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maior soma
mundo

"p o orçamento de uma nação em
guerra - diz o presidente - em um
mundo em guerra; praticamente, é a
réplica que oferecemos ao desafio

das potências do "Eixo"

O programa do governo exige crédito» tio

total de 59 biliões de dólares, para 1942;

imposto» no valor de 27 biliões e prevê uma

dívida pública de 110 biliões de dólares

OS EXÉRCITOS
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NAS FLORESTAS DA MALÁSIA
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WASHINGTON, 7 (V. P.l — Foi
enviado ao Congresso, pelo presi-
dente. Roosevelt. o orçamento de
ruerra dos Estados Unidos, cu)o
montante ascende a 59.000 000,000
de dólares, a maior soma orça-
menti*.In registrada na historia do
mundo. O chefe do Executivo so*
licita impostos no valor de 
27.000.ono.000.de dólares para O
próximo ano fiscal e prevê o total
da divida pública era
lio.oon.ooo.ooo.

A mensagem que acompanha o
orçamento diz que a nação lnver-
terá cerca de 56.000.000.000 de
dólares om fins de guerra somen-
te durante o exercício a inlclar-se

. a 1." de Julho. As despesas em
armamentos irão dos 2.000.000.000
de dólares tru-nsals. que se gastam
atualmente, a 5.000.000.000 por
mês, em 1943.

Incursão britânica
a costa da

Noruega;
Foi realizada pela Ar-
mada, em cooperação

com as Reais Força»
Aéreas

LONDRES, 7 (U. P.) — O Al-
rr.l.antado deu à publicidade o se.
guinte comunicado: "A armada,
em uma operação combinada com
ft Real Força Àerea-- efetuou uma
lncursfi.0 contra a costa da Norue-
ga, durante a noite de 6 de janei.
ro, com o objeto de interceptar a
navegação Inimiga.
¦ "Forças navais ligeiras, ao co-,
mando do capitáo-tenente P. Todd,
entraram no "flord"- de Helle, en.
tre Bergen e Trondheim e pasSa-
ram varias horas operando multo
perto das costas, nos canais Inte.
rlores, a procura de embarcações
Inimigas de abastecimento, ençori-
trap.do porem, somente um navio
de tonelagem média, diante da ai.
dela de Floro.
1 "Essa embarcação foi afundada
Imediatamente assim coçjpo doia
harcos "draga-mlnas" que esta-
ram perto de uma fábrica alemã,
de conservas que tambem foi ava.
rlada. Por causa 'da 

, pouca vlslbl-
lidade, devida aos chuvlBCOs, foi
difícil observar os objetos de ter.
ra e, afim de n&o produzir danos
ao povoado, poucos disparos foram
feitos contra a outra fábrica per-
tencente a uma firma alerr.S.

"O Inimigo aparentemente foi
tomado de surpresa • ofereceu
pouca resistência. >
' "A R. A. T. protegeu nossas
«nldades navais. Aviões de caça
do comando ' de costas proporclo-
Saram uma defesa a longa dlstan-
«Ia, dividindo entre si as zonas
mediante varios grupos de avlfies.
Os aparelhos do mesmo comando
«fetuaram valiosos reconheclmen.
tos. Protegeu tambem as forças
navais uma formação* de aviões
Whytney do comando de bombar
delrps que efetuou o ataque con-
tra o aeroporto Inimigo de Sola,
perto de Stavanger.

Nessa operação combinada nos.
«ws embarcações nâò sofreram ava-
rias nem baixas e todos nossos
aviões regressaram incólumes às
•uas bases". ¦¦ ¦ ,

Solicita'o presidente autorlzaçáo
pára inverter, sem previa dlsçrlmí-
nação, 13.800.000.000 de dólares
destinados a servir de . suplemen-
to aos 24..000.000.000, ainda náo
empregados, correspondentes a an-
terlòrès orçamentos para fins de
defesa. Apesar, da elevaç&o das
cifras, o, chefe do Executivo ¦ decla-
ra que elas representam somente
um começo e que, mais para o
futuro, seráo formulados novos-,e
amplos padtdoB- suplementares. O
primeiro mneistrádo solicita, iorual-
mente. 9.000.000.000 de dólaçes
em novos impostos: inclusive ....
2.000.000.000 para fins deJ assls-
tencla social, para aumentar os ln-
gressos previstos, deixando ao cri-
terio do Congresso ós ,meios de ele-
var as taxas.

O orçamento e seus detalhes fo-
ram enviados ao Congresso ao
melo ,dia de hoje. A.mensagem
Junto foi lida por funcionados
das duas Câmaras. O presidente,
porem,»Já havia oferecido ào Par-
lamento uma resenha do panor^-
ma geral era seu discurso *de* ori-
tem. ao lnlclar-se' o- 77.» período
de sessões'Ji áo.. ,C6ngress^--^Nelê,
como se sabe, o chefe do ExteóUtl-
vo referiu-se aô ariíplo programa
de produção . de kVlõfes, "tanks",

• navios é outras'modernas armas,
dizendo que a guerra custa, atual-
mente, multo mais e que, duran-
te o período de doze meses que
será coberto'pelo orçamento hoje
apresentado, se projeta Inverter
56.000.000.000 de dólares somen-
te no. esforço bélico, sendo que os
putros gastos para fins náo .vln-
culados k. defesa, notavelmente re-
duzldos, elevarão as despesas no
ano fiscal, de 1943 a quase sessen-
ta' milhões de dólares.

Num de seus pontos mais des-
tacádos, diz a mensagem: "Bubme-

to, pelo presente, o orçamento dos
Estados unidos para o ano fiscal
de 1943. E' o orçamento de uma
nação em guerra, num mundo em
guerra., Praticamente, este orça-
mento é a réplica que oferecemos
ao desafio das potências do Eixo.
Devemos prover fundos para pre-
parar a equipar nossas forças com-

0s japoneses continuam efetuando de-
sembarques» mas a sua ofensiva se toma
mais difícil e o lecuo britânico se pio-

cessa com maior lentidão

Foi consolidada a posição das tropas chiwe-
sas eni Changsha, onde os nipônicos sofre-

ram 36.000 baixas
SINGAPURA, 7 (ü. P.) —. As

forças Imperiais, na etieaml.çac.a
luta que estáo travando; conjrà os
Japoneses hás florestas di^Tpéhín-
suja da Malásia, continuaram,
hoje, retrocedendo em face da
maior pressáo lnlmlge. sobre as li-
nhas que estão de Í-.90 a 320 quilo-
metros* de' Singapura. ¦»

Nos * outros .setores da Imensa
frente do Pacifico -Sul, páreoè 

"ciiíè

as operações militares sê limita-
ram a atividades aéreas. Na Chi-
na, ap melhores tropa3 do maré-
chál Chlang Kal Shek, que conse-
gulram uma esmagadora, vitoria
sobre os itiipões em Changsha con-
solldarami_a_s_,s_aas_j_Qrii;5M..,As..4lb.
tlmâs noticias 

'dizem '-lue, somèn-
te nessa batalha, os Japoneses so-
írejyn 36.000 baixas,: entre' mor-
tos è feridos.

Ofensiva britânica
No norte, na Birmânia, onde

estfto. concentradas .as maiores es-
peranças de auxilio direto ás for-
ças imperiais de Malacà, Fegundo
se informa, o comandante em
chefe das forças aliadas, general
Wavell, está reforçando suas tro-
pás anglo-indús com' homens e
materiais, inclusive aviões pesa-
dos de bombardeio. Os circulos
britânicos locais esperam que, em
conseqüência dessa concentração
de forças; seja levada a efeito uma
grande ofensiva contra ás princi-
pais bases nipônicas do Thallahd.

. A medida que os Japoneses ln-
tenslílcam a sua pressfto em Ma-
laça, â sua tarefa • se torna mais
difícil e a retirada britânica se
faz com maior lentidão.

Em Kuala Lumpur
Ambos os lados reforçaram po-

sibllidade de uma encarniçada ba-
talha campal.

Despachos náo oficiais Infor-
mam que a luta mais renhida
está sendo travada em Kuala
Lumpur, província dè Selángor,

Imãs o comunicado oflc'al brl-
I tânlco diz que nâo houve novl-
dades nessa zona. Um" pòrta-voz
oficial, ao se referir _£»:.'oTjerações
em curso, mànifeBtoú'"quo os ja-
poneses encontrarão dificuldades
crescentes em suas táticas de de-

(Conclue na 2> página)

Aos milhares, os soldados

japoneses caem diante das
íortificaçÕes de Luzon
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Considera-se que o general Mac Arthur
está travando-uma das mais brilhantes
batalhas da historia militar dos EE. UU.

pidas em varios pontos e o cami-

tal acreditam que os incessantes bombarae.os aéreos ,«,»„»» »-.** "coberto de cadàvere» de

tra a rochosa ilha do Corregidor, fortemente defendida pelas tropas l alemães ^
norte-americanas.* preparam o caminho para o primeiro ataque, no \ 1.250.000 OOtXas
Oriente, com tropas paraquedlstas, destinado a ocupar a estratégica
ilha e assim fechar a bala de Manllha.

Os exércitos nipônicos, entretanto, terSo ainda que lutar muito
antes de conseguir o dominlo cpmjjleto de Luzon, a mais importante,
Vlca e estratégica Ilha do grupõ*.4*»l'-»B^Hplnas.

O general Douglas Mac Arítíur, comandante em chefe das for-
ças norte-americanas e fillplnas, mantém o domínio sobre toda a pro-
vincia de Batan, que compreende a península que penetra na baia
de Manllha e parte da província de Zembeles, com Iba, Bua estraté-
gica, capital.

.ofensiva soviética já ocasionou a
destruição de 12 Divisões blindadas
alemãs e 1,250.000 baixas ao inimigo
Prepara-se ò ataque final contra Brianslc e
Rzhev — As forças de desembarque na
Çriméia procuram estabelecer ligação com

Leningrado
MOSCOU, 7 — (U. P.) — Tele-

gramas recebidos dà frente, esta
noite, anunolam que as forças
russas fizeram os alemáes retroce-
der cerca de 20 quilômetros e Já
estavam quase às portas de Khar-
kov. Acrescentam esses despachos
que as linhas nazistas foram rom-

alemãs

=<s

TfíEGUÀ FOiCÇADA M
FRENTE AFRICANA

As condições atmosféricas impossibilitam
operações de envergadura, persistindo,
contudo, o ataque britânico sobre Halfaya

Indica-se a possibilidade do restabelecimen-
to da frente da África, pelos alemães, afim
de compensar as perdas sofridas na Rússia

Pressão iue?
xoravel^

moscou, 7 — (U. P.) — A fta-
dio de Moscou anunciou que a
ofensiva russa destruiu unidades
de tanks alemáes equivalentes aos
efetivos de 12 divisões blindadas.
Acrescentou que 1.280.000 alemáes oab ÚB pCinteforam mortos; feridos, ou ficaram ln..,ou lmediatan

Brlansk • Ezhev, objetivos .media,
tos, A artilharia e a avlaçáo rusc
sas estavam efetuando um ataqui
coordenado contra as defesas ale-
más de Mojnlsk, que em varias
oportundades se anunciou foi to-
mada, embora Isto náo tenha sido
confirmado.

Ligação com Sebas-

topol
MOSCOU, T — (U. P.) — Com

o 'desembarque das forças russas
do Mar Negro, em Eupatorla, so-
bre a margem ocidental da Cri-
mela, ns tropas soviéticas dp Se-
bas.topol, Kerch e Teodosla, voltam
k atividade ofensiva.

A força, que estabeleceu uma
em Eupatoria,

desaparecidos desde que;- começon
a atual ofensiva russa.
Perdas de aviões

batentes. Devemos prove-los para derosamente os seus Exércitos em

(Conclue na 2» página) . [campanha, o que apresenta a pós-

SINGAPURA AFRONTA UMA DAS
BATALHAS DECISIVAS DA GUERRA

Pormenores da grande base naval que do-
mina virtualmente uma 4; parte do globo

»._«...-«—¦•^¦«""¦•¦^•"^™^"^—'"—™—

1M/-.VA vn-Rif T ÍU P.l —i a 4.800 quilômetros de distancia,

BíSVS 
'or^^^^y^^ - 12.800 qullôme-

mporalO te
de ontem
Nas páginas 5, 6, 7

e 9, inserimos deta-
lhado noticiário sobre
o violento temporal
que desabou sobre a
cidade, na madruga-
da de ontem.

proteger as três quartas partes
do Império Britânico, afronta uma
batalha r.ue' talvez seja uma das
mais deciulvas da historia mun-
dial. .'f-

Singapura é uma base de vital
Importância para os aliados e,
como o canal .dé i?anàmá, consti-
tue ¦ uma posiçâb-chave. que do-
mina virtualmente a. quarta parte
do globo. Há 122 anos que ela é
uma possessfto britânica. A Gra-
Bretanha converteu as selvas e
os pântanos em uma gigantesca
base com'vastas instalações na-
vais,' fortalezas secretas e. grande
concentração de forças aéreas.
A b'ase naval,, cújov custo é cail-
culádo em 100.000.000. de dólares,'íoi 

construída pára dominar, o"
Oceano Indlcp, ao redor do qual
se encontram as-três quartas par-
tes do Império Britânico e as
três quartas partes' da sua po-
pulaçâo.

Antes da guerra, os.navios que
cada dia sulcavam os oceanos
que Singapura domina, levavam

tros da Inglaterra, a 9.600 quilo-
metros de Malta, e a 3.200 qullô-
xr.etros da Austrália. ;¦ .

Os canhões ,de Singapura do-
Biinám a rota de navegaç&o, de
15 quilômetros de distancia, que
une o Pacifico com o Indito. A
Ilha está rodeada por arame far-
pado. Canhões de 15 e 18 pole-
gadas pròfègem a regláo. i

Unidades moVeis estAo distri-
buldás pelos, pontos estratégicos.
Kas praias • construlram-se casa-
matas e a lllíá possue quatro aeró-
dromos. Por toda a parte há.re-
fuglos a prova dé bombas e trin-
cheiras! Todas ás conètruções mi-
litares estão , habilmente dlsfar-

| çadas.
Outras excelentes defesas se-es-

tfndem por todas as direções,
partindo do baluarte central.

O primeiro ataque k Singapura,
eòino se previa, produziu-se por
terra, atravéB das selvas e pân-
tanos da Malásia. Um porta-voz
militar britânico expressou, há
um mês, que Singapura é lnexpug-. Singapura uuu..i.a, Õ-aI um.mes, que oeiigapu.» = ...=«(.-_,

regamehtos num valor de 660' avel e nao poae ser. tomada.por
fíoes de dólares.. Dessa região, uin at,aque por terra, vindo doc-arre^

™ 
Orâ-Bretanhã obtinha 97% das

suas. importações .de chá, cânhR.-
n,o e zinco; 90% das importa-
cões de borracha e lá; 86 % das
de .nitrato; 71% das de estanho,
e 50% das de manteiga e queijo.

O centro do sistema defensivo
dessa, zona ê uma ilha de 43 por
12 quilômetros,, cercada ae. reu-
fes corallferos.. Bla se encontra

um ataque por terra, vindo do
sorte.

Acreditámos que as nossas de-
fesas costeiras sáo suficientes
para rechaçar o inimigo e que as
r.ossas forças aéreas podem .en-
írentar qualquer ataque da.avia-
çâo inimiga".

E' preciso que essas palavraB
sejam confirmadas pelos fatos. -

CAIRO, 7 (U. P.) — A trégua re-
latlva» imposta pelas condições at.
mosférlcas e a má visibilidade náo
significam que a Intensa campm-
nha do norte da África entrou num
período de estagnação. .Pelo con.
trarip, em esferas autorizadas se
assinalam alguns fatores que se-
riam Índices de um esforço redo-
brado do "Klxo" para contrabalan.
çar a enorme pressáo das armas
britânicas e aliadas, a qual amea-
ça aniquilar o que ainda resta do
Império colonial africano da ltalla.

As operações
O comunicado oficial de hoje

diz que aquelas condições, adver.
sas para o desenrolar de atividades
terrestres e aéreas, nâo Impedem
que os contingentes britânicos
avancem sistematicamente sobre -a
guamlçáo do "Eixo" Isolada em
Halfaya, zona que contlnuff supor-
tando os castigos das Relas Forças
Aéreas. Nos meios locais circulou
hoje a versão nâo confirmada de
que aa tropas do "Eixo" se retira,
vam de Sollum. Tambem se anun-
ciou que em Bardia os britânicos
descobriram um grande depósito
de munições. subterrâneo.

Atividades alemãs
. Noticias de diversas fontes ln-

slstem em assinalar uma- Intensl.
flcaçSo das atividades militares 'dos
alemães na Slcllla e na região me-
rldlonal dn ltalla. Coincidem em
dizer que foram observadas ' con.
centrações de. tropas germânicas e
nova. elementos da "Luftwaffe",
ó que Indicaria a possibilidade dos
alemães Intentarem o restabele-
cimento da frente da Libla, afim
de.compensar as derrotas nazistas
na Rússia.

Nos pianos traçados pela Alerna.
nha com esse objetivo, segundo
aquelas Informações, entre, a otíu.
paçâo da Hha de Malta, que seria
destinada para. base das opera-
ções do "Eixo" no território da LI.
bla.

Dizem ainda as citadas versõeB
que, durante as incursões aéreas
feitas domingo -sobre . Castel, Be-
trano, as- forças aéreas alemãs
concentradas da Slcllla, sofreram

um terrível castigo dos aviões
britânicos da base de Malta.' Ade-
mais, acrescenta-se que os bom,-
bardelros "'Wallington,,• atingiram
os depósitos de gasolina durante
um ataque noturno, o qual foi
iniciado quatro horas depois do
ataque" diurno.

Submarinos no Me-
diterraneo i
Diz-se, finalmente, que os ale-

¦mS.es transferiram para o Medi-
terraneo parte de suas forças sub-
marlnas num esforço para contra-
balançar a eficiência do apoio
naval britânico k campanha dos

'aliados na Líbia.
De forma simultânea anunciou-

se, hoje,, em fonte digna de crédito
qué aumenta a impopularidade dos
alemães ná ltalla, devido â for-
ma por que tratam a população;
especialmente as mulheres.

A situação chegou a um extre-

(Conclue na 2» página)

O general Mac Arthur está
travando uma- das mais brilhan-
tes batalhas da historia multar
dos Estados Unidos, mas a" pres-

.sâo do inimigo parece (.er ine-
xoravel. Apesar de milhares e ml-
lhares de Japoneses calrom cm
frente às bem defendidas fortlfl-
cações e posições' de campanha,
o inimigo continua atacando como
se nâo lhe importassem as per-
das que sofre, hora após hora,
Os valentes flllpinos e seus alia-
dos norte-americanos continuam
combatendo em inferioridade nu-
¦mérica, na proporção -le 4 ou 8
contra 1, mas apesar disso náo
se fala nem se pensa em capltu-
laçfto ou em derrota. Eles est&o,
provavelmente, sem poder rece-
ber qualquer auxilio efetivo e nin-
guem, com exceção do alto co-
mando, sabe se a sua sltuaçilo *
ou náo'. desesperadora. Os japó-
neses reiniciaram, hoje, a sua
ofensiva geral contra os restan-
tes de Luzon e o Departamento
da Guerra de Washington adml-
tlu que 6 poderosa a pressão.

LONDRES, 7 — (U. P.) — Pop-
tes autorizadas calculam qué os
alemães perderam, desde Junho,
de 5.000 a 10.000 aviões na Ríis-
sla. Acrescentam que a produção
alemá náo basta para compensar'
estas perdas e manter reservai,
Contra Briansh e

Rzhev
MOSCOU, 7 —• (U. P.) ¦— Os

despachos, militares aqui recebidos
falam de progressos continuados,
no. lento processo de conétrulr po-
slçôes suficientemente fortes, da?
quais as tropas russas possam
lançar ataques finais contra

Iniciou Imediatamente umnlnves-
tida para o sul, num esforço-pa-
ra entrar em contacto com a guar-
niçáo de Sebastopol.

Este contingente, por sua ves,
começou uma operação do rutura
do cerco e avançou varios qullô-
metros.

Ofensiva em Sebas-

topol
MOSCOU, T (U. P.) — Os (ie-

fensores de Sebastopol tomaram
a ofensiva e avançaram varios
setores.*

Os alemães trasladaram parte
das' forças desta frente, para
Kerch, porem, os russos Infor-
mam que toda a península de
Kerch foi ocupada, novamente.

(Conclue na 8« página)

A UNIFICAÇÃO DO COMANDO NAVAL
MAJOR GEORGE FIELDING ELIOT,

(Copyright vara o Distrito Federal áo DIARIO J)E NOTICIAS — J.ep. oduçio
total ou parcial rigorosamente interdita).

Transferido paia
Ankaia o sr.

Steinhardt
O ex-embai*ador em

Moscou é considerado
um dos mais íntimos
conselheiros militares

do sr. Roosevelt

Importância de
Corregidor
Há quatro dias, os nipônicos

estão castigando sem tréguas a
ilha do Corregidor, apesar das de-
fesas antl-aereas que já derruba-
ram 15 aviões Inimigos e talvez
mais.

Enquanto resistir essa Ilha, o
que foi conquistado .pelos nlpõ-
nlcos nas Filipinas terá pouco
valor. Os círculos militares pen-
sam que o general Mac• Avthur
náo poderá prolongar indefinida-
mente a resistência, mas cada dia
de luta que passa eqüivale a um

grande reforço para a defesa bri-
tânica de Singapura, Com eteilo,
enquanto os norte-americanos e
flllpinos resistirem, os Japoneses
náo poderão lançar contra Singa-
pura os 200.000 ou mais s-.-ldados

que agora estáo ocupados nas Fi-

Depois do comunicado, íeito
terça-feira à noite, de que os ja-
poneses haviam perdido um des-
troyer, alem, de um couraçado
avariado, velo à luz um pouco
mais de Informações «obre as

TtMdades navais do inimigo 
^na

sua, até agora, trlunfanto Inva-

sáo do arquipélago.

WASHINGTON, 7 (U. P.) — O
presidente Roosevelt designou^ o
atual embaixador norte-americano
em Moscou, sr. Làurence SteP»
nhardt para oeupar o mesmo car-
go na Turquia. Acredlta-ae que o
presidente projeta nomear em
brevt. o 'major general' James
Burns para embaixador em Mos-
cou. James Burns acompanhou o
sr. Hopkins à capital ruiisa no
último outono, sendo considerado

1 

um dos mais íntimos conselheiros
militares ,-de Roosevelt. A dcsig*»
naçâò do sr., Steinhardt * inter-

jlb. a „„..„ ,pretada como um gesto, (kstlnado
** ~*--í_. Ia fortalecer a representarão nor-|

, te-americana na Turquia.

PECTAL é a maravilha
dos espectorantes
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Uma importante liçáo do atual
conflito é que a mola principal
do sucesso na guerra moderna
é a unidade de propósitos e es-
forços, apoiada na 'unidade de
comando.

A recente reorganização do
alto comando da , Marinha dos
Estados Unidos é um. reconhe-
cimento e uma aplicação prâti-
ca deste principio.. Antes da mo-
diflcaçâo feita, havia três es-
quadras separadas : a do Atlân-
tico, a do Pacifico e s. Aslâ-
tica, cada uma delas com um
comandante em chefe no pos>
to de almirante. O comandan-
te em chefe da Esquadra do
Pacifico era, ao mesmo tempo,
comandante em chefe do todo,
mas nâo é boa prática fazer-
se do comandante de uma fra-
çâo de forças o comandante ao
mesmo tempo, do todo. Com ls-
to, ou sofrem os Interesses da
força parcial, ou entáo, em vir-
tude de • suas locais responsabi-
lidades o comandante náo pode
exercer o controle efetivo na es-
fera das atividades totais.

Alem destes comandantes em
chefe no mar, havia, em Wa-
shlngton o Chefe das Operações
Navais, que exercia o controle

geral das operações da esque-
dra è de toda a* organização
naval em terra, sendo, na ver-
dade, um chefe de estado maior,
apesar de nâo ocupar jurídica-
camente, a mesma posição do •
Chefe de Estado Maior do Exér-
cito.

Este regime nem favorecia um
comando' efetivo e centralizado
dá esquadra, nem um controle
adequado da administração e
dos abastecimentos. Como era
inevitável, o chefe das opera-
ções" navais ficou sobrecarrega-
do.de trabalho e asfixiado pelas
iníimeras particularidades da ro-
tina administrativa,- enquanto
que nâo havia um comandante
em chefe no mar, dispondo dos

%m

¦•:¦%

y.

' ';•

x m"

meios adequados para exercer •
comando supremo.

? + *
A nova disposição simplifica •

clarifica Imensamente o contro-
le de toda a Instituição naval».

(Conclue na 2» página)

Nova arma miste-
riosa no Atlântico
E* empregada pela Ma-
rinha britânica e "dei-

xa fora de ação os sub-
marinos, impedindo a

sua fuga"

LONDRES, 7 — (U. P.) — Um
comentarista naval, num artigo
sobre o desenvolvimento da bata-
lha do Atlântico e suas perspectl-
vas para o futuro próximo,' refe-
riu-se, vagamente, à misteriosa
"nova arma" que agora se estA i
empregando na batalha do Atlân-
tico e que alcançando algum sub-
marlno lhe» veda qualquer posslbl-
lidade de fuga.

Multo embora náo se tenha da-
do nenhum indicio a respeito des-
sa nova arma, presume-se que de-
ve tratar-se de uma das mais po-
derosas criadas pela Grá-Bretanha.
Um porta-voz expressou, a resofil-
to: "Os resultados obtidos sallen-
tam a eficiência de nosBo ataque,
que deixa fora de açáo os subma»
rlnos e os Impede que fuj<»m".

Cumpre recordar que a ultima
"arma secreta" revelada pelo Al-
mlrantndo foi o emprego da cn-
tnpulta para lançar os aviões de
cara do convés dos navios mercan-
tes para protegê-los contra os nta-
aues dos "Condor" e "Pockewulf".
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"Os acontecimentos internacionais criaram uma
situação a que o nosso país não pode ficar alheio"
Em entrevista concedida em Buenos Aires, ontem, o chance-
ler Rute Guinazu disse qué a Argentina fez honra aos seus
compromissos, quando os Estados Unidos entraram no conflito

Interrogado sobre se o seu país declarará guerra ao "Eixo", salientou que a
Solidariedade americana não pode ser confundida com alianças militares

Roosevelt apresentou ao Congresso
»a maior soma orçamentaria regis-

tradá pela historia do mundo

BUENOS AIRES, 7 (ü. P.) — Etn
«mtsrevlsta concedida & imprensa,
O chanceler Rulz Guinazu, que
prepara tua partida para o Rio de
Janeiro, aonde vai tomar parte na
Reunião de Consultas dos mlnls-
tros dás Relações Exteriores das
tfaçfies da América, reiterou aos
Jornalistas a necessidade da ado-
«*6o de uma política construtiva:
"A união na Argentina e a soll-
darledade no continente".

Referindo-se à atitude que a Ar-
gentlna adotará na Conferência do
Rio de Janeiro, o sr. Rulz Gul-
aazu declarou: "Os últimos acon-
teelmentos Internacionais criaram
Uma • situação a que o nosso pais
aao pode, nem deseja, permanecer
alheio, em virtude da gravltaçao
tjue sua potencialidade exerce no
«jontinente americano. Desde o
Inicio da gnierra, o governo se-
fulii, atentamente,' o desenvolvi-
tnento do "processus" bélico e es
«jonsequenclas derlvantes do mes-
mo. Os acontecimentos entraram
numa nova fase a 7 de dezembro
passado próximo, quando, ao ser
arrastado à luta um pais da Amé-
rica, a nossa posição exterior íol
afetada. Assim, de então para ca,
o Executivo já poude determinar
sua linha de conduta".

Honra aos compro»
missos
Acrescentou o chanceler que a

• Argentina fez honra aos seus com-
promlssos ante o estado de .guer-
rá existente entre o Japão, a Ale-
manha e a Italia, por um lado,
e ob Estados Unidos, por outro.
"O governo náo esqueceu uma rea-
lidade ¦ primaria — a dependência
dos compromissos Internacionais
nos interesses nacionais, em to-
das as suas formas. A Chancela-
ria n&o conhece outro caminho que
um amplo espirito de colaboração
e uma franca cordialidade para
com todas as nações do contlnen-
te através do prisma da realidade
argentina".

Guerra ao "Eixo"
Interrogado sobre se a Argentl-

ria declarará guerra ao Eixo ou se
rpmr>r>rá suas relações dlplomátl-
«as. o sr. Rulz Guinazu declarou:MA solidariedade americana, como
u-nn expressão sincera do desejo
d? existência reciproca e de co-
operação. detenslva, não implica
e«r atos automáticos, como' Já o de-
ciáramos >m Junho passado, e me-
nos ainda pode ser confundida
com alianças militares. Nenhum
governo, como Ee fez notar em
Lima, propôs, nem sequer lnsl-
nuou, alianças de qualquer espécie.
Tal alcance da solidariedade foi
completamente posto de parte.
Não é dado no governo da Argen-
tina aceitar, sem a intervenção do
Congresso, acordos militares, nem
adotar atos de pre-bellgerancia,
que possam afetar a atuação do

pais como Independente ou a sua
capacidade e personalidade".'

Acrescentou que os compromls-
sos de solidariedade são dirigidos
no sentido de oferecer um- trata-
mento de exceção aos Estados
Unidos.

Pacto das 26 nações
Quanto ao Pacto das 26 Nações,

disse o chanceler que o mesmo re-
presenta uma associação de von-
tades ditadas, de certo modo, pela
posição geográfica dos países slg-
natarlos. Algumas nações do Mar
das Caraibns lançaram-se, Inde-
pendentemente, a um. estado de
bellgerancla "devendo-se assinalar
que preclndlram de uma previa
consulta ao nosso organismo JurI-
dico panamericano. Tal pacto —
concluiu ò chanceler Rulz Guina-
zu — dada a sua universalidade,
reveste-te de um caráter extra-
continental".

Conferência em
Buenos Aires
BUENOS AIRES, 7 — (U. P.) —

Na tarde de hoje, realizou-se, na
.Chancelaria,, uma conferência, na
qual participaram, alem do chan-
ceJer argentino e seus colegas da
Guerra e Marinha, o chanceler do
Chile, Rossettl e o embaixador do
Chile em Buenos Alr.es. sr. Conra-
do Rios Galiardo.

A conferência íol muito prolon-
gada.

As 20,20, o ministro das Relações
Exteriores recebeu no seu gabine-
ta os representantes da Imprensa,
local, aos quais Informou que na
reunião se tinham estudado pro-blemas ligados fc defesa oontlnen-
tal. .

Perguntado se na conferência ae
tinha tratado da forttflcaçâo do
estreito de Magalhães, o ministro
declinou de qualquer resposta

Conversações em
Washington
WASHINGTON, 7 — (U. P.) —

O ministro das Relaçõen Itxterlo-
res da República do Equador, dr.
Tobar, acompanhado pelo embai-
Xador de seu pais, dr. Alfaro, e
pelo conselheiro de embaixada, sr.
Salazar.. conferenclaram durante
cinqüenta minutos' com o secre-
tario' «le Estado americano, sr.
Sumner Welles.

O dr. Tobar explicou aos Jorna-listas que nada podia dizer a res-
peito de suas conferências, polasomente poderá fazer declarações
no Rio de Janeiro, durante a Con-
íerencia dos Chanceleres.

O chanceler equatoriano acres-
centou que tinha feito uma exce-
lente viagem de Quito até esta ca-
pitai e que aproveitou sua. pcrma-nencla aqui para visitar sua fl-

lha que desemepenha uma fun-
ção em uma escola pública.

Declarou, tambem, que o con-
selhelro de embaixada, sr. Salazar,
que tambem fará parte da delega-
çao equatoriana, partirá de Mia-
ml no próximo dia 10 deste mês.

Os diplomatas do Equador flze-
ram, esta tarde, uma visita de cor-
tesla ao titular do Departamento
de Estado, sr. Cordell Hull..

Adiada a partida do

(Conclusão da 1* página
a organização de nossos recursos,
batentes. Devemos prevê-los para
manter nosso papel de arsenal das
democracias",
Devemos sobrepujar

"Os poderosos- Inimigos com que
lutamos — continua a mensagem
— devem ser sobrepujados na luta
e na produção. A vitoria depen-
de do valor, da habilidade e da
devoção dos homens que Integram
as íorças norte-americanas, bri-
t&nlcas, russas, chinesas e holan-
desas e ainda outras que unem !? „i„° 

at!ngla\ uma #«".*
seus esforços na luta pela llber- l2'^'000 d,lra"te ° anf> flaiu 

„,
dade. Mas a vitoria depende, tam- 19<° e *«ue, «** ano 

Jfta 
med,a

bem, do» esforços detrás das 11- oalu Para 1-000.000. 'Com o au-

agricultores, se daria uma verba
para cumprir a finalidade equlta-
tiva que encerra a lei de reajusta-
mento agrícola. Os alimentos são
materiais de guerra essenciais.
Proponho manter o principio de
conservação do solo e utilizar o
programa em escala moderadamen.
te reduzida".

Desocupados
Referindo-se, a seguir, aos pro-

jetos de subsídios aos dasocupa-
dos, diz que o número de traba-
lhadores abrangidos pn» epse be-

de
2.000.000 durante o ano fiscal de

VARIAS OCORRÊNCIAS

Assassinato na Avenida Rio Branco
Morto por um vendedor de bilhetes o cenógrafo conhecido por"Polar? - Outro crime de morte - Acidentes-¦ Agressões--Ten*
tativa de suicidio ~ Morte súbita « Falecimento no H. P. S. -- Qua-

tro mortos e oito feridos

"Uruguai"

BUENOS AIRES, 7 — (U. P.)
— Poi adiada até depois de ama-
nhã, a salda do transatlântico"Uruguai", no qual viajarão os
chanceleres que se dirigem ao Rio
de Janeiro, para tomar parto na
Conferência dos países amerlea-
hos. O vapor devia sair amanhã,
quinta-feira, porem, em virtude
da demora assinalada em sua che-
gada, foi Inevitável adiar a parti-
da até sexta-feira, não se tendo
ainda fixado a hora.

TRÉGUA FORÇADA NA
FRENTE AFRICANA

(Conclusão da i« página i
«o tal, ácrescénta-se, que o co-
mandante daa forças nazlstaB
destacadas na Italia, genearl Gels-
le», foi obrigado .a emitir uma
ftrdem de dia condenando esses
•xcessos.
Abusos na talia

"A reputação das forças alemSs
Ua Italia, declara, foi seriamente
afetada por esses incidentes cen-
Buraveis. Soldados alemães al-
toolizados incomodam a popula-
çao e fazem uso ilegal das armas
tle fogo, para penetrar em casas
particulares."

Termina, dizendo a informação
«jue, afim de evitar a reprodução
desses fatos inqualificáveis, se-
râo adotadas medidas para reajus-
tar a disciplina das tropas nazis-
«lestacadas na Italia, general Gels-
•rolbldas de usarem armas de
fogo, sendo ainda feita a mais
«estrita regulamentação sobre a
.venda de bebidas alcoólicas às
mesmas.
Comunicado britânico

CAIRO, 7 (United Press) — O
«ornando das Reais Forças Ae-
reas em operações no Oriente Me-
dio deu publicidade, hoje, ao se-
gulnte comunicado : "No deser-
to da Libia, nossa aviação foi
obrigada a suportar, ontem, con-
«lições atmosféricas muito contra-
tias, apesar das quais nossos

«R«Je para o Bispado de
Niterói

OFERECino O IMÓVEL PELO OO-
VERNO FLUMINENSE

A situação financeira do Bispado de
Niterói, que * um. dos mais pobres do
pais, não lhe permitia possuir uma
tede proprii, condizente com a sua lm-
portancia e o destaque do seu titular,
d. José Pereira Alves, uma dás figuras
de destaque do eplscopado brasileiro.-
Por essa motivo, o governo do Estado
do Rio resolveu comprar e oferecer ao
bispo da capital fluminense um imóvel,
especialmente para aquele fim. O in-
ttrventor Amaral Peixoto tem recebido
grande número de cartas e telegramas
de congratulações e agradecimento dos
melo» eclesiásticos dò pais.

Técnicos de laboratório
para o D. N. S.

Necess'tando o Degartamento Nado-
¦al de S-"rte de técnicos de labortorlo
fará as *»:eeaclas federais de saúde,
eonvldsm »e médico.» habilitados para o
«jargo a procurarem no Instituto Os-
taldo Cruz o dr. Genesio Pinheiro.

aviões de bombardeio e os dos
franceses livres, continuaram a
atacar as posições do inimigo
em Halfayá. A: oposição daa ba-
terlas antl-aereas foi reduzida."Durante a noite de segunda-
feira, realizou-so uma Incursão
aérea sobre, a cidade, do. Trlpoll,
o mau tempo, porem, não perml-tlu observar os danos causados,
Poram ' tambem atacadas as es-
tradas de rodagem de Buerat-El-
Hasun. , • -

"Bm uma serie de incursões
efetuadas no domingo contra o
aeródromo de Castel Vetrano, na
Slcllla, foram destruídas 44 ml-
quinas inimigas."Formações de I bombardeiros
médios da RAF Iniciaram o ata-
que nas horas pomeridlanas. Os
projeteis caíram no melo de um
grande número de aparelhos de
transporte de tropas que se en-
contravam pous>4os urn perto do
outro. Vários desses foram dés-
truldos pelo fogo e muitos fo-
ram avariados. . O bombardeio
provocou tambem um Incêndio,
elevando-se a coluna de fumaça a
uma altura superior a 300 metros.
Nossos aparelhos metralharam as
tropas inimigas, infligindo - lhes
multas baixas. Os bombardeiros
pesados- prosseguiram o ataque
durante a noite, provocando ln-
cendlos em to,do o aeródromo.,O
depósito de gasolina foi alcança-
do com um impacto direto, que
provocou a sua explosão. Nossos
pilotos observaram, Já na volta,
14 aviões Inimigos envoltos em
chamas. Durante essas Incursões,
somente desapareceu um apare-
lho dos nossos."Na segunda-feria, de noite, o
inimigo realizou uma incursão
sobre o porto de Tobruk, e a pis-ta de aterrissagem de Bu-Amuad,
causando poucos prejuizos,"Desapareceram 

três aviões
nossos durante ¦ as operações,
alem do outro Já. mencionado".

Von Rommel está
na Libia
BERLIM, vla Estocolmo, ,7 (U.P.) — Em fontes bem informa-

das alemãs se desmentiu, cate-
goricamenjg). que o general Rom-
mel tenha regressado da Libia
para a Europa, em virtude de
ae achar doente.'

A unificação do co-
mando naval
(Conclusão da 1« pagina

Foi nomeado um comandante em
chefe único, com inteiro con-
trole de todas as operações,
tendo sua sede em Washington
e um estado maior funcionando
no Departamento da Marinha,
em estreita ligação com o pre-
sidente, o secretario' da Mari-
nha e os outros departamentos
do governo. Não tem outra obrl-
gação senão a de comandar as
íorças navais dos Estados Uni-
dos e empregá-las da melhor
maneira para produzir a vito-
ria. Os três comandantes das
três esquadras são diretamente
responsáveis perante este coman-
dante em chefe, que é, por sua
vez, responsável, perante o pre-
sidente, por intermédio do se-
cretario da Marinha. Não é pos-
sivel exagerar a importância
desta bem definida cadeia de
responsabilidades. O comandan-
te em chefe pode, se achar con-
veniente, içar sua flàmula em
qualquer navio, e seguir para
qualquer ponto onde os seus de-
veres exijam a sua presença. >'

O Chefe das Operações Navais
continuará a exercer o contro-
le da administração è dos abas-
tçclmentos, programa de cons-
truções, treinamento de pessoal
e organizações navais de terra,
em, geral. Será sua tarefa pro-
vldenclar para que o comandan-
te em chefe tenha os meios de
executar suas operações.

Não se deve considerar esta
modificação senão como uma
medida necessária.para se obter
a vitoria. O oficial escolhido
para comandante em chefe, ai-
mirante Ernest j. King, que an-
tes era comandante em chefe
da Esquadra do Atlântico, tem
a vantagem da experiência que
adquiriu exercendo aquela fun-
ção em serviço ativo, nas. con-
dlções da guerra moderna. Tem
ainda a vantagem de ser avia-
dor naval, tendo comandado a

, aviação da esquadro e ocupado
a- chefia do Bureau de Aero-
náutica. * •

Este passado torna-o parti-
cuiàrmente Indicado para o co*
mando supremo, nas condições
atuais. Suas qualidades Já fo-
ram demonstradas pelo seu no-
tavel êxito no comando da Es-
quadra do Atlântico, onde suas
disposições foram tão bem con-
cebldas e enérgicas, que, no de-
correr do último mês, só houve
um ataque coroado de êxito"a navio mercante, dentro da área
de sua responsabilidade. E, alem
disto, um oficial imbuído da-
quele espirito de ofensiva que é
tão essencial para "o êxito na
guerra naval,

» + *
O. chefe das operações navais,

almirante Harold R. Stark, du-
rante quase todo o decorrer dos
dois últimos anos, tem encon-
trado sua principal responsabi-
lidade na enorme expansão da
Marinha, com o,grande progra-
ma de construções e o treina-
mento de muitos milhares, de
novos oficiais e marinheiros.
Tem-se desempenhado dos inú-
meros detalhes de sua tarefa
com energia incansável e abso-
.luto espirito de sacrifício. Aque-
les que, como o autor deste ar-
tigo, têm tido o privilegio de co-
nhecê-lo durante todo este tem-
po. estão bem a par das tre-
mendas tarefas que ele vem
realizando, sem queixas, còm
firmeza e eficiência,

O trabalho que está executan-
do deve continuar è terá de ex-
pandir-se grandemente. E não há
mãos que possam realizar me-
lhor a ¦ tarefa, do que as que Ja
estão a ela habituadas. Mas,
era necessário descobrir-se al-
gum melo de aliviar seus eh-
cargos. Dal termos agora esta
nova e nítida divisão entre ope-
rações, de um lado, e adminis-
tração e logística de outro; e em
cada tarefa, temos um homfiW
cuja experiência recente e cujas
qualidades o tornam apto para
o serviço que tem de prestar.

. Ambas as tarefas são neces-
sarias e um homem só não po-
deria executá-las. Ambas serão
bem realizadas e sua soma slg-
nlflcarâ a vitoria.

nhas de combate — nas minas,
nas oficinas e nas granjas. Não
nos poderemos sobrepor ao lnlml-
go na luta se não nos avantajar-
mos, Igualmente, na produção, Não
é suficiente produzirmos alguns
"tanks" mais, uns poucos canhões
apenas e uma pequena quantlda-
de de navios alem do que os que
o inimigo possa produzir. Deve-
mos nos avantajar na produção de
uma forma esmagadora, que po-
nha fora de dúvida nossa posslblll-
dade de fornecer um equipamento
superior às nossas tropas em qual-
quer teatro da guerra mundial. E,
assim, teremos êxito".
Livre empreendimento

"O sistema do livre empreendi-
mento — prossegue a mensagem
presidencial — é mais efetivo que
o da "ordem" dos campos de con-
contração. A luta pela liberdade,
antes de tudo, converteu-nos em
nação. A vitalidade, a força e a
adaptabllldade da ordem social,
fundamentadas na liberdade e na,
responsabilidade Individual, trlun^.'
farão novamente".

Desenvolvimento da
produção
A seguir, a mensagem declara

que os doze meses dedicados ao
esforço preliminar "solidificarão a
base do grande programa de ar-
mamentos" e acrescenta: "Sob um
cada vez mais Intensificado pro-
grama de guerra, a capacidade
produtora evoluirí., sempre com
maior celeridade, dos trabalhos de
tempo de paz para a obra de tem-
po de guerra. E' este uni oi ça-
mento de guerra. Os detalhes re-
Iativos aos programas de guerra
flutuam constantemente. Sua am-
plltude e composlçãu depende dos
acontecimentos nos campos de ha-
talha do mundo e da evolução da
guerra mecanizada I'or outro la-
do, os planos de güetrá são se-
gredos militares. Dadas estris clr-
cunstanclas, não sò pode oferecer'mínimos detalhes sobre os tutu-
ros orçamentos para fins de puer-
ra. Não obstante, serão dados a,
publicidade os totais solicitados e
os gastos, de maneira que o pú-
blico possa conhecer a situação
fiscal e os progresso.» çio esforço da
nação".
Cifras reveladas

Manifesta, mais adiante, 'que o
programa da defesa, incluindo as
sorrias e-as autorizações para con-'
tratos e os compromissos dns or-
farilBaçóes goverirutumtr.ls, atin-
gluja um. total de 23.000.000.000
de dólares a 3 de Janeiro de 1941.
"Dutante os últimos doze meEes,
somàram-se ao programa outros
46.000:000,.000. Deste total de
75.000.000'.000 de dólares, restam
24.000.000.000 para obrigações
futuras.. Neste ornamento formulo
uma solicitação Inicial de 
13,600.000.000 de- dólares para o
ano fiscal de 1943. Outros gran-
des pedidos suplementares serão
íormulados, a medida que avan-
çamos em nossa capacidade pro-
dutora".
Pagar qualquer preço"Não posso predizer as flutua-
ções da guerra — acrescenta a
mensagem — mas posso dizer que
estamos dispostos a pagar qualquer
preço para a preservação do nosso
modo de vida. Os gastos de guerra
oscilam, agora, pelos 2.000.000.000
de dólares por mês mas talvez ex.
cedam a 5.000.000.000 mensais no
ano de 1943. Contra um provnvel
desembolso total dé 24.000.000.000
de dólares para fins de guerra,
previsto no orçamento do corren-
te ano fiscal, nosso objetivo pre-
sente requer cerca de 
53.000.000.000 de dólares para o
ano fiscal de 1943". ,:.

para
mento da ocupação será possível
reduzir consideravelmente seu nú-
mero, Para o próximo ano serão
necessários, segundo cálculos pre-
liminares,. 465.000.000 de dólares,
porem as cifras concretas serão
publicadas em breve".

Triplicará a arreca-
d ação
Prediz o chefe . do , Executivo

qüe a arrecadação triplicará "ent
virtude do programa de defesa, .de.
guerra." Espera-se que aumente
de 6.O0Ò.0O0.000 de dólares, no
exercício fiscal de • 1940. para ....
18.000.000 000, no ano fiscal de
1943. Diz ainda que isto se de-
verá, em parte, a expansão das
atividades econômicas e tambem
como conseqüência da legislação
de impostos. No aumento citado
a parte predominante caberá aos
Impostos, antes que do ritmo açe-
lerado da atividade econômica.

Cálculos dos "deficits"
"Os cálculos dos "defjclts" são

provisórios e estão sujeitos a re-
visão posterior. A provável dés-
pesa liquida do orçamento e das
corporações governameitais, ex-
cluidas as arrecadações como
conseqüência de qualquer, novo
imposto, será de 20.900,000.000
de dólares no corrente ano fiscal
e de 45.400.000.000 para o ano
fiscal de 1943. Os empréstimos que
se fizerem, com fundos de fidel-
comlsso reduzirão essas quantias,
em vista da arrecadação por lm-
postos e. pela colocação de em-
prêstimos, mais ou menos.em ....
2.000:000.000 no ano fiscal de 1942
e 2.800.000.000 no ano fiscal de
1943".

Alem das graves ocorrências,
registradas' em conseqüência do
temporal desabado sobre a cida-
de noticiadas em outro local, ve-
rlílcaram-se, ontem, ainda nesta
capital e em Niterói, os seguin-
tes:

Cerca das 15 horas de ontem, regls-
trou-se em plena avenida Rio Branco,
um i**-"«Inato motivado por uma quês-tão de somenos Importância entre um
bllhetelro e um freguês, scncTo este aba-
tido por certeira canlvetada no cora-
Cão.

Aquela hora. encontrava-se sentado
numa das cadeiras da Casa Simpatia,
esquina da rua do Rosário, o cenógrafo
Armando Barbosa, conhecido nas ro-
das teatrais pelo apelido de "Polar",

oasado, de 35 anos, morador á. rua .
do Resende n. 163; quando por ali pas-
sou o vendedor de bilhetes José Anto-
nlo da Silva, de 39 anos. morador &
rua Camerlno n. 283. "Polar" chamou
o bllhetelro para confeílr uma fraçfto
de bilhete corrido no sábado último.
Surgiu entre o freguês e o vendedor
uma discussão provocada pelo primeiro
que dizia estar o seu bllfTete premia-
do, quando n nutro afirmava o contra-
rio. Em dado momento, "Polar" per-
deu o controle c aplicou violento soco
no olho do bllhetelro. E6te, em revide,
sacou de um canivete e Investindo para
o seu agressor cravou-llíe a arma no
peito. A lamina atingiu o coração do
cenógrafo que caiu na cadeira onde es-
tivera sentado, para morrer pouco de-
pois.

O bllhetelro José Antônio foi preso

OS EXÉRCITOS RUSSOS CHEGARAM
ÀS PORTAS DE KHARKOV
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Conquista de Hogland

MOSCOU, 7 (U. P.) — Des-
pachos recebidos diretamente de
Leningrado noticiam a conquis-
ta de Hogland. As referidas ln-
formações não fornecem deta-
lhes, no entanto, sbore se as
forças terrestres do 

"general 
Me-

retskov continuavam ampliando
seus movimentos, em volta do
território da velha capital.
Conquista de Hogland

MOSCOU, 7 (U. P.) — Noti-
cia-se que os alemães estão em
franca retirada, na maior par-
te. da frente' de Leningrado, As
tropas do general Meretskov con-
tlnuam perseguindo os alemães
em retirada, havendo recaptura-
do certo número-de localidades.-
Juncados de cadáveres

MOSCOU, 7 (U. P.) — Infor-
ma-se que, desde a reconquista

Para fins de guerra
Acrescenta a seguir: ''Os gastos

líquidos das operações governa,
mentais para fins de guerra, são
estimados, mais ou menos, em 2
blliões e 3 blllões de dólares, para
o corrente e para o próximo ano
fiscal, respectivamente. As gran-
des despesas, com as construções
ne navios, aviões'e outros equipa-
mentos de guerra requerem a lme.
dlata conversão d<» uma grande
parte de nossas Instalações indus-
trials em fontes de produção para
a guerra. Esses cálculos refletem
nossa determinação de dedicar pe.
lo menos metade de nossa produ-
ção nacional nò e»íorço de guer-
ra".
Reduções

Anunciou, tambem, o primeiro
magistrado uma redução de .. r..
1.460.000.000 de dólares nos gas.
tos dos orçamentos de ajuda aos
agricultores, à Juventude e aos de-
socupados, no corrente e no pró.
ximo ano fiscal ou sejam
600.000.000 e 860.000.000 de dó-
lares respectivamente.. Sem em.
bargo declara: "Estes pro-j-ramas
requererão 1.400.000.000 de dóla-:
res durante o ano fiscal de 1943,
mais ou menos metade dos desem-
bolsos feitos para'os mesmos fins,
durante o ano fiscal de 1941".

Não antecipa, de momento, ne.
nhuma medida concreta para a
ajuda aos arjrlcultoreB, porem afir-'
ma que a situação dos mesmos não
será inferior.à que atualmente des.
frutam e diz que o governo acre-
dita que poderá limitar a alta de
preços do« principais artigos que o
agricultor necessita adquirir, "sem
pmhar.jo, se a evolução dos pre.
ços de tornar desvantajosa para os após guerra'

Ameaça de inflação
No parágrafo que Intitula "Em-

prêstimos e ameaça de inflação",
o presidente Roosevelt diz : "O
pro grania He guerra'exige não so-
mente um aumento substancial
de Impostos, oem como das quan-
tias que serão tomadas como em-
prêstimos. Depois de um ajuste
das arrecadações de impostos-
adicionais e da acumulação dos
fundos para seguros sociais em
ftdelcomisso, as quantias que se
obterão do povo como,,empresti-
mo.i. no. corrente; exercício:;e no
próximo ano fiscal, serão de cer-
ea de 19.000.000.000 e 34.00*0.000.000
de dólares, respectivamente". .,.

Em seguida acrescenta:"Dentro' do programa de guer-
ra de objetivos amplos, a maior
parte do aumento de gastos será
em substituição das Inversões de
capital privado. Ao invés de ser
somado a ele. Já se aplicam as
adjudicações e, como consequen-
cia, faz-se sentir a escassez de
materiais. As quantidades que se-
riam destinadas às construções
privadas' e públicas, à expansão
e ainda à reposição de elementos
que importam em gastos alheios à
defesa, se somam, em consequenr
cia, ao levantamento de fundos
particulares disponíveis para o fl-
ríanclamento não inflarionista do
"déficit" governamental. Este fa-
tor contribuiria de maneira subs-
tancial para financiar o tremen-
do esforço de guerra, semi cair em
altas dé preços contraproducen-
tes. A restante pressão inflado-
nlsta será grande, porem fiscall-
zavel. Estará dentro de nossa al-
cada sobrepormos a ela, se ado-
tarmos um programa amplo de
medidas adicionais anti-lnflaclo-
nistas".

No parágrafo seguinte, com *o
titulo de "Programa antl-flacionls-
ta", declara:

"Nossos recursos são tamanhos
que, ainda com os projetados
enormes gastos de guerra, pode-
mos manter o nivel de vida em
um plano mais que adequado, em
beneficio da saúde e r/rodutivida-
de de nosso povo.

Todavia, devemos abandonar
muito de comodismo e luxo. O
sistema de adjudicações — racio-
namento no que se refere a. nego-
cios — foi ampliado, tornando-se
plenamente efetivo. Não tenho, de
momento, a intensão 'de iritrodü-
zir o sistema de cartões de raciq-
namento para os consumidores em
geral. Não existe ainda escassez
de objetos necessários para a vida
que torne imperativa a adoção
dessa medida. O racionamento foi
introduzido, todavia, para deter-
minados artigos, dos quais já se
nota escassez. Faço um apelo à
cooperação voluntária dos consu-
mldores em nosso esforço nacio-
nal, A restrição no consumo, es-
peelalmente dos produtos que es-
casseiam, pode reduzir o alcance
das medidas -obrigatórias qUe se
necessitará adotar".

Refere-se, por último, em outro
parágrafo, ao aumento da divida
federal, declarando:"Na base dos cálculos provtso-
rios do orçamento, a .divida fe-
deral aumentará de 43.000.000 000
de dólares, a que atingiu em ju-
nho de 1940. quando se iniciou p
programa de defesa, nara ., ...
110.000.000.000 de dólares, três
anos depois. Este nivel da divi-
da acarreta um aumento de arre-
cadaçâo anual què em 1940 atin-
gia a cerca de 1.000.000.000 nara
a.500.000.000 no fim do ano fiscal
de 1943.

Tal aumento de arrecadação nos
impedirá, durante algum tempo,
denois de terminada á guerra, de
reduzir ò acréscimo dp impostos.

Acreditamos, tndavln. que pode-
remos Imnndlr riup sp n-";lstre n-ya
r.rr.fnnrl?! dpnressão no período do'

Uso e comercio de en-
torpecentes

MODIFICADAS AS RESPECTIVAS INS-
TRUÇOES PEL ODIRETOR DO DEP.

. - N. DE SAÚDE
O diretor geral do pepartamento Na-'

cional de Saúde, de acordo com a pro-
posta da Comissão Nacional de Pisca-
HzaçSo de Enorpecentes, c nos termo»
do decreto-lei 891, de 25 de novembro
de 1938, resolveu modificar as iristru-
çóes gerais sobre o uso e o comercio
do entorpecentes, baixadas em 9 de
março de 1938.-. P01 meluido na tabela "A-^ primeiro
Krupo, ^o clorldrato de l-metll-4-fenil-
pinteridma-4-acido-- carbônioo-etlleíter.

Na tabela "B"; por conter essa subs-
tancla, a especialidade farmacêutica"Dolantina Bayer", estabelecendo as
respectivas doses para ampolas, com-
prtmidos e gotas. '

Instalada a Junta Re-
guladora do Comercio

de Fios e Tecidos
FIRMADO UM ACORDO ENTRE FIA-
ÇOES E MALHARIAS — OUTROS AS-SUNTOS SOLUCIONADOS NA PRIMEI-

RA REUNIÃO DO NOVO ORGAO
De conformidade com a resolução n.

18, de 11 de dezembro último, apro-
vada pelo presidente da República, íolinstalada, na C. D. E. N., a JuntaReguladora do Comercio de Pios e Te-
oldos, presidida pelo ministro Joaquim
Eulalio.

Examinando a sltunçAo atual dos fiosde algodão, em face das necessidades
das tecelagens do pa^s e das exlgen-
cias dos mercados externos, foram ven-
tlladas varias questóes referentes k
produção e a preços, ficando, por fim,assentado um acordo entre flaçfies e
malharia», pelo qual estas poderSo ad-
qulrlr fios cardados com um desconto
de. 8 % e fios penteados, para os ti-
tulos até 40, com um desconto de 5 %sobre os preços das tabelas apresenta-
das pelas flaçóes.

Em seguida a esse acordo, foram au-torlzador,, mediante licença previa paracada caso, os pedidos já feitos de ex-
portnçâo de fios, que tlnHa sido sus-
pensa em virtude da falta de entendi-mento entre flaçóes e malharlas, fl-cando ¦ assentado, outrosslm, que dede agora em' diante, todos os pedidosdé exportação de fios deverão ser au-torizados e visados pela Junta Regu-lar-óra:

Entre outros assunto», foi ventilada,tambem, a questüo das fábricas de fiose tecidos de algodão enviarem, à Co-missão de Defesa da Economia Nacio-nal, os «elementos necessário para serefetuado, mensalmente, o controle da
produção c dos preços, nos moldes do
que Já foi feito, para as Industrias defiação e tecelagem de Juta.

de Tlkhvln, foram libertadas
centenas de aldeias e uma lar-
ga franja ferroviário foi limpa
de inimigos.
• Os caminhos se acham, em cen-
tenas de quilômetros, juncados de
cadáveres alemães.
Comunicado alemão

BERLIM, via Estocolmo, 7 (U.
P.) — O estado maior alemão
deu á publicidade o seguinte co-
munlcado :

"Na Criméia, as forças inlmi-
gas que haviam desembarcado em
Eupatorla. sob a proteção de na-
vios de guerra-, foram aniquila-
das mediante uma rápida ação
e uma encarniçada luta, casa por
casa. Uma pequena força sovié-
tica que desembarcou ao sul de
Feodosla, foi derrotada por uni-
dades rumenas. Os bombardeiros
alemães e os caças atacaram
com êxito as forças de desem-
barque na Criméia e as linhas
,de abastecimento do Mar Negro.
Nos setores centrais e norte da
frente oriental, foram frustrados,
ontem, numerosos ataques do ini-
mlgo.

Ao noroeste de Kharkov, uma
penetração local em nossas li-
nhas foi eliminada com um con-"tra-ataque. Dois batalhões sovié-
ticos foram aniquilados".
Alarga-se a ofensiva

MOSCOU, 7 (U. P.) — A oíen-
slva, de melados de Inverno, do
Exército russo tomou velocidade e
amplitude, —tendendo-se agora,
partindo de urmansk, no noite,
a Taganrog à península da Cri-
mela, no sul, retendo as íorças sò-
vlétlcas a Iniciativa em todas as
frentes.
Paz russo-finlandesa?

MOSCOU, 7 (U. P.) -- Dois
acontecimentos militares so des-
tacaram na luta,,durante as «Itl-
mas 24 horas, emprestando vera-
cidade aos rumores da próxima ln-
tenslficaçlo 'da ofensiva riissa e
aumentando a possibilidade de
uma paz russo-ílnlandfisa.

O primeiro íoi uw novo desem-
barque das tropas russas em Eu-
pátria, na península da Criméia,
a 85 quilômetros ao norte do Se-
bastopol, que deu aos russos qua-
tro fortes posições, para operações
futuras na península, nlem das de
Kerch, Teodosla e Sebastopol. O
segundo acontecimento foi a
anunciada conquista, ainda não
confirmada, da Ilha Ce Hogland,
situada quase na metade do golfo
da Finlândia, a 75 quilômetros ao
sul da cidade finlandesa de Kot-
cka e a 200 quilômetros a oeste
de Leningrado.
Abrem caminho

MOSCOU, 7 (U. P.) — No con-
tlnente, partindo di- Murmansk a
Taganrog, os soldados russos estão
na ofensiva, abrindo caminho,
palmo a palmo, em elgum?.s re-
glões, e efetuando profundas in-
vestidas com ponta3 de lança
blindadas, nas linhas Inimigas.

em flagrante por um funcionário d»Policia Civil e entregue ao guarda mu"nlctpal n. 729, què o levou psra a <J|.
legacia do 7.° distrito, onde foi »utu».
do no respectivo cartório.

O corpo do cenógrafo foi removido
para o necrotério do Instituto Mídlco
Legal, depois das formalidades de pr».xe.

Assassinado e atirado
no canal 4° Mangue
Na avenida Francisco Blcalho, »m

frente a um depósito de óleos, foi vistobolando no canal do Mangue, ceres dn6- horas da manha, o corpo An um ho-mem aparentando 60 anos de Irtnd». apolicia do 12.0 distrito foi nvhadt tfez retirar o cadáver, constatando tr».tar-se de um crime. O morto trajav»
calça, camisa e paletó pretos, descalço,
parecendo ser estrangeiro. Ao que apu.
rou á policia, a vitima havia sitio as»
sassfpada e atirada ao canal do Mangue,
O corpo apresentava completa secçío i%carótida, feita provavelmente o nava»
lhn,«e um ferimento no tornx, produ.••Ido por bala, alem de varias contu.
s6r« no frontal e rosto. O cadáver tolrna" tnrdç removido para o necrote-
rio policial e, até à noite de onlem, nSo
foi identificado o assassinado. A poli.ela Ignora ainda quem teria sido o cri-
minoso e qual o local do crime.

Acidentes
Roberto dc Sonsa #»"pcrnrln, de baanos, morador á fua Aristldes Lobo

205, sofreu queda na sun residência «,
apresentando fratura do crânio e varias
contusões, foi Internado no Hospital dtPronto Socorro.

*i * * *
O Serviço de Pronto Socorro de Nl.tcról medicou ontem, as seguintes vi-

tlmas de quedas:
Manuel Rlhcirn Carvalho, leiteiro, ds27 anos, solteiro, morador a rua' da

Conceição 148, com escoriações gene-rallzadas;
Jaci, de quinze anos, filha de José

do Couto, residente a, praln dos Cha-
ritas 79, apresentando ferimento con-
tuso no Joelho esquerdo;

José Ribeiro de Sons», comerciarlo,
de 53 anos, casado, rrsldento à tra-
vessa Ribeiro de Almeida 36. com feri-
mento na região maleolar oÍTeltt.* * *

Na estrada Rio da Prata, lugar de-
nominado Pau Perro, em Campo Oran-
de, o bonde n. 4, da linha "Monteiro",
dirigido pelo motorneiro José Teixeira,
atropelou o peixeiro JoSo da Silva, mo-
rador na rua Tauna n. 583. que sofreu
fratura do crânio e de nmbas as per-nas. O motorista evadiu-se e o peixeiro
foi socorrido no Hospital Rocha faria
e depois removido para o Hospital Car-
los Chagas, onde ficou Internado em
estado de "shock".

Agressões
Valdemar de Oliveira, funcionário dn

Arsenal de Marinha, casado, de 31
anos, morador â riia Outelro n. 11,
foi socorrido pela Assistência, apre-
sentando um ferimento produzido porbala, na perna esquerda'. Fora agredi-
do, a tiros, naquela dependência da
Marinha, por um desafeto. Após,, os
curativos, o ferido foi Internado" no
Hospital Central da Marinha.* * *

Edite Pena de Oliveira, de 20 anos,
solteira e moradora à estrada Caetl»•io Monteiro 688, em Niterói, foi agre-

itln, a estoque, pelo seu companheiro
Orlando Ribeiro, vulgo "Ceguinho". re-
cebendo ferimentos cpntusos general!-zados. .. .,, .

