguaceiros diluvianos, se utilizaram os motores, para náo fatigar demasiadaments a
tripulação na manobra rude das
fainas.
A PASSAOEM DO EQUADOR
Por ocasião da passagem da linha do Equador, realizou-se, conforme a tradição, uma festa a bordo. Ocorreu a solenidade no dia 3
de dezembro, com a alegria do castume. Os neófitos pagavam o clássico tributo; mas, no fim, vingaram-se do tribunal que os condenou, dissolvendo-o a baldes dágua.

CURSOS E PATRONOS
Instltuido recentemente pelo caBettenpltão-tenente Ortins de
court, ministro da Marinha Portuguesa, os cursos dos cadetes lusltanos prassaram a ter pratronos,
escolhendo-se, para isso, nomes de
de
figuras gloriosas • da historia
Portugal. De 1936 a 1940 os padrinhos desses cursos foram, respectlvãmente, o Infante Dom Henrique,
o Condestavel, Vasco da Gama,, o
Fundador (Dom Afonso Henriques)
e o Restaurador (Dom João IV).
O atual curso, a ue pertenceu os
cadetes de marinha que se acham
no Pio. tem como patrono o Infante Santo (Dom Fernando, irmão
de Dom Henrique).
"SAGRES"
DADOS SOBRE O
"Sagres"
ao mar
lançado
foi
O
em 1S9S. com 79 metros de com'desprimento e 3. 2C0 toneladas de
locamento. Possui uma autonomia
de 3.000 milhas.
2
Arma em barca e dispõe de
motores Diesel, ds 350 cavalos, caalcançar
da, que lhe permitem
uma velocidade de 7 nós. Os motdres são usados
principalmente
nas fainas de entrada e salda dos

de 4 peças Hòtckiss de 47 m.|40, que
se empregam nas salvas.
Atualmente, a guarnição do navio é composta de 300 homens, assim distribuídos: ,13 oficiais( incluindo o comandante), 20 cadêtes, 18 sargentos, 158 praças e 91
alunos marinheiros.
O navio funciona como Escola
encontrando-se
de Marinheiros,
por esse motiyo a bordo um cursu
de 20 cadetes, em viagem cie adaptação e seleção; um curso de
marinharia de 8 cabos; um curso
de 10 sinaleiros; e 91 alunos marinheiros em viagem de treino de
mar e adaptação à vida de bordo.

OFICIAIS E CADETES
O capitão-tenente aviador Marnatural de
cos Vieira
Garcia,
Lisboa, é solteiro e conta 43 anos
de idade. Esteve no Brasil acom"raid" de Sacadura
panhando o
Cabral e Gago Coutinho e por
ocasião da visita, em 1922, do
presidente Antônio José de Alno
Centro cie
meida.
Serviu
Aviação em Macau e foi chefe
de gabinete do major general da
Armada.
São os seguintes os outros oficiais: — capitão-tenente Santiaportos.
Como armamento, é guarnecido go da Silva Ponce, imediato; primeiros tenentes Francisco Anto* » AA > * A *V
nio Gonçalves, capitão; Abel AuDurãea, Luiz
gusto de Barros
Bogarim Ribeiro Correia Guedes,
Antônio Garcia Braga, Mario dos
Reis Antunes e Pedro Fragoso
tenente médico
2."
de Matos;
dr. Pedro de Sande e Salema
Mayer Garção, 2." tenente José
Maria Caldas Frazão Pinto da
Cruz, 2.» tenente engenheiro maFernando Luiz
quinista naval
Tavares, 2." tenente de adminlstração naval' Emilio Martins de
Carvalho, e 2." tenente José Ferreira Braga de Pina Cabral.
Por último, eis a lista dos nomes dos cadetes, segundo a ciassificação que obtiveram no concurso de entrada para a Escola
— Cadetes de marinha
Naval:
Alberto Moreira de Sousa Campos, Luiz Vitorlno Pinto Vilela,
Conceição e
da
José Januário
Silva, Luiz Gonzaga Galvão MarMaria
Álvaro
Ferreira,
recas
Martins do Pilar, Francisco João
Gonçalves de Proença, José Manuel Rebocho da Costa Freire,
Alfredo
da Silva Forte,
Jorge
Seixas
Antônio
das
Ramos Rocha,
diariamente,
de
Vermouth:
Sessão
Francisco Humberto de
Louça,
Medeiros e Câmara, Carios da
17,30 às 19 horas e todas as noites às
Fontoura Garcez de Lencastre,
20,30 e 22,30.
Ângelo de Melo de Meneses CasJosé Luiz Sales
tro Barbeitos,
Henriques de Brito e José EmiHo Estivelra Cabido Taide; cadetes maquinistas navais: — Virgilio Agostinho Ferreira Mouràu,
Amilcur de
Fernandes,
Alberto
Sousa Brito e Abreu, Fernandu
da. Silva Nunes e Antônio Joaquim da Conceição Crespo.

AGORA, SIM!
Vai surgir nestes dias
UM TEATRO DE ELITE
PARA ÜM PUBLICO DE ELITE
AMBIENTE REFRIGERADO
OTIMI ORQUESTRA
LINDAS ARTISTAS
CÔMICOS ENGRACADfSSIMCS
ATMÇÕES MUNDIAIS

SERVIÇO ,DE BAR DE PRIMEIRA
ORDEM, A PREÇOS COMUNS
Inauguração sexta-feira, 19

CHINESE

RUA ALCINDO GUANABARA, 17-21
Sub-solo do Teatro Regina
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DEZ DIAS XO RIO
"Sagres" no
A permanência do
Rio será. de dez dias, mcldolve o
Duda chegada e o da partida
rante esse tempo varias hrmnnagens serão prestadas A sllciallnòade, cadetes, aprendizes r trlpunavlo-cacola
lantes
do
portu-

Em todos o» hons armazéns.
Torrefação, Telefono : 43-2228.
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A PONTE PERIGOSA
Um homem caminhava por uma estrada desconhecida. A
certa altura, encontrou pela frente um rio caudaíoso. Uma
ponte, porem, atravessava-o lado a lado.
.
Numa grande taboleta, pregada sobre um post<J| podia se
ler o seguinte:
AVISO
Esta ponte é muito frágil. Ela, entretanto, suporta perfeitamente o peso de uma pessoa, quo poderá atravessá-la com toda a confiança. Se duas pessoas tentarem passar sobre ela, ao mesmo tempo, a
nonte ruirá.
O viandante leu com muita atenção a taboleta c resolvcn
atravessar a ponte.
Quando, porem, se encontrava no meio do trajeto, a ponte ruiu fragorosamente e o pobre homem caiu no rio, morrendo afogado.
"test".
O aviso que se lia na tabo
Esta historia é um
Pergunta-se, então, porque desabou a
leta era verdadeiro.
ponte, se o homem passou só ?
A resposta é baseada num provérbio da sabedoria popnlar, ao qual a vítima certamente não deu maior importância:
— "Um homem avisado vale por dois".
A ponte agüentava o peso do um, mas como esse homem
estava avisado, valia por dois e, por isso, a ponte cedeu.
*
Nas estradas da vida, muitas vezes, nós encontramos pontes perigosas como essa, com as respectivas tabolctas. O melhor que temos a fazer, nesse caso, é não ler a taboleta c meter a cara para a frente.
Os que atravessam a ponte são, cm geral, os analfabetos e os audaciosos.
Os que sabem ler ficam toda a vida deste lado do rio. tremendo de medo ;í
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1 Considerado o melhor
"Short" Nacional pela
\
crítica.
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3WAMECHE
"Betíy
GRABLE
WoStá CUMMINGS

Filmes)

CharlotteGreenwood-JackHoley Carole landis.

£m pleno sucesso, a
temporada de "verão refrigerado"
prossegue na apresentação de 'bighits"!
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BALCÃO

ÇLARENCE BROWN
e cme-iORntu 8RPSueiR0 9i^-2 (oo d.i.p.)

e Cine-jôinni

BRftSlieiROU^tOO D.I.P)

Sob a regência do maestro Elcazar de Carvalho, a
Orquestra Sii.fónica, terá hoje, na Hora do Brasil o conc.ur^o
da piar.ista patrícia Iolanda França Moreaux, que
solista da "Rapsody in
há pouco ttmiio atuou como
l.luc" de Ccrsliwin naquele programa oficial. A conhecMa virtuose será solista do concerto de Mendelssolm
inra piano t orquestra, peça que Já executou com a Orq.icstia Municipal, sob regência do saudoso maestro Angf-Io Firrarl.
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o programa de estúdio
gente 6 Assim"
-•'¦¦"Nossa
tia Transmlstoia, em que são apresentados Flora Ma.
tos, Almerlnda Cavalcanti, Antônio Santiago, Jorge Velga e Max Gil, estará hoje, às 21 horas, no ar.

* *

IOLANDA FRANÇA Na interpretação do elenco do "Teatro Pelos Ares"
MOREAUX da P K. A -O, dirigido por Plácido Ferreira, será apresentada hoje a peça radiofônica de Diva Paulo "Porque
eu Aborreço a Humanidade". Nos prin.®
cipais papéis
estarão César Ladeira,
Coj-della Ferreira, Anita Spá, Urbano da mais uma atraçáo ao microfone da
Radio
Cruzeiro, pelo seu programa
Lóis e Plácido F<-rr'-ira.
"short" cinematográfico

Augusto Calheiros deverá chegar ao
Rio, depois rie uma vitoriosa excursáo ao Norte, amanhã, dia 19. E na
próxima quinta-feira Já estará cantar—
do na Radio Educadora para os ouvintes do popular programa "Aquarela do Brasil". Hoje, às 21,15 este
programa estará no ar com Gomes
Filho, Albertinho Fortuna, Atila Nunes e Aríete Mnr.hodo.

• »

Francisco José, o novo locutor da
Rafllo Ipanema, está apresentando todas as noites, a partir das 22.SD, o
grande e movimentado cartaz radlofõnleo "Ondas Carnavalescas de 194S"
— com o desfile das novidades do
carnava] que se aproxima.

* *

Ontem,

Greta Garbo, que teremos
hoje, no Metro-Copacabana
e Metro-Tijuca, em "Ninotchka"
Há quanto tempo desejava o
"Meco do "Metro Copacabana" e do públitro Tijuca" a apresentação de Greta
"Ninotchka"
Garbo como
nas telas
riaqueles novos e vitorioss grandes cinemas! Quantos telefonemas para as
gerencias daqueles cinemas, quantas
perguntas aos funcionários de um e
outro cinemas! Mas "Ninothka" aí està! Greta Garbo rjndo c fazendo rir,
dirigida por Ernst Lubitsch, ao lado
de Melvyn Douglas, delicioso em suas
irreverências com Garbo, que nos surge na pele de uma moscovita cheia de

"SOB O LUAR
DE MIAMI"

ideais ...

Hfeiplipf' ^Wy*jjjr~

Quem tiver a suprema ventura ae
este
assistir
divertido,
romântico e
musical espetáculo em tecnieolor da
20th Century-Fox — "Sob o luar de
certo dará
Mlaml",
por compor
pensado o prazer de viver ! Porquo a
verdade é que através ias cenas ri"toilettes", os ambienquisslmas, os
enfim, o
te» refinados, as diversões
melo tle vida cm Miami, c uin sonho
um
que se vive de olhos abertos,
autentico paruiso terrestre I
"fans"
cue
os
Imaginem
Agora,

•ara
Wço
íem
30

Inglês em 3 meses
se fnlar com ingleses sem
alrum. Prof. Alves ensina
a escrever com acerto. Das
horas. Rua da Carioca, 30

embatam9 As
- 1.°

dentro do paraíso terrestre, ou melhor "paraioo do celulóide', ouvimos
as mais encentadoras melodias, extasiaino-nos co.-n mulheres perfeitas,
esculturais, divinas; cavalhiiros trajando-se h última moda; romance,
conquistas, beijos,
muito romance,
tudo enfeitado na magia ncrttirbadora
das noites de luar lll E surgem aos
nossos
olhos, um elenco classe "A",
pois que figuram Don Ameche, Betty
Grable, Carole Landis. Robert Cummings, Charlotte
Greenwood. Jack
Haley e outros de grande projeção
nos domínios cinematográficos.
Compete felicitar os írequtntajores
do Sao Luiz c Carioca, com a estréia,
hoje, de "Sob o luar de Mlaml" —
o esplcndoroso espetáculo olorido da
20th Century-l-'ox.
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Já a partir
de segunda-feira, a
RKO Radio Films,
apresentará no
Plaza a mais recente reílização de
Walt Disney, esse artista genial que
não faz muito, nos deu a sensacional
"Fantaslí".
Disney, ao fazer "O Dragão Dengoso", teve em mente oferecer ao
inteiramente
público uin espetáculo
diferente dos que já tem feito, e o
"O
consegue porque
DragSo Dengoso" não lembra nenhum dos seus filmes anteriores. Pura começar, Disney
"misturou" os seus desenhos com
personngens de carne e osso, e entre
estes estão ítobert Benchley e Frr.nces Gifford. Tombem grande número
de auxiliares dc Disney e ele próprio
aparecem no filme. Em seguiria, Disney se propôs a mostrar ao público
fases da confecção de um desenho
animado, chegando mesmo a revelar
segredos técnicos que até então o
público ignorava totalmente. Há muito humor, e multa coisa supreandente neste novo filme de Walt Disney
que Irá por certo constituir um dos
grandes ôxitos da temporada e, há
ainda a vantagem de ser este um filme interesantisslmo não só para os
adultos como também para as crlanças. "Baby Weems", o "Dragão", "sir
Glles", são alguns dos novos personagens criados para "O Dragão Dengoso", produção de longa metragem
falada em português, a ser exibida
segunda-feira no Plaza.

SOB-MEDIDA
Rs. 360$000
Um dos personagens de "O
Dragão Dengoso"

GUERRA À GASOLINA
Use as coras HOVAI. ou Ksmcralda, que estilo isentas do gasolina e prontas paru uplicacao imodinta nos moveis e assoalhos. I.ata
8$000 e C$300, respectivamente.

è\ .14 \I * JJ

lMO\/Ai

*

Costume

de

puro Unho em
modernas padronagens
rropnjrnndn da nova fase da
Alfaiataria

ORIENTE
131 — Av. Marechjal
Floriano — 131

às

13 horas,

foi

apresenta-

.conduzido por
Ivo Peçanha: a divulgação das mais
lindas música-s de filmes ainda a serem lançados nesta capital, tendo como intérprete Haroldo Eiras.
*¦.••¦*

A Radio Educadora do Brastl põe
•m onda hoje, às 22 horas, o seu popular programa "Carnaval B-7" com
Murilo Caldas,
Lollta França, Mario
Morais, Albertinho
Fortuna, Suzana
Toledo, Norma Cardoso, Haidée Maro*nües e Coro B-7. Como animadores,
Gomes Filho e Atila Nunes.
Hoje, às 22 horas, ao microfone da
Ipanema, mais uma audição do programa "Noticias Bibliográficas da P.
R. H.-8", sob a direção literária de
José Queiroz Junior.

PROGRAMAS PARA HOJE
HORA JJQ BRASIS,
Suplemento musical para a Hora do
Brasil de hoje:
Concerto
pela Orquestra Sinfônica
Brasileira sab a regência do maestro
Eleazar de Carvalho.
PROGRAMA:
1 — Mendelsohn — Concerto
pnra
e
orquestra — solista: pianista
piano
Iolanda França Moreaux. 2 — Mendelsohn — Canção da Primavera. 3 —
Antônio Freitas — Minueto.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(PRA-2)
12 hs.: Hora Certa. Jornal do Meio
Dia. Suplemento Musical: "Música para Orquestra". 17 hs.: Hora Certa.
Previsão do Tempo. 17 hs. e 10 ms.:
"Jornal da
Tarde" — Suplemento Musical. 18 hs.: "Jornal dos Professores"
— com a PRD-5 — Radio Difusora da
Prefeitura do Distrito Federal. 19 ns.:
Hora Certa. "O dia de hoj» há muitos anos...". 19 hs. e 05 ms.: "8.a
aula do "Curso de Inglês" — organtzação do professor Cllmérlo de Oliveira Sousa. 19 hs. e 30 ms.: "Através dos Livros" — programa LftcroMusical sob a direção
do professor
Roberto Seidl. 20 hs.: "Hora do Bra—
sil"
do Departamento de Imprensa
e Propaganda. 21 hs.: "Transmissão
da ópera "La Travieía" de Verdi".
IPANEMA
(P R H-8)
18,30 — Jacó em solos de violão tenor. 18,45 — Antonieta Lopes. 19 —
Boa Noite Para Você e Irmãos Costa.
19.15 — Renato Braga. 19,35 — Mayu
Atti. 19.50 — Efemérides sonoras. 71
Mayu Attl. 21,15 — Mllongulta
e
seus guitarristas. 21,30 — Ida Melo.
21.45 — Irmãos Costa. 22 — Noticias
Bibliográficas da P R H-8. 22.30 —
Programa de Baile.
DIFUSORA DA PREFEITURA
. (P R D-5)
18 — Jornal dos Professores — Suplemento musical: Programa sinfônico
Sakuntala, ouverture de Golrimark,
pela orq. POPS de Boston. Sinfonia
n, 4 em fá menor de Tschaikowsky,
pela orq. slnf. de Amsterdam. 19 —
Programa de canções — Trecho
do
Stabt Mater de Rosslnl e La processlon de César Frank, por Mareei Journet. Souvenlr e Redemptlon de César
Frank. por Claudlne Boons. Good-Byo
de Tostl e The lost Chord de Sulllvan,
por Benlamlno Glgll. 19.30 — Prcerama de orquestra. 21 — Jornal da Prefeitura — Suplemento musical — Mela
hora dedicada a Chopln. com o planista Raoul Koczalski. 21,30 — Programa com trechos da ópera Mme. Butterfly de Pucclnl 22.30 — Programa com
a orquestra POPS de Boston.
MATRINK — (PR A-0)
Nelson
IS — Garoto e 4 diabos.
Gonçalves. 18,30 — Nhô Totlco. 19 —
—
Virgínia
Lane,
Nel19,15
Esportes.
son Gonçalves, Garoto e os 4 Dia-
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LOUIS HAYWARD

Estréias, Primeiras
e Reprises
"Canário"

de hoje em diante passa a ser representado
no Regina
Palmelrim estréia hoje à noite no
Regina á rua Alcino Guanabara, na
Cinelandia. O popular cômico se apresentará no teatro de onde sae Dulcina-Odilon, representando a comedia
de José Vanderlei e Mario Lago, "Canarlo", que vai festejar no próximo
domingo o primeiro
centenário de
suas representações consecutivas.
Amanhã prosseguirão as representações de "Canário". Depois de amanhã, primeira vesperal de Palmelrim
com "Canário".

