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A ofensiva
deslocar-se-á da

alemã da
Rússia p

primavera
ara aSuécia

í
Observadores militares confirmam as
noticias de que 6 governo sueco orde
nou a mobilização "ao máximo", rea
lizando intensas manobras na zona

norte do país
fulga-se que o Reich iniciará a nova cam-
panha antes que os aliados desembar-

quem na Noruega \

NOVGOROD ESTA TRANSFORMADA EM
UM MONTÃO DE RUINAS

. .

PARALISADA A OFENSIVA DO JAPÃO PARA Ô SUL|a reconquista dessa cidade signifi
cará a total desorganização do cor-

LONDRES, 24 (U. P.) — As es-
feras militares es tao hoje ainda
mais convencidas do que nunca
de que a, tão apregoada ofensi-
•ra, alemã, de primavera se acha
a ponto de começat, porem lon-
ge rias estepes russas, pois au-
mentam os indícios de ine tal-
vez o "blitzkrleg" seja desenca-
deada contra a Suécia..

Observadores imparciais con-
firmaram as noticias jornalis-
tlcas de ontem, de que na Sue-
cia foi ordenada. unia grande
mobilização de forças, porem, em
troca, náo se confirmou catego-
ricamente se se trata de umri
convocação geral de todas os re-
«ervas. A situação é considerada
tanto mais grave por se conhe-
ceiem as concentrações de tropas
germânicas na. Noruega, paises
do B.lltlco e na própria costa ale-
ma sobre este mar e na Dina-
n-iarca.

Mobilização na Suécia
Em fonte neutra digna de todo

o credito se disse que a Suécia,
mobiliza "ao máximo" seu exér-
cito e que sao realizadas» gran-
des manobras terrestres a-aéreas
na zona norte do pais. Alguns
meios acreditam que a Alemanha
náo Invadirá a. Suécia, salvo se
os aliados intentarem uma ação
similar contra a Noruega, pò-
rem outros, em troca, onhecedo-
res da metieulosidade com quo a
Alemanha:, se prepara para . qual-
quer contingência concebivel, opi-
nam que a Invasáo da Suécia tId-
de ser determinada pela Wil-
helmstrasse como "medida pre-
ventiva".

No ataque, as for-
ças ameticanas

en Bataan

Esses informantes fizeram no-
tar que se no decorrer desta prl
mavera a. Alemanha sé vir mui-
to comprometida na União So-
viética e os aliados empreendes-
sem entáo a invasáo da relativa-
mente estreita Noruega, tornar-
se-ia fa*;ii, atê certo ponto, di-
vidir em dois a Noruega, es-
tabelecer contacto com a Sue-
cia e provocar um desas'ro ale-
mão, que deixaria o flanco norte
do "Reich" exposto a outros ata-
ques.

Um comentaiIsta de que*tõe*"
diplomáticas declinou confirmar
ou desmentir as noticias seb'e a
mobillzaçáo sueca, porem decla-
rou que, pura a Sue Din se tor-
nava necessário, visivelmente,
manter-se num estado de adequa-
da preparação, em vista de se
encontrar situada entro duas
frentes de luta, Tambem se sa-
be,. de fonte fidedigna, que os
alemães concentram .tropas e na-
vios em seus portos setentrionais
de Settin e Oslo, bem- conto na
ilha dc Reugan, ao sul da Sue-
cia. Ao. me.-imo tempo noa meios
noruegueses se revelou quo o
áico comando alemão aumentou

(Conclue na 2» página)

Declarou o Primeiro Ministro Curtin que, de agora em diante, vão come-
çar os desenganos e as retiradas do inimigo

Ampliam-se as operações aéreas sobre a Austrália - Os aliados estão assegurando o dominio do ar -
Entre 75 e 100 unidades nipônicas foram afundadas em Java e nas águas australianas

MELBOURNE, 24 U. P.) — O
primeiro ministro John Curtin
apresentou, hoje, uma prova des-
tacada do otimismo das nações
unidas que lutam no Extremo
Oriente, quando, ao pronunciar o
discurso inaugural da Conferen-
cia que todos, os anos celebra
a Liga dos ex-Combatentes, de-
clarou : "Pode-se dizer, com pie-
na certeza, que o inimigo chegou
a um ponto em que o futuro *ó
lhe reserva crescentes desenganos
e retiradas''. I

Afirmou que "o Japão já não |
pode continuar avançando para
o sul", com a rapidez mostrada
até agora e que_ se evidenciou
que sua tática de guerra relàm-
pago não lhe permite continuar
devorando, por tempo indefinido,
um pais apôs outro.

Prosseguindo, disse : "Chegou o
fim dos homens que pensaram
poder governar o mundo pela for-
ça. • Nenhuma nação poderá .jrò-
clamar sua vitoria até que haja
firmado o armistício. A Alemã-
nha, a Itália * o Japão deveriam

dar-se conta de que estão mu)-
to longe de poder ditar as con-
dições de paz".

Incremento das
atividades
Conquanto essas declarações ta-

nham sido formuladas depois da
gradual ampliação dos bomba r-
deios e reconhecimentos aéreos do
inimigo, até abranger quase toda
a costa norte da Austrália, tam-
bem coincidiram com um acon-

tuado inorertíento da atividade
naval e aérea dos aliados, à, qual
se atrlbue a completa cessação
das operações terrestres dos ni-
pônicos, em Nova Guiné, e o ha-
ver desbaratado, aparentemente,
os planos de invasão da Austra-
lia.

Os círculos militares declara-
ram que, a julgar pelas opera,-
ções dos últimos dias, os aliados
estão assegurando para si rapi-
damente o dominio do ar, não so-
mente sobre a Austrália como

redor alemão, acarretando a queda
inevitável de Scjiluesselburg

Prestes a terminar, ao que se julga, a estranha paz
que subsiste entre Moscou e Tokio

Texto do comunicado de
ontem, do Departamen-

to de Guerra

SIR CRIPPS INICIOU AS CONVERSA-
ÇÕES COM OS LIDERES INDIANOS

Afirma-se que a Inglaterra condecerá a
independência à índia, nas mesmas bases

do tratado anglo-egiprio
O território indiano deverá manter-se unido,

sem divisões entre muçulmanos e indús

WASHINGTON, 24 (ü. P.)
Departamento de Guerra, publicou
«• seguinte comunicado: "Frente
«las Filipinas. — O general Wain-
nght organizou um forte ataque
clr; nossas forças destacadas em
Mindanao contra uma coluna mo-
torlzada japonesa, nas vizinhanças
dc Zamboauga. As perdas inimi-
gas íoram severas, enquanto que
somente um dos nossos soldados
íol morto. Numerosas minas ilu-
tuantes íoram encontradas nas
águas flliplnas, o que indica que
o inimigo está minando aquela zc-
na, aíim de interromper a» comu-
nicações entre as ilhas."Frente da Austrália — O De-
partamento de Guerra recebeu no-
vos detalhes sobre o ataque aéreo
»nunciado anteriormente e quo íoi
Bfetuado no dia 22 de março con-
tra a Nova Guiné por aviões aus-
trallanos e norte-amarlcanos, dn
•xército. A Incursão foi efetuana
por uma força combinada de 4"Fortalezas Voadoras", 9 aviões do
eaça "P-40" do exército norte-
•morleano e 2 bombardeiros "Hud-
»on" da aviação australiana."Ficou comprovado que entre os
«parelhos inimigos destruído» íitçu-
ravam 3 bombardeiros pesados o 10
«acRs "tipo zero". 'Dois bombar-
ddros foram avariados. Consegui-
ram-se impactos diretos om um
depósito de munlçõos. Dois aviõas
«Je caça nfto regressarem, as aua»
ttm\."Nada de novo noa outrns íren-
in".

Tropas canadenses
chegaram ao Reino

Unido
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NOVA DEL-HI, 24 (U. P.) —
Sir Stafford Crlpps, emissário es-
pecial. britânico que traz de Lon-
dres um plano tendente a resol-
ver o antigo e complexo proble-
ma lndú, aprestava-se hoje para
realizar uma serie de conferências

O que, segundo espera, conduzirão
a um acordo anglo-indú.' O Lord do Selo Privado e seus
colaboradores já iniciaram as con-
versaçôes preliminares com re-
presentações do governo e asses-
sores do mesmo, porem, somente
amanhã, terão inicio as confe-
rencias propriamente ditas com os
lideres políticos indús e muçul-
manos, bem como com os prin-
cipes e governadores, todos os
quais desempenham importantes
funções na tarefa de governar
as 400.000.000 de pessoas que
constituem a população da .índia.

Reunião dós líderes
Sabe-se que Crlpps promoverá

uma reunião dos lideres dos par-
tidos e agrupamentos opostos e
exporá ante eles, em grupos se-
parados ,as propostas do gover-
no britânico.

Espera-se que o emissário bri-
tânico se entreviste com o Ma-
hatma Ghandi, depois de confe-
renciar com os lideres' do partido
do Congresso.

Primeiramente, Cripps procura-
rá conhecer exatamente as de-
mandas dos diversos partidos o
verificar se as mesmas podem
conciliar-se entre si e do quo
modo, poderá lograr osso fim.

Informações de diversas fontes
dizem quo slr Stafford Crlpps so
acha autorizado a negociar um
acordo Imodlato, com previa co*
municação das condições propo»
tn» ao -gablnote de Guerra bri
iánlco, que forneceu ao Lord do
Selo Privado n» base» para um
pormlvnl aoorrto.
Os princípios fun-

damentais
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significa que ambas as partes
concertariam uma aliança, em
virtude da qual se compromete-
rlarn a lutar durante toda a guer-
ra, até obter a vitoria, è a náo
formar posições separadas ao
Eixo. x

SEGUNDO: — A integridade da
índia será mantida e não have-
rá divisões entre a Índia muçul-
mana e a indú. Haverá gabine-
tes conjuntos, na região central,
e as províncias se comprometerão
a apoiar o esforço bélico. O ga-
binete estará composto de repre-
sentantes de todos os partidos
dos principais elementos do pais.

TERCEIRO: — A índia se fará
representar nas conferências de
paz, uma vez terminada a. guer-
ia, na qualidade de nação inde-
pendente.

Está o Japão na defensiva*-
diz o seu portà-voz

0 capitão flsraide pasticukrizpu que o
seu país não é invencível e desaconse-

lhou o otimismo exagerado
'/¦-

H-OVA VORK, 24 (U. T.) — Uma informação transmltltWi pela
Radio Berlim e captada nesta cidade noticiou que o porta-voz da Ma-
rlnba .japonesa, capitão Hldeo HIralde, declarara que "o .Inpão parece
ter-aflíumido a tftticn ila defensiva enquanto que o bloco anglo-norte-
americano «lá impressão de ter passado ã ofensiva".
:' Essa opinião — dizia a Radio Berlim — foi tirada de uin artigo
publicado no jornal "Yomiuri" dc Tokio, juntamente com •¦ adverten-
cia «le que o Japão •não é invencível e que o inimigo podia "ampliar
sua tática «lc guerrilha neren contra o Japão".

O capitão 'Hirniilo falara tambem que ns japoneses afundaram
mais do que l/õ do total dos submarinos inimigos e dos navios portu-
aviões; isto, porem, nãn deve ser motivo de demasiado otimismo "vis-
to que o inimigo reforçou neste ano sua cs«|undra eom dez porta-
aviões especinis, graças aos qunls seria possível intentar um ataque
contra o Japão, partindo «las bases «le Hawali, Nova Zelândia, Samoa
e outros pontos".

. A Radio Berlim acrescentou tambem que o capitão HIralde cri-
ticoii nspernmente certos grupos dc jnponeses que julgam que as ri-
quezas Ilimitadas adquiridas em Malnca e nas índias Oriental» Ho-
landesas tornaram o Japão Invencível. '.'Juste é um erro que deve ser
corrigido imediatamente — declarou lliraidp — em vista «le não es-
tarmos em condições de explorar ditos territórios, espceiolmente n
causa do problema dns transportes". .

Algnns ohse.vadores nnv.nlnrqtilnos «leclarnram que as mnnlfes-
taçfies atribuídas ao capitão HIralde dizendo que é uma forma carac-
teristica dn propaganda «lo "Eixo" pintar sombriamente os aconteci-
mentos militares quando "se deseja incitar a população civil para no-
vos esforços e sacrifícios e para inspirar um falso sentimento de con-
fiança no' inimigo.

tambem nas ilhas situadas no
norte do continente.

A frota nipônica de
invasão
Contudo, os Japoneses atacaram,

esta. manhã, Port Moresby e não
se tem noticia alguma de ativi-
dade aérea aliada.

Nos dltimôs dias, desaparece-
ram os rumores que vinham clr-
culando acerca, de movimentos da
frota japonesa, precursora de uma
invasão da Austrália, por diversos
pontos, a qual, talvez, foi adiada
por algumas semanas ou meses,
devido às enormes perdas infli-
gidas aos navios de guerra e
transportes inimigo», nos mares
do sul.

TJm resumo das operações ha-
vidas nesses mares mostra que
os nipõnicos perderam de 75 a
100 unidades, entre avarias • e
afundamentos, durante ataques
contra Java e os preparativo»
para a invasão da Austrália.

Desse total, a aviação aliada
pfts. fora de combate 30 navios
de guerra e transportes, somente
nas águas do arquipélago de Bis-
marck, e, em círculos autoriza-
dos, se atribuiu a. perda de 42
a 43 navios nipõnicos k ação da
esquadra norte-americana da
Asia.

Desta última cifra, trinta eram
transportes ou navios de abas-
tecimentos, cinco desroyers, dois
porta-aviões (um dos quais se
crê tenha ido a. pique) e quatro ou
e!nco cruzadores.
Destruídos 40 aviões

'MOSCOU, 24 (U. P.) — Os des-
pachos recebidos hoje, da fren-
te nordeste e de Leningrado, ln-
formam que os alemães estão
fazendo desesperados esforços
para aliviar a situação de sues
tropas da região do Lago llmen,
onde se. a-"ham cercadas impor-
tantes unidades germânicas, em
Novgorod e Staraya Russa, si-
tuadas respectivamente ao nor-
te e sul daquele lago, as quais
estão sendo gradualmente ani-
quiladas pelas forças russ-is. As
ui-lddiíes moveis soviéticas prõxi-
mas a Novgorod receberam re-
forços de artilharia e, segundo as
últimas noticias, estão marteian-
do continuamente as posições ini-
migas dentro da cidade, que ago-
ra não passa de um montão de
ruínas. A reconquista de Novgo-
rod significaria a total desorga-
nização do -lorrr-êor alemili, que
penetra até Schluesselhurg, acar-
retando a queria, inevitável dos-
sa praça.

A agencia Tass facilitou hoje
um despacho cia referida fronte,
informando que os alemães fe
esforçam desesperada porem inu-
tilmente por levar ajuda às uni-
dades cercadas naqueles pontorj.
Os fascistas fizeram intervir
baterias de artilharia; apoiada»"
por numerosa f.vi-K.ão. Todos os
contra-ataques inimigos foram
repelidos com elevadas pei-tla.**.

mponicos
CHUNG KING, 24 (U. P.) -

Os pilotos norte-americanos obl!»
vorâm esta manhã um. dos triun-
íoa mais retumbantes alacnçados
até agora ao destruir quarenta
aviões nipõnicos, durante o ata-
que ao aeródromo de Chien-Mal.

Na ação morreu um dos pilo-
toa americanos que foi alcança-
do por uma rajada" da artilha-
ria Inimiga, indo seu avião es-
patifar-se ao solo, perto do cara-
po de aviação atacado.

Reforços aéreos
alemães

Sem restrições

Torpedeado no Mediterrâneo um couraçado italiano
Repelido, com êxito, um esquadrão fascista

que tentou atacar um comboio britânico
NOVA DELH1, 24 (U. P." ~-

Soube-Be que o enviado britâni-
co, sr. Stafford Cripps, proporá
para a índia'a categoria'de "Do-
minio", sem restrições, «"para" de-
pois da guerra.

Sir Stafford Cripps conferen-
ciou esta manhã com os gover-
nadores de Madrasta, Bombaim e
Calcutá, que, sabe-se, simpatizam
com as aspirações da índia. Du-
rnjite a tarde o enviado brita-
nico conferenciou com o presiden- . , . .,.

sir | do almirante P. L. Vian,
traram em contacto com umate da Suprema Corte Federal,

Maurlce GWyer, e com os gover-
nadores civis sir Jorge Cuiinin-
gham, da província da fronteira
de noroeste, e slr Maurioo Hal-
let, das províncias unidas,

LONDRES, 2»l (U. P.) — O
Almirantadn deu a conhecer o
seguinte comunicado:

Nos últimos dias se registra-
ram no Mediterrâneo operações
navais, por ocasião da passa-
gem de um comboio que se di-
rigia para Malta.

No domingo à tarde, parte
de nossas forças que , prote*
giam a passagem dn comboio
que se achava' sòb o comando

en*

formação de cruzadores italia-
nos cuja intenção era eviden*
temente interceptar c destruir
o comboio. As forças dn con-

r;-.»*"--*-"=•*-

tra almirante Vian atacaram
imediatamente o inimigo. Não
se receberam pormenores so-
bre' esta ação, porem sabe-se
que os italianos 

'foram repeli-
dos, sem que nossas unidades
sofressem avarias.

Posteriormente, durante a
mesma tarde, forças navais ita-
lianas efetuaram uma nova
tentativa de abrir caminho
através de nossas unidades * de
proteção para destruir o com-
boio. Nesta ocasião a frota itá-
liana contava pelo menos com
um couraçado. De acordo com
ns informações recebidas ate
agora, nossas forças efetuaram

ROOSEVELT FALA A IMPRENSA
O presidente declarou aos jornalistas que é extremamente boa a
situação na Austrália e Nova Zeelandia e deplorou a existência
da "Sexta Coluna" na imprensa e no radio dos Estados Unidos

WARIIINOTON, 'M (11, V.) —
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um ataque com torpedos, ata-
que esse que se caracterizou
pela valentia e decisão empre-
gada contra as poderosas uni-
dades inimigas. Observou-se
que um couraçado italiano era

- atingido pelo menos por um
torpedo.-

Dçpois dislo, as unidades Ini-
migaf* se retiraram não se re*
petiiido novas tentativas por
parte das forças navais ita-
lianas.

A chegada do comboio a Mal-
ta foi retardada devido a uma
violenta tempestade que se lc*
vantou repentinamente, o que
oportunidade a que a» forças
arcas para realizar durante o
dia de segunda-feira repelidos
e constantes ataques contra o
comboio. Nno obstante todos
«'msch esforço», o Inimigo não
impediu que chcgni-Ncm n Mal-
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Acrescenta a Informação qlie
com o propósito de reforçar cs
contingentes do lfi.0 exército na-
zlsta quo se ai-ha cercai-), fo-
ram transportadas por via aérea
da Aftmanha no campo do ba-
talha, unidades de infantaria.

— Nossas forças — prossegue
a Informação — aniq.iilitiam por
completo a 220." Divisão de In-
fantaria. Seus componentes, que
apenas haviam recebido noções
de instrução militar, foram envia-
dos â ação só para serem aniqui-
lados pelas tropas russas. O
soldado alemão, Hermann Re-
denvach, da IO." Companhia, que
foi capturado, declarou que, até
faz poucas semanas, trabalhava
em uma, fábrica de aviões de
Bremen. Conquanto tenha sido
isentado do serviço militar, foi
chamado, no mês de janeiro ul-
timo, porem não acreditava que
seria mandado para a frente, Poi
incorporado a uma comapnahia
de 130 homens, todos eles pro-
cedentes de fábricas de munições
e de outras industrias.' A Com-
panhia foi enviada a Munster,
onde fez um curso de instrução
durante três semanas. No dia 4
do corrente, a unidade embarcou
em Koenlgsberg em avião para
a região de- Staraya Russa. Em
seu primeiro encontro, a Compa-
nhia perdeu setenta homens e,
segundo declarou Redenvach, foi
destruida por completo aos 9 dias
de sua chegada á frente, renrlen-
do-se ele à primeira oportuni-
dade.

As forças russas estão ado-
tando medidas para contrabalan-
çar âs tomadas pelos alemães e
tambem trasladam tropas esco-
lhldas h Ucrânia.

Fez-se notar que, nos setores
do norte e do centro, Intervém
soldados um pouco desanimados,
cada vez com maior freqüência.
A» noticias das demais frentes
foram hoje multo escassas.

Prosseguem as opnraçrie.H do
corco contra Brlansk, Oi oi e
Kharkov, embora nflo so lonham
registrado muitas mudanças da
sltiiaçfln, Nflo 

""houve novidade
digna dn monçfln, donde nn freii*
les rio Artlcn ti da Crlmcia.

O possivel ataque

Segundo certa» informações r§-.
cebidas em esferas diplomática»,
está prestes a chegar a seu fim
a estranha paz quo subsiste entre
Tokio e Moscou.

Já se produziram alguns inci-
dentes Mgelros, porem, aos mes-
mos nâo se pode atribuir grande
importância.

Técnicos militares adiantaram
que não se deve confiar cega-
mente em que a próxima invés-
dn .Inpão será dirigida contra a
Austrália, prevenindo que ê pos-
sivel que o Japão recorra à estra-
tegia de distrair a atenção, en-
quanto se dispõe a lançar-se so-
bre a Rússia, sua tradicional ini-
mlga, mediante um ataque contra
a Sibéria, se verificar algum, in-
dlcio' de ôxitõ na ofensiva alemã
de primavera. Tal operação, não
somente satisfaria os pedidps for-
mulados pela Alemanha, para que
a ajude a distrair os exércitos
russos, como por ter de eliminar
o perigo de um ataque "»ereo
contra o território met /polira...
do Japão, partindo da." bases ãs
Sibéria.