O agressor apresentou-se à policia e
a vitima fõT para o Pronto Socorro, ali
ficando em observação.

Tentativa de suicidio
Armlnda Antunes, casada, de U

anos, 'residente k rua Buenos Aires n.
157, sobrado, atlróu-se da Janela de
seu quarto à rua, tentando o suicidio,
e, com fratura do cronl»» foi socorrida
e Internada no Hospital dc~"Pronto Se-
corro, em estado de "shock".

Morte súbita
Na Esplanada do Castelo, em frente

ao Edificio Comercial, foi encontrado
morto, dentro do automóvel n. 22.509.
Jofio Gomes de Mendonça, vigia da
Prefeitura, residente à rua Portão Ver-
melho n. 78, em Marechal Hermes, vi-
tlmadq por um colapso cardíaco. Seu
corpo foi removido para o necrotério,
com gula das autoridades do 5.° distrl-
to policial.

Falecimento no H. P. S.
A menina Olga, de 4 anos de idade,

filha do sr. Antônio Chagas, residente
à rua Amhlré Cavalcanti n. 215, que
no dia 3 do corrente sofrerá um ad-
dente com água fervente, ficando gra-
vemente queimada, foi Internada no
Hospital de Pronto Socorro e ontem »
tarde, velo a falecer. Seu corpo foi re-
movido para o necrotério com gula d»
polic' -, do 14.» distrito.

Pessoas e firmas chama-
das pelo "Diário

Oficial"
O "Dlarlo Oficial" aguarda quegrande numero de pessoas e firmasounipram. formalidfides essenciais àpublicação de decretos em que sSoúnicos interessados. O não cumprimen-to de tais formalidades Implicando nanão publicação dos referidos atos de-terminara, naturalmente, a anulaçãodos mesmos. ¦
A relação dos interessados que de-verão comparecer, com absoluta urgen-cia. à sede do "Dlarlo Oficial" 6 aseguinte: Mineração Paulista Limitada.Igino Qhisolfl, Josó de Medeiros Cha-ves, Empresa Hldro Elétrica Jaguar! 8A., Governo Municipal de Águas Be-las, Bats Valve Bag Corporation ofBrazil. Eurico Pinheiro, da Mata, JoftoSocorro & Cia., Colégio Progresso dt.Araraquara. Docas de Imbituba, Diasde Gouveia #; Machado. Sociedade Anfl-nima "Boyes", Curso Complementar doExternato e Scmi-Externato SantoInácio, Deraldo de Brito Guimarães,José Angert, Heitor Krelro de Carva-lho, Empresa de Minérios hrasll Limi-tada, Estrada de Perro Santa Catari-na, Rede Mineira de Viação, MinasLefto Júnior Limitada, Sociedade In-dustrial Hulha Branca 8. A., Compa-nhia Adriática de Seguros, Viação Per-rea do Rio Grande do Sul, Rede de Via-çfto Parana-Santa Catarina, EmpresaIndustrial de Minérios Mtracema Ltda.,The Great Western of Brazil Rallv/ayCompany/ Limited, Rede de Vlaçfto Per-rea Federal do Rio Grande do Sul,Banco Popular e Agricola de Llvramen-to, Laticínios União dos Fazendeiros H.A., Aristldes Augusto de Meneses, Ad-ministraçâo do Porto de Paranaguá,Francisco Diogo de Siqueira, Ana Ca-rollna Cortes, José Soares Lara, Pran-cisco de Araújo Assiz. Miguel BatistaVieira, Egldlo Antônio Zuanazzl, Glá-como & Cia. Limitada, José Ramos Pin-to, Iderval Alves Nogueira. Elpidio Fer-nandes.de Paula Lima. Joaquim Pereirade Macedo. Silvio Bonnacorsl, PedroBorges de Carvalho, Durval & Terra,Rodolfo Arend,' Gregorio de Azevedo,

Arantes & cia., Generoso Mendonça,firma Cunha & Lemos, José de PaduaOliveira. Estrada de Ferro Barra Bo-nita, Companhia Paulista de Estrada»de Ferro. Estrada de Ferro Sorocabana,Leonprdo Crlstlno Filho e EnVpresa Na-cional de Comertio Sociedade Anônima.

PROSSEGUE, ENCMMIÇãM, A LUTA
NAS FLOEESTAS DA MALÁSIA

Ações aéreas
Bombardeiros japoneses ataca-

ram as índias Orientais Holan-

(Conclusão da 1« pagln»
semharcar continuamento tropas
ao sul das forr;as britânicas, com
o propósito de obrigar os impe-
riais a baterem am retirada para
evitar de serem cercados."Nas primeiras etapas da cam-
panhá, acrescentou, isso ' teria
qua suceder mas podemos afirmar
agora que está. .se tornando gra-
dativamente mais difícil para o
Inimigo. A principio as forcas de-
fensoras eram muito iv.feriores
numericamente, mas . agora elas
estAn sendo reforçadas- cada vez
riiais".

Anunciou-se oficialmente que Elr
Geofrey Layton, coman,iante em
chefe da esquadra, .partiu de SMn-
gapura para' organizar a. esqua-
dra do Extremo Oriente, "afim
de que os aliados possam conse-
guir a supremacia naval no, Ori-
ente, o mais rapidamente - possi-
vel". O contra-almirante Eponnor
permanece em Singapura na qua-
lidade de comandante ;le todas as'
forças navais da Malásia.

Vitorra de Changsha
Considera-se em Chungking quea Importante vitoria de Changsha

é de imensa ; significação para o
esforço bélico dos aliados no Ex-
tremo Oriente. As nnciciarj da
Chinp se referem à 

' 
iç.3 i "como

a p-#'olra contrihuiçan ohineaa,
ãeer r estabelecimento do comun-
do único';.

Os chineses continuam Üniqui-
lando os remanesonntns das for-
ças japonesas que tentaram as-saltar a cidade e qup agora fo-
gem derrotados. A vida em Ohang-«ha recuperou o seu ritmo nor-mal. Os civis, que evacuaram acidade quando começou a bata-lha, regressaram na sua maioria.Os estabelecimento comerciais
foram reabertos

desas. Birmânia e Austrália, em
incursões isoladas, causan-in da-
nos que parecem ser importantes.

O aeródromo de Rabaul tle No»
va Guiné, território australiano,
foi atacado duas vezes. A jrl*
meira incursão ocorreu tintem A
noite e esteve a cargo "ie aviõe*
que se pareciam muito aos «pi»
relhos utilizados pelos lapoiiesél
na rota áerea comercial rir» Dilll.
Aparelhos de caça australiano*
desbarataram o ataque. Admitiu-
se que'os japoneses causaram sl"
gum dano nesse ataque e esta ma-
nhã, quando os nlpônic.0.3 volta-
ram vários aviões que estavam
em terra foram met-"ilhadon o
alguns destruídos ou ivavladoí.
Não houve vitimas em nenhui"
dos ataques.

Contra Rangoon
Poucos minutos depois da mela

noite, unidades Japoiiskas de
bombardeio atacaram a parte
norte de Rangoon, na Birman-í.
Não se registraram vitimas rnaV,
admlte-se, os prejuízos rnateiiaia
foram grandes.

Tambem ontem' a noite, 8 hl-
dro-avlões japoneses ataca iam
objetivos militares e navais era
Ambon, segundo um,, Informação
da agencia "Aneta'' recebida aqui.
Depois de lançar mais Je vinte
bombas pesadas, os japoneses bal-
xaram e, de pouca altura, fize-
ram fogo com suas metralhadoras
o canhões. Três civis foram rnw-
tos. A informação acrescenta que,
nos dias anteriores, observaram-
se aviões inimigos sohre outras
partes das possessões externas
(das Índias Orientais Holandc-
sasi. Ambon está situaria no Mar

voltaram A .B,m!1,í"JS''VÍ'lld'!!ide Ceram, entre a Nova Ouiaévoltaram à normalida-le. |„ as uhas, Colaba».!
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NOTICIAS DO EXÉRCITO
(V. Boletins das Diretorias da I„ A. e 0„ - P-»- V

Os oficiais recem-promovidos por merecimento serão
apresentados, hoje, ao presidente da Republica

Rodovia Ponta Grossa-Guarapuava — Classificação de oficiais de Arti*

lharia — O presidente do S. T. M. em conferência com o ministro da

Guerra - Em ferias o diretor do Colégio Militar do Rio — Solução de

consulta sobre pensão vitalícia — Parque de Moto-Mecanização e insta-
lação do ív° Grupo Ind. de Artilharia — Outras notas

NO COLÉGIO MILITAR DO RIOO ministro da Guerra, general
Eurico Dutra, na tarde de hoje,
despachará com o presidente da
República, a quem apresentará os
oficiais recem-promovidos pelo
principio de merecimento, por de-
cretos de 25 de degembro úl-
timo.
O PRESIDENTE DO ts. T, M. CON-
FERENCIOII COM O MINISTRO DA

GUERRA
O ministro da Guerra recebeu, na

Isrde de ontem, em demorada confe-
rencia, o ministro alminnte Raul Ta-
tsres. que acaba de ber eleito e em-

Sossado 
no cargo de presidente do

upremo Tribunal Militar.

NA DIRETORIA BE ARTILHARIA
Apresentou-se o capu.ào César Xa-

vier de Oliveira.
_- Foi desligado da Fabrica do An-

dnrut, o l.o tenente Horaclo de Loióla
Pires, transferido para a 7.a Reglào
MilHnr.

— Foram concedidas as lorlas re-
fulamcntares ao major Heitor Blunco
de Almeida Pedroso.
NA SUB-DIRETORIA DE REMONTA

E VETERINÁRIA
Apresentaram-se, por diversos mo-

tivos, os seguintes oficiais- capitães
Aristides Correia Leal e Homero Fl-
tpielredo Silveira e a." tenente Oscar
Rodrigues de Araújo.

O coronel Oscar de Arau|o Fonse-
ca, comandante do Colégio "Militar

do Rio, por ter entrado em gozo de
ferias, passou, ontem, o respectivo
cargo ao coronel da reserva Pedio
Mariano Serra, sub-diretor de Instru-
çfto geral.
PENSIONISTAS CHAMADAS AO SER-

VIÇO DE FUNDOS REGIONAL
Deverão comparecer, com urgência,

ao Serviço de Fundos da 1.» Região
Militar, aíim de completarem os seus
processos de habilitação ao montepio,
as seguintes ' pensionistas: I.uclnda
Pereira de Vasconcelos, Ana Oliveira
dos Anjos, Alice Rodrigues Pires, Ali-
ce Morais de Oliveira, Ahlgall Silva,
Senhorlnha. de Meneses, Amalla Au-
gusta de Oliveira, Semlramis Modesto e
Maria Pereira dos Santos.'

NA DIRETORIA DE ENGENHARIA
Apresentaram-se, por diversos ino-

tivos, os seguintes oficiais: tenentes-
coronéis Edmundo de Macedo Soares
e Silva e Luiz Agapito da Veiga; ma-
Jor Manuel da Silva Seloj e primeiros
tenentes Wilson Francisco» Saldanha
e Francisco Martins e 2." tenente
Carlos Alberto Braga Coelho.

— Foi designado o major Viniclo
Rabelo Dias, para substituir o ten.
cel. Armando Dubols Ferreira, durante
suas ferias.

NOTICIAS DA MARINHA

Comemorando o 20.° aniver-
sario do Aspirantado

0 almoço de ontem, no Automóvel Clube
— Discurso do major Joaquim Rondon

Comemorando o vigésimo aniversário
do seu Aspirantado, a turma de ofl-
ílais de 1 de janeiro de 1922 promo-
veu diversas O olenidades, a primeira
dn.< quais consistiu numa visita ao tú-
mulo do general Monteiro de Barros,
s li rio corrente, no cemitério de Sfto
Francisco Xavier, cum o que prestou
um preito de saudade ao entfto dire-
tor i a Escola Militar, tendo discursado
o cci. Rui de Almeida.

Ontem, pela manhã, foi realizada
mliM solene, na igreja de Sanot Ina-
elo, pur alma de trinta colegas Jà ia-
lecíflos..

Finalmente, às 13 horas, no Automo-
»p| Clube do Brasil, realizou-se o ai-
murro de confraternização; ao qual com-
pareceram mais de 100 oficiais da re-
ferida turma.

An "champagne", o major Joaquim
Rondou, tia Escola do Estado Maior
do Exército, usou da palavra, dizendo
o seguinte:"Meus companheiros: — Ja eonstitue
uma liariição no Exército a união rei-
nante entre os componentes da Turma
de Aspirantes de 7 de Janeiro de 1922.
Criamos um sistema de congraçamenlo
periódico que tanto ,tem contribuído
para estreitar, dia a dia, oí laços de
câmara agem que nos ligam como
membros da . grande Família Militar.
Há dez nnos passados, em reunlfto les-
tiva c cordial, comemorávamos o 1.**
decênio do nosso Aspirantado, e evoca-
vemos; entío, os tempos vividos na
velha Escuta do Realengo, onde, du-

de labutas academl-

vai. Para o Quadro de Técnicos da
Ativa concorreu a nossa turma com
14 oficiais, e quase todos eles Já pas-
saram pelo quadro de professores da
nessa Escola Técnica. Integram o Ma-
gislerlo Militar outros 14 componentes
da turma de. 7 de Janeiro, todos em
plena e eficiente atividade, no Colégio
Militar desta capital e nas Escolas
Preparatoras de Cadetes. Para o Cor-
po Diplomático concorremos Já com 1
ministro plenlpotenclario., e , para os
postos da Administração Civil da Re-
pública, com 51 interventores federais
D z chefes de Policia do Distrito Fc-
deral. Em relação aos mortos, basta
db-ermor que, dos 30 saudosos com-
panheiros desaparecidos, 15 perderem
a vldn em pleno cumprimento de seus
devores, rm operações de guerra, ou
acidentados em serviço. Eis a elo-
quencla dos números neste simples ba-
lanço de atividades, ao computarmos
or, efetivos da turma de 1 de Janeiro
de 1922.

Meus caros companheiros:
Dia a dla, mês a mês, ano a ano,

crescem as nossas responsabilidades
perante a Pátria, e, atentai bem, qual
náo será. nesse particular, * nossa ai-
tuação nestes próximos 10 anos ? no
momento angustioso de dúvidas e n-
tertezas que o Mundo Civilizado atia-
vc«sn, a Naçfto inteira nos acompann»
atenta, confiante na eficiência mate-
rial e moral de suas Forças Armadas.
As conseqüências da guerra que con-
turba a Humanidade Já se fazem sen

íarnoOníc.r'.°a°nós?SS^^mtâí tlf"nas Plag^lrnerlíana^j-omo^m»
invergáramo!; galhardos e esperanço-
¦oe, a túnica de cadete.

Hoje reavlstamo-nos, mais uma vez,
lum ágape de confratemiriade, com os
mesmos propósitos de ontem, reatir-
nando nossa crença e nossa fé na
•ranUrSB do Exército. Estamos cum-
prlndo, mercê de Deus, a promessa que
formulamos em 1932, cheios de emo-
ção pe.ii ventura que ora nos é -con-
ccdl'.a fle podermos estar presentes a
esta empolgante c significativa reunlfto
te sadia camaradagem militar, tornan-
do parte neste congresso de antigos
companheiros que aqui se estreitam
• se apertam no mesmo abraço de
velhos amigos. , O'

Camaradas ! Já vai longa a jorinm
vencida na esfera de nossas atlviaa-
íis. Envidando o máximo de esior-
çor, para que a Institulçfto a que per-
tencemos se mantenha cada vez mais
digna da confiança irrestrita da ria;
lio, temos cumprido o "desideratum
i que nos devotamos como soldados e
eomo cidadãos. Temos a convicção oe
que é Já bastante apreciável a coia-
pouçfto da nossa Turma, no âmbito ao
Exercito e até mesmo, em alguns ea-
sos, na própria administração publica.

* >:< *
Um resumo estatístico elucidará me-

Üior substlulrido frases, o concurso que
temos prestado ft vida pública do Bra-
¦II contemporâneo. Referlndo-nos ape-
nns aos 174 companheiros sobrevlven-
tu de uma turma de 204 Aspirantes,
verificamos que 2/3 da turma ou, me-
Uaot, 116 camaradas pertencem Ja ao
circulo de oficiais superiores, e toao.,
mesmo os que ainda se encontram no
posio de Capitáo, desempenham íun-
of.es de relevo, no comando de uni-
5ade», na administração, nos estados
maiores, nos quadros de Instrutores
dn; principais Escolas do Exército -

aos gabinetes técnicos. Possuem o cur-
i» de Estado Maior 56 oficiais da
turma, sendo que destes 21 Já Íoram
chamados a exercer o elevado cargo o*

professor da Escola de Estado Maior,
t 2 cursaram a Escola de Guerra na-

ameaça inquietadora e Indeflnlvel

Qualquer que seja a marcha dos
acontecimentos, continuaremos a em-
pregar nossos 'esforços com a mesma
honestidade profissional, procniindo
corresponder ft confiança «os. nossos
concidadãos. Em nom e,,, pois ...da- Co-
missfto Central organizadora desta re-
UI.IIU.. «u «» «"««o. com '°da00o .n"-
tusiasmo, ao. comemorarmos o 20.° ani
versario da nossa formatura. Estenao
estas palavras a todos os colegas au-
sentes* que prestam *n* 

S 
? 

Prós-

fd^d^d^m^fb»
"o 

prezados colegas, todas .. i««- *•;
des na vossa vida militar,.efâ™^
vos convido, agora, para a futura co
i5o 

'do 25.» aniversário do nos-
so oíiclalato".

NA DIRETORIA DE. ÍNTENDUNCIA
Foi transferido, a pedido, do Ser-

viço de Fundos da 9."1 Itegiào Militar
para o Estabelecimento de Subslsten-
cia MUHar do Rio, o n.o tenente Al-
berto Gomes Moreira Filho.

— Apresentaram-se, por diversos
motivos, os seguintes oficiais: capitães
Francisco Pinheiro de Albuquerque,
Jofto Gilberto Ferreira *e Sousa e Da-
nlel' Cristóvão; . primeiros tenente»
Waston Veiga de Almeida, José Au-
gusto Martins, José Verncr de Almel-
da, Paulo Soler *da Silveira, Luiz Au-
custo Machado Mendes, Horaclo loi-
óla Pires, José ' Amaro de Oliveira
Rego, Maurllio Augusto Curado Fleu-
ry Júnior, Francisco Mirtlns, Moacir
de Siqueira; e segunoos ditos João
Carrelrão Bernardes e José Jofto de
Medeiros.

UM CAPITÃO CHAMADO A D-
RECRUTAMENTO

Está chamado a comparecer a R-1
da Diretoria de Recrutamento, para
tratar de assunto de seu Interesse, o
capitão reformado Jos* Quintino Cor-
rela de Sá; bem assim, 6 seu colega
da reserva, Agripa José Gonçalves.
RODOVIA PONTA GROSSA-UUA-

RAPUAVA

O general Raimundo Sampaio, dire-
tor de Engenharia, em data de ontem,
aprovou o projeto.» orçamento do
trecho da Estrada de Ferra Ponta
Grossa-Guarapuava, autorizando . a
execução dos respectivos trabalhos
com os recursos que lhes forem des-
tinados.
CLASSIFICAÇÃO DE «IFHJIAlSf tÍB

ARTILHARIA
PpIo general Antônio Fernandes

Dantas, diretor de Artilharia, foram
classificados os seguintes oficiais: s)
— primeiros tenentes: no 1.9. G. O.
(Campina Grande): João Machado
Fortes, Steno Lobo ;• Luiz Carlos
Abott de Castro Filho;

No l.o R. R. M. (Vila ¦Mllitnrt:
Hello João Gomes Fernandes, João
Mourfto Branco e Elbe Santos de Le-
mos;

No 3.» G. O. (Cachoetrai: Henrique
Bccmah Filho;

No III|2.° R. A. Ms. iH. I.eopol-
dd): Renato Nei Ribeiro; •

Na l.a B. I. O. (F. Noronha): Ivan
Rui Andrade 

' de Oliveira;
No 5.o G. A. C. (F. Italpus): Jal-

me Augusto da Costa r Silva;
No ,l.o O. A. C. (Fort. de Santa

Cruz): Raimundo Nonuí.o Brandão
Rangel e i Jair de Moura e Albu.
querque;

No I|3.o R. A. 'A. Ae. iNatal): Ha-
roldo Cavalcanti Soares dos Santos e
Camilo Camoreto Gall' *

Na 1.» B. í. A. Au. (Ilelem): Jofto
Barbosa .Paula Pessoa Mendes;

Ná 6.n B. I. A. C. (F. Marechal
Luz): Danilo Klaes;

No l.o G. A. Do. (Cfimpinhol: Ali*
pio Napolefto de Andrade Serpa;

Na 4.a B. I. A. C. <F. Duque dt
Caxias): Osnl • Vasconcelos e José
Arakem Rodrigues;

No 3.o G. A. C. (F. Copacabana»!
Carlos Ardovino Barbosa;

No O. E. (Deodoroi: Hello-Vrioso
Padron, Mario de Sousa Pinto e Ícaro
/"Sa t*C 1 fl '

Na Bia. 4.o G. A. C. (F. Lage))
Otávio Carvalho Arag&o;

Na. 3.» B. 1.1 A. C. (P. Iiubuil JoSS
José Brandão' Siqueira;

No 2.° O. A. Do. (Jundlal)! Fau>
lo Ferraz de Andrade: ;

No I14.o R. C. D. C. (Livramento)'.
Manuel Jales Pontes; b) — Segundos
tenentes:

No H|l.o R. A. D. O. (Santo An-
gelo): Raul Freitas Ribeira e Osvaldo
Limoeiro Filho.
RELAÇÃO DE ARMAMENTO, EQUI-

PAMENTO, MATERIAL DE
ARTILHARIA

nasFpi empossado, ontem,
suas novas funções o almi-
rante Álvaro de Vasconcelos
O almirante Dario Pais Leme de Castro tram-
mitiu*lhe os cargos de diretor geral da Marinha
Mercante e de presidente do Tribunal Marítimo
Administrativo — O ministro conferenciou, de-
moradamente, com o chefe do Estado Maior, com
o comandante-chefe e outras altas autoridades

navais — Outras notas
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O almirante Álvaro Rodrigues de
Vasconcelos, que vinha exercendo aa
funções de técnico naval junto ao
Comitê Interamerlcano de • Neutrali-
dade, ora reunido nesta capital, assu-
miu, ontem, fts 13,30, as funções de
diretor geral da Marinha Mercante t
de presidente do Tribunal Marítimo
Administrativo, cargos ft frente dos
quais se encontrava, há tempos o ol-
mirante ¦ Dario Pais Leme de Castro.
O ato teve lugar na sede da Dire-
toria da Marinha Mercante, 1." pa-
vlmento do edificio do Ministério da
Marinha, comparecendo almirantes,
oficiais de alta pBtente e amigos do

Bezerril Fontenele e Integrada pelos
I.ob tenentes Carlos Ghnrialvea da
Silva e Raul Mendes Jorge,

TRIBUNAL M.MUriMO
Sob a presidência '.'o almirante Da-

rio Pais Leme de lastro esteve re-
unido o Tribunal Marítimo Adminis-
trativo, publlcándo-se em sessfto cs
acórdãos nos processos 448 e 523, Jul-
gaflos, respectivamente a 9 e 10 de
dezembro, p. passado. Entrou em Jul-
gamento o professo referente á roll-
sfto da chata "Paraná" quando a
reboque da lancha "Rio TaquarI" em
viagem de Corumbá para «Cuialiá, em

O sr Osvaldo Aranha congregou, ontem,-no seu gaUneie, os diretores de jomai^cxroy¦£ãs Xlomáticos^ imprensa do mo mMí^mm^Ê^S^^B
os temas11 serem debatidos na Terceira Reunião ãe Consulta doé chancelei america-
nosTreàlizalsènoRio,av^tir.doVróxmo dia 15. A gravura mostra un aspecto.;—dessa conferência  • 0*í

II! Reunião de Consulta dos chanceleres americanos
0 programa do primeiro dia — Sessão preliminar

novo diretor geral. O ministro da Ma- 14-10-41. O acldante foi Julgadi como
rinha se fez representar pn'o capltfto j resultante de caso íortulto. ordenando-
de fragata Braz Paulino da Fr,-*.nc'a -- —- '-- - -— -—«*- -"» •*•"»-
Veloso, sub-chefe do seu gabinete.

A Terceira Reunião de Cônsul-1 Exteriores ou seu representante
ta se instalará nesta capital, na | que nao seja membro de uma co-

quinta-feira, 15 do corrente Os I missão terá o direito de assistir

se, por isso, o arquivamento do pro
cesso.

ACÓRDÃO FIRMADO
Os Juizes do Tribunal Marítimo Ad-

mlnlstratlvo firmaram acórdão nn pro-
cesso referente ao abalroamemo do
"Murtinho", do Lloyd Brasileiro, coin
três canoas. no porto da Baia, a 23-
10-938, resultando a morte de um tri-
pulante duma daquelas embarcações
O Tribunal resolveu declaro:' o «cl-
dente como resultante de caso íortulto,
ordenando o arquivamento do proces-
so.. O "Murtinho" obedecia nn ocailfto
ao comando do capitão Francisco Ed-
mundo Gulda e era orlLntado pelo
prático Idial Manuel Rocha.

FISCALIZAÇÃO DE (iÊNRROS

CONFERÊNCIAS COM O MINISTRO
O almirante Aristides Uuilhom, ml-

nlstro da Marinha, recehp.ii. ontem, em
demorada conferência, um stu gabi-
nete, os almirante Américo Vieira di>
Melo, chefe do Estado Maior da Ar-
mada; Durval de ' Oliveira Teixeira,
comandante-chefe da Esquadra; e Ju-
Ho Regis, Bittencourt, diretor geral
ío Arsenal de Marinha do Rio da
Janeiro. O mesmo titular recebeu de-
pois, tambem em conferência, cs ai-
mirantes Mario Heckshern, diretor tíe-
ral do Pessoal e Cunha Pinto, presi-
dente da Comlssfto de >letalurgla.

' PROVAS PARA HOJE
Na Escola Almirante "Wandcnkolli Para o serviço de flsürillzaçfto da

realizam-se, hoje, fts 8,30, provas para distribuição de gêneros nos navios
obtenção do certificado du habilitação, corpos e estabelecimentos da *.rmada,
para marinheiros de 2.a classe. Íun- . figuram na escala, para noje, a Base
clonando uma comissão examinadora de Navios Mineiros e, parn rmanhã,
presidida pelo capltfto-tenunte Eduardo ' o encouraçado. "Sáo Paulo".

PARÁ A CONFERÊNCIA DOS CHANCE-
LERES AMERICANOS

Chegaram/ontem, o sub-secretario das
Relações Exteriores da Guatemala e dois

jornalistas norte-americanos

n ministro da Guerra declarou ter

«eOnsta.do a -1 dOnCorreent, m^s o

Misto, com sedeP em Olinda. Pernam-
buco.

INCINERAÇÃO DE PAPÉIS

Determinou
ontem, o seguinte

ministro da Guerra.
"A Fabrica de

Bonsucesso il a autorizada ^taoln.-
postas
as às

104o" com e«eçfto
ÇR, rêhítlvas fts_ concomncl.s^e
-dV5fl04^"cr^^ K
rpVs^das^on^coJre^as aprovadas os

Dr. Benjamim Gonçalves
PELE B SIFILIS

Alrlmln Guanabara, 17 - A * 10*'

lt

SI B X^ensi*)a 
P-

sente autorização 1'*"* . oro.

-erctosT-'-^-"rCln-
co anos".
ENTREGUE AO EXÉRCITO O FORTE
ENTK 

5E MONT SERRAT

O ministro da Fazenda enviou oficio

ao Ministério da °?*"\™{ n0 Es-
Nossa Senhora de Mont Serrai, no r,

tado da Baia.

'o 
general. Silva Júnior, comandante

da 1» Reglfto Militar, recomendou,
ontem, às Unidades, Escolas e Uni-
dades subordinadas ft Inspetorla Geral
de Ensino do Exército, que ainda nao
remeteram a relaçfto do 3." trimestre,
que o façam Impreterivelmenta até

dla 15 do corrente. . v,
SOLUÇÃO DE CONSULTA -.OBRE

PENSÃO VITALÍCIA INSTITUÍDA
PELO DECRETO-LEI 1.514

O chefe do Serviço de Fund03 da
a Reglfto Militar, em radiograma

n ° 846-SR1. de 7 de novembro de 1341,
consultou se à viuva do Voluntário
da Pátria Francisco Justino de Meio,
falecido na vigência do decrreto-lei n.o
1.544, de 25 de agosto de 1939 assiste
direito ao pagamento da pensão vi-
talicia Instituída pelo artigo 1.?. pa-
rãgraío único, do mesmo decieto-Jei e,
ainda, se a habilitaçfto respectiva deve
obedecer fts normas prescritas no ar-
tigo 19 do decreto n.° 3.69.5, £ de 6 de
fevereiro de 1939.

Em soluçfto, declarou o ministro da
Guerra que às viuvas dos voluntários
e militares, que prestaram servidos de
guerra nas campanhas do Uruguai e
Paraguai, assiste o direito ft percepção
de pensfto vitalícia Instituída pelo de-
creto-lei n.o 1.544, quer o falecimento
do marido tenha ocorrido antes ou
depois da publicação dessa Lei. A
habilitaçfto ao montepio devera obede-
cer fts prescrições do decreto n.o 3.695,
de 6 de fevereiro de 1939, combinado
com o aviso h.» 3.TO6|Pcns. 1, de li
de dezembro de 1941.

PARQUE DE MOTO-MECANIZÂÇAO
DA 7.» R. M.

^^^^^^BEi " S ^i^sl si^a^^-^ai 1-sH

I H^ "* s^VIPli$&^-âsfl s^KsNífs^sl s^B
^^^; <M| |^ '\flB Vk - /..IM ^^^^-yy^Wm
Hkí-^lsH V:":- * 'M^B LMsKi-^Hsl LMiVy.- ,:;:,r ''¦¦'¦. ¦¦¦¦¦Wm
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Os srs. Carlos Córãova e Humberto Galvez entre os srs.
Jaime do Nascimento Brito, introâutor diplomático do
Itamarati e Manuel Arroyo, ministro da Guatemala no
Brasil, ainda no Aeroporto Santos Dumont, onde chegaram,

fritem, pelo "clipper" da Pan American Airways
Chegou, ontem, a esta capital, | Belém, Recife e Salvador, de on-

pelo "clipper" da "Panair", o sr.
Carlos H. Cóidova, sub-secreta-
rio das Relações Exteriores da
Guatemala, que vem tomar par-
te na delegação do seu pais à
Conferência dos Chanceleres Ame-
ricános, a reunir-se no Rio, a
15 do corrente. O sr. Carlos Cór-
dova, viajou acompanhado de seu
secretario particular, sr. Hum-
berto Garcia Galvez. O sr. Os-
valdo Aranha, ministro cio Ex-
terior mandou apresentar votos
de boas vindas ao sub-secretario
das Relações Exteriores da Gua-

tem, o quadro de _ _
tivo para instalaçfto, a partir do. cor-
rente ano. do Parque de Moto-Meca-
nizaçfto da 7.» Reglfto Militar, com
sede em Recife.
ATOS DO MINISTRO DA GUERRA

Pelo ministro da Guerra, foram cor-
cedidos 15 dias de prorrogação para
entrega do Inquérito policial mil tar
de que está encarregado o cel. Kyvai
da Cunha Medeiros; '

20 dias de prorrogação para en-
trega do Inquérito policial nitiitar de
que está encarregado o capitão l.an-
gleberto Pinheiro 8oares;

_ 30 dias de prorrogação para en-
trega dos inquéritos policiais milita-
res de que estfto encarregados o n.a-
Jor I. E. Alfredo Rodolfo I.autert, o
capltfto Taltiblo Araújo e a l.« te-
nente Rogério Fares MaKlouf.

Foi nomeado o l.Ç tenente Arnobio
Pinto Mendonça ido Regimento Sam-
paio) 

" 
para servir como escrlvfto no

inquérito policial militar de que está
encarregado'o. major .Aníbal Napoleão

Foi exonerado das funções que
exerce, no Serviço de Eng.inhaiia da
8.a Reglfto Militar,, o n.ajor relipe
Henrique Carpenter Ferrjlri.

Foi classificado, por v.eccssidade
do serviço, no 2.o. Batalhão Ferrovia-
rio, o capitfio Dalmo Bentüs Monteiro.

por necessi-
------ jdade dó' 

"serviço" "os capitais: Plácido

MUNDO E NOVIDADES SOBRE A GUERRAjí g^WS-^M
RTO. 8 (C. B. L.) - Para'acompanhar os vários ataque,, na earregado 

^^^^^^
Libiá, o General Cunninghan serviu-se de um »* "3™ a., para servh no Arsenal General
Ide o seu quartel-general, controlando, assim, os mais «ompJltadOH c^mara; Arlsteu de Assis. r. A paia
Planos d^Uauò ií- uínpo..modernos. Os canhões *^d^ «Sggg ?t $^ ^S S-!
varias ,.-,nrent.açf,es inimigas, quando numerosos tanks U-^lio nmiMo ae 

J ^
smerkranos entraram em açlo e, constituíram a dinâmica da primei ; r - 

^^..^ qu„i,, 6o j.« B,;
fase da grande campanha Vinha logo apôs a infantaria enquan «'"j,'^^^ 

%t. toX*
os ingleses; rapidamente, invadiam oitenta quilômetros d.J»|g Canário T * PM. adju o 

j.^
Inimigo: No programa novidades sobre a guerra e documentários con viço^ .
lenrlj- ,,11-insidados sobre o mundo e mais ^Fo^ e^per.do 

^"^p»". 
«J»

ATUALIDADES "O GLOBO" N." 84 - CINEMA I (conciuc na * pas.--.)

O ministro da Guerra aprovou, rn- temala pelo introdutor diploma-
organlzaçfto e cte- . lamaral, ministro Jai-

A VITORIA BRITÂNICA
Ni LÍBIA, FILMADA PARA 0 CINEAC TRIANON

AS "PANZERDIVISIONEN" DE ROMMEL

PERSEGUIDAS DE PERTO POR CUNNIN*

GHAN - O QUARTEL GENERAL A BORDO

DE UM AVIÃO — AMANHÃ EM UM PRO-

GRAMA REPLETO DE CURIOSIDADES DO |^%„des,gnados.

tico do Itamarati, ministro Jai
me do Nascimento Brito.

A delegação guatemalense seiA
presdiidapelo sr. Manuel Arroyo,
ministro daquele pais nesta ca-
prital.' * * *

Tambem chegaram ontem pelo
avião da "Panair", afim dn
acompanhar os trabalhos da Con-

de vele ontem para esta capital.
E' esta a sua segunda visita ao
Brasil.

O sr. William W. Copeland jà
residiu no Rio de Janeiro, con-
tando entra nós numerosas re-
lações. fl

Correspondente japonês
impedido de exercer ati-

vidade iornalística no
Brasi!

OO 1
O Conselho Nacional de lmpren-

sa, em sua ultima reunião, reali-
zada sob a presidência do diretor
gerai do DIP. tomando conheci,
mento de publicações lnsertas num
jornal que se edita em Yokohama,
Japão, para ali remetidas oelo, seu

ferencia, os Jornalistas Williara correspondente Jiesta 
capital, Hl-

W. Copeland, correspondente da '"" '*'

United Press, e R. H. Sharp»,
redator do "Christian Science
Monitor", de Boston.

O sr, Sharps aproveitou esla
viagem ao Brasil para visitar de-
moradamente os . nossos Estados
do norte. Passou alguns dias em

Escritório de Advocacia
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Prol. Haroldo Valladão
Traça 15 de Novembro. 50, 5." —
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deo Arawikl, com infração do dls.
posto no art. 131 do decreto.lei
n. 1.940. de 30 de dezembro de
1939, resolveu, por unanimidade,
cancelar o registro do aludido cor-
resnondente. que fica. assim, im-
pedido de ójifir.def atividade Jarna-
Iistica rio pais.

Ncssfv sentido, foram expedidas
as neeesrrajrlas comunicações àa
autoridades competentes.

ministros das Relações Exteriores
das' Repúblicas Americanas ou
seus representantes, se reunirão,
às 11 horas, desse dla, no Palácio
Itamarati, para a. sessão, preliml-
nar, na qual serão entregues ás
credenciais e sorteada a ordem de
colocação das delegações.

VISITA AO PRESIDENTE
DA REPUBLICA

As 15 horas, os membros da Ter-
celra Reunião de Consulta irão
visitar o presidente da Republica,
que os receberá no Palácio do Ca;
tete.

;.'-. SESSSAO INAUGURAI,

As 17,30 horas, no Palácio TI-
radentes, efetuar-se-à a sessão
Inaugural, sob a presidência do
chefe do Estado, que proferirá
um discurso. Um dos delegados
responderá a essa oração. Seguir-
se-ão a sessão plenária, em- que
se elegerá o presidente efetivo.da
conferência e serão constituídas as
comissões de credenciais, e de co-
ordenação, alem de outras' que a
reunião julgue necessárias.

BANQUETE NO ITA-
MARATt

A» 20,30. horas reállzar-se-á no
Palácio'Itamarati o banquete que.
o sr. Osvaldo Aranha, ministro do
Exterior, oferecerá aos membros
da Reunião.

O FROGRAAIA DA
REUNIÃO

De acordo com a resolução apro-
vada na Reunião dos Chancele-
res, realizada em Havana, o pro-
grama das Reuniões de Consulta
foi preparado pelo Conselho Dire-
tor da União Panamericana. O da
próxima. Reunião, aprovado a 17
do mês passado, já foi amplamen-
te divulgado.

Os novos tópicos propostos du-
rante as sessões só serão admiti-
dos no programa se se referirem
aos fins imediatos da Reunião, e
mesmo assim com o consentlmen-
to unânime dos ministros ou aeua
representantes.

DELEGADOS

São membros das Reuniões de
Consulta os ministros . das Rela-
ções Exteriores das. Repúblicas
Americanas, óu os representantes
que cada um deles queira desig-
nar como seu substituto, os quais
se reunirão, de conformidade com
os acordos de Buenos Aires e de
Lima, para fins de consulta. Os
delegados serão acreditados por
meio de credenciais por seus res-
pectivos governos.

Os assessores técnicos que acom-
panham os ministros das Relações
Exteriores ou. seus representantes,
poderão assistir, com os ministros
ou seus representantes, às sessões
plenárias da Reunião, ou As ses-
soes das comissões, não tendo, po-
rem, o direito de voz ou voto. O
diretor geral da Unlào Panamerl-
cana será considerado membro
"ex-officio" da Reunião, mas sem
direito a voto.

O TRESIDENTE E O SEC^E-
TARIO GERAL DA

REUNIÃO

O presidente da República de-
slgnará o presidente provisório da
Reunião, que presidirá à sessão
inaugural e continuará exercendo
suas funções até que a Reunião
eleja um presidente efetivo. Na
ausência deste, as sessões serão
presididas pelos ministros das Re-
lações" Exteriores ou seus repre-
sentantes, de acordo com a ordem
de precedência.

Ao secretario geral designado
pelo presidente da República com-
petlrà o preparo das atas das 3es-
soes e a direção do trabalho dos
funcionários da Secrelaria.

às deliberações da mesma e tomar
parte .nas suas discussões, mas
sem o direito de voto.

AS SESSÕES
As sessões de abertura e de en-

cerrámento da Reunião dos. Mi-
nistros das Relações Exteriores se-
rão públicas. Poderá tambem ha-
ver outras reuniões públicas,
quando os delegados assim o de-
terminarem.

Para a realização de qualquer
Bessâo é exigida a presença da
maioria das nações representadas.
Cada República representada terá
direito de um só voto, e estes se-

rão emitidos separadamente pof
paises e lançado nas atas. A< vo-
tação será feita, em regra, geral.
de viva voz.

ATA DAS SESSÕES

As decisões a que chegar a.Re-
união dos Ministros das Relações1
Exteriores óu seus. representantes
serão incorporadas em uma. Ata
Final que será assinada pelos de-
legados na sessão de encerrameh-
to.

O governe, brasileiro publicará
as atas das sessões plenárias pú-
bllcas e a Ata Final, e transmi-
tira copias certificadas das rriés-
mas aos governos das Repúblicas
Americanas, aos delegados-'e'.: à
União Panamericana.

NOTICIAS DA PREFEITURA

Instaurado processo para apurar irrè-
gularidades nos livros de lançamen-

tos de impostos
Demissão de professoras — Conferência* — Atos
e expediente nas Secretarias de Administração e
de Educação e no Departamento de Vigilância —

Caixa Reguladora
Atendendo, à. exposição feita delo

diretor da Renda Imobiliária e ra.tlfl-
cada pelo secretario ^le Finanças, o
prefeito determinou a abertura de
processo administrativo, afim de ser
apurada a responsabilidade sobre a Ir-
retjrularldade verificada nas anotações
feitas nos livros de lançamento do lm.
posto territorial dos exercidos de
11)23 e 1924.

Demissão — Tendo em vista o que
consta de processo, o prefeito aslnou,
ontem, um deoreto demitindo a pro-
fer?ofa de Curso Primário. Mnrla
AirfUla Pereira de Almeida Rodrigues.

Conferência* — Confercnclnrurti, on-
tem, com o prefeito ria ridade, r,s Srs.:
Lutero Vargas, Crlstlano Vale Jú„
nlor, Mario Melo, Edison Passos e Fir-
mo Barroso.

Secretaria Geral d*
Administração

SERVIÇO DE EXPEDIENTE

Despachos do Secreta-io Geral:
José Carlos da Bocha - TndMurlrio,

Prove que o serventuário está vivo.
Virgílio Várzea — Procetla-ss df

acordo com o parecet do sr. diretor
do Departamento do Pessoal.

Armando Soares de Almeida — Au-
torizado, à vista dos dovimentos npre-
sentados, de acordo com i drsparho
do sr. prefeito exar-ir, no processo
n.o 36050I41.ASF,- Consuelo d- Si Rlh.rlro - Indeferi-
do, a vista das informações do pare-
cer do sr. diretor do Departamento do
Pessoal.

Augusto Gullher dos Snntos e Egi-
dlo N. Queiroz — A vtsta do despa-
cho do sr. prefeito e ias informações
prestadas, relacione-se <\ nrè.lihi.4 dc
pesa para pedido de abertura de cró-
dito.

Otilia Lacerda — Deferido, a vi
das Informaçíies, retif.eando.se o pe-
riodo da licença concedida

ESr*r"'ORIO DE ADVOCACIA DO

DR. UBALDO RAMALHETE
Rua Bueno- Alres. SI — *.•> andar.

Tel, : 43-0007.

Joaquim da Silva - Fixados em
réis 1:2008000 anuais, or, proventos de
Inativldade, a vista di, p&reuer do De-
partamento do Pessoal.,
DEPARTAMENTO DO PESSOAI.

Despachos do diretor*
Magdalena de Souza Rela — Aguar-

de organização do Almanaque do Fec-
soai da Prefeitura rio Distrito Federal.

Otávio Mendonça Gaia — Prove suas
fllfiRRCÕES,

Alberto Luclo de Barros Monteiro —
Nada há que deferir, à vista das ln-
formações.

O diretor pede o eompareclmento, ao
serviço de' controle legal, à Avenida
Graça Aranha, 62, 4.o andar, sala 117,'
dos trabalhaüores que íoram admiti-
dos como extranumerarios-mensalistas,
afim de assumirem o exercício desses
funções.

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MEDICA

GRipPE;;HEyRALCIAS'.|!IM™IMLt
ft 3)

^IÍ»»ílpMÍ
FWNCISCO r.tFfQNl&ClA - R. Io DE MARC0.17 - RIO
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IDIOMAS OFICIAIS

Serãu idiomas oficiais da Re-
união o português, o Inglês, o es-
panhol è o francês. .

COMISSÕES .
Na sessão Inaugural será cons-

tltulda uma Comissão de Credeh-
ciais e nomeada tambem uma Co-
missão de Coordenação composta
de um delegado representante de
cada um dos idiomas oficiais'dâ
Reunião.

A Reunião nomeará tambem as
demais comissões que julgar ne-.
cessarias e não considerará né-
nhuma proposta que não tenha
sido previamente estudada e apro-
vada pela respectiva comissão.-

Cada comissão elegerá o seu
próprio presidente e designará de-
legadn-relator incumbido de apre-
sentar as conclusões da ^comlsção
à sessáo plenária da Reunião

i
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Despachos do chefe de serviço:
Joaquim Antônio Alves >e Joaquim de

Sousa Ijlma — Submetam-se à. inspe-
çao de saude.

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO
Exigências do chefe de serviço:' Teresa Sampaio de' Souza Costa,

Ruth Melo Bittencpurt Rios, Lisla Eler
Joràs, Marta Nunes de Souza, Maria
de Lourdes Ribeiro de Carvalho, Slre-
ne Viana' Teixeira Pinto - Compare-
çam o este Serviço, trazendo o titulo
de provimento.

Otilia SMema de Paiva — compare-
ça, afim de receber o novo titulo de
provimento. .,

Adail de Souza. Camucl — Compare-
ça, afim de de ser identificada.' Joaquim do Carmo Santana — Com-
pareça.

Beatriz Veiga, de Arau'o — Compa-
reça,'trazendo 1 retrato.

Adelino José Batista — Compareça,
afim de ser Identificado.

SERVIÇO DE CONTROLE
LEGAL

Exigências do chefe de serviço:
Luiz Gonzaga de Aguiar e Clatindo

Gonçalves — Compareçam para retl_
rar os documentos.

Lourdes da Costa de Souza —. Com-
pareça para esclarecimentos.

Alberto Luclo de Barros Monteiro—

Sousa, Joana Romano Lourenço, Car-
los Navarro, Ida Vieira Vidal Lutter-
bach, -José Barreto s Carlos Gentil ds
Araújo — Satisfaçam a exigência.

Secretaria Geral de
Educação' SERVIÇO DE EXPEDIENTE

ATOS DO SECRETARIO GERAL:
Deslgnaçío — Para ter exercido na

Departamento de Difusão Cultural, 8
oficia] administrativo, Adalgisa ds
Are.ujo.

Transforêncla —, Do Centro de Pes-
qiilsVa Educacionais para o Departa*
mento de Difusão Cultural, o escri-
turarlo Carllnda Ribeiro Gomes.

Despachos do secretario geral:
Marlld» Porges OulmarSes '— Lavrs-,

se a apostila, nos termos da infor*
macio.

Renée da SUva Moreira — Certifl-
que-se o que constar.

Adellna Souto — Deferido, em faet
das Informações.

JuracI Lacerda — Deferido, nos ter-
mm das informações.

Ilca Fernandes Viana —. Autorizo*,
seis meses. ...

Ereustaiiá da Cunha Lobo Soto Maio-
Deferido.

Luiz Gama Filho — Indeferido, ten-
do em vista as informações.

Silvio Cortes — Certlflquc-se o qus
constar.

Wilson Domingues, Edelvlna Mour»
da Costa, lima Valent.ina de AraujB
Roso, José rie Barros Ramalho OrtlgSa
Jr. — Rcstltuatrvse.

Exlttênclas do Assistente.
Amandio Macedo de Oliveira Fllh»

Compareça para esclarecimentos.
ENSINO PARTICULAR

Exigências do chefe: Compareça»
para esclarecimentos: .

Llgia Rodrigues, Enndlo de Abreu
Pereirn. Clélln Guerreiro Chaves. Cat-
men Vareln Drumond e Branca ds
Arati.Io Guimari.es. •'
DEPARTAMENTO DE EDUCA*

CAO PRIMARIA. :
Afim de ser ouvida a cxposlcéo* d»

diretor do Centro de Pesquisas EducA»
clonals. relativamente às provas a q««
se refere o artigo 4.» do Plano Edu*
caclonnl, o diretor convoca . os chefes
d» Distritos Educacionais para um»
reunido em seu gabinete, às 15' e mil»
horas do dla 9. sexta-feira próxima.;

Esclarece o diretor que deve ser pes*
sonl o'eompareclmento a essareunlS»,
DEPARTAMENTO DE EDUCA*

ÇAO NACIONALISTA
Atos do diretor — Transferem»1».:

da professora do curso, primário - Ame-
lia Pereira, do Serviço de Educação
Civica. para o Centro Cívico Distrital"José Bonifácio", do O.» Distrito Edu-
caclonnl.

Altcrnçào em escala- de ferias: ps»
conveniência de serviço fica. alterad»
a escala de ferias da professora, d»
curso primário. Beatriz Cavalcanti
Bulcío, em exercido no Centro Civieo
Distrital "Rui Barbosa", do 4.o Dls-
trito Educacional, pára o periodo ds
20 de fevereiro a 11 de março.

Despecho do diretor: Alda dj Oll-
veira Pardal da Costa - Deferido, de
acordo com a informação.
DEPARTAMENTO DE EDUCA-
ÇAO TÉCNICO PROFISSIONAI,

¦( . ,. niilt-IM) 1-im.M- uc *-*«*«¦ » «f .-•«..«".•»>
| Qualquer ministro das Relações An)ta guVa canedo, Antônio Alves ds
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Despachos do diretor: Osvaldo Men-
des Dias, Valfrldo Loocadlo Freire,
Pántalina Pinto, Julleta Baeta de F»-
ria — Autorizo.

Heloísa de Sousa Coutinho — Apre-
sente certidão de idade da.menor Leda
de Sousa Coutinho.

Idalina Honning dos Santos —' Pe-
rempto. Arquive-se.

RetlflcaçSo de escala de ferias:.Fica
alterado, por conveniência do serviço, o
periodo de ferias dos seguintes fundo-
narios:

fijull&o ManhScs Teixeira, de 3|I a
2l|l pnr» 12|1 a 31|I. Antônio José de
Faria, de 111*2 a 2|3 para 19|2a 10|3.
Otaclllo da Silva Perolra. de 3|1 a 21|1
para 2|2 a 21|2. Maria José Vasconce-
los, de 15|3 a 5|4 para 13|3 a 1|4. M»*

(Conclue ua 4» pagina)

1 HHL.iu-uu.-Avi ¦.. -.¦:y-'.:sis3mtmwmmsimmaiam6fM!»imt»^
'¦¦¦¦¦!?«

O-,,



m
PÁCiNA QUATRO - PRIMEIKA SFUÇAO DIARIO DE NOTICIAS QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 1942

ièüíáte
OiaiToa: O. B. Dantas

PARA
TODOS

Temperatura da água.
Remédio contrn n jor-dure.

A LIÇÃO DA CATÁSTROFE

TEMPERATURA 
DA ÁGUA.

— NSo í uniforme, naturnl-
mente, a temperatura cia agun
in» mares. VHrla com a latltu-
ãe. ronforme sn.ia tomada na
superfície, ou a diferentes pro-
fiin*'Modes. T)n canado, nara os
pelos a temperatura dlminue.
Vas zonas tropicais, as ngtin*
marinhas tim umn temperatu-
rá fiune-flclnl n-edla de 23 (trans
centígrado*. .\s maiores tempe-
ratiirns media, sunerflclals fo-
ram registradas no mar Ver-
melho com 31,4 graus, e no Gol-
f» Pírslco, com .1.1,0. Nos ma-
res polares, a temperatura *,
em media, dc dois graus alialxn
êe rero. A tcmnerntura nflo é
n «-«,„,„ ,,„, <H. o-o,11.. nrnfun-
dldades. Pa sunerficle para o fun-
4o dccrcsce. Knqiinnln no Inte-
Pior da t".rrn aumenta tris grnus
•m cada 100 metros que se des-
ee. nns profundidades mnrinhn,
ocorre o contrario. No ocenno
_ln"lal Ártico, por exemplo, en-
eontrn-iie umn tpmpt.rntir.rn de
dois .rnus nlinivn dp 7,ero na
¦iinerfl^le, mns a 300 metros de.
profundidade aumenta de um
fran: este numentn 6 ntrllmido
Il nrri.nde corrente temperada do
Gulf Stream. • *

REMÉDIO 
CONTRA A GOR-

DURA. - Na ediçSo ante-
rior, oeupamo-nos de "A impor-
tancia do peso no corpo huma-
no", conforme uma oorrnpppn-
dencia de Nova York, da N. T.
Apresentamos, a seguir, o "Re-
médio contra a gordura exces-
slva". Kl-lo : "A perda da eror-
dura deve oscilar entre ROO e
fiO-t «rimas nor semana. Certos
a'ir--ptos são essen"lals ft. sau-
de e devem figurar em quase
todo regime alimentar. NSo
produzem gordura. São estes :
melo litro de leite por dia, fru-
tas cruas ou cosidas, alface,
espinafre e outras hortaliças,
cruas ou cosidos, um pouco dc
carne magra, peixe e ovos. Ne-
nhum biscoito: massa nenhu-
ma. O minimo de manteiga, com
Um pouco dc nilo Integral, e sô
uma vez no dia. Multo cuidado
Com os farinarem.. Ahstenslio
completa de doces e de tudo
quanto, em geral, contenha açu-
car. Feijíio verde ou seco, er-
vilhas, grfio de bico. batata, co-
mum e batata doce : proscrltos
inteiramente. Carne gorda, óleos
comesttveis. alimentos fritos,
tambem. E' deveras admirável
e resultado que As vezes se ob-
tem simplesmente mudando o
•jênero dos alimentos. Casos hA,
sm que, pondo de parte o pAo
branco, a manteiga, o açúcar
l o creme, oa excessivamente
gordos começam logo a ema-
Jrecer. As pessoas que, assim
alimentadas, sintam fraqueza,
provocada nor um apetite flctl-
cio, âconselha-se que tomem um
pouco de caldo de laranias entre
as, refei .fios. Os gordos seden-
tarios que queiram emagrecer,
devem fazer exercícios a horaa
fixas : se têm menos dc 40 anos,
dediquem-se aos esportes de
muito movimento, como o tenis;
s* têm mais de 10, façam pas-
selos a pé on a cavalo, ou Jo-
guem golfo. Os que se subme-
tam a dieta para emagrecer, de-
verão pesar-se a intervalos re-
pulares, preferivelmente uma
vez por dia, de modo a contro-
tar a perda sistemática do peso."

Tribunal de Se»urança
O JULGAMENTO OE ONTEM

O Juiz Raul Macha.io Jui.ou, on-
tem, no T. S. N., os réus Paulo Ve-
loso e Silva e Moacir Gondim Me.ri*
nho, denunciados no processo n.o 1.083.
do Distrito Federal, -icusndos de ter
feito um cmnréstlmo, cobrando Juros
ilegais. A defesa esteve :. enrgo «os
advogados drs. Augusto Pinto Lima e
Odilon Pereira de Sousa Guerra, lendo
funcionado na acusac.*i_ í.Ita o pro-
turador dr. Joaquim de Azevedo.

Após os debates, o Ju.'_. proferiu a
sentença, que conclue pula absolvição
dos réus, sob o fundamento de que a
prova testemunhnl sõ pode ser con>;l-
derada válida quando nsscnlii em de-
polmenlos de testemunha*, anulares, o
que se nüo dava, ' na hipótese dos
autos.

De todo acontecimento brutal ••
mente funesto que _!-rp.cend<. e
atribula uma coletividade 6 liei-
to extrair uma llçSo proveitosa^

A verdadeira catástrofe '. que
ontem elegeu a cldn.le do Rio
de Janeiro para vitima do lior-
rores de que n&o hnvla memo-
lia hu dezenas de anos untru os.
seus habitantes, polo^ arrolar-se
entre os acontecm entos que r.fto
devem passar sem medltaçílo,
sem exame, sem íii-f-rosse cm
torno de suas càusis e de seus
efeitos — de suas causas para,
se nfto impedi-la3, tal seja a sua
natureza, limltar-llics e abian-
dar-lhes as conscqtiencia: de seus,
efeitos, para prevenir-lhes a ex-
trema gravidade, com que áe
produzam.

Ninguém, é evidente, poderia
prever o sinistro horroroso que
inesperadamente colheu e sa-
criticou de um modo ou de ou-
tro a populaçfto carioca na ina-
drugada de ont^em. Mas 6 ,in-
contestável que ele mostrou ron-
tinuarmos ainda dejnrmados pnrn
sair de semelhantes continuei-
cias com um mínimo relativo dc
infortúnios e de prejuízos, n£o
obstante as repetidas advertcií-
cios de calamidades precedentes.

Nfto há. dúvida: a tragédia cer-
viu para evidenciar os pontos
fracos da nossa ò-ijanlziujjU- pre-
ventiva o defensiva contra a
eventualidade, sempre de temer,
de semelhantes desgraças.

Náo se evita o ÍUjjèlò dos ele-
mentos furiosamente desenca-
dendos, mns pode-se reduzir, o'

circulo de males rjuc eles pro-vocam. prrque, .?..ti natureza é
bruta '• cega, o homem é con-
ciente _ lúcido habilitado, por-tanto, n corrlgl-la e, em íifto
poucos casos, a rtonilrn*...., prn-
ças ao adiantamento da ciência
e da técnica.

Nfto se pode obstar a que um
,nguacclro fortíssimo e continuo
desabe sobre' a cidade, mas ê
.possível obstar a que as vjrts'públicas se convertem em pantn-nais por multas noras devido á
falta ou ao mau íui-.clonomeiito
da rede subterrânea que e.gota
as águas provenlenV_ dns vio-
lentas descargas pluvlomótrlcns;
è possivel obstar a que se des-
penhem na planura urbana as
torrcnclais enxurradas dos mor-
ros desprotegidas de veRetaçüo:
é possível obstar a que is ria-
chos urbanos e "suburbanos trans-
bordem em excesso; é possivelobstar a numerosot de.nbnmen-
tos de predios vèinoa, náo rnro
em ruínas, nfto poucos interditn-
dos, mas ainda de pé o servindo
de moradia: é postvel obstar .._-
tematicnmente a què se erga
qualquer edificaçSo. grande ou
pequena, importante ou modesta,
luxuosa ou miserável, em locais
lnlludlvelmente perigosos, como
em abas de morres ou hn vlzl-
nhança de bnrreirs-., que ao me-
nor vcndnvel chuvoso costumnm
dcslocnr-se.

Tudo isso é prevísfto, dentro
do que ao homem é permitido
prever, pnra ..me.iar » tempo;
e essa é a lição quç deixam aws
sobreviventes as ocorrências pa-

vorosas, como a que custou ft,
nossa popUlaçáo algumas oc_ena_
de vidas, sem com ai- que ainda
se acredita estarem sepultados
corpos nos 

' 
entulhos das derro-

catlas e no lamaçal dos câm.gos
e canais, sem contar tombem os
Imensos danos materiais, as enor-
mes perdas nns ntlvUlndes nor-
mais do trabalho, no comercio,
na Industria, nos ofícios, com' a
longa paralisação forçada dos
trnnsportes.-sem contar ainda os
consideráveis prejuízos ocnslo-
nados à propriedade publica e
pr'vada.

Cabe aqui observar que sofr.e-
mos apenas um temporal de
chuvn. Imagine-se a que propor-
ções nfto haveria chegado o me."
donho espetáculo, se, slmulta-
neamente, tivéssemos sitio aço!-
tados por uma ventania desa-
balada, dessas que quase sem-
pre ocorrem com os aguacetros
dllúvlais I

Presta-se a observação pnra'Justificar ainda mais o nosso
dever de ser previdentes e de,

, até mesmo, prever cem pe.ssi-
ndsmo, para que aa medidas pre-
ventlvas nunca fiquem aquém da
criiel realidade.

Cuidemos. porfca,_to, imediata-
mente, de executar nesse senti-
do um programa de larga enver-
gadura, sem rece'o de sacrifícios,
se necessários, abrangendo todas
as fnlhas e Imperfeições de nos-
sa segurança, que a catástrofe
demonstrou, como lição quo se-
ria imperdoável desprezar e es-
quecer.

UNHAS E CABELOS...
Uma informa, fio procedente dos Estndos Uni-

dos Inleressn mui especinlmentn às mulheres —
fts mulheres de todas as condlçOes, com excecücs
pouquíssimas.

Eis o que diz o inTormè mencionndo : — "Pos-
slvelmente, o suprimento de polldorcs e vernizes
par» unhas será limitado, porque a nltrn-celu-
Inse, de que sâo em parte compostos, é neces-
sarla ft preparação de explosivos especiais. Os"batons" terão de ser cconomlsados, uma vez
que o hrnmo e o cloro, requeridos para sua fa-
bricacfto, constituem matérias prlmns pnra in-
clustrlnfi essenciais. O governo observa atenta-
mente o consumo do sotllo e do potássio, que
entram nns soluções para nnduInçAo permanente
fli cabelo."

EstnrSo ameaçados pelas contingências rta
guerra ns unhas e os lábios clcgiuitcmento ver-
molhos da Eva nnrionnl, desde as senhoras e se-
nhorltns dns classes elevndns e médias até a
dns empregadas domésticas, sabido, como so
sabe, quo as unhns polidas, os lábios pintados
e os cabelos ondulados rc acham, neste país,
absolutamente democratizados ?

Dir-se-A, porventura, quo a industria nado-
nnl Já produz vernizes, esmaltes, soluções; torta-
via, ns respectivas matertns primns — ultra-
celulose, hromo, cloro, sadio e potássio — nüo
importadas; e só as re.cbemos, hoje, dos Estados
Unidos.

Assim sendo, se a exportaçiio das matérias
básicas, necessárias il Industria bélica, for prol-
blda, ou simplesmente assaz limitada, é evidente
que isso provocará por aqui uma seria crise na
elegância «'as unhas brancas ,ou pretas e nos
cabelos finos on carapinhosos.

Já pensaram nessa eventualidade os institutos
de beleza rta avenida Rio Branco, do Flamengo,
rte Copacabana, de Sfto Cristovfto, do Meier, rte
Caspartiirn, rte Braz de Pina ? Milhares de pessoasvivem desses arreniques, qun a mulher, de qual-
quer condição, considera indispensáveis. Sem pin-tura de unhas e lábios, sem corretivas plásticasnas faces, sem onrtulaçfto permanente  quanta
gente desempregada! Mas o peor seriam, sem
dúvida, os lábios brancos, descorados, os lábios
roxos "no natural", as unhns despolldas, os ca-
belos sem andas...

Que a semelhante calamidade sejn poupada àEva nacional...

ESMOLA DE OUTRO GÊNERO
E' costumo virem às rednções dos jornais

pessoas paupérrimas solicitar apelo à caridade
pública.. Uma dessas pessoas, porem, quebrou,
ngora, a praxe. Foi a uma redação, com efeito,
pedir que lhe conseguissem uma esmola, mas
esmola de um gênero multo diferente do habitual.

Trata-se de certa pobre mâe que mora num
barracão da localidade suburbana de Cordovil,
em companhia de três .lhos menores, cujo pai é
fim operário que pouco ganha. Apesar de iletrarta,
n. mulher compreende a necessidade de ver as
crianças educadas, e lamenta defrontar-se com
torta sorte de deflciildadcs para dar-lhes Instru-
çfio.

Onde recursos para roupa, calçado, livros,
material rte ensino ? Nfto os tem, e claro; já se
contentaria, entretanto, com vê-las somente ma-
tripuladas numa escola primaria da Prefeitura,
so lugares nn matricula ainda houvesse pnra elas.

Quer, enlfto, que a ajudem, dando-lhe a es-
mola — aparentemente tfto facll .de liberalizar —
de uma admissfio, ou duas admissões, na ver-
dade, num . daqueles estabelecimentos, que os
poderes municipais reservam exatamente para •
povo.

E' curioso notar que as nossas classes po*bres, humildeis, obscuras sào geralmente repu-
tadas desidlosos no que toca ft InstruçAo das
crianças que em seu seio nascem e se criam.E> hábito pensar-se que a gente de condlcfto mo-desta talvez por.-Jjer, em regra, ignorante, nào
se Interessa pelo',ensino da prole.