Noticias
Diversas
Os

artistas- cantores e músicos
especializados no repertório dos sembas e marchas carnavalescas, Carmem Costa, Enricão e a "Escola de
Samba Praça 11", nas suas exibições
no "show" do Assírio têm merecido
todo o apoio dos nossos compositores populares
mais afortunados, o»
quais estão facultando a esses intérpretes da musa carnavalesca a prioridade
do lançamento de suas
duções para o próximo Carnaval.proMais uma estrondosa gargalhada
será apresentada, nu próxima semana, no palco do Colonial, pela Companhia Genesio Arruda.
Continuando
a apresentação dos
seus formidáveis disparates cômicos,
Genesio Arruda levará à oona a farsa
"Os fugitivos
do cemitério do ArLçá'
verdadeira fábrica de gargalhadas de
autoria do Oliveira Lima.
Esta semana Genesio Arruda está
apresentando o disparate "O merido
da padeira", um grandioso espetáculo
de gargalhadas que vem conquistando ruidosos aplausos.
Procopio apresenta amar.hã,
no
em "Premlére", a farsa de
?Ter,r^d0^•
Molliére, "O médico à força", traduçao do jornalista Bandeira
Duarte
Hojf. às 16, às 20 e às 22 horas,
despedida de "Quebranto",
de Coelho
Neto, no teatro da rua Senador
Dan-

bos. 21 — Ela e Ele, Grande Otelo,
Carlos Galhardo, Você leu ? 2130 —
Alvarenga e Bentlnho. 22 — Comentario de Gilson Amado — Teatro
pelos
Ares com "Porque eu aborreço a humanldado" de Diva Paulo.
EDUCADORA — (PR B-7)
19 — "Provérbio do Dia — Estúdio
com: Lollta Novarro, Haidée Marcondes, Mario Morais, Norma Cardoso, Al.
bertinho Fortuna, Suzana Toledo, Reglonal de Cuíca, Plano (Lucianol Bateria (Manteiga! Dupla (Lollta França
e Murilo Caldasl. 19,'-4 — "Sorriso na
Historia". 21 — Cartaz do Dia. 21/.5
Aquarela do Brasil — com apresentação de Gomes Filho. 21,30 — "Carnaval B-7". 21.45 - "Ondas Curlosas". 22 — úGalerla dos amigos do
Brasil". 23 — Retrospectos — Radlo-Rev!*ta.
GUANABARA — (PR C.8)
18 — Momento espiritual. — Canta
Mocldade — Conlunto regional de Mario Cortcz. José Soares, Madelú de AImeida.
Silva Filho. Manda Santos,
Edunrdo Vaccani. Airia Branca. 19 _
Programa
ílrabe. 21 — Suplemente
musical da noite. 23 — Boa noite.
VERA CRUZ — (PR E-2)
18 — Saudação angélica.
18,10 —
Hora do Crepúsculo. 19 — Programa
—
o
para
Proirramá vajantar. 21
rlado. 22 — Concerto Vera Cruz. 22,30
Ultima Palavra. 23 — Final.
RADIO CLUBE — (PR A-S)
19 — Orquestra. 19.10 — Heleninha
Cos». 19.25 — Conhecimentos em gotas.
19.30 — Manuel Reis. 19.45 _
O dia na Historia. 19.50 — Chiquinho
e seu ritmo. 21 — Comentário
de
P R A-3 — Meu Bilhete cor de Rosa.
21,10 — Concurso Carnavalesco. '2.10
Hora da Inglaterra. 23 — Final
EMISSORAS NORTE-AMERICANAS
—
(WBOS
—
wom
—
WRUL
—
WRUW
—
WCBX
NOVA
YORK — BOSTON —
CHICAGO)
18 — Noticias. 18.15 — Eis aqui a
Banda. 18.30 — Noticias mundiais «
Ritmo e Rapsódia. 18.45 — Música de
Coreto. 19 — Petite Muslcale. 19.30 —
Seresteiros do Oeste.
19.45 — Novatime. 20,15 — Noticias mundiais. 20.30
Música dansante. 20.45 — Voz doa
10TAS
¦> remédio(Iodo e peptona puros)
Ouvintes. 21 — Musical, Hora certa.
imediato e de ação da.
Noticias. Noticias mundiais e Salão de
«doura nos distúrbios e moléstias
Concerto. 21,15 — Noticias, Conlun.
to Vienês e Inglês Básico. 21.30 —
Música Popular. Arca dos Tesouros •
Tntermezzo. 21.45 — Noticias
munrilals. 22 — Programa d» Beethoven.
Varlednries no Estúdio. 22.30 — Ro.
delo Musical. 23 — Mestres Cantorei
Em todas as farmácias
e 24 — Musical.
NATIONAL BROADCASTINQ
Melodias da Broadway. 19 _
(WWBI
E WRCA — NOVA
r8.
dio Jornal da NBC. 10,15 — Grandei
YORK)
18,30 — Noticias
Portugal.
1D'30IÍ,- Âm»rte.na m"
para
18,45 — Crônica sobre os aconteclmen2Tlt^
Bicai.
19,45 - Ritmos
20
tos mundiais.
Radio Jornal da NBC.Populares.
18.30 — Resumo do»
20 15 _ a
—
O
Mundo
Hoje. 18,45 Lareira. 20,30 - Hora Fllatéllca.
programas
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Segunda-feira no Plaza
a estréia de "O dragão
dengoso", a realização
diferente de Walt
Disney

3000

FILMES A\£TRO '&0££>WYn' MAYCR

RADIOFONICES

Um romance de sensações — e delloioso porque seus intérpretes são
Clark Gable e Rosalind Russell •— e
que é, uo mesmo tempo, um romance bem no momento, palpitantlssimo,
atualisslmo, porque,
começando
em
Bombaim, tendo o seu inicio cenarizado em noites enluaradas naquele
-«to cln índia, num hotel de luxo,
— sues cenes levam seus principais
intérpretes, depois, passadas inrmera» peripécias que valem por "írissons- vibrantissmios,
a Hong-Kong
agitada com a ••iproximação de inva«ores nlpónicos... Isso mesmo, sim' —
a que quer dizer que vale por uma
«solncldcncia espantosa o entrecho de

i»;

''T&METINBOMBAY"

Bombaim romântica... Hong-Kong agitada com
a aproximação de invasores... E Clark Gable e
RoeaUnd Russell esplêndidos! Tudo em "aventura no Oriente", a palpitante estréia de hoje no
Metro-Passeio

"Adversidade", hoje, no
Pathé

MELVYN
DOUGLAS

jbm.

— i
I m |

"Aventura no Oriente" eom • realldade de què estamos tendo conhecimento, neste Instante,
pelo copioso
serviço telegráfico ! E que estupendas, cheias de sensações, de surpresas — e também de magnífico "humour", são todas as cenas desenroladas em Hong-Kong e na estrada
de Birmânia, com Clark Gable. num
daqueles papéis que só Clark Gable mesmo poderia viver, e com Rosalind Russell, deliciosa e ínteür.ente, ao seu lado, mostrando-sc, como
sempre, "a mais elegante mulher da
tela", dando-nos
todo um desfile,
através das seqüências do filme, de
modelos de influencia oriental...

T!l:
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Ilona Massey,
a famosa cantora
lírica e brilhante "star" do clncmtt
norto-amerleano, estreará, hoje, no
Odeon, através de uma excitante :iovela de espionagem, cuja açfto so desenrola no ambiente da Europa atual,
conflagrada pela maior
guerra de
todos os tempos.
"Sedutora intrigante", revela
a obra
criminosa dos sabotadores organizados, desenvolvendo uma temerária e
sinistra empresa a favor dos inimigos
da grande Republica americana e dos
seus aliados no presente
conflito.
Produzida para a United Artlsts, pelo
Small, o mesgrande cineasta Edward
mo realizador de "O Conde de Monte
Cristo", "Filho
Cristo",
"Máscara de Ferro"de c Monte
outros valiosos
j|L celulóides que fizeram época era nossas platéls.

Clark Gable e Rosalinã Russell, o par estupendo ae
"Aventuras
no Oriente", a palpitante, estréia de hoje no
Metro-Passeio

GflRBO

CrastlUBÍTSCB

Estréia, hoje, no Odeon,
"Sedutora intrigante",

Greta Garbo, como "Ninotchka", hoje no Metro-Copacabana e no
Metro-Tijuca

liste

§

mETRO-PflSSriOlmETROM^

Brilhantemente Iniciada com "Sanguo o Areia", a "Temporada de Verão Refrigerado" prossegue na sua
apresentação .de "big-hits" como
"Sob o Luar de Mlaml",
cm exibição e "A Orando Mentira", que vira
logo a seguir. Silo Luiz e Carioca
os dois cinemas "leaders" da Empresa Luiz Severiano Ribeiro, mantim assim a sua promessa de proporcionar aos "fans" nfio só todas
as comodidades possíveis (como perfeito ar condicionado, som e projeçao Impecáveis, etc.) como também a
de somente exibir filmes de classe.
Convém, a propósito, chamar a atençfio dos leitores"Semana
para o fato de iniciar-se hoje o
de Anlvcrsario do S. Luiz", que completará, sefeira
22
do
corrente,
seus quagunda
tro anos de gloriosa existência.

Ilona Massey e George Brent, que estreiam, hoje, em
"Sedutora Intrigante",
no Odeon

i ;'..; ,; -r

QUINTA-FEIRA, 18J)E DEZEMBRODE i941

o filme mais oportuno e
excitante do momento!
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Uma carta
O êxito de uma peça tíe
D,Annunzio, no palco
do Ginástico
A propósito
da
representação 4
"Gioconda"
pelos alunos do Curso i'rá
tico de Teatro recebemos a carta abai
xo, que bem mereci! ser conhecida pelo
Justos louvores
que a mesma con
tem :
"Realizou-se, no Ginástico,
mais umi
afirmação do quanto está certa a di.
reção do Serviço Nacional de Tca.
tro. Representou-se a formosa tracedia de D'Annunzio — "La Gioconda",
— pelos alunos do Curso Prático de
Teatro.
Só o simples pr«coniclo ds tal peça
era suficiente paru tornar apreensiva
a quem quer fosse, uma vez oue co.
nhecesse as dificuldades inerentes ai
texto danunziano. Seria a grande obM
vivida em toda a ruk plenitude ? Con.
tornariam os jovens alunos cs tremeu
dos obstáculos oriundos da transe™,
dental forma do drama ? Confesso que
muito embora não me fosse estranh,-, 1
valor ¦ daqueles Jovens, ttre medo ! I
foi sob este estado dalma, misto it
duvida e desconfiança, que' me sen:<-!
num modesto balcão daquele
teatro
esperar pelo que se me Iiia apresentari
Assim, com imensa satisfação e in.
comensuravel surpresa, vi os 4 esplêr.
didos atos daquela obra-prima, vivido,
em toda a sua magnificência teatral'
A representaçãg de "Gioconda" va.
leu como uma afirmação do que real
mente se está fazeado em prol do nos.
•'
so teatro.
Os alunos — magníficos esses Jovens!
—" todos conscios de suas responsabl.
lidades,
delas se desobrigaram com
bastante, com lnegualavel brilho. F,>rnnnda Lima encarnou o principal napel e viveu-o com toda a sua senslbilidade de cscól.
Sempre elegantíssima, estudou
carinho todas as nuanças do seu oom
pipel, e soube transmitf-las de mane:-,
sincera ao grande e selecionado r,:l.
bllco que enchia o teatro, não obstan.
te a torrenclal chuva, que desabara
=0.
bre a cidade. Aquela "Silvia" dlsmficaria qualquer artista de longo tirnclnio. Sua entrada no teatro
nal faz-se mister, afim de queproflsslo.
o teatro lucre verdadeiramente com a aquislefio de um elemento de real vale.Em sua representação, teve atltudei
e Inflexões felicíssimas. E' uma
'««tonalidade. Toda a doçura e o pnr,
fr mento exigido pelo papel foi trans.
mltido ao público de maneira
perfei".
Até a sua voz — talvez um tanto
ca — foi precisa naquele 4.0 ato fr'..
Um
pouco quebraria e cansada pela dor rio
seu grande o Infeliz amor. Não há dúvlda alguma quanto à sua vocação extraordinária para o Teatro.
Íi5lb.e,/°
JFortes fez ° Rali5- Na dis.
tribulção dos
papéis, coube-lhe
difícil o também o mnis perigoso.o mall
Sofl.
be, porem, esse Jovem p-tista confornar as tremendas dificuldades de In.
ternretacão qitP lhe adjudicava o "Lu,
cio . E ele fê-lo sincera e de motH
brilhantíssimo. Nele há dois dotes fislcos que o colocam num plano d!??,
rente no nosso cenarir» tentrnl
Creio
mesmo, passando o olhar de relanr!
nor sobre os nossos artistas, que nüt
hft um só que se lhe possa comparar
nessas duas qualidades: — voz e fislco.
Sua voz presta-se, com facilidade a.'sombrosa, para externar os mais dlversos estados dalmi: e o seu ffsleo pflí.
tico nos faz lembrar os ealils m-der.
nos, desses que nos habituamos a cr
no cinema.
Foi um "Lúcio"
tonto de amor exasperado, tal como exigia o papel
guardando sempre uma linha de rn":pretação impressionante pela seguran.
ça com nue Inflexionava e transmitia
ao
todo o conflito íntimo
público
de sua insatisfação. O maior elogio
que se lhe pode fazer é dizer que nem
por um momento — um só
tcri\
— lembrou a trlvlnlldnde de que
umn i-,terpretação de principiante. E" um out'o elemento indispensável ao Te<i::5
Nacional.
Ataide Ribeiro fez o "CAsimo". T.-dos os seus "racontos" foram dltr.»
eom bastante pronriedade. Sóbrio, discreto, foi honestíssimo em suas "fa«
Ias". Alice Lima — natural: Antônio
Dl MontI — multo bem no velho prr.
fessor: Luba Vatnlk — bem. apesar d»
a termos visto mais ft vontade nM
Já"Direitos
da S-uide". Lourdes Al-e!
fez uma Interessanto "Slreneta" bas»
tante nnreelavcl, pela Ingenuldnd»: e
Aríete Saraiva comoveu o público eom
a sua infantilidade, contrastando cori
a dor de "Silvia", prlneipalment» no
4.o nto. Foi. em suma. "A Gioconda"
uma esnlfndlda
realização artística,
que Justificava plenamente a luz e 01
risos oue se viam nos olhos de Abar"!!
Faria Rosa. Benlamlm Lima e da mes.
tra Lticills Peres. — Mario topes-"

DENTISTA
Dr. Heitor Correia —
em trabalhos a ouro e
flclal» . Rua Ramalho
- Entrada pela rua 7
bro, 155 — Preços

Especialista
dente» artlOrtiitão, 14
de Sctcmmódicos.

HOJE — Complemento Nacional:
Cinedia Jornal n.° 9, Vol. 4. Cinedia.
(Imp. até 10 anos)
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Explicaçõe
patrioticamcntc aborrecido com
"cm-a
acusação quo fiz ao verbo
— com ti
nriuser-". de responsável—
pelas beisua dupla significação
iocas delas, de publico, em. certo
cspcfáCHÍu dr colegiais, por aquele
amador que se escudara 11a autoridade do seu dicionário trancesportuguês, um pútridaa do general
seguinte inDe Gaullc dirigiu-me
'eroelaciin: "Porventura, nio acabar
? Li nos
COm o ensino no llrasil "reformajornais que ele vai ser
amigo,
um
que e
tenlio
Ora.
do"
"reformado" e que. por isso,
aliciai
secundo sempre me diz, pezqroso,
'considera
a sua vida acabada.
l.rl.
BC-o, porem, explicar que o que
,-c pretende lazer não i a rejorma e sim, a re/orma da re/orma
do'ensino —• u que, em linguagem
"revermilitar, corresponde a uma
são an serviço ativo".
1 ¦
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CINCO PERGUNTAS DE ONTEM E AS RESPECTIVAS
RESPOSTAS
— Quem instalou o governo
2] gl
na então Província do Rio
de Janeiro e. foi o seu primeiro
— José Joaquim Ropresidente ?
di-igucs Torres, depois Visconde de
It alio rui.

DE
ZTJLEICA
SRTA.
QUEIROZ
SAIÃO - SR. JÚLIO CARDADOR —
Realizou-í», ontem, o enlace matrlmonial do sr. Jullo Cardador, filho do
sr. Jullo Cardador, Já falecido, » da
sra. Maria Cardador. cora a srta. Zulate» de Queiroz Siião, iilha do general João S. Queiroz Saião * da sra.
Consuelo de Queiroz Saião. Serviram
de testemunhas, no ato civil, que teve
lugar na í!.* Circunscrição, os srs. Eu'genlo Sousa Lima e o general João
d» Siqueira Queiroz Saião, respectivamente, pelo noivo e pela noiva, e, no
•pellgioso, que se realizou, na igreja
Ai S. Francisco, o dr. Acacio Correia
'J;uiior, polo noivo, e o ministro ge5_»eral Alfredo Ribeiro da Costa, pela
tol»a.

Comemorações
MftniCOS DE 193(1 — Os médicos da
turma de 1936 da Faculdade Flumlnense de Medicina deverão reunir-se,
amanhã, num almoço que se realizará 110 Restaurante Lido, no Saco de
3. Francisco, em Niterói. Aos interesgados serão fornecidos detalhes pelo
telefone 42-2402.

Ahnocos
TOURING CLUBE DO BRASIL —
marcado
para
definitivamente
Bata
terça-feira próxima, dia 23, às 12,30,
a tradicional almoço de Confraternlzação Jornalística promovido anualraonte pelo Touring Clube do Brasil
em homenagem ao seu Comitê de Imprensa, a cujos serviços muito deve a
causa du turismo em nosos pais. Como
no= n:irs anteriores, o almoço realizar-se-A no salão de banquetes do
Ocuparão os lugares de
Hotel Gloria.

iittít&WOUNA
Torna a pele ttr-dosa e macH

a
— Quando
começou
se
chamar "esterlina" à principal iiniilaie monetária inglesa ?
— No reinado de Henrique II (11 f»-*
a 118»,

2] 82

"TülLBTTE" PARA CICLISTA — Se você gosta âe passear
de bicicleta, vista-se convenientemente para esse esporte.
Use, por exemplo, saias pesadas ou saias-calças, com sapatos de esporte ou de salto baixo, que compõem um traje
correto e apropriado para uma jovem ciclista

1

BAUNILHA

(

CHOCOLATE
CARAMELO

/
\

|
( AOS m
principais lêãhfí\
™ '
%qrrnazens f
_ (
pelos
a|arnada

MAME HA

DURYEA

*

— De onde vem o nome de
' '
"2] i^'>
Santa Cruz dado i antiga
fazenda dos jesuítas nu atual Distrllu Federal '.' — Do fato de terem os padres erigido iim grande
cruzeiro em frente à casa conventilai da fazenda.

*

honra o sr. Herbert Moses, presidente da A. B. I., e do Comitê de Imprensa do Touring Clube do Brasil,
e a dr, Lourlval Fontes, diretor geral do Departamento de Imprensa e
Estará presente toda a
Propaganda.
diretoria do Touring Clube.

morreu
01 Q.l — Onde
III 1 — No exilio,
scIlililHt, na Inglaterra

MODAS
Por Lucie Seguier

Festas
—
O
CLUBE.
TÊNIS
TIJUCA
grêmio cajuti oferecerá aos seus sócios
e famillas, no sábado, 20, das 22 lis
2 horas, uma grande reunião dansante, com o concurso de óíima jazz.
No dia 23 o Tijuca, a exemplo dos
anos anteriores, fará farta distribuição de viveres, brinquedos e roupinhas aos pobres do bairro.
O grêmio cajuti oferecerá à petlzada tijucana, 710 dia 25, a sua festa de
Natal que representará, sem dúvida,
sociais do
dos acontecimentos
um
mês. No dia 31, o conhecido grêmio
seu granefeito
o
a
levará
Tijuca
da
de baile de Reveillon, o qual esta ladado a um êxito invulgar. O salão
nobre tijucano apresentará linda ornamentação a /lores naturais e o aínasio de esporte receberá uistosn rtecoração.