As nações aliada»», têm estado
nesando tal possil «lidade, desde
que se iniciou a guerra do Pa-
clflco. Estas -informações inten-
sificaram os pedidos para que se
preste aos exércitos -russos toda
a ajuda possivel. Existe a crença
gerai de que, apesar da reconhe-
cida importância do labor que terá
de cumprir na Austrália o gene-
ral Mac Arthur, a batalha da
Rússia constituo a chave da es-
trategia que se adotará contra
o Eixo, durante a primavera e
o verão.

Dor's navios alemães

afundados
MOSCOU, 24 (U. P.) — Infor-

moii-se aiitorlzndamente que um
Hiibmarino que opera em um mar
setentrional tarpedeou e afundou
dois navios Inimigos de transpor
te, não aenrln fornecida a daU
om que ocorreu a ação.

S4 aviões transportes

derrubados

japonês
WAHIIINUTON, !M MJ, P) m.

l')X|Nlfl||l 1'1'riNI'tiDln» |||r||i IiiH iiiim
iPiulniD fl dniiiiiDMlini' i|i|», ilu»
l|i||ll> H |ll'|l|)MV|i|'H, H liUNHlll |lili|n
v»r fie •íIidüI» d» um HtiHiuii mui
iiriiiiilii H»i>'iiliii Iiiiii:iii|ii iiii iiiim-
Iiiiiin", i * liilit, |i,ili, ,|,í'if)i', tt
s i'K-ii-1, |ihi» Afiiuinhii

MOSCOU, 24 (U. P.) — Em eg-
feras autorizadas se anunciou
que as baterias anti-aereas der-
rubaram, nos últimos dias, 54
aviões alemães de transporte, que
intentavam abastecer o exército
Inimigo cercado na zona de Sta»
raya Russa.

T essencial que
o povo conheça a

verdade"
Declarações do general
Mac Arthur aos correi-*

pondentes de guerra
SEDE DE COMANDO DO __N_*>

RAL MAS ARTUUR, 24 (U. P.) —
O general Mao Arthur, om um»
declaração formulada k Imprensa,
disse que o» correspondentes con»»
tltucm um rios mais valiosos com»
ponontog do um exército moderno.

— Ob homens — oxpressou —
nfto lutarão nom morrerão, a m'""»
no» que saibam por qúe devem
lui.ur « morrei', Na» Domocraclna,
o «íBencial quo o povo conheça •
verdade. A» razões do» esforço»
qun realizam o» notado» Unido» •
osia nnnforinrnijfto de estudos, par»
Informar o piibllno e para minti»
lo nn pnr do tudo n que nn puni*»,
fiftn iih rio qun, •,«, o pov«i fSiiíiêij»
iilineii ii vpivliide, enlrn liiiailftto-
miiiiin em ,1'iH'i mm liiinuinaijAo. ¦?'
por BonwgHlO.ii dn prlmnrdlnl lm»
|MH'llilli'|ii rpifi lOílOI ntilnliiiii pn)'»
fpiinni«*ni" Iniuriniiilrm do» innn»
iiinliiiiinlu',, tifiiii d» que poniini
nnll uniu ii mm i:iiii||hiii.i '"'in •
*»i« dMiBii)iii)iii/ii) » mfori-rii »m
«iwId do iirerp Dtliw d* imiri»1-»
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Boletim n, 60 - 936." dia da 2." Guerra Mundial
(Resumo do serviço telegráfic-o fie última hora)

24 - III - 1012.

(üe um observador militar)
FRENTE ASIÁTICA — Os-nlpôes

• continuam recebendo grandes re-
forços das índias Orientais e de
Malaca : parece que os Japoneses
concentram enormes contingentes
com o objetivo de firmar seu do-
minio definitivo na ..Birmânia i-
na índia. As principais forcas nl-
ponicas encontram-se na fronte de
Tungoo, 30 mlllins ao norte de Ran-
goon. *

JAPAO — Os submarinos norte-
americanos, operando nas águas Ja-
ponesas, afundaram 4 navios nlpô-
nlcos e provavelmente um "der>-
troyer". — Aumentou o número
dos "Incidentes" e ¦'conflitos" en-
tre a Russia e o Japão. De açor-
do com as Inofrmaçôos de Wash-
Ington, as esferas militares e di-
plomáticas dos Estados Unidos con-
sideram cada vez mais provável um
ataque de surpresa do Japão con-
tra a Russia, simultaneamente, tal-
vez, com o começo da nova ofen-
siva- alemã. Aumentam os indícios
de que os Japoneses procuram des-
vlar a atenção dos aliados na
Austrália,. enquanto concentram
suas forças para atacar a Sibéria.
O Japfto pretende cortar as Unhas
de comunicações entre os Estados
Unidos e Víadivostock. — A pro-
pósito da afirmação de um Jorn,il
chinês, segundo a qual o Jopíio
estaria recrutando 10.000.000 de
mercenários na China ocupada e
100.000 russos brancos na Mnnd-
churia. para invadir a Siherla,
convém esclarecer que essas noti-
cias não passam de pura inven-
clonice, pois o JnpSo não tem nem
tempo, nem oficiais, nem dinheiro,
nem armamentos para criar tfto cl-
¦gantesco exército. Em toda a ívland-
churia encontram-se, talvez, cerca
de 100.000 russos brancos, Inclu-
slve os velhos, a-s mulheres e as
crianças : é possível recrutar algu-
mas centenas de mercenários rus-
sos. mas tal número dc nenhum
modo influiria sobre a marcha dos
acontecimentos bólicos,*

AUSTRÁLIA — Aumentou consi-
deraveimente a atividade aérea on-
tre os adversários. .

x
NO MEDITERRÂNEO — Um sub-

marino inglês afundou um-grande
submarino ltoliano.*

ALEMANHA — Nada menos de
50 % dos homens anteriormente de-

clnrados inúteis para o serviço ml-
litar estão sendo1» agora chamados
ás fileiras. '

. .
SUÉCIA — Este pais. ordenou a

mobilização total do seu modcrni.i-
simp exército. A mobilização et-
tnrii ultimada no dia l.o de ibrll.*

NOS PAÍSES DOMINADOS — Fo-
ram executados cm Oran (Fran-
ça nfto ocupadaf dois marinheiros
que procuraram entregar seu i.a-
vio aos Ingleses, ao passarem por
Gibraltar. — Entre o povo Italia-
no e os alemftes das guarniçíies
nazistas reina um grande odlo re-
ciproco. O mesmo odlo observa-
se nos campos ingleses 'de prlslo-
nolros. — As fontes turcas aflr-
muni que brevemente a Turquia
serft atacada pelo exercito búlgaro-
alemfto. — O cx-prlmelro ministro
rumeno e lider dos componeses
romenos, sr. Manlu, declarou oue
ou a Rumania receberft a Transll-
vanln Setentrional da Hungria, eu
deixará o Eixo. Na sua carta ao
primeiro ministro, Manlu exige a
rutura com o Eixo. Os clrculos
oficiais de Berlim consideram a
qiierela rumeno-húngara como uma
coisa multo seria.

¦

FRENTE RUSSA — Os TUSSOS
cercaram Novgorod, que constitue
uma das chaves da frente norte
alemft. — O braço sul das pinças
russas visando Smolensk aproximi-
se ngora dc Orcha, situada a oes-
te de Smolensk. — Os russos rom-
peram as Unhas alemãs num pon-
to da ferrovia Orel-Smolensk e
:onseguiram alconçar os suburhlos
de Briansk, quebrando JA a Unha
secundaria das defesas alemãs a
leste e ao norte daquele Importan-
te centro ferroviário. — Os russos
lercaram até ngora, cm vnrlos se-
tores, mais de 625.000 alemftes.* * *

CONCLUSÕES GERAIS — O con-
fllto armado russo-Japonôs apro-
xima-se cada vez mais : nossa opl-
nião é que os russos tomarão a
iniciativa c atacarão de surpresa,
por via aérea, as cidneds e por-
tos Japoneses. — Aproxima-se tam-
bem o conflito entre a Alemanha
e a Suécia. — O auxilio rumeno-
húngnro ft Alemanha torna-se mui-
to prohlemfttico. — Os russos conr
tlnunm a Isolar as forças alemãs
nos vários setores da frente OTien-
tal.

«—-» ojnjciogj^vascampanhas"
0 ministro da Produção, capitão Lyttleton, anunciou

novas medidas revolucionárias tomadas pelo
governo britânico

general Du Theil da de
ficiencia das armas do1

seu pais
RIOM, 24 *.(U. P.) — O Supre- |

mo Tribunal realizou, hoje, a 18.»
sessS.0, durante a qual prestaram
declarações vários generais, os
quais manifestaram sua opinião
sobre as causas da derrota fran-
cesa.

O primeiro declarante foi o ge-
neral Paul Marie Joseph de Ia
Porte du Theil, que foi chefe tio
segundo corpo do exército e atual-
mente desempenha o cargo de
chefe dos campos de trabalho da
juventude.

O general Du Theil se queixou
das deficiências de calçado e abri-
gos dos soldados bem como da
defesa antl-aerea e da falta da
aviação para reconhecimentos, In •
sistlndo nas conseqüências que es-
taa faltas de materiais tinham so-
bre o moral .dos soldados, dlzen-

LONDRES, 24 (U. P.) — Pre-
mldas. pela iminência de glgan-
tescas campanhas militares que se
desencadearão na primavera, a
qualquer momento, sobre as íren-
tes de batalha, as autoridades bri-
tânlcas tomaram hoje três medi-
das revolucionárias, afim de pre-
parar e aperfeiçoar ainda mais as
forças armadas para qualquer
eventualidade.

O ministro da Produção, capitão
Oliver Lyttleton, deu a nota prln-
cipal ao dizer: "Estamos a ponto
de presenciar o inicio de novas

do : "Os homens què nfto tinham . campanhas. Devemos nelas desem-
armas para responder aos golpps penhar o nosso papel",
que recebiam tornaram-se vitimas As três medidas citados são:
faceta do pânico". | Primeira — Criação de um es-

Em seguida prestou declarações tado maior geral da produção bé-
p general Françols Trolley de Pre- ) lica, afim de que, com toda ur-
vaux, ex-chefe da 235." dlvlsüo de
Infantaria ligeira, o qual se re-
feriu à falta de oficiais e de ades-
tramento dos soldados da reserva.

O declarante atribuiu a dérro-

gencla, a Grã Bretanha possa to-
mar a ofensiva em todas as íren-
tes;

Segunda — Formação de "corpos
do exército aéreo" afim de aumen-

o funcionamento matemático' dus ¦
industrias de guerra nã*,, somente
constitue uma Imperiosa necessi-
dade para o esforço bélico como
tambem é de grande urgência. Tal
declaração íol emitida quando
anunciou que o governo havia
aprovado a formação do estado
maior da produção, bélica.

Declarou que Sir Walter Layton
será o chefe do novo organismo.
o qual será Integrado pelos sub-
chefes do estado maior das três
armas e pelos mais altos dlrlgen-
tes técnico» do Ministério da Pro-
dução. Disse, tambem, que o men1
clonado estado maior será atendi

Dominam os chi-
neses a situação

em Tungoo
Com um violento encon-
tro ao sul .daquela cida-
de, parece que se iniciou
a esperada batalha da

Birmânia

OPORTUNIDADES

MANDALAY, 24 (TJ. P.) —
Hoje, parece ter começado real-
mente a esperada batalha da
Birmânia central, com um vio-
lento encontro ocorrido a 11 qui-
lômetros ao sul de Tungoo, pré-
ximo objetivo japonês, sobre a
pstradn de ferro de Rangoon a
Mandalay, e a uns 340 qullôme-
tros ao sul da segunda dessas cl-
dnrles.

Da outra frente de batalha lm-
portante da Birmânia existem
poucas noticias. Anunciou-se que
ne mantém mais ou menos esta-

O» anunoloi nesta «eocio apareeem aempre na largura de uma coluna e ,•,„
cobrados m 1$000 a linha em corpo Bl a 1Í200 Jm corpo 7s « a 1J400 em corpo í,
nto podendo exceder, respectivamente, de 81, 17 e 15 linha», e.xclu»he ,
titulo, pelo qual se cobra o preço de ISIMW <por Unha). Oi anuncio» ,m

negrito pagam mali 20 ¦%.

Ao trazer-nn» o aeu pequeno anuncio
para eata scccfio, poderá V. Sa. saber
antecipadamente, baseado naa Indica-
«fica acima, quanto vai pagar pela

aua Inserç&o.

Uma linha em corpo 5 contem, em
media, 30 letraa e espaço» Exemplo:

Faca do Diário de Noticias o aeu Jornal* *
Em corpo 1, 32 letraa e espaço» i

Faça do Diário de Noticias o seu
* 

•¦•.

Em corpo 8, 31 letraa e espaços :
Faça do Diário de Noticias o se

COMPRO
ROUPAS USADAS

Atênde-se a domicilio — Paga-se bem.
Telefonar para 22-1683

ta à. falta de disciplina dos solda- | tar ao máximo b mobilidade e for-
dos, ocasionada pela propaganda j ça de ataque, das pontas de lança
antl-mllltarlsta nos quartéis du- i que encabeçarão as futuras ofen-
rante os anos anteriores n guer- I slvas; e,
ra e aos ataques de certa lm- j Terceira — Organização dot S-l-
prensa aos militares. . vis em unidades de guerrilheiros

No que se refere ao material, l 
para o caso da Grã Bre tanha ter

assinalou a escassez de canhões I que lutar contra o invasor, em seu
antl-"tanks" e anti-aereos e dé próprio território,
minas terrestres. O capitão Lyttleton afirmou qut*.

NOTICIAS DA CENTRAL DO BRASIL
O 81" ANIVERSÁRIO DA

ESTRADA
A AssoGlaçíin doe Engenheiro» da Cen-

Wal do Brasil, com o apoio de todas
as organizações da classe ferroviária,
vai comemorar festivamente no próxl-
mo domingo, 39 do corrente, a passa-
gem do M" aniversário da Estrada.
Para Isso, organizou o seguinte pro-
grama :

As 9,30 horas, no 8.° andar do edi-
Xlclo da estação Pedro H, aerá- inau-
gurado o gabinete dentário para cm-
pregados da Estrada.

As 10,30 horas, no local do edifício
da antiga estação, haverá, a demolição
simbólica do predio velho, homenagem
dos atuais serventuários aos seus an-
tecessores que construíram a grandeza
e o bom nome da Estrada de Ferro
Central do Brasil.

As 11,30 horas, no salão do restou-
rante, instalado no 8.° andar do edi-
flclo, realização da aula inaugural do
Curso de Administração.

As 13 horas, almoço da Saudade no
restaurante dos empregados, homena-
gem da Associação dos Engenheiros da
Central do Brasil aos ex-diretores da
Estrada e aos seus colegas aposenta-
dos ou afastados em comissão.

ORDENS DA CONTADORIA

so o levantamento da Importância de
2:221$500, dois contos, duzentos e vin-
te • um mil e quinhentos réis, dedu-
zldas das faturas parciais de dormen-'
tes fornecidas por Paulo Monteiro Ma-
chado e retidas como caução para ga-
rnntia de referido material, conforme
recibos anexos.

Soe. de Artigos Higiênicos Onlbla
Ltda. —• Compareça querendo, à con-
correncla que devera ser convocada
oportunamente para aquisição- desses
materiais.

S|A. Composições "International"
(Do Brasil) — Autorizo o levantamen-
to da caução de 5:000$000, representa-
da por clnco apólices ao portador, de
n«. 297 - 451 - 297 - 452 - 432 - 406
432 - 467 - 432 e 468, do Decreta
16.232 de 12-12-1923, com os coupons
de l.o de Julho de 1941, e seguintes,
depositada pela S|A. Composições In-
ternacional do Brasil, para garantia
de suas propostas as concorrências ad-
mlnlstrativas do ano p. findo.

Santos Seabra & Cia. Ltda. — Au-
torizo o levantamento da caução de
5:0001000, representada por clnco apõ-
llces oo portador, ns. 485.713 a 
38B.717, do Decreto 10.241, de 5-12-1923,
com coupons de l.c-7-1941 e seguintes,
depositada pela firma Santos Seabra
& Cia. Ltda. como garantia de suas

ROOSEVELT EALA À IMPRENSA
(Conclusão da Ia página)

serivolvendo os negócios e pelos
trabalhos realizados.

Roosevelt deplorou a presença
da "Sexta Coluna" nos Estados
Unidos representada por aqueles
que voluntária ou involuntária-
mente distribuem o veneno absor-
vido da "Quinta Coluna". Disse
que não podia dizer se eram os
"sexta-colunstns" os que haviam
Inspirado a atual campanha na-
cionai em favor da legislação res-
tritlva do trabalho. Declinou dar
detalhes sobre a "sexta coluna"
manifestando que se o fizer neces-
sariamente teria que incluir al-
guns dos jornalistas presentes. Dis-
se, porem, que a "sexta coluna"
se desenvolve voluntária ou invo-

I propostas as concorrências administra-
O chefe da Contadorla expediu Olr- J tlvas do ano p. ptissodo.

culares comunicando a todos os con.-
cessionários de varejos de madeira lo-
calizados em trechos eletrificados da-
quela ferrovia, que os mesmos deverão,
no prazo de dez dias, encaminhar
àquele Departamento as .respectivas
plantas para novas' construções em el-
mento armado, porquanto n&o mala
serfto permitidas as construções de
madeira.

Quaisquer Infrações cometidas pelos
concessionários serão punidas com a
multa de 50S0OO a 5005000, de acordo
com o regulamento.

Ficou estipulado tambem que ne-
nhuma concorrência poderá ser feita
sobre base inferior a 50$000.

RENDA INDUSTRIAI
Atingiu a cifra de 1.295:835$800, a

renda industrial de domingo e ante-
ontem.

DESPACHOS DA DIRETORIA
Pela Diretoria foram despachados on-

tem, os seguintes papéis:
Madalena £s Cia. — Autorizo o le-

?antamento das cauções de 200S000,
oada uma, depositadas, na Tesoura-

, ria desta Estrada, por Madalena &
Cia., para garantia de suas propostas
ns. 8 e 66. respectivamente dos anos
de 1940 e 1941.

Narciso Júlio Gonçalves — Averbe-
ae a procuração simples passada no
Cartório Fonseca Hermes, tabellfto do
B.o Oficio de Notas, livro 427, fls.
186-v, outorgada pela firma Moreira
Borlldo & Cia. ao sr. Narciso Jullo
Gonçalves.

Nilopolltano Clube — Tendo em vis-
ta o parecer do sr. assistente Jurirlc»,
torno sem efeito a concessão.

Postes Cavan S|A. — Autorizo, o le-
vantamento Ha caução do clnco conto»
de réis, depositada por Postes Cavan
S|A. para garantia de suas propostas
as concorrências administrativas do
ano p. passado.

Pinto è Oliveira Ltda. — Autorizo
m levantamento da caução dc. 1:000?,
depositada por Pinto e OlivelA Ltda.,
para garantia de sua proposta e con-
correncla administrativa n. 72, do ano
p. passado.

Padre Ângelo de Paoll — Indeferi-
do. A isenção de pagamento das ta-

j xas para legalização de "porteiras" ou
; "passa um" atinge tão somente, os

pequenos agricultores ou. ainda, aos

Sue, 
a qualquer titulo, tenham feito

oaçào à Central. 2.° — Arquive-se.
Paulo Monteiro Machado — Autori-

LIVRARIA ALVES LlvroB cole-
glats e aca-

dêmlcos, Rua do Ouvidor n.° 160.

Stahlunion Limitada — Em face
do resultado da apuração feita pela
Contadorla da Receita, autorizo a res-
tltulçío de excesso de frete cobrado
n« Importância de. 158S500.

Stahltinnn Limitado — Averbe-se a
procuração simples passada no Carto-
rio Fausto Werneck, tabelião do 5."
Oficio de Notas, livro 441 fls. n. 88-V.
outorgada pela Stahlunion Limitada ao
sr. Mario Borges.

Sociedade Anônima Marvln —- Auto-
rlzo o levantamento da caução de
5:000$000, representada por cinco apõ-
lices ao portador de ns. 535.168 a
S35.170, do Decreto 18.241, de 5-12-023,
com os coupons de 1-7-1941, e seguin-
tes. depositadas pela S|A. Marvln, pa-
ra garontia de suas propostas as con-
correnclas do ano p. passado"?

Sociedade de Expansão Comercia!
(SEPA) — Autorizo o levantamento da
caução de 5:0005000, representada por
cinco apólices ao portador de nume-
ros 326.348 a 326.350. do Decreto 15.819
e ns. 238.410 e 23B.411. do Decreto
n. 15.676, todos de 1922, com os cou-
pons de 1-7-1941, e seguintes, depo-
«Itoda pela Sociedade de Expansão Co-
mercial Ltda. (SEPA), para garantia
de suas propostas as concorrências do
linoj). passado.

SOCIEDADE INDUSTRIAL TETRA-
CAP LTDA. — Autorizo o levantamen-
to da cauefio de 5:000S000. depositada,
na Tesouraria desta Estrada, pela So-
oledade Industrial Tetrocap Ltda., pa-
ra garontia de suos propostas as, con-
correnclas administrativas do ano p.
passado.