Nào cuidemos de negar ou confirmar a tese.
Verifiquemos apenas, por ser oportuno, o exemplo
dessa màe aflita que velo de Corqpvll à cidade
com o nnleo Intuito de esmolnr escola para assuas três pequenas.

Que concluir dai ? Necessariamente, o seguin.
te : ainda que (admita-se) nào' faltem escolas)falta facilidade para Ingresso nelas. Compreen-
de-se que o .povo nfio saiba guiar-se no aranhol
da educaçAo oficial, cheia de exigências técnl-cas e burocráticas,

Nfto seria possível suprimir, ou, ao menos,reduzir as dificuldades, e fazer que toda gentesoubesse onde, como e qunndo poderia encontrarmatricula franqueada nas escolas "à 
garotada,sem ter necessidade de obter o intermelo, nemsempre profícuo, dos Jornais ?

Acordo entre
o Brasil e o

Uruguai
Para a modificação do
regime dos direitos so-
bre as faturas consula-
res relativas à abertura

dos manifestos de
carga

MONTEVIDÉU, 7 <U. P.) — O
Ministério das Relações Exteriores
distribuiu o seguinte comunicado:"Hoje, no palácio da Chancelaria, o
ministro das Relações Exteriores do
Uruguai, dr. Alberto Gunnl o o em-
baixador do Brasil, dr. Batista Lu-
zardo, assinaram um convênio pelo
qual ambos os governos se cem-
prometem a modificar o regime dos
direitos sobre as fnturnE consuln-'
res relativos à abertura dos manl-
festos de carga, estabelecendo que a
cobrança de tais direitos será feita
adiantada sobre a base ue unia es-
cala proporcional sobre o valor dás
mercadorias a serem exncrtudas."A assinatura deste acordo satis-
faz um desejo geral do comercio de
ambos os' paises, em virtude do
slsteina que se adotará e que deve-
rá facilitar o intercâmbio de pro-dutos eliminando os entraves queaté hoje Impossibilitavam n remes-
sa de mercadorias em pequena cs-
cala.

"O ministro das Relações Fxte-
riores, dr. Guani, aproveitando sua
viagem ao Rio de Janeiro, levará
os precedentes deste importante
convênio assinado afim de que seja
facilitada a adoçfto, por parte do
governo brasileiro, das disposições
complementares para a ppllcaçfto
prática ao que acaba de ser tra-
tado".

GOLPES DE VISTA

A reunião do Rio

Atos do Presidente, da República
Decretos assinados nas pastas da Justiça, da Educação, da Agri-
cultura, da Fazenda, da Marinha e da Viação — Promoções,

aposentadorias, nomeações, demissões e outros atos

No Palácio do Catete
O president. da República recebeu,

tntem, em despacho, no Palácio dn Ca-
tete, os ministros da Fazenda e rio
Trabalho, o presidente do Banco do
Brasil e o prefeito do Distrito Federal;
e, em audiência, o ministro Cunha
Mtlo, do Supremo Tribunal 

'Federal.

Esteve no Palácio o professor Djaclr
Meneses, membro do Conselho Nacional
do Trabalho, para oferecer ao chefe do
governo uma coleção ds suas obras.

Noticias do Exército
(Conclusão da 3* página)

Diretoria de Artilharia de Costa (en-
«arrestado das obras do Forte dc Cotm-
bra), sendo classificado no 4.° Bata-
lhío Rodoviário, tudo por necessidade,
do serviço, o capltfto Alberto Rodrigues
da Costa, T. A.

Foram transferidos, por r-ncessl-
dade do serviço, os capitães: Moacir
Inácio Domingues, do Quadro Ordlna-
rio para o Quadro Suplcm-m-.ar Pri-
vttlvo, que é designado pnra servir
eomo ajudante de ordens do. ge .crnl
Raimundo Sampaio, diretor de 'Knge-
nharla; Francisco Ptnhelro Darro.so,
do Quadro Suplementar Privativo, par»
o Quadro Ordinário, que . ciaasi.lcario
BO 2.° Batalhfto Rodoviário e rilspen-
sado rie ajudante de ordens >'o mesmo
gíneral.-— E' dispensado das funçfies de bl*
bllotecario do Colégio Multa., o major
reformado Raul Oaston Pereira de
Andrade, que atingiu a iJ_.de llmlie
para exercer aquelas funções.

Ao secretario geral do Ministério
da Guerra foi comunicado que, a 29
de Dezembro, passou i. di_posi<;ftu da
Interventoria Federal no Estado do Rio
Grande do Norte, afim de comandar
a Força Policial, o capltfto Dióscoro
Gonçalves Vale, atendida, assim, i
solicitação da mesma ínterventorl»
Constante do telegrama datado ce 10
do corrente mts.

Ao secretario geral d. Ministério
da Guerra tambem foi com intcado, a
í rie Janeiro, que as Dlr. to'i..s daa
Armas e Serviços devem remeter ao
|p'-inete do ministro da Guerra. r.te
31 rio corrente més, a relaçfto dos ofi-
el»i. abrangidos pelo disposto no art.
ÍO e «eu p.rAgraf» único de -'lucreto-
l«l n.» 3.D40, dt U dt debembro «"«
UU.

O presidente da República assinouos seguintes decretos:
Ma pasta da Justiça:

Tornando sem efeito o decreto re-lativo à nomeação de Mario Alves daFonseca para exercer, em comissão,
as funções de membro do Usparla-
mento Administrativo do E.itado do
Rio de Janeiro.

Nomeando : Mario Alves paraexercer as funções de memb-o do De-
partamento Administrativo Co .Estado
do Rio de Janeiro; Vaiter Pereirn.
Franco parn exercer, In^-lnamente, afunçfto de escrevente auxiliar do Ta-
bellno do 15,o Oficio le Noías <la
Justiça do Distrito Federal; e Hugu
Ramos Filho, para exercer, interina-
mente, a função de escrevente jura-mentudo do Tabelião do 15 o oficio, deNotas da Justiça do Distrito Federal.•— Promovendo ao posto de ?.° te-nente da Policia Militar do Distrito
Federal, os aspirantes a oficial An-tonio Pinto, Azael Álvaro Ataliba, An-tenor Cardoso da Cruz Pilho, Jairóde Sousa. João Mendes Rihciro. Mario
da Silva Santos, Odorico !.ezsrra Fln-
to Coelho, Orlando da Fonseca, Rol-
dão Rodrigues da Gama e Hômulo
Guerra de Sousa.Declarando sem .feito o decreto
pelo que foi concedida natur. ltzac.o
a Edulno Hermayson, natural daSuécia.

Declarando que Nlcolnu Grillo
perdeu a nacionalidade orasllelra,. porocupação de emprego remunerado de
governo estrangeiro.Demitindo, a bem do serviço pú-bllco, Altlno Pereira Gon;es Angellmdo cargo de Guarda de Presidio, cias-se C.

Aposentando: Francellão JoséGonçalves no cargo de servente, cias-se E, Henrique Dormela no cargo deoperário de Artes Gráficas, classe V.Rosalvo Lima no cargo de guarnn-civll,classe F, José Maria da Silva Gul-marães, no cargo de operário d» ArtesGráficas, classe F, e Alberto Vicem.

pesquisar mica e associa-los ..'O mu-niclpio de Santa Maria do Sunssul,comarca de Peçanha, - do Sstado daMinai Gerais.
Na pasta da Fazenda:

— Promovendo, por merecimento, Do-mingos de Barros Velasco, AlexandreHelena, Hildebc-rto Valente" Ramos, Moa-cir de Oliveira. Heitor Gomes de Pai-

Mota e Nelson Pereira da Silva, ope-rarlos de Imprensa, da classe __ paraa F, Alcides de Carvalho, operário deImprensa, da classe C para a E, JoséRodrigues Junior, operário de arma-mento, da classe G para a H, LeonelRodrigues e Enclldes d. Almeida Bran-dão. operários 0e armamento, aa classeP para a G, Rcné Slmas da Silveira,va, Francisco de Paula Gomes da Silva, Ml«uel Silva e Zalmlr Fernandes GoAntonio Acloll Carneiro, Mary Dchó ' mi!5' operários de armamento, da ciasCardoso Hugo Corjela Pais, Inácio Xa-vier da Silva, José Ferreira Coelho,Jorge de Paivn, Jaime dc Oliveira Gul-marfies e Manuel Martins dos Reisoficiais administrativos, da classe H
para a 1.

— Promovendo, por antigüidade, An

rmamento. da cias-se E nara a F. Manuel Ferreira Bar-rm. Valvlde» Linhares e Azemar Ar.canjo dc Matos, operários de arma-mento. da classe C para a E, Noemloda Silva Loureiro, operário de arse-nal. da classe G para á H. GeraldlnoAntonio de Lemos, Leopoldo Teixeiratonio Moreira Sonres, Clorioaldo Costa I f1*1 Costl<, Pedro Nolasco Barroso • Ote.Francisco Arnnngilda da Cunha, Cícero „ RoSH' operários de arsenal, da classeLeandro, Aníbal Gomes. Armando Lula , .RrR n °- Benedito Alves TeixeiraCamisão, Leobnldo de Oliveira Pires, ;Tu"lor- Durval de Oliveira Coutlnho.José Geraldo de Andrade, Joáo do Re- | }£}, Machado de A«s»«flo « Osvaldo du
go Monteiro Sobrinho, Arurl da SilvaBrito: João Henrique Pires de CastroRebelo. José Teofilo Ferreira, LucasCorreia de Miranda, Raimundo BotelhoMala e Moacir dc Oliveira Leite, ofi-.ciais administrativos, da classe H paraai.

Nomeando Joaquim BltencourtLoureiro, para exercer o lugar de co-brador da Divida Pública, da Recebe-doria do Distrito Federal ,Declarando sem efeito o decreto
que removeu, a pedido, o agente fiscaldo Imposto de consumo no Interior doEstado do Pará. Henrique Lopes deMendonça para Idêntico lugar no ln-terior dn Estndo de Alagoas.Removendo, a pedido, o agentefiscal do Imposto de consumo do in-terior do Estndo do Pará, Prisco PintoNavarro parn, o Interior rte Alagoas.Na pasta da Marinha:Promovendo, por merecimento:
.José Augusto Diniz de Aguiar Dnntas eVerginnld dn Vale Melo, cscriturariosda classe F para a G, João BatistaGltlrnna, cscrlturnrlo, da classe K

._,__ ~__,no cnl.&° d5. oPe**!irlo de \ para n F, Duclns Bnrsand dc Leucas,continuo, da classe F parn a G, Prn-.redes Daniel Pereira. Olnvo Silvestre
Artes Gráficas, classe D,
Na pasta da Educação:

Concedendo exoneração a ConstanteEugênio Fruct, do cargo de Almoxnrl-fe, classe E,
— Demitindo José Dias, tío cargode servente, classe D.

Na pasta da Agricultura:
Autorizando : Antônio' Martins d»Areia Leão a pesquisar minério» demanganês, ferro manganês e associa-aos no município de Aqmdciuãna doEstado de Mato Grosso: Vaidemar Mnt*.a pesquisar mica e Caòllm no .muni-

cipio de Matlas Barbosa do Fstadode Minas Gerais; Gilberto Rufino Pa-checo a pesquisar amianto e asEocln-dos no município de Barbacena, noEstado de Minas Gerais; Laura deCastro Lara a pesquisar mica e osso-ciados no município 1e Snr-ta Mnrlsdc Suassul do Estado de Minai Ge-ralv Fidells Guimarães a lavrar Ja-zlria de calcareo no muntclnio Tira-dentes do Estado de, Minas ilernls;Jullo de Moura Montelfo a lavrar cal-
çareo no município de Santa Bárb.rãdo Estado de Minas Gerais; An»Joaqulna Martins Teixeira n pesquisarmica e associados no município deRaul Soares do Estado de Mil as Gé-rais; e Geraldo Ferreira Coelho a

rie Cnrvalho, José Vieira Fcltosa. Cãnrilrtn Marque, rie Ollv. Irn c Llno do Nas-cimento, serventes, rin classe D pn.rn aE, Francisco de Freitas. Antonio Pcrel-rn e Antônio Qulrino rios Snntos, ser-ventes, da classe C para a D, Luizde Oliveira Gomes, Luiz Carneiro deAraujo Antonio José Afonso e ManuelTcnorlo Gomes, patrões, da classe Gpara a H. Jardòl de Jesus e José An-tonio de Scusa. marinheiros, da classeC para a D, Alfredo rias Neves Leite,marlnneirr, da classe B para a C Jo.sino Gonçalves da Silveira e HonorioDias Tavares, maquinlstas marítimos,da classe G para a H, JoSo Gaspar,manulnlsta marítimo, rta classe F paraa G. João Gomes da Silva e Quintinoseraplfto dh Costa, maquinlstas mari-Mmos, da classe E para a F, TeõflloJoão Corri.Irn e Monuel Marlano Cor-rela, farolclros. da classe F para a GLomellno Fernandes Lopes Mendes eTnocenclo rio Nascimento e Silva, faro-leiros, da classe E para a F. João doOliveira e Silva, operário de lmpren-sa, dn classe H pnra a I, Djalma No-gueira dn Fonseca, operário de lm-nrensn dn classe G para a H. HermesRndrlEue. dos Santos e Osyalrto ria

Oliveira Snntos. operários de arsenal,da classe E para a F, Joáo de Azeve-do, Dnnicl Gomes Miranda Filho, JoséRamalho, Nelson Tavares e Alberto AI-ves. operários d» arsenm, a» classe Dpara a E, Francisco Tomaz de OliveiraNestor Rosário, Clrlo de Freitas, Lu-ciano Martins Alberto. José Bernardoda Silva e Francisco"1 Alexandre de 8ou-sa, opernrlos de arsenal, "_a 
classe Cpara n D José Alves de Carvalho, An-dré Brlgldo Lama, Alclndo FllomcnoLisboa. Rodrigo Gonçalo da Silva eGuilherme Duque Estrada, operários dearsenal, da classe B para a C.

— Promovendo, por antigüidade: Car--los Alberto Freire e Ataliba Cordeirorte Miranda, escrlturarios, da classe E
pnrn n F; Valdemar Garcez, continuo,rin classe D para a E; Ellas FredericoAugusto. José Henrique Xavier, Anto-nio Cosmos da Silva e Ramo. Tomaz•"•os Snntos, serventes Hn nin.ee _-* „.,...___ .,, . dn classe C paraa D; Alberto de Aguiar Cardoso; Jus-tino Mnrcelnlo dn Silva e Adonls Vaioevlpo Montcnegro. serventes, da cias-se B parn a C; Francisco Fernandesne Lima. patrão da classe D para aE; Beinnrdlno Loovlgildo Machado, pa-trão. dn cln-se C nara a D; José Ne-V,e_ .orres e T.rtullnno At Sllvn, marlnhclros. _n classe B para a C; JoséFlorentlno da Silva, maquinista mari- '
timo, da classe F par a G; Manuel Pe-dro do Nnsclmcnto e Manuel Domin-
gos. maquinlstas marítimos, da cias-se E para a F: Teodoro José dos San-los. farolelro. da cia;se E para a F;Manuel Pedro de Gouveia, operário deImprensa, dn classe Q para a H: Is-mael da Silva Cardoso, operário ce.imprensa, da classe F para a G; Hè-Ho. Ventura, operário de imprensa, dac asse E para a F; Esdras de SousaNogueira, operário de imprensa, daclasse c para a D; Aureliano da Sil-va. operário de armamento, da cias _G para á H; Américo Gomes DuqueEstrada. Claudionor tle Lima e Hen-rique Borges de Freitas, operários defttmamento. da classe F para a G; Al-t.mlro Saraiva Guimarftes. Gesner Diasde Alcântara e Lourival Vicente Pires,operários de armamento, da classe Epara a F; Francisco Manuel dos San-tos, Antonio Severlno de Melo e Au-rello Vieira Cavalcanti, operários de ar-mnmento. da cias-e C para a D; Boa-ventura Orrcgo. Cândido Dias Fllhh.BeneMto José do Carmo e Silva e An-

JUSTIÇA MILITAR
O TENENTE AVIADOR. TEKA

MESMO DE SER PRO-
CESSADO

O segundo tenente Rvlador ubiratan
Favila, em petição de "habens-edrpus",
pediu para não ser processndo, visto
ter sido meramente casual o desastre
verificado, com o avião 'do Correio
Aéreo Militar que pilotava e de que
resultou a morte de um e ferimentos
de outros passageiros. Esse pedido, en-
tretanto, vem de ser negado, por maio-
ria de votos, do Supremo Tribunal Ml-
litar. tendo o ministro Pacheco de Oil-
veira exarado, no processo ontem bai-
xado h Secretaria dnquc\a alta Corte,'
o seguinte voto:

"O paciente, na sua petição, repro-
duz a letra "b", do art. 180, do Códi-
go dn Justiça Militar, Isto é. que a de-
nuncla não poderá ser aceita se o fato
narrado não constituir evidentemente
crime militar. Mas o tenente Ublra-
tan Favila foi; por um acidente num
avião que pilotava e do que resultou
a morte dé oim civil,, denunciado no
art. 151..do.v.6. P. Mi E' certo, por-
tanto, oue responde por um fato cuja
existência se verifica pelas suas pro-
prlas declarações e que está previsto
no C. P. M. eomo crime. Nada há,
por Isso mesmo, contra a legalidade do
nrocedlmento Judicial Invocado pelo
impetrante eomo constrangimento ou
ameaça deste, pois é indiscutível que
a denuncia se fundou numa "Justa cau-
sa" e Satisfez os requisitos legais parasua aceltaçfto pelo auditor, no caso
competente, para o seu deferimento.
E' possível que o sumario conclua pela
nflo responsabilidade do paciente, mas
não há nor que suprimir uma Instan-
ela, salvo nas estritas condições expôs-
tas acima e que tem a consagração da
Jurisprudência, para antecipar o Trl-
bunal o Julgamento de um fato, a «er
evidentemente esclarecido e apurado
nerante a Justiça, que sõ agora teve
riele conhecimento e o vai processar.
Neguei, por esses fundamentos, a or-
dem Impetrada".

OS ,TlTT_r.AMF-NTOS DE ON-
TEM, DO S. T. M.

Nn sessão de ontem, o Supremo Trl-
bunal Militar, sob a presidência do al-
mirante Raul Tavares, presente a maio-
ria de seus ministros e o procurador
geral, confirmou a sentença que ab-
solveu o segundo tenente José Esco-
bar, do crime do art. 168, do C. P. M.:
concedeu "habeas-corpus" a Antonio
Bagnato. Manuel Junqueira de Oliveira,
Nicola Riograce, Manuel Clemente Fl-
lho, Alberto de Azevedo, Djalma Mal-
var, Moacir Pires,. Abner José Lopes
Antonio Gonçalves de Sousa, Erasto
Costa, Osvaldo Vedovl e Juberto Au-
custo Silveira, os primeiros, para serem
postos em liberdade, com prejuízo do
processo de Insubmlssfto, visto n&o te-
rem sido notlflcndos; e o último, sem
prejuízo do processo a que responde,
se nor af nno estiver preso: negou os
pedidos rte. DJnlma Duarte do Rosário,
.Toslno Alves Batista e lonlo José dns
Santos: não conheceu do pedido de
Moacir Rodrigues Gama: negou provi-mento *. apelações de Altlno Carneiro
Lobo e Luiz Ferreira, condenados na
Instância Inferior, este pelo crime do
art. 101 e aquele peln do art. 117,
tudo do .C. P. M.: Julgou prejudica-do o "Hnbens-corpm'' de Luiz Ferreira:lulgnu ,«m sessão secreta as apelações
de Adelino Cnrlos Moreira e Jorge Cl-
renn: condenou Ângelo Moreira da Sil-
vn, nns penes rtn grau minimo do ar-
tigo 118 rio Cõdlgo Penal: e. por rtltl-
mo. confirmou a condenação de Nlco-
lati Penlse. Incurso no crime de lnsub-
missão. Acham-se em pauta para a
nrôxlmn sessão ns seguintes processos:apelações ns. .584 — 7.004 — 74980— •..057 — 8.171 — 8.105 — 8.306 —
8.211 — 8.213 — 8.215 — 8.218 —
8.225 _ 8.228 _ 8.333 — 8.234 —
8.338 — 8.237 — 8.240 — 8.244 e o
Recurso Criminal n. 135.

REJEIÇÕES DE DENUNCIAS
Não se conformando com o despacho

do auditor da Primeira Auditoria daPrimeira Região Militar, reieltando osaditamentos a denuncia sobre falslfi-
cações de certidões de Idade, contrnS.lcnrdn Costa, Antonio de Sousa eJoão Amancio da Silva, o respectivonromotor recorreu para o S. T. M.,tendo os autos sido encaminhados, paraparecer, no procurador geral.

NAO ft ADEPTO DO CREDO
DE STAMN

\ PESAR (lo faltarem apenas sete dias para o começo dos traba-
¦** lhos da conferência do Rio, nfto há Informações suficientemente
fidedignas nem, multo menos, -que pormltam antecipar-se quais se-
Jam ns suns docislies. Todos os prognósticos que devam ser avnn-
carios a respeito terão, portanto, um simples caráter dedutivo e a
sua maior ou menor doso de acerto dependeerá da lmaglnaçAo e da
capacidade do cálculo político de quem os fizer. Isto decorre de que
a reunião do chanceleres será efetivamente uma reunino de cônsul-
ta e nfto uma simples formalidade destinnda a consagrar solenemen-
te combinações que Já tenham sido feitas, de chancelaria para chan-
celurin, nntes de Inauguradas as sessões daquela assembléia conti-
nentnl. Como é natural, cada um que chegar trará o seu ponto de
vista. Mas iilnda que fosse possível conhecer todos esse» pontos de
vista, Isto' nilo acrescentaria nada ao desconhecimento das eonclu-
sites finais, pois estas nfto serfto uma soma aritmética das opiniSes
de cada pais, mas um extrato delas, uma resultante o, na mais
simples das hlpáteses, uma soma algébrlca. E aqui, nfto om eonver-
sns separndas, mas dentro,dn atmosfera geral e através dns varlan-
tes dos debates, que se cristalizarão realmente as resoluções a so-
fem adotadas. Esta ausência de dndos concretos em que se possa
basear uma estimativa faz com que as previsões sobre o curso dos
trabalhos se devam revestir da maior cautela. Mas, a julgar pelas
indicações do serviço telegráflco e pelos.mais diversos comentários
que a reunifto vnl inspirando, há um certo número dè pontos essen-
clnls quo podem ir sendo fixados. O primeiro passo para so chegar
n uma espectativa mais ou menos nítida sobre o que pode acontecer'consistirá cm colocar em termos exatos a natureza, o alcance e as
atribuições da conferência. Uma vez eliminados os elementos de
emoção de que o ambiente nmerlcnno está Impregnado desde que os
Japoneses atacaram os Estados Unidos, será possivel começar a ra-
cioclnnr com maior clareza.

*
Ditas perguntas podem ser ouvidas em todos os círculos. Uma

é se os paises americanos decidirão declarar guerra ao Eixo. Outra
é se a conferência resolverá a rutura das relações diplomáticas. Esta
nâo parece ser a maneira mais exata pela qual a questão deve ser
posta.. O ministro das Relações Exteriores da Argentina, sr. Enri-
que Ruiz Guinazú, concedeu, ontem, à "Nación", de Buenos Aires,
uma entrevista em que estabelece limites muito precisos ao que pos-
sa surgir da reunião do Rio. _.' muito característico que o gran-
de matutino portenho lhe tenha dirigido, entre outras, exatamente
aquelas duas pergutnas. Isto mostra que por toda parte as mesmas
conjeturas sjirgem da natureza sensacional dos acontecimentos. Eis
o que responde o sr. Guinazú: "A solidariedade americana, como ex-
pressão sincera de desejos e atos de "assistência reciproca" e áe "co-
operação defensiva", nâo implica automatismos e menos se. confun-
de com alianças militares". E mais adiante: "Não é dado à Argen-
tina aceitar, sem intervenção do Congresso, acordos militares, nem
adotar eventuais atos de prebeligerancia". o ministro das Relações
Exteriores do Peru, sr. Adolfo Solf y Muro, interrogado pelo mesmo
jornal, por ocasião da sjua chegada a Buenos Aires, em trânsito para
o Rio, respondeu que "não crê que os Estados Unidos precisem dos
recursos bélicos dos paises americanos". No mesmo dia falou tam-
bem o sr. Juan B. Rossetti, ministro das Relações Exteriorse do Chile.
A sua resposta tinha uma particular significação, porque foi ele, em
uma nota cheia de energia, quem tomou a iniciativa de propor a
realização áa conferência do Rio. O repórter que o entrevistava alu-
diu à informação de que o presidente Trujillo, áa República Domi-
nicana. anunciara o propósito do seu pais de propor uma declaração
geral de guerra. O chanceler chileno limitou-se a declarar que "nâo
tinha conhecimento oficial de semelhante intenção, nem áe qúe en-
tre os temas áa conferência do Rio de Janeiro tenha sido incluído
úm ponto que aborde uma decisão daquela natureza".

O que se observa, em resumo, pelas palavras desses trfis chan-
céleres, é que representa parn eles quase nma surpresa e, em todo
caso, um assunto mais ou menos fora de lugar, Indagnr-se se a
reuniflo de consulta terA como perspectiva levar a América inteira
a declarar guerra aos Estados totalitários. O argentino entende quetal declsfto sõ poderia ser conseqüência de umn aliança militar de
açfto automática. Os outros ficam ainda mais longe. Todos falam,
porem, sobretudo o peruano e o chileno, em outras medidns práticas
que deverAo ser discutidas, entre elas os entendimentos de estados
maiores o o patrulhnmento naval das costas continentais, para as-
segurar a liberdade de nnvegaçáo à, parte meridional e à setentrlo-
nnl do continente. 'Este parece ser o caminho. Há quem observe
que os próprios Estados Unidos nflo assumiram a Iniciativa de de-
clarara guerra e Só entraram abertamente no conflito quando ata-
cados. Em compensação, tomaram varias medidas prátlcus que repn-
tavam indispensáveis & sua defesa. E* muito provável que estas me-
dldas práticas constituam multo mais o centro dns preocupações dos
chanceleres reunidos no Rio do que os atos formais de uma natnre-
za mnls ampla. Há, entretanto, pontos que nfto deixarão de suscl-
tar debates Interessantes. Por exemplo: dez paises continentais JAse acham em guerra com o Eixo e assinaram a declaração de Was-
hlngton. São.os Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Repfihllca Do-,
mlnlcnnn, Snlvaflor, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua e Va-
namá. Mas basta olhar um mapa para verificar que esta atitude
corresponde a uma necessidade estratégica, pois são exatamente
esses paises que cercam n área vital do Canal do TanamA e do Mardas Antilhas. E' multo Importante salientar, porem, que os dois Es-tados mais consldernvcls dessa zono, o México e a Colômbia, se te-nhnm limitado a romper relações. Diante da atitude daquelas noveropfibllcas que acompanharam Imediatamente os Estados Unidos, nadeclaração de guerra, o sr. Gulnnzfi assinalou a Influencia geogra-fica que se fez sentir nela, mas observou tambem que houve al umaantecipação no regime de consultas. Disto se conclue que o chan-celor argentino não reputa necessária a adesão ao documento deWashington. Há uma coisa sobre a qual, porem, todos estáo em com-
pleto acordo: é quanto a validade e ft consistência da solidariedadecontlnentnl. Qnanto a Isto, não há naturalmente n menor sombrad« dúvida'. E o que snlr do Rio serão os meios práticos pelos quaisessa solidariedade se tornará ainda maior. i

0 que exige o pro-
grama de Roosevelt
Um avião em cada qua
tro minutos, um "tank"
em cada sete minutos o

dois navios por dia
NOVA YORK, 7 (U. P.) __

A Associação Nacional 
'de 

Fabrú
cantes calcula que a industria
norte-americana devora prcduztr
um avláo em cada _ minutos, um"tank" em cada 7 minutos e a
navios por dia, afim de poder
realizar o programa de produção
fixado pelo sr. Rosevelt, em 1041,

Carol chefiará
a reação

Disposto a estabelecer
um governo da Ru-

mania livre
NOVA YORK, Í (U. P.) _.

O ex-rel Carol, da Tturrianla, vir»
aos Estados Unidos, aproximada*
mente a IS do corrente, trasla-
dando-se eventualmente ao Cana*
dá, onde espera estabelecer nm
governo da Rumania livre, segun*
do declarou Leon Fldher, do "Co.
mltê pró-Rumania Livre". Flrthn
Indicou que o ex-rel Carol esti
disposto a sacrificar atí seu pro-
prio filho Miguel, afim de expul*
sar os alemáes da Rumanls,

A representação do
Brasil no Paraguai

ELEVADA A CATEGORIA DE EMBAI.
XADA A NOSSA MISSÃO DIPLOMA.

, - TICA EM ASSUNÇÃO
No desejo de estreitar ainda mais ss

relações de amizade entre o Brasil t
o Paraguai e. ainda, no sentido de cor-
responder ao gesto <}o governo daquela
República que elevou à. categoria ds
Embaixada a sua representação dlplo-
mátiea/Ho Brasil, o presidente da Re-
pública assinou um decreto elevando acategoria de Embaixada a representa.
ç6o diplomática do Brasil no Paraguai,

No M. do Trabalho
O ministro do Trabalho recebeu, oir

tem, em seu gabinete, a missão eco-
nômlca do Paraguai, que se acha entrs
nós, realizando estudos sobre a nos.a
produçfto Industrial, e que se fez acom-
panhar do embaixador daquele pai»,
general Juan Batista Ayala.

Bolsa de Valores de
Nova York

NOVA YORK, 7 (U. P.) - A Bolsa
de Valores abriu, hoje, em condições
Irregulares.

A libra esterlina foi cotada na aber-
tura a 4.03 .*!]..

O Mercado de Algodão abriu firme,
com as entregas para este mts cota-
das a 17.50.

NOVA YORK, 7 (U. P.) - A Bolsa
de Valores fechou, hoje, Irregular e
com um movimento calmo de opera-
ç6es. Os títulos registaram uma relativa
alta.

As obrigações do governo fecharam
tambem em alta.

A libra esterlina loi cotada no Ie-
chamento a 4,04.

Foram, negociados 830.000 títulos t
ações.

O Mercado de Algodão fechou em alta
de 1 ponto, oscilando entre essa cota-
çfto e a baixa de 2 pontos. Foi cotado
no disponível, a 19,23 e suas cotações,
para este mês e o mês de março, res-
pectivamente a 17,47 e 17,82.

A borracha cotou-se a 32,50.

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

Mais uma prova para os candidatos
às bolsas de aviação nos EE. UU.

Realizar-se-á, amanhã, na sede do Ministério dk
Aeronáutica — Acrescida de mais dois aparelhofe
a frota do Correio Aéreo Nacional — Escola de
Especialistas ¦— Delegação de competência —

Outras notas
Reallza-se, amanhi; na sede do Ml-nisterio da Aeronáutica, a rua Míxl-co 74, mais uma prova preliminar a

que serfto submetidos os candidatos àsbolsas de estudo da aviação nos Es-tados Unidos.
As 10 horas, deverfto comparecer osseguintes candidatos: inscritos no cur-so de piloto B - Jofto Teobaldo Bran-dfto Viegas, Silvio de Nlemeier Bar-reira Cravo, Agenor Paula Duque, Ata-llba Euclldes Vieira, Wilson Lopes dosSanto3, Edmundo Chaves Benevldes,Paulo Calheiros Vanderlei, Sadl Schue-ler Moura, Nestor Vai Alvares e Jor-

ge Uchoa Ralston; os Inscritos no cursodc Instrutor de mecAnlco - Artur Soa-res Amorim, Jorge Munlz, Sertorlo Arrruda Filho, Clodomiro Blolse, AtílioBocchetl, Eugênio José Muller e Ar-mando Natall.
As 14 horas, para o curso de me-cênico: Marcos Vinícius Chaves Seelig,Ludovlco Pinto, Paulo Gaio de Cas

Por Intermédio de seu advogado, Os-valdo Costa pediu revlsfto do acordftodo S. T. M., que o condenou comocomunista. O petlclonarlo contesta te-nha servido como gerente do JornalA Manhft" . hem assim a autoria da
carta a*slnada "Ramalho", que apon-ta comn documento apócrifo e anônl-mo. em virtude de estar datllogra-fado.

?,^;rvM_™_«'s'«_.sr. ^§íip_ã íÜSI^ük d0

Pereira, Antenor Mlgnon, Antonio Ro-drlgues e Jofto Ferreira Marques, ope-rarlos de arsenal, da classe E para aF: Silvestre Fialho da Fonseca, JorgeMedlna Vaz, Ernanl Terra de Carva-lho Paulino Albano dos Santos, Bene-dito Firmino de Oliveira e Artur Me-deiros e Silva, operalos de arsenal, daclasse D para a E; Antenor da SilvaJardim, João Eortes Bustamante SA,Antônio Salustiano, José Jacinto Perel-ra e Crisplano Nalma Duarte, opera-rios de arsenal, da classe C para a
D; José Martins Rodrigues, Godofrc-
do Arruda Costa. Francisco Paula (Nu-nes e José Arllndo He Oliveira, opera-rio de arsenal, da classe B para a C.—, Promovendo José Apolonlo Silva,
continuo, da classe E para a F."Na pasta da Vlaçfto

— Autorlzan.o o contrato de con-cessfto do canal do Váradouro, llgan-
do a bala de Cananéla, no Estadoinaguá,

so., porem, de Impedimento têmpora-rio daquela autoridade.
ESCOLA DE AERONÁUTICA

Deverfto comparecer, para fins deInspeção de saúde, à Escola de Aero-náutica, os seguintes candidatoi kmatricula, Inscritos ' no • concurso deadmissão: Arllndo José Amorim Pon-tual, José Ribeiro Falcão, Jaime, Sil-velra Peixoto, Alcir Rodrigues deVargas, Ricardo da Rocha Vargas.Hailton Oomes Pelais, Vardlr Sotherde Alencar, Wilson Lopes Cantfio, Juvenal Antônio Soelro de Sousa, Hora-"cio Morais, Dllermando Rodrlgueid Ávila, Celso de Azevedo França, Ma-rio Carvalho Rogar, Miguel César deMacedo. Tarciclo Ricettl Ribeiro, Ma-rio de oliveira, Antenor Del Prlorl Win-ckler, Dllo Regina Lenzl, Hello de Sou-sa Santos, Edgar Kuhl, Alfredo RIbel-ro Daudt, Enllton Paixão Coelho, He-lomar Mazarem PItelkow, José de Barrne KT/.**I l-__l___.tt>-_ __ __*  . __•  *"

Wstm

tro, Fernando Mario Gama, Fernando I ros Northelesthe, Antonio Roque Bar-Augusto Praça, Marcos Bueno Brandfto, eelos Ribeiro, Olavo Fernandes MalaRaul Blçalho, Jofto Câmara Nelva, Luiz Elpidlo Gladstone Filho Marco Anto-'nio Fernandes, Hello Nunes da Costa,Alberto da Silva Cortez, Joaquim Ma-
çhado, Valter Alves Medeiros e HelloLevi Ilha.
SITUAÇÃO DE CANDIDATOS A ES-COLA DE ESPECIALISTAS

1 De acordo com os despachos dados
pelo tenente coronel Pinheiro de An-drade, comandante da Escola de Espe-c alistas de Aeronáutica, nos reque-rlmcntos de inscrlçfto de vários candidatos aos cursos nesse estabelecimento"e a seguinte a situaçfto dos mesmos:Devem aguardar chamada para exa-Hello de Sousa Ramos, Henrique

Ferraz do Amaral Neto, Alexandre Lei-te de Barrns,,Geraldo Monteiro de Mo.rals Jardim, Justo Maciel Junior, Mil-ton Campos, Benedito Amor Divino,Paulo Rolando Marchloratri,. GeraldoPassos Carpinelll, Flavio Tulio Proença
Maranhão, Heitor Moreira de Roberto
Vanderlei Eppmghaus.
AUMENTA A FROTA DO CORREIO

AÉREO NACIONAL
Apresentaram-se, ontem, ao mlnls-

tro da Aeronáutica, tenente coronelRelnaldo, Joaquim Ribeiro de Carva-
lho Filho, capitães Ernanl Pedrosa
Hardman e Francisco Teixeira e oitenentes Emilio Tavares Bordcaux Rego
e Fldias Piá de Asslz Tavora. que con-
duziram mais dois aviões "Beechcraít",
adquiridos nos Estados Unidos e destl*nados aos serviços do Correio AercoNacional.

Os dois aparelhos pousaram, ante-
ontem, no Rio, fazendo a mesma rotaseguida pelos ttés primeiros chegadosna semana passada.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA
O ministro da Aeronáutica concedeudelegaçfto de competência para a expe-«leão de ordens de pagamento, no cor-rer do presente exercício, ao chefe doServiço d* Fazenda do Ministério,' ca-

pltfto de mar e guerra Luiz Barreto.Igualmente, autorizou a expedir ldên-tlcas ordens ao major Intendente doExército José Epaminóndas, assistente
do chefe a> -alarido Serviço, nos ca-

Noticias da Prefeitura
(Conclusão da a» pagina)

ria de Lourdes Lemos, de 3]1 a 31|1
para 2|3 a 21|3.

Exigência a satisfazer: Silvino Ma-
nuel dos Santos e Osvaldo José Man-
tano - Compareçam.pára esclarectmen-
tos.

Inclusfio de funcionário em escala di
ferias — Fica Incluído na escala d!
ferias dos funcionários. em exercício
no I. E. T. P. "Orslna da Fonseca",
o trabalhador, padrfto 13, matricula
18.640 - Antonia Correia Tavares, no
período de 21|1 a 9|3.

Secretaria do Prefeito
DEPARTAMENTO DB VI-

GILANCIA
Designações: para servir no 2-PV,

durante as ferias do escrlturarlo Re-
nato Araujo Cunha, o funcionário de
igual categoria Manuel Acloll Lins; para
continuar em serviço diurno no 10-DV,
o vigilante 94 Manuel José do Nasci-
mento, do 10-PV.

Compareclmentos: Devem comp. recer
ao gabinete, hoje, fts 14 horas, ns .1-
gllantes Albino José da Silva e José
de Almeida; hoje, As-13 horas, ii Dt-
legacia do 24.0 Distrito Policial, o vi-
gllante Antonio Gomes Pinto: ao Juízo
de Direito da 2.a Vara Criminal, dia
0, fts 13 horas, o vigilante Ovidlo Sou-
sa França e, fts 14 horas, o vlgijant-
Geneslo de Azevedo Lourenço; ao D-
VG, com urgência os vigilantes Agenor
Torrefto Mendes Tavares, Orlando Men-
des, Hello Werneck de Melo, Olímpio
ATVes da Silva.

2.a chamada: Renato Ferreira de Re-
sende, Ernanl Farias, Albano Nunes ds
Oliveira José Montes, José Gonçalvei
Pinto e Severlno Andrade Cura.

Ao Serviço de Coordenação entre oi
dias 8, 9 e Í0 do corrente, às 1.1 ho-
ras: Norival José Coutlnho, Maurício
Francisco Pereira, Roque Gomes Soa-
res, Justiniano da Silva, André Splnel-
II, Benjamim dos Sar.tos, Joaquim Ro-
drlgues da Rocha, Antonio Belarmlno
da Costa, José MaurI Mega, Ralmun-
do Rodrigues da Silva, Apariclo Ma-
chado, Lourençb Stefano e Mauro di
Barros.

Secretaria Geral de
Finanças

CAIXA REGULAI-OltA
Serfto efetuados, hoje, pagamento.

das seguintes matrículas:
27205. 22774. 21506. 7333. 23836. 14801

7444, 13055, 6617, 2388, 26155. 2844.,
0459, 18068, 15183, 10433, 24175. 1*1928,

15764, 30111. 22063, 18279. 14211, 15835,
15652, 13972, 26624, 10703, 2063. 2.Í697,

7949, 29109, 27583, 10302, 15931. 15997.
7477, 25646. 25957. 9806. 25602. 21299,

26670, 26680, 2370, 26708.
Atrasados: 28067, 24993, 18201. 11258.

181.95, 7357. 15853, 14496, 23766. 24162,
18366, 26355, 26406, 25504, 26442, 24657,
17578. 18855. 26426, 26159, Í.008, 10848,
26677.

Maurer, JoSo Sales, Joaquim de Ai-meida e Silva, Joaquim Augusto dosSantos, Jorge Alves Pinto, José Mariada Cunha Valpassos, Juberto Leal doNascimento, Levi "Pereira Martins. Ml-guel Soares Fernandes. Moacir dos San-tos, ptavio pereira Pedemonte, Os-car de Menezes Serodio, Tito Llvlo
Çrato Ferreira, Rubens Vieira Winlts-
?,MW!kl,*_„í,rubatan Soares' Valdir ToslVila, Wilson Machado, Wilson Maxl-mlano da Cunha, Wilson Simões Ven *
tura, Vucatan B&rbalho Lopes, CarlosCruz, Enéas Drumond e Valter LeiteHandler, do Distrito Federal;' MarioTonell, de Niterói e José Castilho Via-na, de Nllépolls, no Estado do Rio eOsvaldo Guimarftes, de Belo Horl-zonte.

[ -Devem comparecer, com urgência, ftsede da Escola, na Ponta do Galeão:
J Haraclee Benzi, Luiz Carlos Alves Gul*marfins. Manoel Batista. Armando Mau*

rlclo Sollclos Veloso de Paulo Alve!
Paranhos, do Distrito Federal.

— Tiveram seus requerimento? inde-
feridos — por exceder à ldad« N.l.on
Guimarftes Armando, e por náo tei
completado a idade mínima Orlando
Santiago, ambos do Distrito Federal.

O candidato Ademar de Sousa Pr»-
do, de Sfto Paulo- (capital) precisa Dro-
var Já ter sido removida a causa qui
o incapacitou temporariamente.

NO GABINETE
Estiveram no gabinete do titular di

pasta, ontem: coronéis Heitor Varady
diretor do Pessoal, e Ivan Carpentei
Ferreira, superintendente da Fábrica
de Aviões de Lagoa Sinta; tenente co.
renel Henrique Fontenele, comandantí
da Escola de Aeronáutica; e eipltü
Oscar Passos, goverhadw ío Twrlw*
Aa do Acra.
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Trinta e um mortos e vinte e nove
<•>

QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 1942 |

feridos §
Alexandrina!As trágicas conseqüências do vio- \ Queda fragorosa de uma grande jaqueira em Santa

i l i~—u~\ A** mMJMWAiÍA Desabando sobre uma casa, a enorme árvore causou a morte de cinco pessoaslento temporal da madrugada —
de ontem

Inúmeros desmoronamentos - Pes-
soas soterradas por barreiras - Casas
desabadas - Interrupção total do trá-
fego de bondes e trens - Prejuízos
causados ao comercio e ao serviço
público - Providencias da Prefeitura

Outras notas
Um dos mais terríveis

Icmporaifi registrados nos
Últimos lenipos nesta capi-
tal foi o que desabou na
madrugada de ontem. As
chuvas que já vinham cain*
do desde o começo da noite
cresceram de violência pela
madrugada, continuando as-
sim até o amanhecer. E suas
conseqüências foram verda-
delramente calamitosas. To-
da a cidade foi invadida pe-

TOSSE ^BRONCHITES?

4 > v \>^fô^^^^

i*8»^

Ias águas e pelas enxurra-
das de lama, obstruindo o
sistema de "escoamento, pa-
ralisando durante longas ho-
ras todo o tráfego de bon-
des e trens, e parcialmente,
o de ônibus, provocando
desabamentos de casas, que*
das de -barreiras e numero*
sos outros desastres. Um
aspecto dolorosíssimo dan
conseqüências do flagelo
foram as perdas de vida e
os acidentes pessoais de me*
nor gravidade, pois sobe a
31 o número de mortos e a
29 o de feridos nos diver»
sos desabamentos ocorridos
nas diversas zonas da ci*
dade.

Damos, a seguir, nesta e
nas páginas 6, 7 e 9, um no»

j ticiario completo sobre ' as
trágicas ocorrências de on-
tem.

Faculdade de Filosofia do
Instituto La-Fayette

(AUTORIZADA PELO DECRE-
TO N." ".173, DE 13 DE MAIO

DE 1941)
De ordem tio sr. diretor, pro)'.

Là-FayeUe Cortês; torno público,
pel" presente edital, estarem aber-
tas, nesta Secretaria (Haddock Lo-
bo, 2õ3i, de 20 de dezembro da
1941 n 2S cie janeiro de 1942, as
lnscrl**õefl para o exame vestibu-
lar aos cursos de matemática,
química, li. natural, geografia' e
historia, ciências sociais, letras
tlássicas, letras neo-latinas e le-
trás nnglo-germlnicas desta Fa-
culdade. A petição ao diretor será
Instruída com os seguintes do-
cumentos: a) certid&o do registro
civil; b) carteira de identidade;
ci atestado de vacina anti-varlrt-

llca; d) certificado dé conclusão
do curso secundário fundamental
ou diploma, registrado no D. N.
E., de qualquer curso superior; e)
atestado de sanidade física «
mental; f) atestado de idoneidade
moral.

Não se aceitarão inscrições qua
apresentem documentação incom-
pleta, nem certificados com assi-
naturas ilegíveis e certidões da
existência de certificados de èxa-
mes em outros Instituto*, nem
pública-forma de quaisquer do-
cumentos, O' número de vagas *
de 40 em cada um dos cursos.

Rio de Janeiro. 5 de Janeiro
de 1942.

I Hebe Nogueira Novaes
' secretaria.
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SOTERRADOS QUANDO
DORMIAM

Trágica ocorrência, na Gavea, em que per»
deram a vida o sr. Mario Sabóia de Medei-
ros, sua esposa, d. Vera Viriato de Medeiros,

e a empregada do casal
Cerca das 6 horas, ocorreu urn

desastre de conseqüências dolo-
rosíssimas, na Avenida Niemeyer.
Um enorme bloco de granlto ro-
lou sobre o prédio n.» 116, resl-
dencia do sr. Mario Sabôla de
Medeiros, alto funcionário do
Instituto do Açúcar e do' Álcool,
fazendo-o desabar quase totalmen-
te. Ficaram soterrados o sr. Sa-
bola*de Medeiros, sua esposa, d."Vera Viriato, • a empregada do
casal, Maria dos Santos.

O material do posto de bom-
belros de Copacabana compare-
ceu ao local onde Já. encon-
trou os senhores Newton Perei-
ra, funcionário do Ministério do
Trabalho, e Guilherme Salussl,
médicos, residentes nas proxlml-
dades do referido prédio, que pro-
ouravam socorrer a senhora "Ve-
ra Viriato de Medeiros, que ha-
viam conseguido retirar de aob
os escombros, com auxilio do co-
mlssarlo Antunes, sargento Gl-
r&o, guarda-munlclpal n.» 1B97 ,•
do cabo Armando Mota, do 8.°
Batalhão da Polida Militar, A
lndltosa senhora, após receber no
local ob socorros de maior urgen-
ola, prestados pelos referidos m**
dioos, foi transportada para o '
Hospital Miguel Couto, onde fa*
leceu ao ser Internada. Os bom*
belros trataram de remover os es*
combros para retirar o» corpos

< *¦ 

' 

. 

do sr. Sabóia de Medeiros e da
doméstica Maria dos Santos. O
trabalho foi bastante penoso, sen*
do terminado à tarde e os cor*
pos do casal foram transporta*
dos para a igreja da Gloria, sen-
do o da empregada Maria remo*
vido pára o necroteílo do Infl*
tltuto Médico Legal. Na hora eni
que se verificou o desabamento,
o casal a a, empregada, ftlndü
dormiam,;

HOMENAGEM DO' INSTITUTO
DO AÇUCAB E BO AI/COOI*
O dr. Mario Sabóia Virlatt* <".•

Medeiros, ohefo da secretaria do
Instituto do Açúcar * do Álcool,
era um dos mais antigos o dea-
tacados funcionários daquela «tt*
tarquia, tendo colaborado na
Obra de Defesa açucarelra des*
de a época da Comissão d» D«*
íesa do Açúcar de 1032, de que
íol secretario geral, ficando, de-
pois, à frt.:te da secretaria do
Instituto quando da crlajS.cj des-
to organismo, «ra l"-33.,:

Sim homenagem ao bxtlnto *¦
•m sinal do pesa» pela trágica
ocorrência, foi O expediente do

.Instituto do Açúcar encerrado **
14 horas, comparecendo tambem *¦
casa da família enlutada 0 pro-
sldente • todos os ttoçíes *J-> aer*
Viço do Instituto,,

Grandes blocos de pedra desprende-' ram-se do morro da Urca
Esmagados dois homens na avenida

São Sebastião
"te;,

i A grande massa dágua calda du*
rante a noite fez que se desloca*-
sem do morro da Urca grandes
blocos de pedra que rolaram sobre
um barracão de madeira que eer.
-via de depósito de materiais de
uma construção em andamento na
avenida São Sebastião -n. 70. No
mesmo, dormiam três homens: o
servente de pedreiro Aclr José
de Preltai e os trabalhadores José
Teixeira e outro conhecido pt*
Perrarez de tal. Os blocos de pe.
dra colheram os homens quando
dormiam esmagando perrarez |i e da bo]e, &¦•'*".*, .'.*¦,!.-si-**^;~n • - ---«ai

Aclr. O outro, lies"* Teixeira, tara-
bem ficou imprensado e fortemon-
te contundido. Os bombeiros cha-
mados para ali conseguiram retl.
rar com vida o servente de pedrel-
ro, que foi removido para o HospL
tal Miguel Couto, em estado gra.
ve. Os dois ficaram de tal forma
soterrados que desapareceram sob
ae pedras.

Os bombeiros nflo conseguiram
deslocar os blocos, o que só será
possível com o auxilio de dinamite.
Esse trabalho dever", ser feito ain.

w>

X>0'S FLAGRANTES DOS

Uma Jaqueira secular, que se er. i
gula majestosa nos fundos da casa
de habitação coletiva situada em

I pleno pomar da "chácara Carraze-
J@do", sita à rua Santa Alexandrl- l

TRABALHOS DO CORPO DE BOMBEIROS JOS ESCOMBROS
VERIFICADOS NA UVA SANTA ALEXANDRINA

altura, por seis de diâmetro, caiu
sobre a ala esquerda daquela resl*
dencia de operários, reduzindo a
escombros' nada menos de jtrj&s
quartos." ,.i .

DOS DESABAMENTOS

na n. 331-Á, provocou lmpresslo-
nante desastre, ontem, durante o
t*"- oral. Desabando fragorosa.

e, aquela enorme "árvore, me.
a .*> cerca de sessenta metros de

Nos referidos cômodos, encontra-
¦vam-se na hora do desastre, cerca
das 4 horas da manha, as seguin*
tes pessoas: Antônio Oliveira, eua 
(Conclue na fi» coluna da fi». pag.) @-*>'.,*"*. -c. 
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Importação de folKa de Flàndres
'A Carteira de Exportação f Importação do Banco do

Brasil dá ciência a todos ob interessados na Importação de
FOLHA DE FLÀNDRES, d« Sue receberá até o dia 20 de
janeiro corrente aa declarações solicitadas em aviso anterior,
divulgado pelo radio «* pela imprensa, sobra as suas necessl-
dades do referido material no ano de .1942.

Não será objeto de consideração qualquer declaração apre-
•-«»jR m*9 V.„

sentada depois daquela data*.;
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Variosiesastres em Santa Teresa
Soterrado um menor morador na parte

térrea do "Edifício Balila"

D1AF O DE NOTICIAS — QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE l942

Como dss vezes anteriores,
decorreram grandes desastres nfi
rua Hermenegildo de Barros, em
¦anta Teresa. Uma avalanche de
terra soterrou, primeiramente, a
parte baixa do Edifício Ballla, sl-
tuado no número 108, daquela rua,

; onde residem o __elaçlm' do prédio,
Salvador Clama reli, sua mulher,
Lúcia Santoro Clamarei! e seus
filhos, Idá, de 3 anos, Norma./de
de 18 meses, e Agostinho, de 12
anos. Salvador nao se encontra-
va em casa. Populares retiraram
de sob a terra a senhora Lúcia
• suas filhas Ida e Norma. Agos-
Unho, mais infeliz, ficou com-
jUetameiUe soterrado, tendo mor-
)¦ horrível. Lúcia e as duas tne-

nina» sofreram graves ferimentos
e foram internadas no Hospital
de Piunlu Sutíoi-1'u.

O prédio ri'.» 104, uma casa de
dois pavimentes, que estava ln-
terditado pela Saude Pública poi
estar em péssimas condlç6és, fi-
cou destruído completamente.

A casa h.» 60, também foi atln-
gida. Na parte dos fundos, dor-
mia, num cômodo, a empregada
Maria Btja Morte da Silva, de 22
anos, solteira, que ficou soter-
rada. Os guardas municipais n.°s
828 e 1.248, com muita difleulda-
de, conseguiram retirá-la dali.
Apresentando vários contusões,

foi removida para o posto central
de Assistência,

Outras conseqüências do temporal
O can^I do Mangue
transbordou

tfevldo à grande quantidade de
terra que se encontra.no canal
éo Mangue, ,este transbordou, na

. Isádrugada de ontem, alagando
ás ruas transversais e as alame-

¦'êáà laterais. Só depois de cessa-
fem as chuvas, o canal passou a
•leoar as águas em direç&o ao
mar, restando o lamaçal, que nao
faro provocava derrapagens nos
carros dirigidos com menor cul-
dado.

Desabamento na
Piedade /

Na riia Silva, uma muralha
tombou sobre o prédio n. 103, re-
•ideneta .do sr. Rubens Pacheco,
derrubando duas paredes. Sofre-
ram ferímeptos sem maior gravi-
dade, a esposa do sr. Rubens, se-
Hhora Maria Pacheco; Ivan, de
um. ano, filho do casal, e o sr.
-Jbirati Rodrigues Teixeira, resi-.
íohte nn mesmo prédio o parente
da família.

Todos receberam curativos na
assistência Municipal.

Vários acidentes
Na travessa dos Prazeres, caiu

uma. parede da casa n. 69, so-
írendo contusões generalizadas a
senhora Carmem da Silva, de 24
anos, ali residente. A vitima rece-
oeu curativos na Assistência e re-
tlrou-se.

Na avenida Niemeler, a Jnvem
Elza Maria, solteira, residente à
avenida Atlântica n, 192, aparta-
mento 201, foi atingida por.uma
pedra que rolou da montanha,
íerebendn contusões nas pernas e
nos braços.

Recebeu curativos na Asslsten-
cia Municipal e retlrou-se.

Na rua Santa Alexandrina nú-
mero 331, ruiu uma parede, sendo
o operário José Ricardo, de 23
anos, atingido por uma pedra que
o feriu no frontal.

Quando trabalhava na limpeza
de um bnelro, o empregado da
Limpeza Pública, Manuel Joa-
qulm Pereira Calvário, de 36 anos,
morador à, rua Triagem n. 242,
teve a mfto Imprensada, receben-
•3o curativos na Assistência Mu-
nicipal.

Em Lins Vasconcelos
No bairro de Lins Vasconcelos

nâo houve vitimas. Apenas o trè-
íego ficou interrompido, desde a
madrugada até as primeiras hoins
da tarde de ontem, cm virtude
da queda de barreiras dos çaor-
TOS,

Completamente alaga*
das as ruas do Fia.

£,;_, mengo
| 

"T i Nao ruas transversais «o Oate-
; 

'• 
te, a enchente assumiu propor-

; ções impressionantes, principal-
; mente na rua Dois de Dezem-

bro, onde a agua subiu a um me-
tro de altura, Invadindo todas as

residências, garages e estabeleci-
mentos. Multo sofreram também

u ruas Correia Dutra,' Buarque de
l__eedo e outras das imediações,
eujos moradores apenas de auto-

I movei podiam sair de suas casas.
¦0

Grandes prejuizos
; £*, Com n enchente, verificaram-se'. .z: grande» prejuízos naR residências
jffg. familiares e nos estaSolecImentos
ftpg;" eomerclals dos bairros do Catete,
2»*-. flamengo e Gloria.

HE.. Medicadas no Hospital
•3r~\ Miguel Couto
;' __. -. Alem de multas outras pessoas
fr%. - % «jue Já, nos referimos, foram me-
X~- . ílcadas, no Hospital Miguel Cou-
, „ i te: Nair dos Santos Oliveira, resi-
I '- <ente num barracão da rua Eu-

•Ides da Rocha, am Real Gran-
íeza, o qual ruiu parcialmente, e
Alice de Oliveira, moradora niim
batracfto da rua Carvalho de Aze-

±-','-\ ?eao. No mesmo estabelecimento
ho«?italar, foi também pensado

i ., José dampos, atingido por urna
pedra.

7? Por nfio apresentar gravidade os
2 ferimentos, apôs os curativos to-

dos se retiraram.

O tráfego na Central
Em virtude do formidável tem-

poral, o tráfego ferroviário dossubúrbios da Central do Brasil e
da Leopoldina Rnllwny ficou to-Èalmento paralisado
Sô por volta das 10 horns ns

S_ centenas de paasnjjelroii, quo hb
aplnhavnm nas ostnçõos, fi eupçriv
de conduçfto, pii.lnmm vir para n
cltlnde,

Desabamento no morro
do Cantagalo

í; Nn morro rin OaiUhkiiI-, i.míiIihu
ST Uma pi.|ii_iiiii oon«li'Mq~_ dt> mu-

dtlrn, fMiiitnntlo fii.friT í'*riiiii'ntii
»¦ n~ iiernii dl rol tfl ífim fniiimi, ti

.11" llNl.lllllll. ||. |i|'llh|i- | líuiil-
dfl .llvn, '!.-_¦ I~|» »rtH('rt IIIUH li

;; HiiuiiHni mikiii-i fítiWh i-'.ii.ii o»marro» .« <|ti« «Mroetii. flftiidQDMpIttJ.Mdfc.

Ferido um bombeiro
Durante os trabalhos de sal-

vamento na casa' de habitação
coletiva que desabou na rua San-
ta Alexandrina, ficou ferld o liom.
beiro n.» 077, que recebeu socor-
ros Imediatos.

Transportados em
caminhões

Com a paralisação geral dos
trens elétricos e bonflss, os npe-
rarlos da zona suburbana assalta-
vam os autos-camlnhfiea nos quais
ernm transportados para a cida-
de, gratificando os motoristas com
as importâncias de que podiam
dispor.

Em vários bairros estabeleceu-se
essa modalidade de transporte do
emergência. Do Largo do Machado
para o centro era cobrada a im-
portancia de SOO réis por pes9oa.
Viajavam todos de pé.

No Túnel do Engenho
Novo

Grande quantidade de lama .
agua impediu, durante muitas ho-
ras, a passagem de veículos pelo
túnel do Engenho Novo, sendo
executados os trabalhos de des-
obstrução por turmas de empre-
gados da Limpeza Pública. Os vel-
ep &pup .KS-ioau tumpiH anb üoino
passar de um para outro lado da
vla-ferrea, naquele ponto, o fa-
zinm pela ponte cio Todos os San-
tos.

Mais três desaba-
mentos

Os bombeiros do posto de Hu-
maltA trabalharam nlnda, duran-
te a madrugada de ontem, em
três desabamentos ocorridos na

Gávea, sendo o primeiro na rua
Um, próximo ao prédio n. 64, da
estrada da Gávea; o negundo, na
rua Diógenes Sampaio, 140, e o
terceiro, no Morro Seco. Nesses
desabamentos os danos foram ape-
nas materiais.

Ruiu um pavilhão da
Casa de Saude da

Gávea
Na Estrada da Gávea, 151, onde

se acha instalada a Cns-i de Sau-
de da Gávea, ruiu parto de uma
barreira, atingindo um dos pa-
vilhões daquele estabelecimento
hospitalar e destrulndo-o comple-
tnmente. O referido pavilhão era
ocupado apenas pelo Jardlnelro,
José de tal, que escapou ft' morte
por haver saldo pouco antes do
desabamento, para dar Inicio ao
seu trabalho. Junto do estabele-
cimento existia uma árvore se-
cular, que ameaçava cair sobre o
prédio. Pnra evitar esse desastre,
os bombeiros a derrubaram.

Estragos no Parque da
Cidade

As fortes chuvas causaram va-
rios estragos no Parque da Clda-
de, localizado na Oavea.

AU, varias árvores foram derru-
badns, caindo barreiras enormes
sobre plantas e canteiros que vi-
nham sendo tratados com espe-
ciais cuidados.

Deu à luz no interior
do trem

Quando viajava, na madrugada
de ontem, com destino à Mater-
nldade Artur Bernardes, em um
trem da Central do Brasil a se-
nhora Maria Hojte, brasileira,
casada, de 31 anos), deu k luz
uma criança do sexo masculino.

Dona Maria que reside à rua
Pinheiro Machado, 35, ficou re-
tida no trem, que foi obrigado a
parar na estação de Sfto Cristo-
vílo, devido às chuvas torren-
ciais.

Seria uma hora. da madruga-
da quando dona Maria senti,,
fortes dores. Apoiada ern sua co-
madre, dona Honorina dos San-
tos, a gestante deu a duz sem
outro qualquer socorro.

Após o parto, o chefe do trem
fez recuar a máquina até o Meler,
onde um médico prestou cuidados
a dona Maria, que, depois, foi
transportada em uma maça parao Posto de Assistência,

Duas casas soterra-
des em Botafogo

Mortos um menino e um
funcionário do Instituto

dos Industriarios
O bairro de Botafogo, como Jádissemos, foi um dos que mais

soireram com a enchente. Na rua
Dona Ana, ocorreu o desmorona-
nento de uma barreira, soterran-
do as casas ns, 4 e 6, havendo
duas mortes, Na primeira residia
o calafate .Eduardo' Botelho, sua
mulher Ermellnda e seus filhos,
Abel, de 12 anos, • Marta Amélia,
de oito. A avalanche de terra fez
ruir parte da casa e soterrou o
menino Abel. Eduardo <e Erme-
linda sofreram graves contusões
e a menina Maria Amélia; ape-
nas ligeiras escoriações. Foram
eles socorridos pela Assistência,
o internados no Hospital de Pronto
Socorro.

Na casa 6, morava o funclo-
nario aposentado do Instituto dos
Industriados, »r. Rodolfo 131ham.
Também como o menor.. Abel, foi
tle colhido pela barreira,' ficando
soterrado.

Os bombeiros do Catete com-
pareceram ao local e retiraram
os corpos das duas vitimas, que
foram removidos para o necro-
terio, com gula dás autoridades
do 3" distrito policial. t

NA RUA BARÃO DE PETROPOLIS

Avalanche e barro
sobre um barracão

da Gávea
Mãe e quatro filhos su-
cumbiram no desaba-

mento
Eni modesto barracfto -situado

na Er trada da Gávea, Junto ao
morro, residia o sr. Manuel Mar.
tins da Costa, funcionário do De.
p- rtamento ce Parques da Prefei-
tt .a, em companhia de sua esposa
D, Agda Rita Martins, e filhos Hé-
lio, de 20 anos; Clotllde, de 19; Jo-
sé de 14; Carlos Norival, de 10, e
Maria da Paz, de 9 anos..