Napoleão
em Chi-

*

010c — Quem foi João das Bot,as •> — João Francisco de
Oliveira Bottas, de. origem purtiioficial da
como
guesa, prestou,
Marinha Imperial, inolvidavels serviçcs ao Brasil na guerra da Independência, nn Baia, e nas guernu dn Prata.

Nervos Debilitados Provocam
a Neurasthenia
Nft) BEIXE QUE 0 EXCESM DE TRABALHO
DEMITE 0 SEU 0RGANI SIM, PORQUE 0
CANSAÇO PHYSIC0
E INTELLECTUAL B
LEVAM', FATALMENTE,'
A' NEURASTHENIA.

*

AUTOMÓVEL CLUBE. — Amanhã,
"grill"
19, das 20 horas em diante, no
do Cassino da Urca, jantar-dansante,
dedicado ao quadro social. Os sócios
poderão reservar mesas na Tesouraria
do A. C. B.

*

/lio.. | ú\

_. E. F. P. AMARO CAVALCANTI
— Amanhã, dj 23 fiornj, os contadores de 1941 tio Externato de Educação Técnico-Profissional Amaro Cavalcanti levarão a efeito, nos salões
do Clube Ginástico Português, o tiniIt comemorativo de sua formatura.
Traje : rigor.

*

/ p

C. R. FLAMENGO — No dia 31 do
Fiacorrente, o Clube de Regatas do"revelmengo realizará um elegante
lon'' nos amplos salões do High-LI/e
associaaos
seus
Clube, oferecido
dos. O traje seri a rigor.

| pi

Os prinaiw »yip«oa_ns da neurastheDia sío (eralmcatje • insomnia, pesa«klo». irritabilidaée, dores de cabeça •
nervoMaaa. A* Mártir quaesquer deetai
«n»nííe«taç3et |i»iii«» ae contra es suat
conseqüência». TrMe-te immediotameate, cora an reraiatio de effeito positiva
• immedMto. IfRe tome droga* perigo»
mm, Vigonal é • maedio indicado para
qualquer cano de MMwasthenia. Vigonal
reriflota • mgiaiaaao, reetiteindo aa
fraca- aa forca» perdidas • a energia
da juventude fe Dessoag exhauridaa

•

A. C. FEMININA. — Amanha, das
18 as 21 Jioras, a Associação Crista
Feminina, comemorando o Wafaí reallzará, em sua sede, à rua México 90,
2.» andar, a "Festa da Pousada", caNo dia 21,
racíerfsíica no Aíéiico.
riominao, das 9 às 12 horas, os clubeí
uma
festa dedfde Jovens realizarão
cada às crianças.
ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS BRASILEIROS. — A cinco minutos da
Avenida Rio Branco vai ser improvisada uma fazenda de café. Essa fazenda será a transformação dos salôcs do High-Life numa casa de fazenda de café, ao tempo dos qrandes
solares, que constituíram o orgulho
econômico do século passado e continuam
a ser uma das expressões
reais do Brasil. Para essa transforartistas
todos os
maçâo colaboram
plásticos, desde os especializados em
decoração até os pintores âe quadros,
todos desejosos, entretanto, áe cooperar para essa festa. Assim, antes do
ano terminar, no ultimo sdbado, no
dia 27. haverá ura grande baile. O
aconte.cimento é dado em beneficio da
aquisição de uma sede própria para a
Associação dos Artistas, que tem tantos serviços prestados à cultura. Pelo
estâa-Vie
da festa,
plano o.riqipal
dando íptío o apoio representativas /iffnrns de nossa sociedade, como as senhoras Darcv Vargas, embaixatriz Reais ile Oliveira, embaixatriz Cavo.leanti de Lacerda, miitistra Gustavo Capanema. ministro José Roberto Macedo Soates Ernesto Fontes, Adalgiza
Nerp Fontes, Nilo Pecanha. Vilobalda
Sousa Campos, Rosalina Coelho Lisboa, Raul Gomes de Matos. Edmundo Miranda Jordão, Barros Vidal, Marta Luize Melo, Noraldina de Lima,
Celina lleckk. José Augusto Prestes.
Elmano Cardim. Dlonisio Ceraueira,
Armênia Peçanha, Gustavo de Carvalho. Osvaldo Orico. Alfredo Monteiro.
Raimundo Brito, almirante Dodsmorth
Martins, Artur de Alencar Araripe.
Ranulfo Bocaiúva Cunha. R. Rerbert
d> Castro. Simões Filho. Samuel PraEstrada.
L. Duque
do, corregedor
Castllhos Goycochêa, almirante MarSandos
Godinha
coronel
Couto,
quês
tos e J. Luiz Guimarães. Quaisquer
Informações a respeito da festa vodem
ser obtidas na sede da Associarão dos
Artistas Brasileiros, no Palace Hotel,'
no Salão de Frposienes ou na sala
129. Telefone: 22-6R58.

Viajantes

da

o
— Como
chamava
se
governador da efêmera
colônia francesa estabeleolda no Maranhão em
1611 ?

AS

*

fabricantes

>

*
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SItTA. SILVIA CARUOSO DA COSTA
„ SR. ANTÔNIO RIBEIRO FERNANDES — Realiza-se, hoje, por procuraçáo. o casamento do sr. Antônio Ribeiro Fornandes, funcionário do Departamento Nacional do Café, atualmento cm comissão na cidade de Carangblal Estado de Minas Gerais, filho
do sr. Hercilio Henrique Fernandes,
residentes em Porto Alegre, com a srta.
Silvia Cardoso da Costa, funcionaria
pública, filha do sr. João Cardoso da
Cosra e da sra. Maria das Dores CarO noivo será
doso, ambos íalecidos.
rev>resentndo pelo capitão do Exercitu João do Couto Ramos. São testeratinhas, por parte da nubente, o 1.°
tenente dn Exercito Lula Wiedmann •
a sr. César Ribeiro, 8, por parte do
r.Jivo, o sr. Antenor Costa e o general Baldulno do Couto Ramos. A nuUente, após o ato, viajará para aqueIa cidade mineira.

Apresentados

•

1

*

Casamentos

DE

-

"0?t ne
¦jamais de
2i89 —
parle
•toi suns perte" — de
tinem ti este pensamento freqüentemente em¦pregado em l\leriúiira?

Fazem anos hoje:
O sr. Luiz Aranha, presidente da
Confederação Brasileira de Desportos
Sr. Fausto G. Damaslo, da firma
Damaslo Filhos, destn praça
Sita. Hilda Martins Guines
Sni. Zonnide Andréa
Menina Jandira Jesus, filha do
Jornalista Ivo de Pinho Beato o da
»ra. Nidla de Jesus Pinho
Sra. Maria de Lourdes Monteiro
Itodarte, esposa do dr. José Rodarte
Sita. Carmcm Alvarenga, filha do
dr. Zoroastro Alvarenga

SABORES

•

antigaeram,
2188 — Quais
mente, o Caminho Velho e o Caminho Nova de Botafogo ?

que estou

AOS

Algumas palavras do maestro Silvio Piergili,
sobre a nova instituição artística nacional

*

Aniversários

5

Foi fundado, ontem, o Centro Lírico
Brasileiro

o
chamava
se
2187 — Ci;»io
vitimo imperador romano do Ocidente?

nesse terreno de
darei mais esta:
aqui, o /ato
Estranhei, liá dias,
"u rigor" todos
e ralarem sendo
este. ano,
de
boi/cs
formatura,
p<
o "branquando mais natural seria
e da
clima
do
mais próprio
co"
Pois está certíssimo o
moiidade.
deque supunha errado: tanto se enblalera contra a decadência do
das
as
facilidades
contra
sino,
"bicos" dos
aprovações, contra os
estudantes
exames, enfim, que os¦protesto,
que
resolveram, como um
ao menos naquilo que depende ex—
—
i>«i/es
oj
deles
clusivamcnlc
ftoiirrssc "rigor" . . . — - L.
E

MOS I CA

Exercite
sua memória
LEITOR: Responda mentalmente
as poiguntas nlmlxo e dcpoU 0011fronte ns suas respostas com ns
nossas, quo serão p u b II o tt u n s
amanhã :
2186 — Qual o episódio (le nosconhecido
historia
sa
"revolupelo nome de
e
(•do de João de Deus
Manuclzinlw ?"

Quinta-feira, 18 de Dezembro de 1941

Federof

SR. ANTÔNIO C. VIEIRA DA CUNHA
—. Para inspecionar os serviços adsemlnistratlvos em regiões do norte, "IVgue, amanhã, a bordo do vapor
dro II". o sr. Antônio C. Vieira da
Cunha, diretor do Serviço do Pessoal
do Departamento dns Correios e Telògrnfos. que Inspecionará inicialmente
os setores rio extreino norte e, de rogresso. as diretorias regionais.
DR. PEDRO ERNESTO — Com destino aos Estados Unidos, omle vai a
tratamento de sua saúde, segue. hoje.
de avião, o dr. Pedro Ernesto Batlsta, que viajará acompanhado de sen
filho, o rir. Odilon Batista. O einhnrque verij* ar-se-á ãs fi horas, no a«rnpnrtn .Santos Dumont,

Ação de Graças
INSTITUTO I.A-I AVITTK — leia
lugar, hoje, no nllnr-mor da Igreja

Afinador de pianos
dlplnmartii
Cego
hiblMUdlssImo,
pelo Instituto Brnlimlm rnn«l*nl
1* <1V"
Tel
I5SWI0.
«fins de.d»

FORTIFICA

E
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SAÚDE
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Este modelo destina-se às jovens que
desejem adquirir a cor do iodo, graças à exposição em que ficam as costas « os braços. Seis orandes botões
fecham as costas, prendendo um deles o cinto que è do mesmo tecido.
Em baixo, á esguercia, vé-se o bolero, muito interessante, devido à sua
frente, A direita, o costume sem
mangas,

dos Sagrados Corações, à rua Conde
de Bonfim, 474, a missa em açáo de
graças mandada celebrar pelos diplomandos do Curso de Secretario do Institulo La-Fayeüe.

*

COLÉGIO SOUSA MARQUES — Os
alunos evangélicos da 5.a serie do Colegio Sousa Marques, que acabaram de
concluir o curso, mandarão realizar
um culto de ação de graças, 110 lempio da Igreja Presbiteriana, em Madureira, na próxima terça-feira.

Enfermos
DR. GLAUCO JOSÉ TAVARES DE
MEI.O — Acha-se internado no Hospltal da Assistência Mcdico-Cirúrglca dos
Empregados Municipais, onde foi submetido a 'una intervenção cirúrgien,
o dr. Glauco José Tavares de Melo,
filho e adjunto rio dr. Mario Melo.
secretario geral de Finanças da PreO enfeitura do Distrito Federal.
ferino continua experimeiitarulo meconde
o
llioras e Já iniciou
periodo
vãléscença.

Falecimentos
WASHINGTON
LINCOLN
MAJOR
VERAS — Faleceu, ante-ontem, o maln Washington Veras, enge(or _''
nheiro militar, formado pela Escola
Técnica do Exército servindo á disposii-ão dr Ministério da Aeronáutica.
nó Serviço de Bases e Rotas Aéreas,
lendo a si-u cargo a chefia do DrparPertencia
Inivento de Comunicações.
csüo extinto; que gozava de grande "Turma onlrc seus enmnnnhelrps, a
da
salda
''
Dourados",
ma LagU-ui
E • Ia "'"" ir em 7 de Janeiro de
')) e a Aerpriputlcn 111UÜ7.
zerain-se representar nn seu enterranieiilo que se realizou, nnleirii "o cemiterlo de São Francisco Xavier.
DR, JOSi: ANTÔNIO DE ALMEIDA
110 — Pnleceit, em Recife,
1'HIIXA
no dia 1.1. o dr. Jos6 Antônio de Al..„.;da
imbuco, que loi lilülia de
destaque nos meios politlcos de Perlamhiico i-n'iu Mdn presidente do SeAssim que teve conheniuln estadual
•Mo d** n'-i« ** agradara <"» efiado
sr.
de seu pai o «eu filho
He saúde
"«port•¦,
pr. n • —"-i"o crnrt<"'<in
m.in" e romrrrunt» ne.'U rapitn! f.Ji•
bnr.iu psfa Recife, d» avIAo, não lo-

WV^^T^
E'UM
REGULADOR VITAMINADO

grando, porem, encontrá-lo com vida,
A família do dr. Pernambuco fará
celebrar no próximo dia 23, no altar
mór da Igreja de São Francisco de
Paula, às 9 horas, missa d-e 1.° dia.

"In memoriam"
CONTRA-ALMIRANTE OTÁVIO i'AVAE"S JARDIM — No altar-mor da
igreja de N. S. da Candelária, será
celebrada, hoje, às 10 horas, missa de
7.0 dia em sufrágio da alma do contraalmirante Otávio Tavares Jardim.
SR. MIGUEL GRUSSI — Amanha,
à3 8 horas, será celebrada missa da
7.° dia, na igreja de S. Francisco do
Paula, por alma do sr. Miguel Grussl.

Missas
CELEBRAM-SE HOJE AS SEGUtNTES:
Norma Volponi Figueiredo — 30.°
r"Ma' iz de Santana, às 9 horas.
Dulce Continha Barbosa Cavalcanti
— 7.° dia.
Igreja da Candelária, às
9 1'b horas.
José Joaquim de Sousa Pereira —
30.° dia.
Igreja de N. S. do Carmo,
às 10 horas.
Marivaido Machado de Queiroz —
7.° dia.
Igreja do Carmo, às 10 Va
horas.
Oscar Orlando Mouren — G.° mês.
Igreja de S. Francisco de Punia, às
8 '.i horas.
Amamla I.age de Magalhães — 7.°
Igreja de N. S. da Conceição
e Boa MdT-te, às 10 'i horas.
A"
Io Moreira da Rocha — 30.»
dia. Igreja de S. Francisco de Pauia. às 10 '¦! horas.
Dr. Otávio Ascoli — 7.° dia. Igreja
do Tngá. Niterói, às 10 horns.
1ip.ii>••¦ lit Novais — 7." rila. Igreja
do S. Francisco cie Paula, às 9 horas,
Flllvlo Maliiicíuiien — Igreja de SanI" 'Rita, às 9 horns.
Osvaldo rte Oliveira Carneiro — 2."
Igreja de N. S. da Conaniversário.
ia Morte, às 9 horas.
ceirão e
Dora Gomes dn Silva — 2." nnivrrsario. Igrejn de S. Francisco rie Pauln. :V íl I;í horns.
Tavares
Otávio
Ceiitm-nlmlrante
Jardim — 7." dia. Igrejn ria Cnndolarin, íis 10 horn.s.
Dr. José 1'iilro SaratfOça Santos —
Igrejn rir S. Francisco de
d." mês.
¦• '
ns.
Prof, flliillo Camila — 7.» rila. IgrrJa de Santo Antônio dos Pobres, às
10 nora".
Carlos Itiliilro Carneiro — 7° milIgreja dr S. Francisco d»
vcrsarlo.
Paula, às 10 horns.
rraMM"n Roarra cia lincha — 7.°
dia. Cnif'-ai Metropolitana, às 9 horas.
EU.a P*thare« — Igreja de -fi Franà; 10 horns
cisco de Pnula
<" ndnaldo Melo Moral» — 7.0 dia
Icrreja de N S do Csrmo, âs í Va
hor«s

ai

só poderá
prestigiar uma iniciativa
dessa ordem.
Alem disso, contamos com a cooperação de vários e ilustres maestros
Cario Pincclnato, cujo
destacando-se
valor como técnico teatral 6 lndiscutlvei. E sendo assim, terminou, tudo lan
crer 110 melhor êxito da nova oi-ganl/ação, fundada em sólidos princípios e
moldada cm diretrizes inéditas paru c
nosso meio.
E-pcrcxnos que todos se congreguem
sob a nossa bandeira. Ela é. toda frita
dr paz e dos mala altos desejos f.rln
arte brasllelrn,

No auditório da Associação Brasilelra de Imprensa, perante grande 1111mero de pessoas, teve lugar ontem, a
sessão
Inaugural do "Centro Lirico
Brasileiro", nova instituição que, como
indica o seu nome, se destina a fomentar entre nós a arte lírica.
Depois da reunião, na qual foi aprovado o eslaluto social e empossado o
diretório que dirigirá os seus cleslinoí,
diretório este composto dos maestros
Lorenzo
Fernnndez (presidente) José
Siqueira, Edoardo Guai-nleri, José Torre. Cai-lo Plncc.lnalo. Murilo de Carvalho e Silvio Plergl)i, procuramos ouvir este último, que assim nos lalou
sobre o Centro Lírico Brasileiro e
as
suas finalidades.
UM RUMO SEfJURO PARA A ÓPERA
NACIONAL
— O teatro brasileiro de ópera, disse-nos o ilustre empresário do Teatro
Municipal,
nào podia continuar como
vinha vivendo. Sua existência era e é
por demais fictícia e incerta. As belas
vocações que temos não encontram um
ambiente favorável para estudar convenlentemente e dal não poderem atlngir o grau de perfeição a que podiam
chegar se devidamente guiados no inicio
da carreira.
Atendendo a Isso, a essa condição da
precariedade de meios de que dis-põem
os cantores nacionais, foi que resolvetl-se criar o Centro Lírico Brasileiro,
cuja finalidade não é outra senão favorecer o artista patrício e preparar o
definitivo futuro do teatro de ópera
no Brasil.
A FORMAÇÃO DA NOVA
ESCOLA
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anuncie

presença... deixe que seu =j
Marque com traço indelével sua ||
sua

perfume o faça!
personalidade, usando os produtos

-
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I PARADY I
A CRIADORA DOS PERFUMES,

|

INESQUECÍVEIS

|

|
£

Remeia à Fábrica Parady — Rua do Matoso n.° 97, o envóiucro do Sabonete
acompanhado de seu nome, resiZotta,
'Í
dencia e Estado, e concorrerá a três maravilhosos
estojos, contendo todos os famosos produtos Paradv. . . a criadora dos perfumes inesquecíveis. . .

|
E
=
~j
=j
E

estojos encontram-se em exposição nas viirines da Casa Formosinho, Av. Uio Branco 14o,
a casa das gravatas bonitas e das luvas elegantes !