Teodoro Ferreira da Silva — Autori-
zo o levantamento da caução prestada
pelo ex-aíudante de tesoureiro, cias-
se I aposentado, sr. Teodoro Ferreira
da Silva, na Importância de 10:0008000.
como recolhimento a Tesouraria de 10
apólices» ao portador ns. 533.179, a
533.184, do Decreto 16.241, de 5-12-923,
e 15.859, 5.115. 5.112 e 5.120, do De-
creto 3.232 de 5-1-1917 com os cou-
pons de 1.° de Janeiro de 1932, e se-
guintes, conforme conhecimento nume-
ro 45, de '22-7-1931. tendo em vista t
cumprimento dos dispositivos dos arts.
155 e 682 do Código de Contabilidade
Publica.

Tctijura Kajuro — Autorizo a res-
tltulçãò' da importância de 36S506.

Wilson, King & Cia. Ltda. — Aver-
bc-se a procuração simples passada ns
Cartório Roquette. tabelião do 10° Ofl-
cio de Notas, livro n. 284. lis. 83,
outorgado por Wilson, King ti Cia.
Ltda., aos srs. Alnlslo de Matos Arou-
che e Luiz Ravasco Junlor.

Valdcmar Brandão — Pague-se a
presente reclamação na Importância de
66Í000 correndo a dlspesa por conto
do O. T. Monucl Nerl Pereiro, cnn-
forme parecer emitido pelo 2." Di-
visão. *
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Já em declínio a gloria
militar do Japão

Considerações do vice-
ministro do Exterior da
China sobre o estado

atual da situação
CHUKG-KING, 24 (U. P.) — O

v!ce-ministro das Relações Exte-
riores, sr. Woo Ping Chang, numa
roda de jornalistas, manifestou
que o concenso da opinião públl-
ca nesta capital, é que o Japão
já viu ofuscar-se o auge de sua
gloria militar, em vista dos acon-
tecimentos ocorridos durante a
semana passada no Pacifico e dos
seguintes fatores :

"Io) Que a China considera a
transferencia do general Douglas
Mac Arthur, pnra a Austrália, eo-
mo um indicio evidente que os
preparativos aliados para o lan-
çamento de uma ofenisva estão
quase concluídos;

2o) Que a confiança da China
na capacidade dos aliados para
que tornem a conquistar â supe-
rioridade no ar sobre o inimigo
ficou ampliada pelo envio de um
comboio rumo a Austrália, o que
demonstra que os esforços norte-
americanos podem chegar ao Pa-
clf ico subjOcidental;
..3o) O contacto estabelecido, na

Birmânia, pelas forças chinesas e
bi-itánicas, constitue um bom in-
dicio;

4°) "Sir" Stafford Cripps conta
com muitas possibilidades de ob-
ter êxito em suas demarches a
respeito da índia, em consequen-
cia do que a índia provavelmen-
te passará a participar com todo
o entusiasmo na luta comum con-
tra o Eixo.

O crime da rua'General
Polidoro

APRESENTOU-SE A POMCIA O IN-
VESTIGADOR. ACUSADO

Noticiamos a cena de sangue, desen-
rolada, na noite de ante-ontem, à rua
General Polidoro, na porta da "Car-
voaria Nova Lusitânia", Instalada no
predio n. 175, de propriedade de VI-
torino Ribeiro, e que culminou com o
assassinio do empregado do estabeleci-
mento, Eduardo Alves, pelo investigador
Airton da Costa Alencar, de serviço na
Delegacia Especial de Segurança Poli-
tica e Social. O crime, como se refe-
riram varias testemunhos, revcstlu-se
da mais requintada covardia, pois o
corvoelro foi alvejado quando so reco-
lhla ao estabelecimento e techavo a
porto, para fugir da lurla do policial,
que nfio dava ouvidos ns suos explico-
çôcs, sobre o incidente verlflcodo pou-
co ontes, quando evitara que suo cnm-
pnnhclro fnsue olropnlodn nor um nu-
tnninvnl. O criminoso fugiu o ontem
npiesentoii.se o dologocln óm que ser-
vin, sendo peln rcsnnotlvn aiilnririadn,
inniiiiInliMilo no .1." distrito pnlleliil,
onde foi inulniirndn liiqiifirltn, finndn
nuvldn, n investigador rieolnrnu ler nl-
rio sun nfi|)nsn Ao»lr»l»A„ peln nnrvnnlrn
e que, no i.;'H<lr-lliit siillsfiii/íiei., lol pnr.in om--.|.;!iiin dn Hgressflii nom ump.
Iinrinn rtn f.nrvnnrln. Sncon piiISo rin
mil rnvnlvni* para inilmlriiHo. tendo „
nrnin nnliln no solo, ilulniifinrtn,

An vnr que o prnjnlll linvln «Irmiwlii
n mu ..iiMiiiiiiitiu fugiu, cntolveiirti),
mais Inriie. iiprufinulnrn' n in ii'ii...i.i
tfsiwltil r|P MiliríPSI PnlIUi-H n 3o-
S|||,
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runtariamente pelas colunas dos
jornais e pelas ondas das estações
radio-emissoras, nas conversações
e reuniões.

O presidente acrescentou que a"sexta coluna" desaparecerá pro-
vavelmente quando se organizar
a opinião pública e que uma gran-
de parte • desta iá sabe Julgar da
sua importância.

üm dos correspondentes decla-
rou que os Jornais publicam os
despachos que são elaborados pe-
los seus editores, sem que para isso
Influa a "sexta, coluna". Roose-
velt respondeu que os Jornais po-
dlam publicar o que queriam! vis-
to não ter mais a Imprensa de
hoje o poder e a influencia de
antes.

Ao comentar as críticas sobre a
semana de 40 horas que vigora
nas industrias bélicas debaixo de
uma campanha em favor, da nova
legislação restritiva do trabalho,
declarou o presidente que não
acreditava que podia ser mudada
a Jornada de trabalho.

0 "premiei" Sikois-
ki entrevistou-se
com o presidente

Roosevelt
WASHINGTON, 24 (U. P.) —

O primeiro ministro da Poionia,
general Sikorskl, durante sua
visita à Casa. Branca expôs ao
presidente Roosevelt as necessi-
dades de materiais e abasteci-
mentos das forças polonesas.

O porta-voz da embaixada ma-
nlfestou que as referidas necessi-
dades extra-territoriaie são bas-
tante Importantes, pois o Gover-
no da Poionia conta com 8 dlvi-
soes em serviço ativo na frente
russa e que outros 200 mil ho-
mens estão sendo adestrados-, O
general Sikorski tambem visita-
rá o embaixador britânico, Lord
Halifax e o embaixador russo,
sr. Litvinoff.

Noticias de
Portugal

O NOVO COMANDANTE DA ESCOLA
NAVAL DE ALFEITE

LISBOA, 24 (U. P.) — O governo
nomeou o capitão de mar e guerra
Artur Barbosa Carmona comandante
da Escola Naval de Alfelte. O novo
comandante • tomou posse Imediata-
mente.
DESESPERADOR O ESTADO DO BISPO

DO PORTO
PORTO, 24 (U. P.) — E' conside-

rado desesperador o estado do bispo
desta diocese, monsenhor Castro Mel-
reles.
ESPANCOU A FrLHA E SUICIDOU-SE

SERPA, 24 (TJ. P.) — Ocorreu nes-
ta vila um caso Impressionante.

A senhora • Gloria Estevão proibira
a filha de acompanhor o namorado
até o quartel em que o mesmo presta
serviço. A moça desobedeceu à or-
dem materna e dona Giorlo, enfure-
cida, espnncou-a, e, em seguida, sul-
cldou-se.

CANDEIAS DE BATATA
LISBOA, 94 (U. P.) — O "Dlnrln

de Nntlclns" informo que, em vista
dp loitor o petróleo e nAo haver ío-
lho de Flnnrires pnrn o fnbrlcn de
cnr.delns, nn hnliltnntes pobres dn nl-
deln de Corlnvlm Imprnvloornm rnn-
rinlns de bntntn, nbrlndn umn conen-
vidnrte nn fnculn a Intrndur.lnrto nleo
rtn liimpnrlnii o umn torcida,
OBIAÇAO III; UMA 7.0NA IIIANCA

NO PORTO nr. I.KIXOKH
POHTO, 34 IV, V,) - Nntlfiln» II-
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do por um "grupo misto de proje, cionaria aU,jaca0 sobre o rio
tistas d» produção de guerra"
constituído por chefes das forças
navais, aéreas e militares, bem co-
rno representantes do Ministério
da Produção.

A ofensiva alemã da pri-
mavera deslocar -se-á da

Russia para a Suécia
(Conclusão da Ia página)

de muito suas forças do ocupa-
çitô na Noruega.

Ofensiva aliada na
Noruega

Os informnntes especificaram
que, se os alemães temem uma
ofonsiva aliada pela Noruega, a
qual seria lançada provavelmen-
te contra o setor norte, te-So ne-
eessldade da' importante estrada
de ferro que de Trondheirn, onde
fsz entroncamento com a linh.i
que corre d* norte a sul, vai a
Oesiersune, trim de enviar': ie-
forços As guarnições do norte da
Noruega.

Os observadores neutros que
a.credltam na probabilidade de
uma invasão alemã dizem ser
conveniente que os alemães pe-
netrem na Suécia antes de os
aliados empreenderem o ataque.
Acrescentam que tudo depende do
grau de conhecimento que tenham
os germânicos dos movimentos
aliados.

JÓIAS USADAS
BRILHANTES

Pratnrlaa; objetos de valor,
CAUTELAS DA CAIXA

ECONÔMICA
é, quem melhor paga.

14 - LOO. DE S. FRANCISCO -

Clínica de Senhoras
DRA. CINERIA FERNANDES

Tratamento médico e clrúrgiro. ..
Consultório: Av. Rio Branco, 103 «nia
406 - Tel, 42-4736. Edifício Martmel"

11. 2as , 4as. e fias., das 4,30 ti
7 horaa.
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Arraivady, ao oeste da estrada
de Mandalay, embora algumas
forças nlpônlcas tivessem atra-
vessado ns montanhas de Yoma,
poie leste, na direção do vale de
IrraAvady, corn o propósito evl-
dcnle de cortai* a retirada ao» de-
fensores britânicos.

Foi desmentida, de forma cate
j..órlca, a tomada de Tungoo pelos
iannncscs. anunciada nelas emls
snras dn Eixo. Alem disso, as úl*
tlmas informações desse setor dl*
zfm que ns chineses "dominam"
a sitia ção. •

ProRse-juiu intensamente a ati
vidade aérea ao norte das linhas
tle batalha, pnis os lannnescs lan-
caram k ação grandes quantida-
des de avlõess afim de dominar
as forças aéreas aliadas e dizl-
mar cs reforços que se dirigem
para o sul.

Na frente do Irrawady, a si-
i ilação se mantém tranqüila, em-
bora, segundo noticias recebidas,
hoje, três pequenos grupos de
tropas inimigas parecem avançar
pelas montanhas Yoma, . vindas
do leste.

Um despacho do quartel-gene-
íal chinês do setor de Tungoo.
<Mz que as forças de Chungklng
dp opuseram tenazmente ao avan-
go nip&ntco sobre Tungoo, prin*
ri pai me ri te na zona de Pyu, si-
tuada no sul.

A aldeia do Pyu trocou de nome
oito vezes em 48 horas. Diz-se
que continuam sangrentas esca-
ramnças nas proximidades da
eldeia, apesar de agora se achar
ao sul da principal íinha de.fogo.

Clínica Só de Senhoras
DR. VICTOR HUGO — Otero. ovarlos,
nervosismo — Curativos sem dor. Das
13 as 18 horas — Rua Sâo José, 27,

sobrado, Rio.

BRONQUITES
MEL CREOSOTADO

Encerador-Calafaie
José Francisco, com pessoal habilita»
do. raspo, calofeta o mSo ou a ma.
quina, atende em qualquer bairro -.

Recado para 20.4039.

vAU 1 LLMt)

NERVOSOS
Insonla. angustia, lrrltahllldade, distúrbios neuro-digestlvos, neuro-sexual?
dlstonlas vago-simpátlcas, etc. Diariamente, de 3 horas da tarde em diante

Consulta * l.a vel. 505. as demais. 30S.

PROF. MAURÍCIO DE MEDEIROS
R. OURIVES. 1 - ü." and.  Fone: 2Í-SB41.

VARIAS OCORRÊNCIAS

CASA ESPECIALISTA
SO COMPRA DE

JÓIAS o Cautelas de ouro, bri-
lhantes, prataa etc. — GRANDE

COMPRADOR
Trav. Ouvidor (Sar.het), 6

Tei. 43 9729

DR. ANNIBAL VARÕES. R. SeU
Setembro, 141. Das 15 às 18 e Hora
marcada.. Tel. 43-2522 e 38-3703.

Cravos, cento 8$, 6S e 4$
Margaridas, cento 6S. Saudades, cen-
to. 5$. A domicilio ou no depósito de
cravos americanos, à r. Joaquim Pa-

ihares, 505, T. 48-8412.

BIJUTERIA DE METAL
Vendem-se todos os tipos do filma"Fantasia". Preços módicos, quaisquer
quantidades. Aceitam-se pedldo= par»

o Interior. R. Álvaro Alvim, 31-1.0,

ELETROTERAPSlT
ONDAS CURTAS — IONIZAÇAO -

BANHOS DE LUZ
VIAS URINARIAS - CRENÇAS DE
SENHORAS — útero, ovarlos, próstata— afecções hepáticas. intestinos, he.
morróidos, cezemas, reumatismo, pa.

ralisias — nervosismo.
Dr. Camilo Monteiro

EU. PORTO ALEGRE,
SALAS 6I1/B12. TEL. 22-1100

BLUSõES
Em brlm desde 15S00O, borrach-i di-.-ds
65S0O0, camurça impermeabilizada rits.
de 14OSO00. Na Fabrica a ma Vi!,
conde do Rio Branco. 27. loja. Tele.

íone : 42-2507.

CAUTELAS DA CAIXA
Particular, compro, pagando o dobro
e até mais da avalIacSo. Solução rii-
pida. Absoluto sigilo. Informe-se pelo

Telefone 43-4790
Rua do Teatrn 21 - l.o andar - sala

da frente.

Interessa a todos
Deseja obter alguma informação
ou "fazer compras no Rio de Ja-
neiro? Escreva para AMOACT
DE NIEMEYER, rua S. Pedro
n.» 335, sobrado, ou rua 12 do

Maio número 91), Gávea

Desastres - Acidentes - Atropelamento - Siri-
cidios - Afogado - Furtos - Falecimento no
Hospital Carlos Chagas - Seis mortos e vinte

e um feridos
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Registraram-se, ontem, nesta
capital e em Niterói, entre ou-
trás, as seguintes ocorrências:

Desastres
Na praia dc Botafogo, esquina da

rua Marques dc Olinda, na madrugada
de ontem, chocaram-se o auto-trans-
porte de gelo n. 6205 e o automóvel
n, 22.259, da Central de Pollcla, dl-
rigido pelo motorista Otávio Soares,
de 35 anos, morador à rua Irani nú-
mero 5-A e que conduzia o sr,. Eugênio
Varconi, de 33 anos, casado, oficial de
gabinete do capitão Batista Teixeira,
delegado da Delegacia Especial do Se-
gurança Política e Social, morador à
rua do Passeio n. 70, apartamento 500
e os Investigadores Aníbal Aires e Ho-
racio Galhardo.-

Do choque resultou Ilcarem todos
feridos. O sr. Varconi sofreu fratu-
ras diversas e o Investigador Aníbal
teve o crânio fraturado, alem de con-
tusões pelo corpo. Ambos, depois de
receberem os socorros de maior urgen-
cia na Assistência, foram internados
na enfermaria Felinto Muller, da Po-
licia Especial.

O motorista Soares ê o investigador
Galhardo, que sofreram contusões e
escorlaçóes, depois de socorridos na
Assistência, retiraram-se. O motorls-
ta do auto-transporte. abandonou o
veículo e fugiu. Os carros ficaram bas-
tante danificados. Tomou conhecimen-
to do fato a pollcla do 3.° distrito.# *

Na rua Senador Vergueiro, em fren-
te ao predio n. 147, o auto-caminhSo
n. 17.705, chapa do Distrito Federal,
e 767, de Nova Iguassú, dirigido pelo
motorista Álvaro Monteiro, ao tentar
desviar-se de um outro auto-carga,
chocou-se violentamente contra o bon-
de n. 1.720, da linha "Alaor Prata-
Leme", conduzido pelo motorneiro Mol-
sés dos Santos. Em conseqüência do
choque os balaustres da parte da
frente do bonde foram arrancados e
sete passageiros do elétrico foram allu-
gldos, sofrendo ferimentos. Duas. am-
bulanclas da Assistência foram sollcl-
tados 'para o local e levaram para o
posto centrai, os seguintes feridos:

João Rodrigues, português, com 50
anos rio Idade, que apresentava fratu-
ra exposta do braço a da perna es-
querdos; Abel Ferreira da Cruz, fun-
cionario da Light, com 40 onos, mora-
dor ft ladeira dos Tobojaros, OM, coca
I, com ferimentos rontusns e escorie-
enes, e min esposa Cornelio dos Snnlon
Cru*-, rie ,1,1 nnos, com fratura nxpns-
Io rin perna dlrejln; Alullrin rios San-
Ins, rtn 17 nnos, cnmorclnrln, residente
ft rua General Boverlnno B4, coso VIII,
cnm ferimento* leves* Fernpnrin ninn-
rlAn, mooftnlnn, rin 3" onos, mnrnrinr ft
rim Onnp)'Bl Ttoen, 341, nom iiispnlla
rio frolurli rin perna esquerdo! r)nnlnsn
Bole», rie 43 min», vinco, mnr-nlnio ft
run Uruguai, n», tambem .<.>m «.eo.
llflçfinn gniwnllKnrins, n nnvl Bnnii/lq,
rin 33 aiine, fiasario. uiorortor ft ruo
fienornl Bniwlnnn, 331, cnm nuipeltg
A» fratura tio p< nnquorfln.

ilnftn BodrlgUM « Cfornillli rins Btiii'
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socorrê-la, teve queimaduras naa
mãos.

Joseflná, depois de receber curativos
na Assistência do Méler, foi Interna-
da nó Hospital de Pronto Socorro e
seu marld** retirou-se.* * *

O Serviço de Pronto Socorro de Nlle-
rói medicou, ontem, as seguintes vltl-
mas .de quedas:

Eurldes Lima, pedreiro, com 32 anos,
solteiro, mordaor no Realengo, com
fratura do húmero esquerdo..

Nilcéla, de doze anos, filha de Luiz
Bento dos. Santos, residente à rua De-
sembargador Lira Castro 97, apresen-
tando fratura do ante-braço direito. 1

Deollnda Pinheiro, doméstica, com 57
anos, casada, moradora à travessa João
Belo 94, apresentando contusão no to-
rax do lado esquerdo.

AJoni da Silva Jesus, de 17 anos, mo-
rador à travessa Progresso 64, com

fratura do úmero direito.*
Bento Henrique de Oliveira, operário,

de 22 anos, morador à rua Projetada
n. 187, ao saltar de um bonde em
Inhaúma, caiu ao solo e sofreu varias
contusões pelo corpo. Foi ele socorrido
no posto da Assistência do Meier.

O menln Elói, de 2 anos apenas, filho
do sr. José Mendes da Silva, morador
à rua Sales Pinheiro n. 45, ao tocar
num acendedor elétrico, próximo ao
íogáo da cozinha de sua casa, foi fui-
minado pela descarga elétrica. A poli-
cia do 22.0 distrito tomou conhecimen-
to do fato e fez remover o corpo da
infeliz criança para o necrotério do
Instituto Médico Legal.

* #
Jorge Luiz Campos, lustrador, de 21

anos, morador à rua São Carlos n. 59,
íol socorrido pela madrugada de on-
tem, no posto central da Assistência,
apresentando contusões generalizadas.
Uma parede do quarto de sua casa
desabou írj,gorosamcnte, colhendo-o.

Atropelamento
Na n-raça l* ,le Novembro, em frente

ao Entreposto da Pesca um automóvel
atropelou o menor Antônio oja Silva,
pardo, com 14 anos, filho de José Ro-
drigues da Silva, residente à rua José
Ricardo n. 105, estaçfto de Olinda, cau-
sando-lhe contusões e escoriações diver-
nas. Depois de receber curativos na
Assistência, o menor retlrou-se.

Suicídios
Na Praça Exoelilor, Alto da Bon

Vista, praticou o suicídio, ingerindo
violento 11'ixicii, uni homem de cor
branca, cnm 30 anos presumíveis, tm-
Jaiirio calço listada, camisa de mela
e pulei 11 rio cnsemlrn nzul, O encontro
rio enriavor foi comunicado ft policio
do 17," distrito peln empregado fia
Prnleiiuiii Adriano Jesus Tuvitren, mo-
rador à (intenda rio Paz a|n, O comia"
iiiifut rin t-piTli-n foi no local a faz re-
mover o cartnvnr para o necrotério
rio InHIluto Márilcn Legal.

? » *
Na 111» fliaiim Orava! quu«a at-

íjiilna Ia rua Oonornl finnn, Rlaairtl"
na ria MiniMli 81 BOf VtMi ,ín>n *"•'
anot, ii-i.iílruii- A IMA |.;iii..ri..iiniiiii,
SUO, priiUi-uii o "iiiuiii'. 1.1111..11.1.' 'in
ii rnn iokici) A policia rto li" i|l»»
IIM0 lofflfiu 1 ..uin. 111111 iii rtn iHiu a
In ranpivai' o «artavui paia » |)|(rfi>
lano fl« lnilil«lfl ^4«rtllu) i.-i..'i

Afogado

CAUTELAS
DA CAIXA

COMPRO, empenhadas ou vencidas,
pago 100 % e até mais da avaliação,
no ato, absoluto' sigilo. Atendo em
cosa. ED.: OUVIDOR - R. OUVIDOR,

169, 7.o sala 719 - Tel.: 43-8736.