Hello chegou à casa pouco an-
tes da.s 2 horas e seu pai levantou,
se do leito para abrir a porta. Pol
precisamente nessa ocasláo que
uma barreira caiu sobre o barra,
cão, soterrando.o em grande parte.
Escaparam da morte trágica ape.
nas Hello e seu pai, perdendo as
vidas a senhora Agda e seus qua-
tro filhos Maria da Paz, Carlos
Norival, José e Clotllde. Os bom-
beiros do posto de Humaitá, com-
pareceram ao local, onde também
esteve o comissário Carlos Antu.
nes, do 1.» distrito, sendo logo lnl.
ciado o trabalho de remoçfto dòa
escombros. De sob a avalanha de
barro, foram.- retirados os corpos
das vitimas e transportados para,p
necrotério do Instituto Médico Le.
gal.
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AVISO
AO PUBLICO

Devido à intensa procura de seus artigos
em sua grande venda de í* kÇ k k|||Ucr
„30.° aniversário, á tA»5A NUrjg_!_
prolongará por mais alguns dias essa grande ven-
da, com novas e grandes remarcações de preços
em seu lindo e variado sortimento de tapetes, le-
cidos para cortinas, objetos de adorno, etc,Atenção, a f* kÇ k klllkJEC agora somente â LAjâ r.UNCj r u a da ca-

RIOCA, 65 - 67
(Não tem mais anexo)

OPORTUNIDADES
O» anuni-li» tinta secçio «parecem «empre- na lariura de uma uni,,..cobrado* a ISIlOd a linha nm c-nrpo «: • IS2IHI em corpo i; t a isimi , 

* "' 1K. nin podendo ricedrr, respccllvammte. de i\, I) eHtnlo. pelo qual ae cobra ó preço de 155011 ípoV linha), (.•"'anmíi?'-'" '
necrlto pagam mala HO ••nuncioi .«

«™ cor» mmiCluil,! , K1
ncloi (g

-Umi linha em corpo R contem, em
media, 89 letra» e espaços Eirmplo:

Peça do Dlarlo de Noticia* o aeu (ornai
* ? •

Em corpo 7, SS letrái e espaçou
Faça do Diário de Noticias o se

• • •
Em corpo 8, 31 letras e espaços:

Faça do Diano de Noticias o se
Ao trazer-nos o sen pequeno anuncio
para esta secçio poderá V. 8a. saber,antecipadamente, baseado nas Indica-
çoea acima, quanta vai pairar pelasua Inserção.

Obstruída a avenida
Niemeyer

Grande volume de terra « pe-dras correu da montanha que la-
dela a avenida Niemeyer, próximoao Hotel Colonial, fazendo ruir a
muralha de sustentação, reduzindo
o leito da avenida à pouco mais
de um metros de largura. Com esse
acidente, que felizmente não cau.
sou vitimas, aquela avenida ficou
inteiramente obstruída.

Aspectos dos âesabamentos ocorridos na rua Barão ãe Petropolis e na rua Teresópolis
Foi bem trágica a madrugada

de. ontem para os moradores de
longo trecho da rua Barão de Pe-
trópolls. Despertados em sobres-
salto por um violento estrondo,
todos abandonaram o leito preci-
pitadamente, correndo em pânico
para o' melo da rua.

Pouco depois estava tudo com-
pletamente explicado. Uma bar-
reira havia caido sobre p pre-
dio número 156 e derrubara toda
a sua parte dos fundos, sepultando
em seus destroços a menor Alai-
de, de 16 anos, empregada da fa-
milla ali residente, e que dormia
num quarto ao lado da cozinha
do prédio. . ,

Os demais moradores da casa,
que sfto o sr. Ludovlco Szabo,
sua esposa L'ina Alampe Szabo,
e duas filhas. Vilna, de 3 anos e
Julia Carolina, de 2 meses, ape-
nas, de idade, nada sofreram.

O corpo de Alaido foi desenter-
rado por soldados do Corpo de
Bombeiros e, em seguida, reco-
lhido ao necrotério do I. M. L.

VARIAS CASAS CONDENADAS
NA RUA BARAO DB

I-ETBórO-MS

Como medida de precaução, a
Prefeitura resolveu condenar aa
casas ns. 152, 154, 156 e 158 da
rua Barão de Petropolis, situadas
nas Imediações, dò prédio onde.

ocorreu o desabamento, obrigando
os seus moradores a transferir
suas residências.

Aqueles que não quiserem mu-
dar-se serão obrigados a assinar
um termo de compromisso, deso-
brigando a Municipalidade de
qualquer responsabilidade para o
futuro., . , ,,'

Colossal avalanche de terra
Uma senhora colhida por uma barreira
quando procurava os corpos da irmã e

dós sobrinhos

Vai reunir-se o Júri
de Niterói

A "PRIMEIRA SESSAO DESTE ANOSERA' NO DIA 2« DO CORRENTE
Em sua primeira scsslio deste nno ro-unlr-sc-A, n 22 rto corrente, ts 12 ho-rns, nnb n presidência do Jiiln HoracioMarques do Cnrvelho BrnRit, o Tribunal(Io .lurl de Niterói.
Pmn essn sessAo, nn qiml serAo Jul-lindos vnrlns i.iis. tornin escolhidos osecíUlntOí Jurados: dr, ,)„sA Sousn iloMlriuidii, 1'rnnrlncn Cnrviilho e Bllvh,HAmUton Poqnnhn, Osmar Tnvnres dosPels ciii i'1'Piins Biquei», ilr. AlmlrH» Umn Pt.li.irn, dr, Juvenal ile rínr.

)..?' '"J',"l J^|,,,1",• ,,r' nn|K|ri Vlnuai.iiniin. Aluindo Dunrta tln OtAiinlcAü,Buripgdii chiiv. ~ íin Mnln, »Ntiltiielin llhiilliii. «ni,,!,!,, (_i>iii.-n|VKK d.Hnutn Pilho Brnnnl Blquilro Macedo.MllOlo Hf-valn Maoiel I,. v|, dr, .In .<miflllopurl Mn .Iminnn Mn^ltiN. dt-, n>r.mil Vim Úf Msln, Alvnni t'Hri>r I". ihMlile», tlr bun Alherln W. Ili-1'~ n Jii,rmidll Murai.
Mr «If.llft f,[è .,|,||l.| |.,m« Jul-nuiienlli II iirnentiii il« ,lnf< Ali"'|-I|i M||vu

Uüli ii» 'II» II H» tioilo i|i, *(,„ ,,»„•»<\» nn imn C»»iind--. v»r,\» M;,m» Mil » liitlivitlnii i;|iii|t||»,|„f (,,!,,»«'it»,

Na rua Henrique PÍeulss, noMorro dos Traplchelros, ocorreu,também, um doloroso desabamen-
to. Uma colossal avalanche deterra, despendMd.-.se do alto domorro, críu viTOntamente so-bre um barracão de madeira, «1-
tuado no final daquela rua, levan-
do-o de roldão, ladeira abaixo, até
aos fundos do Asilo Botn Pas-
tor.

Encontravam-se na casa, na
ocasião do acidente, a sua pro-
prletarla, d. Maricota de tal, «
seus dois filhos Jalr e José Car-
los. Os três tiveram morte horrl-
vel, sendo os seus corpos encon-
trados a cerca de cinqüenta me-
tros do local, completamente mu-
tilados.

Logo depois da lamentável oeor-

rôncla, verificada pouco antes dss7 horas, chegava ao local uma ir-
m~ de d. Maricota, que viera vi-
sitá-ra. Sabendo do episódio, a in«
íortunada senhora procurou ápro-
xlmar-se do ponto onde outróra
so erguia o casebre, na esperan-
ça de descobrir o corpo, da vítl-
ma.

Uma segunda barreira, porem,desgarrando-se de súbito, veio co-
lhê-la em cheio, atlrando-a, mor.
ta, nos fundos do Asilo Bom Pas-
tor. O seu cadáver, bem como o
de sua.irmã e dos sobrinhos, fo-
ram desenterrados pelos bornbel-
ros, e, em seguida, transportados
para o necrotério do I. M. I_.'

Dois desabamentos em Niterói
^Í6^0M?fcS^ Cal? r_las.,.u-.e ÍP?So a completa

CAUTELAS
COMPRA PELO MÁXIMO

Edificio Carioca - Lgo. CatMoca,
5, 8.", sala 805. — Tel. : 42-2770.

~>ra. Margarida Grillo Jordfto
Clinica de Senhoras o Crinnu.>.s
EDIFÍCIO REX - IS.o ANDAR

Salas 1223/34
3.»s, 5.»s e sábados, das 13 às 15 hs.

2n Época - Física - E. H.
CURSO ESPECIAL RUA DO

TEATRO. 3 — 1 "
Inicio: dia 8, ás 13 1/2 horas

Informações pelo tel. 47 - 3784

Rádios para Operários
A 30í e 40J por més, só nos escrito-rios da fábrica á rua do Rosário 154,sob Tel. 43-2421. Dona Esperança.

JOVEM FRANCESA
Educada, dA aulas particulares defrancês, no seu apartamento, com ho-ras marcadas. Tel. 22-3816.

ante.ontem atingiu também &
capital fluminense, inundando va.

parallzação do tráfego em alguns
bairros, o que se prolongou até às
primeiras horas da manha de on-
tem. ^

Em Niterói, porem, nfio se regis-
traram casos fatais em consequen.

.... .. __,„,,.„ ,„„_„„ „ íNaiai ae seus i c'a de desabamentos. Rulram umaassistidos, como vem fazendo nos anos , parede à rua Sfio Lourenço 246

P-f '--nSn^rr^ ^tiiitfzT^i njr frola MeneJ
de lázaros, internados no Preventorlo I ses- nao havendo vitimas e uma
de Emergência, em Catumbl, e aos I casinha sita à travessa Bernardl-
Jacííln* 

duai CoIo"la' tíe curupalti,, em ; no 246, onde morava o operário
ParaP comemoração desse Natal, teve I f°3° .Joà^Ulm da S1,Va' flcanc»o SO.

a colaboração espontânea de Inúmeras . terrada sua companheira Sofia da
pessoas cariocas, firmas comeroials, fá- I Silva Pais, de 27 anos, oue tevebricas.de tecidos, etc. -...-_... . _ ¦

Dos donativos recebidos, constam osseguintes:
EM DINHEIRO — De uma anônt-ma, 2:000$: da sra. Lola Ribeiro de

Natal do Lázaro, 1941
A Sociedade do Distrito Federal deAssistência aos Lázaros e Defesa Con-tra a Lepra realizou o Natal de seus

Sousa, 1:000$; do sr. Edwin Hime e '

Presos e multados vários
banhistas

Transitavam nas vias
públicas com roupas

impróprias
A açSo repressiva da policia flu-minense tem sido Intensa no tocante ao uso de roupas impróprias

Para o trânsito de banhistas nasvias publicas e também no trüfego
de barcos nas praias.

A dolegacla encarregada do aer.viço nfio tem poupado esforços pa.ra que sejam cumpridas as deter-
minat.6es do secretario de Justiçae Segurança Prtbllca.

Assim i que foram presos e mui-ti-dos ns oldnctÕM Odilon Ellns Cne.tano, ,lni'(?n Portos, Luis. Abreu ps-r.lrn, Jnai. Humberto Sampaio
Vlnna, Afranio Oomes, autbem.
b-i' PiuiflAo SeiTftrio, Anaclii Oo-
meu, oilb-irto dn Arniijo Pinheiro,-o~o Aimunin Ooiraln Onmprni «AiiíiiTlInn uiilniAii i-Hhn, noi1 nAr>«n .iii'iiii|i'nrnni v~~*.|<1oa dfl noor-dn oom n« iininiiis MUDtlflflldM
Pfllo cililiii ili. cucrnlncln dn H~'iii-«».-_ I Uni pintOi l~nln« Wim.liliiainn da ounJiHi i<m/ mi'vh jo»m rfnrufllh 'in mi.ii B-i'ii~.d. «
Muniu Mn. >ln- |fl»i'n.'i-llii *»n~-m. |iiiilni|ii im umi» ininitn.i« »n t/áíffs di \mem.

Registrem seus apare-
lhos de radio

Teve inicio no dia 1 deste mès e seprolongará, até o dia 31 de março oreulstro de aparelhos de radio, es-tando funcionando no Correio Gerai eem todas as agencias postnls-telegráfl-cas do Distrito Federal "gulchets" éí-peclals.
Quando se tratar de aparelho insta-lado em autorpovel, deverá ser decla-rado o número da licença desse vei-culo referente a este ano.
O prazo encerra r-sc-á, lmpreterlvel-menle . a .11 de março lindo o qualsei* cobrada a multa de 25J.00 dosfaUnjo..

Cooperativa Nacional,
de Avicultura

ELEITA A SUA NOVA Dllil. IOII1A
Bm nssembléln RernI ,«.iti'«o.'dlnni'ln,vem de ser eleita n dlretorin dnCooperaiIvn Nncionnl de Avlcullurn, a

qiwl ficou n.ssim onnslltuldn i
Consnllin dn Admlnlnlrnollo — Pin-Hldnnie, itodovni a, FrsItMi üupcrln-tendente, cernir rin Hllvn nulmnrilNitninurelrn, dnliriei c.npUlr<in.i JiinioriflimiTlnrlo. I.iiln cionçnlveK de Hoin-nHelinMI/lii Mendnn ile nrlin, DurVHl

Omiti J, d rrinolion Mnrnirn, oci'-
HiMn llllliiiMI ilf l.llilli lliii|i'h{iii.,.. ,„ r

• ¦'illllllll.ii M ,' III., I ln. Mmsii. l'llll
sellni I'l-iml Hlnvnl ile illlvelin
0f,-10* KlU, Vnllec Kn<llx lie AlTIlilnNll» rum. Ilniln 1'k.Ii  i ,u»|rii¦ >11¦ 11• !><•'! ,iutn ilu riikii, ii|.|ii^i,i'.
li)''Hi U»tuf» M<i|liiih|i /um m ,, |i>i,rnim ilu Hllu liufim m i i,'i,, f»,uiin MimuM" M»i|.ifiini.i viHni cnn»•«Um r.ciiiHi i'ii.m.i n» é)h.~ p,-illlelii' llninlil

senhora, 1:000$; da American Missionto Lepers, por intermédio de Mr. Tu-cker, B00$; do sr. Antônio OliveiraCarvalho, 500$; de uma anônima, 600$;do sr. Jullo Monteiro 500$; do sr. Stan-ley Hime, 200$; do sr. Júlio Barbosa ;_ V"Matos 200$; do padre Dante Cocqul naaa
200$; do dr. Mario de Andrade Ramos, '
200$; ria sra. Antônio Machado Silva,200$; da srta. Malú de Ouro Preto,122$; do sr, Ari FèrnanCrs Soares,100$; da sra. Lina Pareto, "00$; deuma anônima. 100$; de Soto Maior,
100$; da AssoclaçSo N. Senhora doBrasil, 1005; de uma anônima, 50$
sr. Henrique Fonseca Júnior, 50$; _um anônimo, 50$; da sra. Leonor Sil-va Joppert, 50$; da sra. Pires de Cas-tro, 50$; de uma anônima, 30$; deuma anônima, 30$; de uma anônima,
20$; do dr. Osvaldo Lopes Costa, 20$;
do sr. Luiz Silva, 10$: tft Mie. Garcia,
10$; de Olga Silva Chaves, 10$; de Al-ceu, Marta e Vítor Leonardo, 10$000.

Total — 8:0125000.

fratura na costela do lado esquer.
do, contusões e escoriações.

O sargento Abilio Gomes Vieira,
do esquadrão de cavalaria da For-
ça Policial do Estado do Rio, au-
xlliado por outras pessoas conse.
guiu retirar a vitima de sob os es-

^ombros, transportando-a para o
! Pronto Socorro, onde ficou inter.

Comunicado oficial
Recebemos, por Intermédio daAgencia Nacional:

... . "As. chuvas torrenciais qüe desa.
do i baram sobre o Rio, causando tan-n" 1 tos estragos, verificaram-se tam.

bem em Niterói, onde porem, alem
das dificuldades do tráfego, sobre-
tudo para o. lado de sfio Gonçalo,
nada a maior se registrou. Os es.
gotos da capital fluminense resls.
tiram bem ao aguacelro, escoando
rapidamente a agua pluvial, evi.
tando as enchentes. Nfio se verl-
ficaram desabamentos e as Inter.
rupções do trfifego foram peque-nas.

as Prefeituras do Interior, notada,
mente da regifio serrana, afim de
tomar as medidas indicadas em ca-
so de.possíveis Inundações. En.
tretanto, apezar da forte chuva
que caiu em alguns dos munlcl-
pios, a sltuaçfio permaneceu nor-
mal, o que foi comunicado ao in.
terventor pelos prefeitos locais".

f|l|M.*1lt |ll -|'<f I||| • > , ¦¦ <><..'_ , im '- li ... if (i

__«'l._lifjfiaoiiní l-MMI-lf-l»! *'»'.IH, iÜilD, ii MU Nllnl

DONATIVOS EM ESPÉCIE — Brin-
quedos: 210 da sra. Darcy Vargas -
120 ela sra. Ceei Dodsworth - 156 do
sr. Emílio Polto - 106 da srta. Zazi iAranha - 50 da sra. Ermellnda Laura
Bastos - 40 de Mcsbla S. A. - 5 dc i Desde cedo, o Interventor Ama-uma anônima. Total: 687 brinquedos, , rfti Peixoto mantevp-s«_ om .m!constantes de bolas, peteca»,. boneca», í«„fI 

'„„?,„, 
«'!?,.em COns-

trens, fogões, aviões, bebês, etx. Peças itante comunicaçfio telefônica com
de roupas: para crianças e recemnas- as Prefeituras dn Int.ovlm- nnt_ri_
cldos, enviados pelas sras. Laurlta Gor-
dl'ho da Gama, Alberto Vaz de Araujo,
Petlote Parreiras Horta, Antônio Ma-
chado Silva, Rute Rodrigo Otávio, Vva.
Oscar Azevedo, Vva. general Andrade,
num total de "32 peças. Fardos de re-
talhos: das fábricas Cometa, Nova-
América, Petropolltaná, Confiança, Es-
perança, Cotonlficlo Gávea. Comestl-
veis: 5 dúzias de Guaraná da Cia. An-
lártlca Paulista - 2 latas de biscoutos
de 10 ks. cada uma, do Moinho In-
glês - 4 caixas de frutas, de Alberto
Cocozza - 2.000 cigarros da Cia. Sousa
Cruz - 2' quilos de balas, de uma anô-
nlma.

Foram distribuídos ás famílias paço-tes contendo peças de roupas, calça-
dos, meias, etc num total de 001 pe-
ças e ainda Guaraná e pacotes de do-
ces. As crianças, 108 brinquedos.

No Prevontorlo de Emorgencla, man-
tido pela Sociedade, íi Travessa Na-
varro, 132, onde se encontram presen-temente Internados 50 menores de nm-
lios os sexos, fornm distribuídos »85
brinquedos, livros Instrutivo.' como pre/-mios nscolnres, frutas, biscoutos e um"lunoh" especial.

Nu Hnnplinl Colnnln de Curupnltl, n
Bocledatin contribuiu oom a Importan-
nln rie 1:5001000, exoliinlvnmeiitn pnrnliiellinrln dn lirtli. rins ilnrnles, K, pnrnnndn umn rins no doente» rio lexo íe-iiiiiiiim, um pnnoln onnlenrtn mnlnn,leiiçn, pi. dn ii11ii/,. iinnle, n novn « p«H.In ilKiiIlIrlrm, snlmiii-iti n 1 uovtfl dnvehtldn, Pnrn ni t'oln nltilien nnportl»vn» tln Colnnln, n llniirli.lt- n n l.ll-
In F, f!„ mnlnrlnl immplotn imrn ni-•il* "i. um-'•, Aiinin 4 (riimni rinlluniniitl, lin<|ii>,lvi> II niM-ti . 1)4 
iiunriim imiii oi iiiniiorim, llvinn rin |iin>'•••¦¦- eM'ni,iii.i iiimmuiiui, linlnt, ntu„_t~ rnvuini .- in in-.. vnilmlmiit -ii.n.l. m „ -iin-ifii.iiii oom n i,-.,i..i
du» M<mni ti «mi» iimimi i„, ,i„ iuii'i lllll.iiiriHIH'111 i n i liiii.nni

A lii'|iik iiuc in »H ii in in n mm i-iimit,
üH/Iii liw..r N~fl_i, u illinliiiin ilu Hn,ilflniin r~||tffc « ii .-ru tuiit-in |mn.
l>llD.)MI#|llíl H» llnlllt i|«||MF>. .,.,, ||

- 'll«l'iHH»>li -li.f .,„.¦>:. ,„,!..,..>

Queda fragorosa de uma
grande ^queira em Santa

Alexandrina
(Çõnçhinjin da 5» páglnri)

esposa Geraida Ollvnlrn e um filhodo casal de nome Antônio; Afon-so Antônio Nascimento, DelfimFonseca Lemos e José Rlcnrdo.Oom excepçAo do iMtlmo, que re.vooebeu apenas ferlmenton levnn,nn clemnln onoontrnrnm n morto <lnmnnnlra trAjlon, flonntlo «otemi-rios sob nn rutnnn do» proprlonquiirtoi c|tip ooupaviim,
On miiir, onrpnn, n ounto rtn Ingon.l.nn BHforgo» rioi bombilroí ri» Vlln~>~l) .1, fornm mtlrndo* rtn «ntullio

n mnl- tnrrtn mmovlrio» nnín o nn.o/rilnrln «ln pnllnln,

Carreira nltãrarin na
Educaçfto

Pnlti Wlilllinlí 111 H.|iulilli« lm «tt•ilinriti iltwi-i-lft; _liri'»inlii | MiMlmijf wtotMM in mim hmmmiiAn MiniilmiN Dt Kt|í|-¦«•*, """"""

Clínica Só de Senhoras
DR. VICTOR HUGO - Alterações no«Mome (barrlgal - Partos. Ru» SáoJosé, 27, sobrado — Rio.

A Vaselina Tônica,
CONSERVA O CABELO
PENTEADO, BRILHANTE
EMACIO.'

CAUTELAS
DA CAIXA

COMPRO, empenhadas ou ' vencidas,
pago 100 % e até mais da avnllaçfto.no ato, absoluto sigilo. Atendo emcasa ED. OUVIDOR - R. OUVIDOR,16U. 7.o, sala 719. Tel. : 43-6736.

CAUTELAS DA CAIXA
Particular, compro, pagando o dobroe até mais da avallaçfto. Soluçáo rá-pida. Absoluto sigilo. Informe-se peloTelefone 43-4790
Rua do Teatro. 21 _ l.o andar, salada frente.

CAUTELAS
Da Caixa Econômica compram-se de
í.._~ J. {»•£_ *~S?la. mesmo vencidas,pago muito bem. nfto venda sem conhe-
Rn. %h5?. «8 °fuert2' ££lu,;So ráP'tIa-Rua Chile. 5. sobrado, ÍWa 7. esquina¦¦¦. de Sáo José. Telefone :, 42-3653,

CAUTELAS
t.íf_íaS ^e brilhante, platina, ouro, pra-taria, ,(,c. Grande comprador a bomP eS.._ Pr(.2ta. 8olu"So- Traves,» o™Tldor (Sachet). fi, Tel.: 4»-ni2».

colo cTçaT
Precisa-se de rapazes apresentavelsmesmo que'disponham de poucas ho-ras vagas. Ordenado: 400S00O ou c£missões. Tratar no Rio & rua do Ro.sano, 104, 3.0 andar, e em Niterói.a rua Cel. Gomes Machado. 23, sobr.das 8 ás 1 le das 14 is 17.

VASELINA TÔNICA
torna os cabelos brilhantes
e sedosos; dá-lhes enfim,
aparência distinta.~JÓÍAS~

CAUTELAS E BRILHANTES
VENDAM LUCRANDO

Bô na CASA LEDf96 - OUVIDOR - 06
| JUNTO A CABA NAZAR*

FAM'LJ\ AMERICANA"
OU INGLESA

.'ovem casal, brasileiro, desejnndn
Ení*'. ""rrnrt"' Inulén |rncViPnJ"an„o"
Sn».'Sí.i~2?.;.eVA.',lí """in» «min.
no min ~!!ü''i °'*T,tn* "*" * CBi'"¦. i~3«. deste Jornal,

Um nífnlntc Voronoff
níi"n _..A'ino J*",1n l,nvn' vlrindo.o
Mfnrmn.in rnun», nr.u unoi inin de
SHíf'Íl!íírJM m • «'brim, 101,ru* rtn _ir~n~M~ n," DUO, «ohi-trtnt

TOSSE
JV1EL CREOSOTADO

Máquinas Singer 
^

RECONDICIONADas
B E M O R E I RA

VENDAS A PRAZO

--l-H12 I>E CAMõES «1
Ouvidos - Nariz - G_i^ jOr. XAVIER FERNANDES
3as., 5as. e sábados, das ls js ,, ,.Odeon, sala 818. Tel : .a-6671 IÍsldencla: 25-6117. *

V e n d e 1:0ÕÕsÕ«
por 100$, todas ai• - mercadorias 0_tratamentos médicos e dentarincom 1 só entrada e 1 % por 

°!
taçâo. Rua 7 rle Setembro ü1. . - Tels. : 23-11512 e -13-8660 '

ADOMA

UHGUENTO CRUZ
.PARA QUALQUER FERIDA

ENCAIXOTAAIENTO DE

MOVEIS
Louças e cristais, com garantia

mara- 313 _ Telefone 43-4338.

DR. ATAULFO MARTINS
 SSPECIAL1STA -

Clínica Exclusiva
ASMA BROKQIIITE ASMATIl

brovoiute rnnsici
COMPLICAÇÕES

QUITANDA. 20 - 4.» - S. 4111 i2 âs II.

CLÍNICA DÊ OLHOS"
Copacabana - Ed. Cinema Rnsy. h.la 104. DR. SIQUEIRA DE CARVALHO— Das 15 às 18 horas - Tele : 47-3(11,

Av.' N. S. Copacabana. .45

RAIO X - 30SOOO i
INSTITUTO MÉDICO "H.
HEYDER. — PrHçn da Ban-
delra, 41 - 3.» - Edifício (ia

Caixa Er.onAmlca.

O RADIO NAO FALAÍ
Telefone para 28-9036. que consertl I

qualquer niorca rom absoluta KE
Karantla.

DR. PAULO PÉRISSÊ I
HEMORRrtIDAS, sem operado, ti
VARISES, V. liniXAKIAS. VV, 9
RIO BRAXCO, tOft-S." s. 503, 3.1, I
S.»s e i.llhs., das 17 fis I!) li!. |RUA U1IANOS, .103, Apt. 202 - |Diariamente, das 13 üs 15 horal, 1

CAPAS DE BORRACHA
De seda para senhoras, desde 100S01I,
Para homens, desde 40S000 Só na «¦
brica. Galochas para homens e i.
nhoras. Consertamos capa de nm"'

cha. Rua Visconde Rio Branco. 21.

Certificado Militar
TRATA

AMOACY DB NIEMEVKB
Rua Sfto Pedro, 335 - sob,

CARPINTEIROS E PEDREinO!,
precisa-se para construçio civil. TH'
tar a Avenida Rio Branco, 57 - I.»
andar.

Al ã f> ouro, plstlnn, brllhnn-
.íl*** tes, pratarla o caute

Ias da Cal-a Economi-
ca, paga-se o melhor prei;o. JOA-
LHER1A PASCOAL - Av. RI»
Branco 1S3, esq. de Assembl**

lôÍAS USADAÍ
BRILHANTES

Prata rins; objetos de valor.
CAUTELAS DA CAIXA

ECONrtIUICA
A quem melhor paga.

14-LOO. DE S. FRANCISCO •«

Telins è 
"ãrreiõs"-

ESTAÇÕES DE VERANEIO
Proporciona a seus bAsperies nm P»
selo a cavalo (serA umn novldaoí'l
vendem-se sellns novos e iisndm n PJJ
ços harntlsslmos. R 8 tillle flonian» III

Compra e Venda dn
PREDIOS-TERRENOJl
Sitio» desde 5 contos. Tor*

renos pnrn sítios, desdo
2 contos

Veiidniii-M>, em prontngdn», »»ni ''',
ms, no nm, Poriornl, com oer.~ -•"
trens dlnrlnn, dn (Jeniini e ~n'i>"> '
port., n l hnra do nia, ¦__•_-¦ »* "• }'«nbhi de innr, TrnUi' cnm n i'<"'','.!
Iftfloi QuIUnd», «5 .. B.o, n«l« V4.1-74011, ile 11,30 ht ll.lfl « <!<¦ I' "
l'- HI. M-lmitos, (In II *» I» II'»"'

JjijUnni o hi>ii )mm§nn wiiiiivh, num ,,»(„ siwdurO numn iw NOMlAS miré\ Mm m mnnhâi,
' ""' "'«'* 'Itl fiO 000 llilhllniin;

.iVtlf\lM9-j9 inillu i-.iiiM, ,|,- foinüllliifjl MWI)r«Vl~l'
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ATIMDO PELA BARREI-
RAA GÈANDE DISTANCIA

Muito prejudicados
o comercio e os ser-

viços públicos

Um morto na rua André Cavalcanti

quc quais sâo elas dirifidia pelo pobllco.

Coni o Ministério da
Educação

,„„, A ASSINATURA DOS DIPLO-
12. ií<i mas — Receb.mo» a ae-

, ,. carta : "Muitos diretores de
lUlntc tan°„'„„,rfode.. de e.islno su-

F^oelxam^d^cÕmpa-rece, regular-
*ú0. ,„ mb gabinetes p*ta-as«ln»r¦en,n.d^nte resultando desse fato
• eXP-.r f enorme de aborrecimentos
TXlet fnteressadas. rAinoa agora
*• p . rfarenà» de bacharils em dl-
*tBumR«lnrdaT quase sem esperan-
leito «UB™5ÍI,etor da Ficulda.le do
!"• I"'resolva apor a suí assinatura
Slerilo "ivo diploma. Diuo sem n.
B0 rehpecuvo « v dlrlíente inàxlma do
"•'KSàotm dia ou hora
•"Bbe nmoarecer «o expediente c quan-
B«r» comparecer a 

Iar^mente acontec»
d0 ,° nrtiodo 'nada assina sem i;ue o
Beste Sido esteia prese.ite. Sendo cer-
tf,urt' ínenls nos íoi conferido grau.

,le ÍC.mi?iu&o do diploma ltOMOO
í"1'" 'íSrlo de grau 300*000, pela
P"a .colaf° mesmo diploma .MOfOlO;' iares oe vez oue

aguardam ainda.ÍaTlV"°* P»»lml»aIC.S..
ouirns nos

nols, que . os laçamíiullas
"Sn1 dií" ínterros' com" grande, d.»-
peron ".» _.rte e outraa, «ft por-

r •-? 'S1°e rasas?10. -5rv ir ^=^5
%i3s°pií»t^:cação quj.jiffR.rendò uma irequeilcta
'U«v«l do" dTre?o°r«. joi e»l2belec>
í »?,,« dei ensino, afim de que-as par-
5 "interessadas n&o ílquem constan-
«mente prejudicadas como agora estA
acontecendo' ._„...
,,,9,1 A PROPÓSITO DA ««EIXA
1Z..W* .., ..85 j_ Escrevem-nos:. "lrol

Se d 
" 

odmfssârao5 cur«, se.un-«ame «' In,,i.ui0 de Educação, mas
áiZ «549 dè 11 de outubro d«-1938.

Educaçào deter-prcssnmcL.-- _do sr. ministro da —---,-
amando que deixariam de ser. ellml
-liXi.il nara o curso secundário. Nao
ffSím secundário, do Instituto d»
tducáç&o fiscalizado pelo Ooverno tt-
»?ral v Lobo •• Tenha a palavra a
D no (^Ensino Secundário oud.
rica dc Magalhães. O cel. "nem pela
cor 'nem pelo cheiro" conhece » re-
SuS. Portaria &?*#*%&$£
pouc haver duis pesos e duas medida».
Vi outra srave irregularidade. A lei
determina que as bancas-examinado-
r 

"eráo 
dadas a PUblteWaüe .pta

. i-colizaçiio das provas, aiuretinlo,
4t 

"a*antes loiiin publicada».- lo-
SL leram. O instituto . de «&?
Sao pode ser privilegiado, pol é II.
•atoado por uma só lei edera •
lin-, continuam, sr. -redato-, d»
U duas graves Irregularidade .

As-
P«

12.325

Com o Ministério da
Agricultura .

DO UNIFORMEO USO -
Escrevem-nos : "No Minis-

terio da Agricultura todos ois„oufi.ti;
nu™, serventes e "chauffeurs" têm
uniforme, mas a maioria- "&" «nJa
uniformizada a começar pelos .do 8»
binete do sr. ministro. Os referidos
funcionários mandam fazer roupas .-
•empre par» seu uso de passeio e oo
prTços mais elevado. Este ano, tiveram
Í0OSO0O ou 600S000 cada um. enquanto
outros tiveram um simples brim eo
120S00O. No Departamento da Froau
.io Mineral, o respectivo d "tor obrl-
8ou a todos a andar uniformizado».
E' muito Justo e assim deve ser para
todos. Mas os das outras '.jyenden-
cias da Mineral, como serventes, -ao
que sabemos, mandam tirar .os oj-
toes amarelos para fazer jaquet&o, a
ponto de as partes se dirigirem a ou-
Iros funcionários, por ¦ nao serem os
uesmos distinguidos. N&o está certo .

Com o Serviço de Águas
e Esgotos

10 TIR FALTA D'AGUA — .Um lei-
l"'áM tor se queixa: .«Com o re-
forço proveniente da adutora ,dei Kl-
belr&o das Lages, obra empreendida
para por termo de vei ao flagelo ca
falta d'a?ua nesta capital, contavam'
os moradores da rua Caldas Barbosa,
serem beneficiados, nfto com a tMtwa
prometida de 450 milhftes de litro»
do precioso liquido, pelo menos com
o «Rido de 70 milhões, o que «itelU^
mente não aconteceu até hoje, apesar
de reiteradas reclamações feita» oiro-

tamente ao Inspetor geral de Igual,
por telegrama e dois longos "memo-
riais", em um dos quais foi apontada
a solução para remediar a Ínterim-
navel Beca que constantemente se ve-
rlflca na referida rua. Basta paraisso n&o chover uns dias. Diante do
racionamento e falta do precioso 11-
quldo sem uma causa justificada, 4
facll, aquilatar os prejuízos e os trans-
tornos que vêm sofrendo os morado-
res daquela localidade suburbana. O
chefe -do 1.° distrito da ru. Coronel
Rangel,: em Cascadura, e o sr. Ins-
petor geral, est&o cientes dessa situa»
ç&o aflitiva dos moradores da - rua CI-
das Barbosa, perante a qu.l io, mos-
tram Indiferentes, nenhuma providen-cl. tom.ndo até à presente data".

. . Com a Saúde Pública
12.327 'ALIMENTOS EMPOEIRADOS

— Reclamam: "Reclamo daa
autoridades- sanitárias a sua atenção

,e Imediata providencia, contra os ines-
crupulosos negociantes (tabernelros) d.
rua General Pedra, junto fts platafor-
mas da estação de D. Pedro II.

Pilhas enormes de rapaduras e do-
ces est&o expostas às nuvens cons-
tantes de p6 que se levantam dai
ruas, em conseqüência das demolições
que ali se procedem".

Com a Policia
12.328 BRINCADEIRA DE MAU

GOSTO — Escrevem-nos:,"Os moradores' da rua Conde - de Bae-
pendi, no' Flamengo, vivem sobressai-,
tados com as ."aventuras' 'do garoto
Cláudio,, residente no ;, 1.» -andar , d.
casa n.° 34 daquela via pública. Pos-
sulndo- uma espingarda — tipo "In-
dlana" — o referido menino, da ja-
nela de sua casa e escondido por trá»
da cortina, 'alveja constantemente os
transeuntes e. passageiros de ônibus.
Tratando-se de uma arma perigosa,
própria para matar passarinho, vimos
apelar para o delegado do 4,° distrito
policial, no sentido de ser apreendida
a aludida espingarda". ^
12 329 BAR BARULHENTO - Quei-

xam-se: "Os moradores das
adjacências do Bar Taberna da. Glo-
ria, existente na. esquina do .Beco do
Rio, Largo da Gloria e Rua do Ca-
tete, pois tem três faces que d&o para
os logradouros públicos, respectiva-
mente, acima mencionados, vêm pedir
providencias a quem de direito' para
os fatos escandalosos que diariamente
se verificam nesse Bar, freqüentado
por mulheres e boêmios, que, alcobll-
zados, fazem uma algazarra lnfen.nl,
provocando, conflitos e transformam
num verdadeiro suplício as horas ce
repouso dos infelizes moradores das
proximidades. Há noites em que nfto
podem conciliar o sono, nem ao menos
por meia hora, tal é o sarllho dos
desocupados que se aboletam às mesas,
Depois, ent&o, que o' "silencioso bar",
cerra as portas, .começa o barulho pro-
venlente dos caminhões, carrocinha»
da Prefeitura e outros veículos que
por ali trafegam, ajudando ainda mais
ns perturbadora» do silencio a des-
respeitar a bendita e necessária lei,
em favor dos que precisam de repouso
para refazerem as suas forças par»
a labuta diária".

Com a-Fiscalização
,",'.. Y.... Municipal •. .,
|onon INCOMODO. :E , PERIGOSO —
iú.oov pedem.n05 ¦ fc publlcaç&o do
seguinte : "Acha-se instalado k rua
Iblturuna' n.o 53, o "Abrigo Teresa de
Jesus" — Deparljamehto Masculino.—
em plenr zona I urbana, residencial,
onde existem lnúiperos colégios. Man-
tem o mesmo ivty seu terreno, um
apiario, que Infelizmente é o pavor
de todos os moradores e causa cons-
tante de sua Inquietaç&o. A noite, as
abelhas atraídas pela luz elétrica, ln-
?adem as residências próximas, e coi-
tado daquele qúe tem a infelicidade
de ser poi elas mordido, acidentes
bem desagradáveis Já têm «Ido veri-
ficados. Temos feito inúmeras recla-
mações à diretora d.q "Abrigo" eem
qualquer resultado: sempre multo de-
lloada -e atenciosa promete tomar pro-
yldenclasl; porem ém v&o e.lsto Já na
,üns anos". • ..- „ ¦

seis moradores de um barracão da' tà*«»y«i ag^iro dB ,òuum'T ..." u-v.iuuyiyu vtw.u*** j-»v»**^>w'~-»- 
^ . prejudicou consideravelmente o

A.^-^-y-TJ-^^r--.-.-.-j-_- P~--m. ¦' iomercio, bem como o ' serviço
rua.rrancisco aa vjraça das repartições públicas. Muitosi

íriram pn estabelecimentos comer-
ciais que nfto puderam abrir à
hora dei costume devido à en-
chente, òu porque seus emprega-
dos nfto' tiveram conduçftb para
vir de suas residências, nos balr-
ros-mais distantes.

Uo mesmo modo, a interrupção
dos transportes Impediu que nu-
nierosôB funolonarlos públicos che-
gassem, íi hora conveniente, para
c serviço.

Na Prefeitura essa situaçfto, re-
latlva,mente aos interesses do pes-
soai, foi sanada com a prurroga-
çfto do ponto ate a hora era que
cada funcionário • chegasse à re-
l.artiçfto, e .a dispensa da falta
aos que nfto' conseguiram vir de
modo nenhum para o trabalho.

Espera-se que a mesma Justa
concessfto,'séja feita aos funciona-
rios das repartiçfies federais, a
quem a lnundaçfto obstott o com-
pareclmerito áo serviço, abonando-
ae-ihea a falta involuntária.
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Ao alto e cm "haíxtfyàspectos dos desmoronamentos ocor-
ridos na rua General Roca e no morro dos Trnplzlieiros.

Ao centro o sr. Jorge Rodrigues Nogueira falando ao
DIÁRIO DE NOTICIAS

levada de roldfio pela avalanche

Horário dos serviços
nas Caixas de Pensões

O presidente do Conselho Nacional do
Trabalho, tendo em vista a necessidade
de ser uniformizado, o horário dos ser-
viços administrativos das Caixas de
Aposentadoria e Pensões, resolveu man-
dar adotar o periodo de 33 horas por
semariBi ou sejam seis horas <"«'«,
exceto aos sábados que será-de 3 horas.

Para -o pessoal da portaria das alu-
didas instituições ficou-estabelecido o
horário semanal de 44 horas, sendo 4
aos s&bados.

De todos os desabamentos veri-
ficadSs na cidade, ó que maior nü-
mero de vitirnas provocou foi o
ocorrido na rtia Francisco ria Grti-
ça! Uni .barracão de madeira, ha-
bitadò por oito pessoas, ruindo
fragorosamente, precipitou-se, dPi-
penhadeiro abaixo, 'sobre um ca-
sebre situado nos fundos da cnsa
n. 75 da rua General Roca, arras-
tando em sua queda todos os mo-
radores qt^e- àquela hora dormiam.

y+n conseqüência, morreram 0
pebooas e ficaram duas outras
gravemente feridas. Os mortos, re-
tirados' dos escombros dos dois
barracões, pelos bombeiros de Vi-
Ia Isabel, íoram removidos ,-.ar«
p -necrotério; com guia dns au-
toridades do 17." distrito. Õs fe-
ridos, que sao justamente marido1
e mulher, donos' da habita ífto sU
nistrada, estftp internados no Hos-
pitai de Pronto Socorro. Os quo
morreram foram à soçra do casal,
uma cunhada e quatro filho».
PERDEU A CASA, MAS SALVOU

A VIDA *

Jorge'Rodrigues Pereira é um
pobre operário qüe perdeu tudo o
que possuía, em conseqüência -do

tetnporal. Com a queda' do barra-
cfto situado na rua Francisco :.da
Graça, à sua pequena casa de ma-
delra, que ficava, precisamente,
por baixo daquela habitação,: foi

de terra, ficando reduzida . a es-
combros.

Jorge, todavia, nâo lamenta a
perda de seus moveis, nem da sua
roupa, Falando ao repórter do
DIÁRIO DE NOTICIAS, o Infeliz
operário declarou que está muito
contente por ter salvo ainda a
vida.

— A minha sorte. — acrescen-
tou — foi ter acordado-. no mo-
mento preciso. Sô tive tempo de
levantar-me e correr para a rua.
Pouco depois, em melei a enorme
estrondo, tive o desprazer de as-
sistir à queda de minha pobre ca-
sa. arrastada violentamente pela
descoinunal barreira.

As providencias da
v Prefeitura

Visitados pelo prefeito
os locais dos sinistros
Ó prefeito Henrique Dodsworth,

! em nome do presidente da Re-
pública e no da Prefeitura, per-
correu, ontem, os locais dos si-
nistros, visitando as famílias vltt-
madas, Nessa visita,, o prefeito
procurou examinar às condições
das pessoas vitimadas para pres-
tar aos; seus parentes, por deter-
mlnaçfto do chefe do Governo, to-
dos os socorros e auxílios de que
careçam.

Ém companhia do dr. Edison
Passos, secretario geral de Via-

'çfto e Obras, o prefeito percorreu
tambem os pontos da cidade atin-
gldos pela enchente, a saber:
Avenida Niemeyer, rua Santa
Alexandrina, Barfto de Petrópo-
lis, Estrada da Alagoinha, rua
Hermenegildo de Barros e André
Cayalcantl, bem .como as loca-
lidkdes suburbanas que maior da-
no sofreram com as inundações.

Extranumerarios para a
Limpeza Pública

.'Em virtude da paralisação do
tráfego, inúmeros funcionários da
Prefeitura, inclusive da Limpeza
Pública, nfto puderam compare-
ser à,' repartição. Atendendo A
urgência -com que deveriam éW.
procedidos os serviços de lftn^'
peza da cidade e socorros d>-
gentes à população, o prefeito
autorizou a admissão de pessoal
extranumerario, o que começou
a ser feito, desde as primeiras
horas, da manha de ontem,

.Autorizou ainda o (!hefe do go-
verno" municipal que í os funcio-
narios e trabalhadores da Prefei?
tura assinassem o ponto na ho-
ra em que tivessem .conseguido
chegar aci trabalho, sendo, abo-
nadas as faltas dos que se yl-
ram completamente impossihlll-
tados de comparecer ao trabalho..
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¦Estado- em que ficou a casa do pintor Mario, na rua André Cavalcanti. No medflLWO,
o malogrado trabalhador

Na rua André Cavalcanti n. 134, i dos Santos, de nacionalidade por-
residia, num quarto situado nos tuguesa. Localizado na base do
fundos, o pintor Mario AntuneB! morro ali existente, o quarto do

A praça da Bandeira trans-
formada num lago

infortunado operário foi alcançado,
em cheio, por uma ávalàiíciie dt
terra que se desprendeu da mon.
tanha, vindo, a ruir. jparclalmen-
te.

Mario Antunes, surpreendido em
pleno sono • e atingido ylolenit»-
mento pela barreira, morreu Ins-
tantaneamente, sendo o'seü-corpo
retirado, a custo, dos -escombro*.

' y-'A

Como ocorre todas as vezes em
que cai um temporal sobre a cl-
ç'ade, a praça da Bandeira ficou
completamente Inundada, atlngin-
do as águas cerca de um metro,
Todos os estabelecimentos comer-
ciais e residências foram inun-
dados, ocasionando as aguás se-
rios prejuízos. O tráfego ficou
completamente interrompido para
todos os -elculos, sendo inúmeros
os automóveis e caminhões que,
ro. tentar transpor o local, fica-
ram detidos.
INUNDADAS DUAS AGENCIAS

DA CAIXA ECONÔMICA
As águas atingiram as agencias

de depósitos e penhores da Caixa
Econômica, situadas na praça da
Bandeira, onde subiram cerca
de um metro.

Os srs. Carlos Luz e Arfio Maz'

rei respectivamente. prealdente £ AÇÃO DO CORPOdo Conselho Administrativo e di-j _ •_.

0 tosfeofdameiito
do Maiacanã

Grandes danos causa-
dos pela enchente

desse rio

Pará '--¦
TOMOU POSSi

BELÉM, 7 (Agencia Nacional^— Com
« presença de altas

ÍNoticias dos Estados'
autoridades civis

c militares, verificou-se, ontem, no
Arsenal de Marinha, a posse do eon-
tra-almirante Eduardo de Brito Cunha.
nn cargo de chefe do comando, navai
do Amazonas. O ato realizou-se no
bíiSo nobre do edifício onde funciona
o Arsenal de Marinha. O oapltao de
mar e guerra Carlos Mldosl Chermont
trcnsmitlu o comando, sendo naa »
Ordem do Dia. falando, a seguir, n
:onira-nlmlrante Brito Cunha, agrade-
'.rndo.

Piauí
A EXPORTAÇÃO. DO ESTADO

TERESINA, 1 (Agencia Nacional]I —
A cxportaçSo geral do Plaul .em WM,
siingiu 104 mil contos de réis em nn-
Biernn redondos, concorreu grandemen-
tf nara esse regular vulto o valor co-
mefclnl, n mnls alto at* agora regls-
!radn nn viris piauiense, dos Pf0,"1»1"'
veseinií que,' no momonto, mais o°
qu» nmics, est^o sendo estudado» e
«ivovrltsdop.

Pernambuco
construídas rnts Mtt, casah
porvunns phia íio.i.J.?01*1'

CONTRA O MOOAMnO
mwii'1',, 1 (Agimol» Naelonal) ¦-»

iipi.pi.ri nu grande Intirciil, n««t» <"}¦
i.n«I, • ssmilo ir»ll»«(l« ontem i"!»
.li'» Hiol«l tniilr» e Mnuamlio.

n interventor l«d»r»l, «o JrtMH»'sfip»if.n, rieou.oti n»« * efÜMO» l* .íoni-

vhuim, AtMiíi, )(i mil PllIM* \_Ji'
»»m inllraH»A (in» iiiwi«mbe». MbW
imimlerlilM pnr» IIIIH PWMÍIW. 4»
ii"- Aloin illiiiin, rtiirmii» » «ruiW»
» ¦ !..»>. ninllo luiilliiMli ÍOl ÍOlIlMIllU'
di miiijii» dum mil ipi»' (omni •'«»•"»
Imii-'.. ¦ Mito lm)» liii#liini'Rl» n*'.
Iiiisii»» nrir »lmn»iito» piii«ii»fiii»«„;
fu""in D liil»fv»iilnr W,.WI>«1,..UJ•ii» tm i Mi» «niiilniírá limii»m
Will uá» mil •'>""> |i'.|i'ii«i"¦

if* "hlilriltli 00 WÂim
N»»ll»»».»<"â Vfil |i»HH»lf» v*''

«A lllíllHIS ,.-i,i '(.- ... |..»',« JlflHfi
|« ijiitil»! il» C/.i.,» I'«ílii»l ou KMfl".
I líiimimlt *t miumiii nt wi«»i»í
iiiiiii» tt híiÍihuh i «/i»i»i *» mm
M» ' ¦! • !••,"¦

Erecederàt •• ^«J^ufivo"«°t"encerramento do our»0 »l>™ ¦
maçao Pâra^elalj^rleae pe ¦

S°maemd s"ema°l.deant9l|ase Ssplra'ç6„ da

F™ça Policial deste Estado.

F0RTBS cHWAiTSOo>»TE*ion

_ O lsterventor fe deral. «cebeu um

nu? esuo caindo fortes chuva, emalto sert&o
nue est&o
todo o município
tivo reina g
a populaçüo

Alagoas
RAMAl F^R0^'tR'^n,OSRK '^

MEIRA DOS ÍNDIOS í
PORTO Bí<ti<

Dlomas de puerleultoras êis alunas que
concluíram, o curso de Puericultura e
enfermagem naquele estabelecimento
hospitalar. Paraniníou a turma o sr.
Bocrates Mnrback. .

• O NOVO PRíFtlTO DK ,
BIO NOVE

— O Interventor federal nomeou i-
sr. Jaime Fontes Tanajura para o car-
go de prefeito do. município de Rio
Nove.

Vitimado um menor no
morro do Formiga

No morro do Formiga, à rua
Paulino Nogueira, desabou, ém
oçnsequcncia do forte aguaceiro,-
o barracão - onde residiam Maxi-
mino da Silva e sua familia..

Foi vitimado, ali, o! menor JoAo,
de cinco anos, filho do dono dò' 
barracão.

. Ainda no morro do; Formiga,
rutram outros barracões, cujos
moradores foram abrigados por
familias residentes naquele local.

ffi o funclonallspio público «tadual, :£-
V deral e municipal, em edital - publica-

do pela imprensa, convoca uma re-
unlüò para o dia 10 do eorrente, afim
de ser fundada uma entidade de classe
denominada Unlao dos M«m;j«m
Estado, para defesa dos Interesses ço-muns. A comissão organizadora decla-
ra-se prestigiada por todas as altas
autoridades civis, militares e rellgio-
sas, reinando entusiasmo por essa or-
ganlznçfio. ,

Os serviços da
Assistência

Todas as ambulâncias da Assis-
t%ncia Municipal e dos Hospi-
tais Carlos Chagas, Getujio Var-
gase Miguel Couto estiveram em
grande atividade durante todo o
período das enchentes, socorren-
do pessoas qiíe apelavam para
ós seus serviços.

São Paulo
COJVrKATARA Ttcmnàs NOS

ESTADOS t/W/pOS
SAO PAULO, 7 (Agencia Nacional)

— Bm mlsslló oficial do governo federal
segue amanhft por via aérea para os
Kstados Unidos da América do Norte
o professor da Escola Polltécnlo» desta
capital, Roberto Mnnge,'que vel àquele

._.,.* í ,n n i - Prossegue pais contratar os técnicos eimoo alista»
MACEIÓ, 1 (D; N.) "o » , lnduRtrmi federal.

nüvB!TonB.im.<irS do'» IndU a Vorto ralando li "Agencia Nacional" o pro-Porto
i po-Real do CoUglo

;r.VVSntrosJa~ra V.u término

Baia
O "STOCK" 
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- "A mlssfto de.oue lut incumbido
pelo ministro da Bd«o»o«» P"n«'"
no fato dn governo federal aehar-»"
vlvamenta empenhado em dnr um in-
innso dn»envolvlmento ft formaçfto oe
operário» ouallfloado» • mentre» fl»
°o°prof»»»or M»nm UniioniC w»nir*j
tnr vinte » olneo engenhflro» lécnloo»
nn» BstadoH Unido», V^PtÜPJ^íi".*Dlanole Téonlo» * »er ln«Uladn n» 0«-
pitei Federei.

m. Devem reiinli'-»e .Hoje, »• IT h«;
re», *m «lie »eri» «nntnl, e dlrutorle d»
TOirMln Sm iiiduMiin» tojkàl
Bio Peno, Ne»»» reiiill»» »*r»o d»l»>
ilrtó» Miiinlfl» d» Intere»»» per» » iiv
"""nov? WM iw imriTuru
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in»» ili .."I. i."f" («nilHiiflli.
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ABERTURA DE UMA ORANDE
AVENIDA EM CURITIBA

A Causou satisfação nesta .cidade o
ato do governo federal, cedendo a, Pre-
feitura de Curitiba, gratuitamente, ter-
renos de propriedade da Unlfto siws a
rua Bardo ;de Cerro Azul, desta capital,
afim de possibilitar a abertura de uma
grande avenida, em vias de- rcallznQfto,
partindo da praçn Tiradentes ntéfar.er
Ilgnollo com a Avenida Cândido de
Abreu.'

Rio Grande do Sul
o Atrxuro as vítimas das en-

CIIENTF.S DK MAIO DE 1041
POftTO ALEORE, 7 (Agencia Nnoln-

mil) - A Cnmlssflo Central Prô-AUxll,!P
no» Flagelado», ecaba de publlonr o
quadro demnnstrellvo global .dos valo-
re» recebido» para a» vitime» da» en-
nhnnte» do melo de 1041 A» entrnd»»
foram d» II OM conto» de r* «, eendn
11,000 oorre»nondeiitn» an orédlto eber-
Io peln governo dn E«t»do • o re«tente
provonlenle de donativo»,

A» cidade» que mnlor»» »nm»« <!•»•
mndaiem eom auxilio» loremi Porto
Alegre eom a.ano oniUo» « Pelolin, oom
m onnlo». Vfli'llln»-»e um «elrto num
total dp l.llfll) ronlo» rie réle.

fiAroihlM O "ITAMftA"

PORTO AliKflilfl, 1 II). H.)- O 11»'
vio "lleherí", ou» »e «noontrAV», en-
nglliirin, liiiyl» il dl»», eiili^ .PilWJl Mio Ofende, .ei.ni r« oom « »«»o o»
mirai

.^"-vruocão do tráfego
C» trens elétricos estiveram pa-

lados atê quase 13 hoars, sendo
reestabclecldo o tráfego, com
grande Irregularidade.' Ab 11 ho-
ras," na estação do Engenho de
Dentro, foi colocado üm aviso, de
que os trens de" "Barigfl e Nova
Iguassfi, voltavam daquela esta-
çao em virtude de interrupção do
tráfogo entre aquela estação e a
de D. Pedro II.' 

Grande volume de agua inun-
dará completamente as estacas
do sao Francisco Xavier e Sao
CrlstovSo.

ps bondes tambem cessaram o
tráfego âs 2 horas e só o reinicia-
ram depois das 13 horas, com
int.errunções nas viagens.

Os ônibus sofreram alterações
nos seus itinerários, chegando aos
pontos superlotados de passagel-
ros. Vários caminhões transpor-
taram pessoas que os assaltaram,
obrigando os motoristas a aten-
dí-los.

O rio Maracanã,, na zona norte
da cidade, transbordou de manei-
r^. alarmante, pela madrugada.
A agua ultrapassou a altura dos
balaustres dos pontllhões exis-
tentes na Avenida Maracanã, in-
vadindo as residências que ficam
de ambos os lados do canal, cau-
sando serias apreensões e prejui-
7,os aos moradores. No principio
daquela avenida, a aguá entrou
numa passagem subterrânea que
passa sob os trilhos da via-ferrea,
próximo à. estação de Sâo Cris-
tovflo. Essa passagem foi defl-
ciente para dar evasão às águas,
qu« escoaram para as ruas Sena-
dor Furtado e Teixeira Soares,
iriunc"ando-as.

Na primeira daquelas vias pú-
bllcas, o nivel das águas atingiu
uma altura de mais de um metro
durante a madrugada, invadindo
e» casas, Inclusive o Edifício Re-
cife, cujos apartamentos do andar
térreo e as casas de uma pe-
<|uen& vila, existente nos fundos
ficaram completamente alagadas.
Òs moradores sofreram grandes
danos materiais, alem do susto
por què passaram. As águas fi-
caram represadas até a noito de
ontem, na parte do fim daquela
rua e na rua Amapá, em segui
mento, no outro lado da Avenida
Maracariá.'

Um auto caiu no rio
Próximo à rua Barfto de Mes*

quita, um automo\»el derrapou na
lama e caiu no rio Maracanã,
sendo retirado, pouco depois, por
um carro socorro. Seu motorista
nada sofreu alem de um banho
de agua barrenta e a policia local
não teve conhecimento do fato.

retor da Carteira de Penhores da
Caixa Econômica do Rio de Ja-
neiro, estiveram em visita àquelas
dependências da instituição, de-
terminando prontas providencias
para remoçáo do entulho e Íim-
peza afim de que os trabalhos
possam ser reiniciados dentro do
mais breve espaço de tempo.

Desta forma, a agencia de de-
púsltos abrirá amanha, mas a
agencia de penhores somente vol-
?ará a funcionar no dia 12 do
corrente, segunda-feira.
8ITSPKNSO O FimCIONAMEN-
TO DO RTCSTA1IRANTE TO-

rtJL,AR
Recebemos, por intermédio da

Agencia Nacional : -
"Em virtude do temporal que

desabou na madrugada de ontem
aobre a cidade, comunica-nos o
Serviço de AllmentaçSo d$ Pre-
vldencia Social (S. A. P. S.),
que se vi" na; contingência de sus-
pender durante os próximos três
dias o fornecimento de refeições
no restaurante popular da praça
da Bandeira, afim de que possam
ser reperadae as suas Instalações
mecânicas e elétricas sensível-
mente danificadas pela Inunda-
çfio. que atingiu aquele local, ¦

Prevendo-se a conclusão -dos
Mencionados reparos para sábado,
nquele restaurante voltará a
funcionar segunda-feira próxima,
dia 12, salvo imprevisto que eerà
noticiado."

DE BOMBEIROS
Agindo no ambiente de dor •

desespero em que se .transformou
a cidade, na madrugada de ontem,
em virtude das violentas chuvas
quo caíram durante toda ,a.noite,
os bombeiros, mais uma vez evl-'
denclaram a compreensão exata
do cumprimento do dever. Onde
ecoava um grito de socorro, eles ee
apresentavam prontamente, cheios
de evidente interesse dé salvar vl.
das humanas.

Com risco da própria vida, lnva-
dlam construções danificadas para
retirar de sob os escombros, mor-
tos e feridos de maneira decidida
e abnegada. O Corpo dé Bpmbei.
fqs continua a manter a sua tra-
dição, captando, cada vez mais a.
simpatl ado público pela dedica,
çfto com que executa os serviços
qut lhe são atribuídos.

¦'i

O tráfego na Rio-
Petropolis

Duraflte muito tempo esteve ln-
terrompido o tráfego de veiculo»
na estrada Rlo-Petrópolis, por ha-
ver sofrido danos a poiite situada
próximo à estação de Bonsucesso.

Muro desabado
Em Sfto Cristóvão, à rua Mi-

nelra, desmoronou um muro, nfto
se verificando vitimas, entre-
ianto.

Um corpo no canal do
Mangue

No canal do Mangue, à avonlda
Francisco Blcalho, foi encontrado
o cadáver de um homem, entre
,mi chata e o pa^edllo. A vitima"

do temporal apresentava extenso
ferimento no pósooço. Parecia, so'
•.le nacionalidade ostrangolra, o
ter *38 anos,

Caiu do telhado
Termlpado o temporal, o opera-

rio Antônio Pires Fernandes, de 42
anos, casado, resolveu reparar ai.
gumas gotelras em sua casa à rua
Esbernrd n. 83 e trepou no telha-
do. As telhas, entretanto, ainda
estavam multo molhadas e Fer-
nandes caiu ao solo, sofrendo írn.
tura de clavlculn direita e contu-
sio no pnrlotal com hematoma.
Removido paro a Assistência reco-
beu os prlmoiros curativos o foi
Internado no Hospital do Prontc

I Socorro.
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Associações cultu»
iais e científicas
CENTRO DOS PROFESSORES DO

ENSINO TÉCN1CO-SECUNDARIO ,—
Reallza-se hoje, às 11 horas, a pri-
meira reunião do oorrente ano, do
Conselho Diretor dessa entidade.

*
INSTITUTO DO BRASIL — Es-

t&o sendo convocados os atuais cln-
quenta membros efetivos dessa en-
tldade, para a primeira sessão que
to realizará este ano, no próximo
dia 15 às 17 horas, no Sllogeu Bra-
sllelro. e para os Uns determinado»
no art. 129 do seu regulamento.
Composto de três academias, o»
Ciências, de Letras e de Belas Ar-
tes. com todas as suas cadeiras pre-
enchidas, o Instituto iniciara ago-
ra as suas realizações.'fi

INSTITUTO HRASIL-MÉXICO -
Em sua última reunifio, o Conse-
lho Deliberativo do Instituto Brasil-
México escolheu, para os cargos d»
presidente, primeiro c segundo se-
cretarlos. respectivamente, o coro-
nel Dilermando dc Asslz c os srs.
Emilio de Mesquita Vasconcelos e
Afonso Cantlglla. Em seguida, apro-
vou, unanimemente, a proposta, rs-
sinada pelos srs. Álvaro Palmeira.
Oscar Argolo e Silvio dc Brito, dos
srs. engenheiro Sampaio Correia,
coronel Prutuoso Mendes e Domin-
gos Barbosa, para sócios honorários
do Instituto. ,

— Dentro de alguns dias, «çrA
inaugurado o curso de conferências
sobre a.Historia e a Literatura do
México, a cargo do prof. Morais
Coutinho, dii-etor-sccretario da sec-
çfto cultural.

Escolas Preparatórias de Cadetes t
Chamada para n Inspeção de saúde

no dia 9, às 8 horas:
E. P. C. de PORTO ALEGRE: —

Alberto Nunes JPlnhelro, Celso Emes.
to L. Arqulbaldo Schroedcr, Eduardo
Antônio do? Santos, Emanuel de Sou-
sa Pereira, Esberard Alves Balblno
lho Fernando Angellno Moutinho,
Francisco Joaquim Batista Filho, H»r-
nani Graclllanl Antunes, Jaime Cunha
de Araújo Queiroz Wilson Domingues
Stlfano,, Rui Cruz Pessoa, Leonl Do-
ria Machado.

E. P. C de S. PAULO: - Humber-
to Rovigati.i .

Externato Visconde de
Cairú

fJ3nti'e 9 e 17 do „orrente, das 11
as 16 horas, no Ex',°rna';o Vlscbnde
de Calrú, estarão abei tas as inseri-
ções ao concurso de admissão ao pri-
meiro ano do curso tócnlco-profls.
siohalí „ „. .„ „

Aludido curso teín como finalidade a
formaçio, cm nivcl secundário, de
técnicos nas artes do mi-tal, da me-
cantea, madeira, eletricidade e cons-
truçfto civil.

O concurso do seleção constará oe
provas escritas de português o arlt-
mética. e mais de português, ar.lttne-
tica, Historia do Brasil, Geografia •
Ciências.

Sfto exigido» os seguintes documen-
tos:' eertldfto de idade, provando que

¦o candidato possue mais de 12 e me-
nos de 18 anos atestado de vacinação
a certificado de aprovação na penul-
tima serie do curso urlmario.

O Externato Visconde de Calrú est»
stluado no Morro do Vintém, sendo
gratuito aquele curso.

INSTITUTO HENRIQUE LAGE
CURSOS: primário, admissão e comercial

Bancas para concursos no D. A. S. P.
Jillso preparatório em 2 anos para maiores de 18 anos (Art. 100)

NOVAS TURMAS — MATRÍCULAS ABERTAS

Curso gratuito de alíabõtízãção e lingua portuguesa
Praça Tiradentes n." 60 — 2.° andar — Fone: 42-7771.