—
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Uma escola de arte lírica era realização que se impunha, já que não deveríamos continuar nesse regime de improvisações de artistas líricos, improvisações estas que. por maior valor e boa
vontade que tenham os cantores patricios, resultavam sempre ineficientes e
por assim dizer imiteis com rei?cão
ao desejado progresso do teatro naclonal.
Artista lírico não se faz sem vocaefio e sem multo estudo. Há um comser
plexo de fatores que necessitam
conjugados para a perfeita formação
do cantor de ópera. E isso só se podera obter, por meio de uma escola
especialmente para essa
organizada
fim. Eis o que vai fazer o Centro Lirico Brasileiro.
Promoveremos rigoroso concurso entre os valores nacionais afim de instrul-los e possibilitar, assim, a criação
do teatro lírico brasileiro.
O primeiro concurso será realizado
em janeiro próximo e depois faremos
de seis em
outros consecuttvamente,
seis meses, efetuando-se. cada fim de
temporada
que
uma
pequena
período,
constará de quatro óperas, sendo duas
nacionais e duas estrangeiras.
A ESCOLHA DAS VOZES
Esses concursos visam a escolha de
quatro sopranos, quatro melo-sopranos.
quatro tenores. quatro barítonos c quatro baixos, dentro do limite de 18 a
35 anos de idade.
Depois de escolhidos e admitidos a
freqüência dos cursos, serão os mesmoç obrigados a participar das aulas
pessoais e de conjunto.
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SENHORA! SENHOR1TA'
NAO DESANIME!
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Aspecto da instalação do Centro Lírico Brasileiro

VÁRIOS CURSOS
TÉCNICOS

Serão vários os cursos técnicos e es— Arte ccpecializados. como sejam:
nica — Ginástica rítmica — Historia
do teatro — Historia dos costumes e
Caratcrização, alem da parte própriamente vocal, visto como a escola se
encarregará do preparo completo, musical e dramático.
TARA A MAIOR DIVULGAÇÃO DA
ARTE LÍRICA
Afim de melhor expandir a arte IIrica e conceder maiores oportunidades
aos nossos artistas, o Centro preparará e promoverá espetáculos líricos para
Instituições particulares e para o públlco em geral, no Rio e nos Estados,
podendo aceitar contratos com o Governo Federal, Municipal e com partlculares. Poderá ainda realizar rcuniões de caráter artístico social e clvlco.
O EMPREGO DO CAPITAL
antecipado
Um ponto que mereceu
cuidado, por parte dos organizadores,
Qualquer
foi o emprego do capital.
entrada ou subvenção, será °'n repartida
—
nara as
50
maneira:
seguinte
da
o o pura
despesas de organização, e 50
a remuneração dos artistas, visto como
todos aqueles que participem das tempnradas experimentais serão compensados em spus serviços.
O CRITÉRIO NOS CONCURSOS
Desejo esclarecer ainda outro assimto disse o maestro Piergili. O Centro está aberto aos cantores brasilelros alunos e professores, Já one a sua
intenção é auxiliar a todos, indenendentemente de outros interesses que nao
sejam o da arte lírica brasileira. Queremos mesmo, a colaboração de todos.
E quanto aos concursos, estes terão
seivo espor Juizes os elementos que
flcolhidos em temno. pelo diretório,todos
candn porem inibidos de voter
rsquantos tenham ligação de qnnlqne
ronecle com os concorrentes, como
fedores nu como parentes.
GABRIEL A RESAN/OV1 VA PRESIDENC1A DE HONRA
— Como era natural, convidamos Gabrleb Besanzoni para ocupar a presla
riencia de honra do novo Centro ,n -suma homenagem que deveríamos. •uiiuo
cujo
tar a essa grande artista,

APROVEITAR FARELOS
A «UlWcnçn de preços niio comiires. Uhc
pensa, <¦ viu tudo pelos
lOsnícriilcltl
KOYA1. ou
ns
iis
i|iie estão iseiilns de jrusollnn o
lill
eslão pronlns pnra itplícucilo 'recomo se encontram nas laias
«SUMO o «51500, respectivamente
ç
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Rosina da Rimini
A cnntora Rosina da Rimini dará
hoje, às 17 horas, na Escola Nacional
o seu anunciado recital
de Música,
com o seguinte programa:
PRIMEIRA PARTE
G. Paisiello — Nei cor piu non mi
sento.
Brahms — Nima Nanna.
S. Donaudy — Ah mal non cessate
Solo de piano.
A. Gluckmann — Amor.
A. Costa — Canto da Saudade.
Solo ei? piano.
uma
flor
F. Mignone —
Quando
desabrocha; El clavelito en tus lindos
cabellos.
SEGUNDA PARTE
Carlos Gomes — Guarani JCera una
un
volta
príncipe) — Solo de piano.
Puccini — Bohcmia iValsa da Musettai — Solo de piano.
Verdi — Traviata (Sempre liberal.

OS PRÓXIIV:3S
CONCERTOS
DEZEMBRO
HOJE — Rosina da Rimini. —
Na Escola Nacional de Música, às
17 horas.
SÁBADO, 20 — Associação MuslConcerto dos
cal Pró-Juventude.
sócios junlors. A. B. I., às 17 horas.
SEGUNDA-FEIRA, 22 — Pianista
Míriam Freire Castro. E. N. Música, às 17 horas.
TERÇA-FEIRA, 23 — Alunos da
—
professora Rute Araújo Viana,
A. B. I., às 15 horas.
SÁBADO, 27 — Orquestra Slnfônica Brasileira. Ginásio do Fluminense, às 17 horas.
—
José
Tonor
27
SÁBADO,
Amaro.

DR. PEDRO DE CASTRO
UNIVERSIDADE
DOCENTE DA
— Tuberculoso
Clinica
médica
It. Mifrncl Couto, 5 - 3.°, do 4 às 6.
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LINIMENTO SEDATIVO

A Fábrica de Cera Royal deseja
muito boas festas a toda a sua
vasta clientela e avisa a todos
os que forem possuidores da
lelra "Y", do concurso relativo ao escovão, que, embora
sem as demais letras, estão conviciados a vir apanhar o escovão,
até o dia 31 do corrente mês.
Dessa data em diante, a troca
se fará somente com a palavra
completa — CERA ROYAL.

NATAl SEM VITORIA REGIA

CariimeloR
nflo tra/. fell.idnde. Adquira ou melhore» Bonhon»
-aros, mas
da Fabrica PATBONE. Jííkn «flu ou mnl»

SÀO OS MELHORES

s
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WHItAS 00 -STOWMSO.flGADO E INTESTINO!
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iUimilimi DE GIFFONloANTl ÁCIDO CHOU60G0 lAMTlVO

fRANCISCO GIFFON1 &ÜA.-RUA 1? DEMARÇO,1/-ftiP

"DERMOFLORA"
com planSabonete antissépticò, preparado exclusivamente
tas medicinais. Indicado ^S;rrit^õeSTda^Pele,_comic^es,
MEDICINAL
trièifas, eezemas, etc. - Produto da FLORA
— Fórmula do Dr. MONTEIRO DA SILVA
Publica
Licenciado pelo Departamento Nacional de Saneie
.'¦-¦¦:

'"

J. MONTEIRO DA SILVA & CIA.
Rua de S. Pedro 38 — Rio de Janeiro
A VENDA EM TODAS

AS FARMÁCIAS

E

DJÍOGAKIAS

Companhia Imobiliária
Santo Antônio
Copia autêntica da ata da Assembléia Geral Extraordinaria realizada em 6 de Dezembro de 1941
mil novecentos e qu-)"-1*»
As Quatorze hora.- do dia seis de Dezembro de e cinco, loja sede social
da
trinta
e um reuniram-se à rua Frei Caneca número senhores
acionistas da mesma Comnove
ConmanhlB Imobiliária Santo Antônio,
laassinaturas
as
conforme
ações,
mil cento e oitenta
ia representando
na
',.,.„
... ,'"'„„
fip nresenca Verificado nue todos os presentes eram acionistas
da Companhia, senhor
' número legal, o presidente
desta sociedade
sessão e convidon para secretario
Ãrthur Hortencio Bastos, declarou aberta a Dias Júnior. Dando In cio aos tradtt mesa o aoionlstt senhor Damião Antônio
a leitura
íniinfn
senhor nrestdente pediu ao senhor secretario para proceder
"Diário Oficial"
1
hikS ri» rnnvorflc?n da oresente assembléia, publicada no
novembroPfindo e primeiro de dezembro
do, dias vilfte e se°te e vinfe e nove de dias
vinte e seis e vinte e "ove de noowrente è DIÁRIO DE NOTICIAS dos
corrente. Concluída a leitura, o
íenn:ronró^mo passado e dois de dezembro
o edital que acabava de ser
conforme
seXr nresidènte exnos aos presentes que,
dar conhecimento aos senhoreji
lido a nre"ente assembléia tinha por objetivo
Diretoria da Companhia para legaliacionistas das providencias tomadas pela

EBoTe ^nfar!ea uln. K?« o f^t^^i»
Tesoureiro pela quantia de trêi
Nn lUro de receita à folha, fica debitado
Companhia Imobiliária Santo Ancontos e novecentos mil réis recebida do Sr.
de mil e duzentos para Oois mil •
toi°c proveniente de aumento de capital
setenta e sete. Rio de Jaou nhentos contos de réis conforme a verba númeroe
novecentos
quarenta e um O Ajudants
e io èm deTe" e e de novembro de mil
da Republica. Ministério do
o Tesoureiro do Selo. assinatura Uegivel. Armas
Nacional da Industria e ComerTrabalho industria e Comercio. Departamento
despacho exarado no requeao
cio Primeira Secção. Certidão. Em cumprimento
vinte e cinco de novemrinento de Companhia Imobiliária Santo Antônio, em
Diretor deste Departamento,
bro de m" novecentos e quarenta e um, pelo senhor
nesta
repartição sob o numro
certifico que se acham devidamente arquivados seguintes documentos : -ai
os
dezesseis mil selscentos e .sessenta e três realizada
em 12 de novembro de mil
•u-i da assembléia geral extraordinária,
de
mil
do capital social
novecentos e quarenta e um. que aprovou o aumento
contos de
e duzentos contos de réis U.200:0nu$000i para dois mil c quinhentos
b> — recibo comestatutárias;
alterarões
outras
como
réis (2.5OO:OO0S0OO), bem
efetuado no
nrobatorio do depósito de dez por cento (10 Tr) sobre o capital,
do capital; dl —
Banco <lo Comercio; c) — lista dos subscritores do aumentoaumento
í.o capital,
ao
selo
do
proporcional
Gula comnrobntorla dn pagamento
Nacional de Inefetuado nu Recebedorla do Distrito Federal. Departamento
de
auxiliar
dustrln o Comercio. Primeira Secção. Eu. Carmen Cumes digo Cruz. Dezembro de
escritório VIII passei a presente certidão, nio rte Janeiro, um rie
mil novecentos c quarenta e um. (Asslnadol Catmen Cruz — (sobre uma estamVisto, (assinado)
nilha rie cem mil réis e uma estampflhn de educaçãol.
Ernesto Jcncarclll nn Impedimento rio Diretor rin SecçSo". Terminada a leitura
lida pelo
certidão
conforme
a
aos
que.
presentes
o senhor presidente Informou
senhor secretario, haviam sido preenchidas todas as formalidades legnts. pelo
nue estava constituído o aumento rin capital social. Submetia, por Isso. A «provacilo dos senhores acionistas aquelas providencias afim de serem emitidas ai
nçôcs relativas no auinentn rin capital e entregues nns seus subscritores, Submellrin ã discussão foi aprovaria por unanimidade n proposta rio senhor nmslrtente.
Nada mais havendo n tratar, e como ninguém pedisse n palavra, o senhor presldente mandou suspendei n sessio pnra ser lavrada a presente ntn. Reaberta
n sessão, foi n nta llrtn pelo senhor secretario e, em seguida, posta em dls-ussSo
e nprovaria un.inlmemenir. E en. Damlflo Anionio Pias Júnior, secretario da
mcFn, n fiz escrevrr e assino rom todos ns senhores acionistas presentes. Çlo
(Asstnndo)
rir- Janeiro, seis lie dezembro de mil novecentos e quarenta e um
Armsnrto dn Valle
A--!hiir Hortencio Bhmos
Dnmi.lo Antonto Dlns .Innlnr,
Joflo d» OHve«ra.
José Nogueira da Silva
Bastos
Arthur do Vnile Bastos
Valf-ntlm Mnrtlnt da Silva. Waidtmat Corrêa Barbo»» Martins: Israel MiI nelro Nato.
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A ciência e a superprodução
agrícola
E' coisa sabida quo a grande crise que
afligiu a economia do mundo, em virtude
do "craclc" de Bolsa de outubro de I9'J9,
e que até hoje tem feito sentir as suas
conseqüências, foi provocada pela superprodução. E' bom verdade que muitos economistas tom invertido os termos do problema. Dizem que a crise íoi de sub-consumo e não do superprodução. Do ponto
de vista social e humano, é bem provável
que tenham razão. A capacidade de consumo dos habitantes da terra é muito
maior do que a sua capacidade de produção. Mns, as eondiçíídfc econômicas nãn
lhes permitiam adquirir e consumir todas

pl^rfo

ns utilidades produzidas. Dentro do nosso
regime econômico, havln, efetivamente, a
superprodução.
Esta, porem, ora multo mais acentuada nos produtos agrícolas quo nos incluatrinls. Acresce ainda a circunstancia do
que poucos são os produtos agrícolas de
facll conflGrvacilo, A grando maioria deles
6 consumida imediatamente ou em prazo
relativamente curto, ou então ficam Inutolul uos seus
dando prejuízo
tlllzados,
produtores,
* * »
Afim do combater não sô a superprodução geral dos artigos agrícolas, maft
motivada
a superprodução momentânea,
por safras dadivosas, têm os homens do
ciência se esforçado por conseguir para
os mesmos utilização diversa das corriqueiras.
A transformação do qualquer produto
agrícola, em produto industrializado, ofereco-llies a possibilidade de não só aumentar o consumo, como também de conservâção fácil, o quo vale dizer, resistência
no mercado.
Os esfor<;os naquele sentido têm sido
coroados de algum êxito. Aqui mesmo, no
1 Brnsil, temos em montagem uma fábrica

lnrlu.i
destinada a resolver o pro 'lema da
cstriallzaç&ó do café, Quando o assunto
tiver comercialmente perfeito, po oi'einos
transformar om cafellto cinco mllhOos^do
sacas, anualmente, produzindo nada:mo
nns de 200 milhr.es de quilos do plástico.
arMas, nno ê só o café. Para outros
obtendo
figos agrícolas estão os técnicos
Agora mesmo, õnçòntritmoav^m
solução.
do no\as
um jornal americano, uma lista
As
aplicações para produtos alimentícios.
nos
suas descobertas poderão proporcionar
to™** _"°
agricultores novas e valiosas
Entre os produtos reoMrtemonto
rendas.
acham
utilizados pnrn fins não culinários,
se os seguintes:
A cnsca de banana consBANANAS
OS
titue um artigo muito lucrativo parados
fruticültores. Os fabricantes transiformaminútil
do
na em canhamo, de forma que de futu
que era, pn<lerá_ ser empregada
de
000.000
4
de
ro. até ,ima"quantidnde
libras anualmente (1.814.400 quilos).
MANTEIGA - Um ãeido encontrado
a baneJ«
em manteiga rançou constituo
patenteado,
unguento,_ recentemente
um
contra gases vopara a pr otesko da' pele
nenosos.