COLOCAÇÃO
Precisa-se de pessoas para serviço ex-
terno de fácil colocação, ainda mesma
que disponha de poucas horas vagas.
Ordenado 400$ ou comissões — Rua do
Rosário 104 • 3.o andar, das 9 às 11
e das 13 às 16 horas ou R. do Carmo

62-10 — saia 3.

PERDEU-SE a cautela n. 158.143-J,
da Agencia Bandeira da Caixa

Econômica.

KAKY 1|2 CENTO 19$
O depósito de cravos americanos aceita
encomenda, rua Joaquim Palhares nú-

mero 595. Fone: 48-8412.

RÁDIOS — NOVIDADE
A 30$ e 40$ por mês, só nos escrito»
rios da fábrica, à rua do Rosário 154,

. sobrado. Tel 43-2421, Dona
Esperança.

PERDIDO um embrulho contendo um
paletó tropical, sábado, à esquina da
rua Sete com avenida. Rua Teófllo

Otoni, 83, l:o.

MOBILIÁRIOS PARA
APARTAMENTOS

A Fábrica de Moveis Lamas, expõe em
seu grande mostruario artexo às ofi-
cinas à rua Meio e Sousa ns. 100Í10,
(próximo à estação principal da Leo-
poldlna), inúmeros modelos especial-
mente criados para apartamentos e
que resolvem o problema de escassez
de espaço sem prejuízo da boa co-
modidade e distinção, executando ain-
da sob desenho e em qualquer estilo
ou dimensões, modelos especiais, ofe-
recendo tambem, em alguns casos, fa-
cllidade de pagamento. Os moveis"Lamas" são vendidos exclusivamente

no mostruario anexo à fábrica.

MÁQUINA ROYAL
Vendo uma modelo H. penúltimo tipo,
carro de 14", quase nova. Tn-iihem
uma armnçfto rie .1,50 x 2,Ofl com 4 pra-
teleiras e 2 gradllhos de 2.00 x 1,15 t
3,80 x 1.15 com porta em dohmriiçaj

de mola. Rua da Carioca,
26 - l'.o andar.

EURICO COSTA
ADVOGADO

Civil — Criminal '
Av. Rio Branco, 108 — 18° andar,

1802 — Edif. Martinelli — Fone:
42-0313.

PERDEU-SE
Uma pasta contendo documentos ..
Gratifica-se a quem entregá-la ao rr.
J. Portclada, à rua Miguel Couto. S,

5.° andar.

PERDEU-SE a cautela n. 120770. rll
Agencia do Rosário.

5 $00 0
Leia em casa a quantidade de llvrn»

que desejar sobre qualquer assunto.
Biblioteca Cosmopolita. Av. Rio Bran-
co, n 111, l.o and., s. 109. Telefone:
43-8695. '

Compra e Venda de
PREDIOS-TERRENOS

Copacabana — Posto 6
Traspassa-se contrato de um conforta-
vel apartamento com garage, tem 3
quartos, 2 salas, banheiro de cor, co-

^po, cozinha, dependências para empre-
'gados a quem por preço de verdadeira
ocasião, comprar mobília, muito rnn-
fortavel Inclusive duas geladeiras elé-
trlcas. Ver e tratar das 10 às 15 ho-
ras. Rua Joaquim Nabuco. 51, 3.° an-

dar, apto. 8. Tem telefone.

CASA ATÉ 55:000$
Precisa-se comprar próximo ao Centro,
para ser negociado, por intermédio do
Instituto dos Comerolarios. Telefonar
para 28-3393 — depois das 19 hora;,

rSftra Rodrigues.

CAUTELAS
Da Caixa Econômica compram-se do

Jóias e mercadorias mesmo vencidas,
pago muito bem, não venda sem co-
nhecer a minha oferta, doluçáo rá-
plda. Rua Chile, 5 - sobrado, sala 7.
esquina de São José; telefono 42-3553.

OFERECE-SE rapaz com prática de
portaria em geral ou para trabalhar
como servente de colégios, cartas para

a portaria deste Jornal à B. F. P.

SITIO ,
Arrenda-se um sitio: em Santa Crm,
com 3.000 laranjeiras e outras fru-
teiras. ótima casa, luz elétrien, agiu.
encanada, telefone, garage, ónihus à
porta. Trotar com o proprietário, k
rua Felipe Cardoso 141 em Santa Cruz.

Telefone, Santa Cruz 14.

CASAS — NITERÓI
Vendem-se 3 boas casas. Rua .Salda-
nha Marinho, dando boa renda e no-
vas. Tratar das 8 às 11 hora.*.. Fone:

42-9508, com Silva.

ALUGA-SE
LOJA

Aluga-se do n. 52-A da rua tio Ma-
toso, para negocio limpo. Ver e tra-

tar na mesma das 10 às 14 horas.

1." andar na rua do
Ouvidor

Aluga-se todo o amplo 1.° andar dl
rua do Ouvidor 69. Tratar à rua Ml-

guel Couto 145.

BENTO LISBOA 6
Aluga-se por 1:400S, com 8 quartos,
nào devassrda. Tratar com o dr. Ir
mael. Av. Rio Branco n. 311, sala 6U.

CASA NA GAVÊA
Luxuosa residência, ricamente mobila,
da, para pequena família. Vista pan
o mar e para o Oavea Golf Clube VW
e tratar no local, depois dns 14 bo*

ros. Rua Capurf n. 40.
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NOTICIAS DO EXÉRCITO
(V. Boletins das Diretorias de I., A. e C, à pâr. 10).

Modificações nos comandos
do Exército

Nomeados os generais Cristóvão Barcelos, Pedro
Cavalcanti, Newton Cavalcanti, Mario Xavier e
N?Uon de Almeida, respectivamente, inspetor do
3." Grupo de Regiões; comandantes da 4.', 5.' e
9." Regiões, e diretor da Moto-Mecanização — A
cerimonia de declaração dos aspirantes-a-oficia!
do C. P. O. R. — Vencimento do pessoal da 1."
R. M. e das Auditorias de Guerra'— Vacinação
anti-amarílica no 1." R. CD. — A profilaxia da
tuberculose e a aplicação da "Abreugrafias no

Exército" — Outras notas
Pelo presidente da República

foram assinados decretos, na pas-
ta da Guerra, nomeando os ge-
neiais de divisão Cristóvão de
Caslrn Barcelos, inspetor do 3."
Grupo de Regiões MilUarcs; Pe-
dro de Alcântara Cavalcante de
Albuquerque, comandante da 4."
Een-ião Militar; e Newton de
Andrade Cavalcante, comandante
da .i." Região Militar; e os gene-
rals dc brigada Mario- Xavier
comnndante da 9." Região Mili-
tar e Milton Freitas Almeida,
diretor de Moto-Mecanização e
Transporte.

Por outros decretos íoram
exonerados os generais Pedro de
Alcântara Cavalcante de Albu-
quei-quc, do comando/ da 5." Re-
glâo; Cristóvão Barcelos, do co-
mando da 4." Região; Mario Xa-
vier, do comando da 1." Divisão
de Cavalaria e Milton de Freitas
Almeida, do comando da 3." Di-
visão de Cavalaria, visto terem
sido nomeados para outras co-
missões.

ASPIRANTES A
P. O. B.D1X1.ARAÇAO DOS

OFICIAI, DO C

Benedito Vala-
Estado de Mi-

No Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva da l.a Região Militar,
ters lugar, no próximo dia ifi fa
«bril, ii cerimonia da declaração dos
aspirantes a oficial que terminaram o
ourso em segunda época. A solenidnde
realizar-se-á no salão de honra do
edifício c obedecerá no seguinte pro-
grama: li —Leitura do boletim; 21
_ Juramento (los aspirantes. Cada
arma será representada por umn de-
Iecnçiio de seis alunos. Unifonfic: pnra
oílcinis: cnlção cinza, túnica bran-
cn; armados; para aspirante a oficial:
verde-oUva (túnica e capacctei; para
alunos: verde-ollva (túnica e capace-
tel. Esse programa foi aprovado, on-
tem, pelo general Silva Júnior.

NA PRIMEIRA REGIÃO MILITAR

Aprespntaram-sc, ontem, por dlver-
sos motivos, os seguintes oficinis: . ten.
cel. Agenor Leite de Agulnr, capitães
José Luiz Jansen de Melo, Oscar Sa-
raiva Batista, Gilberto Valo de Arau-
Jo, Azuil de Lima Fránklin; l.o te-
nente Erasmo Gonçalves de Sousa e
3." dito Osvaldo Inácio Domingues.

Assumiu as funções de adjunto
do Serviço dc Intendencla Regional
o 2,o tenente Elisio Guimarães Fon-
leca.

VENCIMENTOS DO PESSOAL DA
l.a R. M.

Determinou o gonerál Silva Júnior,
comandante da l.Ç R. M., que o l.o
ten. tesoureiro elctuc o pagamento
dos vencimentos dos oliclals e sar-
gentos do respectivo Quartcl-Generni,
hoje, dia 25, dns 12 ãs 15 horas; aos
funcionários da Justiça Militar <l.a
e 2.a Auditorias), dia 26, (las 9 ãs 12
horas. ..
OS SRS. . GUSTAVO CAPANEMA E
BENEDITO VALADARES NO GABINE-

TE MINISTERIAL
O ministro da Guerra recebeu, on-

tem, novamente, em conferência, os
grs. Gustavo Capanema, titular da
pasta da Educação, e
dares, governador do
nas Gerais.

NO ESTADO MAIOR
Passou à disposição da Inspetoria

do l.o Grupo de Regiões Militares, por
necessidade do serviço, o major Lou-
rival Scroa ria Mota, atualmente no
Estado Maior da 2.n Região Militar,
de S. Paulo.

Foi designado para servir no Es-
tado Maior da l.a Região Militar, o
major Hilriaberto Vieira de Melo, fi-
oando sem efeito a sua designação
para o da 7.», de Pernambuco.

NO COLÉGIO MILITAR
O chefe do Distrito Sanitário n. 1

comunicou ao coronel Araújo Fonse-
oa, romandante do Colégio, que o ca-
pilão farm. Paulo Mnrla Argolo do
Castro e o aluno n. 328, Almlr Cou-
tlnhn Argolo de Castro, podem voltar
» freqüentar o Estabelecimento, por
ter cessado o motivo de impedimento.
Em conseqüência, o capitão Argolo
reassumiu a direção da Farmácia, fl-
cando deln dispensado o 1.° tenente
médico José de Freitas Pinto.

NA SECRETARIA GERAL
Foram concedidas as ferias regula-

montares ao capitão Francisco Xavier
da Graça.

Foi designado para a Comissão
Flscalizadora do Restaurante do Pa-
lacio da Guerra o capitão médico
Sérgio Fontes Júnior, do S. 6. R., èm
lubstituiçfto ao dito Alceu de França
Navarro.

Declarou o ministro que o l.o
tenente veterinário Manuek Cavalcan-
ti Proença ficará servindo adido í.
Inspetorla de Cavalaria, cumulativa-
mente com suas funções atuais.

Foram mandados os sargentos
ísub Soares Machado e Luiz Alberto
Ordonez Daniel, ambos do 2.0 R. I„
H apresentarem ao Ministério da
Aeronáutica, pnra o efeito ele matrl-
•sula na Escola de Aeronáutica dos
Afonros.

ARQUIVOS DÓS í.° E 22.° BTL.
CAÇADORES ,

0 cninnndnnto do lS.o . R, I. comu-
Hleiii que os arquivos rios extintos 2.0
• 22." nnlnlhôes dc Cnçndores, que
deram origem àquele Regimento, fo-
Mm rocolhldos ã l.a Região Mllltnr o
4 sede do atual 22.° B. C„ om Cnm-
pliw Grnnde, Estudo da Paralbn, ros-
Pecimiiinitc.
DISTINTIVO PARA O PARQUE DR

HKTIl-MECANI/iAÇAO DA 7.» R, M.
Fni aprovado, ontem, pelo ministro da

Oiiniii, o rtinilntlvo pnra o Parque de
Moto.MecanliMçftQ dn 1,*- ReglAo Ml»
jj,«i «.nn ns seguintes cnraotarlstlcas!
Olii-liiiivn de prnçns em metal nxlrindo•» o iiinliiiln do serviço rte Mnto-Mn»
Min/nau nn Inlorlor rtn Umft pUp»"*
•munia n.lHfi x íl,l)"0n,

NA IHIlUTOrilA l)P, CNflKNIIAniA

rcllo de Lira Tavares, transferido par»o E. E. M. o ao l.o tenente RodolfoGustavo da Paixão Neto, transferido
para a Cia. E. Eng., permissão parapassarem o trânsito nesta capital.

NA DIRETORIA DE SAUDE
Apresentaram-se, ontem, por dlver-sos motivos, os seguintes oficiais: ma-Jor médico Orlando Parente da Costa,capitão médico Lourival César de Re-sonde, l.o ten. médico José Bresser daSilveira.

Foi transferido, por necessidadedo serviço, do 9.o B. C. para o H. M.de Porto Alegre, o l.o ten. farm, J».cinto Maria de Godói.Foi retificada, por necessidade doserviço, do lO.o b. C. para o fl.o Bc. e nâo para o H. M. de Porto Ale'-gre, como foi publicado, a transfe-rencia do l.o ten farm Álvaro Nunesoe Oliveira
Foi transferido, por necessidadedo serviço, do Hospital Central doExército para o 29.o B. c. o 2 o te-

LeTtã" 
farmacêutico Rubens Antunes

Por ordem ministerial, deve per-manecer nesta capital até ulterior de-liberação, o capitão médico. LourivalCésar Resende, do H.o r. c. I.Foi excluído do estado efetivo dnD retorla, o capitão médico Hugo LealDias, que acaba de ser transferido parao Asilo de Inválidos da Pátria.Assumiu interinarminte a chefiada l.a sub-secção da 2.» secção, cumu-letivamente com as suas atuais fun-Ções, o mnjor médico Ailindo de Cas-tro Carvalho.
Assumiu, Interinamente e acu«nu-letivamente com as suas atuais fun-çoes, o cargo de almoxnrife da Dire-toria, o capitão Raimundo Mencs-s.tesoureiro. *

VACINAÇÃO ANTJ-AiwMRfLICA NOl.° R. C. D.

^>CoJl!. a„PrcsI"1"';a do coronel médicoCândido Soares Portela, chefe do Ser-viço dc Snude da l.a Região Militaro sçu adjunto, capitão médico Sérgiolontcs, realizou-se durante toda amanhã de ontem, no Regimento dosDragões dn Independência", aquarte-lado na Avenida Pedro II, a vacinaçãoant -amnrfllcn. que foi executada pelocapitão médico Saulo Teodoro Ferreira(le Melo e o médico civil dr. Caio deSousa Manso, técnico do Serviço deProfilaxia contra a Febre Amarela.
A PROFILAXIA DA TUBERCULOSE EA APLICAÇÃO DA "ABREUGRAFIAS"

NO EXÉRCITO
O chefe do Serviço de Saude da 1.»
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ENTREGA SUAS CREDENCIAIS O EMBAIXADOR DO PARA-
«IMI — No pnlncio Rio Negro, em PotrApollB, teve lujrnr, ontem,
a cerimonia da npresentncao (Iiik c.reiloiioliils, por parte do ombnl-
xndor do 'Pnriigiinl, 

jroncrnl .luitn Iliiutlslu Ayiilii. Recebido no
Balão de Iionrn, pelo presidente da Ilepnbllvn, que se fii/.ln acom--
panhnr do ministro José Roberto de Mnccdo Sonres, secretario
Interino do ministro do Exterior, o emlmlxndor Aynla palestrou
longamente com o chefe do Governo e fez as aprcscntiições do
pessoal de sua missão diplomático., O 1" Batalhfto de Caçndores
formou ao longa da Avenida Koeller, prestando as continências do
estilo e executando os hinos do Parngunl e do Brasil. Na gravura,
aparece o general Aynla palestrando com n presidente da Republica

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

Entregue ao ministro um cheque de
200 contos para compra de um avião
Doação da Companhia Aliança da Baía — O ba-
tismo do "General Argolo" — Apresentação de
cadetes — Requerimentos despachados — Paga-
mento dos vencimentos do pessoal efetivo —

Outras noticias
Em cerimonia presidida pelo sr. Sal-

gado Filho, ministro da Aeronáutica,
realizou-se, ont<nn. no "hangar" do
D. A. C, o bntismo do avião de trei-
namento que recebeu o nome de "Ge-
neral Argolo". O aparelho desttnt-se
ao Aero Clube de Avnré, em São Paulo,
foi doado pela Companhia Aliança"*da
Bnla e teve por padrinho o general
Leitão de Carvalho, Inspetor do Pri-
meiro Grupo dc Regiões Militares, que
pronunciou o discurso da praxe

p oferecimento do "General Ar_olo"
foi feito pelo sr. AblUo de Carvaiho,
que. dirige o departamento Jurídico da
companhia-doariora desse aparelho.

Terminado o batismo, o sr. Arialdo
Gross, gerente da Aliança da Bala
aproximou-se. do ministro da Acronau-
tica, fazcndo-lhi! entrega de um che-
quo dd duüantoi contos de réis com
nue aquela compar.hia vinha aumentar
a sua contrlbuiçã' cm prol do desen-
volvimento da ev-nção civil. O sr. Sal-
gado Filho r.greícceu a valiosa oferta,
per entre vivas n palmas da assis-
tencia.
APRESENTAÇÃO DE CADETES DA

AERONÁUTICA
Todos os cadetes matriculados na

Escola de Aeronáutica deverão se apre
Região Multai comunicou, ontem, ao ! sentai hoje, no Corpo de Cadetes, às

t
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general Silva Júnior, comandante dall? Divisão de Infantaria, e ao gcnernlmédico Sousa Ferreira, diretor deSaude do Exército, que até o presentemomento foram executadas pelos halosX do Posto de Assistência da VilaMilitar. Policllnica Militar c Saude Pú-
bJIca do Estado rio Rio, 8.063 "Abreu-
grafias", número que exprime o ln-teresse que merece, por.nnrtc do Ser-viço de Saude dnqueía. Região, a pro-filnxla da tuberculose no Exército.Nesse número estão' incluídas tão so-mente ns unidades subordinadas aoS." S. dn l.a R. M., no que dir. res-
peito aos conscritos e voluntários doano findo.
O INTERVENTOR, MAVNARD GOMES

NA 1.» R. M.
O general Sllva Júnior, comandante

da l.a Região, Militar, recebeu, ontem,
a visita rie cortesia do coronel Augusto
Maynard Gomes, que acaba de ser no.
meado interventor federal no Estado
de Sergipe.

ATOS DO MINISTRO
Pelo ministro da Guerra, foi dlspen-

sedo, a pedido, das funções de aju-
dante de ordens do general de Divisão,
José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque,
inspetor da Arma de Cavalaria, o l.o
tenente Humberto Peregrino Seabra
Fagundes.

Declara-se que a nomeação do
capitão Manuel de Almeida Albuquer-
que Cavalcanti, para Chefe de Secção
da 2B.n Circunscrição de Recrutamento
foi feita por necessidade do serviço.

Foi concedida ao major refor-
mado do Exército, Ricardo de Oliveira
exoneração, conforme pediu, do cargo
de tesoureiro da Previdência dns sub-
Tenentes c Sargentos do Exército.

Foi transferido, de acordo com
o art. 34 do decreto número 23.347,
de 13 de novembro de 11)33, o sub-
tenente Edson Freitas, da 3.a Com-
pnnhin de Fronteiras, Porto Velho, pa-,
ra o 34,o Batalhão de Caçadores.

CASA DO SARGENTO
Pedem-nos a publicação do seguinte-."Esta Instituição dos sargentos

de Terra, Mar e Ar, fará reali-
zar amanhã, 28 do corrente,
uma reunião do Conselho Administra-
tivo habitual. Nesse mesmo dia, o ex-
tesoureiro Manuel Calo de Moura Cã-
mara passará o exercício do eargo
ao sucedor AIolslo Granja, pelo que
a Diretoria solicita a presença dos
srs. sócios, Departamento Feminino •
demais Conselhos, para ' assistirem a
tal ato".

MONTEPIO MILITAR -E MEIO-
SOLDO

O diretor da Despesa Pública do
Tesouro Nacional mandou expedir, pe-
Ia Secção de Pensões, titulos de Mon-
tepio Militar e Melo-Soldo às benefl-
ciarias senhoras Bélmlra Marques de
Moura e Doralla Blllerbeck do Nasci-
mento.

10 horas da manhã. Haverá condução
para os cadetes e suas bagagens, na
eí.taçêo de Cascadura a partir das 9
horas.
A HOMENAGEM PRESTADA A JORGE

CHAVEZ
Há poucos dias foi batizado nesta

capital um nvião com o nome de Jorge
Chavez, numn homenagem aó grande
aviador peruano,; o.vptimçlrfl a; realizar
a travessia dos Alpes, em 1911, qunndo
a aviação ainda estava cm seus pri-
mordlos. Fez a travessia, mas ao che-
gar à Italla, sofreu um acidente, mo-
mentos antes de descer, morrendo sem
tttminar suo audaciosa façanha. O
padrinho do avião batizado-nj Rio foi
o embaixador do pais amigo. Essa c«-
rimonia causou viva satisfação no Pe-
rú, cujos jornais reproduziram nspscto.v
fotográficos da mesma e deram o maior
destaque ao noticiário a respeito, exal-
>,ando o gesto amigo dos brasileiros.