INSTITUTO JURÜENA
Estão abertas as matrículas do curso intensivo

de ferias para os exames de

ADMISSÃO
PRAIA DE BOTAFOGO, 166

Telefone: 26-0393
EXPEDIENTE DE 8 ÀS 21 HORAS

2.» e última chamada para a Ins-
peçfto de saúde dos candidatos a
P. C. de 8. Paulo, no dia 9 (sexta-
feirai:

A's 8 horas — Alulzlo Vieira Mo-
chado, Adriano do Nascimento Bar-
fcosa, Armlndo Pinheiro Barroso. -»ml-
ton Barbos,' Adalberto Soares de Aze-
vedo, Alfredo de Oliveira, Carlos df
Mesqnlta Cabral Filho, Carllle Neto,
Clóvis Beviláqua de Azevedo, Elgeu
França Avelar.

A's 13 horas — Elclo Medeiros' de
Souza Lima, Fernando Sombra da Fon-
seca, Gabriel Dias da Cruz, Gilberto
Antônio Azevedo e Silva, Gerson Mou.
rfto dos Santos, Humberto Pelllcclone,
Hervê Alvim de Magalhães, üo Alves
Gulmarftes, José Carlos Avelar, José
Souza Machado Reboliças. José Antfto
de Carvalho. José Antônio de Matos
Duque Estrada, José Maria Rebelo,
Jaime Navarro de Carvalho, Joaquem
Leite de Almeida. Mario José Branco,
Paulo Bras-: de Mltrl. Pedro Buzznto
Costa, Paulo Freire. Rafael Augusto
Cardoso Fernandes, Roberto de OH-
veira.

OBSERVAÇÕES: — Os cândida! os
il E. P. C. de Sfto Paulo, que faltaram
nos dias 6 e 7, tambem devem com-
parecer para a Inspeçfto a se ren|l-.n«"
no dia 9 fts 12 horas (2.a e última
chamada!.

Os candidatos devem vir munidos
de carteira d» Identidade e apresen-
tarem-se no Edifclo do Externato.

Departamento de
Educação Nacionalista

SERVIÇO DE EDUCAÇAO CÍVICA
Programa de Educoçâp Cívica a ser

Irradiado hoje, às 15 horas, por ln-
termédio da P. R. D. - 5, Rádio DU,
sora da Prefeitura do Distrito Fe
ral:

I- — Acontecimento do dia: Rec
nhecimento das baterias de Curupaltl,
em 1867.

II — Educaçfto moral: A disciplina
III O Brasll no canto de seus poe-

tas: "Brascilú, de Humberto de Cair,
pos.

IV — Objetivos e realização do Es.
tado Nacional: O serviço de pesca em
Angra dos Reis.

— Nota biográfica do visconde de
Itaboral. patrono do C. C. E. da Ss-
cola 4 - 102.

Educação ê Cultura

DIÁRIO ESCOLAR
Movimento Univertitario

ESCOLA MILITAR
Chamada para exame físico e inspeção de saúda

Deverfto comparecer no dia n do
corrente (sexta-feira), munidos das
respectivas carteiras de Identidade,

calçfto, camisetas e sapatos tenls, afim
de serem submetidos ao exame físico,
os seguintes candidatos:

Às 7 horas — trem õe.,0,30 em D.
Pedro II — Jofio Paulo Martin • Lis-
ter de Figueiredo - Advalclo Cardoso
Boto do Barros - Alberto Fernandes -
Alberto de Leo - Antônio Cota de
Abreu - Antônio Domingos Feman-
des . Antônio Florcnclo Lima Pinhel-
ro - Antônio Henrique Alves dos San-
tos - Antônio. Martins - Antônio dos
Santos Melo - Argeu de-Lemos relosi
. Argos Mena Barreto Ariosvaldo Fl-
gueiredo Santos - Arlhido Batista Fi-
lho - Bersange Figueiredo Prates -
Camilo dé Lellys Fonseca Klein -
Cassio de Paula Figueira Freitas -
Celso Túlio Prates da Silveira - Cio-
vis Vanderlei Filho - Destoai Mena
Barreto Fialho - Enlo.Conrad - Eslc-
vfto Pachaly Gúlmár&ns • Fernando
Cartolano - Fernando Hyíf Coriela
Lima .' Francisco Cordeiro dos X'am-
pos Valadares . Hello Gomes do
Amaral - HolI de Andrade Pires -
Irineu Jorge Amablle Nunes 1 Ismael
Abati _ Ivan Mota Dornelles - Jaime
Martins da Silva - Jofto Batista Baé-
re de Araújo - Joáo Carnliolm Teno»
rio - Joinar da Fonseca Magalnftes. -
Jorge de Alencar Vtoira Machado -
José Albano Leal . losé Carlos San-
tos Júnior - José Floriam) Peixoto
Filho - José Gurgel HuavA - José de
Magalhães Melo - Josi Muria Car-
neiro - José Volmi da Silva Leal -
Manuel dos Santos Quelnas - Mano
Orlando Ribeiro Sampaio - Mauro
Leite 'de Matos - Moaclr Rodrigues

hxitinji' jHBt^rwmFBnw

CURSO DE ADMISSÃO
Novas turmas — Preço ..:.... .... 25$000

Manhã, tarde e noite.

Escola Moderna de Comercio
RUA DA CONSTITUIÇÃO, 71 — TEL.: 22-6766

Pinto - Mozart Macedo Gontlje -
Nllton dos Santos Viana . Nel Osório
da Rosa - Nlcola Luiz. Ritael /.agarl

Nilo Floriano Peixoto - Odllson
Elias Benzi- - Orlando Martins Vieira

Oscar de Abreu Paiva - Osvaldo
Guimarães de Almeida . O.n-lllo Lupi

Paulino Furtado dc Matos - Paulo
Afonso Fonseca Viana - Paulo César
dc Sousa Bastos -; Paulo Robeito
Coutlnho Camarinha • Pedro Alie-
grettl . Perl Roscnzweig Meneses -
Renato da Costa Braga - Renato Da-
vide Longo - Renato GonçaWes Vaz

Renato de Sousa Ferreira . liobtito
de Araújo Cintra - Roba.'lo de Oli-
veira Morais - Roberto Pebulla •
Sandoval Cavalcanti de Albuquerque
Filho -| Sebastlfio. N-igl'-) Arbe* -
Ubaldo Varejfto da Fonseca - Duna-
Jara Brito Costa - «Jbirajnra Cavai-
cantl - Vitor de Sousa Brito . Wal-
cklr Bastos . Valdemar de Araújo
Carvalho - Valdemar Nogueira - Vai-
demar Rodrigues - Valdir dos Santos
Rocha - Valmar. Brito Alvarenga -
Válter Ferreira Veloso . Wilson Fon-
seca de Lolola - Wilson Neto Ferrei-
ra ^ Ublrajara Lopes Vieira.

Inspeção de saúde
Deverão comparecer no dia fl do

corrente (sexta-feira i munidos das
respectivas carteiras de identidade,

afim de serem submetidos à inspeçfto
de saúde, os seguintes candidato!--:

As 7 horas — trem de (i,20 hora»
em D. Pedro II — Arlste.,1 Vieira dt>
Silva - Arllndo Barbleri . Dilermando
Rorigues d'Avila - F<uvlano Batista
de Oliva - Eduardo dc Sousa Góis -
Grijalva José de Castro Ribeiro -
Joinville Batista da Rosa . Herbert
Fortes Napolefto do Rego. _ Jofto Bul-
tron - Jofto Davi dos Santos - Puulo
Edgar Vllamll Jordão e Valdir Pereira
da Silva.

Quartel em Realengo, 7 de Janeiro
de 1942 — Argemiro Souto — cop.
saoretarlo. *'.'

"Escola 
Nacional de

Engenharia
Exames de hoje "

--- amanhe
Estfto marcados os seguintes exames

Ia Escola Nacional de Engenharia da
Universidade do Brasll:

Hoje — Física — Prova oral de exa-
me vago, às 8 horas: Jaime Bittencourt
de Araújo Luiz de An'rade. Cunha
Mario Santos Nascimento. Mario Fer-
reira-Dias. Mauro Vieira e Oscar. Fer-
nandes da Silva,

Mecànloa -• Prova oral, ás 14 horas
José Moreira Maciel e Válter Berwcrth

Amanhft- — Hidráulica: Joaquim Tel-,
xeira das Dores Chaves. José Vitor Ro-
senfeld. Mario Correia Cardoso, Silvio
da Rocha Pollls e Reinaldo Rodrigues
de Carvalho (2.a chamada).
CHAMADOS A SECCAO DE EXP-

. DIENTE
Pede-se o comparecimento dos se-

gunltes alunos: Jorge Pereira, Nivaldo
Prado Fontes, Pedro José Wcrneck Cor-
rela e Pedro Antônio de Meneses.

Faculdade de Medicina
da Capital Federal

O Diretório Acadêmico, por nosso
intermédio, convoca todos os alunos
do 4.0, 5,n e 6.o anos para uma rc-
unifio de interese geral na próximo
sexta-feira, dia 9 do corrente, às 19
horas na sede da faculdade.

0 COLÉGIO BATISTA AVISA
(RUA JOSÉ HIGINO, 416 48-3660)

1.° que jft estão funcionando as turmas de admissão para os alunos qne
pretendam prestar os exames em fevereiro;

2.° que no corrente ano, alem de todos os cursos já conhecidos funcionar,*.
tambem o Curso de Contador, de manhã e de noite;

S.° que as vagas, no turno da manhã, no curso secundário, serão pre-
enchidas, por ordem rigorosa de entrega do pedido de renovação de
matricula, sendo garantida a preferencia, até fevereiro, aos alunos queem 11)41 freqüentaram esse turno.

Se deseja um INTERNATO VISITE O COLÉGIO BATISTA «iue mantém
todos os Cursos desde o jardim da Infância até o Complementar. — RUA
JOSÉ HIGINO, 410 — TIJUCA — 48-8600.

Curso Victor Silva
CONCURSOS

ESCRIVÃO DE COLETORIA
E COLETOR DO M. DA

FAZENDA
Estão abertas as matrículas

para turmas que terão inicio
no dia 16 do corrente, com
profs. especializados para cada
matéria. Informações, na , Se-
cretaria. R. Assembléia, 14 

"-
1.° e 2.o andares, das 8 às 21 h».

Departamento de Di-
fusão Cultural

SETOR RÂ^DIO KSCOLA
A P. R D. -, 5 (1.400 KICS), trans-

missora do Departamento de Difusão
Cultural irradiará o seguinte progra-ma:

A's 10 e fts 15 horas: Programa Ci-
viço do D. E. N.

A's 12. horas: Hora do Lar — Lei-
turas e suplemento musical.

Aproveitem as
ferias

Estudando GRATUITAMENTE
no Ginásio Republicano, à estra-
dà Monsenhor Felix, 87, entre Vaz
Lobo e IrajA, ob alunos de 4,°
e 5." anos primários poderão pres-
tar o EXAME DE ADMISSÃO,
em fevereiro. Gratuidade para o
1.» classificado e 50 % para o 2."
Inspeção oficial. Cursos primário
e secundário. Matrículas abertas.

Intercâmbio entre a mo-
cidade estudantil e os

círculos militares
Ainda este més serft melada ao Rio,

pela Confcderaçfto Universitária Du-
que do Caxias, fundada na capilal
mineiro, com o objetivo de estreitar
os laços de cordialidade entre-a mo-
cidade estudantil e-.ns classes mili-
tares, uma embaixada que tomará o
nome do coronel Adriano jVIozza, grnn-
de benemérito daquela Confederação,
Parn essa "tournée" inlaiestaduul foi
organizado o seguinte programa: em
Belo Horizonte a embatMida «.'.sltarft o
governador Benedito v"alaàiires, major
Ernesto Dornelles, e col. Barbosa Ll-
ma, e, no Rio, o presidente da Repú-
blica, ministros de Estado, estabeleci-
clmentos militares do Exercito, da
Marinha e da Avlaçfto escolas supe-
riores e os estabelecimento* de cnFlno
secundário, a Imprensa, alem de fa-
zer uma visita ao túmulo de Caxias,
onde serft depositada uma coroa. Os
componentes da embaixada contpaier.e-
rfto tambem ao Estado dc Rio onde
visitarão o Interventor Amaral Fei-
xoto e o coronel Adriano Saldanha
Mazza.

Exposiçoes

Curso de educação
física

AMANHA, A AUI.A INAUGURAI, PARA
OS PROFESSORES FLUMINENSES

No período de ferias, que se Ini-
ciou em dezembro de 1941, Instituiu
o governo do Estado do R'o um curso
de educaçfto físico, destinado aos pro-
fessores do ensino pre-primário e pri-
mario. o curso nfto »í,«Jòü' criar uma
turma de especializados, è sim aumen-
tar com lições concreta*s sobre edu-
caçfio física, os conhecimentos do
professorado local. Atendendo aos re-
sultados obtidos com essa aprendizado,
que se estendeu de Ia neiro a rjárço
de 1941, no atual jerlodo de ferias,
e em obediência a '.nstrucoes previa-
mente aprovadas uelo comandante
Amaral Peixoto, abriu o Serviço de
Educaçfto Física as lriscrlço«3 ao Curso
de Professores dé EducaçAo Pislca, ao
qual se inscreveram 1S8 candidatos.
Estes fornm submetidos a rigoroso
exame médlco-biométrloo e a exames
complementares. Inclusive roentgen-
fotogrftfico, evitando-se assim n. fre-
quencla de elementos enfermos ou
cujo estado de saúde nfto lhes per-
mlta suportar o esforço . físico exi-
Rido.

Terminando hoje os trabalhos pre-
liminares de seleçfto e classificação
homogênea dos alunos, a aula inau-
gural realiza-se amannft, dia 9, com
a presença de autoridades estaduais,
no estádio Calo Martins, is 10 horas.

LIVRARIA ALVES WÊM
dêmlcos. Rua do Ouvidor n.» 166.

EXAME DE ADMISSÃO

INSTITUTO FREYCINET
RUA HADDOCK LOBO, 303 '

Terão Inicio no próximo dia 5 as aulas do curso de admissão para examesem Fevereiro — Aulas diárias e eficientes, dadas por professores Idôneos.
Matrículas abertas — Informações na Secretaria do Instituto ou peloTelefone 28-0574.

— O "Diário de Noticias*' é o Matutino de Maior Circulação do Distrito Federal
PROGRAMAS PARA HOJE

TEATROS
SERRADOR - 42-6442. Cia. Ira-

oema Alencar-Manuel Pera. - As
18, 20 e 22 hs. - "A Felicidade
Pode Esperar".

REGINA - 42-1830. Cia. Fal-
melrlm. - As 16, 30 e 22 hs. -
"Que Santo Homem".

RIVAL - 22-2121. Comp. Eva
Todor. - As 16, 20 e 22 hs. -
"Crescei e multlplicai-vos".
-CARLOS GOMES - 22-7581. Cia.
Vicente Celestino. - As 20 e -2
lu. - "O Ébrio".

RECREIO - 22-8164. Cia. Válter
Pinto. - As 20 e 22 hs. - "Você
Já íoi ft Bala ?".

CINEMAS a'¦;'¦' 
CINELÂNDIA

COLONIAL - 42-8215. "Zandun-

ga" e, no palco, Gcneslo Arruda
II. até !0- anos).
. GLORIA - 22-0146. "Documen-
tarios", "Variedades", "Dese-
nhos" e "Atualidades".
-IMPÉRIO - 22-9348. "O Lobo Be
Arrisca" e "A Volta da Aranha
Negra" - Inicio il. até 10 anos).

METRO - 22-6400. "Meu Que-
rido Maluca".

ODEON - 22-1508. "Aloma".
PALÁCIO - 22-0838. (Fechado

para remodelação total).
ÍFÀTHÊ - 32-8750. "Adversidade"
ii PLAZA - 22-1097. "Mulheres de
Luxo" ti. até 18 anos).'. REX - 22-6327. "Sob o Luar de

•'Mlaml" (I. até 10 anos).

C E N T l< O

-CENTENÁRIO - 43-8543. "O Ma-
,go da Morte" e "Viciada".

CINEAO-1'KIANON - "Documen-
tarios", . "Variedades", "Dese-

¦nhos" e "Atualidades".
D. PEDRO - 43-6154. "Alto, Mo-

«no e Simpático" e "Garotas
•m Penca" (I. até 10 anos).

¦ -ELDORADO - 43-3145. "As Qua-
tro Mães" e "Escrava dos Deu-
íes" ii. até 14 anos).

FLORIANO - 43-0074. "Coman-
¦áo Negro" e "Piloto de Ar-ojo".

.-•GUARANI - 22-9435. "Capitio
Cauteloso" (1. até 14 anosi o

•¦"Alto, Moreno e Simpático" (I.
ate 10 anos)."¦"'- IDEAL - 42-1218. "Segunda Via-
|em Triunfal" e "Alldelas Por-
tuguesas" (1, até 10 anosl.
-ÍRIS - 43-0763. "Quem Casa

-'Com a Noiva ?" e "Defensor do
VPovo".LAPA - 22-2543. "A Secadora"

"A Emboscada" (1. até 14i.
- •METRÓPOLE - 22-8280, "Ro-

Mance no Circo" e "Vão 6 Meia
Noite" (1. até 10 anos).
-MEM DE SA - 22-2232. "O Mé-
4lco Prisioneiro" e "Três Cava-
Itiros do Texas".

. •MODERNO - 22-7919. "O Cri-
Mnoso" ll, até 18 annsi e "Agen-
I* de Espionagem" (1, até 101.

OPERA - 22-54113. "Minha Vida
Com, Carollna" c "Terror o Vin-
gançii" ipalcn) (1, alé 10 anosi.
. 1'Aitlsn.NSl. . 22-om. "Motim
no Ann'u" r "Disfarce da Um
Xmpomor" II. nté 10 anos),

POPULAR - 43-1H54. "Loviillla»
M meu Amor", "A Febril da Rl»

,fc»ll.ft" o "nilly no Tnxas".
PIIIMOK . Ui-iiiliil. "O Ilnninin

Que Hi- Perdeu" «¦ "Motim nu
Ártico" ll, até 10 muiM,

RIO HKANÜO • 4.1-IH.iii. "A Mim
(U MiinilH" • "Que UM)* V«n:t>
dn Amor" (1, t\é 14 ano**,

hão JOU* . 4U.0MI9 "«nrxniU
do Amor'

t A I rl ll a ti

AIS'A - 'JiMI.I* "A Bill • o
M.iilUI.." l|, «Ir 14 m,.,>i .
"Alwntaii" IO niiiiii» iiii.iii'm
«Ai.ii nu'ano » 4'J'VIWI, "Oi
Morlfil 1'iii'in" e "A Uni» ll<i>
•"Á"m"iIIH 1 , l« IMli "A TlM"
Illl ,1-, flllfO",

41'iiM» > 43«I3U 'A "li. t
nu ¦ ihimnU»" « "il «iilflii»
M iniemmti»'',
i ?'( *)íli4 « "Iniii ile 011)0 »(«*

í 
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> V H1_ "«Mie» fi»li Iflijiii'» Hi tim» y«il»

Jtft 
it tutu» e 'Mijui M»"

-CARIOCA - 28-8178. "Aloma".
-CATUMBI - 22-3681. "O Com-
boio"e "Esposa Emprestada" (I.
até 14 anos).

COLISEU - 29-8153. "Tragédia
da Mina" (I. até 14 anos) e "A
Canção do Milagre".

EDISON - 29-4449. "Noites de
Rumba" o "Cinco Pimentinhas «Ss
Cia.".

ESTAÇIO DE SA - "Nossa Cl-
dade" e "Noiva da Fatalidade".

GUANABARA - 26-9339. "Lobo
Entre Lobos" e "A Caravana
Emboscada".

GRAJAÜ - 38-1311. "A Cidade
Que Nunca Dorme" e "Ritmos d»
Nova Yorlt".
-HADOCK LOBO - 48-9610. "O
Homem Que Se Perdeu" e "Aven-
turas na Selva" (I. até 10 anos).
-IPANEMA - 47-3806. "Sedutora
Intrigante".

JOVIAL - 20-0652. "Quando Uma
Mulher é Valente" o "Amor a
Prestações".
-MASCOTE - 20-0411. "Isto é
Amor" e "Aventuras na Selva"
(1. até 10 anos).
-MARACANÃ - 48-1010. "A MUio-
naria e o Garçon".
-MADUREIRA - 20-8733. "A
Carta".

METRO-COPACABANA - "O TI-
lho de Tarzan".
-METRO - TIJUCA - "AUcus Mr.
Chips".

MEIER - 29-1222. "Scotland
Yard" e "Uma Noite no Rio".
-NATAL - 48-1480. "O Pilho dé
Monte Cristo" e "Uma Viagem a
Marte".
-MODELO - 20-1578. "Um Tiro
Nas Trevas" e "Nova Fronteira".
-NACIONAL - 26-6072. "Ao Sul
de Pago-Pago".

ORIENTE - 30-1131. "Figuras
do Mesmo Naipe" e "Rapto de
Estrelas".
-OLINDA • 48-1232. "Minha Vlda
Com Carollna" o "Prêmio de
Cupido", (palco).PARAÍSO • "A Bela e o Mons-
tro".

PENHA - 30-1121. "Uma Noite
no Rio".

PIEDADE • 29-6532. "Trem de
Luxo" e "VOo ft Mela Noite".
-PIRAJA - 47-2668. "A Cidade
Que Nunca Dorme".

POLITEAMA , - 25-1143. "Forta-
leza do Silencio" e "Alugam-se
Senhorltas". '

QUINTINO - 29-8330. "Dois Cou-
tra Uma Cidade Intelr.i" e "Son-
sa, Mas Sabida" d, a té 10 anos).

RAMOS - 30-1004. "Os Três
Mascarados",
-REAL - 20-3467. "Kllly Foyle".

RITZ - 47-1202. "Esta Mulher
Me Pertence" (I, até 10 anos).
-ROSÁRIO - "Ouro do Céu"
-ROXV í 27-8245. "Serenata de
Amor".
-S. LUIZ - 25-7450. "Aloma".
-.8. CRISTÓVÃO - 26-4026. "24
Horas de Sonho" e "Fronteira
Perigosa".

sta. CECÍLIA - "O Ladrfto de
Bngdad" (I, até 10 anosl.
-TIJUCA - 48-4516, "A Vlda Tem
Dois Aspectos" e "Cupido Perl-
go«n".VELO - 48-1301. "Escrava dos
Deuses" c "Marcha Sangrenta".

VAHH.TK - 27-0531, "Snlillme
Obsessão" ¦ "Dlsfaroe de Um
Imnoitor",

VILA ihaiiix • :iii-i:ii(i, "Trem
ria Luxo" ii ",¦,, K o Circo
chegou",

dento nniitino
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Aventuras de Rita Sapeca Por Paul Robinson

I A noite está linda para h^^^^^^J^i. ¦' „*•* t* •*^£vwv v ^Í-l ' i'r-^^SS^^C^-^i I lllí «¦•", ¦ li¦'¦ ¦' :\<4_"l Jf( 
' ~~ CH

1 
° PlqRltàqUe da S&$ Fellzmel*te n&0 ' '%^%J^^^ (hw^^t ^^•\\~~" iQ<> '?¦-/ -TV' Tivemos que entrar. Os 1

Chico Viramundo —- Na Patrulha- Guarda-Costaa raro do'diário de noticias o seu¦ «-ornai Por Lyman Young
 

¦ 
¦•  ';¦"*'¦"' I

(; estfto ) 
'S*? esperar um pouco para 

' -y^J^J^SSÈÊj^ 
£sim.'\ ' «tá tirando A^' Psst. Chapas fotofrá- ' 

^ntâo^ 
aquela 

~\ ',' 
você está 

~~X

ftjW tWI. Kit fiittty. V-A-im- l.v.. WwM r^Mt reerrw-»)

Pequenas Tragédias Conjugais Por Jimmy Murphy

N ITKHôl

A Teresa afinal convenceu-se que
perdi de fato minha carteira

com todo o dinheiro.
. 'y -Sll jornais. Vou ver. J.\\{

Deixe de chorar, Teresa, ou eu acabo
chorando, tambem. Se quem tncon-

trou o dinheiro for honesto,
publicará um anuncio n«ss

jornais. Vou ver.

"ACHADOS... Uma carteira preta con-
tendo uma regular quantia, ifliitregar-se-a
a quem provar ser o dono. Falar com a
senhora Sofia Onofre do ...

Espinhaço." ' ^ísN **"

.-¦pGi^Ç^^ -~^£Jm I -*- -'¦-.- ' *

Misericórdia, Gaspar ! Que
/aconteceu?

^// •E' "l"0 a<*abo de ler.., -í ¦*
sensacional g

O Marinheiro Popeye
Oh, inoontrou o retrato'dn "*v

meu (lainln 1

GnANOE EXPOSIÇAo^o^Tr-
DE ARTES PLÁSTICAS _ j,V.ídia 20 do corrente, nú »)„scu V* <
Belas Artes, promaman veiu u ?'mento Artístico Brasileiro.

D'«enliiMISHA REZNIKOFP
- Inauguração, em dia a sei ,,.funomeníe designada no «Nacional de Belas Artes ¦ "*"

SRA. DELA MORNAY flntit.ra francesa - Dos \\ g, 7. r
tio aparíamento 413 du Poíaee jf0'

DR. TELLES DE MENEZES
CLINICA DE SENHORA»

Rua Gonçalves Dias, 84 6,S. 804-5, das 15 _s ls. Cons! 23-.il,- Residência : 42-1918. '

ESCOLA NAVAL
MILITAR
de AERONÁUTICA

CimSO DE AIWISSAO
PROFESSORES MIUTA1.FR

Edlf. C1NEAC-TRIANON, ,,,and. — Av. Ulo Branco', _,',181. Telefone : 42-0251,
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Universidades latinp.
americanas

FUNCIONARAM 18, EM i_n
Segundo os registros ds Secçio mDocumentação do Instituto NaciomlSI

Estudos Pedagógicos, ainda nào i linltivo, funcionavam em 1941, nos mises latino-americanos, IB universidi
dps, assim distribuídas: Brasil, 4' p!'
pública Argentina, 4; Chile, 3; pe_ü !
Bolívia, Colômbia, Cuba, EquadorM„'.co, Paraguai, Uruguai e Veneai.
Ia, 1.

Os cursos mantidos por essa omnização de ensino eram no ano di1041, os seguintes: direito, em n uai!versidades; medicina, em 16; engenlu
ria, em 14; filosofia, ciências, e tãtruem 15; agronomia, em 11; veterlnatu
em 10; arquitetura, em 10; educaçio'
em 8; comércio, em 8; música, em (•'e ciências sociais, em 3.

Curso de Saúde Pública
CANDIDATOS HABILITADOS

Começo de aulas, hoje
No» exames de admissão ao Cum

de Saúde Pública, em que se Insere.
veram 32 candidatos, lograram habili.
taçào os drs. Joaquim Eduardo Altn.
car, Paulo Rouanet, Bichat dc Alratl.
da Rodrigues, Rubens Marques, Viera-
te Feijó de Melo, Valdir Bouhid. Amo.
nio Lima Torres, Amilcar Carvalho dl
Silva, Jaime Drumond de Carvalho,
Orlon do Couto' Loureiro, Un? Rodtl.
gues de Sousa, José Cerqueira Cotrin,
Vasco Ferreira dos Reis, Hudson d!
Barros Silva, Joôo Ismael Nunes d!
Araulo, Augusto Bastos Pilho. Mancd
Tavares Allemand, Silvio de SSo Pau-
lo, Djalma de Albuquerque Loureiro.

Foram Inabilitados 0 candidatos t t
nSo compareceram as provas.

As aulas terfto Inicio hoje, dia J,
observando-se 0 seguinte horário: ài
segundas, quartas e sextas-feiras -
Parasltologla das 0 às 12 horas, ni
sala de cursos do Intitulo Osvaldo
Cruz.

A's terças, quintas e sábados — Ei-
tatlsticn, das 8 aa 11 horas, na sal!
de aulas do Serviço Federal df Bloes-
tatlstlca; mlcrobiologia das 13 às 11
horas, na sala de cursos dn Instituis
Osvaldo Cruz. .

Sujeitos às penalidades
da lei das Contra-

. venções
OS QUE DIRIGIREM VEÍCULOS 0D

EMBARCAÇÕES SEM A DEVIDA
HABILITAÇÃO

A Lei das Contravenções Panais es*
tabelece, em seus arts. 32 e ?A, penai
para quantos dirijam sem .i rlr.vida
habilitação, veículos ou ernbafcaçSes,
sendo que os transgressões nimndo
puserem em perigo a legurunça finda
sofrerão penas maiores. O secretario
do Justiça e- Segurança Piíbhc.i io
Estado, baixou, a propóõl*o fis a nto-
ridades policiais, o seguinte ntu'"O secretario de Justlç.i o St»>
rançi. Pública resolve, usvmc <-',' «Cl»
Imícfto legal e em aditamento tis Ini-
tru<6e!- baixadas para poücipltientídns praias desta cidade, reconir-ndnr às
oiitnridades -policial? encarreu-i'!»< nei-
se stlviço a mais- severa vlglltitiçl".,
no sHitido dp serem dita; Instruçjii
Ir.nr.ralmenle cumpridas .-- o proce-dlménto lega] tenden'.e a possibilita!a arllcação aos condutores de eiw.ar-
cacíif.s. em águas piihUcis. sem a dê-
vl'ia habilitação, ou qué >,,.n:ism M
pr-r.go a segurança alnoia as «n>
çáer, dos arts. 32 e 34 da !,'.! ri.it Con»
tr,i'-enções Penais"..

Atos do diretor geral
da Fazenda

O diretor geral da Pajenda N»1
cional assinou atos :Deferindo, dt acordo; com ns r«»
receres- da Procurndorla Oeral ria Fa-
zenda. o requerimento em que n Banco
União Mercantil, com sed' nes-ts («•
pitai, pede autorização iiar.i funcio-
nar, Esse estãbeleé.lmnnio nori-r» fxtr-
cer pelo prazo de vinte ann-.. o eo»
mercio bancário.

Dfífçrlndn o requerimento nu t\\ii
a firma Ricardo Fnsnn.Mn sucfSioilde Ricardo Fosanello e CÍi . l>'de l
transferencia parn «i seu ,mii° da rar»
ta patente n.o 134, que niltorlíOU 1
aludida firma Ricardo Pas.inello r Ci».
a distribuir prêmios me.ilani- sarlclí,Deferindo o ràáii(»rin<i<*il>» em <iV
o Bnnco 'ndustrla » Cnmereio i'
Santa Calar'na, com uedi eul mJ«i.
pede autoriííição para ,mu:.'- nten-
cias em Florianópolis. Cfuzelro. La-
gen e Crlaciiimn toda» ni r?f r:!n El-
tado de Snnta Catarina

Novas patentes de
invenção

O diretor do Departamento Naelonil
na Propriedade Industrial p»rp-rliii «l
nfiulnte» patentes de invenção.

A I. o. Par hen industrie paia 1"""
citeso de prepararão de rienzono-sullfinl»
mlrtns: a I,awren"p Rlrlinrd Binei Mi
parn nperfplcninuenln.». em nu rolütlVOI
h uma rnmposlnãn gernrinis ri» fnlnri
a The Dorr Cnmpnnv para nnriMcn»-
mento em aparelho rie wllinrniacAn; o
Hnberleln ,v Co A. a., mn nrnoítlOnara anerfelpnnmenln de (Ins r leílíol
eom flhrns de crliilnse nnlurnl 1'' <'¦
tenrrnrln; n Olivei tlnlteil Filiei» In»
«'nrnnrnlPrt, paru aperfelçoiiiiinuo' a»
illlraüãn rte sólidos parn rrim'* mi «
llllllldou «. prlnelnnlmenlr nn  "
rin mui ,,.. „-... ..1  .

nnni"
,lr r»<-»»¦ «rn um 1 11111 ni"in-'iti tt 1 ' 1.mUmenln» iireilmlnnre» 11 lllllliar Mflllrn, onrreiniivns enm a relnrlo!» IH'

truçfloi a ffirtiniindn vHiBoneelo' p«"
nrnenafn ris it lm 11 e urn 111 >i«'i« 1 " |i''•lleilln piiJinnnnr e miiiiellin ni»»MI<"I mi» exeomilin! a Wínllimliniin. W««Mie, pape lAirinnrlnN Iniiillllline» I""
flInjPlina, « ,l,„n Mnrla rte rJiilU
nitmiine a Anliinln Hiimo, rum »«•
nova ,„!.. 11 rt» |f| ni imp,, |,,,,uii| imn
tinurdu «I 1.- ri» piijiioi » 'i"'
I llllllll l.l, Hu .iiiiii i,u,,,i,l., Hj! : illll!»

Dr, Hfitor Aí:Ii!II»-«
IWllfIMlIlllf IhulDJt ílm iii.liní-»»
Mflivi k, 1,1111,1.. ,.n,.„... )'

1.1- 1 >Jj ••'.-¦, « H htl
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G MIMEM0 DESPACHO DO NOVO MINISTRO DO TRABALHO — O fiotio
«lauíro do Trabalho, sr. Alexandre Marcondes Filho, teve, onfem, o «eu
«rimeíro despacho com o presidente da Republico, Precisamente às 14,30 o
titular j0{ introduzido no gabinete de trabalho do chefe do Governo. Durante

o exame dos papéis da pasta foi tomado o flagrante acima.

Violento choque de veículos na Praça Paris
- s •

Um carro do Socorro Urgente colidiu com uma limousine" particular -
Cinco pessoas feridas, inclusive o escritor Jorge de Lima

Um crédito de 55 mil contos
para a Central do Brasil

,Vão ser concluídas as obras da estação D. Pe»
dro II — Adquirido o acervo da Companhia Geral
de Material Rodante S. A. — Autorizado ò "íe-

souro a dar a necessária garantia

Na Praça Paris ocorreu, ontem i Jorge de Lima, que sofreu, em con.
pola manha, uma violenta colisão ) seqüência do choque, ferimentos

Substituídas», definitivamen
íe5 as equipagens dos navios

adquiridos à Itália
Partiram para o norte os novos comandantes do
''Pampano" e do "Laura Lauro" — Sofreu uma
avaria entre Maricá e a ilha Rasa o "Pirineus",

do Lloyd Brasileiro
Tendo sido definitivamente ln-

norporados à frota do Lloyd Brasi-
lelro, tiveram desembarque os tri.
ípulnntcs dos navios ex.ltalianoe
fAoquitas", 

"Auctorltas" e "Te-

Jeesa". Esses tripulantes que, de-
pois da mudança da bandeira per-
Jnar.cccram ainda alguns dias a
ebordo daqueles navios íoram subs-
.ltuldos por equlpagem exclusiva-
mento brasileira. Os marinheiros
Italianos, que tiveram permissão
para ficar no Brasil enquanto a
guerra perdurar, segundo estipula
o contrato firmado entre os gover.
rio» do Brasil e da Itália receberão
lalario durante tr6s meses por
(tonta do Lloyd Brasileiro.

Os três navios referidos nâo se.

de veículos. Um carro do Socorro
Policial de Urgência, dirigido por
um guarda-clvll, quando passava
por aquele local com destino à Ga-
vea, conduzindo vários Investiga,"dores 

que se achavam empenha,
dos no serviço de policiamento nos
locais de desabamentos ocorridos
na zona sul da cidade, chocou.se
violentamente com a "limousine"
particular n. 35.368, atlrando.a
contra o melo-flo, grandemente
avariada.

O carro da policia, completamen-
te desgovernado e bastante danl-
ficado, ainda deu voltaváquela pra.
ça, terminando por colidir espeta,
cularmente contra a amurada do
"quebra.mar".

O carro particular era- dirigido,
na ocasião do desastre, pelo dr..

contusos na região occlpto-fron.
tal.

Vários Investigadores ficaram
tambem feridos. São eles:

Mario de Oliveira e SUva, de 40
anos de idade, casado, investigador

ontem, pela Direção do Lloyd Bra.
sileiro, o navio "Pirineus", daque-
Ia empresa, estava navegando •_
matroca, entre Maricá e à Ilha
Rasa, com üma avaria no pino do
leme. As providencias necessárias
foram tomadas imediatamente.

lóia de alto valoi
Encontrada, ante-ontem,
na porta do Cine-Metro

Comunlcou.nos o Departamento
de Vigilância que foi encontrada,
por um dos vigilantes, ante-on.

tendo seguido para o local, afim tem, na porta do Clne.Metro, uma
de socorrer o "Pirineus", o reboca-
dor "Sabino". O navio avariado
ontem mesmo chegou a, Guana»
bara.

Jôla, de alto valor, a qual se encon-
tra, & disposição do seu legitimo
dono, na sede daquela Instituição,
à avenida Mem de Sá n. 163.

TRIBUNAL DO JÚRI
Condenado, ontem, a oito anos de prisão celular,

S^T^J^eZrTãom-1 o réu Juvenal Pinto Ribeiro, apontado como autor
poi

jlos ao dique para limpeza geral

FORAM BUSCAR DOIS OUTROS
VAPORES .

i A bordo do "Comandante Rlp-
por" seguirão para o norte os novos
comandantes dos vapores "Pam-

pano" o "Laura Lauro", ex-ltalla.
pos, afim da trazê-los para o Rio. I

AVARIADO O MPIRINEÜS" | sogro.
Segundo comunicação recebida,

da morte de seu sogro
Reuniu-se, ontem, pela primeira Ribeiro, o carpinteiro JerAnlmo Vilas

vez este. ano, o Tribunal do Jurl, sob
a presidência do Juiz Arl Pranco,
funcionando o promotor Colarea Mo-
relra.

Entrou em julgamento o réu Juvenal
Pinto Ribeiro, acusado de haver aa-
sasslnado Abilio JoSo Ramos, seu

Di. Mamo Ferraz
Tratamento o operações das doen-
rus dos intestinos e Hemorróidas.

VARISES
Av. Rio Branco, 108 - 5." andar.
Ed. Martinelli — Telefone 42-2251.

Consultas das 14 às 
"19 

horas.

Certificado Militar
TRATA ¦

A1UOACY DE NIEMEYER
Rua São Pedro, 335 - sob.

Dr. Nelson Cotrim
From tho Univcrslty of Mlchlgan,

Internai descases. HEART.
155-ítli floor rooms, 118-TU "Ho

Peçanha Av. Tel.! 42-8418
Res.: 25-1331 ,

Boas, sua esposa Iolarioa Vilas Boas,
o despachante de ônibus Guilherme
Augusto; e Maria Franctrr.a da Con-
celção, companheira da vitima.

Findo o sumario de culpa, o Juiz
pronunciou o, réu, sujeltando-o a
acusação e Julgamento pelo Jurl.

O INTERROGATÓRIO UO AWSADO

Finalmente, ontem, realizou-so o
Julgamento de Juvenal Pinto Ribeiro.

Após o sorteio do Cousilho de Sen-
tença, que Ílcou composto dos Jura-
dos Jorge da Silveira, Odilon Vieira
Galloti, Arlindo Sorlano Pupe, Oscar
d'TJtra e SUva, Roberto Marinho de
Azevedo Filho, Francisco Antônio
Oliveira Toledo e Paulo Pinheiro Guer
des, o Juiz fez o Interrogatório do
réu, de acordo com o novo Côdlgo_de
Processo Penal, ' em vigor desde o
dia 1.

Juvenal Pinto Ribeiro negou a aa-
toria "do crime.- - '•*-"

Quando o, Juiz lhe perguntou se ti-
nha algum motivo particular a que
atribuir a denuncia, o réu nadb res-
pondeu. Tambem não fez acusaçfies,
nâo apontando outra pessoa" que pu-
desse ter sido a autora do fato.

Depois, como o Juiz perguntasse ae
acusado como podia prover a sua Ino-
cencia, ele contou que, ao chegar em
oasà, no dia 30 de agosto, às 20 lio-
ras, estava embriagado e discutiu
com o sogro, por causa do procedi-
mento incorreto de Maria Francisco
da Conceição.

Em melo à discussão, Maria vibrou,
lhe três pancadas com uma vassoura,

Efnfi|

tlll

O PROCESSO
O crime. ocorreu no dia 30 de agos-'

to do ano panado, cerca das 20 ho-
ras, na rua PequI, 18, ondo residiam
a vitima, o réu e ina família.

Segundo consta dos autos, o acusa-
do, ao chegar de seu trabalho, dis*'
cutlu com o sogro e vibrou-lhe duas
facadas no peito, matando-o.

Teria originado a discussão o fato
de haver Abílio João RainM abrigado
na casa do genro Maria Francisco da
Conceição, com quem convivia.

Fugindo para Juiz de Fora logo
após o crime, o acusado, oito dia»
dias depois, se apresentou às autori-
ciades policiais, sendo removido para
o Rio de Janeiro e processado como
autor da morte de Abílio João Ramos.

Feito o inquérito pollMal, os autos
foram enviados ao promotor público,
que denunciou o réu como incurso no
parágrafo 2.o do artigo 204 da Con-
solidação das Leis Penais, cujas penas
vão de 6 a 24 anos de prisão,

Realizada a instrução ciminal, sob
a presidência do Juiz Aivaro Marli de
Barros e Vasconcelos, depuseram as
testemunhas Maria Ramos Ribeiro,
esposa do acusado, sua filha, Luiza . procurou fugir, mas, emo fosse im-

pedido pelo sogro, deu-lt.e um em-
purrâo esalu' a correr pela rua, sem
saber das conseqüências dessa atitude.

Naquela mesma nolto embarcou para
Juiz de Fora, amedrontado. Foi para
a casa de um seu Irmãs e, oito dias

de policia, residente à rua Antônio
Valadares, 73, com ferimento con-
tuso na cabeça e escoriações gene-
rallzadas; Francisco Augusto ria
Silva, - de 27 anos de Idade, soltei,
ro, investigador de policia, residen.
te à rua André Pinto, 84, com íe.
rimento no supercilto esquerdo;
Vespaslano de Freitas, de 25 anos
de Idade, casado, Inspetor'do Trá-
íego, com ferimento na região oc-
clplto.frontal e escoriações genera-
llzadas e estado de choque e Ota-
clllo Miranda Castro, de 22 anos
de idade, solteiro, motorista, resi

O presidente da República assi-
ntju o. seguinte decreto-lei :"Art. 1» — Fica o ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda
autorizado a dar a garantia do
Tesouro Nacional ao Banco do
Brasil, para a abertura de um
crédito do 55.000:000$, em favor
da Estrada de Ferro Central do
Brasil, aos juros de 6 % (seis por
cento), a. a. e prazo de cinco
anos, o destinado :

Estrada de Ferro Central do Bra»
ell, "ex-vi" do artigo 28 do de-
creto-lei n. 3.306, de 24 de mata
de .1941.

Art. 5o — Os juros de 6 •*¦_
(seis por cento), ao ano, poi si>
mestre, contados pelo Banco so».
bre os débitos verificados, seráo
levados & conta da Estrada •
por ela diretamente liquidados.

Art. 6o — O presente decreto-
Iet entrará em vigor na data d«
¦sua publlcaçáo, revogadas as dis-a) — ao acabamento das obras

do edifício da estação D. Pedro II posições em contrario.'
e sua completa aparelhagem;

b) — á aquisição, pela referida
Estrada do acervo da Companhia
Oeral de Material Rodante S. A.
lantigas oficinas Trajano de Me-
deiros & C.), nos termos e con-

t%T,í°nTm^en- 
2AU' d0| Até o dia 20, a Carteira

c) — & equtsição dos "stocks" __ Importação e Expor*
de materiais, maquinarias e obras

Importação de fçlh*
de Flandzes

em andamento nüo compreendidas
no laudo de avaliação do acervo

dente à avenida Atlântica n. 1026, da mesma empresa, por preço a
com ferimento na região occiplto- ner acordado, mas nao superior a
frontal e escoriações generalizadas. 2.500:000$000.

Todos os feridos foram socorri,
dos no Posto Central de Assisten-
cia.

tação do Banco do Bra-
sil receberá as declara"

çõés já solicitadas
.,„-.-,. ,i Comunica-nos a Carteira de Ex-Art, 2o — Fica revogado o de- _,_,„.„„.„ „ r—-,—t«-x~ ,i~ -_>__-_.

. , »,„ _ s j„ _u._ 1 portaçao e Importação do Bancocreto-lei n. 2.111, de 5 de abril | %n _,*__„ — £_„%-»- „_ A„_„
de 1940

Aspecto dos canos sinistrados no local do ãenas+re. Em
cima, o auto do Socorro Urgente, e, em baixo, a "limousine"

— particular |

ÚLTIMA HORA ESPORTIVA
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Estrearão no dia 17, os brasileiros
A tabela aprovada pelo Congresso do XIV Cam-
peonato Sul-Americano de Futebol designou os
argentir_5«s para o nosso primeiro encontro em

Montevidéu

Concurso no IP ASE
CHAMADA DE CANDIDATOS A

MENSAGEIROS
Deverfio • comparecer, com urgência,

no 2,o andar do edificio sedo do IPASE,
os candidatos a prova dc habilitação
de mensageiro extranumerarlo, que
ainda nao receberam o respectivo
cartão de identificação.

Como Ja foi noticiado, essa prova
e.ríi -realizada, sexta-feira próxima,
dia 9, às 20, horas, no Colégio Pe-
dro II (Externato), na rua Marechal
Floriano' Peixoto, n&o sendo permitido

ingresso de candidato que nao
apresente no local mencionado o re-
ferida cartão de identificação.

CANDIDATOS A AUXILIAR-
DATILOGRAFO

" 
Deverão comparecer ao 2.° andar do

edltlclo-sede do IPASE, das 10 as 18
horas, nos dias abaixo discriminados,
os candidatos a prova de habilitação
de auxlllar-dattlógrafo extranumerarlo,
afim de receberem os cart6es de iden-
tlflcação.

Os candidatos dever&o spresentar-so
na ordem seguinte :

HOJE, dia 8 — Inscrlçòes números
a 650.
AMANHA, dia 9 — Inscrições nume-

ros 651 e 1333.
Não foram aprovadas as seguintes

inscrições : 141 ~ Leonor Fontes Cotia;
179 — Regina Braga; 183 — 8aflra:
das Neves Quadros; 262 — Franclsca
Freire Honorlo; 399 — Carmem Fer-
nandes Cardoso; 580 — Alaide Huet de
Bacelar Pinto Guedes; 878 — Cecília
Derouineau" Antunes; 738 — Newton
de Sousa Leão; 829 — Rute de Sousa
Dantas; 844 — Glselia Tavelra; 918
— Maura Tavares de Lima; 9J8 —
Ildeberto Martins de Oliveira; 991 —
Dolores Furstenberg Veras; 1.320 —
Noemia de Campos Melo.

As provas de português e materna-
tica serão realizadas no próximo do-
mlngo, "dia 11, fts 8 horas da manhã,
no Instituto de Educação, na rua
Marlz e Barros,

Art. 3o — Fica o Banco do
Brasil autorizado a debitar no fim
do primeiro semestre de cada um
dos cinco exercícios financeiros,dos oinco exercícios financeiros, "^° "^ :"„"_,,_ ,{'
a partir de 1942, à conta "Despesa 1 cao de ioV™& ** ^^if \j- TT.eee.e, „ e_...,„„-e_ _„i aue receberá, ato o dia 20 o

do Brasil, por intermédio da Agen.
cia Nacional: "A Carteira do B*-
portaçao e Importação do Banco
edo Brasil di ciência a to-
dos os Interessados na importa-

d*
da União", a Importância de
11.000:000?000, destinada ' à amor-
tlzaçao do crédito a que se refere
este decreto-lei.

Art. 4o — Os recursos neces-
iiarlos ao fim referido no artigo

quo receberá, ató o dia 20 de Ja-
neiro corrente, as declarações sol>_
citadas em aviso anterior, dlvul-
gado pelo radio e pela Imprensa,
sobre as suas necessidades do re-
ferido material no ano de 1942.

anterior correrão à conta da sub- NSo sera objeto de consideração
venção que for consignada, noi qualquer declaração apresentada
Orçamento Geral da Unlao, ãldepois daquela data".

A PÉROLA ORIENTAL
Jóias, relriíloi • outro» artlgoi-propiloi para _ presentei.
Grande e lindo sortimento de anil» íe¦ «au., ôculoi. eom
erau desdo J.OSO0O. Avlam-Be receita» de ótica. — RICABDO_.au ._ o ADGDSTO BIATO.

AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 54
Entra Andradas e Conceição.

MONTEVIDÉU, 7 (U. P.)—Eea-
llzou-se, hoje, uma reuni&o de de-
legados uruguaios ao Congresso
da Confederação. Sul-Amerlcana
de Futebol, srs. Raul Blenglo Sal-
do, Juan Jacobo e Antônio Grag-
gia, afim de trocar idéias acerca
da modificação da data do décl-
mo quarto Campeonato Sul-Ame-
ricano de Futebol. Depois de lon-

, gos debates, nos quais se teve em
S-sko _)JF?tEbà? sogro 

reç° o '# f *» ».«&$ «°
DlSSB O réu que, ao ler a notici» Wni.nrtor mio riímrl». finfrentar n

Setuagenaria desa*
parecida mistério-

samente

PROPAGANDA NEGATIVA
Os métodos de propaganda

comercial, de uso e abuso, ao-
bretudo de abuso, aliás, nas ra-
dlodifusoras cariocas, sao real-
mente negativos, por indisporem
a gente com os produtos e cs-
tabelecimentos que . apregoam.
Duvido que alguma possível
freguesa daquela casa especta-
llzada em eivjiovalà para noivas
não so arrependa a tempo, de-
pnls de ouvir, repetido a curtos
intervalos, o diálogo irritante,
quase besta, ató: "A senhorlta
Nona aceita o senhor Roberto
como aeu legitimo esposo 7" A
lndlgitarla sonhorlta Nena res-
ponde, então ; "Aceito, sim".
E a seguir : "O senhor Roberto
aceita a sonhorlta Nona como
sua legitima esposa?" O rapaa
ronco.da: "Açoito, sim". Todo
esse palavrorlo arrastado, que
figura uma cona matrimonial.
serve aponn* de preâmbulo ao
vardadolro anuncio, foito assim:
a «onhorlta Nona, JA sonhora
líniiortn, mostra its amlgulnhas
ei rnnpnotivo enxoval o dlnj toda
«atlsfoltai "Nfto acham lindo?
Pol» foi comprado na "BoIqbii",
run Urugunlana". Sol iln varia»
|ii*ii'iiiiin, por outro lado, quo JA,
rtclxnraiii 'In comprar rtetorml-
nilelll jm f.l ii iln|illfl'l<'la, do fiiln
BXQolínte, aborrooldai oom uma
fnmllla Inteira i|ii» riirtlofonloiv
manti proaonliava um hiiun qua*
Miiiniie», Prfmilroí fiilnvn o
liiqulnlmi "Aiiiiiiiinii-iiiie, nu tido

Ricardo PINTO
ca, digamos, da repercussão da
propaganda .radiofônica, multo
diferente de qualquer outra, por
ser de audição obrigatória. O
anuncio representa um ônus,
para o radiouvlnte. Ônus ao qual
se submete invariavelmente de
má vontade, é claro. Leogo,
deve ser reduzido ao mínimo,
para ser menos Impertinente. ,
Deve ser reduzido, em suma, a
um simples "slogan". Derrama-
do e barulhento, torna-se desa-.
gradavel. Torna-se negativo, mes
mo. A nossa radiodifusão vive
exclusivamente da propaganda
comercial, • é certo. Ninguém
Ignora, de resto, que, tlrante
uma 041 outra exceção, vive em
dificuldades pecuniárias. Mas 6
necessário convir quo nfto pode
transigir com o péssimo gosto
da olientela de baleio, adstrita,
eomo se presumo que esteja,
a uma orlontaçllo de fundo oui-
tural. Quem quer que possua
aparelho do onda» curtas podo
verificar o contraste, ouvindo,
por oxomplo, a» omlsRora» ar-
gentlna», que se oustelam bó
oom a renda da publloldado,
tambem, Nfto e»outaríi, «egura-
mento, nenhum dldloRo como o
da «enhorltii Nena. Menolonol,
do proprtílto, a» eml»»ora» ar-
(teiitliinH, para aoreflcontar quo
tôm mullo» ponto» de • oonlauto
oom nu no»«a«, A oomnçnr po*
In» |ii*ii|(i'iiiiiin;i»M, lünqunnto nu
iiiiiiim» muniu NiniililiilmM mola
í|iip«, «qiinln» moiim fungo» nm

do crime, chorou de emoç5o, lamen-
tando a morte ds Abilio João Ramos, a
quem considerava "um se„undo pai".

A ACUSAÇÃO
Após a leitura do relatório, feita

pelo Juiz Ari Franco, usou da palavra
o promotor Colares Moreira, quo sr-
guiu contra o acusado as agravantes
de superioridade em força e em arma,

O promotor, em sua acusação, disse
que o réu era um cínico e procedeu
com inqualificável perversidade, na
pratica do crime.

Examinando a prova testemunhai, ó
representante • do Ministério Público
disse que o réu e sua esposa, Maria
Ramos Ribeiro, ajustaram as ísuas de-
claraçfies, antes de prestar depoimento,
no sumario de culpa, em Juízo.

Demonstrando tal afirmativa, o dr.
Colares Moreira comparou o depoi-
mento'quo Maria Ramos Ribeiro pres-
trou no inquérito policial, onde acusa-
va o marido, com o depoimento feito
em Juízo, procurando inocentá-lo.

Na policia, falando a verdade, dis-
sera quo vira seu esposo dar duas fa.,
cadas na vitima, que ainda gritou: —
"Estou morto!*'.*

— "Qu» — salientou o sr. Colares
Moreira — só mesmo quem visse a
cena poderia Informar quo a vitima

<¦¦• f-etie dois golpes, porque,
a simples exame do cadáver dava a
impressão do que a morte fora cau-
saía, apenas, por uma facada. 84
mais tardo, onze dias depois do crlmo,
foi que o laudo do oxame cadavórlco
chegou \ policia, revelando quo, «po-
sar do haver somonto um ferimento,
os golpes fornm dois, porque foram
dados no mesmo lugar.

A DEFE8A

Equador qúe deveria enfrentar o
Uruguai no próxnmo sábado e
que. chegou a esta cidade no dia
de hoje, decidiu aceitar a progra-
máção proposta pelo selecionador
uruguaio, sr. Inácio Bazzano, a
qual deverá ser proposta na ses-
são que hoje realiza o Congresso.

Apesar, disso decidiu-se fornecer
15 passagens de avião aos Joga-
dores peruanos, afim de quo ém-
preendam . imediatamente a tra-
vesslà aérea de Santiago do Chile
a esta capital, apressando, desse
modo, sua viagem. Os restantes
componentes da delegação perua-
na fariam a viagem pelos meios
de transporte comuns. ,

De acordo com a prògramaçfto
uruguaia, o certame será lnaugu-
rado no sábado, dia 10 do( corren-
te, Jogando então'os uruguaios e
chilenos, e no domingo, dia 11 eie-
tuando-se um encontro entre as
equipes da Argentina e do Para-
gual. Posteriormente, no dia 14,
reallzar-se-fto duas partidas, sen-
do uma entre o Peru e o Paraguai
e outra, entre o Brasil e o Chile.
O Equador deverá Jogar na quln-
ta-felra, dia 16, enfrentando o
Uruguai,,

A TABELA APROVADA
MONTEVIDÉU, 7 — (U. P) —

O Congresso do XIV Campeonato
Bul-Amerlcano do Futebol, iipro

Sábado, 7 ou domingo, 8 — Ar-
gentlna x. Uruguai.

MARIA LENK COMPETIRA'
COM HEI/ENE RAINS E
/ GLORIA GAIXES

NOVA YORK, 7 (U. P.) — O
Jornal "World Telegr_.m", comen-
ta, sob o titulo de "Reallzar-se^á
nesta capital uma sensacional
competição de natação*', com o
comparecimento da nadadora bra-
sileira Maria Lenk, durante sua
"tournée" pela .União, e revela
que a campeã Helene Rains com-
petirà com ¦ a nadadora Maria
Lenk, nas provas organizadas po-
Ia ¦ Associação Feminina de Na-
tação, que terão lugar nesta cl-
dade, no dia 15 do corrente mês.

A senhora Elsie Vits treina-
dora da Associação Feminina de
Natação, manifestou ao corres-
pondente do "World Telegram" :
"Tive ocasião de estudar o es-
tilo da senhorita Lenk, antes de
quo partisse para a."tqumêe" e
comprovei que pratica o estilo
de peito "borboleta" e que seu
ritmo,. é metódico, como o' dos
relógios''.

Assinala - a informação que a
nadadora brasileira bateu o "re-
cord" mantido pelo espaço de 10
artos, por Kathryn Rawl, das 400
"jardas" de estilo de peito e que
na noite seguinte estabeleceu um
novo "record" para as 400 "Jar-
das" .tambem em estilo do peito.

Alem de. enfrentar a nadadora
Helene Rains, Maria Lenk eom-
potlrá. tambem com Gloria Gal-
les, nas 100 "jardas" de costas,
prevendo-so vantagens para a na-
dadora brasileira.

£*¦¦•'¦¦•'•.\ ¦•^w<•:•^•^>:¦^^y-r-^:•^:•:¦x•^y¦:•^:•,y¦^^c¦:.^:.:.^^^:.v.v.:<.:¦^^>^:.^^¦^^^

i^BKl ^^^ _^vSl i^Jíi--^K>$*l Algumas gotos de
V_5S_^^*^_^_í^^ '7 «^^-N^SfcJr Lavolho diária-

-*J-H' / .$¦"?.>."''"""^ tionam a vista;
Lj^ 

' 
W restituem-lhe o

¦^^^._t;-// bem-estar. Expe-

-—m*—^—~— ,___ ,^__\_^_\ ' **'

I "^áfe^R..iarÍ) deiitararé;J
1 ...

vou o sogulnte programa do par-
A seguir, usou iia palavra o nrtvo. I tidas para a renllíiaçfto do referi-

gado Bernardino Pinto Oomos, dnfcn-| f|() tornnio:
«or dn aouiiado, . ct_hniin 10 — Urusual x Chtlo,Em sua defesa, o oausldloo ne-jou Bivnnno, io — "_»«"""» "n"°*
qu» o itu oonutltulnti. tlvesso proten- Domingo, 11 — Argentina x Pa.
dldo matar o sogro, plolteandn, _ »». | riiRiml

A_ sra. Maria da Concei- ,
ção Fernandes (assinala*da), em recente retrato
tirado com outras pessoas

ãe sua família
Desapareceu misterie_samente há

seis dias, deixando a sua residen-
cia completamente aberta, a viuva
Maria da Conceição Fernandes, do
cor branca, com 70 anos de Idade
e moradora à rua Ribeiro de An.
drada n. 286, em Bangú.

Os seus filhos, aflitos, solicita,
ram providencias ao 27.» distrito
policial, tendo, porem, aquelas au-
toridades deixado de tomar conhe-
cimento do fato, alegando que pa.
ra tal fim náo possuía recursos.

Cansados.de apelar Inutilmente
para' outros departamentos da po-
llcla, os parentes da desaparecida
vieram à nossa redação afim de so-
licitar auxilio aos nossos leitores.

Qualquer Informação a respeito
poderá ser comunicada para o sr.
Severlno Ferreira Campos, à rua
Andrade Araújo n. 237, em Osval.
do Cruz.
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SAbndo, 17 — Argentina x Brn»
ali,

Domingo, ÍB — Ohlle x Pnrrt.
Cjunrtn-folrft, 31 — Brnsll x Pc

rú,
iiriiiiiiiil x l'iM*ii'_uiil,
Qulntft.fnlrn, 39 — eVnrnuum x

(.'iiiiie e Araentlnn x XIf|tmdnr,
flAbndo, 34 — UniRtml x nrnill,
Domlnso. 311 — Pnrnstml t

Bniisdor « Aruentlnn x Pnrrt,
CHinHn-mirn. 3B — Peni x Kf|Uii«

rior,
libAdOi Ul — UriiBUftl x Pwrt,
THimlnn», lfi -- Bf|iindor x nrn»
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Dr. Duarte Nunes
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NOVOS RUMOS PARA
A GUERRA

Hoje o CINEAC GLORIA apresenta o encontro entre
o "premler" britânico Churchill e o "leader" üa De-
mocracla Roosevelt, nos Estados Unidos, para traça-
rem os novos rumos da guerra e da paz - No progra-
ma uma nova aventura de Popeye e uma velha re-

mlnlscencla de Garlltos
mo, « o;, n, h.) — Novo* rumoi para •* mierm « .«m « p«Xe

f lt iii» tiiMlIvnn -dií itnunnlrn enlrn a "|ii*ninlei*" brllAnlr.o • n "Inndoi"
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d< icivlilMdf» mit.ru ii Miiiimt, Nit iiniurNinn, «lem dw ounoilaftdíi
iiMiiielliilK, mim iiovm avanlurfi d" l'»p('yn * umn velhn remlnltcenteh
llll cmilliin N ri

As surpresas do destino
A vida vale pelos imprevistos. Se tudo neste mundo fosse

esperado e se tudo o que fosse esperado se realizasse de
acordo com as previsões estabelecidas, a vida perderia todo o
encanto e melhor fora, então, que a gente nascesse sem her-
vos sensitivos.

O profeta, que tem o dom de antever o futuro, por isso,
deve ser up» individuo indiferente à vida. Ele já sabe o aue
vai aconte |2r e, nessas condições, pode passar os seus dias
dormindo, porque é dormindo que se espera melhor.

Felizmente, todas as previsões falham e os próprios pro-
fetas, lá muito no fundo de sua concicncia, mantêm sempre
uma dúvida inquietante a respeito da segurança e infalibi-
lidade de suas profecias.

E' preferível que assim seja, porque, do contrario, cada
um de nós seria um profeta e cada qual saberia tranqüila-
mente o que lhe iria acontecer e todo o mundo, então, vive-
ria deitado, aguardando calmamente a realização dos seu»
sonhos. Isto não seria de todo mau, se, a medalha tivesse
um lado só. Mas a primeira conseqüência da preciencia do
futuro seria o triunfo total do fatalismo. E ninguém mais

quereria trabalhar. E nós não teríamos o que comer. E a
humanidade desapareceria por inanição.

O encanto da vida está na ignorância do que virá ama-
nhã. Um fato previsto e realizado tem sabor de sopa requen-
tada e sempre dá a impressão de jornal velho."\ *' ,

O profeta, entretanto, é um sujeito necessário. Há muita

gente que leva a serio o profeta e toma precaução sobre o
futuro. No fundo, essa gente não acredita muito no profeta,
mas, por causa das dúvidas, toma as suas providencias para
aguardar o futuro. E uma boa parte da humanidade vive a
custa das migalhas armazenadas pelos previdentes que acre-
ditam nos profetas.

Se nós pudéssemos tor absoluta confiança nas previsSea
do tempo, fechariam todas as fábricas de guarda-chuvas do
mundo.

A inquietação pelo porvir é uma das maiores garantlaa
para a tranqüilidade da vida.

¦¥•
Espora o peor — eis uma fórmula do felicidade, porqua

o peor ainda não veiu...
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0 outro
O homem A um tor xoolal. O no-

mem foi frito pnra ajudar o oul.ro,

A companheira
A mulhor 6 o. bôa companheira,

do homem, Maa, om todo cano, 6
O ruim 6 quo todo* querem Her o molhor andar *ó do quo bom acoq}.

outro. » ' panhado.

REPÓRTER DA TELA N/ 29 - D. N.

A guerra e a paz
A paz ó umn coton Ino liou que, pnrn conscflui-loj

oh liniiiPiiH nfto «vacilam em fn&cr n. fluerro. R a
guerra «r* de»cujmo hó pei» lembrança dc que ludo
acabará em pu*.
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um sedutor romance
cm deslumbrante

\^&wft&4mifa4^A
"OCIRlOtnat.-LÍBERO 

tüXARDO.
S-PAULO^^FEIRA NACIONAL
DÊINDUSTOIAS':ofualidadcsJ\-
GROflLMCS. "FIXAÇÃOOO
tIOMEM RUPAr.nduròlTU-
PI f UMES 58ASILEIROS,

Jlm, & & Jlm.