CAFÉ — O café. brasileiro constitua
agora, a matéria prima pnra a cafellto'
um novo material plástico; Os grãos sãó
submetidos a um processo que om t.ransforma em pó, que é, depois, modelado sob
nressílo.
SORVA — Da casou douto fruto ex.
ácido
valioso
pura
t.rál-se um produto
possível a mistura
oinulfõos por tornar
de oleo com ngun.
MF.LAOO — No Carneglo Instituto ot
o melae,o tem sido transforTechnology'gasolina
com n redução dos h|.
mudo em
drntos oárbonicoB solúveis om arrua a um
oleo hidrn-carbonado. O melaco ostíi sonom álcool ir,.
do também transformado
aústrial a raziló de 200.nno galões (750,000
litros» anualmente nos Estados Unidos.
PASSAS — As sementes do uvas aoom vitamina F,
cns contém um oloo rico
"vitamina de tegumento". quo so espora
a
fabricação de cbaménoder utilizar nn
ticos.
.
,
. • ,
industrialmente,
Se tnis descobertas,
teremos enconderem resultado positivo,
trndo uni meio não só de combater a sunerproducão; mns também dn estabilizai
os preços," dando maior firmeza á economia
agrícola.
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Paula, do 29." Batalhão de Caçadores, Batalhão de Caçadores, para vir a esta
Idem
2
4$630
Londres
Suiça
Km
Bano
de
ferias.
em gozo
O mercado cambial abriu, ontem, com
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Unidade: Vlademir Fernandes Bouças. exmo.
ms., t/e.
York.
3
Em
N
FEDERAIS :
10S460
—
De
PESSOAL.
MOVIMENTO DE
10S460
%
Hole Ar.:»riot
peso uruguaio .
Vi
Va
do 15." Batalhão de Caçadores, por ter gunda Região Militar, de acordo com
t/v.
ms.,
3
York.
Em N
198.025.946
—
t'655
do
oficial.
incornecessidade
Retifico
a
G.
Mv,
S.
da
I.
111
por
o
art.
$655
iil 10 0
r.',. £ . • , 62. 0.
Peso chileno . .
de seguir para São Paulo, onde gozaCambio & vista:
Fundlng, 5
COTAÇÃO DO PREÇO DA GRAMA DA PRATA
42. 0.
43.;'. 0
rá o resto do transito, conforme per- pnração do sorteado convocado Luiz. serviço, a transferencia do segundo te.
1941
t/v,
taxas
Lisboa.
s/Londres,
seguintes
i
das
Fundlng,
s
aquisição
Novo
fixou
Brasil
afixem
para
A Casa da Moeda
O Banco do
100 20
0.
14. 0 0
missão, recolhendo-se fi. sua unidade filho de Salvador Squilnce. e Maria nante da reserva convocado Francisco
100 20
livre
por £. escudos ....
Conversão. 1910.'.; 4 7o , 14.
moodas de prata do antigo Imoerlo e da' Repúlogo após; priiiicfros-íeiieiiícs — Ha- Soullace. da classe de 1920, natural do de Almeida Morais, para a Segunda nara compra no cambio
15.10. 0
Cabo.
. . . 10.10.
Lisboa. s/Londres, t/e*
ctlas A vista
1913, 5
60
respectivamentt
A
Emp.
98
%.
e
157
em
segun%
aglos
de
Independente
de
Fronteira
bllca
os
Companhia
designado
Federal,
Distrito
do
80
Silveira,
99
da
de
Souza
roído França
99-80
78365»
oor £. escudos ....
78S570
de 1931, 5 Te.
78$170
Fundlng
Libra "arca". . .
para as do antigo cunno colonial os aglos de:
fi. 0
1/9." Regimento de Infantaria, por tor da chamada para o Batalhão Escola, e não como publicou o Boletim Inter"B", de 40 anos , . 41.10. 0
19S540
19Í520
19*470
505 % as dos valores de $020. $040 e $000: 509 %,
vindo gozar um período rie ferias nes- da Primeira para a Segunda Região no desta Diretoria do dia 4 do cor- Dolar
'
5S590
de
$26«.
a
440
ESTADUAIS
%
de
rente.
e
o
e
tfl40
compensado
de
Marco
Militar.
$160.
as
co$320
ta capital, com permissão cio sr.
32. 0.
4S'BJU
— De sargentos. — De acordo com
DE
INSPEÇÃO
DE
Distrito Federal. 5 7c '}•
RESULTADO
Peso argentino ,
Quanto à prata fina, a sua aquisição é feita è
A Bolsa de Títulos esteve, ontem, bastante
mandante da Terceira Reatão Militar;
— Em ins- a determinação contida no Aviso nn- Peso uruguaio .
103260
em
R. de Janeiro, 1927, 7
razão do $220 a grama.
Lauro Almeida Bandeira de Melo, por SAUDE DE FUNCIONÁRIO.
animada e firme, cujos negócios foram feitos
..
t620
Baia. 1828. 5 CU . • ¦
ter sido transferido do 7." Batalhão de peção de saude a que foi submetido mero 2.9(57-Ingr. 1, de 3 de outubro Peso chileno .
escala mais desenvolvida, como se ve a seguir:
MOEDAS DE OURO
2 0
Banco do
Pará, 5 To
Para compra no cambio oficial, o
Caçadores para o 2." Regimento de In- pela Junta Militar de Saude da Dlre- de 1941. é classificado no 2." RegimenVENDAS REALIZADAS ONTEM
6S780
City of S. Paulo Impro. .
Libra 171$335 l| Franco
tintaria e apresentar-se na unidade: toria de Saude do Exército, em sessão to de Infantaria, o terceiro sargento Brasil afixou as seguintes taxas:
Apólices
gerais:
—
8075000
A 90 dias d vista Cabo.
6Í786
vements and Freehold
Cordeiro de n. 223. de 12 de dezembro do corrente Antônio Pete de Barros Correia.
aspiranfes n oficial
Dolar 35S194 li F:anco suíço
120 D. Emissões port.
0. 0
— Retificaçtio de transferencia. —
06S410 063491!
8063000
65S910
Co. Pref
Deus França, do 14." Regimento de ano, por conclusão de licença, o escriLibra "área" . . .
'.!
Idem
3
10S500 16S520
do terceiro Dolar
a transferencia
16S460
8°^°°°,
Nova York
TÍTULOS DIVERSOS :
Em
Infantaria, por ter entrado em trân- turarlo padrão F, João Alfredo Costa, Retifico
Idem
31
da
ata
85720
sargento
copia
Cândido
de Mesqul- Peso uruguaio .
Francisco
812S000
sito a partir de 13: Mauro Borges Tel- desta Diretoria, conforme
Bank of Lond. & South
5 Idem
'. .
6.
6.
foi dado o seguinte pare- ta. do Contingente dn Fabrica de PI810S000
América, Ltd. . .
REPA8SE AOS BA' COS
NOVA YORK. 17. *
Xelra, do 7." Regimento de Infantaria, de inspeção,
2 Idem
785570
- "Precisa tle mais 15 dias para ouete para o 23." Batalhão de Caca"área"
5.
cer:
Anterior
783570
795S000
a
em
trânsito
Hoje
comp.
entrado
ter
partir
S Paulo Oa? Co. Ltd. .
Libra
por
Cautelas
Idem
50
783870
dores e não 17." Batalhão de Caçado- Libra "área" comp.
78J870
7985000
de seu desligamento da Escola Militar o sen tratamento".
Brazillan Wnrrant. Age.
• • ••
150 Idem
4 04
16S560
* 04
0. 6.10 Vi
LICENCIAMENTO DE SARGENTOS. res. conforme publicou o Boletim In- Dolar (oficial) . .
B/Londres, t. tel., p/£ *
163580
800SOOO
e seguir para Goiânia com permissão;
& Finance C. Limited
120 Idem
—
serviço
ativo
do
terno
licenciados
29
de
novembro
de
276,
de
n."
Foram
25.°
do
de
Andrade,
2.32
8685000
Rodrigues
Kleber
<t Wireless. Ltd.,
2.32
ocupada
-•
nãu
Cables
<.
..
Cabo:
..
S/França,
..
Reajuslamento
31
66.10. 0
163580
65.10. 0
163580
8663000
Batalhão de Caçadores, por ter entra- do Exército, das unidades que abaixo 1941.
4 03
ordinárias
*o.i
S/Llsboa, tel.. p/Eso .
¦
160 Idem
De praça. — Transfiro, da Se- Dolar
4255000
do em trânsito e seguir para Sobral se mencionam, os seguintes sargentos:
LIVRE ESPECIAL
9 20
Oceau Coal & Wilsons,
9 20
de 5003
tel por F S.
Idem
5
S/Madrld
Terceiro
SlquelCasemlro
sargento
0.
Companhia
Independente
de
7
gunda
2.
recoVi
0.
Fecham
e
Reab.
com permissão
Abertin-a
posteriormente
23.90
'de
Ltd
S/Estocolmo, tel. p/£. Kr. 23.90
20 Obrigações - Tesouro 1939 .. 1:0105000
Caçadores, no Guardas para o Contingente do Asilo de
205100
lher-se fi sua unidade: Aírton Rodrl- ra, do 1." Batalhão
20-100
Chemical In1:0203000
23 35
compra
Dolar,
35
Imperial
23
C
Ferroviárias
tel..
Idem
27
p/F.
S/Berna,
findo.
novembro
de
Inválidos da Pátria, o soldado Laude1.
203600
próximo
1.12. 1 Vi
20S600
. . .
182S500
gues dos Santos, do 15." Regimento de dia 3 Terceiro
24.00
dustries, Ltd.
Dolar, venda .
24.00
S/B. Aires, lei., p/Pe. .
58 Municipais: Empr. 1906, port.
sargento José Tleves de Uno Gonzaga.
Infantaria. Humberto Cavalcante Porto
182S000
Leopoldlna Rallway Co.,
Cabo:
Idem
327
Aires
0. 0
PROMOÇÃO DE SARGENTOS. — FoItuenos
203630
Km
r.c.
20.
0.
0
20.
e Murilo Gomes Ferreira, do 18." Bata- Alencar Dias Pinto, do 27." Batalhão
20$630 —
1935 ,
1865000
Ltd., 6 Vi
Dolar, venda ¦
9 Idem 1920
lhão de Caçadores e Silvio Silveira, do de Caçadores, no dia 13 do corrente, de ram promovidos ao posto Imediato, nas
193S500
Ltd. ("A"
AIRES. 17.
BUENOS
Bank,
Lloyd'3
dos
1535
as
segulnEstatuto
1G9
do
Decreto
afixadas
art.
100
o
os
com
abaixo
se
unidades
acordo
foram
mencionam,
oue
do Brasil
„„„
No Banco
19.o Batalhão de Caçadores, por terem
2.10. 6
Anterioi
2213000
Sliares)
Fecham., à vista, livre: Hoje
17 Empréstimo 1931
seguintes sargentos:
entrado em trânsito; Artur Aníbal do Militares.
tes'"taxaa'"parã compra de letras cm dólares so17 00
City
2205000
de Janeiro
Rio
S'l,ondres. £. t/venda H 00 P.
- Terceiros sargentos Osvaldo Alves
Ao posto de sargento-aludante. bre Buenos Aires:
Idem
244
,
Rego Lins Filho, do 9." Batalhão de
0.
16
90
0.17. 4
325.00(1
Impr. Co. Limited . .
S/Londres. E. t/compra 16 90 P.
Oficial
Livre
31 Prefeitura: P. Alegre, 3 Vi % •
Caçadores, por ter entrado em trftn- Siqueira, Osni Gonçalves da Silva, Mil- no dia 4 do corrente, o primeiro sar419.50 P. 419.00
0255000
100$, t/venda
Mills & GraYork.
Flour
S/N.
..
Rio
da
Silva,
Minas
7
Barbosa
94
port.
Miguel
Estaduais:
ton
Castro,
9."
ReNelson
Aqiilnl
Neto,
desliga15
do
de
seu
data
pento
da
sito a partir
19S520 165500
A Vista
3. 9
9. 0
419.00 P. 418.50
181S000
1.
narles. Ltd
S/N. York, 100 S, t/comp.
469 Minas 1934 - 1.» Serie .. ..
mento da Escola Militar; Augusto Ce- Maurício de Almeida c Silva, no dia 3 cimento de Tnfantarla, conforme auto195503
6$487
30 dias
0. 0
1805000
S. Paulo Rallway C. Lt. 45. 0. 0
Oficial:
Idem
19
sar da Fonseca Lessa, por ter sido re- e Atalde Silva, no dia 9. tudo do cor- rização da Região.
dias
19S486
16$474
80
17
00
17 00
1805500
•¦
8/Londres, p/l, t/venda .
Ao posto de segundo sargento, no
Western Tel. Co., Ltd.,
,
400 Idem
tlflcada a sua classificação do 14." Re- rente mis, por conclusão de tempo,
90
dias
19S470
16S460
0. í
101.
15.00
0
0.
15
00
181S000
Sam- dia 5 do corrente, na vaga de monitor,
S/Londres, p/£, t/compr.
4 & Deb. Sfocl: . . . 101.
.
152 Idem - 2.a Serie
gimento de Infantaria para o 19." Ba- todos pertenciam ao Regimento
Câmara Sindical de Corretores
1813500
TÍTULOS ESTRANGEIROS
em pato.
o terreiro dito Antônio Rodrigues PaiIdem
Montevidéu
de
Caçadores e entrado
Lm
talhão
201
1805000
Emp. de Guerra BritaPERMISSÕES. — Concedo as seguln- va, do Centro de PreDaração de OftBOLETIM DE COTAÇÕES DE CAMBIO, FIXADC
transito a contar do desligamento da
297 Idem
MONTEVIDÉU, 17.
10. 12
1845000
nico, ii "r, 1927-17 , 10.10. 0
EM 15 DE CORRENTE
elais da Reserva da Sétima Região Mltes permissões:
Escola Militar.
17 Idem - 3.» Serie
n/o.
n/c.
.
.
£.
i/venda
2.»
S/Londres.
do
Ao
81.12
Livre Especial
lltar.
capitão Osni Caldeira,
1835000
— De sargentos e reservistas, em 1S
2 ii % . . . 81.10.
Consols,
Oficial
••
••
>.
••
Idem
10
n/e,
n/c.
.
.
£,
t/comp.
3'Londres,
793570
Ao
gozar
795570
de
Infantaria,
—
para
Segundo sargento José Regimento
Lbs. área
t* corrente
posto de sargento-aludante, o Londres
Arcebispo de Florença, do 5." Regimen- ferias em Cambuqulra, Estado de Ml- nrlmelro sargento Carlos Silva de AlEm Nova York
Em São Paulo
Alta parcial de 5 a 8 pontos, Exlst em sarior. 405500; ano passado, ....
buquerque e aos de primeiro e segundo
to de Infantaria, por ter de regressai nas.
cas de 80
desde o fechamento anterior.
Ao capitão Urbano Pinto de Abreu, sargentos, respectivamente, os segundos
NOVA YORK, 17.
183000.
à sede de sua unidade por conclusão
1.289.900
1.309.500
DO
DIA
17
MOVIMENTO
quilos
ABERTURA
N 4, disponível por 10 quilos
dt ferias; terceiro sargento José Ferrei- designado instrutor do Corpo de Fu- sargentos Moisés Fleurv e terceiro r'Uo
transito Allnlo Soares Silva, todos do 14.» ReO mercado deste produto funAme. Futures:
para gozar
Exportação:
ABERTURA
r» Borges, do 5.» Regimento de Infan- ílleiros Navais,
(i.iole) — Hoje, 423500; antecom
os
calmo,
Ent.:
Hoje Ant,
rior. 423500; ano passado
gimento de Infantarl-i. no riia 9 do clonou, ontem,
teria, por ter de regressar a sede de nesta capital.
(Contrato C)
10.000
Santos . . .
Ao segundo tenente Marlano Hen- corrente, conforme autorizarão do ex- preços Inalterados e sem maiores
n/c
Em dezembro .
195000.
MU Corpo por terminação de ferias;
200
Vend.
Brasil
Comp.
Ent.:
16,53
celentfi;slmn senhor ministro.
Em janeiro . .
atividades.
O mercado deste produto fun- Sul do
—
sa47.712
Hoje,
425800
Embarques
Em
dezembro
15.90
16.80
AINDA PERMTPPAO. — Concedo as
.
Em fevereiro
Os possuidores declararam coontem, firme, com os
cionou,
ano
435300
44.505;
10.200
pasanterior,
433200
Total
.
cas;
.
Em
17.05
janeiro
293000
seguln*"'; permissões:
16.96
Em março . .
tar o tlço 7, à base de
preços Inalterados e negócios
445000
43S70U
sado, 71.984.
fevereiro
Aos ennltão Heitor Eusorglo de por 10 quilos, na tábua, e foram
Em
17.10
17.0!
Em
maio
...
animados.
Em Nova York
445700 455100
Entradas — Hoje. 35.511 sa- mais
Em março .
Oliveira e Silva e s»"undo tenente da vendidas, durante os trabalhos,
17.10
Em outubro .
ano
60
32.507;
pas40Ç500
POR
4G5000
QUILOS
anterior.
COTAÇÕES
cas;
abril
.
.
Em
reserva convocado Mlsuel Pereira, do 2.911 sacas.
Fechou calmo.
Mercado calmo.
NOVA YORK, 17.
65WIO a 68S500
465700 475000
Branco cristal.
Ouartel General da Ouinta Região Mlsado, 34.142 sacas.
E"m maio
Baixa de 9 a 10 pontos,
ABERTURA
44$000 a 405000
475300 475400
Mascavo reg.
Existência — Hoje, 1.591.194
COTAÇÕES POR 19 QUILOS
litar, para gozarem ferias, respectivaEm junho
de o fechamento anterior,
. . 60$000 a 58$000
475500 485100
(Contrato 4)
mente, em Pelotas IRlo Grande do Suli Tipo 3, 31$300 |l Tipo 6, 29$800
sacas; anterior, 1.603.395; ano Demerara
Em Julho
1.896.075 sacas.
47S500 485300
MascBvInVn — Não há —
Tipo 4, 30*800 || Tipo 7. 29Í300
e capital de São Paulo.
Em agosto
passado,
Ant.
Hoje
Ent.:
Ao canltão Amaurí Benevenuto de Tipo 8. 30J300 II Tipo 8. 28$800
— Saldas para os Estados UniMOVIMENTO DO DIA 10
Vendas — 27.000 arrobas.
',
Sacos Em março . , 2.67
2.67 Vi
Lima, do 32." Batalhão de Caçadores,
Pauta mensal — Estado de Mldos 80.410 sacas.
Mercado estável.
PPEOOS CORRENTES
66.425 Em maio . . , 2.68
Stock em 15
café
adido à Escola de Estado Maior, para nas, café comum, 2$800;
2.67 Vi
FECHAMENTO
Moinho Inglês:
Vitoria
Em
2.70
2.70
Entradas:
fino, 4$10C.
gozar ferias nesta capital.
Vi
,
.
.
Em Julho
Ao segundo tenente Jaime cie PaiTipo "Seherana" . . . 5CS0CI
De Pernambuco 11.000
2.71
Em setembro . 2.71
Pauta semanal — Estado da
Ent.
Comp. Vend.
Moinho Barra Mansa:
6.000
va Belo. do lã." Batalhão de Caçado- Rio. cafu comum. 25200
MOVIMENTO DO DIA 17
De Maceió .. ..
EstiV. Estav.
Mercado . .
525001
Tipo "Catlti" ....
42f800 435200
Em dezembro
res, para gozar ferias nestn capitai.
1.000 18.000
De Campos . ..
não
o
lipo
7
calmo,
O
ano
funcionou
passado,
mercado
O
Ao ainlrante a oficial Horoldo
Moinho da Luz:
435200 435300
Em Janeiro .
foi cotado.
"D
no
7/8,
preço
tln.i
o
cotando-se
.
535000
K" . . . .
Tipo
Martin- Meireles, rio 26." Batalhão d«
84.423
435800 445000
Em fevereiro
Tola!
de 233900, por 10 quilos.
Caçadores, para gozar o trânsito em
14.833
MOVIMENTO DO DIA 15
Em marco .. . 453000 455100
Saidas
Aires
Em
Buenos
funcloalgodão
CAFÉ
de
UO
mercado
O
ESTATÍSTICA
São Luiz, Estado do Maranhão.
Sacas
46SOO0 465300
Sacas
calmo, com os pre- Em abril . .. . 463900
BUENOS AIRES. 17.
Ao aspirante a oficial Beatty Tel- Stock em 13 ..
310.742
475)200
69.592 nou, ontem,
Stock em 16
"FECHAMENTO
regu- Em maio . ., .
entregas
e
inalterados
Entradas
62
ços
xelra Sala, do 26.» Batalhão de CaçaEntradas:
473100
'475200
Em
.
.
,
.
junho
—
lares.
Embarques ........
Preço por 100 ks.:
dores, para Ir a São Paulo, dentro do Leopoldlna . .. 3.377
Paulo
475300
485100
Em
São
.
,
Em
.
Julho
207.746
Aat.
Ent.:
Hoje
Em stock
tr&nslto.
Central . .... 3.274
. . 47S800 485100
Em agosto
COTAÇÕES POR 10 QUILOS
MOVIMENTO DO DIA 17
,
Ao segundo sargento Roberto Ut- Reg. Flum. Rio
Tipo Barleta p,|
878
500
arrobas.
Vendas
longa:
Seridó-Fibra
207.808
8.85
6.85
Brasil ....
Jas Borla, da Segunda Região Militar, Reg. E. Santo ,
500
8.029
Preço do disponível no fechaMercado estável.
WISO — O governo suspen60)000 a 615000
Tipo 3
para gozar ferias nesta capital.
mercado:
do
mei»to
York
Nova
—
Em
EXONERAÇÃO DE OFICIAL.
deu os negócios para o futura
For
595000 a 595509
PRBÇ03 DO DISPONÍVEL
318.771
Total
Somenos . . . 60$000 a 61$OO0 Tlpj 4
necessidade do serviço, exonero o see íl.xou o preço de 6.75.
Embarques:
Mascavo . . . 46$000 a 47$000
BertOes-Plbra media:
Comp. Vend
NOVA YORK, 17.
gundo tenente da Reserva convocado E. Unidos .. .. 2.500
cristal. 711000 a 72JO01
Branco
Arlstides Cabanas Machado, do cargo Cabotagem . ..
53 $000 a 545000 Tipo
2.647
465000 47W00
147
Tipo
ABERTURA
Mercado Xlrme.
de delegado do Serviço de Recrutamen»
415000 a 42$000 Tipo
44$000 455000
Tipo
(Contrato Santos)
ABERTURA
to do Município de Estrela (Rio Gran316.124.
Tipo
401000 41J000
Ceará-Fibra curta:
Em Pernambuco
Total
Ant.
de do Sul) e o transfiro da Oitava
Hojo
Ent.:
NOVA YORK, 1
Nominal
1.200
Tipo
Consumo
local
8.26
8.26
a
Primeira
ClreunscricEo de Repara
RELATIVO AO
Em dezembro
Ant,
405500 a 41 $500
MOVIMENTO DO DIA 17
Ho;
Ent.:
Tipo
Em Pernambuco
BELVTORIO DO rmVETOR-FRESiniSNTE,
8.44
crutamento, afim de exercer o cargo
8.45
Em março .
8,46
Em Janeiro
Matas-Flbra curta:
8.45
314.924
,
EXERCÍCIO DE 1940
8.54 Sacas de
de adlunto na mesma Clrcunscrição de Stock em 15
.
maio
.
Em
8.53
MOVIMENTO DO DIA 17
Matas-Flbra curta:
Em março
.
Idem, ano passado .. 524.292
Ant.
Hoje
8.64
ks.
60
.
.
„ "e",. ._ „.,,„„ 11 dos Estatutos, Recrutamento.
Em
In. Acionistas
julho
Nominal
S.54
Tipo
Em maio
•
do artigo
(a.) — Tenente-coronel Otávio Mon- Entrac\xs até 15 .. .. 60.272
Etav. Estav.
8.74 Mercado
Hoje
Ant.
Em cumprimento ao disposto na alínea
setembro
Em
35$500
Tipo
35JO00
a
3.55
Em
até
13
61,627
Saldas
¦
Julho
gerais
585000
feiro Ache, diretor interino de Infan585000
Estnv
«hJ^Tn à 'exercício'
3Lclacão de VV. SS, o relatório referente às contas e atos pratl
1.»
Fraco
Fraco
Mercado
de
Estav.
.
.
.
Usina
Mercado
U::af,
194(1 O taria.
Mercado .
ao
EStl:
Café
revertido
nlcot.
nlcot.
desDO
DIA
16
administrativo que findou em 31 de Dezembro Ueresultados
3.»
de
Preço
do
sertões:
MOVIMENTO
Usina
1
de
«d?, no
ponto,
Alta
parcial
rigorosamente e os
stock desde o 1.° de
Artsteu
Confere: — Major
Catío
50$000 505000
Cristais .
Somo programa de ação vem sendo executado como
de o fechamento anterior.
21.340 Tipo
o. balanço que scra Mazaa, chefe Interino do Gabinete.
525000 52ÍO0O
prova "Olaria
julho
68.338
495200 39$-"O0 Slock cm 15
•btldos são os mais satisfatórios e promissores
Demerara
ABERTURA
Esperança"
denominada
Entradas:
Matas
34$500 345000
a fabrica
34$700 345700
3.a sorte
Julgado por VV. SS., Em relação s"ociedade
(Contrato Santos)
informo que durante
Santos
1-1-40
Em
394
desde
Da
Paraíba
Entradas:
.
.
NOVA YORK. 17,
9(500 95500
Diretoria
de
Artilharia
Ant.
Somenos
Hoje
quTse° aohravaTMr«íááda"-à"«;MÍÍ
Ent.:
a
666
1.060 Hoje
1.000
500
95000 95800 De Natal ...
• ano de 1941 deverá ser ultimada j. compr» conforme entendimentos
MOVIMENTO DO DIA 17
ABERTURA
12.64
çom
12.64
Em dezembro
1 J l.o de set. 88.900 87.900
sao do inteiro conhecimento
65800
65500
DISTRITO FEDERAL. EM 17 DE
firma proprietária A. Avellar & Cia. Mda., os quais
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52
SAGRES"
VIO-ESCOLA
do
governo
solidariedade
de
deferido,
atitude
Total
—
r
2.000 METROS
20'000$000:
87 40
53
1—1 Cassino
METROS — 10:0008000Buster Keaton
DE EMPRÉSTIMOS
"BETTING"
brasileiro à grande' nação irmã, os
CARTEIRA
30
15,40
55
HORAS
AS
52
2 Seymour
*..
Onlx
Estados Unidos da América do Norte, 2—3 Nhã Duca
52 35
QUILOS
AS 17,40 HORAS
Demonstrativo do movimento:
— PRÊMIO 1—1 Bonltlnha
vitima de traiçoeira agressão, os se48
60
50
QUILOS
CARREIRA
Mnrumbl
TEPCKinA
mprístl20.486
"Pelotas,
Totais nnteriore.s
"WDAIATUBA"
15-12.
telegramas:
53
—
58
2—2
Aventureiro
48 60
.
guintes
1.600 METROS
Garço
1—1 Jaça . .
mos, na Importância de 41.825 400S000.
Imitatelegrama.
52
vosso
50
3
50
Bravos
Carocho
58
16hs.
.
.'
Taípú
,
3—6
15:000$000:
2—2 Camlnlto
no Distrito FeConcedidos, ontem,
58
57
48 60
3—4 Condtirú
Conjurada
mos seu procedimento. Bancários PeAS 13,50 HORAS
3 Viola . .
deral. 10 empréstimos, na importan50
57
48 60
5 Ponche Verde
sentimentos
cultivam mesmos
QUILOS
Ulara
lotas
3—4 Adonis .
"São
ela de 26:7003000. Autorizados mrn o
50
60
100
58
4—6
Camões
85
hs.
15,
27,
Paulo,
4—9 Oceano
5 Ballador
hft muito".
1—1 Taco .
" Azteca
interior. 2D empréstimos, na impor53
48
35
60
5'
telegrama,
10
Brincadeira
Cami
.
.
seu
recebimento
2—2
Rockmoy
4—6
Acusamos
Total geral —
* Isolda .
«0
tancia de 61:000000.
83 35
11 Tlpa . . .
transcrevendo dlzeres do que expedina Importância
10.S25 empréstimos,
ram ao chefe da Nação, relativo po— PRÊMIO
CARREIRA
fc 41.014:0005000.
SECUNDA
slção Brasil face conflito ora aflige
"CLARINADA" — 1.200 METROS
continente americano. Gratos e so— 7:0008000:
comunlexpressões,
lldarios aquelas
AS 14,30 HORAS
DAR.A este momento delicacamos que também telegrafamos sua
KS. Cts.
PATRIÓTICA INICIATIVA DO SINDIdia de Natal
aer
de
virtude
Em
mesmo
sentido".]''
excelência
do que é a escolha de um
1—1 Sedutor
58
35
11 MBJy^iF*-'-' 1
CATO DOS BANCÁRIOS DO DISTRTO
A CRIAÇÃO DO SERVIÇO ATUARIAL
a próxima quinta-feira e nâo
2 Dileto
.'
50
60
FEDERAL
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Mappin & Webb já
a Secretaria de Corfuncionando
2—3 Bali
48
3o
presente,
A classe bancaria vem apreciando