A propósito, acaba o sr. Salgado

2."o Corpo de Bnso Aercn, o capitão
aviador Hildegnrdo da Sllva Miranda,
c no Parque dc Aeronáutica de Sáo
Paulo, o capitão aviador Fernando Lutz
de Vasconcelos.
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

O ministro despachou os seguintes
requerimentos: dc Sablno Nilo de Mou-
ra, pedindo que seu filho, Edlr de Mou-
ra, seja aproveitado na fábrica do
Galeão. "Não há o que deferir, dada
a inexistência de vagas. Todos os que
foram aproveitados tiveram grau su-
perior a 7,5; de Rafael Pelosi, tendo
extraviado sua carteira de reservista,
pede lhe seja mandado passar outro
certificado. "Dirija-se a l.a C. R. do
Exército"; de Geraldo Strubc, pedin-
do não seja considerado estrangeiro
para os efeitos da fase de nacionaliza-
ção que vêm passando os Serviços Ae-
reos Condor Ltda. "O assunto é pertl-
nente à companhia empregadora"; de
Empresa Promotora de Vendas Ltda.,
solicitando seja aceito pelo Ministério
da Aeronáutica o material chegado pe-
lo vapor "Taubaté". "Sele o requeri-
mento; de João dos Santos Ferreira,
cabo, pedindo promoção ao posto de
3,o sargento de Snude para preenchi-
mento de vaga em uma das unidades
de Força Aérea Brasileira "Considere-
se na época regulamentar"; dc Kaspar
Staufíachcr, dc nacionalidade suíça,
pedindo licença para treinamento do
vôo no Aero Clube do Brasll e Flumi-
nense Yacht Clube. "Indefiro em foce
do parecer do Acro Clube do Brasll; c
dc Nolarl & de Angelis. Ltda. solicl-
tando licença para importação de"plastecele". "Autorizo a importação".

PAGAMENTO DE VENCIMENTOS
O pagamento dc vencimentos do pos-

soai efetivo da Aeronáutica será efe-
tuado no dia 27 do corrente. Serão
pagos nos seus gabinetes o ministro e
os brigadeiros, a partir das 13 hoins.
Os demais pagamentos serão efetuados
da seguinte forma: a) Oficiais supe-
riores, no S. F„ das 13 às 13,30 horas;
b) Capitães e subalternos, no S. F.,
das 13,45 às 15 horas; c) Civis, no
S. F., das 15 às 17 horas.

As unidades sediadas na capital, a
partir das 11,30 horas, desde que te-

H5& ^M^í,,ie,rrÍU"^„,derí':!nham entrado' com as'requisições den

O falecimento do sr.
Marcelo Alvear

CONDOLÊNCIAS D OGOVERNO
BRASILEIRO

O sr, Osvaldo Aranha, ministro dns
rtelnções Exteriores, mandou apresen-
tnr condolências ao nr. Dnvld A. Trny-
nor, onenrrogado de Negócios da Re-
pública Argentina, por motivo do fa-
lealmente do ex-presidente daquele
pnls, sr. Mnrcello Alvear, pelo sr, J»1-
me do Nascimento Brito, Introdutor dl-
plomátloo,

ceber dò cohtra-almirante Dlaz Du
lanto, ministro da Marinha e Aviação
do Peru, o seguinte telegrama: ,

"Tenho a honra dc expressar a V.
Exclt.. o sincero agradecimento e o
alto apreço do meu governo e das lor-
ças aéreas do Peru, pela homenagem
que se dignaram tributar a Jorge Cha-
vci, dando o seu nome a uma das
máquinas que por inlciatlua dos Dia-
rios Associados do Rio foi doado à
Aviação dessa República, e tambem,
por ter servido de padrinho o embal-
xador peruano. Esse ato, cm memória,
de um dos heróis da aviação peruana,
servirá para robustecer alnd.i mais as
cordiais relações que mantêm nossos
povjs".

A RESPOSTA DO SR. SALGADO
FILHO

Em resposta, o ministro Salgado Fl-
lhi, enviou ao contra-almirame Dlaz
üulnnto o seguinte telegrama:"Foi-me grnto realçar o nome de
Jorge Chavez como peruano, perten-
cente à nossa Irmnndadi americano,
tributando ao pais amigo e ao seu
digno embaixador a nossa maior ho-
menagem".
O PERU* """• I BATIZAR UM AVIÃO

COM O NOME DE SANTOS
DUMONT

Ontem, à tarde, o sr. Jorge Prado,
«.mbalxador do Peru, esteve no gabl-
nete do ministro da Aeronáutica, par»
apresentar ao sr. Salgado Filho o no-
ro adido aeronáutico do pais amigo.
Na mesma ocasião, o sr. Jorge Prado
comunicou ao titular da pasta que a
Liga Nacional- de Aviação do Peru ha-
via resolvido, por proposta do general
aviador Fernando Molgar, chefe dn
Casi Militar da Presidência daquela
Itepiiblica, corresponder ao gesto do
Brasil, dando o nome de Santos Du-
mont a um dos aviões de sua frota
civil, o qual será batizado numa cerl-
monia pública, com a presença de ai-
tas autoridades peruanas.

NO GABINETE
Estiveram, ainda, no gabinete do ml-

nlutro da Aeronáutica, em visita de
despedida ao sr. Salgado Filho, o co-
ronel Maynard Gomes, Interventor íe-
deral em Sergipe; os brigadeiros Atnll-
car Pederneiras e OorvaRln Duncau, co-
mandantes, respectivamente, di 3.» e
4,a Zonas Acrens; o major Ademar de
Queiroz e o sr, MoV.art Lain. Pnra
despacho, o ministro .ronebeu o sr,
Junqueira Aires, diretor da Aeronáutica
Civil,

ATOS DO MINISTRO
Por atos rto ministro foram bIusbI-

flnidns, por necessidade rto serviço, no

tro do prnzo estabelecido nas Instru-
ções para saque de numerário.

Os oficiais da reserva e reformados,
bem como os pensionistas, seráo pagos
no dia 28, das 9 às 11 horas.

Victor Margueritte
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Acaba de fnleqer em Monestler,
no território francis nao ocupa-
do, o escritor Victor Margueritte.
Romancista de renome mundial e
uma dns maiores figuras dns
letrns francesas conteinpornnens,
deixa toda uma vasta e complexa
obra nAo sA de flccflo, como do
historia, parto dela em colabora-
Vflo com seu Iririíin Paul Murgim-
rlllc, e na .,ual se iIpnIhcii o sou
teimoso PNtudo sobro a Comuna
do 1'arlH. O romanco "l.a (iiirvon-
ne", i|iii« consllliilii um dos nu-
cpnnon HtoriirliiN mais riiiilimoN.
dos tempos moilornoN, aiinioiitiiii-
Uin n popiiliirldado no mundo In-
(olro, Vlclor Murguorltte morro
no* 75 fino* dn IdadP.
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Peripécias de uma estrela
6 CINEAC GLORIA »prei§nU ô.* feira umn curió»» r§porUgem iobr§
íi peripeci&i de umn MncU jovem que ie fez eitrek em Hollywood «-*-<
Dendê o pnlpiUnte concurno de M*v,h, pemendo pela* grandes dificuldft'
de» até a »ua (-onsAgrAçfto eomo e»treU -— Joaii ú»lie lutou LenAzmente
contrA a mi»erÍA iua» ve»iiu a» mal» linda» "loilelle»" do mundo ****¦ No
progrAmA reporiAgen» »en»AoionAÍ» rie iodo» o» "fronl»", m«»H. i»»ii> lirtir*
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NOTICIAS DA MARINHA

EXAMES EM TODO 0 BRASIL PARA
ADMISSÃO AO CORPO DE PRÁTICOS
Acham-se abertas as inscrições até o dia 2 de abril
vindouro, devendo as provas ter inicio a 15 Jo
mesmo mês — Adiado pelo Tribunal Marítimo
Administrativo o julgamento de um processo de

naufrágio — Outras notas
No dia 15 do abril próximo terão

Inicio, no Distrito Federal e em todos
os Estados, os exames para pratlean-tes.de pratico dos rios do Prata, Baixo
o Modlo Paranã, Paraguai e costa nor-
deste, oujas 'inscrições 

abertas desde
o dia 2 de íeverelro último, serão cn-
cerradas a 2 de abril vindouro. Só
poderão inscrever-se as praças ou cx-
praças do Corpo do Pessoal Subal-
terno da Armada e do Corpo de Ma-
rlnhelros Nacionais (em extinção),
oom exceção dos talíeiros, que satls-
fizerem as seguintes condições: a) gra-duação de l.a classe ou superior; bl
oito 'anos do serviço efetivo, pelo ml-
nlmo; o) não ter completado 35 anos
de idade até o dato da inscrição: d)
boa conduta militar e civil; e) apti-
dão física verificada em Inspeção de
saude; f) habilitação profissional; e
g) não haver ainda sido Inhabllltado
em exame de admissão ao Quadro «".e
Prãtlcos.

Os candidatos inscritos serão subme-tidos a exame de habilitação das ee-
guintes matérias: a) saber ler, escre-ver e as quatro operações fundamentais
de aritmética; bl conhecer a arte domarlnholro; c) saber governar embar-cações a remos, a vela, a vapor oua motor, e saber sondar; d) conhecerrumos, marcações e suns correções; ee) conhecer as regras para evitar abai-roamento. Os exames de habilitaçãoconstarão de uma prova escrita e uma
prático-oral, as quais poderão durar,no mínimo, quatro horas. As provasdos exames de habilitação serão dln-
gldas por uma comissão composto detrês membros para fiscalizar a provaescrita e Julgar a prova prãtlco-oral.Nesta capital os membros da comissãoserão designados pelo diretor geral doEnsino Naval e cm Mato Grosso pelocomandante naval. Nos demais Esta-aos a comissão serã composta do ca-
pitão dos Portos e mais dois membros
por cie designados.

OS TRABALHOS DO TRIBUNAL
MARtTIMO ADMINISTRA-

TIVO
Sob a presidência do almirante Al-varo de Vasconcelos esteve reunido oTribunal Marítimo Administrativo, pu-bllçnndo-se em sessão o acórdão pro-ferido no processo n. 563, julgado nodia 6 do corrente. O Tribunal tomouconhecimento do processo referente aonaufrágio da chata "B. C. C.-34". no

porto desta capital, em 27-8-41, rela-tado pelo Juiz Romeu Braga. O re-
ji01!, pr°Pfis *l»e o Julgamento fosseadiado, tendo o adjunto do procuradoropinado pelo arquivamento do processo.Examinando o processo n. 577, o Trl-bunal, por proposta do Juiz Carlos deMiranda, respectivo relator, delegouatribuições de instrução ao capitão dosPortos do Rio São Francisco para ainquirição de testemunhas de defesa.

CONFERENCIOU COM O MINISTRO
>' DA MARINHA

Com o almirante Henrique Aristides
Guilhem, ministro da Marinha, confe-
renciou, ontem, demoradamente, o bri-

0 beneficiário que não
existiu... !fe

Uma questão verdadeiramente
singular foi submetida, recente-
mente, ao mlnistrp do Trabalho,
por ser omissa a respeito a legis-
lação trabalhista ou, melhor, o
regulamento da Caixa de Aposen-
tadorias interessada. Tratava-
se de saber se pode'ser benefi-
caria de uma tal caixa uma pes-soa que juridicamente nunca
existiu... Mas expliquemos me-
lhor o caso: um associado do Ins-
tltuto de Aposentadoria dos Em-
pregados em Transportes e Car-
gas pleiteou o pagamento do
aiixilio-funeral para um seu fl-
lho natl-morto, o qual por isso
mesmo, não tendo chegado a ter
existência legal, não fora ¦ e não
podia ter sido inscrito como be-
noticiário pelo pai. Caso esse
em si nada raro, mas que não
fora previsto no regulamento da
aludida Caixa e evidentemente
a ela se apresentou pela primei-
ra vez.

Não teve o ministro .Marcondes
Filho dúvida em ordenar a con-
cessão dp ¦ beneficio, atendendo a
que a intenção do legislador ao
instituir o beneficio-funeral fora
a de cobrir as despesas resultan-
tes do funeral do segurado ou de
seu beneficiado, e que por outro
lado a inscrição do benefiario no
caso vertente não poderia ser exi-
glda, por • constituir flagrante
impossibilidade. Visando ampa-
rar as famílias, e partlcularmen-
te as famílias numerõiias, a lei
deve atender tambem a er.ses ca-
sos dolorosos em que não chega
a se verificar aumen'.o da fa-
mllia, mas em que o? encargos
financeiros não são menores, an-
tes maiores ainda. Justifica-se
que a Caixa tenha submetido a
questão, ao ministro, por se tra-
tar de matéria omissa; a decisão
deste, no entanto, não podia ser
outra, dado o espirito social que
norteou as leis criadas, para be-
neficlo e amparo das classes tra-
balhistas.

FARMACIAS~DE~
PLANTÃO

Estão de plantão,
lin horas, as segui
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gadelro do ar Ocrvaslo Duncan, da
Força Acrea Brasileira.

CONCLUIU COM DISTINÇÃO UMCUííSO NA FACULDADE DE ME-DICINA DA UNIVERSIDADE DO
BRASIL

O almirante dr. Heráclito de 011-
veira Sampaio, diretor geral do Saudeda Armada, comunicou ao diretor ge-ral do Pessoal, para os fins previstosno Regulamento de Promoções, que, de
acordo com o oficio da Faculdade do
Medicina da Universidade do Brasll,
o l,o tenente dr. Laurlndo Gomes do
Morais Vasconcelos Júnior concluiu o
Curso de Anatomia Flslologla Patoló-
gleas, tendo obtido a nota "Distinção'
que lhe foi conferida pelo respectivo
diretor.

DISPENSA E DESIGNAÇÕES DE
SARGENTOS

O ministro da Marinha resolveu dis-
pensar o 3.o sargento reformado JoSo
Marques de Santana dos serviços da

.Capitania dos 
'Portos 

, do Distrito Fe-
deral e Estado do Rio de Janeiro a
designá-lo para servir na Base de Na-
vios Mineiros. O mesmo titular de-
slgnou o l.o sargento reformado (Kl-
derelro Antônio Joaquim Leão paraembarcar no contra-torpedeiro "Mar-
clllo Dias", onde prestará serviços Ine-
rentes ã sua graduação e cspecia'1-
dade.
OBTEVE O DISTINTIVO DE COMPOR.

TAMENTO
Foi dlstlnguldo con) o Distintivo d»

Comportamento o cabo Celso de 011-
veira Albuquerque, do Corpo de Fual-
loiros Navais, devendo ser lançada era
seus assentamentos, a nota referentt
ao mesmo distintivo.

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS
Para o serviço de fiscalização da

distribuição de gêneros alimentícios
nos navios, corpos e estabelecimentos
da Armada, figuram na escala, para
hoje, o Corpo de Fuzileiros Navais e,
para amanhã, o cruzador "Bala".

B IP* ¦. ¦• H&,-¦ y pi I Jp-

v\l NÚCLEO DE ENFERMEIRAS EM NATAL — Não há muito tempo,
apolnão pelo comandante da 2.» Brigada dc Infantaria, general Gus-
tavo Cordeiro de Farias, um médico do Exército, o capitão Anibal
Medina de Azevedo, então diretor do Hospital Militar dc Natal, fun-
dou um Curso de Enfermagem. Com a freqüência assídua de senhoras
c .(m/ioi-iías daquela capital, transformou-se o Curso em uma Escola.
que já vem prestando grandes serviços. Flagrante de uma de sua»

aulas práticas é o que nos apresenta o clichê acima,

NOTICIAS DO DASP

Inspeção de saude para
aposentadoria

A competência para proceder aos exames cabe à
União e, em casos especiais, à Prefeitura —• Au-
mento de notas — Informações sobre concursos —I

Outras notas
O" Departamento de Administração

do Ministério da 'Educação submeteu
ao estudo do DASP um processo, afim
de que se esclareça de quem é a com-
petencla para proceder aos exames de
saude, para fins de aposentadoria, dos
funcionários federais que, em virtude
do decreto-lei n. 1.040, de 11-1-39, tém
exercício na Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

Sobre a espécie manifestaram-se o
Departamento do Pessoal da Secretaria
Geral de Administração e a D. O. do
DASP. Esta última foi de parecer que

O expediente da Secretaria
Geral de Educação

Diretores de departamentos e chefes de serviços
que acompanharam o titular demissionário e os
que permanecem nos cargos, durante a interini-

dade do tenente-coronel Jonas Correia
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E.' M. Rancei r>28
c. Machado :4Pn
E. I. Mngai; 084
J. Vicente 067

-Sllva Valo ?2rt-b
Tonnzloi 208

Elias Silva 417
... n..i,!ir',. (1441
Ool. Rnngrl 4IÍ0
E. fl Voi-me, TJ7
Av, A. Ollt. M07
i" Olivlnno 288
Sllva OnmOH 8

24 Mnln 428
Ann Nerl 2078
8, nari")» 02-1'

. n. T). neiiro lãl
-Mus Viiscnn, 1.0:1
• Dln» friiz I
. Arls, Cnlra 3'D

A. Miranda 3H
-José lieis MSI-h
. a Feveralro lififi

I?, Iiwilrn 101
' A, rianialrn flãrfl
. T. Ollvalrn ão.»
r AV. ll. KHl.-l INIi
»Av, Buhill'1) li""'
¦ i '¦ iiiiHii.i-i M4
. Av. i)miu)i!i'4. lilfl»""«frcirnii m> Ani, flnrlin V"'
rflal l.'lj
it, I). 1'lllfi «'IH o' llllllll'» IlllJIM MlHTIdl Iii
rl'. lifiilrlii l|UAv Hen Dmi, iji"K- 1*8rl, fl. fírw m

11 IiiiIiii illi
IVI Auiiiilu I)>|i/|i (mini \\Pi mim ul

Com a exoneração ante-ontem conce-
dida pelo prefeito do Distrito Federal,
sr. Henrique Dodsworth, ao coronel
Pio Borges do cargo de secretario ge-ral de Educação e Cultura, assumiu,
ontem, interinamente, essas funções odiretor do Departamento de Educação,
tenente-coronel Jonas de Morais Cor-
rela Filho, para isso designado pelochefe do governo municiai.

Ontem mesmo, ás 15 horas, o tenente-
coronel Jonas Correia se apresentou ao
prefeito, acompanhado dos auxiliares
que ficaram respondendo pela direção
dos diversos departamentos e chefias
de serviços subordinados á Secretaria.

Por essa ocasião, o sr. Henrlquw
Dodsworth declarou que, ao receber o
pedido de exoneração do coronel Pio
Borges, tentara demovê-lo dessa re-
solução, mas o secretario geral de Edu-
cação e Cultura manteve, Irrevogável, o
pedido, que, afinal, íol ncelto. En-
cerrando sua exposição, o prefeito con-
gratulou-sé pelns Indicações feitas paraos cargos vagos como para a substitui-
ção dos diversos cheles de serviços queacompanharam, na sua resolução, o ti-
tular demissionário.

OS CHEFES DE SERVIÇOS QUE
PERMANECERAM

Conforme noticiamos ontem, quasetodos o» chefes de serviços da Secre-
taria de Educação haviam dellberndo,
quinta-feira última, quando o coronel
Pio Borges apresentou ao prefeito o seu
pedido de exoneração, acompanhá-lo
nessa atitude. Posteriormente, entre-
tanta, alguns desses- altos auxiliares da
administração resolveram continuar nos
seus cargos, aceitando sua designação
para responder pelo expediente dos
vários departamentos e chefias de ser-
vlços sob a gestão Interina do tenen-
te-coronel J»nas Correia.

Esses auxiliares da nova administra-
ção da Secretaria, ontem apresentados
ao prefeito pelo tenente-coronel Jonas
Correia, são os seguintes:

Dr. Oscar Fontcnellc, assistente e
respondendo pelo expediente do De-
partamento de Saude Escolar; d. Arls-
totellna Pires Ferrão, chefe do Ser-
viço do Expediente; dr. Teobaldo Ml-
randa Santos, diretor do Departnmcn-
to de Educação Técnica Profissional,
respondendo pelo expediente do Dep.
de Educaçáo Primaria; prof. Nelson
Costa, chefe do Serviço de Educação Cl.
viça e respondendo pelo expediente do
Dcpnrtnmcnto de Educação Nuclonulls-
ta; di. Batista Pereira, diretor do De-
partamento de Difusão Cultural; dr.
Augusto do Amaral Peixoto, diretor do
Departamento de Historia e Documen-
lação; dr. Raul Pena Firme, respon-
dendo pelo expediente do üepartamen-
to de Prédios c Aparelhamentos Esco,
lares; sr. Pérlcles Martins, chefe do
Serviço de Administração; dr. Mario
Resende, chefe do Serviço de Estatls-
tica Escolar; professor Álvaro de Sousa
Gomes, diretor do Centro de Pesquisas
Educacionais; dr. Ademar Assunção,
chefe do Serviço de Museus; dr. Ma-
ciei Pinheiro, chefe do Serviço de Di-
vulgação; dr. Mario de Queiroz Rodri-
gues, chefe do Serviço de Educação FI-
sica; maestro Heitor Vila-Lobos, chefe
do Serviço de Educação Musical e Ar-
tlstlca; professor Antônio Vitor, respon-
dendo pelo expediente do Instituto de
Educação; professor Oscar Clark, chefe
do Serviço de Aldeias Educacionais; dr.
Pedro Pernambuco Filho, chefe do Ser-
viço de Ortofrenln e Psicologia; dr.
José Bustos (1'Avllo, chefe do Serviço
de Antropomctrin; Alclnn Tavares Guer-
ra, chefe do Serviço de Medidas c Pro-
gramas; dr. Eduardo Mateus da Fon-
lourn, diretor dn Escola do Tcntio e
Clnemn.
OS t|\iK ACOMPANHARAM O CORO-

NEL PIO BORGF.R
Afiistiiriiiu-se dos seus enrgos, acom-

pnnliiilido o coronel Pio Hoiges, os srs
tnnmile coronel Aírton Lobo, diretor
do Departamento de Ednraçfto Nuclo-
nnlisln, nm mijo nxpodlnnlf llenii res-
pondniirtn o professor Nounn Costa;
ninlm .lusa uolana da primo, diretor
rtn nnpnrtaiiiniUn de Prédio» «> Anuir-
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José Pio Borges de Castro, ao se exo-
nerar do cargo de Secretario Geral de
Educação e Cultura, haja i-ldlgido uma
carta ao prefeito. A noticia é tanto
mais infundada quanto o pedido de
exoneração íoi íeito pessoal e verbal-
mente".