Quinta-feira, 15,
não 22

Publicamos ontem, como "man-
chette" desta secçEto, noticia refe*
rente à apresentaçio, com o filme"O crime de Mary Andrews", no
Metro-Passeio, de um "short" em
relevo "Assassinato Metroscóplco"".
Erramos, entretanto, quunto &
data: nSo será ciulnta-felra, 22,
mas quinta-feira, 15, ou ceia, a
próxima quinta-feira.

Cartazes novos no Me-
tro-Tijuca e no Metro»

Copacabana, hoje
NO METRO-PASSEIO CONIINIJA "MED

QUERIDO MALUCO", ENORME
SUCESSO DE RISO

E' hoje que o Sáo Luiz, o Carioca e o Odeon'começam a. sxibir Aioma". um jitme colonao, interpretado 'per
Dorothy Lamour 

Veja este filme com ah
guem que você ama!
Na próxima semana o nosso gran-do público terá oportunld.ule do assls.tir a mais tíela do todas as películasdo ano.
"A floresta encantada", é o titulodessa encantadora película que cosíala de todo um passado íohz, da

primeira mulher amada, do primeirobeijo, das primeiras jurns de amor.Essa película nos fala de quandoa mocidade, ainda amedrontada, se-
greda, num murmúrio, as primeiraspalavras de amor e sente as emoçõesdo primeiro beijo, das primeiras carl-cias do eníe amado.

"A floresta encantada", baseada noromance "Imddle", de Oene StrattonPorter, é um filme que lhe fará re-cordar toda a mocidade — toda» a»emoções do seu primeiro amor. >"A floresta encantada", com TlmHolt, Virgínia Gllmors e Joan Carrol,será, de segunda-feira em. diante, ocartaz do Colonial.
Esta semana o Colonial exibo "Zan-

dunga", com Lupo Vele<.

Errol Flynn-Basil Rathboneem "As aventuras üe RdbinHood", hoje, no Pathé
O São Luiz, Carioca e
Odeon começam a exi-
bir hoje "Aloma", o fil-
me colorido de Dorothy

Lamour
Desde que Cccll B. de Mills "abriu"

o Mar Vermelho em 'Os Doz Man-damentos", reproduzindo a passagembíblica de Moisés e os hebreus, poucasTezes a tela nos mostrou cenas taoImpressionantes como rs que vere-
mos cm "Aloma", o sedutor romance
da Paramount que o S. Luiz, Carioca
6 Üdeon começam a exibir hoje.

Alfred Santoll, o diretor do "Ale-
ma", utilizou-se das filmagens daserupções do vuletio Krákatoa. que cs-
tnvum nrqulvntlas nos cnudlos da Fa-rnrnnuiii; e nelas se baseou para a
ílel roproduçfio da cenu tíamesca t;ue
apurtcií muna das cenas mnis cnio-
oloiuiiites daquela película. Até o de-
taiho dos nativos, correndo em pímlco,•tcrrorlzados pelos icrrlve(s efeitos |lo» terremotos contínuos, iol ílctmcn-
te reproduzido cm "Aloma", o rm-
polcnnto espetáculo 1'r.matlo am oure*
naturais quo nos i agora moinando,
com Dorothy Lamour a sedutora es-
trda do "sarong". e Jon H»lli qua JáIriibialhou ao seu Indo cm "O raia-
eín", formando u iuplu mnis enca-i-
UUor» do cinema moderno.

¦
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Tim Holt c Virgínia Giimo-re, interpretes de "A floresta encantada", üa RKO
que o Colonial exibirá '

segunda-Jeira

Johnny Weissmuller, o heróide "O lilho üe Tarzan", gueo Mefro-Copacabana exibea partir de hoje
Mudam cartazes, hojo, o Motro-Tl-luca e o Metro-Copacabana, apresen-tando respectivamente "Adeus, MisterChlpsl", de Robert Donat o GreerQarson, — e o "O filho d» Tarzán",de Johnny Weissmuller e Maurccn0'Sulllvan, naturalmente, ma» deitaveü ao lado de um garoto notável,John Sheífield, um estupendo allata-zinho de 5 anos. Detalhar os valoresdo "Adeus, Mister Chlpsl", que hojsocupar a tela do Metro-TIJuca, pare-ce-nos desnecessário. Toda a gente JSsabe da beleza inesquecível dessa fll-me belíssimo, um dos mai» humano»e artísticos que Já se Ilzeram, e todaa gente Já sabe que a "performance"

de Robert Donat, como Cbips è umadas mais empolgantes e real» atéhoje realizadas por qualauer artista.Destaque-se, apenas, que chegou o diado público da Tijuca ver "Adem,. Mis-ter Chlpsl", filme de que sempre ssorgulhará a Metro Qoldwvyn -Maver.Mas "o filho de Tarzan", no Metro.Copncabana, encontrará tnmbem pú-blico simpático, estamos certo», n&ohavendo dúvida de que o .atietazlnhoJohn Sheffleld aerá responsável porgrande parte desse agrado, tnl» aasuas proezas na eletrl-ante historiade o filho de Tarzan". Em ambosesses cinemas será exibida a mal»recente edlçáo de "Noticias da Dia",recebida por via aérea e contendo o»mais palpitantes fatos do momentontcrnacional. No Metro-Passeio terámiclo hoje a segunda semana — eque semana alegre tambem serál —do Meu querido maluco", quo tacto

Estréias, Primeiras
e Reprises

"ffiís de ser minha", ama-
nhá, no Regina, pela

Companhia Palmeirim
Palmelrlm, que hoje realiza no' Re-

gln» os três últimos espetáculo» de"Qua tanto homem!", de Munhoz Seca,
representando essa hilariante come-
dia às 16 hora» a preços reduzidos, e
à noite,' em duas sessões, anuncia para
amanha, à noite, do1» nconteclmen-
tos: a "premláre" de um original bia-
sllclro, "Has de ser minhaI', bem íel-
ta e engraçada comedia de José Van-
derlel o Daniel Rocha, e a estréia,
como comediante, de Oastáo do Rego
Monteiro, o festejado, "broadeaster".

Palmelrlm vai, > assam, relutando e
vencendo os eternos tropeços depara-
dos entre nós para a boa marcha dos
assuntos da cena, e com o apnlo do
público prossegue na sua temporada
do teatro da rua Alclndo Guanabara,
na Cinelândia.

A Companhia Vicente'Ce.
lestino apresentará, ama.' nha, no Carlos Gomes,

"A mulher do pa.
deiro»

V amanhã, as 20 e is 22 horas,
que no testro Carlos Oomes, Vicente
Celestino apresentará ao seu público
em primeiras representações a espe-
rada burleta-revlsta-carnavalesca 'A
mulher do padeiro", em i atos e 20
quadro», com músicas de vários com-
posltores. Vicente Celestino terá no
desempenho os principais papéis, tra-
balhando tambem na peça Durvallaaa
Duarte, Ital Pirajá, Brandão Filho,
Otávio França, Jandlra Santos, Fio-
ripes Rodrlgue», Aríete Lesicr, José
Mafra e outros."A mulher do paduaro" terá estes
qusdro»: Infinito — Fronteira do ln-
flnito — Padaria — Fachada do tea-
tro — Teatro — Palhaços — Baiana»
(baile) — .Do que você escapou —
Baile Rtamêa — Anedotas — Alta eu-
gestáo — Baile Índio — Baile no fun-
do do mar — Ital (cortina) —• "La
canga" — Baile mexicano — Durvail-
na — As Américas — Brasil* gran*
dloso.

Ollda de Abreu marcou os ensaios a
Sossoff os "ballets" que amanha as*
slstiremos às 20 e às 22 horas, no
Carlos Oomes. No Intervalo da pri-meira sessfio será Inaugurada no"hall" daquele teatro, uma placa co-
memoratlva da passagem de Vicente
Celestino e sua companhia pelo tea-'
tro da Empresa Pascoal Segreto. As-
slstlrSo a essa solenidade cs critico»
teatral». O» cenário» de "A mulher do
padeiro", ato d* Jalmo Sliv», Colomb
S LazarL

Notícias Diversas
Qeneslo Arruda, quo continua com

sucesso sua atuaçáo no palco do Co-
lonlal levará a cena, na próxima oe-
mana, mala um espetáculo..

Desta ver, Geneslo apresentará uma
peça cheia de graça, com o desfilar
dos maiores sucessos musicais para o
Carnaval carioca de 1342."Ondas carnavalescas de 1042", será,
na próxima semana, o espetáculo de
palco no Colonial.

Esta semana a Companhia QeneMo
Arruda está apresentando o disparate
cômico "O baile do lero-lero", quecontinua agradando.

As principal» companhia» do teatro
desta capital vêm distinguindo o Flu-
minense F. Clube com uma concesáo
altamente significativa do. elevado
conceito que lhes merece o corpo so-
dal do campefio da cidade.

Assim, hoje, quinta-feira, os asso-
ciados do Fluminense F, C. podemadquirir os seus ingressos com 50 porcento de abatimento nas sessões das
20 e 22 horas, no Serrador, onde será
representada pela Companhia Iracema
Alencar-Manuel Pera, "A felicidade
pode esperar"...

A Companhia Eva Tador está ter-
minando a sua temporada de come-
dia no Rio. Como última peça encena-
da no Rival, está sendo representada"Crescei e multlpllcal-vos", de Alcides
Maciel e Silvio Fontoura. Ao que se
sabe, a companhia dirigida pelo es-
crltor Luiz Iglezlas, estreará, multo
breve, em Campos, onde Iniciará a sua
ligeira excursáo pelas cidades do in-
terlor.

Jaime Costa estreará nos primeiro»dias de março próximo, no Rival
Teatro.

Sofre do
estômago ?

Esta «epsaçáo de peso, easea gases
que aáo multaa veie» a causa de enxa-
quecas; essas dlgestSes long»» e peno-sssj étsa boca amarga ou essa lingua
¦aburrosa; sào sinal» de dlspepsla ou
gastrlte, que, quando crônicas, faznm
da existência um longo martírio. Es-
¦a» dore» agudas, esse abatimento e
cisa vontade de dormir depois da co-
naida, sáo o reaultado de uma saaper-
acldes (azia) que ae não for tratada
a tempo pode degenerar-se numa íilccra
dificil de eurar. E\ portanto, no inicio
que se deve lutar, lutar contra a»
moléstia» do estômago, tomando dia-
rlamente uma dese de GASTORINA,
antes da» refeições, ou no momento da
dor. A GASTORINA é de «feito tão
positivo que, em geral, as dorea ou amal» torturante sensacio de queima-dura desaparecem em alguns rr.lnutos.
A GASTORINA é absolutamente ino-
fentlva e nào cansa prisão de ventre.
Não ê uma fórmula comum. E' um
produto entalado e aplicado hi multotempo por médicos ilustres que como seu emprego têm evitado milharesde operações de úleera do estômagoe do dáaodeno. Compre a GASTORINAnas farmácias e drogarias desta ca-
pitai e do interior. Concessionários :Laboratório» Fltra • Plsanl •- CaixaPostal 2453 — São Paulo.

(Aprovado pela censura, em 21-3-41sob n.« 174).
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mente, da» 8 à» 18 horas.INSTITUTO DE RADIOLOGIA
Almeida Magalhães

R. OUVIDOR, 188, 8-015. T. 23-8328

sucesso de riso tom feito, contandoaquelas peripécias de William Powellfazendo o Impossível para recuperaro amor de Myrna LojV chegando avestir-se de nobre e austeta senhora— e como tal discutir aam armistíciocom sua sogra, figura estupendamnntevivida por Florence Bates.... Porárir, é Iiapreoindivel não perder "Meu
(iuerldo nuluco".
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RADIOFONICES
Aa 14 horas, pela- Cruzeiro do Sul, teremos hoje

mal» uma audição do Programa Feminino, de llka La-
barthe, um programa da mulher, para e pela mulher.
Comentários, consultas, conselhos, etc, com uma sele-
cionala parte musical, fazem essa programação baa-
tante apreciada. O Programa Feminino é apresentado
todas as terças, quintas e sábados, das 14 às 14,80 hs.

*> 4a

Donos do Carnaval, o "broadeast" da folia, volta-
rá amanhã, às 21 horas, ao microfone da Transmissora.« » .

"Aquarela úo Brasil" apresenta, hoje, às 21,15, na
Educadora, algumas bonitas lendas e canções do folcio-
re brasileiro, oom Gomes Filho, Aríete Machado, Alber-
tlnho Fortuna e Atila Nunes.• »

No desempenho do elenco do "Teatro Pelos Ares" da
P R A fl, teremos hoje, às 22 horas, a peça original de
Carlos Medlna, intitulada "Para o môs se Deu» quiser".

ILKA LABARTHE Nos principais papéis estarão César Ladeira, Cordella
Ferreira, Teresa Costa, Anita Espá, Plácido Ferreira •

Manuel Braga. Direção geral do Piá-®
cldo Ferreira.

Os ouvintes e apreciadores da boa
música terão, amanhã, às 19,30 horas,
oportunidade de escutar mais uma cx-
celcnto audição do ciolo do música bra-
sileira, que a Cruzaüa Nacional de Edu-
cação está levando a efeito pelo micro-
fone da P R D 5, Radio Difusora da
Prefeitura, a da P R A 2, do Ministe-
rio da Eduoaçáo. Esse programa será
dedicado a Alexandre Levi, na inter-
pretação da pianista patrícia 

' Silvia
Guasparl, que executará o Tango Bra-
sllclro e o "Samba", duas «ias mais
famosas peças Co inspirado compositor
brasileiro

A P R H 8 apresentará amanhS., às
21 horas, mais uma audição do seu
programa "Lindas Melodias", na in-
terpretação do cantor Wilson de An-
drade e da Grande Orquestra Slníôni-

ca da Ipanema, sob a regência do
maestro Tomaseli. * *"Melodias inesqueoivels", um progra-
ma de músicas do passado, será apre*
sentado hoje às 22 horas pela Trans-
mlssora. * *

Um/dos maiores atrativos do •*¦..*".••
ma "Teatro por Dentro", que a Ra-
dio Cruzeiro do Sul apresenta é, sem
dúvida, a serie de entrevistas feitas ao
microfone com os nossos artistas e es-
critores. Já foram apresentados ao pú-
blico, nesse Interessante "broadeast":
Paulo Magalhães, Gelsa Boscoll, Ma-
teus da Fontoura, Freire Júnior, Dul-
cina de Morais, Bibi Ferreira, Elza Go-
mes, Flora May, Simões Coelho, Alma
Flora, Salú Carvalho e muitos outros.
O programa "Teatro por Dentro" está
no ar todos os dias, das 18,30 às 19
horas, apresentado e dirigido pelo Jor-
nallsta Anselmo Domingos'.

PROGRAMAS PARA HOJE
HORA DO BRASIL

(D I P)
Suplemento musical para a "Hora do

Brasil" do dia 8 de Janeiro:
Concerto pela Orquestra Sinfônica

Brasileira, dirigida pelo maestro Ella-
zar de Carvalho.

— Ellazar do Carvalho: Sonata mo-
notemátlca - para violino e orques-
tra: Santlno Parplnelll.

— Verdi: Prelúdio da "Traviata".
— Batista Siqueira: Improviso.
— Francisco Braga: Marlonette.
— Newton Padua: Giga.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

(P R A 2)
19 — "O dia de hoje há muitos anos"9.» aula do Curso de Inglôs, orga-

nlzação do professor Climerio de OH-
velra Sousa. 19,30 — Através dos 11-
vros - programa Ktero-muslcal sob a
direção do profesro Roberto Seídl. 21Transmissão da ópera "Lucla de
Lammermoor", de Donlzettl.

DIFUSORA DA PREFEITURA
P R D c

18 — Jornal dos Professores — Su-
plemento musical — Programa sinfônl-
co. 19 —• Suplemento musical — Pro-
grama de canções e programa de or-
questra. 21 — Jornal da Prefeitura —
Suplemento musical — Programa ins-
trumental. 21,30 — Programa lírico.
22 — Programa de orquestra, 22,30 —
Programa sinfônico.

MAYRINK VEIGA (P R A 9)
18 — Garoto e os 4 Diabos — Zllâ

Fonseca. 18,30 — Nhô Totico. 19,20—, Zllá Fonseca, Nelson Gonçalves,
Virgínia Lane, Garoto e 4 Diabos. 21Ela e Ele, Carlos Galhrado, Você
leu ? 21,30 — Alvarenga e Bentlnho.
22 — Comentário de Gilson Amado —
Teatro pelos Ares, com "Para o mês,
se Deus quiser", de Carlos Medlna.

EDUCADORA (P R B 7)
19 — Provérbio do dia — Estúdio

com Lolita Novarro, Haidóe Marcon-
des, Mario Morais, Norma Cardoso, Al-
bertlnho Fortuna, Suzana Toledo (pia-no, Luclono; bateria, Manteiga; dupla
Lolita França o Murilo Caldas. 19,15Sorlso na Historia. 21 — Cartaz
do dia. 21,15 — Aquarela do Brasil,
com apresentação do Gomes Filho. 21,30Carnaval B-7. 21,45 — Ondas curlo-
«as. 22 — Galeria dos amigos do Bra-
sil. / 23 — Retrospectos — Radio-re-
vista. i

GUANABARA (P R C 8)
18 — Momento espiritual — Progra-

ma de estúdio Canta Mocidade' —
Conjunto reflonal de Mario Cortez,Diana Marcai, Silva Filho, Dulce Pe-
reira, José Soares, Alceu de Sousa, Ma-
delú de Almeida, Alda Branca, Iolanda
Santos e Rubeira. .19,30 — Programa
árabe. 21 — Suplemento musical da
nolto. 23 — Boa noite.

VERA CRUZ (P R E 2)
18 — Saudação angélica. 18,10 —

Hora do Crepúsculo. 19 — Programa
para o Jantar. 21 —- Programa va-
rlado. 23 — Final.

RADIO CLUBE (PRA 3)
19 — Luiz Gonzaga. 19,10 — Ante-nor Soares. 19,25 — Conhecimentos em

gotas. 19,30 — Helenlnha Costa. 19.45O dia na Historia. 19,50 — LuizGonzaga. 19,55 — Assunto para con-

versa. 21 — Antenor Soares. 21,15Helenlnha Costa. 21,30 — Recital
de plano de Maria do Carmo. 22 —
Hora da Inglaterra. 22,30 — Comenta-
rio de P R A 3. 22,36 — Valsas vle-nenses. 23 — Final.

NATIONAL BROADCASTING
(NOVA YORK)

(WRCA — 9.670 ks., 31,02 metros)
(WBOS — 11.870 ks., 25,26 metros)
(WGEA — 15.330 ks., 19,56 metros).16,30 — Noticias para Portugal; 16,45Crônica sobre os acontecimentos

mundiais.
W(RCA — 16.150 ks., 19,8 metros)
(WNBI — 17.780 ks., 16,8 metros)
(WBOS — 11.870 ks., 25,26 metros)
18,30 — O mundo hoje; 18,45 — Me-

lodlas da Broadway; 19,15 — Atuallda-
des Cientificas; 19,30 — A música ao
alcance de todos.

(WRCA — 15.150 ks., 19,8 metros)
(WNBI — n.780 kc, 16,8 metros)
20 — Radio Jornal da NBC; 21,16Americana musical.
(WBOS — 11.870 ks., 25,28 metros)

21 — Noticias; 21,15 — Conjunto vle-nense; 21,30 — Atividades brasileiras;
21,45 — Música de dansa.

BRITISH BROADCASTING
(GSB e GSE — LONDRES)

19,30 — Anúncios em português e es-
panhol; 19,37 — Efemérides (portu-
guês); 19,43 — "Faz hoje um ano"
(português); 21,15 — Comentário em
português, por Almberé; 21,30 — "Me-
lodlas de atualidade", pelo pianistaHarry Engleman; 22 — Palestra emespanhol; 22,15 — Orquestra de Tea-
tro da BBC, sob a direção de Stan-
ford Robinson; 2,45 — Carmen dei Rioapresenta as últimas novidades em dis-cos (ispanhol).

EMISSORA ALEMÃ
(DJQ, DZC e DZE — BERLIM)

18 — Do mundo feminino. 18,45 —
Concerto. 91 — Eco da Alemanha.
19.3D — Revista da Imprensa, por Hans
Frltzsche. 19,45 — Noticiário em ale-
mão. 20 — Noticiarei em português.20,30 — Melodias de óperas favoritas,
Interpretadas por exímios cantores.
21,15 — "Hamburg, Ahol 1", um Inte-
ressante programa, apresentado nela
emissora de Hamburgo. 22,15  2.o
noticiário em português. 23,30  Con-
certo variado, executado pela orques-
tra do radio vlenense.

ASSUNTOS ORIENTAIS
Resumo telegráfico

de ontem
A RAF do Egito destruiu na Sicilia

44 aviões Inimigos.
As tempestades diminuíram at

atividades bélicas na zona, de Age-
dabla.

Os britânicos atacai.-, violenta-
mente a região de El Sollum.

A guarniçâo do Eixo isolada em
Halíaya está completamente cercada
pelos aliados.

O governo do Cglto rompeu as
relações diplomáticas com os gover-
nos de V|chy, Finlândia e Bulgária.

O sr. Serrl Pachá declarou que,
sendo o Egito um teatro' ativo de
guerra, não poderá manter em seu
território, representantes de um go-
verno como o de VIchyy, quo está co-
laborando com o inimigo.

Do exterior, pelo correio
S-gundo uma correspondência par-tlcular recebida nesta capital, os 11-

baneses reuniram-se na Traça dos Ca-
nhões, em Belruth, o, atendendo ao
apelo dirigido à Crlstandade pelo
patriarca do Libano, declararám-se
prontos" para guerrear ao lado da
América e dos aliados.

Os manifestantes nomeanun aim"Comitê de Guerra" pára cuja pro-sidencia foi convidado o príncipeGhalab Cheab, descendente do* fa-.
mosos "emires" do Líbano.

A primeira providencia tomada pelo"Comitê de Guerra" consistiu em re-
dlglr um manifesto aos libaneses re-
sldentes na América, para apoiarem os
países do Novo Continente, tanto tm
homens como em dinheiro.

Comentando a queda do generalWeygand, que era considerado, no dl-
zer dos orlnentals — a agulha da
balança na Aírica — os Jornal» do
Cairo esclarecem que o governo de
Vlchy chamou-o para u-na conferen-
cia política, onde o mesmo foi sur-
preendldo com ordem de prisão.Esse ato do marechal rétain equi-
vale à entrega da África francesa aos
alemães, afirmam os comentarista»
egípcios. *

O patriarca do Líbano que está cn-
cabeçando um largo movimento poli-tlco-rellgioso a favor da Democracia,
dirigiu um apelo especialmente ao»
franceses, no qual dizia que a Ido-latrla é ex-contemporanea e que ossrs. Hitler, Mussolini e Petain, sãohomens mortais, como os outro», enào deuses. *

Foi descoberta na cidade de Alepo
uma fabrica de armas o munições que '
funcionava no bairro de Sulatmanléh.
A policia apreendeu grandes quantl-dades de "stocks" de armas diversas.
Verificou-se, tambem, que a monta-
gem da usina custou milhares de 11-bras e que vários capitalistas seacham ligados a essa organizaçãoilegal. '

. , ' *Após assumir a presidência do go*verno slrlo, o chelq TaJ Eddin AlHusselnl dirigiu-se ao bairro ondehavia nascido e discursando entre amassa popular, declarou quo continuaa ser o homem de um bairro de Da-masco e que está no govorno paraservir ao povo.

Noticias da colônia
Procedentes de São Paulo, encon.

tram-se nesta capital os srs. Michel
Bel Maluf, Wadiha Zattar Iskal tRahal Sadl.

*
Para São Paulo seguiram oi ira,

Issa Sabagh e Ablb Ha-Jnci*
O lar do sr. Elias Miguel Mhlrdanl

• de d. Eva Labahl Mhirduni, real-
dentes em São Carlos. Íol enriquecido
com o nascimento de um menino quitomou o nome de Miguel Mhlrdanl
Neto..

•
Em Plrajú, o sr. Nlcolau Antônio

Arbex e d. Nadlme N. Arbex, lescõja-
iram o nascimento de uma menina quise chamou Marli.

»
.. Em São Paulo, contrataram casa.
mento o sr. Issa Dable, filho cio ir,
Abud Dable e de d. Lianl Dable, e t
srta. Alice Jorge, filho do sr. Jnsl
Jorge e de d. Mabcy Jorge, falecida,

*
Realizou-se em CulabJ, o ênlaei

matrimonial do sr.' Antônio líernan,
com a srta. Antonia Gomes Brasil.

*
Causou profunda conste-nacüo, cra

Carangola, o fnleclmemo sillilto da
sra. Maria Caetana Nissir. esposa da
sr. Salohião Pedro, antigo comer-
clante naquele município.*

Foi rezada em Uberaba, no dia B da
corrente, missa por alma do falecida
sr. Abilio Abrão. *

Esta secção publica, gratuitamente,
as noticias sociais e oa comunicados
da colônia.

DR. KAMIL CURI
MÉDICO HOMEOPATA

(Edificio Candelária)
R. S. José, 85 - 4.» andar • Sala
404. Das 5 às 7 hs. - Tel. : 42-5592.

*#*,*.feHOlVAí*

BOA VISÃO ?
Conoegue comprando . -,. .. f. çcom lentes da OL-ULU-.

CASA IDEAL Ejf,
— R. 7 DE SETEMBRO55

TEATRO CARLOS GOMES
EMPRESA PASCOAE SEGRETO FONE : 32-7581

FACA A BARBA
com
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«V lamina
que custa poucol dura muito.
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AMANHA
1/ sessão ãs 8 hs. 2,a sessão às 10 lis,

PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES SENSACIONAIS DA
BUR-CETA-REVISTA-CARNAVALESCA"A MULHER DO PADEIRO"

Em 2 atos e 20 quadros de
X, com músicas de vario»
compositores. "VICENTE"
— Vicente Celestino; "Mu-
lher do Padeiro" — Durva-
Una Duarte; "Carnaval" —
Brandão Filho; "Inspira-

Sfio" _ Itahy Pirajá."Acacio" — Otávio França.

As músicas de sucesso do
Carnaval serão cantadas
n"'A Mulher do Padeiro".
Bailados marcados por So-
«off — Quadros originais —

Cenários de Jaime Silva,
e Colomb.

Poltrona 6$600
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LAR E NA SOCIEDADE
Quinta-feira, 8 de Janeiro de 1942

Respeite-se ô"bicha"

E' questão freqüentemente deba-
tida a da nomenclatura das ruas,

A jacilidáde com que se dão e se
tiram nomes tem, alem dc outros
menos relevantes, um aspecto tal-
vez grave: revela falta de espirito
tradicionalista, sem' o qual é ex-
ousado pensar em nacionalismo. *

Ainda agora ohega da Baia a no-
(leia de que foi feita às autoridades
municipais uma sugestão no senti-
do de substituir por "Stefan Zweig"
a denominação de um dos jopro-
rfoiiros piiíilfco.. locnfs. Qual deles?
Estamos imaginando um nome bem
brasileiro nas placas arrancadas; e,
mats adivinhamos o efeito, em seu
luattr daquelas, consoantes complt-
cadas, com que o pouo da "Mulata

Velha" embirrura com certeza. .
F, por que essa homenagem ?
porque, 110 seu Hvro "Brasil", o

ilustre viajante incluiu um capitulo
sobre a Bala, cujas belezas eial-
tou Motivo de gratidão, ajlnal.

Mas sc á assim, se ie trata de
agradecer a quem quer concorrer-
vara maior renome da Baia, vamos
nor ordem. Há, na "blofta", quem
dera ser atendido primeiro: os srs,
Ari narroso e Norival Caimi e a
ira Maria do Carmo Miranda, mais
cmiliccida por Carmem Miranda,
— L.

£ (j/me oowztò
—~~Jo\ è&nol Jbm&S-
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nascimentos
JOAO. — Está au;nen(ado o lar do

ir F Camilo B. de Sonsa e de sua
esposa, sra. Elza V. de Sousa, resi-
dentes em Araras, Estado de São Pau-
lo com o nasthncnto de um menino
qúe recebeu, o wme de João.

inivcrsarlos
Fazem anos hoje:
O sr. Cristóvão de Alencar

Sr Paulo Lira, diretor de DlvI-
sSo do DASP

Sra. Crlselldo Caldas do Sá, es-
posa do sr. Ronaldo de SA, funcionário
do Banco do Brasil,

_ Fez anos ontem a menina Leda
Boatri_, filha do casal Otavlo-Beatrlz
de Oliveira.

Sr. Osvnldo Marcondes do Ama-
ral, estudante de arquitetura ha Es-
cola Nacional de Bolos Artee,

CASAL SEBASTIÃO FRANCISCO PE-
MURA — O sr. Sebastião Francisco
Pereira, funcionário : da Diretoria dá*
Moto-Mccniilznção do Exército e sua
esposa, sra. Argentina Rodrigues Pe-
reira, festejam, hoje, o 28,° aniversa-
rio de casamento.

Homenagens
MINISTRO MARCONDES FILHO —

Em rci;osijo pela sua recente nomea-
cão pra dirigir a pasta do Trabalho,
os amlüos do ministro Marcondes Fl-
lho oloroceram-lhe, ontem, no Restau-
rante Lido, um Jantar, que decorreu
dentro de um ambiente da mais altw
cordialidade. Ao ágape compareceram
as figuras mais representativas do
mundo oficial, diplomatas, homens de
letras, Jornalistas, notando-se entre os
presentes o.s ministros Osvaldo Aranha,
Eurico Dutra, Arlstides Guilhem, Sousa
Costa, Mendonça Lima, srs. Vasco Lei-
tão dn Cunha e Carlos de Sousa
Duarte, que respondem pelo expediente
dos Ministérios da Justiça e da Agri-
cultura, respectivamente; generais
Francisco José Pinto, Valentim Benl-
olo e IUüo Bnrros; srs. cel. Benjamim
Va-üa.», Andrade de Queiroz, Lourival
Fontes, prefeito Henrique Dodsworth,
major Minto Muller, Marques dos
lieis. Vargas Neto, Corlolano de Góls
e Valentim Bouças,

Fesias

TIJUCA TÊNIS CLUBE. — O Ti.UCa
Tenls Clube organizou para o mil de
faneíro corrente um grande programa
de lestas. Todas as quartas-feiras e
domingos haverá animadas batalhas
dc confetti, iniciando, assim, o gre-
mio cajutl o seu programa carnava-
leseo.

CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS
0 Clube Ginástico Português enoe-

íord as festas de 1942 com interes-
tante e animada programa, do qual
a primeira reunláo será no prdilmo
domingo, 11, constando de elegante
notte-ilunsante, que se prolongara das

> 19 tis 23 horas, e terá o concurso de
uma grttnde orquestra. Ai reuniões
do mês prosseguirão, realitando-se
quarta-jeira, 14, uma "noite cinema-
togrâlka", às 20,30 ftoraj. XJomínpo,
18, será o da primeira "noite carna-
vulesca". Domingo, 25, outra interes-
sante "noite carnavalesca", cor» mil-
tlcas de dansa.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMEN-
BO. — Hoje, ás 21 horas, noite car-
nnrnicscu, dedicada aos teus associa-
tos. O magni/iao programa de janei-
ro marca duus batalhas semanalmen-
te, is quintas e domingos. Traje de
passeio ou blusão esportivo.

Viajantes
DK, CUBT LANGE — Encontra-se

*o Rio, am missão cultural, o dr.
Curt Langc, diretor da Discoteca Na-
cional do Uruguai e do Instituto ln-
ter-Aincrlcano de Muslcologla. O dr.
Unge esteve em visita & Discoteca
Publica do Distrito Federal, onde se
demorou no exame da referida or-
tanização. Na troca de Idéias com á
Jllrcçfio de nossa Discoteca, o dr.
-uri Lange teve ocasião de assentar
is bases fundamentais do Intercâmbio-•ntre as instituições brasileira • um-
guala.

Almoços

DIt. PAULO LIRA — Por motivo do»eu aniversário natalicio, será olere-oldo, hoje, ao dr. Paulo Lira, diretorda Divisão do Funcionário do DASP,um almoço, às 12,30, no Automóvel.Clube. Em nome dos manifestantes,
Jevorí falar o dr Romero Estelita,«iretor scral da Fazenda Nacional,

Falecimentos

.?•?,' MAN"EL INÁCIO GOMES VA-ladao —. Faleceu, ontem, nesta ca-
pHal, sendo com grande acompanha.m™to sepultado no cemitério de Sãs"João Batista, o dr. Manuel iriaclouo mes Valadõo, pertencente a tradl-cional familia de Minas Gerais.Mjscido na cidade de Campanha a»' de junho de 1857, depois de feitosos estudos de humanidades na terranatal, mntriculou-se na Escola Poli-
5»cnica, sendo um dos alunos dlstin-«cs de sua turma, formada em 1882," « qual pertenciam, entre outros,Moncisco Monlevade. Chagas Doria,augusto Ramos e Atallba Vale. NoWccio d,, profissão, trabalhou aprincipio cm construção de estradaae reno; passando logo a exercer ocargo de engenheiro da FiscalizaçãoM"«l, o depois federal, das estradas

NO MUNDO DOS NEGÓCIOS — No sèu trabalho âe escri-torio, um cawlheJi o; nâo se levanta para uma JuncionarUque entra em seu gabinete, nem puxa a cadeira para aestenógrafa que vem apanhar ditado. Tais cortesias são
puramente socían é não são fundamentais nas h'>r«s üe

trabalho de uma empresa ou escritório

de ferro, e, por fim, o de chefe de
distrito da Repartição de Águas e
Obras Públicas da Capital Federal,
depois Repartição de Águas e Esgo-
tos, cargo em que se aposentou em

O extinto era viuvo de d. Constan-
ça Guimarães Valadão, pai do dr. Ro-
dolfo Guimarães Valadão, engenheiro
residente em São Paulo, e de d. Evan-
gellna Guimarães Valadão, e Irmão
do ministro Alfredo- Valadão, do dr.
Augusto. Valadão, advogado em Alfe-
nas, e de d. Escólastica de Vllhena
Valadão, residente em Campanha.*

-_RA. EMILIA FERREIRA COELHO '
— Em sua residência, & praia do
Flamengo, faleceu, ontem, a sra.
Emílla Ferreira Coelho, viuva do des-
pachante aduaneiro Luiz Marcellno
Ferreira Coelho, e mãe de d. Dulce
Coellíò Teles esposa do sr. Eusebio
José Teles, alto funcionário da E. F.
Leste Brasileiro. O feretro sairá hoje,
às 9 horas,'. da Capela de Santa Tere-
slnha, no Leme, para o cemitério de
São Joào Batista.

MODAS
Por Lucie Seguier
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Missas .
CELEBRAM-SE HOJE AS SEGUIN-

TES:
Antônio Joaquim Teixeira — 30.°

dia. Igreja de S. Fco. de Paula, às
9 horas. • ¦

Egidlo Gulohard Junior — 7.» dia.
Igreja da Candelária, às 11 horas.

Manuel José Ferreira — 7.» dia.
Igreja do Bom Jesus, Penha, às 9 Va
horas.

Constantino Nnnes Fernandes —
Igreja de São José, às 8 Vi horas.

Wandlck Lourival de Almeida Qul-rino — «.o mês. Catedral Metropoli-
tana, às 9. '/a horas.

Augustina Marta Ansaldo Robottom
7.o dia. Igreja da Candelária, às

» % horas.
Manuel Rodrigues de Faria — 7.»

dia. Igreja de Sáo Fco, de Paula, às
11 horas.

Messias Torres de Araujo — 30.°
dia. Igreja de N. S. do Carmo, às 10
horas.

Edite Contl do Amaral Valentlnl —
30." dia. Igreja de 6. Fco. de Paula,
às 8 horas.

Hella Esteves — l.o gno. Igreja de
B. Fco. de Paula, às 9 horas.

Joaquim Macedo Martins — Missa
de aniversário. Igreja de S. Fco. de
Paula, às 10 Vi horas.

Adelino Gaspar — 30." dia. Igreja
ds S. Fco. de Paula, ás 9 Vi horas.

Alexandre Luiz Tlnoco de Almeida
30.» dia. Igreja de N. S. de Lour-

des, às 8 horas.
Dr. Raul da Silva Arcos — S.o més.

Igreja de São Crlspim, às 9 horas,
Teresa.de Jesá» Alves Veloso — 7.°

dta. Igreja da Irmandade SS. às 9
horas.

José Augusto Vinhais — 7.0 dia.
Igreja dà Candelária, às 10 horas.

Maria Celeste Vasconcelos — 3.°
aniversário. Igreja - do . Carmo, às 9
horas.

Heraclito Augusto Moreira — 1.9
aniversário. Igreja da Candelária, às
9 horas.

Isidoro 'dos Santos Liberato — 1.°
aniversário. Igreja do Bom Jesus do
Calvário, às 9 horas. .
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Este lindo modelo é enfeitado de pi-
quê e de bordado "olho de pássaro",
realçado por fitas azul-marinho, en-
fcltadai no corpeíe, nas partes su-
perlor e inferior, respectivamente,
esta última caindo exatamente sobre
os ouadrís. A saia è larga em baixo,
havendo, na parte posterior um pou-
guiníio mal: de folga. Fecha nas cot-
tas, com um fecho corredtço, sendo

facll ãe lavar.

TABU... adas
Concurso do Radio Clube do Bra-
sil, realizado em 6 do corre»te.

Sextilha premiada :

O Praxedes diz & filha :
— Você, 1,111, é quem brilha
Mais que a Lal& e o LulA.
Protesta a moça : — E' boato,
Quem - brilha, mesmo, de fato,
E' só a CERA TABU.

Autora : Dinorá Moreira • Rua
Macapuri, 15, Penha.

• Prêmio : — 100?000

f)HEUM_yriS-t MO? Tor-
ceduras? Nevral-
gins? AUivie este
leu mal com
Prompto Allivio
Radway. wmàíwmw

Conselho Nacional de
Minas e Metalurgia

Reuniu-se o Conselho Nacional de
Minas e Metalurgia.

Aprovada a ata da sessão anterior,
foi lido o expediente, que constou do
seguinte: aviso do Ministério da
Agricultura, remetendo copia do ofi-
cio do diretor da Divisão do Fomento
c os relatórios sobre crorno na Baia,
apresentados pela mesma Divisão, e
oficio do Departamento nacional da
Produção Mineral, restitulndo o pro-
jeto de decreto sobre ;a industria de
lapidação rio Brasil.

Em seguida, passou-se à ordem do
dia, na qual foram aprovadoi, cm re-
gunda discussão, os pareceres emiti-
dos nos requerimentos de: Pedro M,
Milanez e Mario Simões Pena, pe-
dlndo autorização para pesquisar car-
vfies de pedra e outros minerais, em
Urussanga, relatados pelo- prof. Eml-
dlo Ferreira .da Silva Junior; A. R.
Conteville sobre montagem da fabrl-
cação de carbureto de tungstenio,
aços especiais para ferramentas ' de
alto rendimento, relatado pelo ten.
cel. Bernardino Correia de Matos
Neto; oficio do Departamento de Por-
tos e Navegação sobro aquisição de
ferro gusa pela Companhia Docas de
Santos; oficio do Departamento Nacio-
nal da Produção Mineral, sugerindo
seja proposta, ao governo, a expedi-
ção de decreto-lei para supressão de
taxas a que' estão sujeitos os r.lúnos
da Escola Nacional de Minas e Meta-
lurgla e -a criação de cinco lugares,
por ano, de auxiliares e preparadores
destinados aos discípulos do Curso de
Engenheiros de Minas, relutados pelo
dr. Luciano Jaques de Morais; proces-
so relativo ao relatório do diretor da
Divisão do Fomento do Departamento
Nacional da Produção Mineral sobie
o estimulo a ser prestado a minera-
ção do cromo, na Baia, relatado pelo
sr. Renato do Azevedo' Feio.

HOLLYWOOD
Últimos modelos

FEITOS A MAO y^
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[ 3 solas vim francesa. Crocodilo
ou cromo. Executamos sob

medida.

; R. Rodrigo Silva n. 28

DR. PEDRO DE CASTRO
DOCENTE DA UNIVERSIDADE
Clinica médica — Tuberculose

It. Miguel Couto, 5 - 3.°, do 4 às (1.

COMBATER A LEPRA
E' OBRA UE LOWUA-
RIEDADE HUMANA E

DE DEFESA SOCIAL
Sociedade do Distrito Federal
de Assistência aos Lázaros e

Defesa Contra a Lepra.
Bua S. José, 68 - a." andar

Telefone : 42-8264.
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Exercite
sua memória
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MUSICA
Tradicionalismo musical
Terra essencialmente tradicionalista, a Inglaterra conserva os

"Proms Concerts", isto é, o "Concertos Promenades", que repre-
sentam uma das mais antigas realizações musicais, com os seus
dois séculos de existência.

Desde a era oitocentlsta, quando se inauguraram os concertos
populares, os britânicos deram preferencia a ouvi-los de pé, pas-
soando. Daí, a criação dessas interessantes audições, em salas
clrculares, completamente vazias de cadeiras e onde o público
ouvia a boa música voltejando em torno de um fogão de aqueci-
mento, enquanto parte desse público podia tomar o seu chá bem
& Inglesa, nas pequenas mesas dispostas em volta, sob grande
arcada".

A "Rotunda" vfol um desses famosos centros e, conquanto
desfrutasse das melhores graças por parte dos londrinos, não dei-
xou de ter a sua fase de eclipse, por motivos de ordem privada,
talvez um século depois de inaugurados esses concertos.

N&o durou muito tempo, todavia, o "boycot" publico pela Tea-
lização. Reabriram-se os concertos populares, já então nos moldes
de um teatro francês, fazendo-se ouvir as famosas valsas de
Strauss e de I.anncr, em plena voga por toda parte, bem como
as quadrilhas de Julllen. E a serie continuou por muitos anos no
"Convent Garden", dirigida por Mellon, com o mesmo aspecto de
outros tempos, como convinha ao tradicionalismo do povo.

O "Queen's Ilall" inaugurou-se em 1893, e Robert Newman,
famoso empresário, contratou logo o Jovem regente Henry Wood,
para reger uma temporada desses concertos, em agosto, época,
aliás, Inteiramente morta, social e artisticamente falando.

Os assentos foram retirados do sobrado do Hall. Colocou-se - no
centro uma fonte com peixes dourados, cercada de flores, para
embalsamar e refrescar o ar e ai se .deram concertos como na
era distante da "Rotunda".

Os primeiros programas deixaram sentir claramente a muta-
ção na escolha das peças. Já não se ouviriam apenas aqueles
números fáceis de Julllen, de Strauss e de I.anner. E a atmosfera
musical se renovou, dentro, embora, do mesmo cenário envelhe-
cido.

Quando se anunciava uma noite clássica, isso queria dizer
que apenas se tentaria exercitar o público na audição dos maiores
mestres. Na realidade, não se ia alem de uma sinfonia de Gade.
Mas, atrás dela, veio Schubert, veio Beethoven e velo até Wagner,
que não tinha, então, como seu defensor em Londres, senão o jo-
vem Bernard Shaw, a quem se considerava, apenas, um irlandês
ousado e excêntrico.

O fato é que ficaram estabelecidas as sextas-feiras para as
obras do mestre de Bonn, enquanto Wagner se faria ouvir às se-
gundas-feiras. E assim continua atê hoje. Não fosse o inglês
quem é..^ ...

Newman e Wood provaram ser grandes educadores'do público.
Persistiram na sua intenção, deram aos seus auditórios" musica
sã e perfeita em doses homeopáticas e acabaram por vencer-lhe o
gosto estético. Souberam, porem, como conduzir a campanha,
Nunca apresentaram músicas difíceis e que o público não apre-
classe. Davam-lhe músicas acessíveis, introduzindo, 

"porem, 
entre

um e outro número favorito, qualquer coisa diferente e de me-
Ihor qualidade,

E assim ê que se acostumaram os Ingleses a ouvir e gostar
de toda a música, da antiga à moderna, através desses "Proms",
que até hoje se realizam, náo mais agora no "Queen's Hall", que a
fúria nazista destruiu em parte, mas no "Aubert Hall", que é,
aliás, maior e mais arejndo para as tardes de verão.

SIr Henry Wood continua a frente dos "Concertos Promena-
des" e é ali, no convívio daquelas páginas musicais famosas, que
o valente povo de Churchill retempera o ãnlmo na luta peja 11-
herdade e pela paz do muiíffo.

D'OR.

Você sabia ? Músicos Célebres
Jean Philippe Rameau

A primeira ópera de Verdt Joi"Oberto", conde de São Bonijacio, cuja
estréia se deu no "Scoio", dc -Miiao.
em 1839.

"Afme. Butterfly", ãe Pticcmi,
constituiu uerdodeiro fracasso na prl-
¦meira representação. Encenada nova-
mente, três meses depois, em Brcscta,
obteve grande êxito.

Haenãel, como Bach, morreu cego,
ueve-se a ele nada menos de dezoito
"Oratórios", entre os quais o mais cé-
lebre é o "Messias".

Como autores de "Oratórios" Ja-
mosos, surgem, ainda, os nomes de
Animuccia, Anèrlo e Giácomo Carts-
slmi.

Cristóvão miltbaláo Qluck, sú tíe-
pois dos cinauenia anos conheceu a
gloria. César Franch foi alem, pois so
se tornou compreendido no último ano
da sua existência. Há casos, porem,
peores, como o de Bach, por exemplo,
que morreu sem riqueza e sem gloria.

Menãelhsson foi um dos pouquis-
stmos músicos ricos. Quase todos co-
nheceram a miséria e dela jlzeram sua
fonte de inspiração.

WBfarnpta AÍlivioa

MNIMENTO SEDATIVO

DR. JOSÉ DE -ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

8EXOI.OGIA DE PARIS

Doenças sexuais do homem
ROA DO ROSÁRIO. 172 — Dé 1 bm 7-

DAS MÃES
_ venda em todas ns livrarias

Dr. Francisco Lapo-t
I.OUNÇAS OAS CRIANÇAS

Cons.» - 13 de Maio, 88 — 10."
i.iarliimpnte: tel. t 4_-«m.i i. ÜIÍ---ÍIH8.
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VENDA SOB RECEITA MEDICA J

CAIXA DE PECÚLIOS E AU-
XILIOS MÚTUOS í)OS ASSO-
CIADOS DA UNIÃO BENEFI-
CENTE DOS CHAUFFEURS

DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De ordem do Sr. Presidente, nonvido

os Srs. associados quites a tomarem
parte na Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se em nossa sede social
sexta-feira, I) ilo corrente, às iíO lio-
ras : ORDEM DO DIA : Art. 83 dns
Estatutos em vigor. Presença : 50 as-
snciados quites.

Rio de Janeiro, 5 de Janeiro dc 1015!.
O Secretario,

PEDRO PEREIRA VIEIRA DE SOUSA.

Dr. Asdrubal Rocha
Dos hospitais de Paris n Berlim. Do-

ençai da Mulher, sem operação, —
Espi, Castelo, Ed. Poeto. Alegre, 10.°,

2 às. 0 horas.. Tel.: 42-0933.

Dr. Spinosa Rothier
Vias urinnrlnü, complicações,

doenças scxrvis. Sifllls — Edl-
tlcio Carlora. 2 às 7. — Tclr-

fone i 22-3307.

"lodastenil" 
e as

pessoas idosas
As gotas IOI-ASTENIl_ (Iodo-

poptona) devem sor usadas pejas
pessoas idiisns, porque amparam
o corucão, fncilituin n circulação
o fortificam todo o organismo.
IOPASTENJL é a calma do
coração.

Nasceu em Dijon (França), cm
1683 e morreu cm Paris, em 17G4.
Organista celebre, tornou-se so-
bretudo famoso como teórico, gra-
ças a um compêndio escrito sobre
harmonia, o primeiro método,
alias, dessa matéria e que con-
qulstou grande êxito. Escreveu,
alem disso, mais nove trabalhos
sobre o mesmo assunto, e que lhe
valeram magnífica situação. Só
depois, entúo, foi que se dedicou
íi composição. Produziu música ãe
cena, bailados ¦ e muitas óperas,
com libretos de Voltaire e im ou-
tros literatos da época. Podemos
citar: "Hippolyle it Arlclé", "Les
Indes galantes", "Castor et Poi-
lux", "Dardanus", "Platée" e "Zoi
roastre". Deixou, ainda, peças parav
clavlcémbalo e algumas cantatas.

Seu estilo se. filiou ao do Lully,
tendo, por sua vez, exercido gran-
do influencia . sobre Gliick, Não
deixou, contudo, Ue evoluli sobre
o seu antecessor., Sua música era
mais rica que a 1e Lully, mais
bela <t orquestração, tendo sido Ra-
meau quem introduziu a clarineta
no conjunto álnfônlco.

Tornou-se, na época, um cam-
peão da música francesa. Todavia,
muitos dissabores lhe ad"leram pela
invasão, na França, da grande no-
vidade" no gênero — a ópera"bufa", ou seja a ópera cômica,
levada até Paris por umft com-
panhia italiana a cuja frente ia
Pergolese, com a 5ua recente cria-
ção Intitulada "La Serva Padro-
na".

Em conseqüência, o mundo so-
ciai se revolucionou O rei conser-
vou-se fiel à música francesa, eom
a pureza dos seus meivs dra.niHi-
cos; a rainha, porem, preferiu a
Italiana, com toda3 as suas acro-
bacias vocais.

O público dividiu-se, e quem
comprova localidades para uma
representação, pedia cadeiras ' do
lado do rei" ou "no c '.nco da ral-
nha". Os próprios literatos não
escaparam ã contenda. E Rousseau,
preocupado com as óuas teorias de"regresso k natureza' nem por isso
deixou de participar da desaven-
ga, ao ponto de escrever, ele mes-
mo', uma ópera em estilo-Italiano,
por nome "Le Devm du Vlllage",
snquanto numa . 'Catta aberta a
música francesa", aderia franca-
mente à escola pen'nsulnr.

Contudo, Rameau venceu. Seus
adeptos se avolumaram e ele, lm-
perou pelos seus pronessos técnl-
cos, como artista snvero que foi,
escrúpuloso e profundo.

LEITOR: Responda mentalmente
as perguntas abaixo e depois con-
fronte as suas respostas eom as
nossas, que serão publicadas ama-
nhã:
2266 — De onde veio o nome de"Lusitânia", da região

hoje ocupada por Por-
•yUgal ?

*
2Z67 — Que extensão de terras

brasileiras era compreen-
dida na França A7ttdr-
íica, fltlndada por Wille-
gaignon ?

22B'S — Quem foi Juan Sebas-
tian Elcano ?

*
2269 — Em que data se iniciou

a construção da nossa
igreja da Candelária?

2270 — A quem se deve a in-
venção do torpedo ae-
reo ?

AS CINCO PERGUNTAS DE ONTEM
E AS RESPECTIVAS RESPOSTAS

2261 Por 1ue é «'lebre • onde
ficava a "Campina do Ta-

borda" ? — Por 14 ter sido assina-
da a capitulação dos holandeses;
ficava entre a fortaleza das Cinco
Pontas e Afogados, no Recife.

*
2262 Que fa'° histórico deu no-

meada a cidade francesa, dc
Fontalnebleau ? — A abdicação ai I
assinada por Napoleão, em 1814.*
2263 Que era ° Pwnaso ? — Era

um monte da antiga Gre-
cia, consagrado a Apoio e & Musa
e que depois ficou, sendo a mora-
da simbólica dos poetas.

,.*
' 2264 De onae * originário o pês-

9ego? — Da Pérsia.

2265 Em 1aa,ltas provlneiaa dl-
vldiram os romanos a pe-

nlnsula ibérica, ao conquistã-la? —
Em três: Tarragona, Lusitânia •
Betica.

FANTÁSTICO...

FASANELLO
=S S md* medi,

FIM DO ANO VENDEU
NOS"CLÁSSICOS"

' Kl

WÈxsWmWmWâ¦yXmjjSÊ

'Jr
¦ 

'•¦ 

¦...

com 1.000

Extinção de cargos nos
quadros dos funciona-
rios e empregados da

Caixa Econômica
O Conselho Administrativo da

Caixa Econômica do Rio de Ja-
neiro, durante o ano de 1941, ra-
solveu declarar extintos, noa ter-
mos daa prescrições do seu Re-
gimento Interno, os seguintes
cargos nos quadros 

"B" e "Su

plementar" de seus funcionários
e empregados : 1 chefe de sec-
çao; 1 ajudante de tesoureiro; 1
dentista; 11 praticantes; 2 ava-.
liadores Q. S.; 1 escrlturarlo Q.
S.; 1 porteiro de 2.» classe; 11
estafetas e 1 diarista.

Os lugares extintos, se fossem
providos, acarretariam para a
Instituição, uma despesa anual de
333:200?000. .

FEDERAL CONTOS

E JA' FORAM PAGOS
AOS SRS. %,'-'.

Agostinho Cardoso — Ru» SSo Martins 32|B. 81 — 1/8
Serafim G. de Carvalho — Rua Alfândega, 279 — 1/8
Miguel E. Nigrl — Rua Alfândega, 312 — 2/2
Pedro P. dos Santos' — Rua R. FcIJó, — 1/2
Marco Mansur — Rua Alfândega, 311 — 1/2
Daond Tello — Rua Baltazar Lisboa, 03|ap, 201 — i/i
Alberto i. Marins — Rua do Núncio, 14 — l/S
José Nigrl — Rua Guaxupd, 83 —. l/S
David Httliissliino — Rua Alfândega, 300 — ]/_
A. de Almeida da Luz — Av. M. Reis, 87 - Caxias — 1/!
Pedro Gabriel — Senhor dos Passos, 170jl.o and, — 1/!
Alberto J. Adlssl — Rua G. Câmara, S88;sob. — 1/'
Elias Kallfe — Rua G. Câmara, 310 — 1/1
Adelino J. de Carvalho — Rua Alfândega, 279 — 1/1
Pedro C. R, Gonzales — Rua R. Feijó, 45 — 1/:
Nigrl Primos St Cia. — Rua Alfândega, 312 — 3/:

Nervos Debilita*
dos Provocam
a Neurasthenia

HÜt KKE QUE 0 EX.
CE** DE TRAIALHO
DEMITE 0 SED ORGA-mm. porque a
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAL 0
LEVMA', FATALMENTE)
A' NEURASTHENIA.

O. t-nmtkm iyi»li_»»i da neurMtb*.
ni. »*• icr.hnM--. a insomnia, pesa_irttom. irt.tabilid.4e, Mr» de cabeça •
botvmImm. A* wmm- qualquer desta*
a_.ntfM4»cfle. pus ia. il contra a. «uai
C-mwqiM-icia*. Ttmm te immediatamen-
te, com um rnas.No de effeito positiva
• immediata. KS. tome draga, perigo-
¦as. Vigonal t a maedio indicado para
quakjutr cmo d« amrasthenia. Vigonal
revigora • orgaamao, restitulndo >a
fraco a. fores pvdldas . a energia

. (ta juventude tm omsmi exhaurida*.

SÁBADO
FASANELLO
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EXIJAM SEMPRE O COUPON PARA Q SORTEIO
DO CHEVROLET GRÁTIS

m^rW?*m7

Tráfego regular do Correio
Aéreo Nacional para varios

pontos do país
Reduzido a dois dias o tempo de percurso entre
Rio e Belém — Escalas de partidas e chegadas —-
Estados servido pela novas linhas -¦ Os remeten-
tes de correspondência deverão mencionar a via

Ví£for_áÍ
FORTIFICA I DÁ SAÚDI
tohartaH.» mmm m Frai-O. ¦ S. Pamím

Àfinador de pianos
Cego, habilitadíssimo, diplomado

pelo Instituto Benjamim Constant,
afina desde 15S0OO. Tei. : 28-0580.

Para FERIDAS
"Calendula Concreta"
A Melhor Pomada

Registro de professores
REQUERIMENTOS DEFERIDOS

PELO S. I, P.
No Serviço de Identificação Profis

slonal do Ministério do Trabalho foram
concedidos registros de professor a
Elza Anita Schwab Hofecker, Otaclllo
Chagas, Mirtes de Albuquerque Costa,
Iracema Cardoso Buzl, Jorge Stanato,
Roque Hospodar, Angelina Arena, Ores-
tes F. X. do Brito, Sosn Joseph Mar-
tim, Ada Benvenutl Toschl, Maria
Isaura. Sarmento, Dinorá dos Santos
Pereira, Deborá dos Santos Pereira,
Alice, Amarante dos Santos, Marina
Alves Moreira, João Paulo Boa Fé, José
Fernandes, José Ribeiro da Silva, Crls-
tovSo Gomes Pereira Guerra. Maria
Vasconcelos Abolm, Dolores Mendonça,
Hello Simões de' Figueiredo, Llgla Ma-
tos da Silva, Cecília Novais Romeu,
Alclr da Cruz França, lolanda Flora
Pais Cabo, José de Lima e Silva, Ma-
ria das Dores Lacerda CampoB, Maria
do Carros Melo Pascoal, Alda Alves de '
Macedo, Angelina Torres, Eunlce H-
G. Santos. Aldo Taranto, Cellna Go-
mes Guimarães, Consuclo Guimarães
Lobo. Afi-o Amaral Fontoura, Ondina
Munhoz da Costa, Cleodulfo Viana
Guerra, Geraldlna Selxas, José do
Freitas Henrique, Maria A. S. C,
Abreu e Marú Joseph Julius Henrl.

DOENÇAS DE OUVIDOS, NARIZ

E GARGANTA

Dr. Otávio Amaral
Rua 13 do Maio, 37 — 6.o andar.
Fone : 23-8209. Das 13 âs 15 horas r-

3."a. 6.as e sábado».

O Correio Aéreo Nacional, man-
tido em tráfego regular pela For-
ça Aérea Brasileira, modificou os
horários dé sua lihha do norte, vla
Tocantins, reduzindo o tempo de
percurso entre o Rio de Janeiro e
Belém do Pará a dois dias, apenas.
A Unha do norte, pelo litoral, foi
estendida até Natal, com escala em
Aracaju, Maceió, Recife e João Pes.
soa.

Esses novos horários entrarão em
vigor no dia 9. As aeronaves da
linha pelo Tocantins partem do
Rio todas as sextas-feiras, às 6 ho-
ras, regressando de Belém às ter.'ças-felras, tambem às 6 horas, com
escalas em SHo Paulo, Ribeirão
Preto, Uberaba, -Araguarí, Ipamerí,
Vlanópolls, Goiânia, Santa Luzia,
Formosa, Palma, Peixe, Porto Na-
cional, Tocantlnia, Pedro Afonso,
Carollna, Porto Franco, Imperatriz,
Marabá, Alcobaça, Baião, Cametá,
Abaetê.

No percurso pelo litoral, as aero-
naves partem desta capital às se.
gundas, quartas e sextas-feiras, re.
gressando de Natal às segundas,
quintas e sábados, com escalas em
Campos, Vitoria, SSo Mateus, Ca-
ravelas, Porto Seguro, Belmonte,
Canavielras, nheua, Salvador, Ara-
caju, Macenó, Recife e João Pessoa.

Alem dessas Unhas, continuam

em tráfego semanal a do "Rlo-Be.
lem" — vla Sáo Francisco, pelo ln,
terior, servindo aos Estados de Mi«
nas Gerais, Baia, Ceará, Plaul, Ma.
ranhSo e Pará; a Unha do sul, ser-
vindo aos Estados de Sáo Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul; a Unha do Mato
Grosso e Paraguai, atravessando os
Estados de Sáo Paulo e Mato Gros-
Estados de S. Paulo e Mato Grosso
até Assunçfto; a Unha Foz ' do
Iguassti-Ponta Porá, de Curitiba •
Ponta Porá, por Campo Grande,!
Mato Grosso.

As cartas, cartas.bllhetes • car-
toes postais transportados peloCorreio Aéreo Nacionai pagaráo u
mesmas taxas da correspondência
transportada pelas vias ordinárias.

Os remetentes deveráo assinalai
sua correspondência mencionando:"Vla correio Aéreo Nacional".

.JUp^vê um dos maiores
Sp£=j FLAGELOS DA
nWt&i HUMANIDADEl
llfò I AUXILIE O SEU
[lUSt Htratamento com o

BH"gHO S El 15BJEBM

ESCOLA BRASILEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO
RUA FONSECA TEI.ES, 177

e RUA EMERENOIANA,
(Sob Inspeçílo permanente)

Reabertura das aulas do curso primário o de admissão
a 8 de Janeiro — Auto-õnlbús para condução.

TEÇAM INFORMAÇÕES
Telefone: 28-2536

AVISOS FÚNEBRES

TERESA DE MORAIS
(VIUVA PAULO AUGUSTQ DE MORAIS)
. í)^.1Píul° de Morais, senhora e filho; «Luiz Seve-nano Ribeiro, senhora e filhos; Clodoveu A. de Morais,1sr?- 

|.,[l,h°; Dr- Heliônidas de Morais, sra. e filho, e de-mais filhos, noras e netos, ausentes, convidam as pessoasde sua amizade para a missa de 7." dia que, por alma
n?^?Tc.pranteada mae' s°Bra e avó> TERESA DEMORAIS, falecida em Fortaleza — Ceará, fazem ce-
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lebrar no altar-mor da .
10 horas, amanhã, sexta-feira, dia X

greja de São Francisco de Paula, às
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QUINTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 1942

ARMAZÉNS GERAIS GUANABARA S. A.
RUA L* DE MARÇO N.» 11 — 1.» ANUAR TELS. 33-1384 e 33-8188 — RIO DE JANEIRO

PRAÇA GAL. OSOKIO, 3, ANUKA DOS REIS - ESTADO DO M,0
. — — SECÇAO DE CEREAIS SECÇAO DE U A F .ft

RECEBE ARKOK, FJÜUAO, MILHO,- ETO. RECEBE OAFB EM DEPOSITO AD1AN-
ADIANTANDO DINHEIRO PARA OS ' TANDO DINHEIRO PARA PAUAMEN-

-—•-.— FRETES E .IMPOSTOS — TO DOS' FRETES E IMPOSTOS ,-
ALGODÃO- — 

RECEBE PARA DEPOSITAR EM ARMAZÉM ESPECIAL, ALUO-
DAO EM FARDOS, ADIANTANDO OS FRETES B IMPOSTOS

RESPECTIVOS
— SECÇAO DE ALFÂNDEGA — —

A OlANTAMENTOS PARA DIREITOS ADUANEIROS, ARMAZENA-MENTOS SIMPLES, ETC.

BOLETINS DAS DIRETORIAS DE INFAN
TARIA, ARTILHARIA E CAVALARIA

Apresentações de oficiais — Transferencia de oficiais de artilha
ria — Promoções de sargento — Desligamentos

Diretoria de Infantaria

COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS

CAPITAL FEDERAL, V DE JA-
NEIRO DE 1943. — BO-

LETIM INTERNO N <• 0.

¦';-!..: • i.