48
40
A propósito da Campanha Pró-De4 Tafetá
ridas, as inscrições para as reorganizou a sua variada exdecreto-lei 3—5 8candal
devidamente o oportuno
56
50
fesa Nacional, ora empreendida pelo
uniões dos dias 27 e 28 do mês
6 Sortllegio
50
35
Sindicato dos Bancários do Distrito extinguindo, a partir de l.o de 1aposição, pensando pelo sr.
corrente, serão encerradas seguno Conselho 4—7 Ourofala
50
30
Federal, numa demonstração de pa- neiro do próximo ano,
do
horas,
16
às
22,
do
Ministério
dia
Atuarlado
durante o ano inteiro. A preAtuarial
e
o
sentida-felra,
48
30
8 Dulclna
apelando
para os
triotlsmo,
" Allgurl
48
30
do Trabalho.
Reconhecida de Utilidade Pública por dec. 17.963, em 411011934. Edifício próprio
com os projetos nesse mes
acordo
mentos de brasilldado dos bínearios
ocupação da escolha de um
Esta medida velo, sem dúvida, traà rua Evarislo da Veiga n» 1S0. sobrado • Tcls.: 42-4595 e 42-4793 Expediente,» mo dia afixados, às 13 horas, na
do pais. no sentido de contribuírem
CARREIRA — PRÊMIO todos os dias ateis, das 8 as 22 hs. e aos domingos e feriados, das 8 às 18 hs.
com importância equivalcnto a melo zer grande tranqüilidade aos trabalha- TERCEIRA
"SERODINA" — 1.200 METROS —
presente condigno fica asSecretaria.
dia de salários de cada bancário, po- dores do pais, em virtude da ansle®10:000$000:
sim resolvida por Mappin
constantemente
causavam
dade
melhor
que
dendo os que estiverem em
AS 15,05 HORAS
Audir Bastos, Arzindo Sabate. Gerson
aqueles departamentos com , os seus
partisituação econômlr.o-flnanceira
KS.
Cts.
& Webb.
Martins Noronha. Antônio Moutlnho
resultados tecnico-atuarlais a colidicipar com importâncias mais eleva55 30
de Resende, Joseph Feldman.
rem, a todo o momento, afora incoe- 1—1 Arco-íris . . .
Em nossa loja o sr. encondas. para a aquisição de um i.u mais
53
35
Resultado dos exames *c motorneiUm presente sempre bem
rentes reivindicações de ordem adml- 2—2 Fatura . , . ..
aviões de treinamento para as forças
53 40
3 Arisca . . .
do
—
pro
consentimento
—
rns
efetuados
trará funcionários dedicados
6
órgãos
Aprovados
Alfredo
Com
como
nistrativa,
funções
oferecique,
é uma linda boi55 60
aéreas brasileiras a serem
recebido
Nada Mais . .
3—4
Dr. Alberto Alves, Antônio de Almeida Gonçalves,
ADVOGADO DE DIA:
L. de Paula Machado,
55 30
dos ao governo por intermédio do Mi- técnicos, náo poderiam desempenhar,
5 Cuscuz . . .
o ajudarão na escolha
legítimo.
Mario Maxlmino de Siqueira. Arcanlo prletario
crocodilo
que
de
Francisco Moreira.
sa
na
Secretaria
55 50
ontem,
entrada,
nisterio da Aeronáutica, a sua dire- como freqüentemente queriam e con- 4—6 Três Corações
Diniz, Osvaldo Correia de Sà Bene- ileu
a
Deixe
forme largamente tivemos oportunllembrança.
53 40
sua
da
ter7 Eli
toria acaba de dirigir aos Sindicatos
contrato
o
para
— vides,
._._; ~
Leonel Alves de Sousa, Ma- de Corridas,
PROCURADOR DE PERNOITE:
dade de comentar.
de Bancários de todo o Brasil, por
so- nuel João Freire Messeder, José Werceiras montarias assinado entro
cargo de Mappin 8c Webb
Parece que o recente decreto-lei dá
CARREIRA — PRÊMIO Norival, ft rua do Rezende n. 8,
via aérea, a seguinte circularQUARTA
Zúniga.
Telefone,
42-1700.
RuFranco,
brado.
bridão
Clemente
Faustino,
neck
"OPANIO" — 1.500 METROS —
"Dando aos estimados e valorosos o devido valor ao Serviço Atuarial,
o Stud Jabour e o
esta difícil tarefa. Lembre-sa
fino Arlindo de Paiva, Bernardo Andiretasubordinando-o
6:0008000:
da patriótica ora criado,
O profissional chileno montará,
colegas conhecimento
— De- tonio da Fonseca, Artur Martins PinJURÍDICO:
DEPARTAMENTO
o
TrabaHORAS
AS 15,40
domingo,
de
clássica
campanha que ora empreendemos, es- mente ao títulnr da pasta do
na
que Mappin & Webb serda
manhã,
ãs
11
horas
prova
to Lobo.
Ks. Cts. vem comparecer
condições
cujas
tamos certos de merecer o apoio de lho e obrlgando-o a cuidar, exclusiBento
PeAzteca,
os
associados:
sumario,
nacional
para
ve a Casa Real Inglesa.
54
35
todos os co-irmãos do pais. Movimen- vãmente, da parte técnica de nossa, 1—1 Brlse Coeur
reira da Silva. Luiz Conceição, na Nona
treino, ao que fomos sabedode
56
40
2 Pltangul
previdência social, o que, aliás, é tato idêntico poderá ser levado a efelVara Criminal; Orlando Teixeira e José
56
50
res, sáo esplêndidas.
refa grandiosa para um único depar- 2—3 Otário
to por esse prestigioso sindicato; e,
de Sá Pereira, na Oitava Vara CriEstacionar em local não permitidos
4 Ciclone
56
30
tamento, conlíeclda, como é, a comSalustiano será o jockey de Caneste caso, lembramos que, se pelo
minai.
P. 4442, 6353, 7386, 17307, 17484, 19498,
56
50
3—5 Capelo . , .
número reduzido de bancários nessa plexidade de tais serviços extensivos
mões.
27401,
29444,
33770.
21100.
21694,
6
Dallta
26219,
54
40
"ela"
a todo o pais.
cobrir a
localidade, for impossível
Se
— Movimento do 34348, 35000. 35427, 35891.
gosta
54
50
4—7 Maratá
AMBULATÓRIO:
quantia indispensável à compra de ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO
— La8 Sanharô
56
27
Desobediência ao sinal: P. 5834, 9117,
1941.
de
dezembro
de
escodia
17
viajar,
de
" Bulandi
um avião, o produto da subscrição
BRASIL
56
27
vaçens uretrais 18, lavagens veslcals 9. 11.994, 12455, 17228. 17306. 17453 13741.
—
mala
Amanha,
u'a
lha
local poderá ser encaminhado a cate
Viana
62ál.
18,
P.
26816,
Durval
S.
22906.
24570.
Indovenosas
Dr.
Foi aclamado presidente da Acso- QUINTA CARREIRA — PRÊMIO dllatações 7, injeções
sindicato que se encarregará de adqulInterromper o trânsito: P. 6281.
será realizado o
injeções lntramusculares 16, curativos
de
horas,
estojo,
com
12.30
ás
—
"CASSINO"
Brasil,
ni
Atlética
Banco
do
ciação
—
de
apaMETROS
1.500
maior
número
rir o
possível
Meio fio e bonde: P. 6573, 16070.
21, raios ultra-vloleta 8, ralos Infraao dr.
homenagem
em
almoço
recente assembléia ali realizada, para
infabricação
5:0008000 — COM DESCARGA PA- vermelho 10. Total, 107.
reinos, ofertando-os, juntamente com
Contra mão: C. D. 82.
o sr. Adolfo
RA APRENDIZES:
Durval Viana, recentemente nooi nossos, ao governo, em nome dos o próximo exercício,
Contra mão de direção: P. 61, 259,
"BETTING"
glesa.
10511,
10973,
9413,
7805,
núcleos bancários que houverem con- Shermann, conhecido esportista ban5225.
1628,
394,
meado diretor do Hospital Miguel
JUNTA MÉDICA: — Resultado: -. 11484, 12423, 17843, 19569, 23127, 25505,
AS 16,20 HORAS
st:'fyy-M Um relógio-pulseii . é
^1^—
será
trlbuldo. Aliás, a hipótese do nosso cario,
presidido
ágapo
O
Couto.
KS. Cts. Osvaldo Neves Carneiro, Avelino Joa- 25972
26003. 28267, 28274. 31199, 31261.
Vargas.
Benjamim
coronel
^^üM^^C^i^^lji^i','''yjlÚ
um presente que i :rá
Amaral,
José
Antônio
Pires,
João
quim
50 35
1—1 Marabout . . .
pelo
31824. 31978. 33093,' 34495.
dos Santos 3.", Abilio Joaquim Torça2 Galantre
50
35
445,
Falta de atenção o cautela: P.
^j^fef^^âfcjí^\\3k,™g!v V. lembrado dura.itr
to, com 30 dias cada um; Ernanl Au- 5928, 10930, 12070, 15415, 16920, 19811,
58
40
2—3 Braila . .!
Pe^Cí^Z^^^^^^SsSífcki^!^! longos anos...
gusto Jullo da Rocha Lima, José
Palal
53
30
20587, 23521, 39451, 31442. 33213, 33364
reira Pinto, com 20 dias cada um: Anl50
40
Mandão
P. 16246.
Desuniformizado:
bal Costa Branquinho Cruz, Benjamim
51
30
3—6 Gablno
Formar fila dnpla: P. 12115. 32219.
52 50
corrida
Oliveira e Sousa, com 10 dias cada um.
Maníaco
U-»o excessivo de busina: 3252, 8540,
Com o resultado da última
50
50
Aedo
11891, 31953, 34300, 35456.
ficou sendo a seguinte a claslfica52 35
FUNERAIS: — De 200SO00, pelo do
4—9 Iaml
ção dos concorrentes;
58 50
associado Delfim Fernandes de Brito,
10
Urucaré
50 50
matrícula n. 993, paeo a D. Alcina de
TAÇA "OLIVAL COSTA"
11 Ufcl
Sousa Brito; de 2008000, pelo do as\£~Vâ
—
1-A. Bastos
PRÊMIO sociado Luiz Martorell, matricula núCARREIRA
SEXTA
"BANGO" — 1.500 METROS — mero 12.054,
2-J. L. Costa Pereira .. "3-229
pago ao sr. Martorell
J^TÍm
3-Audir Bastos
5:0008000 — COJ1Í DESCARGA PA- Francisco.
E A
A QUILO
RETALHOS
\lt-íâ
4-Moacir Aguiar
RA APRENDIZES:
"BETTING"
13500
W8-219
DESDE
METRO
Moutlnho
5-Isac
—
20
hoReune-se, às
DIRETORIA:
- R. DA ALFÂNDEGA - 232
AS 17 HORAS
6—L. Nascimento Júnior ., 129-218
232
convocaestando
na
sede
social,
ras,
Kl. Cts.
.... 130—212
7—Nestor C. Pereira
a
superiores
Presidente Antônio
os senhores:
Nas
compras
dos
54 27
1—1 Falr Day . . .
8—Oscar de Carvalho .... "5—208
Francisco Artelro, vice-presidente José
" Kllva
retalho
um
81 27
2OS000,
ciaremos
1,2.lr",«,
9—Paulo Moneto
Marinho de Almeida, primeiro secreta52 35
"„
2—2 Êgaso . .
Sales
10—Geraldo
grátis.
,„«
da
Silva,
segundo
rjo
Antônio
Pereira
57 35
20-188
Chtpietro .
OUVIDOR, 100 — RIO DE JANEIRO
11-G. de Araújo Lins
Duarte da Silva, priOsvaldo
secretario
52
60
.... 110—165
Pojaquara
Gomes
Alcântara
12—J.
Magameiro tesoureiro José Manoel de
50
60
.
Mondesir
3—8
ÍÍ2-1»,
13-Gerson Cordeiro
lhães, segundo tesoureiro Abilio Fran52 60
Controle .
14—Rubens de P. Sousa .... "3-153
cisco Chaeas. procurador geral Joaquim
54 50
Lilith . .
",
Babo
15—Samuel
Vallm, bibliotecário José Joaquim Gon,?,
50 40
4—8 Serodlna .
™çalves e arqulvista Joaquim Batista da
16—Raimundo Chaves
50 40
9 Lido . . .
" Igarité . .
17—Eduardo Sisson
Graça e estão chamados os associados:
52 40
„„ ,;?
9Szl
Antônio Rodrleues de Carvalho, Raul
18—Manuel Miro
Record de pontas: 276S200 — EduSÉTIMA CARREIRA — PRÊMIO Vaz, Miguel Rodrigues e José Carlos
"ÊGASO" — 1-400 METROS — de Oliveira Lira.
ardo Sisson.
6:0008000:
TAÇA "A NOITE"
"BETTING"
DE
SINDICÂNCIA:
COMISSÃO
1°.
paises não coroados e que foram doAS 17,40 HORAS
1—Isac Moutlnho
sede social,
10
minados pelo Fuehrer: Áustria, TcheKs. Cts. Reune-se ãs 20 horas, na senhores:
Pereira
—
da 12» página)
2—Nestor C.
os
estando
convocados
(Conclusão
10
França, Hun55 35
coslovaquia, Polônia,
1—1 Montalvâ (•)
3—Oscar de Carvalho ..
Rodrigues, Adelino
Francisco
Relator
9
51 50
gria, Libia e a própria Alemanha.
Chaves ...
Galou
Augusto Junta Militar de Saude da guarnleão
4—Raimundo
Brandão, Lopo
de Almeida
50
40
3
dois cornos
de
O segundo dragão
Plumazo
5—Rubens de P. Sousa
Machado. Manuel Domingos Reis e Ma- de Natal.
54 35
O general Slkorskl chegou a Te- interpreta a Itália de Vitor Emanuel,
— Ao capitão
í
Rodrigues
Evarlsto
í-4 Catalpa
Aguiar
afim
de
dar
Moutlnho
das
Neves,
nuel
6—Moncir
52 50
de Artilharia
8 heran.
Pon
rei e imperador.
Nascimento Júnior
7—L.
parecer nas propostas dos candidatos Teixeira, do 6.'> Grupoferias nesta caA Espanha vai enviar um re52 is
8
chamado
Cadenera
apocalíptico,
O dragão
seguintes: — Francisco Alves de Je- de Costa, para gozar
8—Paulo Moneto
oci48
40
o
deserto
tropas
de
para
glmento
3—7 Arataú
também o antl-Crlsto dominará dusús, Delfim Dias Vieira. Jocellno Alves pitai.
9—Gerson Cordeiro
54 ao
J
Antônio
—
Brigada,
de
dental.
Pernambuco
General
(a.)
rante 42 meses, dos quais já decorde Olivelrn. José Luiz Gonzaga de Mou10—A. Bastos
53 50
37
As fortes tormentas na Libia re- reram 27, faltando apenas
Fernandes Dantas, diretor.
Sapateador
15.
ra, Aníbal Rocha.
Costa Pereira
L.
11—J.
56
50
do
Ama—
Alcibíades
ingleses
Major
Confere:
4-10 Aprlkose
' .duziram o avanço dos
Quanto aos homens que uscrão »112—Audir Bastos
51 40
"
Gabinete.
destruir.do
ral
As
Braga,
chefe
estão
—
11
Opulencia
indianas
tropas
COMISSÃO DE BENEFICÊNCIA:
nais nos braços e na cabeça; são oi
13—Geraldo Sales
12 RIenvenue .50 «u
do as colunas alemães no setor de nazistas assinalados pela iruz swàaSão enviados os pedidos feitos pelos
*9 60
14—Samuel Babo
J7 Alan Hamza.
13
Friant
associados Carlos dos Santos Cnnceltica.
15—J. Alcântara Gomes
, v//.
Ficou reduzida a atividade aérea
0
ção. matricula n.° 9.424; Daniel da SilO nome do antl-Crlsto é 660; é k
16—G. de Araújo Lins
(•) Ex-Mocetão.
va Rebelo, matricula n.° 8.877.
nazista na Libla.
5
soma de Hitler,
Mlró
pela numerologi»
17—Manuel
Os
intenum
mantêm
britânicos
°
árabe.
18—Eduardo Sisson
CONSELHO DELIBERATIVO: — Reso fogo de artilharia contra Sollum e
une-se extraordinariamente sexta-feira,
TAÇA "DANIEL BLATEB"
Bardia.
19 do corrente, às 20 horas, na sede
Novas tropas aliadas estSo IanCAPITAL FEDERAL, 17 DE DE249—383
Gomes
1—Paulo
social, para tratar do caso do dentista
—
BOLE1941.
ZEMBRO DE
ao combate na zona de Gaçadas
243-382
2—Zózimo Bittencourt
No dia 21 do corrente será levada
nove Qulrlno Alves Toledo, sendo necessária
TIM INTERNO N." 290.
-379 zala.
Foram cs seguintes os últimas
"José Cal- n presença de 51 senhores conselhei3—Moacir A. Carvalho .... 235a cena, no teatro República, a peça
O
norte-amemissão
chefe
da
Clássico
do
—¦
especial,
"O Prêmio da Nobreza", in'ei :alada
235—379
ganhadores
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS.
4—M. J. Carvalho
Iniciando a Casa Fernandes a sua grande venda
Médio, esti estumais uma ros.
corrido
mon",' que será
Apresentaram-se, ontem, a esta Dire242—357 ricana no Oriente
orientais e
alguns
5—Tobias G. Viana
o plane da ara- por dansas tipicamente
Teheran,
em
dando
com grandes abatimentos em todos os artigos, apresentara
vez no próximo domingo: -.
torla, os seguintes:
226—356
ser4
6—Osvaldo Loureiro
música árabe. A representação
da estrada de ferro persa,
Primeiro tenente Flleto Pires Ferpllação
dos seus preços para ponfronto de nossos fregueses:
1932 — 2.200 metros — 10:OOOSOOO
223—3S6
7—Edgar Guedes
levada a efeito por um grupo de amaRussia,
Xarau (F. Mendes), em I »; Jereira, do 4." Regimento de Cavalaria
221—316 afim de abastecer a
cs
srs.
de
Carvalhosa
P.
GRIPO ESTOFADO, do finíssima fabricaçfío, composto
8—A.
fazem
dos
dores
parte
quais
Indenendente. por ter vindo em gozo
280S000
(J. Mesquita), em l.o empacyron,
234-344
Jorge
9—J. B. S. Loques
Dumit Mauad, Elias Salomão,
de um sofíl e duas poltronas, por
3.o — Tempo:
15 de Janeiro
em
cm
de
ferias,
a
terminar
Algarve,
e
tados
.... 212—341
lm.SO
10—Elzon L. Ferreira
Abi Chahin, a srta. Alice Murad #
de 1942.
ETAMINES para cortinas em todas as cores, com
218—340
11—Gerson Bandeira
f,S50n
••
Segundos tenentes Osvaldo Sifert,
revelado que o general Dentz outros.
Foi
1933 — 2.200 metros — 10:0005000
de largura, metro
Pereira
....
215—339
D.
Chamada para hoje, às 7,45 horas, do 11." Regimento de Cavalaria Inde12—Lourival
Darlan
*
Om,!)0
Kosmos (A. Molina), em 1.9'. Yapara encom
modcrnSssimos
dcsenhos
om
216—337 recebeu ordem de
fturma A) — Antônio Mergado Bri- nendente.
j,,,-.^».^^
13—Artur Pires
por ter de recolher-se ao
tregar aos alemães a cidade rie Bei4Sftn"
tagan. em 2." e Rex, em 3.o — Tem- to, Manuel Teodoro
Seguiu para São Paulo o sr. Eduar»
198—322
Silva
G.
14—A.
Lorenzo
Rodrlmetro
de
Isirguru
de
Corno em oue serve, nor terminação
a primeira base do Mokdessi.
ruth, considrada
osono po: Hl" 2|4.
212—321
Roussouliéres
gues, Estacio de Siqueira Magalhães, ferias; José Alves Marcondes, da se- 15—G.
fato
Pnrn lm.SO rte largura; metro
— Embarcaram com destino a esta
1934 — 1.000 metros — 10:000b000
205—312 aeronaval do Mediterrâneo. Este
Anesio Leonardi,
da Silva
Clnclnato
Rodrl16—Alberto
conUnha.
classe
de
Im.üO
primeira
Bunda
cores,
com
(J.
as
encarniçada re- capital os srs. Jorge Ananias,
da
todas
Murici (O. Ullôa) e Simpatia
explica a razSo
dona
liso
FLAMÉ,
OOROURAO
200—302
Pereira,
EdMorais
Natallcio
Barbosa,
gues
17—Osvaldo
Nona Região
voendo
na
servir
pára
1215000
Faex-comissae
1."
oferecida
em
sistencia
pelo
Evelina Nemer Chama e Fuad Merhcj.
Mesquita), empatados
171—265
gar Alves dos Santos, Waldemlro Dias Militar (11." Regimento de Cavalaria
de largura, metro
18—Luiz Calmon
aliaos
exércitos
1-5.
117"
contra
rio
de
Vichy
Tempo:
—
3.o.
larvorlto,
em
Luiz
Batista, Pedro Cavlna. Ernanlde Man- tndrnendentel, por estar em gozo de
Record de pontas: 1:030$700
STORES de finíssimo filet com desenhos modernos,
— lO:O00S000 so Cabral, Murilo
dos.
Ós srs. Luiz Curi e Elias Zaldan
,1935 — 2.000 metros
Blackwall Cardoso 90 rilas de licença para tratamento de Calmon.
10$000
"Santo
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''econstrupor
3:0
COM
em
da
res da Cunha.
beneficio
Antônio",
em
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O alto
Prova regulamentar — José Mareta
Tempo: 124" 4|5.
ao capitão Jaul Pires de Castro, da
TAPETES de lado de cama," tipo pelúcia, em todas as
na proibiu a importação de merca- ção da matriz de Piracicaba, entreTurma suplementar — Pedro Paulo Escola Militar, para gozar as ferias re12S000
1936 — 2.000 metros — 10:0008000
garam ao pároco da mesma a ';uan'
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'
de
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—
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126
de
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Tempo:
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Francisco da Rocha. Dldime Arruda Grande dn Sul.
em 2.0 c Oh!. em 3A
transporte de material bélico para a nativos e contribuições diversos.
—
da Silva, Manuel Francisco Sales.
*
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Por
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de
2.000
para
15.
1937 —
publicado
Será realizado em Amparo o pulaÁlvaro rio Oficial" de 16, tudo do corrente,
(turma B) — José Ferraro.
Everest (A. Molina), em l.o; ütmatrimonial
do
dr. Elias Farah,
ce
A cavalarai caucasiana investe imE' a seguinte a relação dos entrai"
rapara, em 2.o e Xodozlnho, em 3.» — Guido Cmunale, Augusto Batista Pe- foi retificada, por necessidade do serao massacre dos ale- com a srta. Luiza de Araújo.
este ano, Já levantaram
neurs
piedosamente
Correira,
que,
Valter
Neno
Rosa,
ValdeOlavo
viço,
capitão
do
a
classificação
*
Tempo: 128".
do
írlo
em
inchadas
de
réis
cuias
mãos,
máes,
premais' de cem contos
1938 — 2.000 metros — 12:0008000 rela, Wilson Chagas, Arlsteu de Oll- mar Alves Pequeno, como sendo no 9." mios com os seus
Contrataram casamento em Floriasuas
seguram mais
implacável, não
pensionistas:
Independente,
Dominó
(V. Andrade), em l.o; velra Mendes. Davi Queiroz, José Car- Regimento de Cavalaria "Diário
nópolis o sr. Elias Mausur c a srta.
V.
67
1:033:550»
1.
e
armas, no anfiteatro do Cáucaso.
401
SoaFeljá,
Oficial"
doso.
Raul
Newton
o
O.
de
Carvalho,
e
não
como
publicou
Barthou, em 2.o e Xodozlnho, em 3.° res
Oda
Moreira.
Osmar de Arruda.
de 21 de outubro de 1941, à página núE. Freitas, 220 1. e 59 v. 1:912:350$
124" 4|5.
262 1. e 35 v. 6-!8.100$
O padre Marun Bechelanl, p-ofesResultado dos exames efetuados on- mero 20.248, primeira coluna.
3'
G.
Beijo,
—
15:000S000
metros
1939 — 2.000
sirio e libanês está
O programa
— Aprovados — Luiz Rocha Fi(a.) — General Firmo Freire do Nassor de teologia no Líbano
E. Morgado, 215 1. e 34 v. 364.950S
publicou
Indaiatuba (J. Canales), cm lfi; tem
José cimento, diretor.
lho,
Joaquim Fernandes Alves,
uma interpretação dos atuais aconte- sendo irradiado diariamente das IB.30
W. Costa, 231 1. e 31 V. 306:300$
Xodozlnho, em 3.o e Lido em 3.° — Mendes da Silva Neto. Pedro Ollve''»
Confere: — Tenente-coronel Antônio
cimentos mundiais,
baseando-se no Cia 19 horas, pela Radio Socie.l.iJe
tí C. Gomez, 116 1. e 20 V. 297000$
Tempo: 125" 216.
Moreira âc Abreu Fialho, chefe do GaSantos, José de Susa Magalhães, UmG. Rodrlguez, 219 I. e 30 V. 350'450S Apocalipse de São João, o Evauuc- Fluminense.
1940 — 2.000 metros — 15:0008000 berto Rodrigues
*
Neves,
Paul Cahn, blnete.
v.
242:000$
lista.
L. Ferreira, 165 I. e 21
Ihl Ta! Tan! (L. Mezaros), em l.o;
Prosseguem as cerimonias da noEscreve o citado teólogo que o CaF. Barroso, 215 1. e 20 v. 196:250$
Brasil, em 2.° e Ballador em 3.0 —
10 P. Rosa, 109 1. e 15 v. 178:500$
pltulo XIII do livro do apóstolo ama- venu do Natal, pelo rito maron.la.
Temr-^: 125" 3|5.
11 J. Coutinho, 138 1. e 22 v. 178:250$ do refere que: Viu um dragão de As 19,30 horas, na igreja de Santa
13 P. Gusso, 107 I. e 20 V. 155:900$ sete cabeças e dez cornos, e cm cima Efigenla, à run da Alfândega.
14 C. Rosa, 162 1. e 16 v. 148:80U$ dos dez cornos, dez coroas
Reconhecida de Utilidade Pública por Dec. n.o 17.9B2, em 4 | 10 11934 — Edifício
E explica que os dez cornos são os
15 F. Tourlnho, 137 I. e 16 V. 13B:B!>05 |
próprio - rua Evarlatn da Veiga n.° 180 - sobrado. Telefones : 42-4595 e 42-4793.
16 F. Schneldor, 187 I. e 17 V. 131:000$ dez reinos arrebatados por Hlllcr, a
Do ordem do Sr. Presidente, convido os senhores conselheiros a tomarem
Bélgica,
17 L. Santos, 82 1. e 12 V. 123:400$ saber:
Holanda,
Dinamarca,
parte na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (convocada de acordo
18 G. Reis, 127 I. e 15 V. 1^6:400$
Noruega, Iugoslávia, Luxemburgo, Rucom a letra a do artigo 40 dos Estatutos) a realizar-se, sexta-feVa. 19 do
TRATA
MÉDICO HOMEOPATA
10 F. B. Oliveira, 34 i. * 8 V. 120:50<>S
mania, Bulgária, Grécia c por fim a
corrente, às 20 horas, na sede social. Ordem do dia-: Tratar do caso do dentista
(Edifício Candeia.U)
AMOACY DE NIEMEYER
Observações: 1„ Inscrições e v., viItália.
senhores conselheiros.
:
Alves
51
Toledo.
Presença
.
R.
S.
Qulrlno
. f ilt
,Tos6.
torias.
Rua Sao Pedro, 335 - aob.
As sete cabeças expressam os sete lill. Das 5 ãs85 7 hs.4.» - nndnr
Rio, 171 12 I 1941 — O l.o Secretario (a) Antônio Pereira da Silva.
Trl. : 42-.V.93