Eios Volusia de
novo no Rio
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Eros Volusia, regressando de
Hollywood, desembarca ão"cliiiper" no Aeroporto

Santos Dumont
JDe regresso de sua viagem aos

Estados Unidos; chegou ontem à
tarde ao Rio, passageira do "clip-
per" da Pan American Airways,
a bailarina brasileira Eros Vo-
lusia, acompanhada, de sua mãe,
a sra. Gllca Machado.

Eros Volusia esteve em Hol-
lywood, tomando parte na filma-
gem de "Rio Rita". Durante os
poucos meses que ali permane-
ceu, alcançou grande popi(larlda-
de, sendo o seu nome menciona-
do em todas as revistas tViema-
tográficas e artísticas. Ainda há
pouco, participou, com as figu-
ras mais destacadas do cinema
norte-americano, da recepçào da
sra. Roosevelt, na Casa Branca,
por ocasião do aniversário do
presidente dos Estados Unidos.

Sou desembarque foi multo
concorrido. Inúmeras possois fo-
ram aguardar a, suu chegada, na
eslavo do Aeroporto Santos Du-
mont.

Tribunal do Júri de
Niterói

.IMRTAI.AH-HE-A A 14 DE AHR1I, A
BUA BEOUNDA PJ *BBAO ORDINÁRIA

Em mui segunda snssãn nrrtlnnrln
fnl roíiviiriidíi pnrn o dln H rte uiiril
prrtKinin n Tillniniil rio .lurl rte Nin»
r«M, i-"l'.t ii-iiliiillii.i. i,i'iAii |i|-i'i.|ili«liis
pi-lii lul' iTiiniiiiil rt» rniniiii-ii. lll', 1(0-
llii-lu M.irqiirs rtn Cnl vmIIiii llnilfn,

Puni heivlrnm rtn lurndi)» íninni *.iii>
llillilm AS .ii-|lllllllri. Illi.lilili, Ml MUI
l'Vll|.l lllll'.- H.i. lm, Al« >«ll'< llii.llll Ul-.
Inn.. Aiiinlilii 1'lllllnli'n, Aiui.ii.
Iiiiiii-. «I.i iill'.ll.. Aiiliiiiiu Al'«.
flu ii.lnimi.,i. narinii llnsilnr Umi-
<vmJv*>», "niuliilit 1'iifiiiiiiil NnHf, Hl-
«i... fl» ílm..." ii hi|v,i, Ciiilm. i'ii
Him... .lt' MIIHIIlIll, |'.li|.n.l.i \,\l)t
> I.U..I .,•.,i|l|| flllljllll lllll, tllllllM, l|l
Mrilnill I-...U, Hil fll li li, ll)"! lin'.'|,H'in
ij|i MpIMi Am>» Aillniiiu üm)»> Ae
Aiiiliti, .Iiiii! AIIMIiii flwlllu, ifi 1 Im-1
il|i H» Vli'li», jf, Iiiii /'mini. IiiíhH i
IiIhiiiiIiu Viini.i Mhh Mmiiiln Mi-
iiiii Mnmnl VHti» ijulilM i numii mm Mim

a Inspeção de saude, para fins de 1I«
cença a ser concedida a funcionário fe-
deral, que se encontre cm exercício na
Prefeitura do D. Federal, na forma
do decreto referido, deverá ser proce-
dida pelos órgãos competentes da Pre-
feitura, visto tratar-se de uma situa-
ção transitória em que permanecerá o
funcionário e que interessa, portanto,
mais dc perto, aos interesses da Mu-
niclpalldade.

Em se tratando, porem, de inspeção
de saude, para aposentadoria, deverá
a mesma ser procedida na forma do
que dispõe o Estatuto dos Funciona-
rios Públicos, visto que se trata dl
solucionar-se definitivamente a situa-
çáo de um funcionário federal, sendo,
portanto, a União a maior Interessa-
da no assunto, pois é quem Irá arcar
com o omis do pagamento do provento
desse Inativo.

O presidente do DASP aprovou esta
parecer.

AUMENTO DE NOTAS
Afonso Ventura Pereira e Carlos da

Magalhães, candidatos Inscritos aa
concurso para escrivão de Policia, so-
licitaram revisão das suas provas d«
Direito Judiciário Penal e Organiza-
çáo Policial e Direito Constitucional
e Civil, respectivamente.

A Banca Examinadora, Julgando
procedentes os recursos, propôs o au-
mento de dois pontos, para o primei-
ro, e de três, para o segundo.

Os candidatos Já estavam habilitados,
mas agora, com o aumento que obtl-
veram, vão melhorar de classificação.

AUXILIAR DE TRAFEGO
Zulelca da Fonseca Dantas, habili-

tada na prova de auxiliar do tráfego
na Baia. solicitou sua admissão na D.
R. do Distrito Federal.

O sr. Paulo Lira, diretor do D. O.
do DASP, foi de parecer que. não exis-
tlndo, nesta capltnl, candidato habili-
tndo em prova pnra auxiliar do trále-
go, nno há Impedimento em que seja
proposta a interessada.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Em sua última reunião, o Conselho

Deliberativo do DASP examinou va-
rios sugestões em torno do problema
de Assistência Social,

PRATICANTE DE ESCRITÓRIO
A Divisão de Orlentncão e Flscnllza-

cão do Pessoal rio DASP solicitou á D.
P. R. umn relação de vngns extsten-
tes nn serie, fiinclonnl de praticante
de escritório, afim rie que, homologa-
rin s respectiva prove, Já em relação,
possam ser feitas ns admissões pre-
tendidas.

A serie funcional pertence ao qua-
dro do Instituto Nacional do Livro.

CONCURSOS EM REALIZAÇÃO
Observador meteorológico — Os ln-

teressados terão vista dn prova de No-
ções de Meteorologia Geral, amanhã,
das 15 ás 16 horas..

E' o seguinte o resultado desta par-
le; Distrito Federal:

3 _ 17; 7 — 22; 9 — 77; 9 — Reclfo
-i 11; 10 — 17; 12 — 41; 13 — 23;
14 — 31; 16 — 50; 10 — 8; 20 — 60;
21 — 23; 22 — 75: 23 — 27; 26 — 31;
31 — 25; 32 — 35; 34 — 61. Recife — 1
25; 2 — 68; 3 — 22; 4 — 25; 5 — 20;
6 _ 65; a — 3; 10 — 32: 11 — 52; .
18 — Rio — 26. Porto Alegre: 1 —
60: 2 — 19; 6 — 41; 10 — 47.

ATrnimnin — Está chamado á D. S..
com urgência, o cnndlriato número 58,
Uldcricn Cerquelra Luz.

PROVAS F.M REALIZAÇÃO
Labnratorlsta auxiliar — A pnrtlr da

hoje. estarão abertas Inscrições à nro-
vn pnrn Laboratorista Auxiliar do Ins-
tltuto Osvaldo Cruz, as quais se en-
cerrarão nn dln 8 de abril prõxlmo.
Poderão Inscrever-se candidatos de
ambos bs sexos, maiores de 18 e meno-
res rie 38 anos. A provn comDreenderâ
duas partes: escrita de Português »
Matemática c parte prático-oral, se-
gulria rie relatório.

Inspelnr de Educaçãn Física — A DU
visão de Educação Flslcn do Departa»
mento Nacional de Educação eomunt»
ca aos Interessados que se acha era
condições de fornecer grnnde número
de atos oficinis e nubllcnções especln»
llznrias que lhes serão de grande uti-
liriade. A blbliotecn da Divisão ficar*
fran nu eada nos candidatos dlarlamen*
te, durante fe expediente.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Açhnm-se abertas Inscrições aos «§•

guintes concursos e nrovas: Insnetoí
rte Educarão Flslcn, até 30 do corren»
te: hll.lloter.arln rio DASP. até 31 do '
rorTnte: assistente de Pessoal do
DAFP. nt.é 4 de nhrll; têcnologlsta «D,
F. C.) n quinino — analista, até §
de abr": IcnninKlstn XVIII IL. P.
M 1 e lnlioraiorlnla-anxlllai-, nté í di
nhrll: Idehtlflonrtnr,, nté 2t de nlirll;
i»unrri.. el>'U o blhllotecnrlo-nuxlllnr,
nté 21 de nhrll.

CHAMADAS AO S. R. M.
Devem comparecei' nn SBM do INEP

(Prnçn Mnrechnl Ancora), nflm dt
nubiuntruem-se á prova (In snnlrtnrie •
cnpncldnde Ilslcn, os seguintes nnndl»
rinlos nn ennniirsn pnra póstnllsl.a!

Amanhã, ái 11 nnrns: Tnlegrnflstii»
nuxlllnr; 31 — '4; 

Assistente de Otg.t.
nljinçãn: li ~ 14 — 43! ás 13 hormi
Assistente dn QrgnnlflnçAnl y\
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PARA
TODOS

O comercio de flore» nn
Holanda.
Valiosa fibra equnto-

rlnna.

£,

f;

0 
COMERCIO DE FLORES

NA HOLANDA. _ Entre
os formidáveis prcltilzos de or-
dem pconômlcn Infligidos ft Ho-
Inndii pelo Invnsflo e optioncflo
nlemfis, conta-se o que nllnglu
o comercio de flores, que re-
presentnvn ixIIIiííok ile florlns
e dnrnvn de novembro a abril,
No período mnls frio do nno,
de janeiro a dezembro, quando
em toda n Europa os jardins
Bo nr livro nflo tinham nma
flor. rebentavam em flores o
perfumes os jardins envldrnça-
doR da Holanda. O ! êxito desse
contraste era devido ft Intell-
RCneln, tnnnclrinile o energia do
homem, que fez da estiifn nm
dos Instr-imontos da formlda-
vel luta vitorioso do lmtayo
contra os elementos desfnvorn-
veis du nsiturezn. Em torno de
Amsterdam, mllhnres dn pro-
prletarlos de terrenos, pernl-
mente de um hectare, pntrcfrn-
vam-se ao cultivo de tullpãs e
outras flores. Muitos países eu-
ropeus — Tn irlnterra, Franca,
Alemanhn, 8 u 1 ç n, Espnnhn,
principalmente, eram tributa-
rios da maravilhosa florlcultn-
ra holandesa. O avlfto tinha-se
tornndo o aliado desse esplCn-
dido neçnrlo. Diariamente
solam da Holanda peln via dos
ares quantidades consideráveis
de flores; e. se todo dia os mer-
cados de flores frescas das dl-
versas qrrnndes eldndes euro-
pilas tinham suprimentos, po-
de-se dizer que Isso ern devi-
do em grande parte às estufas
dos Países Baixos. A Impor-
tancia oeonftmlra dessa Indus-
tria era elnramenie demonstra-
dn pelas bolsas de flores, a
mnls notável dns quais ern a
de Alsmeer, a vinte quilfimc-
tros de Amsterdam. As vendas
em lellSo terminavam fts Jl
horas da mnnhft. A 1 da lar-
de, partiam os avlfies rondu-
zlndo. para o estrangeiro restos
e cestos atestados de flores.* * *

VALIOSA 
FIBRA EQUATO-

RIANA. — A grande ln-
dustria de còrdame dos Esta-
dos Unidos, e sobretudo a que
se dedica ft. elaboração da juta,
estA. muito interessada em dl-
versas plantas fibrosas que se
dão. na América, pois em face
da. quase completa impossibi-
lidade de comerciar com a In-
dia, de onde se importava gran-
de quantidade da juta, existe
hoje a necessidade imperiosa de

• substituir essa flhra por ou-
trás. No Equador cresce ali-
ventre, em grande parte "do
pais, uma amarllidea conhecida
pelo nome de "furcroya", que
serve naquele pais para cons-
truir sebes, e é tambem utlll-
gada para combater a erosão
da terra, resguardando-a do
vento, segundo uma informa-
çâo recentemente publicada pelo
adido comercial da embaixada
dos Estados Unidos em Quito.
Com a fibra que se extrai das
folhas carnnsas da planta e
que se chamam "cabuya", no
Equador, os indígenas tecem
sacos ou serapllhelras, cordas
de toda a, espécie, cintos, e
golas para alparcatas. Como
s6 há duas fazendas que se de-
dicam à cultura da furcroya,

. a maior parte da fibra recolhi-
da pelos indígenas provem das
plantas silvestres. E hft naquele
pais alguns estabelecimentos
Industriais em que se fabricam
diversos artigos com a "ca-
buya".

JUSTIÇA MILITAR
'CONDENADO POR TER FACILITADO.

POR MEIOS ASTUCIOSOS, A FUGA DE
UM PRBSO

Paulino Franco rie Macedo, do 10.»
R. C. I., de Bela Vista, íol condeno-
do a um ano dc prlsSo com trabalho,
por ter facilitado, por mclns astuolo-
«os, a fuga de um sentenciado do xa-
dres daquela unidade. Não se confòr.
mando, em longas razões firmadas pelo
seu advogado Ataliba Alvarenga, da
Auditoria dc Guerra de Campo Grande,
embargou o acórdão do Supremo Tribu-
Dal Militar, que lhe Impôs aquela pu-
nlçfio, sob o fundamento da impresta-
bllidade da prova feita contra o cm-
bargante. Esse processo foi ontem pre-
sente ao presidente daquela alta Cor-
te de Justiça, para distribuição no
ministro que deverá relata-lo no pró-
Xlmo mês de Bbril, quando o Tribunnl
reabrirA os seus trabalhos.

SORTEIO DE CONSELHO ESPECIAL
Para processar e Julgar o 1." tenente

Napolefto Ribeiro do Naaftmento e sar-
gento Hermanclo da Silva Neto, foi
iortòodo, ontem, na 2,a Auditoria de
Guerra, um Conselho Esncclal de Jus-
tiça, quo ficou constituído do major
Guaraci Salgado Freire, da Fábrica ds
Andara!; e capitães Francisco Xavier
da Graça, da secretaria da Guerra;
Rubens Rosado Teixeira, da Diretoria
de Engenharia; e Carlos Campos Gay,
da Diretoria de Cavalaria.

SUMÁRIOS DE CULPA
Estio marcados pnra hoje, na 1.»

Auditorln de Guerra desta capital, su-
mario rie culpa de Luln Cavalcanti o
Valdemar César Mondlnl c outros, de-
Tendo prestar depoimento as testemu-
nhas numerárias;

DEPOIMENTO POIt PRECATÓRIA
A Auditoria dn Ifi Itoulfio Militar,

da Pernambuco, qun eni A prooUlinndõ o
«enuncio tenente do nrim. Emanuel San-
Io» rtn Costa Nave», por InTRiilarlrin-
de» nn tesouraria rtn in.a c, p, rta a,Mil* rtn Mni-iiiiiiíiii, o.xportlii umn narla
precetnrln h 3» Autlllorln rtesin oh.
pliai, oiim rte ter ouvido n le»teinu«
nlui, leiieiiie ilu renervn onnvoonrtn cirt
Frenç», nujn ilepnlmenln e.U merendo
pnrn o próximo dln lio, A» 13 horn».

No Palácio Rio Negro
o pu,!.!.!.!, nn Rinúbjiei rsefbiUi
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Campanha contra a violência
Em todns ns escolas prlmnrlns

de todos os países do Novo Mun-
dò' dever-se-ia acrescentar nos
progrnmns. de ensino umn dlscl-
pllna que . ns condições trágicas
dn vldn Internacional de hoje
impõem, e plennmente Justííi-

cam, uma disciplina que, con-
densndn em princípios e regras
de íacllima compreensão, sln-
gelsmente expostos ao raciocínio
rudimentar das crianças, tivesse
por fim preparar o seu espírito
pnra escapnr à diátese moderna
do primado da lorça e da vio-
lencla.

Essns crianças vfto crescendo
numa época em que a razão hu-
mnna e os direitos e liberdades
dos povos pacificos sfto tjrutal-
mente negndos pelo cjcspotlsmo
agressor e raplnnnte de podero-
sos Estndos, que se nprestnrnm
pnra dogradnr n clvlliznçfto e es-
crnviznr a humnnldnde.

E' preciso npnrelljnr nns esco-
las a contrn-ofensivn que se
torna indispensável e urgente
ii possibilidade de uma iníluen-
cia nefasta, que mnls ^nrde, nos
homens de amanhft, se hnjn de
revelnr, porventurn, em tonden-
clns incompatíveis com a índole,
a moral social e politica e a tra-
dlção democrática das nnçõea
deste hemisfério.

Nfto se nrgumente com isto:
somos, os americanos, imperme-
avels fts doutrinas bArbarns, em
que se esteia o totalitarismo.
Contra semelhante argumento
dois outros podem ser desde logo
apresentados: primeiro, a infan-
cin e a juventude contempora-

nens Jft plsnm um terreno em
que a brutalidade, propngndn
pelo clnemn e peln literatura
apologétlcn de uma vnlentla do
quilate discutível,. nccossnrln-
mente predispõe n sugestões me-
nos plntônlcns; 2.°, a propngnn-
da totnlltnrin contra os sistemas
de governo que nfto se fundam
na força e na violência 6 infer-
nnl, fnzendo-se sentir nfto só nns
nnções subJugndns, como nns
poucns nindn neutras, onde des-
tfraçndnmente encontrou éco em
elementos nntlvos, ansiosos por
desempenhar o miserável pnpel
de "quisllngs"; cssa propngandn
insiste na afirmativa de que ns
democracias apodreceram e se fl-
zornm incapazes de promover a
felicidade dos homens (que elas,
nfto obstante, conservam livres e
nn plenitude da sua dignidade);
e, .como esses pregoeiros, que ia-
aem preceder a invasfto armada
da invnsão traiçoeira, estribam
tais embustes pérfidos' em êxitos
mllltnres que os embalnm' nn
llusfto do triunfo final, algumn
coisa da sua propngnndn pode
produzir efeito e gerar uma in
flúencla que temos'o direito ,de
ndmitir e o dever de combater,
preventivamente desde logo por
todos os meios diretos e lndlre
tos do segura eíicncia.

Um desses meios, talvez o
mais eficiente, é n escola, vlsnn-
do n eduenr as gerações que re
ponta m na execraçfto absoluta
das doutrinas abomináveis dá
nnti-democracin. E' preciso de-
íender a todo transe, nftp so-
mente pela reaçfio mnterial,

cnm" •' "Jn. peln mo^- — '-^o eul-
dndosa do espirito dos futuros
cldadftos da Amérlcn, o nosso
comum pntrlmonio moral, espi-
ritual, cultural, social e politico
de clvlliznçfto.

Impõe-se quo os nmerlcnnos do
nnianhft tenham uma conclénoln
inteiramente lmvino dos resíduos
mnlfnzejos desse exotlsmo cor-
ruptor, que favorece q desleHldn-
de e n felonln, nutomntizn e
servlllzn o indivíduo, enenrece
a disciplina como servldfto e pre-
tende reorgnnlznr n sociednde nn
bnse dn escrnvarln.

Pensemos nns escolas, pense-
mos nas crlnnçns, pensemos em
garantir o porvir da América,
pensemos em proteger nossas pn-
trias, nossns ínmilins, nó.sns
tradições, nossos cotumes, nos-
sns existências. Unnmo-nos con-
tra n brutalidade, contra a for-
ça, contra a violência, contra n
invnsão, contra a conquista, seja
dns nossas terras, seja dns nos-
sns nlmns, o empreendamos esso
eforço redentor desde jft, com o
maior desnssoipbro e a mnior
energia, educando nossos filhos,
nns escolas e nos lnres, para que
a sua concfencln se forme nnl-
mada pela convlcçfto de uma re-
pulsa decidida, intlmornta, irre-
dutivel ft nluclnnçfto dos arnu-
tos da "nova ordem", qtie é ape-
nas o retorno ao domínio doa
instintos primários prevalecentes
nos prlmordlos tenebrosos dn
humanlidade primltlvn.

Tome o Brasil a vnngunrda
desse movimento. Arraste con-
sigo a América a esse supremo
objetivo de salvaçfto.

A Santa Sé man-
terá relações di-
plomaticas com

_o Japão
Não surtiram efeito os
esforços em contrario do
representante britânico

no Vaticano

Edificio de ouro —
A construçAo do pulado destinado no Minis-

terlo da Kducnçfto e Snude nrrnsta-sc laboriosa-
mente bá longos nnos.

A morosidade das obras explica-se, no que
consta, por sucessivos embaraços de ordem orça-
montaria. Estiveram clns praticamente paradas
multo tenipo. Ultimamente, retomaram impulso,
e acredltn-sc que dentro de'' mais alguns meses
o ministério estaria instalado no seu pulnclo da
esplanada do Castelo.

l.iilimava-so, porém,' em ciignno : o edifício
longe sn neba nindn dn concliisilo, 10' uma nota
do expediente do Departamento Administrativo
do Ser»lço rdbllco qne a tnl respeito nos escla-
rece.