Publica-se, de ordom üo exmo. sr.
ministro, para a devida extcuçüo, o se-
¦ulnte:

APRESENTAÇÕES A ESTA DIRETO-
HIA. — De o/iciais, ontem: — Tenen-
Us-coronéts — Agenor Brayner Nunes
da SUva, do Quadre de Estado Maior,
Luiz Agapito da Veiga, do b. O. H. E.,
• Oscar Rosa Nepomuccm da -silva,
do Estado Maior dc Exercito, por te-
rem sido promovidos; major — Ailsteo
Catão Mazza, desta Diretoria por ter
deixado as funções de chefe do O abi-
nete e reassumido as de chefe da Pri-
melra Divlsio; capitães — Delarcl Oo-
mlde de Moura Souza, desta Diretoria,
por ter entrado em gozo de ferias re-
gulamentares relativas ao ano de 1941;
José Bezerra Pessoa, do Centro dc Ins-
truç&o de Motorização e Mecanização,
por ter entrado em gozo de ferias no
dia 4 c sido designado para exercer
is funções de instrutor de Emprego
Tático de Carros dc Combate; Milton
Pio Borges da Cunha, desia Diretoria,
por ter entrado em ferias; Ollvlo Oon-
dlm de Uzeda, desta Diietoila, por ter
lido designado pelo exmo. sr. ministro
•ncarregado de um inquérito policial
militar; Paulo Galvfto, desta Diretoria,
por ter deixado a chefia Interina dn
Primeira Divisão e assumido a da S/2
da D/l; prlmelroj-íenenie» — Hllnor
Canguçú Taulols üe Mesquita, du Qua-
dro Suplementar Privativo, por seguir
pari. Atmnçào, Paraguai, com permls-
fio d* t» -o. sr. ministro; Manoel
Josi Oorr»» de Lacerda, por ter sido
designado Instrutor Ue Técnica de Mo-
torlsta do Centro de Instrução de Mo-
torlzação e Mecanização; Mario Las
Casas de Oliveira e Silva, do Batalhão
de Guardas, por ter sido sorteado Juiz
do C. P. J. da Terceira Auditoria;
Mario Sérgio Fialho, do 6." Regimento
de Infantaria, por ter de regressar à
¦ua unidade; Valter Fernandes de Al-
meida, da Companhia Independente de
Guardas, por ter vindo a esta capital
«n gozo de ferias; segundo-tenente —
Oscar Gonçalves dos Santos, do 18.°
Batalhfto de Caçadores, por regressar á
¦ua unidade; sepundo-tenenfe dn reser-
va, conuocodo — Armando Serra, des-
ta Diretoria, por ter entrado no gozo
de ferias relativas ao ano de 1941.

— De sargentos, em 5 do correnfe —
Primeiro sargento musico Jofto Campa-
tini, do 16." Batalhfto de Caçadores,
por ter vindo a esta capital com per-
mlssfto, no gozo de quinze dias de dis-
pensa do serviço; terceiro sargento
Aladim Ribeiro da Silva; por ter sido

. transferido do Contingente da Escola
de Educaçfto Física do Exército para a
Força Aérea Brasileira.

ADICIONAL DE 20 POR CENTO. —
DE OFICIAL. — O sr. chefe da Comls-
(io Brasileira Demnrcadorn de Limites
participa, em oficio n." 162, de 31 de

• dezembro de 1941, para efeito do Aviso
n.° 4.453, de 7 de dezenibro de 1940,
(adicional de 20 por cento), que o ca-
pitão José Gulomard dos Santos per-
maneceu na Nonn Reglfto Militar de 1.°

, até.31 daquele més.
TRANSFERENCIA DE OFICIAL. —

Transfiro, por necessidade do serviço,
o primeiro tenente Clovls Galvfto de
Silveira, do Quadro Suplementar Pri-
vatlvo para o Quadro Ordinário, sendo
classificado no Batalhão de Guardas,
por ter sido exonerado do cargo de
auxiliar do Instrutor da Escola do Pro-
paração de Cadetes de Porto Alegre,
por despacho de 22, publicado nò Dia-
rio Oficial de 24, tudo do més e ano
lindos.

PROMOÇÕES DE SARGENTO. — O
ir. chefe do Gabinete do sr. ministro
comunica, em Memorando n. 7, de 6 do
eorrente, para os devidos fins, que de
ordem daquela autoridade ministerial,
foram promovidos aos postos imedla-
tos o terceiro sargento José Maria Pi-
nheiro e primeiro cabo Aurélio Alves
de Oliveira, ambos pertencentes ao
Contingente do mencionado Gabinete.

Tais promoções constam do Boletim
Interno daquele Gabinete n.° 22, de 31
de dezembro findo, sendo consideradas
¦fetlvadas no dia 27 do referido mês.

TRANSFERENCIA DE PRAÇA SEM
EFEITO. — Torno sem efeito a trans-
íerencla, do 9.° Regimento de Infan-
taria para o Contingente do Estado
Maior do Exército, do soldado Joaquim
Teixeira de Morais, publicada no Bo-
letlm Interno n.° 191, de 18 de agosto
de 1941.

(a.) — Boanerges Lopes de Souza,
general de Brigada, diretor de Infan-
taria.

Confere: — Otávio Monteiro Ache,
tenente-coronel, chefe do Gabinete.

Diretoria de Artilharia
CAPITAL FEDERAL, 7 DE JA-

NEIRO DE 1042. — BO-
LETIM INTERNO N ° 6.

Publico, de ordem do exmo. sr. ml-
nistro, para a devida execuçfto, o se-
guinte:

APRESENTAÇÕES. — Apresentaram-
ae, ontem, a esta Diretoria, os seguin-
tes oficiais:

Majores Jurandlr Carneiro Tosca-
no de Brito, do Quadro de Estado
Maior, por ter vindo ao Rio, em ferias;
Hoche Pulcherio, do Quadro de Estado
Maior, por ter sido promovido.

Primeiros tenentes Steno Lobo, do
l.o orupo de Obuzes. por ter sido pro-
Biovldo; Romeu Tome da-Silva, do 5."
Regimento d* Artilharia Montada, por
ter vindo a esta capital em gozo dn
feries: José Alves Martins, da 4.> B. I.
A. C, poi ter sido desligado da E.
A. C, e se recolher ft sua unidade;
José Alexandre Passos, da Escola Téc-
niea do Exército, por seguir para Por-
lp Alegre em gozo de ferias: Oscar
Campos Neves, do 3." Grupo de Artl-
lharla de Costa, por ter regressado do
Sfto Lourenço, onde se achava cm gozo
de ferias; Valdir da Costa Godolfim,
do 1/3;» R. A. D. C, por regressar
a sua unidade; João Teixeira Costa,
do 1/3" Regimento dt. Artilharia Antl-
Aérea, por ter ficado adido ao I/l."
Regimento de Artilharia Anti-Acrea,
por efeito de matricula no C. I. D.
de Artilharia Aérea.

Segundos tenentes Arlindo de OH-
veira, do 8." Regimento de Artilharia
Montada, por ter vindo ao Rio, em
ferias; Gilberto de Azevedo, do 5.» Re-
gimento de Artilharia Montada, por ter
vindo a esta capital em gozo de fe-
tias.

Aspirante a oficial Raimundo No-
nato dos Santos, do II/l.» R. A. D.
C, por ter de se recolher ft sua uni-
dade;

CHEFES DO GABINETE E DA PRI-
MEIRA DIVISÃO DESTA DIRETORIA
DE ARTILHARIA. — DESIGNAÇÃO
DE OFICIAIS. — Por Portarias nú-
meros a.«56 e 3.057, datadas de 5 do
fluente, foram designados, por neces-
•idade do serviço, para os cargos de
ehefe do Gabinete e chefe de Dlvlsfto,
Cesta Diretoria, respectivamente, o te-
nente-coronel Clelsthenes Barbosa e
Biajor Fernando Bmce.

Em consequencia. são incluídos os re-feridos oficiais no estado efetivo des-ta Diretoria de Artilharia, ficando con-
liderados nio apresentados.

APRESENTAÇÃO DE PRAÇAS. —
Apresentaram-se a esta Diretoria:

No dia 5 — O sub-tenente Álvaro
Rodrigues Sanches, do I/l." Regimento
de Artilharia Anti-Aerea, por ter en-
trado em ferias e seguir para São
Paulo, com permissão.

No dia 6 — O segundo sargento Nas-
cimento Maufuz e soldado' Jarbas Xa-
vier da Costa, do Contingente desta
Diretoria de Artilharia, por conclusão
de ferias.' 

'
TRANSFERENCIA DE OFICIAIS. —

Transfiro, por necessidade do serviço,
os seguintes subalternos:

a) — Primeiros tenentes:
Do I/l." Regimento de Artilharia An-

ti-Aerea para a 1.* B. I. O. (Fernando
Noronha), Paulo Hlldebrando de Cam-
pos Góls; para o 4." Regimento de Ar-
tllharla Montada (Itú), Alolslo Gondim
Guimarães.

Do Grupo Escola para o 3.» Gru-
po de Artilharia de Dorso (Campo
Grande) - Silvio Valter Xavier.

Do Primeiro Grupo de Artilharia
de Dorso para o l/b.» R. A. D. C.
(Aquidauana), Lincoln Freire de Car-
valho.

Da 1.» B. I. A. C. para o 3."
Regimento, de Artilharia Montada
(Curitiba) — Gllberfo Machado de OU-
veira.

Do 3.» Grupo de Artilharia de
Costa para o 3.° Grupo de Obuzes (Ca-
choelra) — Enéias Martins Nogueira.

Do 4." Regimento de Artilharia
Montnda para a 8.* B. I. A. C. (For-
te de Óbidos) — José dc Morais Coe-
Iho.

Do 1/2." Regimento de Artilharia
Anti-Aerea para o 3." Regimento de
Artilharia Montada (Curitiba) — João
dc Alvarenga Souto Maior.

Do 6." arupo de Artilharia de
Dorso para a 1> B. I. A. Auxiliar
(Belém) — Fausto de Carvalho Mon-
teiro.

Do 1/4." R. A. D., C. para a 4."
B. I. A. C. IForte Duçue de Caxias)
— Fernando Montagna Meireles,

Do II/l." R. A. D. C. para o 1.»
Regimento de Artilharia Montada (VI-
la Militar) — Ornar Dlõgenes de Car-
valho.

Do III/l.o Regimento de Artilha-,
ria Mista para o 3." Reglmetno de Ar-
tllharla Montada (Curitiba) — Ciro
Lacerda Correia,e para o 1." Grupo
de Artilharia de Costa (Forte de San
ta Cruzl — Milton Frclxlnho.

Da 8.» B. I. A. C. para o 2."
Grupo dé Artilharia de Dorso (Jun-
dial) — Osvaldo de Oliveira Sena.

b) '— Segundos tenentes:
Do l/l.o Regimento de Artilharia

Anti-Aerea para o 3." Grupo de Artl-'
lharla de Costa (Forte de Copacabana)
— Humberto Luiz Tlto Portocarrero;
para o 1/4." R. A. D. C. (Llvramen-
to) — Wilson Moreira Bandeira de
Melo; para o I." Regimento de Artl-
lharla Montada (Vila Militar) — Hello
de SA Rego Fortes.

—' Do 6." Grupo de Artilharia de

MERCADO CAMBIAL i
'Abriu ontem, o mercado cambial com o Ban-

co do Brasil vendendo a libra arca a 79S670
e o dólar a 191850 c comprando n 7BS670 e a.1
198520, respectivamente. , -

Assim deixamos b merendo i-o primeiro en-
cerramento. Reabriu c fechou, -Inalterado.

O Banco dn Brasil afixou as seguintes taxas
para as suas cobrnnças cobranças de outros ban-
cos. quotas e remessas onra Importação.

A VISTA
Abertura

798870
791700
19W50
191880
81040

$800
41830
41720
48650

108410
1855

Reab
798870.
798780
191850
19S880
68040
1800

4|630
48720
48650

10M10
8855

fecham
798870
798750
198650

61040
8800

48630
48720
48650

108410
8655

168580

48509

48301
$901

ll$19f.

1ÍÍ110
208228

58172

Bolsa de Valores de
Nova York

(A primeira cotação é a do fechamento
Hoje; a segunda é a Anterior)

NEW YORK, 7 (United Press).
Stook Exchange — AUlcd Chemical

147.50-147,50; American Can 61,75-
62,25; American Foreign Power n|c-
0.50; American Metals 21,75-19,87;
American Radlator 4,50-4,62; American
Smelting and Refining 41-41.62; Ame-
rlcan Tel. and Teleg. 131.12-134,25;
American Tobacco "B" 48,60-48,87;
American Woolen 5,25-5,25; Anaconda
Copper 27,12-27,50; Andes Copper nlc-
n|c; Armour Delaware Pref. njo-n c;
Armour Illinois "A" 3,75-3,75; Atlantic
Gulf and West Indies n|c-34; Atlas
Corporation 6.87-7; Bendlx Aviatlon
38,50-30,25; Bethlehem Steel 64,12-
04,37: Canadian Pacific 4.12-3,87; Case
Tresülng Machine 67-87,50; Cerro do
Pasco 29,25-28,75; Chile Copper n|c-
n|c; Chrysler Motors 47,87-48,62; Co-
lombla Gaz Electric 1,62-1,75; Consoll-
daded Edison 13,62-13,75; Continental
Can 24,25-24,25; Continental Steel 19-
19,50; Cuban" American Sugar 7,12-7,75;
Dupont de Nemors 139-140,75; Eastman
Kodack 140.76-140 Electric Power and
Light 1,12-1,25; General Electric 27,87-
28; General Foods Corporation 40-40;
General Motors 33,50-33,87; Gillette Sa-
fety Razor 3.37-3,75; Goodyear Rubber
11,87-11,75; Hudson Motors 3,62-3,62;
International Business Machine 149-151;
International Harvester 47,75-47,50; In-
ternationa! Nickel 27-2725;. Intornatlo-
nal Tel. and Teleg. -1,75-1,76; Interna-
tlonal Tei. FNG n|c-n|c; Kennecott
Copper 30-36,37; Krogery Grocery
28,25-28,75; Lambert Corporation nlc-12;
Lehman Corporation n c-20,87; Loew
Inc. 38,25-39,25; Lone Star Ceinent
41,75-41,50; Missouri Kansas and Te-
xas 2,13-2; Montgomery Ward 27,12-
27.50; National Cash Register 12,12-
12,12; National Lead Cia. 15,25-15.28;
New York Central 9,37-9.12; Nçrtli Ame-
rlcan Corporation 10,25-10.75; Gtis
Elevator 12-12.25; Pacific Gaz Electric
19,50-19,37; Pan American Airways
14.50-15,12; Paramount Pictures 14,60-
14,87; Patino Mines 18-15,75; Pcnnsyl-
vania Railroad 21,37-21,12; Phillips Pe-
troleum 30,25-39,26; Public Service ofNew Jersoy 14-14,26; Radio Corporation
3-3; Reo Motors VTC nlc-3,50; Socony
Vacuun 8-8; Standard Brands 5-5;
Standard OU of Califórnia 20,25-29;
Standard 011 of Indlanna 26,50-26,12;
Standard 011 of New Jersey 30.87-40,50;
Swift and Cia. 24-23,12; Swift Inter-
natlonnl 21,62-21,62; Texas Corporation
38,25-38,37; Texas Gulf Sulphur 34,60-
34,75; Union Carbid 73,73-7462; Union
Pacific 69,50-69,60; United Aircraft
34,75-35,50; United Frult 69,87-70,62;
United Gnz Improvement 5,25-6,12; U.B. Leather 2.75-2,62; U. S. Smelting
5f--nlng 4B.6°-49; U, 8. Steel 53.50-53.87; Warner Bross 5,75-5,75; WarrenBros —I—; Wcstlnghouse Electric 70,75.
79,87; Woolworth 27,25-27.26.
„nti!i1'í-s,00k — American Gaz Electrlo20-20,37; Brasillan Tractlon nlc-nlc;
Electric Bond and ShaTe 1,37-1,75; Nia-
gara Hudson and Power 1,83-1,62: Uni-
ted Gaz 0,60-0,50. .

Bancos — Bankers' Trust 45-45.75;
Chase Natlonnl Bank 26,37-28,82; First
National Bank of Boston ,37,75-37,75;
National city Bank of New York 23-25,50,

Diversas — Estrada de Ferro. Centraldo Brasil 7% 1952 20,12-20,12; Empres-
timo Brasileiro Wi','o 1926-57 nlc-19,37:Empréstimo Brasileiro õ'A% 1927-57
19,25-1937; Rio Grande do Sul 6% 1953
l,S yÀ» Myn'°IPi»lidhde de São Paulo8% 1052 11.25-n|c; Royal Bank of Ca-nada 151-151; Atlantic Refining 21,62-21,50; Com Products 55,25-55; Munici-
palidnde do Rio de Janeiro 6% 0,62.9.25; Empréstimo do Reino da Italln

r „1)lS:ll|o; b™sH Federal 8% 1941
?ic;?4;ía.LRl0 ar»»de do Sul 87o 194611,75-11.37; Títulos do Estado de BãoPaulo 6V4tf, 1957 n|c-n|c; Títulos doEstado de Sfto Paulo 7% 1940 68,12-57.50; Títulos do Estado de Sfto Paulo
1% 1950 n|c-n|c; Títulos (To Estado deSão Paulo 77, 1956 n|c-n|c; Bônus Ml-nas Gefals 6'/,% 1959 nlc-n|c; Bônus
de Minas Gerais 6'A% 1Õ58 10,25-nlc;

?,"s.í»a ^r»ov' d8 Bu«">s Aires «4%
» Vt 1975 62,50-n|c.

Dorso para o 1/6." R. A. D. C. (Aqui-
dauanal — José Pinto de Carvalho.

Do '2." 
Grupo de Artilharia de

Dorso para o 3." Grupo de Artilharia
de Dorso (Campo Grande) — Hugo
Mota.' ¦ 

*

Do 1/2." Regimento de Artilharia
Antl-Aereo para o 1/0." Regimento de
Artilharia Montada (Pouso Alegre) —
Luadir Jofto Junqueira dc Matos.

Do 8." Regimento de Artilharia
Montada para o III/l." Regimento de
Artilharia Mista (Curitiba) — Romeu
Tome da Silva; para a 1.' B. I. A. C.
(Forte Marechal Hermes) — Alberto

Valter de Almeida; para o Grupo Es-
cola (Deodoro) — Mlguei Romão Lan-
gonl; para oi." Grupo de Artilharia
de Dorso (Campinho) — Gilberto de
Azevedo.

Do 6.o Regimento de Artilharia
Montada para o 1." Regimento de Ar-
tllharla Montada (Vila Militar) — José
da Silva Prlsta; para o 3." Grupo de
Artilharia de Costa (Forte de Copa-
cnbana) — Egas Moniz de Aragfto Fl-
Iho.

Do III/2." Regimento de Artilha-
ria Mista para a 1.» B. I A. C. (For-
te Marechal Hermes) — Nlsio Casta-
nheira Cardoso.

Do II/2." R. A. D. Ci para o 2.°
Grupo de Artilharia de Costa (Forte
São Jofto) — Elber de Melo Henrique.

Do 1/3.0 r, a, d, c. para o 1.°
Regimento de Artilharia Montada (Vila
Militar) — Álvaro Esteves Caldas.

Do 1/4." R. A. D. C. para o 1."
Orupo de Artilharia de Dôrso (Campi-
nho! — George Alberto Moreira da
Rocha; para o 3." Grupo de Artilharia
de Costa (Forte de Copacabana) —
José Ribeiro de Miranda Carvalho.

Do 3." Grupo de Artilharia de
DoTso nara o 2.n Grupo de Artilharia
de Costa (Forte Sfto Jofto) — Mauro
Alves Guimarães Cotia; para a 4.» B.
I. A. C. (Forte Duque de Caxias) —
Jorge Augusto Vidal.

Da Diretoria de Artilharia para
a 8.» B. I. A. C. (Forte de Óbidos) —
Segundo tenente da reserva, convoca-
do. Alberto Tlto Barbanl.

PROMOÇÕES DE PRIMEIRO BAR-'
GENTO. — SOLICITAÇÃO AOS EX-
CELENT1SSIMOS SRS. .COMANDAN-
TES DE REGIÕES E DIRETOR DE
ARTILHARIA DE COSTA. — Para fins
de preenchimento das vagas de primei-
ro sargento, solicito aos exmos. srs.
comandantes de Regles e diretor de
Artilharia de Costa, seja determinado
que os Corpos e Unidades da Arma de
Artilharia, remetam a esta Diretoria,
até o dia 31 do corrente mês, acom-
panhadas de ata de Inspeção de saude.
as fichas dos segundos sargentos que
satisfaçam os requisitos regulamentares
para promoçfto, obedecida a condição
de estar pronto ou fazendo algum cur-
so e organizadas de acordo com o Avl-
so n.o 1.198, de 23 de março de 1940.

(a.) — Antônio Fernandes Dantas,
general de Brigada, diretor.

Confere: — Alclblndes do Amaral
Braga, major, chefe do Gabinete.
Diretoria de Cavalaria,

Trem, Remonta e
Veterinária

CAPITAL FEDERAL, 7 DE JA-
NEIRO DE 1942. - BO-

LETIM INTERNO N." 6. 
'

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS E
ASPIRANTES. — Apresentaram-se, a
esta Diretoria, os seguintes:

Dia 6 do Janeiro de 1942:
Tenente-coronel Gllath Ururai Florlrí,

do Estado Maior do Exercito, por ter
sido promovido e ter ficado adido ao
Estado Maior do Exército aguardando
classificação.

Capltfto Apariclo Brasil Cabral, do
C. I. M. M., por ter assumido o co-
mando do referido C. I. M. M., visto
ter entrado em ferias d respectivo co-
mandante.

Aspirante a oflelal Sebastião To-
norlo de Albuquerque, do 4." Regimento
de Cavalaria Independente, por ter do
seguir destino a 9 do corrente.

—. Aiplrante a oficial NapoleSo Ca-
valcantl de Lima Prates, do 14." Re-
gimento de Cavalaria Independente, por
ter de seguir destino a 9 do corrente.

FERIAS. — Concedo as ferias regu-
lamentares ao coronel Severino de Frei»
tas Prestes Filho, adido a esta Dlre-
toria.

DESLIGAMENTO DE ADIDOS. — Se-
Jim desligados de adidos a esta Dire-
toria, os primeiros tenentes Herman
Santiago Costa e Nel Linhares Barros
que, em Boletim Interno de ontem, fo-
ram classificados, respectivamente, no
7." Regimento de Cavalaria Divlslona-
ria e Terceiro Esquadrão de Trem-
Aut.

(a.) — General Firmo Freire do Nas-
cimento, diretor.

Confere: — Tenente-coronel Antônio
Moreira de Abreu Fialho, chefe do Ga-
blnete.

Libra "área"
Dólar "cabo" .
Dólar . .-.. .
Dolai "cabo" . .
Marcn compensado
Escudo . .
Franca suíço . .
Coroa sueca . .
Peso argentino .
Peso uruguaio .
Peso chileno

O Banco do Brasil afixou •> <«guintr* taxai
para compra no cambio livre

A íO dlar i vista
Libra "arca" . . . 788270 781670
Dólar ...' 198470 19Í520
Marco compensado 58590
Poso argentino .  -5S5TO
Peso uruguaio .  10M10 ——
Peso chileno  . $620 ¦

Pari compra no cambio oficial, o Banco do
Brasil .afixou aa seguintes taxas:

A 90 -lias n vista
Libra "área" . , 668000 688500
Dólar .... 188460 168600

,Pcso uruguaio .  88670
REPASSE' AOS BASCOS

Libra "arca" comp. . 78S670 781670
Libra "arca" comp. 788970 788070
Dólar (oficial) . . 168560 168560

Cabo:
Dólar ...?... 168580 10S580

LIVRE ESPECIAL
A vista: Abertura Reab.

Dólar, compra . . 208100 208100
Dólar, venda . . 208C00 308600

Cabo:
Dólar, venda . . . 30(630 308630 

No Banco do Brasil, foram afixadas as seguin-tea taxas para compra de letras em dólarei so-bre Buenos Airei;
LivreA vista  19J82030 dias  ««os

J2 "!¦»¦  1M«6
90 dias  ig$47o imhj,wCâmara Sindica) de Corretores

EM 5 DO CORRENTE
Tny,. -¦:¦. Oficial Livre EspecialLondres - Lbs. área  79$670 79^717

Idem Esterlina , .
R. Mark

. V.. Mark .. .'. ..
U. Mark
Portugal .. ;¦';, .,
Suécia
Uruguai ,'
Japfto 
Suíça ..
Nova York . ,. ;.
Argentina
Cobertura Co Banco
dn Brasil nnt bancos
Londres - Lbs. área —4

OURO PINO
O Banco do Brasil «anuiria, ontem, a grama

de ouro fino ia base de 1 000 1 000. em barras
ou amoedado a 231400. í.

OURO COMPRADO
O movimento de compras efetuado por esti

Banco foi o seguinte:
_ QuantidadeOntem
Desde l.o do corrente 7.296

798670

68040

8805
18740

48650
18630

198603
4$650

788970

Em Londres
LONDRES, 7.

S/N York. p/í $ 4.05 60 a 4 03 60 4 02.50 a 4 03 50
17.30 a 17.41, 17 30 a 17.40
99 80 a 100.2(1 99 80 a 10020
40.50 40.50
48 56 46 58

S/Berna. p/I. frs
S/Ltsboa d/E es
S/Mndrld p/t p
8/Mndrld. Mv.E. p.
S/Estocolmo por

t. Kr. . . . . ,

LONDRES, 7.

1885a 16.89 18.88 a 1685

MV1A FINANCIAL

Cabo
788750
108540

Cabo
668680
168520

788670
788970
168560

108580

Fecham.
208100
208600

208636

Oficiai
168600
168487
168474
I6846D

7 296
COTAÇÃO DO PREÇO DA GRAMA DA PRATA• A Casa da Moeda Hxou oara aquisição dai
moedas de prata do antigo Imnrrio e da Repú-
blica os agloa de 157 % t 98 %, respectlvamenti
para as do antigo cunno colônia 1 os ágios de:
008 1, as dos valorea de 8020 8040 r 8060: 609 %
as de 8160. 8320 e M40 e o de 446 % a de 8050

Quanto à prata fina, a sua mwlslçfto é feita àrazfto de 8230 a irrama
MOEDAS UE OURO

Llbr» 1718338 i| Franco . 68788
Dólar 368194 'I Franeo suíço 68780

Em Nova York
NOVA YORK, 7.

Para desconto:
Banco da Inglaterra . .
Banco da Italla . .
Banco da França
Em Londres 3 meses
Em N York 3 ms., t/c.
Em N York. 3 ma., t/t:

Cambio & vista:
Lisboa. s/Londres, t/v.,

por E escudos . .
Lisboa, s/Londres, t/e..
oor -£. escudos .

FECHAMENTO
Hoje

a %
* vt %
J %
1 1/18

7/18
V* »

100 20

99 80

Anterior
- Vi
% %

%
1 1/16

7/16
V, %

100 20

99 80

160 Rodov, R. G. do Sul ..
20 Sfto típulo

244 Idem . 
63 Idom Uniformizndns .. ,. 

"
Idem "

25 Ações Cias.: Confncnt. de sé-
guros, C|50 % 

60 São Jcrônimo Pref \\
100 Ferro Brasileiro \
30 Monitor Mercantil  "
305 B, Mineira, pt
50 Idcin \\
20 Idem .. 

100 Debentures: Bco. L. Brasileiro
02 AlvarAs :Aps D. EmissOes, nom.

l:0lotooa
2I7SO0O

J.21S-5000
1

lOOSOOo
13O5000

siasooo
573ÍO0O

213S500
780)0g|

BTOCK EXCHANGE DE LONDRía
LONDRES, 7.

TÍTULOS BRASILEIROS

FEDERAIS :
Hoto

66. 0. 0
40. 0. 0
17.15. 0
10.10. 0

Compradores

S/Londres, t tel., p/l 4.03.75S/França, nfto ocupada 2.32
S/LIsboa, te)., p/Esc. ... 4.01
S/Madrtd tel ncr K B. 9 20
S/Estocolmo, tel. p/£, Kr. 23.53
S/Berna, tel., p/F. C. 23.49
S/B. Aires, tel., p£Pc. 

'. 
23.53

Km Montevidéu
MONTEVIDÉU, 7.

S/Londres, £, t/venda .
S/Londrcs, £, t/comp. .

A vista:
S/N. York, 100 8, t/venda
S/N. York, 100$, t/comp.

Km Kueno» Aires
BUENOS AIRES, 7.

Fecham., ft vista, livre: ^ Hoje
S/Londres. £, t/venda . 17 00 P.
S/Londres. £. t/compra . 16 60 P.
S/N. York, 100 8, t/venda 424.00 P.
S/N. York, 100$, t/comp. 423.60 P.

n c.
nt,

190.60
180.50

Anterior
4.03.75

2.32
4.01
9 30

23.62
23.49
23.62

ne,
n c.

190.50
189.50

Antertoi
17 00
16 90

423.75
422.25

BOLSA DE TÍTULOS
O movimento realizado de negócios, ontem,na Bolsa de Títulos, que esteve bn.stante ani-mado e firme, foram- mais animados, como scvê a seguir:

VENDAS REALIZADAS ONTEM
Apólices gerais:

26 Uniformizadas 780ÍO00
35 Idem 7B5S000

169 D. EmissOes nom 780$000
30 Idom 7838000

141 Idem port 785S000
• 69 Idem  .. 7868000

3 Idem ',--, 
.. 7888000

220 Reajustamento 860S000
10 Obrigações - Tesouro 1932 1:0408000
80 Idem 1937 C|Juros .. .... .. 905ÍOOO

404 Municipais: Emprest. 1022, pt. 1838000
580 Idem 1931 Ex| Juros 213$000
1-10 lIdcm 215S000

62 Idem . .'. 2178000
15 Prefeitura: B. Horiz. C|Juros 040$000
40 Porto Alegre 3 Vá 30SOOO
30 Estaduais: Minas 7 % pt. 500$ 445S000
29 Minas 1934 l.a Serie ExIJuros 1755000
53 Idem 176WI00

201 Idom C|Juros 1808000
192 Minas 2.934 2.a Serie 1838500

10 Idem .. .. 1848000
60 Idem .. .. 1848500

1464 Idem 1855000
10 Pernambuco 948000
20 Idem 048500
67 Rodoviárias E. Rio 6205000
42 Idem 6255000

Funding, 5 <U, £ . . ,
Novo Funding, 1014 ,
Conversfto, 1910, 4 % ,
Emp.' 1013, 5 % . . ,
Funding de 1031, 5 %"IJ", de 4 anos .

ESTADUAIS
Distrito Federal, 5 %
R. do Janeiro, 1927, V;,
Baia, 1828, 5 % . .
ParA, 5 4i 0. 0
City of S. Paulo Impro-

vomonts and Frcehold
Co. Pref

Anterloi
68. 0. t
40. 0. o
17.15, 0
19. 5. 0

48. 0. 0 48. 0. 0

33. 0. 0
14.10. 0

0. 0

33. 0. 0
14. 0.0

9. 0, 0
4. 0,0

2'- 0. 0 27. 6. o

6.10.
5. 0.

8.10, 0
S. 0. 0

0. 7. 0

07. 0. 0 67. 0. 0

0. 7. 0

0. 2. 6

TÍTULOS DIVERSOS !
Bank of Lond Si South

América, Ltd
S. Paulo Gaz Co. Ltd. .
Brazilian Wnrrant Age.

& Flnanco.C. Limited
Cables &-WÍreless, Ltd.,

ordinárias . , . . .
Oceán Con) Ss Wllsons,
Ltd

Imperial 1 Chemical In-
dustrles, Ltd  1.13. 3

Lerpoldlna Rallway Co.,
Ltd. 6 Vi %, 1935 .

LIoyd's Bank. Ltd. ("A"
Shares)

Rio do Janeiro City
Imp. Co. Llrnlted . .

Rio Flour Mills Ss Grn-
narles, Ltd

S. Paulo Railway C Lt.
Western Tel Co. Ltd..

4 & Deb. Stock .-¦'._
TÍTULOS ESTRANGEIROS

Emp. de Ouerra Hrltft-
nlco, Vi % 1027-47 . 105. 0. 0

Consols, 3 Vi % . . 82.15. 0

0. 2. e

1.13, 0

22.10. 0 22.10, o

2.13. 3

0.18. 0

2.13, 6

0.18. 0

1. 9. 0
47.10, 0

101. 0. 0 101. 0. 0

1. 9. 0
47.10. 0

CAFÉ

105. 0. 0
82.15. 0

O mercado de café funcionou,
ontem, calmo, e com os preçosInalterados.

O tipo, 7, foi cotado ao preçode 28IO00 por 10 quilos, na ta-bua e venderam-se durante os
trabalhos 3.139 sacas. Fechou
calmo,

COTAÇÕES POR 10 QUILOSTipo 3, 305000
Tipo 4, 298500
Tipo 5, 298000

Tipo 6, 288500
Tipo 7. 288000
Tipo 8. 278500

Pauta mensal — Estado de Mi-
nas, café comum, 25800; café
fino. 4810C.

Pauta semana! — Estado doRio. cafi- comum. 38200.
O ano passado, o tipo 7 foicotado ao preço de 128200 por10 quilos.

MOVIMENTO DO DIA 5
_. SacasStock em 3 .. .. .. 350.718

Entradas:
Leopoldina . .. 1,942
Central 4.248
Reg. Flum. Rio 1.319
Reg. E. Santo 300
Total
Embarques:
Embarques:

Estados Unidos ,
Europa 
Cabotagem . .,

Total . .. .;
Café doado . .

7.807

358.525

30.951
1.150

50 41.136

317.369
1.200

Stock em 316.279
Idem, ano passado .. 670.385Entradas até 5 .. .. 17.240Saidas gerais até 5 .. 41.216
Café revertido ao

stock desde o l.o de
de Julho 82.299

Em Santos ,
MOVIMENTO DO DIA 7

N. 6 disponível, por 10 quilos

— Ho,':, calmo: anterior, cal-
mo; ano passado, calmo.

N. 4, disponível nor 10 quiloi
(duro) — Hoje, 405800; ante-
rior, 40$500; ano passado, ,'.,.
185800.

N. 4, disponlvol por 10 quilos
(...ole) — Hoje, 42$500; ante-
rior, 42J500; ano passado, ....
198800.

Embarques — Hoje, 30.552; an-
terlor, 17.768 sacas;- ano pas-sado, 93.604 sacas.

Entradas — Hoje, nada; ante-
rior. nada; ano passado ,
43.334 sacas.

Existência — Hoje, 1,271.910
sacas; anterior, 1.292.462; ano
passado, 1,717.391 sacas.

— Saidas não houve.

Em Viloria
MOVIMENTO DO DIA 7

O mercado funcionou estável,
cotando-se o tipo 7/8. ao preçide 248400, por 10 quilos.

E3TAT18T1CA ÜOCAFÍ
«, . SacasEntradas .. .. ,. .. 
Embarques  
Em stock 184.303

Em Nova York
NOVA YORK, 7.

ABERTURA
(Contrato Santos)

Merca'do . . . Estav, Estav.Inalterado, desde o fechamen-
to anterior. »

AÇÚCAR
O mercado deste produto fun-

clonou, ontem, firme, com os
preços Inalterados e negócios
reduzidos.

COTAÇÕES POR 60 QUILOSBranco cristal. 65t000 a 685500
Mascavo reg. 44*000 a 46$ooo
Demerara . . 665000 a 585000
MascavInVo — Não hft —

MOVIMENTO DO DIA 6
_. SacosStock em  101.097

Entradas:
De Minas .... 300
De Campos . .. 2.470

Exist, cm sa-
cas de 80

quilos . .. 1.417.400 1.382.100
Exportação:

N. do Brasil 2.200
Santos ... 600 2.500
S. do Brasil 700 8.200

Total . .. 3.400 8
Em Nova York

NOVA YORK, 74 .
ABERTURA
(Contrato 3)

.700

Em fevereiro'
Em março ,
Em abril , ,
Em maio . .
Em junho. .
Em Julho < .
Em agosto .
Em setembro

Vendas 600 arrobas
Mercado estável

46$100 46S300
475300
475800

475800 48J100
485000 48S400
48S300 408000
495300 498000
495600 50$000

Total
Saldas ,

2.770

103.867
300

Ent.:
Em março .
Em maio . .
Em julho . .
Em setembro
Mercado

Hoje
8.55
8.65
8.75
8.85

Ant.
8.55
8.65
8.75
8.85

Calmo Estav.
Inalterado, desde o íechanlen-

to, anterio.
ABERTURA

(Contrato Santos)
Znt.:

Em março .
Em maio . .
Em Julho .„ .
Em setembro
Em dezembro

Hoje
12.79
12.78
12.79
12.83
12.86

Stock cm  103.567

Em São Paulo
MOVIMENTO DO DIA 7

Preço do disponível no fecha*
mento do mercado:
Somenos. , . 608000 a 618000
Mascavo . -. . 465000 a 478000
Branco cristal. 715000 a 72W0I

Mercado firme.
Em Pernambuco

MOVIMENTO DO DIA 7
Sacas de

Ant 1
12.79 •
12.78
12.79
12.83
12.86

60 Kl.
Mercado . .
usina de 1.*
Usina de S.a
Cristais , . .
Demerara , .
3.» sorte . -
Somenos , .
Brutos, secoi

En ..radas:
Hoje

Roje Ant.
Etav. Estav.
588000 688000
nlcot. nicot.
808000 .608000
49$200 39*200
345700 348700
95S00 98500
95000 95800
68500 68800
65500 68000

38.700

Ent.:
Em março .
Em maio . .
Em Julho . .
Em setembro
Mercado . .

Comp.
2.09
2.99.
2.99
2.99

Estav.

Vend.
2.90
2.99
2.99
2.99

Estav.

De 1° de set. 2.531.200 2.493.600

ALGODÃO
O mercado de algodão fun-

clonou, ontem, calmo, com os
preços inalterados e negócios
animados.

COTAÇÕES POR 10 QUILOSSerldó-Fibra longa:
Tipo  605000 a 818000
Tlpj 4 . .. .. 698000 a 595500
Sertfleí-Fibra media:
Tipo  6350.00 a 845008
1'po  418000 a 42S000
Ceará-Flbra curta:
Tipo  Nominal
Tü .j  405500 a 415500
Matas-Fibra ourta:
Tipo 3 e 5 . .. Nominal
Paullsta-Flbra curta:
Tipo 3  Nominal
Tipo 6 . .. 36JO0O 11 365500

MOVIMENTO DO DIA 6
Stock em  21.453

Entradas:
Saldas go3

Stock em 6 .. ,, ,, 20.640

Em São Paulo
MOVIMENTO DO DIA 7

(Contrato C)
Em Janeiro . . 465000 46J300

Ent.
Em Janeiro .
Em- fevereiro
Em março .
Em abril . .
Em maio . .
Em Junho. .
Em Julho . .
Em agosto .
Em setembro

FECHAMENTO
(Contrato C)

Comp. Vend.
45S-800 468200
458600 465200
405000 465000
475000 475700
47$500 4BS200

485300
48S200 48S700
495100 408300
405600 40$900

Vendas 500 arrobas.
Morcodo apenas estável.

PREÇOS DO DISPONÍVEL
„, Comp Vend.
Tipo 475500 485500
Tipo -465000 475000
Tipo 415000 42{000

Em Pernambuco
, MOVIMENTO DO DIA 7

Hoje Ant.
Mercado . • . . Estav. Estav.
Preço do sertões:
Tipo  B25000 62í<!00
Matas .. ... .. 335000 338000

Entradas:
Hojo  

* 
400 

De l.o de set. 100.300 99.900
Consumo local , 600 600
Existência .. ,. 101.400 101.600

Exportaçfto:
Nfto houve.Em Nova York
NOVA YORK, 7.

ABERTURA
Ame. Futures:

Ent.: Hoje Ant.
Em Janeiro , .  17.54

Em fevereiro . n.89Em mnrço . , is.09
Em maio ... 18.17
Em outubro . . ia!s3
Em dezembro . 

Mercado estável.
Alta de 5 a 10 pontos, dei.de o fechamento anterior.

17.81
18.01
18.01
18.11
18.20

TRIGO
PREÇOS CORRENTE3

Moinho Inglês:
Tipo "Soberana" . . . 62SO0I

Moinho Barro Mnnsa:
Tipo "Cntltn" .... jjimi

Moinho da Luz:
Tipo "D 

ç- ... Í2,M|
km Itiicuos Aire»

BUENOS AIRES, 7.
FECHAMENTO

Preço por 100 ks.:
Ent.: Hojí AntTipo Barleta p,|Brasil .... 6.85 J.H
WI8O _ o governo suspen.

deu os negócios para o lutune fixou o preço de 6.76.

CACAU
ABERTURA

NOVA YORK, 7,
Ent.:

Em março ,Em maio -..-.
Em Julho .. 

';.
Em setembro
Mercado '.'i1'.

Hoje Ant,
8.61 8.61
8.63 8.10
8.68 8.11
8.76 8.80

Estav. Estar.

BORRACHA
NOVA YORK, 7.

ABERTURA
, Disponível Hoje Ant
Latex-orepn . , 25 31
Smoked Planta-

Bheet .... 33 JJ
Aeroado . . . Nom. Nom,

NOTICIAS DO DASP

READMITIDO PARÁ SER APOSENTADO
Queixa-crime contra um funcionário — Não serão
criados os cargos de ajudante de tesoureiro —

Informações sobre concursos
O chefe do Governo aprovou o na- nhs íi« 1 in i,«>n- « . .

.r?c.or..do Ç*3.? í?voravel ft readmls- Colégio Ped?oíí' ° Externato do

s

Sociedades Anônimas
Realizam-se hoje ás Assembléias Qe-rala de Acionistas das seguintes Com-

panhlas: <—¦ Companhia Itablra de Mineração— fi? 15 horas, ft rua Teofllo Otonln. 15.
— Dompanhla Geral de Obras e Cons'-truções, S. A. — Extraordinária fts 14hm-as, ft avenida Graça Aranha n. 18,8.0 andar.-

Sociedade União Comer-
ciai dos Varejistas de

Secos e Molhados
SEDE SOCIAL : RUA BUENOS
AIRES, 217, SOB. (EDIFÍCIO

PRÓPRIO)
(SESSÃO SÒT-ENE COMEMORA-
TIVA DO 62.» ANIVERSÁRIO

OA FUNDAÇÃO SOCIAL)
De ordem do Sr. Presidente, sflo

convidados os Srs. Associados eExmas. Famílias para assistirem
A sess&o solene comemorativa do
62.» aniversário, que será reali-
zada domingo, dia 11 do comente,
às 15 horas, na sede desta Socie-
dade, conforme precettua o artigo
117 dos Estatutos sociais.

O Ingresso far-se-á. mediante
apresentação do recibo do 4." tri-
mestre dc 1941 e da carteira so-
ciai, sem exceção.

Secretaria, 6 de janeiro de 1942.
a.) Francisco de Souza — Pri-

meiro Secretario.

D. A. S. P. - PONTOS
Grande venda para todos os con-
cursos. Oportunidade única paraaquisição dos mesmos. Av. Rio
Branco, 151-2.» - s. 12. Tel. 22-6776.

sSo, oom direito à percepçSo dos sa-lei los de que foi privado, de ManuelMoreira Lazary, e posterior aposenta-dorla na qualidade de extranumerarlodo Ministério da Guerra1.
O Interessado era extranumerarlo-mensallsta do Arsenal de Guerra doBlo de Janeiro. A partir.de Janeiro de1941 pasou a extranumerarlo diarista.Submetido a inspeçRo de taude, por-se encontrar enfermo, foi Julgado in-válido para o serviço público. Afinal,velo a ser dispensado, por lncapacl-dade física, sem perceber qualquer sa-larlo durante aquele ano.A sua sltuaçSo, entretanto, face ftlegislação que regula a aposentadoriados extranumerarlo. da UniSo, lhe per-mite rèadmlss&d, com direito aos sala-rios do que íoi privado, o aposenta-

dorla.
PEDIDO DE CRIAÇÃO DE CARGOS
O chefe do Governo submeteu ao es-tudo do DASP um processo relativo

à orlaçSo de dois cargos de ajudante
de tesoureiro no Ministério da VlaçSo.

O argumento apresentado como Jus-tlfioatlva da proposta foi o desenvoi-
vlmento. crescente dos serviços da Te-
souraria na Diretoria Regional dos
Correios 110 "CearA.

No entender do DASP, 6 convenien-
te que sejam traduzidos, em Índices
numéricos, os elementos comprobato-
rios desse aumento de trabalho, afim
de que melhor se caracterize a neceu-
siíade do serviço.

O presidente da República concordou
com esse parecer c o processo íol en-
vlado ao Ministério da VlaçSo.

QUEIXA CRIME CONTRA UM FUN-
CIONARIO —

O chefe ilo Governo aprovou o pa-recer do DASP favorável ao exame do
processo D. C. M. 760-41, afim de quePaulo Maria Ponce de Leon da CunhaLima, oficial administrativo do Minis-
terio da Agricultura, possa requerer
certidões das peças necessárias íi ins-
truçSo da queixa crime que pretendeapresentar contra o seu colega José
do Prado Carvalho.

O requerente alegou que foi grave-mente insultado e injuriado, na hora
do expediente e dentro da repartlçSo,
pelo seu colega, ao qual JA foi lm-
posta a pena dc reprcensSo,

CONCURSOS EM REALIZAÇÃO
Técnico de Administração — E' a sc>

guinte a chamada, para hoje e ama-
nhft, dos candidatos ao concurso paraa carreira de Técnico de Administra-
çSo, que deverío »ubmeter-Be à argul-
çSo da tese:

Hoje - às 7,30 — Isnar Garcia deFreitas (OrganlzaçSo); às 10,30 - Hei-mógenès Brcnha Ribeiro Pilho (Orga-nlzaçBo).
AmanhS - às 7,30 — Arl de CastroFernandes (Asslstencik); às 10,30 —

José Maria dos Bantos Cavalcanti (Or-ganlzaçào) e Luclllo Brlggs Brito (Ma-terlalj.
Foram os seguintes os últimos re-sultados: número 18 - 42; n.° B8 - 62.Diplomata (provas, — A prova es-crlta de Inglês será realizada ama-

Guarda-Iluro» — Sertto Identificadas,hoje, As 16 horas, as provas de Por-tuguês e Idioma Estrangeiro, efetua-das nesta capital e nos Estados.Agrônomo — Realizo-se no dia 15 docorrente, nesta capital e nos Estados,a provi escrito de habilitação, ft qualestAo chamados os candidatos hablli-tados na prova escrita de «eleçSo,Nesta capital, a prova se realizará às7,30 horas no Instituto Nacional deEstudos Pedagógicos, na Praça Maré-chal Ancora.
Auxiliar e Datilografo (I. P. S.) —

Serio Identificadas hoje, às 13 horas,
as seguintes provas dos concursos paraauxiliar e datilografo dos Institutos
de Previdência Social: Português e Nl-
vel Mental e Datilografia, efetuada»
em Goiânia e Cuiabá, « Conhecimentos
Gerais, efetuadas em Cuiabá.

PROVAS EM REALIZAÇÃO
Assistente de OrganlzaçSo e Assis-

tente de Seleção — As lnscrlç6es se-
rfto prorrogadas por vinte dias paraas provas de Assistente de OrgonlzaçAo
e Assistente de SeleçSo do DÃSP.

INSCRIÇÕES ABERTAS
EstAo abertas na D. S. Inscrições

para os seguintes concursos e provas:Oficial Postal Tclegráflco, até 15 do
eorrente; Postallsta, até 2 de feverel-
ro; Químico, até 6 de março.

SerAo abertas proxlmamente as se-
guintes inscrições: Coletor e EscrlvSo
de Coletorla, no dia 20 do corrente;
Estatístico Auxiliar, no dia 23 do cor-
rente.

CHAMADAS AO S. B. M.
EstSo chamados a comparecer ao S.

B. M. do INEP, nos dias e horas in-
dicados, afim de se submeterem à pro-
vn de sanidade e capacidade física, os
seguintes candidatos ao concurso paro
Escriturário:

Hoje, ás 11 horas: — 3.437 - 3.439
3.441 -, 3.442 - 3.444 - 3.445 - 3.446
3.447 • 3.448 - 5.440 - 3.450 - 3.451
3.454 - 3.455 - 3.456 - 3.457 - 3.458
3.453 - 3.460 - 3.462 - 3.466 - 3.407
3.469 - 3.470 - 3.472.

Hoje, ás 13 horas: - 3.390 - 3.411
3.412 - 3.416 - 3.418 - 3.419 - 3.424
3.425 - 3.426 - 3.430 • 3.433 - 3.438
3.440 - 3.443 - 3.452 - 3.453 - 3.461
3.463 - 3.464 - 3.465 - 3.468 - 3.471
3.473 - 3.477 - 3.478.

AmanhA, às 11 horas. 3.474 - 3.475
3.476 - 3.480 - 3.482 - 3.483' - 3.486
3.487 - 3.488 - 3.490 • 3.491 - 3.492
3.493 - 3.494 - 3.496 - 3.497 - 3.498
3.499 - 3.505 • 3.508 - 3.510 - 3.514
3.515 - 3.816.

AmanhS. às 13 horas: 3.517 - 3.518
3.519 - 3.521 - 3.522 - 3.523 - 3.624
3.525 - 3.626 - 3.528 - 3.629 - 3.530
3.531 - 3.532<- 3.533 - 3.534 - 3.535
3.536 - 3.538 - 3.542 - 3.543 - 3.544
3.545.

"DERMOFLORA"
Sabonete antisséptico, preparado exclusivamente com plan-tas medicinais. Indicado nas irritações da pele, comichões,
frieiras, eezemas, etc. — Produto da FLORA MEDICINAL— Fórmula do Dr. MONTEIRO DA SILVALicenciado pelo Departamento Nacional de Saude Pública

J. MONTEIRO DA SILVA & CIA.
Rua de S. Pedro 38 — Rio de Janeiro

À VENDA EM TODAS AS FARMÁCIAS E DROGARIAS

Associação dos Ex-AIu-
nos do Colégio Militar

ASSEMBIÉIA GERAL
De ordem do Sr. Presidente I

convocada Assembléia Geral ordi-
narla- para o dia 14 do corrente,
As 20,30 minutos, na sede da Al-
soclnçfto, que funcionará em 1.'
convocação com número legal de
sócios na forma do artigo 25 I V
dos Estatutos e em 3.° convoca-
çfto, com qualquer número, 4i
21 horas.

A. PEIXOTO DE AZEVEDO
1.». Secretario.

VARGO DAIAPA-T.H2-65U
ÀR REFRIGERADO

S5E J/a iéfa desde 2 ks.
0 encantador film i

~*Ç NO fALÇO tó 4 E 9 HS. ||P,M"r *™«*jí

OMtkdóJèYOSéYO & Pm ®K<Ma dorna/h6 w/ti

I NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E AÉREA

Vapores ,. Procedencli - Dcstin* - Tel. da Cia.

SAIDAS rABA O NORTE

DA EUROPA PARA A AMÉRICA DO SUL
Procedência

Bllbau . , .
Rio . .
Rio . .
Rio' . .
Rio . .
Rio . ,.

Navios

C. .do Hornos
Ivan dortlion.
Henrique Dln,.
Alte, Jaceguai
Oscar . Gorthon
Antofogiusta .

Destino Tel.

B. Aires. 23-153a
Havana. 23-4052
B. Aires. 23-3758
B. Aires. 23-3756
Rosário . 43-10-13
B. Aires. 23-3443

DA AMÉRICA DO SUL PARA A EUROPA
B. Aires
Rio . .

G. B. Esperanza
S. Campos .\, .

Barhace. 23-1632
LeixSes , 23-3766

DA AMÉRICA DO SUL PARA OS EE. UU.

, CONCURSO PARA

Escriturário, Postalista
e Datilografo

Curso Gen. Oumea Carneiro — R. Ha-
dock I.olio. 460 • 462. . Tel. : 28-S522.

Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio

Mldost . . . .
Buaraue ....
Rio Branco i . .
Calrú .....
Tirndentes . . .
Cte. Pessoa . .
Culáb4 ....
Àluruoca. . . .
Lestelolde . . .
Barbacena . . .
Lages . . . . .
Rio dc La Plata
Camamú . . . ,
Mandú , . . .

N. York 23-3750
N, York 23-3756
N. Orles. 23-376U
N. York. 23-3758
N. York. 23-3750
N. York. 93-3758
N. York. 23-3750
N. York, 23-3766
N. York. 23-3758
N. York."23-3750
N. York. 23-3768
N. Orles. 
N. Orles.. 23-3756
N. York. 23-3758

Raul Soares - Manaus 23-37V8
Plrangi - Bolem . . 43-2700
Inconfldento - Cabed.o 23-3750
Maceió - Recito . . 23-0100
Bandeirante - Cabedelo 23-3756
Cte. Alcidio - Aracaju 23-3750
Campelro - Belém . 23-3500
Capivarí - Penedo . . 43-2708
SSo Bento -"Aracaju . 43-2708Inconíldente-Cabedelo. 23-3756
D. Pedro II - Belém . 23-3750
Herval - A. Branca . 23-0100
Arnguá - Canavlelras 33-3588
Itanngií . Bclenv . 43-3424
Araranguft - cabedelo ',13-3566
Itnpura - Cabedelo
Olinda - Baia . ,

SAIDAS PARA O SUL

Plaul - P. Alegro . . 43-2101
Asp. Nasclmt.o-Cannnéia 23-3758
Max - Laguna . . . 33-0743
Araranguá - P. Alegro 23-3565
Ana - Florianópolis . . 23-0742
C. Hoepecke - Florlanóp, 33-0718'Farrapo - P. Alegro . 23-3756
Itaquera - P. Alegro
Tutola - 8. Francisco
A. Jaceguai - Santos
Jangndelro - P. Alegre
Cte. Capela - Santos
Carioca - P. Alegro . -
A. Alexandrino - Snntos 23-3758
lnooníidento - P. Alegro 23-3756

43:3424 S. Campos - Santos . .23-3766
43-270B osv. Aranha - P. Alegre 43-2708

Itaimbé - P. Alegro . . 43-342)
Aragano - Antonina
Murtinho - Laguna .
Caxias - P. Alegre .
Arara - p. Alegro .
A. Benévolo - Santos
Campos - P. Alegre

43-3414
23-3756

, 23-3756
23-3758
23-3756
33-3756

23-3566
23-3758
23-6100
23-3566
33-3756
23-31M

Dos EE. UU. para a América do Sul
N. Orleans
N. York .-

Rio Branco
Lestelolde .

Rio.
Rio.

33-3756
23-3756

Navegação Aérea
(Abreviaturas dai Clas:i V-Vasp; C-Condorj P-Panair; t-tat"-
Chegadas | saldas '-¦ .Chciadàs^l Saldas

S. Paulo . 8
8 B. Horlz

IVIS
8 P, Aleg. ip
8 S. Paulo |V
8 B. Aires IP
8 S. Paulo ~
8 S. Paulu

P. Aleg.
P. Aleg.

0 S. Paulo
8 MIami .

P. Alegre .
B. Horizonte
Curitiba. .
P. Alegre .
S. Paulo .
Mlaml. .
S. Paulo .
S. Paulo .

P| P. Alegre .
JVI . . . . .V S. Paulo .
Ipl • . . . ,

9 S. Paulo V
9 Curitiba

Fortalcz
9 S.Paulo V S. Paulo
9 B. Aires 
9 Uberaba IP Uberaba .

10 S. faulo IV S. Paulo
— . . . iP B. Aires .
10 S. Paulo [vi S. Pnulo
lOP.Cald. |P| P, Caldas
10S.Paulo IV" S. Paulo
—. . . |P| Mlaml. .
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PÁGINA TREZF — SEGUNDA SECÇÃO DIÁRIO D- «uuciAS

¦|."