Instituto dos Bancários

Os programas oficiais - Nossas primeiras cotações - Uma
"Sagres"
prova em homenagem ao

MAPPIN & WEBB

o ano inteiro pelo
senhor!

Noticias Diversas

As inscrições para as
reuniões de 27 e 28

JUITOMOBIUSMO E TRAFEGO

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

Terceira monta do
Stud Jabour

Quinta-feira, 18 de
dezembro

%ÍÊ

Infrações registradas

Sociais no turfe

TOLDOS

DE

Os

LONA

TAPETES, PASSADE1RAS, C0NG0LEUNS,
MOVEIS PARA VARANDAS E JARDINS

concursos da
A. C. D.

Pérola dos Retalhos

grande sortimento de tapetes bouclés, etamines, damascos, moirés, voil suiço, goblíns
e linhos para moveis estofados

MAPPIN Itl^ÈBB

Boletins das Diretorias de
Infantaria, Artilahria e
Cavalaria

\í ,v.u •¦ N

Resumo telegráfico
de ontem

Diretoria de Cavalaria, Trem, Remonta
e Veterinária

rlàV/r

NA STORES

ASSUNTO S ORENTAE

Os vencedores do
"Clássico José Calmon"

Noticias da colônia

INSPETORIA DO
TRÁFEGO
Exame de motoristas

Do exterior, pelo correio

Os

Para

nossos freguezes do interior estes
preços serão acrescidos do frete.
Vendas à vista e em

tratadores na
estatística

os

10

PRESTAÇÕES

CASA FERNANDES

Rua Sete de Setembror 186
Tels, 43-4001 e 43-480S

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

Certificado Militar

A S T H HA* A ?

Solução de Harímann

DR. KAMIL CURI

medicamento que combate a origem da .enfermidade.
(FORMULA ALLEMÃ) Único
—
—
>

I>rposltarlos : GESTEIRA Si C. rr- 11 ua Convives Dias, 5»
VenUe-sc nas drogarias
. • . •• '* (App. D. N." 8. t. n°. 388,"*ern 4—» — B1B)
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Serão reiniciados, domingo, o Torneio Extra e o Campeonato de Reservas
—'-¦¦'¦

Canto do Rio x Madurelra, América
x Vasco e São Cristóvão x Botafogo, os jogos marcados
O presidente da Federação Me- América x Vasco e São Cristóvão
tropolltnna de Futebol resolveu x Botafogo.
23 — São Cristóvão x Madureira
ontem, à tardo, aprovar n tabela
•baixo para prosogulr o Torneio (anulado) e América x Flamengo.
26 — Canto do Rio x Botafogo
fextrn. e da 3a divisão. Assim teíemos, domingo, trôs jogos: Can- o Bonsucesso x Flamengo.
23 — Canto do Rio x Flamengo
te do Rio x Madurelra, América
% Vasco e São Cristóvão x Bo- e Bonsucesso x Vasco.
Cristóvão x Fia30 — São
lafogo.
rr.engo.
:
Foi esta a tabela aprovada
Janeiro de 1942 :
Dezembro :
4 — São Cristóvão x Fluminense
11 — Canto do Rio x Madurelra,
(Torneio Extra).
7 — América x Fluminense.
Os jogos desta tabela deverão
obedecer às determinaqões do arttgo 51 do Regulamento Geral, que
transcrevemos a seguir :
"Dos
jogos que se realizarem em
de transferencia,
adiavirtude
A entidade carioca de futebo. mento, interrupção definitiva ou
(Suspendeu por 180 dias, os associa- anulação dc outro, só poderão pardos do Madureira, Antônio Mar- ticipar os jogadores que alem de
tlns Neto e Nelson Martins, apon- satisfazerem as condições de jogo
responsáveis
como
pelas na data em que o mesmo se rea^ados
ocorrências verificadas no trans- lizar, ainda as satisfizessem na
tttrso de um Jogo entre infantis, data em que devia ter sido rearealizado na praça de esportes do lizado o jogo transefrido, adiado,
interrompido ou anulado."
fremio tricolor suburbano.

Díarí6 wryTSdtjíclas
Rio de Janeiro, Quinta-feira, 18 de Dezembro de 1911

BLANCO DESAFIA ANIBAL PRIOR
0 treinador Alberto Iglesias vai voltar à atividade, prometendo apresentar varias revelações .

Suspensos dois socios do Madurelra
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Será fundada, hoje, a
Federação Metrcpolitana de Alterofilia
Esta' marcada para hoje, às
21 hoars, nu sede da Confederação Brasileira dc Desportos, uma sessão para a funda ção da Federação Metropoiitana de Alterofilia.
Tomarão parte nos trabalhos
R, do
representantes do C.
Flamengo, C. R. Vasco da Gama, E. C. Brasil, R. S. Clube
Ginástico Português, Associaçâo Cristã de Moços e C. R,
Botafogo.