A construçAo eslava n cmgo da Divisilo de
Obras do ministério; como, .porem, houvesse ela
Informado quo tfto cedo nfto poderia dnr por
finda n sua" tarefa, cogitou o ministro de con-
flft-la a uma flrmn particular, que, dc cAIctiIo
em cAlculo, teria chegado a esta surpreendente
conclusftó : pnrn roncluir as obras, seria preciso
gastar ainda a soma do 14,8T2:4nO$947, "com algu-
mas ressalvas".

Qunnto jft se terá despendido até agora ? V,'
claro que o público o Ignorn. Lícito é, entre-
tnnto, conjeturar que jft se achnm ali enterra-
dos muitos mllhnres-dc contos. Juntem-se a Isso
o» quase 15.000 contos que a firma achou ne-
cessario pnra ncnbar a construçAo, e ver-se-&
qtie o palácio da EducnçAo vai ser um edificio

,de ouro, .• ••_¦' ,s.
So pudesse conter todns as repnrtlç^M da

pasta ou, ao menos, a mftxlma parte delas, ns
quais, inclusive o gnblnete do titular, se dis-
persam por edifícios de Iocaefto elevada, have-
ria uma razoável compensaçfto.

Infelizmente, essa hipótese nAo é admitida
por quantos conhecem de perto o vasto e com-
plteado mecanismo burocrático e técnico da edu-
caçAo e saude federais. * *

Submetido o caso ao estudo do DASP, suge-
riu este no chefe do Governo que lhe fosse en-
tregue a conclusftó das obras, sendo atendido.
Sé se pode desejar que o Departamento nAo vá,
quando menos, alem da cifra proposta pela ílr-
ma, começando por excluir as "ressalvas" 

[
A propósito : porque se construiu o inútil

Originalidade de inau gosto
HA de haver por forçn entre os ntuais diri-

gentes do Lloyd Brasileiro alguém com a pre-
oeupnçAo de ser excent ricamente original, seja
no que for.

Por exemplo : em novas dcnoniliinçAes dos
navios Incorpore-los â frotn.

.IA se tinha observado desde algum, tempo,
cssa preoetipnçAo, que reapareceu ngorn.

O governo adquiriu recentemente, pnra a nns-
sa mnior empresa de nivvegnçilo, os navios dl-
niiiniirqiiesrs "Califórnia", "Nevnda", "Hordls",
e "Kgiplinn Kecffel". Esses nomes deviam ser
subtituldos e fornm. Mns, de que modo ?

Eis como fornm rebntlzndos : "Pirnioide",
"Apnloide", "Chiiiloltlc" o "Uaiirulolde"... em
homenagem" n Piral, no Apu, a» Cbuf c a Bau-
rfl. Acrescentou-se, como se vê, iv nomes geo-
gráficos brasileiros o nome dn empresa, do que
resulta, a toda evidencia, uma desfiguraçAo dos
primeiros, coagidos a formar umn só piilnvrn
com a junçAo extravagante do termo "lolde".

Presume-se que o bntlzndor teve. em mlrn
tornnr inconfundíveis ns denominações dos Imr-
cos da empresa, Nfto se compreende n convo-
niencin de um tnl desígnio. Se, entretanto, ei»
realmente existe, bastaria, conservando intactos
e autônomos os termos geográficos, colocnr-Ihes
i\ frente, usando de um hlfen, o termo "I.olde".

Assim : "Baurú-Loide", Isso seria tolerável.
NAo o que se fez. Forçar duas palavras dlstln-
tas, sem relnçAo fie significado entre si, n cons-
tituir uma SÓBjOQmo embutida unia na outra,
pode ter pretensao^-n originalidade, mas dc mui-
to mau gosto. ií*-;.

Pelo gelto, a estranha novidade deverá atln-
gir todos os navios da frotn, muitos dos quais
com denominações antigas e que, com o tal
acréscimo, ficariam simplesmente grotescas.

A moda vem, porventura, do estrangeiro *
Pois que fique por IA. Nós passaremos bom sem
ela. Mantenhamos, portanto, sem mescla nlisur-
da e feia, nns embarcações costeiras ,e de alto
mar que arvoram o pavilliAo do Brasil, as de-
signnçõe» de cidades, rios, golfos, montanhas do
Brasil.

CIDADE DO VATICANO, 24'
(U. P.) — A Santa Sé resolveu
conceder finalmente representa-
çfto diplomática ao Japfto, apesar
dns esforços realizados pelo ml-
nistro britânico perante a Santa
Sé, sr. Osborne de Arcy, u qual
entregou na Secreta ri» de Estado
do Vaticano um^i oopia da Infor-
maçfto que o major \nthony Éden
apresentou à Câmara dos Co-
muns, sobre as supostas atroci-
dades nipônlcas em Hong Hong.

Nos círculos católicos âlzla-
se quo tal atitude por parte do
Vaticano permitirá que a Igreja
possa Intervir no caso de que
fossem assinaladas novas atroci-
dades no Extremo Orlenle.

Recorda-se que quan-Jo o sr.
Mátsudka visitou os paises do"Eixo" no ano passado, r.ànteve
uma longa conferência com o Pa-
pa e com o cardial Maglionl, jul-
gando-se que nessa ooailào tra-
taram do assunto com .argue-
za. O "Corrieri dei Ticino' ma-
nifesta que quando o JapAo de-
clarou a guerra aos Eftaduo Uni-
dos, as negoclaç.ies já estavam
encaminhadas. Tambem manf-
festa que o sr. Matsuoka, se.ia
nomeado embaixador do japfto
Junto à Santo. Sé e qito o cardial
Moreli, atualmente em Toklo,'
seria elevado ao posto de Nun-
cio Apostólico

Á execução,do Plano
Qüinqüenal

SOLICITADO AO TRIBUNAL DE CON-
TAS O REGISTRO DO CRÉDITO DE

000 MIL CONTOS DE REIS
O ministro da Fazenda encaminhou

um aviso, ontem, ao presidente do Tri-
bunal dc Contas, transmitindo, para os
fins convenientes, copias autenticadas
lio decreto-lei n. 4.172, de 13 do cor-
rente mes, que orça a receita e fixa
a despesa para execução no exercício
de 1942, do "Plano Especial de Obras
Públicas e Apnrelhamento da Defesa
Nacional" e abre o crédito especial de
rs. 800.000:000$000 para ocorrer fts
despesas com a execuçSo do mesmo"Plano", e solicitando providencias no
sentido de ser o aludido crédito distri-
buldo ao Tesouro Nacional.

edifício dn rua Senador Dantas, esquina de Eva-
risto da Veiga, no qaul o sr.' Vicente Báu pre-
tendeu meter o Ministério da Justiça?

Atos do Presidente da República
Decretos assinados nas pastas da Agricultura, da Fazenda, da
Aeronáutica, do Trabalho e da Viação — Dispensas, nomeações,

aposentadorias, demissões, transferencias e outros atos

Civis chamados
EstSo chamados: à Diretoria de He-

crutamento, na 2,a sccçâó, para receber
sua caderneta de reservista, o sr. Jofio
Ferreira da Rocha; à 1.» DlvlsSo daDiretoria ide Infantaria, o extrantime-
rario-mensnlista Luiz Ávila e Silva, re-
ccm-nomeaío; e à Secretaria Geral da
Guerra, com a m&xlma urgenscla, o sr.
Antônio Américo Dale Orl, que a l.o
do corrente deixou o Hotel Rio Bran-
co -com destino à cidade de Petrópo-
lis.

O presidente da República assinou
os seguintes decretos:
Na pasta da Agricultura

Concedendo dispensa a Alberto
José Sampaio, das funções de repre-
sentante do Museu Nacional, Junto ao
Conselho Florestal Federal.

Nomeando Carlos Viana Freire,
naturalista, classe K, para exercer as
funções de membro do Conselho Fio-
restai Federal, como representante do
Museu Nacional.
Na pasta da Fazenda

Concedendo aposentadoria a Pe-
dro Elei Pereira Calado no cargo de
agente fiscal do imposto de consumo
no interior do Estado de Sfto Paulo.

Removendo a pedido, os agentes
fiscais do imposto de consumo: Israel

Oscar Veiga do cargo de suplente .de
presidente da 1.» Junta de Concilia-
çfio e Julgamento do Distrito Federal.

Aprovando os novos estatutos da
Companhia de Seguros Terrestres e
Marítimos "Unlfto Comarclal dos Vu
rejistas", adotados pela assembléia ge-
rai de acionistas realizada a 8 de ou-
cubro de 1040.
Na pasta da VlaçSo

Nomeando Hello Vinícius Pires
para exercer o cargo de oficial adml-
nistrativo, elasse H, Francisco No-
guelra, Luiz Francon e Raimundo Tor-
res para exercerem, interinamente, o
cargo dc maqulnlsta dc estrada de
ferro, elasse C.

Transferindo, a pedido, Bento
j Caminada de Oliveira, do cargo de

Ribeiro, do interior de Minas Gorais « 1 11 1-para o Interior de Sfto Paulo; Pedro j AS CmSSeS trabalhado-
Franco, do interior de Pernambuco '
para o interior de Minas Gerais; Ar-
naldo da Silveira Faro, do Interior de'
Sergipe para o Interior de Pernambu-
co; Jofto Gualberto Marinho, do ln-
terlor do ParA para o interior de Ser-
glpc; e Belarmlno da Silva Tavares
Filho, do Interior de Sergipe para a,
capital do mesmo Estado.

— Nomeando José da Costa e SUva,
oficial administrativo, classe lí, paraexercer o cargo de agente fiscal do
Imposto dc consumo no interior do
Estado do Pará.
Na pasta da Aeronáutica

Mandando reverter ao serviço
ativo o coronel aviador Samuel Ki-
beiro Gomes Pereira.
Na pasta do Trabalho

Concedendo exoneração a Raul

ras e o momento inter-
nacional

MANIFESTAÇÃO DE APOIO AO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Na sede do Sindicato dos Emprega-
dos do Comercio, reuniram-se as re-
presentações das classes produtoras e
trabalhadoras, afim de assentarem pró-vldenclas relativas ft manifcstaçfto de
apoio e solidariedade ao presidente da
República em face da sltuaçilo inter-
nacional.

Assumindo a presidência, o sr. Eu-
genlo Autran Dumond, vice-prcslden-
te do Sindicato dos Empregados no
Comercio, convidou a fazerem parteda mesa os representantes da Federa-
çfio dos Sindicatos Patronais do Co-
mercio, da Federação dos Empregados

i do Comercio, Práticos do Farmácia.
| do Sindicato rios Oficiais Barbeiros e
| Onbeleirelros, rtn Shulicnln dos T-a-
I balhadores em Empresas Telefônicas o

No M. da Fazenda
O sr. Artur do Sousa Costa, mlnls-l.do^tro da Farondu, recebeu, ontem, em.de Drogas « Medicamentos,conferência, o sr. Benedito Valadares, I Dlnendn, dos fins da reunião, falougovernador do Estado ele Minas Ge- I o sr. Hugo Carneiro.rnls. | O representante do Hlnellnnto dos

I Oficial» Barbeiros o Cabeleireiros, nr,Manuel niirbiilhn de Oliveira, blpntc-Bolsa de Valores de
Nova York
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guarda-flos,' classe E, para o cargo
de mestre de linhas, classe E.

Aposentando: Arnaldo Marcelos,
ma4ulnista de estrada de ferro, cias-
se H; José de Lemos Lessa, telegra-
fista, classe I; Jofio Vieira Pimenta,
servente, classe E, e Slnval de And/a-
de, telegraflsta, classe F.

Concedendo aposentadoria a Rai-
mundo de Farias, no cargo de ofl-
clnl administrativo, classe K.

Concedendo exoneração a Luli
Pedro dé Medeiros, do cargo de ser-
vente, clns.se B.

Exonerando Francisco Magalhfies
Calmi, do cargo de postallsta-auxlllar,
classe E.

Demitindo, a bem do serviço pú-
Dllco, Jaime da Costa DUho do cargo
de carteiro, classe B.

Tornando som efeito os decretos
qne' nomearam Carlos Ferreira da Ro-
cha, Carmem Bacelar Couto, Luiz Je-
remias de Carvalho, Marieta Albertl-
na Gonçalves e Sebastião dc' Olivei-
ro, para exercerem, interinamente, o
cargo de postallsta, classe E.

Nomeando: Bernardo Rodrigues
Nogueír», Gilberto Miranda, Glluno
Magalhfies Portelo, Ircno Pereira Go-
mes Sampaio, jofio Jorge de Oliveira
Almeida, Lisete Loureiro Ribeiro, Ma-
ria Aparecida Marcondes Pereira, Rp-
dolfo Gulmarfies Fernandes, Osvaldo
d» Deu» Neves, Cella Gonçalves Wle-
gand, Maria Landi de Castro, Osmand
de Lima Albuquerque, Celso Bourdot
Dutra, Edite Batista Marques, Eurico
Dantas Cavalcanti, Ester Augusta
Prado, Euclldes da Rosa Áreas, Saint'
Clair Gonçnlvcs Passarinho, Artur
Mambrinl Filho, Anita Blcl, Amerlno
Alves de Albuquerque e Ana Gomes RI-
beiro, para exercerem o cargo de te-
legraflsta, elasse E.

No M. da Viação
Confcreiiclaram, ontem, com o ml»nistro Mendonça Lima, os srs.: Be-nertllo Valadares, Interventor íederalem Minas; Rafael Fernandes, lntcr-iventor íedoiol no Rio Ora lido do Nor-le; Jullo Avelar, presidente tio CentroComcrnlo do Café; Frederico dn Albu-

ouerquti tononrolro «oral do Seio doHopartnmoiiio dos Correios; VnldmnarLiiii, diretor tio Dopnrtnmonta Nnmn.mil do Kslrndns d» Forro, onpHHo An-iniiln VSnnillll, diretor dn Estrado rtoForro Ornlritl rtn Rin Cirande rio Nnrloj
Venlolm norrorto, inspetor furUrnl rtnBooaa, Interino; mnjnr Iiimrtrl Bnlos,dlrttor rtns OorrilDi o TílígrAfo»! rm-Nolrn rio Moln, aiiporlnliuirionlo rtn CMmrio 1'nrln! r"i'oriorlnn Oegni lliiiinmiiniii,iiiroior rtn Dtjnirtmntmo rio porio» »Nnvoiimiftui ooionol ('iisslliiniirn Vmnvii,
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Viajou para Wash-
ington o chanceler

Padilla
México, 24 (u. p.) — partiu

para Washington, por via férrea,
o ministro das Relações Exterio-
res, sr. Bzequiel Padilla, afim
de trocar impressões com.as au-
torklades locais em torno dos

.problemas relativos à defesa mu-
tua, Ácompanha-o o sub-secreta-
lio do Tesouro, sr. Ramon Bet-
tea.

Poucas horas antes de sua par-
tida, o chanceler Padilla assinou
o acordo sobre intercâmbio co-
mercial com o Chile, concertado
pelo prazo de nm ano e que in-
ciue a cláusula- de nação mais
favorecida em matéria de facill-
dades de navegação e portuárias,
destinadas a facilitar o desenvol-
vimento da navegação dos dois
países.

O chanceler Padilla desmentiu'
as informações surgidas na im-
pren3a local segundo as quais
teriam fracassado as negocia-
ções para a repatriaçSo dos di-
plomatas mexicanos que se en-
cohtram nos países do "Eixo".
Uma declaração oficial a respei-
to diz que os entendimentos ne-
cessarios "ficariam ultimados
com êxito" em um fut.iro pró-
ximo.

O premio de viagem ac
falecido pintor Vicente

Leite
ABERTO UM CRÉDITO EM FAVOR DA

MAE E DO FILHO DAQUELE
ARTISTA

Pelo presidente da República foi as-
slnado decreto-lei' abrindo o crédito
especial de 37:000$000 para concessão
de um auxilio a mfie e filho do fale-
cido. pintor Vicente Leite, laureado, eft\
1040. com o premio de viagem ao es-
trangefro e tornando sem aplicaçfto
Igual Importância no verba do orca-
mento rio Ministério da Educação des-
tlnada a prêmios.

GOLPES PE VISTA

Suécia „ 
|f NÀTliRAI-MENTK lmponulvel nviillar-sB qtinla sejnm an Inteij-
** çfte» rte Hitler em relaçilo' A 8iiocln> Certos empreendimentos
mllltnres excessivamente iiiidii7.es podem significar tremendos erros
estriitéRlflos on verdadeiros acertos, conforme a mnnelra por que fo-
rem levados a efeito e conformo oh nous resultados. Ficou célebre a
observado de Churchill, quando o ntiinl primeiro ministro nindn ern
Primeiro Lord do Almirantado, diante da Invnsilo da Noruega pelas
tropas germAnlcns. Churchill classificou esse, movimento como um
grave erro du Fuehrer. Os fatos provaram que quem estava errado
era Churchill. Alas, encarada a quostfto do ponto dc vista das pos-
sibllldades normais ou do quo se deveria supor que seria o desen-
volvimento da .'campanha escandinava, o ministro britânico tinha
razilo. Sem o domínio'do mnr constituiu uma verdadeira temeridade,
que poderia culminar em desastre, o ataque a um pais para o qual
hs comunlcaçOes dependiam exatamente de uma esquadra. Teórica-
mente, os ingleses c franceses deveriam ter expulsado os alemães
da Noruega e se isto nilo aconteceu foi, em primeiro lugar, porque
nAo empregaram, na proporçAo suficiente,-os meios de que dispu-
nham efetivamente c os de que deveriam dispor. Tara começar,
tanto o seu serviço do Informações, como o próprio patrulbamcnto
naval no Mar do Norte, especialmente entro Bergen e as Ilhas She-
tland, fracassaram nn missAo de calcular os movimentos do Inimigo
e de interceptá-lo no avanço pnra o norte. Dada a (icupaçAo dn
Hlnnr.iarca, era natural que oH(nlemíics sc movimentassem bem pelo
Kattegat e pelo Skagerrak; mas eles nflo se contentaram com isto,
llmltando-sc a desembarcar cm Oslo. Ao mesmo tempo, saltaram

• em Stavanger, Bergen, Trondhelm o Nnrvlk, atravessando, portan-
to, a linha dc bloqueio nns nguns setentrionais do mar livre. De-
pois iIis'so, os Ingleses tentaram contra-atacar c efetuaram um de-
sembarque em um ponto admlravelmente escolhido: Molde. Mas não
conseguiram manter-se nem ali nem no norte de Stavanger, em con-
seqüência da severidade dos ataques aéreos e da impossibilidade de
responder a eles nns mesmns condições.

• •
Um emprego maif eficaz da esquadra e da aviação teria relegado

os alemães ao sul da Noruega c constituído ao norte da Europa uma
frente perigosissima pura eles. Nesta hipótese, a tentativa dc Hitler
poderi.i ter sido desastrosa. O erro do Fuehrer se transformou no
erro 4e Churchill poi que a Grã Bretanha e a França não estiveram
à alturu das exigências, embora contassem com elementos potencial-
mente superiores. Só em Dunkerque, aliás, começaram a estar a
altura das exigências da guerra, mostrando, a custo de enormes
sacrifícioi, tudo dc que eram capazes na batalha da Grã Bretanha,
nue foi c primeira derrota efetiva dc Hitler. O mesmo se pode dizer
hoje da Suécia. A sua ntuução è bastante correspondente à da No-
ruega. Tiuta.sc de um teatro excêntrico, no qual a iniciativa de
operações militares ió se justificaria se estas saissem a muito baixo
preço, com resultados certos. Há dois anos, ou talvez ainda há ano
e meio, tudo ic(o poderia ser dado como certo, pela Alemanha. A
reputação da sua invencibilidade estava no auge. Hoje, com a maior
parte das suas" forças comprometida na fr&itc russa, cm uma cam-
panha du qual não sc pressente o fim, com a situação geral mani-

festamente enfraquecida e a própria reputação de invencibilidade
muito diminuída, jã não se pode dizer o mesmo. A Suécia, por seu
lado, náo será colhida de surpresa, como a Noruega. E' um pais
muito mais forte, do que a sua infeliz irmã ocidental, com uma
industria, desenvolvida e, sobretudo, muito adiantada e, mais ao

que tudo, com a preciosa experiência que lhe restou dos sofrimentos
dos outros. A Succia 7iõo tem feito outra coisa senão armar-se e

preparar-se. desde que a sua neutralidade foi posta em perigo. Hitler
ainda poderia conquistar ali alguma vitoria, mas a um preço que e

discutível se cie ainda pode pagar.
*

Km todo caso, tudo depende, naturalmente, do conjunto das suas
. necessidades, o qun nfto pode ser avaliado por ninguém com uma

nproximnçflo convincente. Talvez, os seus cálculos cm relnçfto à fren-
to russa sejam tfto pessimistas que lhe cimvcnha escolher outro ca-
mlnhn de ataque, mais ainda sc receia a açfto britânica e norte-
americana naquelas paragens do norte que continuam a ser — é

preciso nfto esquecer isto — um flnnco relativamente polgoso pnra
a Alemanha, desdo que nilo esteja completamente seguro. JA assi-
nalamos aqui alguns dós aspectos dessa quostfto. Uma das linhas

possíveis dc ofensivn, para a Gril-Bretanlia c os Estados Unidos, se
estos pnises já se consideram em condições do passar ft ofensiva na
Europa, é a Noruega. E' sempre uma linha menos defendida do que
a Holanda. Bélgica e França, com a vantagem de permitir um con-
tacto com os russos. E uma vez com os seus inimigos fts margens
do BAIlico, Hitler nfto terA mais tranqüilidade. Dal, talvez, pensar
ele em eliminar do seu flanco norte essa espécie de intolerável es-
pinho qne é um pais livre e neutro em uma das suas zonas estra-
téglcas.