Opilaçeo?
YERMIOL RIOS

LIQUIDO i PÉROLAS SEM CHEIRO-SEM SABOR
Cí» «UtlJO IMITAS 4 CIA - OUftlVIS ti. «IO

GELO SECCO S.A.
A,ta da segunda Assembléia Geral Extraordinária,

realizada em 7 de Janeiro de 1942
Aos sete dias do més da janeiro de mil novecentos e quarenta o

dois, pelas dez horas, achando-se presentes na sede social, k rua
Araújo Porto Alegre número cinqüenta e seis, segundo andar, sala
vinto e três, número legal de acionistas portadores de dez mil nove-
centos e onze ações, o senhor Presidente da Companhia abriu a
¦essao. pedindo à Assembléia para escolher o Presidente da mesma. |
Aclamado o senhor José Napoleâo MacahubaB, que aceitou, convl-
dando para primeiro e. segundo secretários respectivamente os Be-
nhorea Luiz Slsto a Manoel Gonzalez Fernandez, os quais assumem
oa cargos. — Em seguida o senhor Presidente manda proceder íi
leitura do anuncio de convocação, cujo teor é o seguinte : "Gelo Secoo
8, a. — Segunda Assembléia Geral Extraordinária para retificação e
ratificação do sua constituição. — Picam convidados os senhores
acionistas para assistirem e tomarem parte na reunião da segunda
As.Hembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social; à -
rua Araújo Porto Alegre cinqüenta e seis, segundo, às dez horas d-J
dia sete de Janeiro próximo, afim de retificarem e ratificarem o ato
Institucional realizado por escritura pública de vinte e oito de julho
dc mil novecentos e quarenta e um. — Rio de Janeiro, vinte e seis
de Dezembro de mil novecentos e quarenta e um — Geneslo Gonçalves
dos Santos, Presidente. — Terminada a mesma sua senhoria dirige-
*e à Assembléia e declara que a Diretoria e o Conselho Fiscal, não
obstante reconhecerem que todos os atos de Incorporação foram pra-
ticados dentro da mais rigorosa observância da lei, resolveram que,
tm virtude da Sociedade ter sido fundada com um capital constante
de bens e direitos, aos quais se refere a escritura pública de cons-
tltuição, lavrada em vinte a oito de Julho de mil novecentos a qua •

renta e um e o respectivo documento achando-se devidamente arqui-
vado no Cartório do mesmo Oficio de Notas, contudo fosse ele lido,
transcrito em ata o ratificado em todos os seus dlzeres afim de quo
ninguém possa alegar desconhecimento, em qualquer tempo. — O
aenhor primeiro secretario procede, ontão, pela ordem, à leitura do
Parecer do Conselho Fiscal e do contrato particular de condomínio
assim redigidos : — Parecer do Conselho Fiscal. — Os membros do
Conselho Fiscal da Sociedade Gelo Secco S. A., reunidos em sessão,
depois <le examinarem os atos da Sociedade, são de opinião que os
b?ns e direitos, correspondentes ao capital social, fiquem nominal e

quantitativamente expressos e descritos nos livros da Sociedade, do-

pois de ouvida a Assembléia Geral. — Rio de Janeiro dezesseis de
Dezembro de mil novecentos o quarenta e um. Francisco Gonçalves
de Abreu, Amílcar Boni e Waldemar Bordallo. — Contrato Particular
de Condomínio. — Entre os abaixo assinados, todos maloreB, residen-
t**. nesta cidade, o primeiro como outorgante e os demais como outor-

gados, fica pelo presente Instrumento particular e por todos assina-
dos, estabelecido o seguinte : — O outorgante José de Brito Costa,
sendo senhor e possuidor da marca "Gelo Secco", constante de dois
r.riingulos superpostos e entrelaçados,' tendo ao centro os vocábulos
"Gelo Secco", gravados em caracteres de forma maiúscula, sob o
número trinta e um mil setecentos e setenta e oito, da marca "Neve

Carbônica", constante de dois triângulos superpostos e entrelaçados,
tendo ao centro os vocábulos "Neve Carbônica" gravados em caracto-
res de forma maiúscula, termo setenta e oito mil duzentos e oitenta
n dois. — Patente, (modelo de utilidade), constante de um novo tipo
rie caixa, destinada ao transporta e distribuição do gelo seco, termo
vinte e seto mil o setenta; Patente,. (modelo de utilidade) de um
novo tipo de caixa de madeira ou material semelhante, forrada Inter-
namento, destinada ao transporte e conservação frigorífica de pr>-
dutos, termo vinte e sete mil e setenta e um. — Pretendendo cons-
tituir uma sociedade anônima para exploração das referidas marcas
o patentes, propôs aos outorgados adquirirem o direito à exploração
das mesmas, que passariam a pertencer em comum a todos, e, tendo
estes aceitado a proposta, elegeram dentre os outorgados os de nome
Genesio Gonçalves dos Santos, Manoel Sllvlno Monjardlm e José
Gobat, para avaliarem os mencionados bens e direitos à sua explora-
ção Industrial, constante das ditas marcas e patentes, os quais apre-
sentaram o laudo seguinte : — Os abaixo assinados, dlstinguidos com

a designação para avaliarem as marcas e patentes de propriedade do
senhor José de Brito Costa, com as características abaixo, conforme
documentos que lhes foram exibidos, passam a desobrigar-se da incum-
bencia, e depois do examinarem os mesmos e atendendo às possibili-
dades do negocio dao-lheB os seguintes valores : Marca "Gelo Secco"
constante de dois triângulos superpostos entrelaçados, tendo ao centro
os vocábulos "Gelo Secco" gravados em caracteres de forma maiús-
cuia, sob o número trinta e um mil setecentos e setenta e oito, valor
dois mil contos de róis; da marca "Neve Carbônica" constante de
dois triângulos superpostos entrelaçados tendo ao centro os vocábulos
"Neve Carbônica" gravados em forma maiúscula, termo setenta e
oito mil duzentos e oitenta e dois, valor oitocentos contos de réis;
- Patente, (modelo de utilidade) constante de um novo tipo de caixa
destinada ao transporte e distribuição do gelo, termo vinte e sete mil
e «eterna, valor cento e cinqüenta contos de réis; Patente, (modelo de
utilidade) constante de um novo tipo de caixa de madeira ou material
Ésmrlhante, forrada Internamente e destinada ao transporte e conser-
vação frigorífica dos produtos, termo vinte e sete mil e setenta e um,
valor cinqüenta contos de réis. E por estarem conforme, assinam o

presente para o fim de ser submetido à aprovação dos demais inte-
ressados. — Rio do Janeiro, oito de Julho de mil novecentos e qua-
renta e um. Genesio Gonçalves dos Santos, Manoel Sllvlno Monjar-
dim e José Gobat. Tendo sido aprovado o laudo, unanimemente, íol
assinada a lista dos subscritores das ações correspondendo ¦ o seu nú-
mero a participação que cada um teve no condomínio das marcas e
patentes, polo que resolveram constituir a Sociedade, cujo capital
«erá representado pelas ditas marcas e patentes avaliadas em três
mil contos de réis, assinados os Estatutos de que passam a ter pleno
conhecimento. E por estarem justos e contratados assinam o pre-
pente para os devidos e legais efeitos. Rio de Janeiro, oito de Julho «•e
mil novecentos e quarenta e um. Josó do Brito Costa. Genesio Gon-
çalves dos Santos, José Gobat, Doutor Manoel Sllvlno Monjardlm,
Olyntho Pinto de Mendonça, J. M. Magalhães & Companhia Limitada,
M. F. Pinto, Venerando & Alvarez Limitada, Fred Flgner, José Al-
varez Pato, C. Affonso & Companhia, José Napoleâo Macahuba3,
Francisco Antônio Figueiredo, Manoel Gonzalez Fernandez, J. Ro-
rtriguez Gonzalez, F. Rezende & Companhia, por procuração de Af-
fonso Delefeu Helgario da Silva Guimarães, Fernando Vidal Leite
Ribeiro, Daniel Corrêa da Silva, Henry Edgard Aupetit Darlot, Luiz

. Slsto, por procuração do Clementina Sisto de Carvalho, d« Orlando
Blsto, de Miguel Ângelo Sisto, de Bartholomeu Slsto, de Attilio Sisto
Luiz Sisto, Doujor Nelson Dantas, Maria Elfrida Person Machado
Bastos, Daniel do Carvalho, Doutor Nelson Gaffrée Riedel pela menor
Myrna Katona Faria, Octavio Faria, Bertholdo W. Schaitza, Alice
Iffantln Lopes Pinto e Lourenço Jullo Teixeira, firmas reconhecidas
«nm o sinal público do senhor Tabelião do décimo sexto Oficio, solado
cem estampilhas federais no \»alor de quinze mil réis. Foi em seguida,
Pelo senhor Presidente da Assembléia, posto em discussão o Parecer
do Conselho Fiscal, pedindo a palavra o acionista senhor Manoel
Gonzalez Fernandez que propôs, tendo em vista a leitura, que aca-
bava de ser feita do aludido Parecer e não tendo havido discussão
por ninguém ter pedido a palavra para tal fim, fosse o mesmo unanl-
Clemente aprovado, o que foi feito. Em seguida pediu a palavra o
acionista senhor Bertholdo W. Schaitza que disse o seguinte : os in-
corporndores, como se Infere dos documentos ora lidos, não forr.m
emissos, nem em palavras, nem em atos; mas que opinava no sentido
de que fosse acatado o Parecer dos dignos Membros do Conselho
Piscai, e, assim, pedia à MeBa que submetesso a votos a retificação
• a ratificação indicadas. Posta á votos a proposta do orador, fo!
unanimemente aprovada a transcrição om ata do supracitado do-
«"mento. — E, como nnda mais houvesse a tratar, o senhor ProBÍdento
•uspendeu os trabalhos para ser lavrada a presente ata, qué eu, se
fundo secretario, escrevi,. foi lida o vai assinada por todos os pra
lentes, encerrando-se a cessão às onze horas e trinta minutos. — Rio
ue Janeiro, sete de Janeiro de mil novecentos e quaronta o dois. —
Ao encerrar-se os trabalhos pediu a palavra o acionista senhor Lou-
r=»co Jullo Teixeira, que pediu um voto do louvor à Mesa pola cov>
tegilo oom que conduziu os trabalhos da presente Ar.somblóla. Nadu
hinis hnvomio nom constando, ou, Manoel Gonzaloz Fornnndez, sor-
vindo Oe segundo socrotarlo, lavrol a prcaontn ata que vai por mini
osslnndn, juntamente com o» domai* prononton, Nanool Oon«aUi»
Fei nandez, segundo secretario, Josó Napnloflo Maonhubaa, proilrtont»,Lul* sisto, primeiro doorotarlo, Jono rto Brito CnHtn, Berthnliln W,
•wmJua, oiyntho Pinto do Mendon». .Tono Onlmt, OotlOllo nononlvim
flr'« Santo* Mnnnol Sllvlno Mon|i»rnlm, bOÚrnriQÒ Jnlln Tnlxfili-n, poi
rmeuriiçAn ri« MlRuei Angoln fllsto, il« ÒlomèrHJnn Hluln rto Oiirvnllio,

1" Oriundo Sinto, «In AttlUo fllntr, b rto llartlnilivinm Hluln, Lllll Hislo,
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Concurso Popular N.° 57, relativo a Dezembro
Relação n.° 6, dos Mapas recolhidos on tem, dia 7, até às 15 horas, e que entrarão

no sorteio da próxima quarta-feira, 14 do corrente, pela Loteria Federal:
Serie A

Ottt 0025 0083 0118 0120 0144 0205 0215
0210 0280 0280 0380 0388 0387 0388 0427
0528 0535 0538 0545 0572 0570 0583 0685
0040 0857 0685 0710 0740 0782 0780 0701
0799 0818 0884 0885 0886 0887 0897 0911
0987 1022 1068 1107 1123 1141 1158 1176
1180 1322 1380 1389 1424 1429 1449 1496
1527 1529 1550 1674 1083 1693 1700 1705
1734 1739 1775 1800 1828 1850 1853 1882
1932 1934 1940 1956 1983 1086 1997 2009
2023 2037 2058 2074 2081 3105 2132 2134
2139 2165 2171 2186 2245 2269 2286 2287
2296 2305 2312 2329 2338 2355 2366 2373
2401 2428 2431 2484 2499 2520 2535 2562
2573 2577 2686 2604 2620 2620 2642 2657
2608 2703 2725 2732 2783 2821 2822 2846
2853 2855 2868 2911 2988 3006 3011 3030
3050 3084 3108 3214 3243 3203 3316 3322
3328 3383 3303 3412 3442 3453 3464 3479
3484 3495 3503 3511 3550 3571 3573 3600
3603 3604 3605 3619 3601 3726 3757 3765'
3776 3777 3702 3708 3826 3828 3836 3847
3910 3942 3967 3967 3960 3000 3099 4043
4071 4126 4160 4174 4186 4197 4226 4227
4250 4302 4350 4356 4361 4402 4407 4440
4451 4454 4474 4489 4504 4548 4649 4575
4579 4618 4641 4680 4663 4698 4732 4733
4731 4735 4765 4785 4704 4828 4858 4864
4872 4B73 4878 4807 4940 4041 4050 4905
4996 5035 5043 5057 5076 5096 5100 5123
5126 6130 5149 5172 5188 6212 5213 5220
5221 5225 5220 5220 5231 5238 5255 5280
5290 5291 5292 5206 5297 5300 5360 5300
6405 5451 5483 5M2 5588 5608 5029 6605

'5728 8733 5734 5771 5786 5802 5810 5834
üô«6 5907 5920 5037 5047 5903 5984 6008
6004 6021 0037 0001 6134 6140 6155 6172
6222 6242 0252 6267 11280 6283 0301 0372
6375 6376 6380 6300 0300 6302 0414 6417
6424 6485 6468 8480 0400 0505 6536 6576
6504 6727 6803 6830 6000 6915 0921 6084
6071 6883 7005 7012 7020 7027 7030 7041
7049 7059 7007 7072 7070 7080 7084 7087
7094 7234 7243 7245 7246 7247 7289 7333
7354 7377 7382 7384 7396 7412 7420 7434
7442 7465 7474 7496 7503 7511 7514 7528
7537 7548 7678 7730 7757 7704 7786 7812
7825 7826 7832 7845 7846 785* 7873 7882
7922 7926 7944 8071 8099 8108 8111 81S0
8170 8172 8189 8209 8211 8217 8254 8300
8309 8334 8337 8342 837? 8477 8503 8508
8500 8515 8542 8569 8623 8662 8679 8600
8708 8711 8710 8762 8871 8894 8053 8058
8980 8690 0010 9036 0072 0078 0095 9116
9120 9125 9141 9240 9255 9344 9409 9533
9535 9573 9018 9653 9656 9664 0667 9685
9693 9777 9797 9846 9868 9889 9891 9918
9921 9977 9902

Serie B
0306 r214 0256 1004 1032 1316 1600 1680
1713 3007 3208 3396 3590 3814 4035 4117
4256 4268 4273 4901 5458 5537 5916 6845
7127 7230 7795 8219 8355 8369 8547 9209
9253 9275 9420 9477 9578 9717 9978

Serie C
0113 0249 1037 1873 1908 2199 2495 3125
3240 3788 4202 4203 4458 6958 6517 6747
6793 6953 7265 8243 8245 8248 8417 8445

Serie D
0456 0484 0613 0710 0067 1418 1759 1808
2076 2333 2753 2886 2970 3080 3220 3678
3690 3992 4010 4032 4110 4186 4237 4419
4518 5243 5371 5303 5503 5730 5733 6828
6873 6427 6545 6852 68556920 6042 7036
7090 7204 7431 8034 8120 8204 8218 8244
0383 8766 8891 8912

Serie E
0013 0031 0085 0104 0122 0128 0139 0163
0187 0188 0189 0202 0226 0281 0294 0308
0324 0360 0383 0435 0445 0440 0452 0473
0475 0523 0530 0531 0538 0552 0607 0622
0645 0663 0668 0.173 0687 0709 0723 0734
0759 0761 0823 0842 0878 0941 0955 0978
0906 1014 1043 1054 1068 1071 1074 1084
1087 1093 1101 1110 1117 1148 1148 1157
1161 1164 1212 1231 1278 1289 1307 1315
1317 1310 1320 1339 1305 1399 1433 1498
1409 1512 1630 1542 1543 1546 1578 1041
1685 1711 1795 1813 1817 1844 1853 1875
1909 1911 1989 2035 2069 2093 2128 2172
2208 2240 2269 2301 2301 2352 2358 2379
2431 2432 2433 2464 2478 2498 2521 2572
2726 2750 2751 2752 2771 2775 2778 2804
2823 2862 2882 2883 2034 2962 3048 3125
3240 3257 3307 3324 3358 3448 3456 3459
3460 3564 3642 3665 3707 3725 3737 3754
3832 3941 3954 3955 3956 3971 4146 4153
4158 4231 4272 4274 4293 4294 4307 4326
4329 4371 4398 4405 4441 4457 4470 4408
4512 4573 4574 4710 4727 4780 4048 4004
4868 4870 489B 4906 4953 5052 5067 6073
5153 5199 5344 5398 5399 5420 5426 5476
5497 5516 5559 5596 5625 5640 5680 5689
5696 5736 5745 5770 5780 5791 5844 6852
6863 5864 6821 6242 6370 6371 6452 6466
6469 6473 64B0 6487 6489 6400 6581 0624
6659 6771 6783 8802 6803 6806 6806 0816
6826 6844 6845 6846 6864 6875 6878 6884
6888 6080 7063 7121 7181 7228 7245 7263
7308 7328 7424 7430 7458 7521 7585 7590
7651 7664 7738 7817 7827 7836 7855 7878
7931 7971 7993 7995 8014 8037 8072 8113
8212 8388 8461 8493 8517 8526 8539 8585
8593 8667 8786 8798 8836 8874 8C0t 8892
8962 9006 9008 9038 9072 9091 9092 9153
9155 9161 9186 9198 9204 9233 9274 9311
9323 9336 9348 9350 9362 9379 9399 9409
9432 9449 9457 9476 9481 0517 9569 9601
9622 9678 9709 9771 9772 9774 9802 9851
9898 9928 9932 9930 9938

Serie F
0004 0022 0026 0037 0050 0064 0151 0164
0173 0177 0282 0313 0394 0557 0589 0592
0656 0760 0793 0836 0855 0915 0938 0994
0905 1003 1015 1057 1093 1109 1200 1212
1230 1253 1285 1287 1308 1314 1315 374
1414 1423 1425 1465 1484 1495 1547 1570
1583 1600 1890 1700 1714 1720 1741 1755
1799 1828 1800 1020 1932 1034 1938 1954

Serie F
(Continuação)

1082 1086 2017 2044 2059 2184 2175 2185
2192 2214 2251 2303 2327 2345 2424 2432
2461 2519 2538 2551 2558 2575 2631 2848
2703 2745 2740 2768 2833 2835 2838 2839
2879 2896 -2902 2007 2908 2023 2987 3010
3011 3014 3058 3068 3072 3160 3201 3355
3371 3379 3411 3453 3537 3538 3550 3576
3588 3597 3024 3626 3636 3640 3660 3738
3815 3853 3856 3858 3850 3936 3945 3061
3963 3968 4019 4056 4082 4104 4169 4187
4202 4207 4303 4308 4372 4381 4408 4460
4435 4529 4530 4553 4500 4649 4675 4700
4706 4715 4717 4730 4731 4783 4824 4825
4850 4803 4002 4012 4073 5046 5084 5083
6090 5136 5230 5249 5265 5298 5413 5422
5469 5520 5565 5573 5082 5699 6702 6720
5755 5772 5806 5844 5952 5967 6007 6050
6058 8072 6001 6117 6247 6301 6365 6435
6470 6613 6031 6644 6664 6709 6711 6785
6791 6810 6835 6852 6370 6880 6883 6029
0935 6936 0044 6948 7008 7110 7176 7271
7277 7351 7399 7421 7477 7496 7589 7601
7608 7708 7700 7716 7767 7758 7868 7918
7931 7934 7978 7991 7995 8037 8038 8043
8105 8212 8222 8274 8301 8310 8333 8334
8303 8466 8512 8521 8525 8561 8602 8609
8059 8664 8719 8769 8798 8803 8835 8888
8692 8915 8064 8984 0059 9085 9095 9143
9149 0195 9313 9314 9315 0320 9415 9462
9469 9483 9480 9539 9600 0612 9614 9618
9829 9683 9696 9699 0797 9837 9845 9968
8973

Serie G *
0010 0047 0067 0081 0208 0225 0226 0260
0262 0285 0306 0307 0320 0355 0370 0392
0303 0419 0420 0432 0452 0453 0488 0523
0524 0527 0552 0556 0583 0653 0065 0720
0743 0769 0851 0871 0876 0917 0946 0904
0005 1015 1027 1058 1162 1222,1224 1227
1355 1361 1436 1455 1475 1512 1524 1608
1681 1092 1718 1719 1728 1751 1756 1757
1830 1836 1837 1843 1880 1901 1952 1903
1971 2045 2123 2187 2190 2277 2304 2314
2304 2383 2380 2440 2447 2465 2480 2577
2578 2594 2723 2737 2751 2781 2705 2804
2832 2864 2870 2881 2686 2923 2020 2046
2948 2956 2950 2066 2977 2998 3009 3055
3068 3074 3089 3141 3161 3168 3171 3172
3220 3233 3240 3244 3260 3278 3294 3365
3371 3512 3522 3631 3654 3683 3700 3799
3989 3990 3992 3995 4025 4026 4054 4060
4091 4101 4199 4208 4220 4235 4272 4282
4283 4304 4308 4331 4358 4362 4367 4368
4386 4380 4413 4430 4464 4472 4493 4503
4506 4525 4550 4561 4599 4604 4610 4635
4646 4654 4871 4680 4682 4691 4694 4728
4732 4766 4773 4810 4831 4878 4997 4909
4927 4929 4935 4958 4960 5018 5026 6033
6059 5079 5068 5117 5141 5171 5205 5224
5225 6238 5244 5245 5304 5349 5355 6358
5376 5304 5403 5407 6422 5425 5450 5506
5517 5588 5637 6662 5717 5744 6852 5875
5879 5881 5889 5911 5931 5943 5948 5994
6082 6006 6154 6164 6173 6202 6203 6210
6235 6264 6265 6300 6378 6388 6406 6416
6425 6426 6444 6459 6464 8473 6496 6511
6545 6608 6641 6671 6688 6704 6721 6734
6765 6772 6776 6778 6835 6858 6873 6875
6878 6890 8893 6929 6930 6950 6072 7153
7158 7195 7253 7320 7329 7309 7408 7475
7511 7517 7544 7559 7563 7566 7591 7594
7601 7602 7634 7657 7771 7787 7887 7895
7972 8039 8052 8150 8101 8173 8181 8223
8272 8306 8318 8321 8322 8366 8368 8360
8302 8420 8669 8588 8587 8591 8765 8796
8808 8822 8866 8879 8880 8892 8905 9906
0007 9022 9044 0112 9116 9154 9188 9198
9209 9218 9245 9274 9281 9324 9349 9350
9351 9364 9373 9390 9419 9439 9445 9484
9489 9594 9606 9638 9639 9641 9690 0706
9715 9743 9746 9778 9827 9856 9909 9921
9928

Serie H

Serie 1
0040 0078 0001 0107 0132 0176 0218 0239
0249 0276 0282 0286 0324 0374 0407 0411
0442 0461 0483 0501 0533 0605 0654 0655
0674 0878 0680 0704 0705 0791 0796 0707
0912 0930-0085 0072 1020 1104 1123 1157
1169 1183 1219 1254 1600 1627 1648 1640
1718 1719 1838 1865 2014 2108 2117 2136
2153 2150 2161 2189 2203 2204 2212 2280
2281 2294 2305 2312 2318 2325 2347 2364
2367 2371 2420 2425 2464 2472 2473 2478
2485 2501 2528 2532 2559 2584 2591 2697
2710 2734 2751 2766 2767 2810 2854 3013
3148 3264 3303 3338 3351 3384 3401 3462
3525 3527 3599 3602 3614 3600 3672 3733
3912 3969 4014 4020 4034 4038 4074 4116
4146 4102 4101 4306 4366 4387 4301 4300
4457 4466 4503 4534 «76 4603 4621 4669
4704 4769 4844 5015 5110 5126 5132 5138
5107 5198 5210 5213 5215 5247 5319 6335
5359 5364 5410 5473 5493 5512 5522 6574
6652 5660 5682 5871 5698 5707 5726 6817
5861 5883 5906 5978 5900 6050 6066 0097
6110 6113 6124 6169 619B 6236 6242 6268
6289 6292 8293 6372 6377 6384 6385 6306
6419 6448 6465 6469 6470 6502 6538 6551
6576 6646 8670 6671 6738 6745 6779 6800
6823 6837 6890 6897 6925 6956 6957 6982
6983 7021 7035 7070 7071 7110 7134 7168
7387 7288 7343 7511 7577 7608 7616 7620
7627 7648 7682 7797 7798 7863 7805 7012
7913 7917 8001 8018 8082 8138 8153 8170
8190 8192 8218 8249 8288 8326 8344 8377
8473 8492 8509 8514 8567 8604 8676 8738
8765 8944 9016 9049 9071 9079 9105 9114
9138 9414 9433 9457 9484 9500 9554 9036
9040 9655 0007 9702 9785 9008

Serie J
0004 0026 0034 0040 0075 0081 0103 0160

0162 0163 0165 0176 0193 0194 0261 0306
0310 0329 0382 0424 0427 0435 0469 0516
0520 0523 0525 0552 0554 0569 0560 0602
0651 0654 0673 0679 0750 0751 0758 0767
0840 0895 1000 1107 1116 1124 1104 1234
1240 1307 1371 1373 1380 1403 1414 1419
1482 1504 1519 1661 1571 1592 1627 1669
1763 1761 1770 1772 177B. 1784 1815 1816
1835 1906 1937 2096 2103 2123 2150 2151
2164 2191 2291 2292 2295 2298 2301 2302
2303 2304 2336 2342 2351 2360 2380 2393
2428 2446 2461 2477 2512 2531 2583 2611
2620 2655 2658 2700 2768 2775 2770 2800
2804 2821 2825 2627 2830 2836 2888 2877
2885 2905 3063 3070 3111 3145 3160 3184
3169 3256 3266 3282 3302 3333 3364 3366
3381 3400 3408 3422 3444 3523 3537 3596
3599 3638 3645 3656 3671 3689 3698 3702
3708 3724 3730 3732 3759 3781 3833 3840
3853 3860 3889 3904 3926 3933 3978 4000
4007 4009 4023 4041 4047 4053 4072 4134
4252 4271 4206 4306 4340 4358 4373 4514
4537 4565 4575 4610 4625 4650 4690 4706
4710 4721 4736 4755 4809 4941 4972 4998
5008 5018 6078 5102 5107 5171 5181 5206
5242 5288 5335 5340 5406 6446 5450 5476
5503 5523 5529 5552 5565 5592 5606 5682
5743 5791 5824 5890 5953 5961 5974 5987
6034 0057 6000 8110 6128 8179 6184 6204
6244 6254 6361 6405 6409 6447 6463 6508
6526 6529 6604 6643 6676 8693 0728 6735
6740 6750 8758 6807 6831 6844 6855 6870
6804 0962 7005 7012 7024 7032 7039 7050
7073 7135 7140 7151 7154 7214 7216 7455
7275 7306 7310 7369 7364 7369 7395 7397
7420 7456 7502 7506 7600 7632 7640 7651
7667 7743 7750 7708 7825 7839 7859 7864
7896 7921 7925 7930 7961 7977 8031 8936
8058 8070 8117 8125 8130 8203 8215 8225
8246 8277 8310 8316 8373 8392 8397 8423
8495 8546 8567 8572 8605 860B 8623 8624
8649 8665 8686 8698 8714 8725 8738 8753
8754 8768 8770 8772 8784 8703 8800 8802
8622 8879 8890 8921 8942 8984 9037 9005
9104 9146 9184 9203 9219 9225 9230 9245
0246 9251 9252 9257 9259 9281 9308 9347
9368 9389 9370 9376 9412 9416 9429 9464

VIDA BANCARIA
Instituto dos Bancários

PROCESSOS DESPACHADOS
Pelo sr. presidonto, ontem, foram des-

pnclmdos os seguintes:
Beneficio Enfermidade — Alda Reis

(prorrogação), Jofto Veloso dos San-
tos Caria >e Mlrte Bracsak — Deferidos;
Manuel Simões Ferreira da Costa Pilho
(prorrogação) — Indeferido.

Beneficio Maternidade — Mario Ba-
tista Lahorgue — 1.» parte deferida;
Joílo Barnn e Rubens Lacerda — 2.»
parte deferida; Carlos Tourinho Alves

Um periodo deferido; Hlldebrando
üe Sousa Breckenfeld, Pedro Alcalde
Erguy e Eric Percival Pltman — Total
deferido.

Rest. de contribuições — Ernesto
Isaac Argimon — Deferido.

Trans. de Reserva» — José Arruda
Santos, José Fernandes de Carvalho,
Jurandlr César, José Martins Vieira,
José Mavlgnler, Valdemar Vilela de
Azevdo, Loth Bagunha, Sebastião Vlel-
ra, Roberto Magalhães Pires, José Ro-
drigues Pinheiro, Isaac Raimundo aa
Silva, Edgar José Martins, Adalberto
Felipe Holst e Manuel L. Barco & Cia.

Deferidos.
SERVIÇOS MÉDICOS

Foram concedidos, ontem, nesta ca-
pitai, 12 primeiras consultas, 7 exames
de laboratório, 9 exames de ralo X
9 inspeções de saúde.

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Demonstrativo do movi-

mento:
Totais anteriores: 20.739

empréstimos, na im-
portancia do ... . 42.389:400$000

Concedlos, ontem, no D.
Federal: 6 empresti-
mos, na Importância de

TOTAL DOS MAPAS RECOLHIDOS
ATÉ AS 15 HORAS DE ONTEM
Relações ns. 1 a 5 •••• «•»»
Relação n.o 6  *-e81

Total  18-829

Mais 6 Mapas, os de ns. 5042, Se-
rie A; 0458 e 8198, Serie F; 4368,
Serie GI V 7069 e 9172, Serie I, que
vieram sem assinaturas e sem
dereços o que constitue uma irre
gularldade, a qual nfto sendo sa.
nada até ao dia 12 do corrente,
va-os de entrar no sorteio.

0026 0053 0058 0075 0078 0101 0111 0116 9469 9493 0518 9520 9582 9634 9639 9661

0110 0125 0140 0159 0334 0335 0336 0378 9680 9732 9733 9743 9801 9810 9817 w

0421 0429 0430 0489 0407 0501 0565 0578 f 9877 9885 9895 9923 9924 9928 9959 8U0J
0604 0670 0738 0809 0841 0894 0942 0053 90T1
1024 1094 1095 1151 1219 1269 1337 1338
1399 1411 1512 1538 1546 1647 1686 1687
1703 1704'1731 1734 1744 1766 1785 1789
1820 2014 2078 2192 2257 2327 2372 2496
2592 2607 2722 2758 2778 2782 2788 2853
2929 2979 3000 3012 3055 3106 3109 3167
3233 3234 3245 3253 3287 3250 3386 3408
3416 3421 3422 3450 3451 3506 3538 3558
3653 3683 3688 3736 3739 3756 3774 3776
3011 3845 3862 3800 3893 3928 3031 3958
3969 3977 3988 4012 4031 4038 4062 4076
4100 4234 4263 4208 4305 4312 4330 4362
4403 4406 4425 4428 4441 4471 4474 4479
4484 4499 4514 4517 4519 4525 4572 4601
4630 4640 4666 4667 4681 4710 4726 4767
4760 4773 4798 4822 4825 4836 4856 4862
4890 4902 4905 4014 4936 4951 4969 4072
4984 4991 6005 5079 5080 5081 5080 5129
5134 5140 5174 5201 5204 5221 5251 6283
5301 5384 5385 5389 5401 5419 5421 5452
5450 6457 5458 5491 5514 5522 5565 5594
5634 5638 5641 5600 5699 5700 5716 5731
5764 5767 5795 5796 5826 5836 5890 5891
5913 5923 5927 5934 5972 6035 6044 6050
6064 6068 6072 6076 6118 6132 6155 6200
6213 6216 6230 6244 6266 6275 6304 6312
6313 0314 6310 6327 6336 6373 6381 6404
6407 6410 6413 6415 6417 6418 6420 6421
0441 6456 6461 6464 6473 6533 6537 6616
6641 6642 6643 6648 66.53 6662 6788 6789
6802 6809 6929 6938 6959 0985 7017 7073
7092 7102 7175 7194 7216 7250 7271 7273
7329 7360 7392 7409 7482 7576 7643 7658
7682 7704 7705 7722 7740 7813 7892 7899
7903 7938 8034 8081 8130 8143 8169 8166
8193 8228 8229 8291 8326 8408 8410 8461
8468 8525 8620 3663 8705 8737 8770 8789
8857 8864 8893 8946 8959 8976 9012 9032
0051 9057 9156 9188 9213 9256 9304 0357
9358 0363 9435 9460 9464 9483 8485 0546
0557 9583 9588 9595 9604 9645 9702 0714
9717 9755 0765 9811 9822 9837 9840 9866
0976 9979 9980 9981 9982

10:2003000

Total geral:
prestlmos,
tancla de

20.745 cm-
na impor-

42.399:6008000
INSPEÇÃO DE SAÚDE

Deverão comparecer a sede da De-
legada, a Praça 15 de Novembro, 20,
7.o andar, às 17 horas de hoje. 8 do
corente, os portadores de talões
ompréstimos seguintes: 7-15, 7-16, 7-
7-18, 7-19, 7-20 e 7-21.

Noticias Diversas
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO

DOS BANCÁRIOS

Teve lugar, ontem, na sede do
Centro Cultural e Recreativo dos Ban-
carios, às 18 horas, a posse da sua
diretoria, tendo comparecido inúme„
ros bancários.

A nova diretoria do Centro está as-
sim constituída: Jorge Saltarcll, pre-
sidente; Joaquim Ribeiro Natal Filho
e Nelson Pereira de Sousa, secretários;
Dirceu Ramos de Abreu, tesoureiro;
Herval Melo, Miguel Santos Neves o
Roberto Teixeira de Qouvela, dire-
tores.

Ontem, mesmo, a nov», diretoria do
Centro tomou varias deliberações em
prol da realização do Carnaval dos
bancários que, segundo fomos Infor-
mados, serã levado a efeito no cor-
rente ano cm um dos melhores sjlões
desta capital.

,.1
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D» ESTER DE CARVALHO AR-
NIZAUT (C. Federal): O Mapa ae
n.o 9023, Serie H, acha-«e incluído
na relaç&o n.° 4, de Mapas recolhi-
dos, publicada em nossa edição ae
6 do corrente.

Na relação n.o 5, de Mapas reco-
lhldos, publicada em nossa edição
de ontem, saíram com dafeitos
lmpressfto, e, por isso ilegíveis,
de ns. 4293, Serie C; 168!
e 3972, Serie D. M , .„..j.

Na mesma relação foi ««Mlcado
fora de ordem o de n.o 6941, Serie
A. como tambem foi mencionado o
de n.o 1558, Serie P, quando em
seu lugar deveria aparecer o n.°
1585, quo 6 o do Mapa recolhido.
Picam, assim, feitos os esclaroclmen-
tos para garantia dos .leitores que
concorrem com aqueles Mapas.

os
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MOVIMENTO TURFISTA

As próximas reuniões no Hipódromo da Gávea
sábado — Os programas oficiaisAs primeiras cptaçoes para

Dois programa'» regulares ficaram
organizados para as próximas reuniões
no Hipódromo da Gávea.

Na reunido de domingo os prêmios
"Palinodla", "Apricose" e "Tênis" tom
a dotação de 10:0005000. prometendo o
último uma boa disputa entre Ad°nis,
Camlnito, Atleta, Montalvã e GIbral-

A distancia determinada é de 1.800
metros, podendo a carreira apresentar
lances de sensação se atentarmos na
ascensão de Montalvã e na classe de
Gibraltar, que é o ex-Mascaron de Ma-
ronas. -

Nossas cotações para
sábado

PRIMEIRA CARREIRA - PBE»'J
"EU" - 1.200 METROS — RttS
5:0005000 - COM DESCARGA PA-
RA APRENDIZES.

AS 14,30 HORAS
Ks. Cts.

1—1 cassino  S8 40
2—2 Níquel

Itaflutter 
3—4 Cnnjurnda ....

Ulara
4—6 Oceano

7 Boi Barroso ....

SEGUNDA CARREIRA"QUINCAS BORRA'
TROS - 5:0008000
CARGA PARA APRENDIZES.

AS 15,05 HORAS
KS Cts.

1—1 Marabout 48 25
2-2 Sedutor 40 27
3—3 Faustina 52 2<

Soymour jo as
4-5 onlx Ji 15

Unioar*  "3 «

TERCF.WA CARREIRA - PRKHIO
"SAMrADOR" -• 1400 METROS

— 5:0008000 COM DESCARGA
para AlinvNnir.r.s.

AR 18,40 IKIIIAM

2 Apis
2—3 Darte . .

4 Ali Baba
3—5 Cetro . .

6 Kemal .
4—7 Azaléia .

8 Pagi . .

52 50
52 50
52 30
56 40
52 50
54 35
60 35

TERCEIRA CARREIRA - PRSJM I O
"APRICOSE" — 1.200 METROS -
10:000$000.

AS 14,05 HORAS

CARREIRA — PREMIO
ESTELA" — 1.500 ME-

¦ 5:000$000 — COM DES-
CARGA PARA APRENDIZES.

AS 17 HORAS
T T I N G "

QUINTA"DONA
TROS

B E

... 55 35

... 50 35

... 40 30

... 52 40

... 67 40

... 50 50

PREMIO
1 400 ME-

COM DES-

1—1 Meuarco . . .
2 Mondeslr . . .

2—3 Eradador . . .
4 Oagé

3—5 Quincas Borba
6 Napolitano . .

4—7 Xlntft
8 Controle . . .

Ks. Cts.
55 27

30
40
50
30
50
40
35

1—1 Petlm . .
2—2 Cilgadin . .
3—3 Fatura . .

4 Maconslto .
4—5 Palinodla .

6 Nada Mais

QUILOS
55
55
53
65
53
55

Q U A R T A CARREIRA - J'REM 
I O

"BULANDt" — 1.200 METROS —
8:000$000.

AS 14,40 HORAS

Loteria Federal
Resumo dos prêmios da Lo-

teria n. 414, extraída em 7 de
janeiro de 1942 :
15.536 (Curvelo, Minas) 300:000$
15.535 (Apr.)  7:500$
15.537 (Apr.)  7:500$
22.724 (Sâo Paulo) .... 30:0005
1.129 (Parnaiba, Plaul) 10:000$
11.607 (Santa Cruz, R.

G. do Sul)  5:000$
27.868 (Rio)  3:000$

E mais 12 prêmios de 2:000$,
17 de 1:000$, 50 de 500$, 50 de
200$, ISO de 1008, 550 de 60S,
1.400 de 50$ para os bilhetes
terminados com os dois últimos
algarismos do segundo ao quin-
to prêmios, e 3.500 de 50$ para
os bilhetes terminados em 6.

DENTISTA
Dr. Heitor Correia — Especialista
em trabalhos a ouro • dente» arti-
(Iclals ¦ Rua Ramalho Ortlgão, 14
. Entrada pela rua ,1 de Setem-

bro, 155 — Preços módicos.

1—1 Olua .
2—2 Gurjaú

3 Pultfi

QUILOS
60
56
56

3—4 Pltangui £6
Bourlette =4

54
54.

5
4—6 Anlra

7 Cabreuva

SEXTA CARREIRA — PREMIO
"MONTALVÃ" — 1.500 METROS —
5:0003000 - COM DESCARGA PA-
RA APRENDIZES.

AS 17,40 HORAS• í £ r r / ji g "

QUINTA CARREIRA - PREMIO
"DILETO" — 1.600 METROS —>.
6:000$000.

AS 15.20 HORAS"BETTING"

-1 Dona Esteia
-2 Alarmo . .
-3 Azteca . . .

4 Gixlbú . . .
-5 Obu» . . ," Marina . , .

Ks. Cta.
80 30

27
50
50
40
40

1—1 Surik . . .
2—2 Ciclone . . .

3 Brutus . . .
3—4 Tnquaretlrga

5 Bntota . . .
4—6 Rnrbnra . .

7 Tnbú . . . .

QUILOS
56
56
56
54
54
54
58

Programa da reunião
de. domingo

SE XT A CARREIRA — PREMIO
"RAPIDEZ" — 1400 METROS —
6:0008000',

AS 16 HORAS
"BETTING

-1 MonKfiRiMn , . .
-a aiprlifi

s Pôllourpo Urwno
-4 l"inl ¦ Munindo . , , ,.
¦ti imi im.

" Mnnilfin , , , m

Ks. Cl»,
67 Jn
58 40
D'J 30
57 40
54 40

35
84 U

UVA" '»' A CIAttVHIIIA
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Mi Mill HlllfAH" n n 111 il o
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i> nr.ui o

Hi uu,
64 Ít

PRIMEIRA CARREIRA - PREMIO',
"PALinODIA" - 1.300 METIIOS -
10:()00';ioo.

QUILOS]
1-1 Dina  »3
3-3 Olnmbii . .  « i
:i :i crlmil , ,  »!< I

4 Anilli  A3 |
4 6 udrnro  M .

II ('.'ninll , , , , 53

tWOUNnA CAItltlfílIA -- PIIKMIOiiilVeÓÂ" m | soo MSTHQB -
11:00051)1)0, i

AM !»,»¦> HoltAfl

1-1
3
3

3_í
S
II

3-7
d

Kllvn . .
Bolterona
Anuiu . .
'1**1*.rn . ,
AnaJA . .
"nnuvlo .
IHllllíl .
luvtoo .

0 MIIMi . .
10 ArhwMir,
i) AripillllO ,
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QUILOS
48
67
66
40
58
63
6»
58
48
68

,.,, 61
63
63
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Um único estreante
Na reunião de sábado, em parelha

com o nacional Obús, estrelara o se-
gulnte animal;
MARINA, feminino, zaino, cinco anos,

Mar Cáspio em Mistress, de F. E. F.
de Minas Gerais.
Tratador: Alberto Corslno.

Mudou de proprietário
Para o nome do sr. R. Seabra foi

ontem transferido o cavalo Gibraltar.

As cotações para sábado
Serfio hoje abertas as cotaçóes ofl-

ciais para a reunlfto de sábado pró-
ximo.

M
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63
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H

Vai comprar outro
"crack"

Ao quo fomos snbedor*». o ar
Pnullnii Nogueira, proprietário"ernek" Lunar, Ranhndor da prova
clássica ronllzadn no dominno pnssndn
em Mnriinna, Irá adquirir um novo
"crnclt" nom n Importância lovantnrta
pelo cnvnlo tordllho,

J.
do

4 llriirnlil ,
3-6 Dileto . ,

0 Hiiiillni ,
4—7 otrtpuçi

II lliiriiliin ," llniillho ,

63
60
60
46
411
60

ul TAVA"TUM/I"
10:0001000,
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NÃO ESPERE O SEGUNDO DIA.» quando
a natureza esqueça, não esqueça o Jubol que
provoca a eliminação radical do» 50 bilhões
de micróbios que devemos eliminor diariamen-
te. O Jubol não provoca eólicas nem vicia o
organismo graças ao» «eus extratos.de intestino
e de fígado, de agar-agar e fucut iodado.

JUBOLrise os seus intestinos

AUTOMOBILISMO E TRÃFE60
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro'
Reconhecida de utilidade Pública por dee. 17.002, em 4|10|1!)34. Edifício proprie
à rua Evãr?,to da Vel-a n.o 180, «obrado - Tel..: 42-4505 e «-«TOS. **&__*.
todo» os dia» ot*I». da» 8 à» 22 h». • ao» domlneo» e feriados, da» 8 a» 18 tt.
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5.' feira, 8 de janeiro
ADVOGADO DE DIA — Dr. Abel de

Assunçáo.
PROCURADOR DE PERNOITE —

Carvalho, à avenida Hemlque Vala-
dares, 5 (2.o andar). Telefono 22-0741).

DEPARTAMENTO JURÍDICO: —
Devem compurecer ás 11 horas da
manha para sumario, os associados:
Carmeno Petraca Signorell, na 0.»
Vara Criminal; Raimundo Fidalgo
Ferreira, na 3.a Vara Criminal.

AMBULATÓRIO — Movimento do
do dia 7 de Janeiro de 1)42: Lavagens
uretrals, 20; lavagens vesicuis, 8;
dilataçôes, 12; injeções endüvenosus,
11; injeções intramusciUres, 15; cura-
tivos 17; diatermla, i; raios ultra-
violeta 4; ralos lnfra-vermolhos, 11.
Total 90.

FALECIMENTOS — Verlflcaram-fe
os dos associados: Ivan Júlio de Pai-
va Dantas, matricula 1074 e Antônio
Pereira Marques, matricula 9000, ten-
do a Unlfio se feito representar nos
6eus funerais pelos srs. José Manuel
do Magalhães e Luiz Ribeiro.

Diretoria — Reuno-so, às 21 horas,
na sede social, estando convocados os
srs. presidente, Antônio Frincisco Ar-
teiro; vice-presidente José Marinho ae
Almeida; 1.° secretario Antônio Pe-
reira da Silva; 2.0 secretario, Osvaldo
Duarte da Silva; l.o tesoureiro José
Manuel de Magalhies; procurador geral
Joaquim Vallm; bibliotecário Jote Joa-
quim Gonçalves e arqulvista Jcwqulm
Batista da Graça e estfio chamados
os associados Antônio Fontes, Manuel
de Oliveira Lopes, Antônio da Concel-
çáo Heitor, Manuel de Sousa Rocha,
Alres Joaquim Gomes, Bernardino
José Salgado e Henrique Inácio de
Morais.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA —
Reune-se ás 21 horas, na sedo social,
e estão convocados us sn. relator,
Adelino de Almeida Brandfto, Francis-
co Rodrigues, Lopo Augusto Macha-
do, Manuel Domingos Reis, Manuel
Moutinho das Neves, afim de dar pa-
recer nas propostas dos candidatos
«eguintes: Antenor de Oliveira, Aca-
cio Rabelo Lopes, Anltal Rosado, Ar-
mando do» Santos, «rtur Santana,
Antônio Martlre, Cândido da Concel-
çáo, Carlos Reis, Dinarte Pereira,
Enoch Dias, Elpidio Uomes, Peruando
Costa Junqueira, Francisco Amaro do
Sousa, Hlldebrando Manu.;l dos San-
tos Filho, Iluminato do Oliveira Lins,
Jollndo Pinheiro da Gávea, Jor.qulm
Augusto da Silva, José Fomandes, José
Qulxadá Aragáo, Lucindo Alves Mon-
des, Lerel César de Andrade, Levindo
Gomes de Bousa, Lauro Gulmiiráes,
Mario Modelros Brilhante, Manuel Lo-
pes Batista, Manuel Marques Pinto,
Osvaldo de Azevedo, Osório Barreto
Garcia e Wilson Forrelra üoinos.

PECÚLIO. — Foi paija a quantia <*8
1:500$000 a d. Rosa Sampaio, ¦•nivn
do ax-assoclado Aníbal Teixeira Bum-
pato, matricula 1334,

CAIXA DF, PECÚLIOS — DnVO
ciir„varcuei com a máxlmn urgenclít, o

associado Manuel Rodrigues Peielra,
matricula 1442. .

POSTA RESTANTE — Tém carta!
os senhores: Herminio Afonso de Sou-
sa, José Rodrigues Vldelra, Manuel
Meneses Garcia, Raul tinto Rlbelrts»
Alberto Lopes e José Queiroz Filho.

INSPETORIA DO
TRÁFEGO

Infrações registradas
DESOBEDIÊNCIA AO SINAL: — R.

J. 9.127 — P. 128 — 667 — 1.126 —
1.48:í — 1.810 — 4.778 — 7.674 — 1.1*1

8.163 — 8.808 — 11.650 — 11.847
12.278 — 12.350 — 12 519 — 16.059
17.678 — 20.087 — 22.146 — 22.649
22.015 — 23.670 — 23.787 — 24,01.
25.110 — 26.351 — 26.670 — 27.764
27.061 — 28.844 — 31.340 — 31.928
31 940 — 32.107 — 34.137 — 34.584
34,895.

ESTACIONAR EM LOCAL NAO PER-
MIT1DO: — 8. P. 1-1.175 — R. J.
1.732 — R. J. 9.127 — P. 1.621 —
2.722 — 3.?ol — 4.022 — 4.756 —
4.780 — 4.836 — 4.995 — 9.255 —.
10.210 — .15.664 — 23.476 — 24.227 —
24.528 — 25.287 — 27.575 — 29.416 —
29,536 — 30.100 — 30.985 — 31.894 —
33.244 — 33.341 — 35.200 — 35.956.

CONTRA MAO DE DIREÇAO: — P.
E — 450 — 1.226 — 2.542 — 5.051 —
17.034 — 17.895 — 20.421 — 23.188 ¦*»
26.576 — 20.872 — 30.500. .,

FALTA DE ATENÇÃO E CAUTELA:
P. 4.052 — 8.108 — 10.298 — 13.77S

-, 16.504 — 17.106 — 17.165 — 17.818
17.227 — 20.500 — 21.052 — 24.301
25.485 — 25.406 — 26.921 — 34.67»34.958.

CONTRA MAO: — P. 11.050 — 12.821
32.362.

EXCESSO DE VELOCIDADE: — P.
33 635

DESUNIFORMIZADO: — P. 7.512.
ANGARIAR PASSAGEIROS: — V,

13,473.
USO EXCESSIVO DE BUZINA: —

Exp. 60 — P. 2.005.

CALVIC1E PRECOCE
Como evita-la l

ALEXANDREBELEZA]
,V«jos,Rl Super eficaz contra
SS QUEDA DOS CABELOS

Inglês em 3 meses
fará se fulnr com Ingleses sem cmM*
rucei algum. Prof, Alvos ensina tn«*
bom n escrever com acerto, Du í 4*

20 horns, Rua cln Cnrlocn, 30-1,*
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Possivel ainda a inclusão de Jurandit
0 sr. Castelo Branco deverá comunicar-se, pelo telefone
internacional com o Ginasia y Esgrima/procurando ob-
ter o passe daquele arqueiro - Uma surpresa, a indi-
cação de Joel em lugar de Aimoré - Uma exibição ama-

nhã, no estádio do Fluminense '
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O técnico Ademar Pimenta for- <s> .egSjíg.:;:
neceu, ontem, a lista dos Jogado. ^ ;':'r:i
res escolhidos para Integrar a dele-
(ação do Brasil ao campeonato
•alamçrlcano de futebol, que será
Inialado depois da amanhã em
Montevidéu. Oa 22 jogadores indi.
tados pelo técnico cebedense são
os seguintes: — Guardiões: Caju o
Joel: zagueiros: Domingos, Norival,
Begliomini a Virgílio; Médios:
Afonso, Joanlno, Jaime, Brandão,
Dino e Argemiro; Dianteiros: Pe-
ttro Amorim, Cláudio, Zlzlnho, Ser.
vlllo, Russo, Plrllo, Tlm, Paulo, Pa-
tesco e Pipt.
I-uasiVKI,, Mim A, A INSCRIÇÃO

DE JURAND1R
Como se observa, foi posto fora

de cogltaçfio o arqueiro Jurandlr,
que, sem dúvida, se impôs durante
os .treinos na concentração, para o
posto efetivo daquela posição, no
quadro brasileiro. A atitude do
técnico Pimenta, entretanto, fot
tomada em face de não ter chega.
do, até ontem, qualquer resposta
da AssocIaOão Argentina sobre o
pedido do passe do ex-defensor do
Ginasta y Esgrlma, da, La Plata.
Como, porem; o artigo B.° do Regu.
lamento¦ do campeonato- sulamerl-
cano permite o fornecimento, ao
Congresso, dos nomes dos jogado,
res que devam participar do certa»
me "antes do) Inicio" do mesmo,
sem fixar data, a C. B. D. procu-
rara,. ainda, obter o passe de Ju.
randír da A. P. A. sr. Castelo
B-anco, que hoje chegará de São
Paulo, deverá comunicar-se pelo
telefone Internacional com o sr.
Juan . Andinl, gerente do Ginasia
y Fe^rlma, afim de ter com o mes.
mo- um entendimento sobre o as-
.sunto.

OS QUE FORAM DISPENSADO»
Pela convocação definitiva do* técnico Ademar Pimenta, foram

dispensados o guardião Aimoré, o
zagueiro Caieira, os médios Tonl.
c;p. e Vicentini e o ponteiro Jerô-
nlmo. A dispensa do guardião Al.
more fól recebida com verda-
deira surpresa, pois o arqueiro
alvl- negro superou nitidamente a
Joel, durante a concentração.
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CHEGARAM ONTEM
Ontem, chegaram a esta capital,

por via aérea, os jogadores cario,
cas, acompanhados do técnico -Ade-
mar Pimenta e.do sr. Irlneu.Cha.
ves, superintendente da C. B. D.
Séíttí-felra, pela manhã, chegarão
os piayers paullstns, tambem poi
avião. A.delegação brasileira via-
jará para Montevidéu, sábado, em
svlão da Panair.
UMA TUIÇÃO, SEXTA-FEIRA A

NOITE E Ò TREINO FINAI,
SEGUNDA-FEIRA

Na noite de sexta-feira, os dois
quadros brasileiros farão um trel-
no.exlbição, no campo do Flumi-
nense F. C. Segundo pretende o
técnico da equipe brasileira, ha-
Terá um treino em Montevidéu,
antes do encontro com os para.
gualos. Esse ensaio deverá reali-
zar.se segunda-feira próxima.

O ENSAIO OE ANTE-ONTEM
S. PAULO, 7 (D. N.) — O trel.

Adiado para boje o jogo América x Fluminense

PEDRO AMORIM
no.exlbição hoje realizado pelos Jo-
gadores brasileiros no estádio de
Pacaembú apresentou um desen.
rolar interessante, agradando & as-
sistencia, que compareceu em nú-
mero reduzido. Embora agindo
cuidadosamente, os jogadores em.
penharam-se com entusiasmo, oíe.
recendo, por vezes, lances bastan-
te animados. O primeiro tempo íi.
nalizou favorável aos tricolores,
por 3-1. A renç&o dos brancos le-
vou.os à vitoria final por 4.3. Os"goals" dos "brancos" foram obtl-
dos por Zlzlnho (3) e.PlpI, e o dos

0 novo secretario
daF.M.N.

O Conselho de Fundadores da Fe-
deração Metropolitana, em sua úl-
tlma reunião, elegeu para o cargo
vago de secretario, o conhecido es.
portista rubro negro, sr. silvestre
Leite. i

DERMOL
PRIEIRAS - 1MPINGENS ¦ ESPINHAS - ECZEHUS

Estranho como pareça
Por JOHN HIX

____, KrnY^i
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tilSWO DO ESTADO

IWRí DA IRLANDA, NAS-
dllNOSíSTADOSÜHIDOS.

"tricolores", por Domingos, con-
tra, Plrllo. (2) No quadro "braru
co" destacaram-se, alem de Zlzl-
nho, que formou excelente ala com
Pedro Amorim, Domingos, Begllo-
mini, Argemiro e Jaime. No qua.dro tricolor, destacaram-se Caiei-
ra, Brandão, Dino, Cláudio, Ser.
vllio, Plrllo e Paulo,

Os quadros estiveram asslc cons-
tituldos:

TRICOLOR: Joel; Norival (Cael-ra) e Virgílio; Tônico (Joanlno),
Brandão e Dino; Ciaudio, Servlllo,
Plrllo, Paulo e Rui.

BRANCO: Caju (Aimoré); Do.
snlngos e 'Begliomini; Joanlno (VI.centlnl), Jaime e Argemiro; Pedro
Amorim, Zlzlnho, Russo, Tlm : e
PlpI.

O exercício foi arbitrado pelo
Juiz José Alexandrino, tendo sido
apurada a renda de 18:1048000,
ONDE SE HOSPEDAM OS CHEFES

DA DELEGAÇÃO
Os srs. Alberto Borgerth e Pizar-

ro Filho, chefes da delegação da C.
B. D. ao campeonato sulamerlca-
no de futebol, acham.se. hospeda-
dos'no Hotel Cervantes.eni Mon-
tevidéu... Provavelmente os Joga.
dores serão concentrados-.tambem
nesse hotel, de vez que, conforme
informações procedentes da capi.
tal uruguaia, a Idéia dà concentra,
ção no Hotel. Atlantic, em> Punta
Gorda, foi abandonada pelo fato de
funcionar, um cabaret até altas
horas da madrugada, no mesmo
hotel, o que constituiria perigo
para a eficiência dos Jogadores.

0 temporal de ontem mo
tivou a transferencia do
cotejo decisivo do cer-

tame de reservas
Ò Jogo entre as equipes de re-

servas do Fluminense e do Amé-
rica, que devia ter-se realizado
ontem, para decisão do titulo de
campeão carioca da 3a divisão,•certame, que ee encontra empata-
do entre esses dois clubes, foi
adiado para hoje.

Os clubes dlsputantes, diante
do forte temporal caido ontem, en-
traram em acordo e adiaram o
¦cotejo.

Aliás, • o gramado da rua Cam-
.pos Sales ficou eni más condições
e dal os entendimentos levados a
efeito e concluídos com êxito pe-las partes interessadas, tendo a¦V.' M. F. transferido a peleja,oficialmente.

UM JOGO DIFÍCIL
_As duas turmas vão empenhar-

s* com desusado entusiasmo afim
de conquistar o cobiçado titulo
da cotegoria. O esquadrão rubro
apresentar-se-á em campo dispôs-
to a cumprir uma "performance"
elogia vel, ao mesmo tempo queos tricolores farão* força pára
Abater os seus adversários, quelevarão a vantagem de atuar em
terreno próprio.

A luta decisiva de hoje, técnica
e esportivamente, promete' empol-
gar,

QUADROS PROVÁVEIS
AMÉRICA: Cabrita — Oscar e

Xiinton — Eduardo, Jofre e Alce-
Jiiades — Carola, Navarro, .Balei-
ro, Cecilio e Esquerdinha.
¦FLUMINENSE: Max — Bllulú

e Machado — Mario Ramos, Og
e Bioró — Adilson, Juan Carlos,
Helmar, P. Nunes e Hércules.

O JUIZ
O Jogo será dirigido pelo árbitro

José Pereira Peixoto, cuja atua-
çáo poderá ser boa, desde que
consiga coibir o Jogo violento.

O INICIO'
O Importante cotejo será Inicia-

do âs 21 horas, em ponto.

í ">

JUROS DE APÓLICES
Pagamento Imediato com

pequeno desconto
CIA. ÁUREA - R. MIGUEL COUTO, ',

(antiga rua doa Ourives)

JACK DEMPSEY ALISTOU-SE PARA
LUTAR CONTRA 0 JAPÃO

Interessantes declarações do famoso
ex-campeão mundial

NOVA YORK, (United Press) — O ex-campcSo mundial d,
box, Jack Dempsey, inscreveu-se como íõldado no exército nortt,
umericano e explicou sua docls&o declarando : _"Quero fazer á
parte que me
toco parn pro-
t o K e r meus
dois filhos".
Dempsey con-
ta 46 anos, is-
to é, mais on-
ze alem do II-
mite fixado pu-
r a Inscrição,
que é dè 35,
pelo que sua
admissão terá
que ser resol-
vida pelo De-,
pnrtnmcnto da
Guerra. '

Conversando
com amigos,
Dempsey de-
clarou :

"Desde o ata-
que a P e a r 1
Hnrbour, sinto-me preocupado. Tenho tima boa receita pnrn o Jlu-jltíq
dos japoneses, corfsistlndo em lim direto às mandibulas".

Um de seus amigos relatou que Dempsey estava em nm rcsloii,
rante ouvindo o discurso do preBldonte Roosevelt, qiinndn, repentina.
mente, se levantou, tomou o chapéu e saiu, dizendo: "Vou insci*
ver-me no Exército",

Cecilio e Esquerdinha, a ala esquerda atacante do América

Vai treinar o selecionado
carioca de polo aquático

Convocados, pelo Conselho Técnico,
vinte e nove jogadores

I O Conselho Técnico de Polo
Aquático- da Federação Metropoli-
tana de Natação, em sua última
reunião, tomou varias e impor-
tantes resoluções, inclusive a de
marcar para o próximo dia 24, o
Inicio do preparo do quadro que
representará o Distrito Federal,
no Campeonato Brasileiro, que
terá lugar na Baia, no próximo
mêB de fevereiro.

Para esse primeiro treino foi
escolhida a piscina do Guanaba-
ra e convocados os seguintes ama-

Bolsa fixa para o vencedor do com-
bate Schneider x Viriato

Unría deliberação da empresa do Estádio
Brasil, ante as exigências do pugilista

brasileiro

dores: Slnval Pinheiro, Hello Fer-
reira Dias, Mario Nunes, Orlando
Novo Cabalero, Maurício Mon-
jardim, Roberto Flneberg, José
Ferreira Mendes, Carlos Evaristo
de Oliveira, Celso Câmara Lima,
Alberto Novo Cabalero, Luiz
Otávio da Silva, Aurélio Feres
Domingues, Nelson Duprat, Ed'•ward John Gepp, Alfredo Blasio,
Lourenço Trisciuzzl, Vicente Ga-
larro, Carlos Osório de Almeida,
Edivio Caldas Santos, Virgílio Da-
maso de Sâ, José Albano da Nova
Monteiro, Silvio Gracie, Hercilio
Luz Colaço, Vítor Welllsh, José
Roberto Haddock Lobo, Edgar
Julius Barbosa Arp, Hugo Linha-
res Dias Uruguai, Robert Karl
.Schnneweiss e Isaac dos Santos
Morais.

Está assentado para o próximodia 31 ò combate Guilherme Sch.
neider e Viriato Monteiro; entre-
tanto periga a realização desta•peleja em virtude das exigências
feitas pelo profissional patrício.

Diante do "impasse" surgido em
vista da bolsa exigida por Schnel-ler, a empresa do estádio prasildeliberou fixar a Importância
de Rs. 5:0008000 para o vencedor
desse encontro.

Viriato Monteiro, ao que se sabe,
aceitou a sugestão, esperando.se,
ainda, hoje, a resposta de Schnel-
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der, sem o que a luta nfio poderáser efetuada.
Acredita-se, porem, que \ Schnel.

der acabará por dar uma resposta
afirmativa,-uma vez.que continua
treinando com entusiasmo, afim de
Iniciar a temporada com um ex.
pressivo triunfo sobre um adver-
sario de classe.

Reune-se, hoje, a
Comissão de Le-
gislação e Clubes
Reune-se, hoje, a Comissão de

Legislação e Clubes da P. M. P.,
afim de. tratar de assuntos de
real interessse.

A sessfio está, marcada para as
17 horas.

Novo horário para o
exame médico na

F.M.N.
O presidente da Federaçfio Me.tropolltana do Nataçfio aprovou aseguinte resoluçfio do Departamen-

to Médico:
Afim do atender de maneira oon.cilladora íis neoossldndos dos doismédicos o dos exnmes desto Depor-

tamento, o horário, dontro dos pe-rlados estabelecidos para os ros-
peotlvos MHimes, a partir do 2 do
Janeiro sora o seguinto: dlarlomon.
to das 14 íis 1(5,30 horas; fora dos.
ro horário o Departamento íunolo-
nnriV ds torçim o qulntas-folrns pa-ra atentlor aos amadorn» novos ro-
lílHtriuloM o non fal tonos na respootl-
va ohamncla,

Curso Superior de Admi-
nistração e Finanças

De acordo com o decreto-lei nú-
mero 3.053, deste ano:-continuam
abertas, para os candidatos queterminaram a 5.» serie ginasial, as
inscrições no curso de preparo in-
tenslvo, em quatro matérias es-
típuladas pelo governo para o
exame vestibular na Faculdade de
Ciências Políticas e Econômicas,
curso superior de Administração
e Finanças da Academia de Co-
mercio do Rio de Janeiro, à praça15 de Novembro, em dois turnos:
das 9 às 11 horas e das 19 as
21 horas. Telefone: 23-3227.

As últimas vitorias
de Maria Lenk e

Paulinho nos
EE.ÜÜ.

DETROIT, 7 (United Press) —
No torneio de .natação, a brasi-
lelra Maria Lenk melhorou o "re-
cord" norte-americano de ka-
thryn Rawls, na prova de 400
Jardas, para damas, estilo de pel-to, vencendo-a em 6'23" e 6 dé-
cimos.

A prova de cem Jardas para ho-
mens, de espaduas, foi vencida
pelo brasileiro Paulo Fonseca da
Silva, em 1'6" e 7 décimos.

Mudou de nome a
entidade aquática

oficial
Aprovoda pelo Conselho de Fun.

dadoroH os novos Eátatutos, a Liga
do Nataçllo do Rio do Janolro pnti.sou a donomtnar-no Fcdoraçfto Me-
tropolltana de Natação, atondondo,
iiHMm, a uma oxlgonoln da lel quoi'n..iilahii>iilm_ ou (wportM imolo.
nnlg.
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Caju cogitado pelo
Vasco

Sessenta contos por três
anos, a quantia que terá

de despender o clube
cruzmaltino

Ò sr. Moacir Queiroz, o popular
Itussinho, antigo defensor do Vas.
co da Oama, presenciou .o último
treino dos jogadores brasileiros em
Caxambu, domingo-último. Sabe-
mos que, das observações feitas,
Russinho mostrou-se particular,
mente interessado pelo guardifio
Caju, tendo feito, tambem, referen-
cias ao meia esquerda Paulo. Sa-
bemos que o Jovem arqueiro para-
naense pedirá, para sua vlhda pa-
ra esta capital, a quantia de ses-
senta contos de luvas, isto porque
não é grande o seu interesse em
abandonar Curitiba. E' que 6aJú
dispõe de um emprego público, si.
tuação tambem desfrutada por sua
esposa, que é,professora municl-
pai.

Em forma os juvenis
do América

Hoje, às 15 horas, treinarão os
juvenis do América, preparando-
se para o certame da atual tem-
poráda.

Tomarão parte no ensaio os
juvenis inscritos e os associados
qué desejem participar do mes-
mo, devendo estes comparecer
com o respectivo material.

Amanhã, ãs mesmas horas,
treinarão os quadros de amado-
res.

0 São Cristóvão vol-
tara a visitar o

Mavilis
Na tarde de domingo próximo,

o Mavilis voltará a competir com
o S. Cristóvão. _

O conjunto mavllense devera
ser o mesmo que enfrentou o
Flamengo, salvo modificações de
última hora.

Os quadros deverão formar
assim constituidos :

São Cristóvão — Oncinha; Ju-
Unho e Augusto; Guai ter, Dodõ
e Princesa; Valentim, Salim, J.
Pinto, Nestor e Roberto.

Mavilis : — Valdemar; Aguiar
e Baguet; Tavares, Leleco e Fia-
vio'; Osmar, Sessenta e Quatro,
Djalma, Vareta e Cherno,

O Mavilis ensaiara hoje, em
seu campo, com a equipe da Po-
licia Militar)
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Caixa Econômica Federal
do Rio de Janeiro

Carteira de Penhores
LEILÕES

Os leilões das diversas Agendas
de Penhores, no més de Janeiro,
serão realizados nas datas abaixo:

Dia 8
AGENCIA BANDEIRA -

PENHORES
(Jóias e Mercadorias)

Dia IS
AGENCIAS CENTRAL

ID ROSÁRIO
(Jóias)
nin H

AGENCIA IMP, LIDOPOliDÍNA'
(Jrtlnii o Maroadorlai)

nin «o .aqiunoia 7 niu HinTmMnno
(Jrtlnm o Morandoplim)
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Dlz-me a conclcitrla fj\ie i
minha açfto jqrhalfsi;iuo-csp(irti<
va no ano que passou, embora
muito obscura, nfto fui total-
mente' estéril. Afirmo-o, nienoi
para satisfazer a qualquer im-
peratlvo de vaidade pcssonl, do
que pelo dever de prestar con-
tas de meus atos nos leitores
que quotidianamente me cm-
prestam sua valiosa assistência
Tentei fazer algo cm beneficio
do futebol e paroce que nem
sempre os meus esforços foram
improdutivos. Por exemplo: de-
tendi com pertinácia a volta
do processo de promoção ile
clubes nas ilivIsOe.., por meio de
eliminatórias entre os vencido-
res dos torneios dus series in-
fedores com os iiltimos colotn-
dos nas series imeiliiitnmcnte
superiores. A nünlvi -campanha
foi coroada :d«."f!.vUo, pois esse
regime foi Incluído nos cslntu-
tos da Federaçfto'.Vleiropoilíuna
de Futebol, JA aprovados. Antes,
a V. M. F. criam o scu Depor-
tamento de Árbitros, cm mjo
regulamento foram Incluídas
algumas sugestões dadas por
mim, como, para exemplificar, a
classificação do •ívSrlto dns ar-
bitrngens e a remunera-lo aes-
tas de acordo wm as notas
obtidas pelos Juizes. Apresen-
tel à Comissão .Io Propaganda
e Publicidade dessa Itisilt alçflo
futebolística, da qnnl ih parte,
uma compilação rins regras do
jogo, na parte relativa ao tran-
co, assim como elaborei um
plano original para a classifi-
cação de teams de futebol ein
qualquer certame, ndo proces-
so de "pontos negativos ou de
rebaixamento", objetiv ando
compelir os próprios clubes a
educarem seus piayers, lornnn'
do-os cavalheirescos c illscipU'
nados, sob pena de virem a
ser afetados pela açfto violenta
ou indisciplinada que qnalitfiK
deles desenvolver.•'.»'•

"Varias vozes mostrei a convenl-
encia do eotabeleolmanto rio aulE<
de revisSo para Juizes fl fiscal dl
Unhas de todas as catoRorlns.
Essa idéia nüo se perdju total-
mente, pois que a V. M. F. criou
no Departamento de Árbitros au-
las de regras internacionais. Pen»
é que se destinem, obrlgntorlamen-
te, apenas aos suplentes. A es))t-
riencia demonstra a necessiclndi
de submeter os Juizes, treinadora
e instrutores de futeool a 'tests

periddicos, seja qual for a classí
a que pertençam. O Curso de At-
bltros n&o teve, porem, ooaslaa
de demonstrar sua' utllidnUe.• • *

Entre outros pontos il« ?l?,a
defendidos vitoriosamente nqnli
poderei recordar os que disse*
ram respeito ao protesto do S,
Cristovfto A. C„ contra a ln-
cltisfio de quatro Jogadores es-
trangeiros pelo Fluminense *>
C ao pedido de nnúlnçno, lel-
to pelo AmédM. do último
Jogo com os tricolores, e os rc-
cursos do Flamenjo contra o
Botafogo V. C. e o tílumlnensí
F. C. Em todos esses casos ni
conclusões dos poderes comp»"
tentes da entidade nue dirige o
futebol carioca coincidiram pir-
feita e Integralmente com ns
opiniões quo defendi. Ficou,
dessarte, provado o acerto <W
orlentuçfto quo rohhn Hcgulnflo.
No, caso do S. CriHtovflo * o"
Aintirlcn, escrevi que nfto tlnli»
rnltlmcnto o urotenln, pori|in
o Fliimlnonou lnciiiin locnl-
mente on Jogadores _mtrnn|iol*
rns, Non rnourNos rto l'lnm«i)H|,i
ufliini'1 desde logo *?ii**. nn'
fllfii (In» IcIk cm vlgi»', o rliili»
íiilHii-iiegro iiinilii'iii nfto l,n'
ilfiln ler giiiiliu iln cnilílli I"1
llMllMt (>MHI'N CIINIIH, I) 111111» "*'><'

Niiiilniml foi. nom ilihnla, n fllH
•'iivolvfli o Jiijinilm' ItiMiiiiiiii'"
«'lll, O 1'llllllllll'IIHO lt»* "i
iiiiiiiilliililniln i'ini|iM'iii" >'"
HiiiiuiiIIii» Hii|ii'i'uiM, nijii wri'
•llilil «lifVlll |lliril rnlHIi". •IU)"
VPH IIIIllK, II K||||ll||l|l'|lMlll' i'']i"
1(111' IIIIIIIlMIlllll», lll1»!!! Illlllllll'
iiii, ii» iiiuiii'iii|ii'. M|HVllll>J
1'iiriiMil» im» iiii»»»i #l#'i«*»r f<".|||'<iiihiiIiii i( »iiti«l'irni '"'

»lM»l>f i||iii|iililn ii« lll»lll if
VlfMi Mil Him iiii*1 ii'*""1'
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