Tijuca Tênis
Clube — Estão
convocados
para se reunir em
sessão ordinária, a 26 do corrento, às 20.30 horas, na sede social,
os membros do Conselho Deliberativo do Tijuca Tênis Clube, com
i a seguinte ordem do dia :
ai Eleger. os membros temporarios
do Conselho
Administrativo, a diretoria e comissão fiacal ;
b) Interesses sociais.
Caso não haja número, a segunda convocação será feita par»
o dia 30, no mesmo local.

livres
Bangú comunicou à F. M.
F. que recindiu, amistosamente,
os contratos de seis profissionais,
entre eles os de Munt e Odir.
O

DERMOL

FRIEIRAS • IMPINCENS • ESPINHAS • ECZEMAS

Estranho como pareça
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CRUZES MISTERIOSAS : —
Alegando que ora perseguida por vozes c visões tle Índios e padres mlssionarios. mortos há muito tempo, a senhora Vlolct Pnrent, viuva de um
empregado rle armazém, da Califórnia, conseguiu, em 1915, que alguns amigos
& acompanhassem a umas colinas das proximidades onde, cavando, encontraram toscas cruzes de vários tamanhos, dc origem desconhecida. Durante
es dez anos seguintes fez com que se achassem 1.500 dessas cruzes e outras
relíquias e também levou os pesquisadores i\ descoberta de mais de 10.000
éólf.rcs. escondidos ou "O
perdidos em mais de 100 lugares diferentes. Hamllu
Mistério das Cruzes Enterradas", dá provas irreGarland. rm seu livro
futaveis de que as cruzes nâo foram colocadas propositalmente para lmpressionar «s Ingênuos.
A seguir : — REFRIGERADOR RESISTENTE.

mitiiimimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiim
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Ping-Pong

INFANTIS

Leopoldina x Cuba

C. R. Vasco da Gama : Fernando Paradantas, Elcio e Pedro.
Bonsucesso F. C. : Alcides, Mario Miranda e Gelson.

Realiza-se
sexta-feira, a primeira
da "melhor de três" entre o
partida
"scratch" da Leopoldlna e o Cuba F.
C, valoroso grêmio da estação da
Penha. A primeira turma do Cuba P.
C. é composta de elementos de granda bolinha
de eficiência no manejo
t.o
branca, há bastante tempo invicta
subúrbio leopoldinense, e o "scratch"
"cracks"
é formado dos conhecidos
Moacir, Virgílio e Politano. E' grande
o interesse que esse jogo, que será realizado na sede do Ramos F. C, gentilmente cedida por sua diretoria, vem
despertando no subúrbio da Leopldina,
e espera-se que uma enorme asslstencia vá aplaudiir as Jogadas das duas
turmas.
As turmas serão assim constituídas:
CUBA F. C: Augusto — Gustavo
Salvador e Vital.
"SCRATCH": Milton ÍRamos F. O.)
Moacir ¦ (Éden A. C.) — Politano
(Frigorífico) — Virgílio (Penha A. C).

Sao Cristóvão : Osmar.
Madurelra A. C.: Cícero, Jorge
e Esquerdinha.
Bangú A. Cl Francisco Silva.
América F. C: Maceió, Sampaio,»-Zé Carlos, Geraldo, Mauro,
Cazuza, Joãozinho, Murilo e Fiavio.
Wilton,

PREPARANDO OS SEUS NADADORES
PETIZES PARA 0 CAMPEONATO
BRASILEIRO

O clube leopoldinense receberá quinze contos pelo passe de Cabeção
tos de réis pela transferencia de
Cabeção, ou realizar, com o clube
uma partida amistosa
carioca,
sob garantia de uma renda minima naquela Importância.
O prazo combinado para a escolha do processo de pagamento,
pelo Paelstra Italia, extinguiu-se
ontem,
porem, a pedido dessa
foi
telegrama,
em
agremiação,
epse prazo dilatado por mais ai£Üns dias. Devera, pois, o assunto
tor uma solução amigável.

Carnaval, Bolinha, Cid, Valdemar
e Careca.
Bangú A. C.t Sono, Xuxú
Bob.
São Cristóvão A. C.: Magalhães e Manuel dos Santos.

^s^sWkt.

Caminha para uma solução o
caso Bonsucesso - Palestra
Tudo parece indicar que a questao surgida com a ida do centro
tvante Cabeção para São Paulo
desfecho
satisfatório.
èerA
um
Como ó do conhecimento público,
c se jogador, prevalecendo-se de
nr-i cláusula do seu contrato co.m
c Bonsucesso F. C, an finalizar
O prazo estabelecido no referido
documento, partiu para a capital
bandeirante, ingressando no Palèstra Italia. O grêmio leopoldinense dispunhn-.se a tornar uma
atitude no caso, porem, em dias
da última semana, seu presidente,
conseguiu
Caruso,
Vassalo
¦r.
chegar a um acordo com os dirigentes palest.rinos. Assim é que
rt Palestra Italia deverá pagar ao
Bonsucesso a quantia do 15 con-

O selecionador do "scratch" da
zona norte solicita, por nosso intermedio,
o pontual
comparecimento dos elementos abaixo, amanhil, às 19 horas, no campo do
América F. C, onde será realizada a primeira partida da "melhor de trôs" contra a zona sul:

América F. C.: Osnl, Bolinha,
Miguel, Nilton, Duca, Afonsinho,
Feitiço e Jorginho.
».Bonsucesso F. Ci Elis Araujo,
^s^s^sm

Á Liga de Natação vai realizar provas extras
com prêmios aos vencedores
"manager" Aloerto iglesias, acompanhado dos
pugilistas Manuel Blanco e João ae.
Andrade Homem, quando falara a um de nossos redatores

Visando preparar os seus na» ^aro Sá, serão conferidos ao petlz,
dadores petizes para o Campeo- menino'de ou menina, que maior núnato Brasileiro, á realizar-se era mero
pontos marcar nos dois
Esteve, ontem, em nossa reda- nasceu o desejo de lutar contra bem mostrou desejos de fazer a fevereiro vindouro, em S. Paulo, certames.
"manager" argentino Alber- Anibal Prior,
o Conselho Técnico da Liga de
ção o
perigoso boxeador sua estréia nos ringues contra um
to Iglesias, muito conhecido nesta lusitano. O nosso visitante esta adversário de classe, desafiando os Natação do Rio de Janeiro resolveu incluir nos programas dos dois
metrópole, onde apresentou vários convicto de vencer Prior, de ma» pugilistas de sua categoria.
próximos concursos infanto-juveindiscutível.
pugilistas de classe. Iglesias, que neira
E« uma revelação, segundo nos nis, provas
extras.
se fez acompanhar dos pugilistas
Pica aqui o repto de Blanco a
declarou o "manager"
Iglesias.
Manuel Blanco e João de Andra- Aníbal Prior.
de dominAssim,
no
concurso
Também Álvaro Martins deu crede Homem, declarou-nos que, deDOIS DESAFIOS
denciais aos nossos visitantes para go próximo, ja haverá provas para petizes, com prêmios oferecipois de um período de descanso,
João de Andrade Homem tam» desafiar Henri Henri.
voltou à atividade e vai apresendos pelo Tijuca Tênis Clube •
tar alguns boxeadores nacionais
pelo sr. Álvaro Sá.
de valor na próxima temporada.
As provas são ás seguintes i
Adiantou-nos o competente pro00 metros — Meninas petizes —
fissional que, alem
de Manue.
livre j 50 metros, meninas
Nado
Blanco, espanhol, estão sob sua
petizes, nado de peito; 60 metros,
direção os futuros astros: João de
petizes, nado ltvre; e 90 metros,
Andrade Homem, mais conhecido
"Homem
petizes, nado de peito.
Leão",
e' Álvaro
por
Os troféus que serão oferecidos
Martins, ambos da categoria do
grêmio cajuti e pelo sr. Al» 1 .Bf ¦ iiVrn ¦ li"'rA7i
p«lo
peso médio.
Alberto Iglesias desenvolvera a
O Fluminense realizará quatro noite de terça-feira, 23, voltara
sua atividade num de nossos granpelejas em São Paulo, tendo, on- a jogar com os tricolores.
des clubes, estando disposto
a tem, pedido as seguintes datas :
Na noite de 27, lutará com a
trabalhar pelo
nacro- 21, 23, 27 e 30 do corrente.
pugilismo
Portuguesa Santlsta, e, ho dia 30,
nal.
Estreará no próximo domingo, enfrentará o Santos.
contra o São Paulo F. C, e na
BLANCO DESAFIA PRIOR
HOJE, O EMBARQUE
Manuel
Blanco,
agora sob a
Fluminense
embarcará, hoje,
O
direção
de Iglesias,
por nosso
intermédio lança um formal desaInaugurou-se, ontem, à tarde, a "Casa Nair", sita à rua Larga,
para São Paulo. Só não irão 03
requisitados
a esquina da rua Conceição, a novel casa constitue o que de modelar
fio ao seu colega Anibal Prior.
Jogadores
para
formação do "scrach" brasileiro. possue nossa capital, no gênero esportivo, pois farto é seu stock,
Disse-nos Blanco que esta trelDAS MÃES
,
liando com carinho, afim de re»
A
venda
em
todas
as
livrarias
aparecer em plena forma.
Dal
U

Quatro jogos disputará o
Fluminense em São Paulo

Relação dos adversários do campeão carioca

MODELAR EMPÓRIO DESPORTIVO
Inauprou-se, ontem, a "Casa Nair" ,

ABC

A

Light nos
Esportes
Surpresas no torneio do
Tração F. C.

O torneio anual do Tração F.
Clube, Iniciado sob grande entusiasmo, está oferecendo surpresas
nos seus adeptos. Na última rodada, por exemplo,
o onze da
C-arage Desembargador Isidro logrou abater o da secção Mecânica
(B), pela contagem de 2-1, e os
"caldeireiros"'
levaram de vencida
a equipe da Pintura pela apertada contagem de. 1-0.
Os quadros atuaram assim formádos :
MECÂNICA B: José — Felipe
e ClaucUonor — Mario, Mario I e
Antônio — Milton, José Marques,
Bento, Euclides, Sebastião, Álvaro
e Ito.
DESEMB. ISIDRO: Antônio —
— Demetrio,
Benedito
e João
Edison e João I — Lindolfo, Ro»
berto, Cesalpino, Freitas, Abner
e Alberto.
PINTURA: Laerte — Álvaro e
João — Mario, Osvaldo e Sebastião — Fernando, Heitor, Minervlno, Aristldes e Joaquim.
CALDEIREIROS:
Gumercindo
— Jorge
e José — Armando,
• Ir-.ftqvãò e Manuel — Zardlf,
./use I, José II, Antônio, Resende, Oscar e Carlos.

Dr. Francisco Laport
DOENÇAS

DAS

CRIANÇAS

Cons.» - 13 de Maio, 38 — IO»
Diariamente: tel. : 42-81)01 e 30-2188.

GRANDE VENDA/
NOVIDADES 1
PRESEHTES ÚTEISf

PAPEL
VELHO

e trapos; compra-se, k rua Santana n.» 157, rua da Alfândega
n.° 91; rua Gonzaga Bastos h.°
335, e rua Caetano da Silva n,° 486.

Escritório de Advocacia
DO

Prof. Haroldo Vaüadão

CORTINAS
TAPETES j

Praça

15 de Novembro, 20, 5.0 —
Telefone : 23-0058.
Caixa Postal 1933 — Teleiçr. AROVAL.

moveis/
GRANDES /
REDUÇÕES,
DURANTE/

este lk

DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ
E GARGANTA

m

TàVISO
AGORA
SOMENTE

Enoabeçam a nova casa nomes de projeção em nossa sociedade
e nÒB nossos meios desportivos — Srs. Arantes, Abel e Ernesto Costa,

Dos hospitais de Paris e Berlim. Doenças da Mulher, sem operação. —
Erpl. fpstpio. Ed. Porto Alegre, 10.»,

A

HEMORROIDAS

FftCA A MS»

SI FILIS

Opilaçaó)?

HUMANIDADEi
AUXILIE O SEU
ITRATAMENTO COM O

Gotas Dinâmicas!!
\R] .mlV, .i.i.i.iiimmh iiii ftyWjJ

AGUDAS OU CRÔNICAS — PRÓS»
TATA — BEXIGA — RINS E URETRA — DOENÇAS DAS SENHORAS

Trat.0 rápido en 10 injecções intramusculares
7 de Setembro,
-

DR. MARIO NEVES

¦

Julgar pein que produziu
no Kio x São Paulo de tiomin.
go, Brandão é o maior eandlJ
dato ao posto de ('.etitro-ujeató
Ua seleção
nrasilcif.i pura
«
sulumerlcauo de futebo). o ve
"eixo"
terano
paulista (,stCTÍ"
eficiente, distribuindo iiem
,
concorrendo com êxito pnra (le<
snfogar o reduto
rtn.u uni
bandeirantes, assim como al|.
mentando
Drodutiviimenti! ,
ataque. Noronha, dos gaúchos
é uni centro-medio
fttturoso'
mas talvez ainda seja cetlo
para
lncluf-l«
numa representação
nacional. Hevelou-se, naquela
partida com o combinado lin»
tnfofro-Flunilnensu, Jogador dc
"uma
perna só". Tem futuro,
mas falta-lhe
experiência t
mais técnica
para ocupar t
posto por onde andaram ii«u.
ras como Rubens Sales. Aiull»
car, Floriano, Fausto, etc.
» * •
Os cariocas precisam nüo C5t|its
cer a lição do campeonato brn«i.
leiro de 1941. Foram
tratadoi
como "enteados" este ano, r-pesar
de terem o honroso titulo rie tri»
campeões do Brasil. Não ll..?s de.
ram o direito de escolher o cam»o para o primeiro jogo, rtealia
q»e deviam ter reclamado, exigido
mesmo. Procurou-se até transferi»
para São Paulo todos os jo5'os entre cariocas e paulistas, como ,;j
a exclusiva
finalidade do cam»
peonato brasileiro fossem ns ren»
das. Um dos mais conhecidos c.-o»
nistas de São Paulo, riepoi.; do
Jogo em que vencemos, os h.indfíirantes, domingo,
escreveu: "A
renda não atingiu 100 contes d«
réis. Está af mais uma prova oi
que o futebol paulista ó, atual»
mente, mais popular que o cario.
ca. Se a C. B. D. atendesse noi'
seus interesses, SEM SE IMPOR.
TAP. COM OS DESEJOS DA P,
M. P., o locní da terceira rmi^
tida n3o seria escolhido por sor.
telo e, sim, per sua exclusiva indicação. Veremos se, no oróximo
ano, a entidade máxima darã es.
tlsfações às entidades subalterna!,
ao organizar
» regulamento do
campeonato".
A C. B. D. nao
pode atender apenas aos seus in»
teresses. Há algo que vale m,i]i
que o dinheiro... Se esse Jorna»
lista pens» assim é porque, na'».
ralmente,
o beneficiado seria o
futebol paulista.
Se as posições
fossem diferentes, a argumenta.
Ção seria também multo diferente... Não haveria,
então, tanto
empenho
que a C. IJ. D,
"atendesse para
aos seus interesses",
sem dar "satisfações às entidade»
subalternas"... No entanto, nada
ê mais equltatlvo • mais digno
que o sorteio para a terceira par»
tida. Aquela "conversa" rios Joyoi
serem em 85o Paulo por causa dn
maloros rendas cheira a negocio
Judaico e quase pegou, porque í
C. B. D. se mostrou multo oocll às exigências
da Federação
Paulista.: De nada valeu o titulo
de trl-oampeões dos cariocas, pois
eles apenas tiveram de sa cootentar eom os azares do sorteio...
Nem lhe deram o direito de apre»
sentar eampo para o primeiro eneontro, levando-se em conta a su»
excepcional situação de vencedor,
durante três anos consecutivos, do
campeonato nacional. À hora era
que escrevo estas linhas ignor»
ainda o resultado da terceira pnr»
tido com os paulistas, pois que ela
somente se Iniciará
três horos
após descer esta secç&o paru m
oficinas. Seja qual for o resultado
do Jogo, os cariocas
precisarão
estar de olho bem aberto em 1942,
para não serem tratados como em
1941. Não queremos nvats qua os
nossos imâos de SSo Pnulo, mas
i Justo que não nos dêem menos.
O que for realmente Justo deverá
caber a nns • a outros.
¦ « .
Nfto conheço pessoalmente o
critico de "O Esporte", de SSo
Paulo, sr. Jorge de Lima (Toreca). Estou, pote, a vontade
para louvar o seu gesto corajoso, independente e, sobretado, d« probidade Jornaliíríoa,
quando, pelo radio, ao comentar « jogo em que
perdemos
para os bandeirantes, no Pacaembú, frisou
a Hcgalidada
do segundo e do quarto tentos da equipe da F. P. f. Eis
por que deixo aqui este re^lfitro especial.
Jo*« BRIGinO

•

Rins, Bexiga, Próstata, Uretra — Tratamento moderno pelo calor — Apar.
norte-americana.
RODRIGO SILVA, 30 - 3.» . 82-8500

VIAS URINARIAS

—

À mesma, no ato inaugural, compareceram os Srs. Almirante
Milciades Portella, Capitão Pessoa, do Batalhão de Guardas; Cap.,
Tte. Cândido Aragão, da L. S. M.; Amo Frank e delegação do F. F.
C.; Ciro Aranha e vários outros paredros desportivos, afora intime»
ras delegações dos clubes desportivos da cidade.
Todo o ato inaugural foi irradiado por uma de nossas emissora»,

, Ê UM DOS MAIORES
FLAGELOS DA

E2f£

——¦

ELIXIR DE
NOGUEIRA

O Tração fará realizar, no pró»
ximo dia 31, um baile à fantasia,
no salão da rt.a Figueira de Melo.

Dr. Eurico Costa
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Rua 13 de Maio, 37 — 8.» andar,
Fone : 23-8290. Das 13 às 15 horas —
3.a.ç, 5.as e sábados.

Hoje, à tarde será realizado oi
choque Transformadores x Desembargador Isidro, e amanhã, Almoxarifado x J. Botânico, ambos da
tabela da serie J. C. Herlick.

Expirará depois de amanhã, dia
20, o prazo estabelecido pela Comissão Técnica
de Basquetebol
da Lealca, para o encerramento
das inscrições para o campeonato
da Ia divisão.

¦

Aspecto feito, ontem, no ato Inaugural da "Casa Nalr"

r Rua dá

/CARIOCA
/ 65-67
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Dr. Otávio Amaral
Dr. Asdrubal Rocha

bEp'
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IW^r-all

"scratches"

Convocados os jogadores dos
da zona norte

C. R. Vasco da Gama:
Paulo e Haroldo,

*-''¦'.'

23-5MV

I

li

213
5.° andar, Tel.
12 o 3 aa 7 horas.
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Remédio das multidões.
Combate reumatismo, arterio-esclerose, dores no coração, palpitações. Não tem
os inconvenientes do iodismo. Evita gripes. Vários
atestados de curas notáveis.
À venda nas Drogarias e
no Depósito, à Avenida Lauro Muller, 64.

LIQUIDO
Dl»

í

PÉROLAS

lUDJOMilUI

SEM
« CIA,

CHEIRO-SEM
-

COMBATER A LEPRA
E' OBRA OE SOLIOARIEDADE HUMANA E
DE DEFESA SOCIAL
Sociedade do Distrito Federal
do Assistência aos Lázaros e
Dclesii Contra a> Lepra.
Rua S. José, 58 - 2.» andar
Telefono : 42-8204.
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YERMIOI RIOS

Dr. Spinosa Rothier
Vias nrlnarias,
complicaçne*,
doenças sexuais.
Sifllis — Eolíicio Carioca. I às 1. — leiofone: 22-33G7.

SABOR

OU»JV«J II, «(Q

AO MUNDO L0TERIC0
VENDERA' DA

:"-.iii!.'.'ü!

MÊaÈ

| A COMPETIÇÃO INF ANTOJUVENIL DE AMANHA

JUVENIS
wv,-.'.v:-;v" -..¦¦•.Vút"''

*

I

DEPOIS

DE

LOTERIA

AMANHÃ

NATAL, DIA

_

FEDERAL

300

24-5

CONTOS

MIL CONTOS

n«m?"umental s°™dade — 6 MIL CONTOS EM PREÍI?nra"SC
—
MIUò.
Verifique as

139

-

grandes

vantagens

OUVIDOR

da

Carta

-

Patente 104

139

liiimim ii iiiiiinii in iiiiiiiiiiHiiiin,,,,,,,,
iiiiiiiiimiiii
miiuiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiHi'

menca F. Clube jogara no próximo dia 30, contra o Sao Paulo, no estádio de Pacaembú
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