CONSELHO FEDERAL DE COMERCIO
EXTERIOR

Convênio entre o Banco do Brasil e o Banco Central
do Equador - 0 problema dò escoamento da atual
safra de trigo do sul do país - Sucedâneos para

a folha de Flandres

QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 194r>

A morte de Mar-
ceio Alvear

pre.
uma

Reuniu-se o Conselho Federal de Co-
mercio Exterior, sob a presidência do
ministro Joaquim Eulalio, que comu-
nlcou ter recebido um oficio em que
o Banco do Brasil cientificava o Con-
selho de que tinham sido ultimadas as
negociações para a celebração de um
convênio entre aquele estabelecimento
de crédito e o Banco Central do Equa-
dor; para a Instituição de normas que
facilitem as operações de crédito e de
cambio entre o Brasil e o pais vizinho.
A resolução adotada pelo Conselho fo-
bre o assunto teve origem nas conclu-
sões a que chegou, a respeito, a Mis-
são Econômica chefiada pelo conse-
lheiro Eeonardo Truda, enviada aos
países do norte do continente, em fins
de 1940.

A seguir, sua excelência tratou do
problema do escoamento da atual sa-
ira de -trigo do sul do pas, que fora
objeto de uma Indicação do sr. Ana-
pio Gomes. Foi ouvido, a respeito, o
interventor federal no Rio Grande do
Sul, que comunicou Já estarem sondo
adotadas medidas de emergência para
a solução do problema, este ano. As
apreensões existentes, que deram lusar
ft referida indicação, foram, entretan-
to, confirmadas amplamente. Assim, ao
Conselho se afigurou necessário sejam
levados a efeito novos estudos para
a adoção de medidas permanentes ors-
tlnadas a por á cultura do trigo no
pais a coberto de surpresas 

' 
futuras.

Esses estudos serão prosseguldos no
Conselho, de acordo com as Instruções
do presidente da República.

Encerrando o seu relatório verbal, o
diretor geral encareceu a conveniência
de serem elaborados programas jernls
de trabalho para este ano. por parte
de cada uma das três Câmaras espe-
clallzadas do Conselho.

Na ordem do dia figurou o processo
referente A Industria de invólucros in-

Imposto de Renda
1'UBHCADO Ò TEXTO INTE-

GBAIi DA NOVA LEI
O "Diário Oficial" dc ontem, 24, pu-

bilcou a Integra do dccreto-lel nú-
mero 4.178, de 13 dè março do corrente,
dispondo sobre a cobrança e fiscaliza-
ção do Imposto do Ronda.

Toldo insiste sobie
a morte do presi-

dente Quezon
MADniD, 24 (U. P.) — Um

despacho ria agencia "Efo", com
l.rnnorlomila de Toklo, cl tr. qui) fa-
!o(.oii o prosldantfl dn Confortem-
r.Rn rins Klllplnns, sr, Manuol
Qiioion, em pnnnoqunni:la rt« mn-
IohIIii, A morto — ftprâgcorita —
wiii'pi'eonrlnii-0 nn olrtiirte de Ilnllo,

fttacado o norte da
França pela R. A. F,

liONnRWB, 34 III, P.i »- Anui)'
|i|»l NM Hllli.ll.'..nllllllii|llr i|ll.- Illll.l
CiiiiiwiqAii dn iniiiiliiii.il n.i- .Inn
lli.iln l''.iri|«í AkI'1'IIH, illi lil.i
iiiii1 min»* i|n rm;n, hiimuii, mIm
llililn, nli|ni'lvm nn nuel* ilu
liV.ii',»! '|'in|iift ns niiftii» mui mi
in» rweiMiinim Uni min* A* min
UIJMi

. NU ii «« illnfifm iIn ipjg.fj ln»
ímmijtiB» i mptlièi

violáveis "Sealcone", relatado pelo
conselheiro Fellx Bulcão Ribas e com
parecer ria Câmara de Distribuição.
Deliberou o Conselho, ã vista da ne-
ccssldado de se Incentivar a produção
de sucedâneos para a folha dc Flan-
dres, que se atenda ao que requer a
firma Interessada na fabricação dos re-
feridos invólucros.

Finalmente, o sr. Artur Torres PI-
Iho Justificou uma Indicação no sen-
tido de serem tomadas providencias
com o fim de que o Conselho se con-
gratille com o senhor ministro da Fa-
zenda pelo êxito das suas negociações
e tome conhecimentos mais pormenorl-
zado dos acordos econômicos rcçem-
firmados com os Estados Unidos da
América do Norte, de forma a poder
melhor orientar os trabalhos da pie-
sente sessão de conformidade com o
esprlto de tais acordos. Deliberou o
Conselho que o diretor geral se en-
tenda a respeito com o ministro Ar-
tur de Sousa Costa, que negociou os
referidos acordos.

Considerava-o o
sidente Roosevelt
poderosa força em favor

da democracia"
WASHINGTON, .24 (u p,O presidente Roosevelt man.."tou quo tinha sentido multn""falecimento . do dr. Marcelo Vvoar. Acrescentou qu0 havl *'"

o prazer de conhecer pessoalmento o político desaparecido a nu.considerava "uma das mais Srosas forças a favor dos prin„,pios democráticos" e que sua mote nAo é uma perda goramS
para a Argentina, porem para i0dos os americanos.

Por sua vez, o sr. Sumner Wei.leu declarou numa roda de lo/nalistas que a noticia da morúdo dr. Alvear lhe tinha causado
grande pesar. Manifestou que ha.via tido a satisfaçfto «e conhe'.
cer o extinto, durante mais í»um quarto de século e que 0 conpsiderava um dos mais notáveis es^tadlstas de todas as republicai
americanas e tambem um desta.
cado dirigente da trariii;A0 demo'
critica. Expressou que a mort»
do dr. Marcelo Alvear constitui.
rá uma grave perda paia a Ar.
gentina e para todas as repübll-
cas continentais.

Na Vara de Acidentes
do Trabalho

COMO DECORREU A INAUGURACAn
ONTEM, NO EDIFÍCIO DO PRETORIn'

DO GABINETE MEDICO
LEGAL

Realizou-se, ontem, no edifício foPrctorlo, a Inauguração rio GabiMj
Médico Legal da Vara de Acidentes dtTrabalho, de que é titular o Jul» j,\tade Vnsconcelos Reis.

O ato efetuou-se no salSo de tt|.s&cs do Tribunal de ApclaçSo, k_ i.horas, com a presença de avultado nl-mero de pessoas, entre as qunls se d«.
tncavnm o representante do prestdenísrta República, major Matos Vanlque, gministro do Trabalho, sr. Marconi'!
Pilho, o ex-titular da mesma pasli,sr. Valdemar Pnlçfio, major Pelintô
Muller, chefe de Policia, o representei),
te do prefeito, sr. Jorge Dodsworth,
sr. Carlos Luz, presidente da Cam
Econômica, o representante rio presi.dente do Supremo Tribunal Federal, dr.
Alberto Ferreira de Abreu, RomSi
Cortes de Lacerda, procurador gerei
de Justiça do Distrito Federal, desem-
bargadores. membros ds Magistratura,
outras altas autoridades federais, ad-
vogados e módicos.

O presidente em exercicio do Tri!»
nnl de Apelação do Distrito Feder ll,
descmbargntior Leopoldo Duque Estra-
da, deu inicio ã cerimonia, pronunrl-
nndo longo discurso em que historio!
a elabornção ria legislação IrabalhK-
ta. riepols de 1930, até nossos dias.

Em seguida, deu a palavra ao í«li
ria Vara de Acidentes do Trahalho. dr.
Mem de Vasconcelos Reis. que. num
Improviso, salientou a slgnlficarSr, di
nto, congratulando-se com o mlnlstn
do Trabalho pela criação e instala;»
do Gabinete Médico Legal.

Pedindo a palavra, o sr. MarrondH
Pilho deferiu ao sr. Valdemar Fale»
a honra rie Inaugurar o novo serviço.

Por fim, falou o sr. Valdemar Fal-
cão, após o que todos os presenüi
percorreram ns varias dependências di
Vara de Acidentes, nó pavimento Kr-
rco do edifício. Inclusive aquelas ra
que foram Instalados modernos apa:t-
lhos para exame de acidentados ni
própria Vara.

Tabelas de pessoal
aprovadas

Poram assinados pelo presidente di
República decretos aprovando ss ti-
belas numéricas para o pessoal «xtra-
numerário mensallsta do Ministério d!
Acronãutlca e da Estação de Enoloill
dc Parreiras do Laboratório Central dl
Enologla.

Federação das Socieda-
des de Assistência aos

Lázaros
SESSÃO SOMCNK 1»ABA POSSE

DOS NOVOS MKIMIlItOS l)K
DIVERSOS CONSELHOS

Conforme poliríamos, rrallzou-se na
illllma segunda-frjrn, no Pulam lintal,
sob a prenlrtonoln rio ministro Mnulplw
rio Pnlvn, n sessão lolone dn Federação
dns Hiiciediules rio Asslslnnnla nos LA-
>iarns pnrn n posse dns novos membro»
dn Cnnecllio Deliberativo, T«enlcn o de
EducaçAo iHuiiiiiiiiii.

NA niiimiin nniMnn, ni|ii«lii in»lltlll«An
iiiuiiciiiimuiii o rir. oiiiviu hiiuii.'. r.<
lireteiiiarln nn fwlmnnln nelo «r, Mnn»
min l"nriuin rim-, .'in mnn inln Ilu. ii'» mu-
«An di' iiitniil.M.lm.-iii.i.

(Mniln im inn i'iiiii'iiin'.. n« (llnlnmM
ile -uniu.-, iii'iii.iiioi|iui. .in ii.iiii.i ile m.i.i
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,',i iii.nir h,iiii'i'i'M i|e r.i.in, e Hilvii
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nililli.ili A ll|lni Illl Hl.''H
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|i»ln rir Plilim' 'reUiPir» lm. , o >,„,
<j*,u • m iiiiii..ni..i ii.i-.m .mivniie»
iielH nu )flii|ili>e weiiifi' (iiim.i. ,.i. rin
|'*IH-|*|,'«|) ilu» Nni;|riN.|iis ||K A'Hi'ln||»'U íii' litmiit ipie i«iii|iiii in liiiiiii
HiiiiiId», iín»iiiini|ii t hiii|ihíii.*ii in-ií linl»

m xumim .. » piniiimiii \nmi »
iií* iymlii* (iMiimiii!) il» Mmt\

Curso de Administração
Municipal

SUA INAUGURAÇÃO. ONTEM, EM
NITERÓI

As 14 horas de ontem, no sede do
Departamento Administrativo, em Nlte-
rói, teve lugar a cerimonia de lnaugu-
ração do Curso de Administração Mu-
nlclpal, sob a presidência do comandan-
te Amaral Peixoto, interventor federal,
e com a presença de secretários de Es-
tado, diretores de Departamentos, çre-feitos e funcionários municipais.

Aberta a sessão, falou o diretor do
Departamento das Municlpalldades.apre-
ciando os objetivos do Curso, que, no
gênero, cra o primeiro que se organiza
no Brasil e cuja flnalúTa^e era a de
ministrar conhecimentos adminlstratl-
vos e métodos ,de trabalho aos funcio-
narios municipais fluminenses. Falou,
em seguida, dando a primeira Bula da
cadeira de Ciência das Finanças e Eco-
nomia Politica, o cônsul Hello Burgos
Cabal. Flnnlmen.tc, o comandante Ama-
rai Peixoto encerrou a solenidade, pon-
do em relevo o papel do Departámen-
to das Municipalidades no sentido da
fiscalização o da organização rias pre-
feituras, bem como do aperfeiçoamento
dos funcionários municipais, quanto à
criação de uma mentalidade única de
cooperação com os outros órgão da
administração pública.

O curso do Administração Municipal
JA conta com UO alunos matriculados,

I I.

Processos mandados ar*
quivar pelo chefe do

Governo
De Roortlo oom , a» Iniormnçfie» rioministro ria Fnwiirtn, n prenlrionte tuineprtblliw mandou nrqulvar o» «reum-

les prunesMis :
--. Clnrta ri» Aiiwllrte» Tnvnre», dn»inlelllnrtn em dartnUilin, nn KH»rt.i rt»

Mines Qer»l«, peitlnrtn «nlii.An pm . »
qUMtAo referem» d impnuloM qu» ni*oKl*llr entre »|« „ n nii..ini di\ lnç«.Iiilmlii ile 1'nie- fiiri» rie Peilrn Dl»e Rntuu, nm.
iirleurin rie um |i»nnenn her, mn lliolirvii, uiiiiii.i|.h. rie ti,.i,i„ 'inm 
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Perdas experimen-
tadas por Vichy

Dois e meio milhões de
toneladas de navios mer-
cantes, em conseqüência

do armistício
VICHY, 24 (U. P.) — Um re-

latorio oficial píublicado hoje pe-
las autoridades da Marinha Mer-
cante revela que, em consequen-
cia do armistício firmado em MM
na França, este pais perdeu na-
vios ryercantes com um lotai de
2 e «aeio . milhões de toneladas e
somente a 16." parte de sua frol»
comercial anterior ficou í. dispo*
slção do governo de Vichy.

Comitê Consultivo
de Emergência

Reunir-se-á a 15 ae
abril, em Montevidéu,
para estudar os pro*
blemas da defesa do

continente
MONTEVIDÉU, 24 (U. P.) *

O chanceler Guanl enviou men-
sagens aos governos do BralH.
Argentina, Chile, Estados Unido!,
México e Venenuela, convldan-
do-os para a sessfto inaugural «lí
Comitê Consultivo de Emerge»'
cia para defesa do continente, »
realizar-se nesta acpltal a 15 »•
abril, com a participação d» re-
presen tnn tes daqueles paises » do
Uruguai.

Esse comitê foi criado pel» »«•
ferencia do Rio de Janeiro, »'lnl
do estudar a coordenador as iM'
dldas nocensarlas, entro »a vln"
o nma roptlbllcas nm»rlcai»»i
para Impodlr qtie pesann» o" Ür"'
poe sn dodlquom a atividade» fl£
judloliilH A aeRiirnnça do li«n»»'
ferln, ___

Treze navios
afundados

Nft coita norte•nm<'»,^cR,
nn- itgundo o nito co-

nm ml o fllemAn
NDVA VOim, 114 (Bi M *¦'

radio ii» n*iiim iriniminu" ,,,'
IMUIll.'.uln i|n Deliul" milfll ¦"""'_'
H(ll|w IH «IIIIIII'!» i|M» ii» •M»l"''
limi» iíFmíniPfli *í'iii'i«t|,Wi ",
i.i*u iiuri* iimiiili^ti». ***** H!É
vl»j* iiim^iiin» i-uiii um w'.'',í!
»|t«Hll •"" I IlíMIllíl WM»'



,'•-•' i ..' 
'" ',"'¦

¦:¦¦-¦

\:

pAcr.. * riNCO - PRIMEIRA SECÇÃO P1ARIO DE NOTICIAR QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 1942

NOTICIAS DA PREFEITURA

Crédito de 55O:000$000 para cons-
tração de bairros proletários

No gabinete—Atos e expediente das Secretarias
de Administração, de Educação, de Finanças e na'

Caixa Reguladora

.. „__i_ni_ a grand» ¦» «empre ereicente dllaiio do no»«o lornal noa «"*'•*
Ní°.íi.V_.. vo. • em ioda» o» circulo, «oolali. "MIX JORNAL", a eanheeld»
,d »„__l»r orianlia»»» d» reeortet de lornal». encaminha dlarlament- a»
' ?„. _ recl»ma«ftea qne aqui aparecem àa «utorld.de» on Institnl.òea »•
,_elia» ,, ate e||| d|rlgldu pela pdblico.

Mo-

Conselho Nacional do Trabalho. To-
davla, mala tardo, ha apenas 3 ou 4
meses em virtude de uma consulta
feita pola Caixa Econômica de São

mi,„, _„..„...  Paulo, ao citado Conselho, consulta de-
_,_,,-nes e desocupados que ali ae ve- I corrente de um pedido de empséstl-

rífic», principalmente na _ esquina^ da- mo, feita por um funcionário de ios-

Com a Policia'
..nin OS DESOCUPADOS ¦
\i,eio rg_ores na _ua S&o Paulo
.«clamam contra, o ajuntamento de
***_  _. /Inennll

tltiiiçfto para-estatal, ficou deliberado
o reinicio dessas operações. Até o
presente momento nada' se tez sobre
o assunto, traecndo Isto prejuízo para
aqueles que necessitam de trancado-
nar com a Caixa Econômica. Apela-
mos para o sr. diretor da. Carteira
de Consignações no' sentido*' de aer
solucionado com a maior brevidade
possível a sltuaçAo dos funcionários
para-estatals cm face da secção de
empréstimo» da Caixa".

Com a Divisão de Ensi-
) no Superior

12.855 ° PROCESSO 7.«24 — Pe-
dem-nos a publicação do se-

guinte : "Desapareceu da Divisão de

«uela ria com 34 de Maio. Quebram
plíntas nos Jardins, apedrejam .bb re-
íldencin.. etc.

Com a Prefeitura
.no-KI FALTA DE PLACAS — Es-
li.0''" crevem-nos : "A rua Debret,
„• Esplanada do Castelo, foi batiza-
da há tcmpo6, pelo prefeito mumei-
«il e no entanto, ainda nfto foram
Solicadss as respectivas placas, o que
_m trazendo transtornos aos que »e
dirigem para aquele logradouro pú-
blico". ,
1. K"íl QUALQUER MELHORAMEN-
16,001 _,0 _ pe(Jcmi por nosso )n.
i-rmrdio : "Estando a travessa Bar-
SrW. »m 

2»J"»n« 
B"»'"«-ta««! irnsino' Su^rto',T"process."Te" fi?

0B meios-fios espalhados ha mato de M de lfl42 fo tlnha obJeto
10 ann.. c considerando-se jj last™»- | „m registro dc diploma de bacharel

em direito. Pergunta-se : A quem íe

O prefeito Henrique Dodsworth asai-
nou,' ontem, um decreto abrindo o
crédito especial de 550:000.000 . para
atender no corrente exercido àa daa-
pesas de construção de bairros prole-
tarios e execução d» serviço» conexos.

Para compensar o crédito aberto
será utilizada a receita espeélal pro-
venlente da diferença de valores dos
terrenos objcto.de permuta autoriza-
da pelo decreto-lei n. 3,887, de 4 de
dezembro de 1041, entre a Prefeitura
e o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciarios.

NO GABINETE
Conferenciaram com o* prefeito oa

srs*. Ciro Aranha, Pranclsco Marcon-
des, Luiz Soares e Firmo Barroao.

Secretaria Geral de *>
Administração

SERVIÇO DE EXPEDIENTE

ftl estndo em que a mesma via pil
blica se encontra, solicitamos a fine-
ja de uma providencia, no sentido do
I mesma receber qualquer melhora-
mento qur possa remediar a situação
dos moradores".

12 852 1'ASSEIOS QUEBRADOS —
1 ** *** Reclamam : "Estando os dois
passeios do viaduto He Cascadura em
mau rs! ado, com buracos em' quase
toda sn» extensão, ocasionando quedas
e licnndo intransitável nos dias de
chuva, em virtude de se formarem po-
ças dágua, solicita a população dessa,
localidade providencias no sentJdo de
uma reparação urgente, em btlfieflclo
de todos que por ali transitam dia-
riamenle". i

Coni a Central
do Brasil

12.853 d TREM u- s- ~M — Q*-"'1"
xam-se : "Tendo o atual dl-

Ktor da Central do Brasil a maior
boa vontade em proporcionar conforto
ios passageiros, -os moradorfes do tre-
etio servido pelo ramal de Santa Cruz
lolicitam providencias no sentido de
aue o trem U. S. 236, aos domingos,
eorra como parndor até Cascadura,
lilm de evitar a espera de mais de
uma hora por um outro, pois, sendo o
horário aos domingos multo espaçado,
torna-se ainda maior o suplício das
pessoas que desejam lazer a baldea-
çjo em Madureira'i.

Com a Caixa Econômica
12.854 A CARTEIRA DE CONSI-

GNAÇOES — Recebemos: "Vi-
nha. há muito, a Caixa Econômica
.azendo transações simples com os fun-
elonarios dos Institutos- de Prcvldcn-
ela Social, empréstimos estes suspen-¦«os cm virtude dc uma deliberação do

deve apelar, em tal circunstancia .
Com a Fiscalisação

Municipal
12.856 INCÔMODOS ' E PERIGOSOS

— Moradores da rua Con-
dessa de Belmonte, no Engenho Novo,
reclamam contra verdadeiras matllhaa
do cães que infestam aquela via pú-
blica. Esses animais, nfto só ladram
a noite toda, perturbando a tranqul-
lidade dc quem dorme, como sfto tam-
bem perigosos, avançando ft -loite so-
bre transeuntes quase sempre npanhã.
dos de surpresa.

Com o Ministério do
Trabalho

alasís
A frieira dos pés

\?%*e rapi-

Se o sr. tem comlchão e ardor
nos pés, esfolamentos, doloroBaa
racha duras e frielra entre os
dedos, saiba que sofre do cha-
mario falso ácido rtrlco dos pés.
Essa infecção é causada por um'
germe insidtoso que se alastra
rapidamente. Se nüo for comba-
tida em tempo, pode dar, origem
» serias e perigosas doenças.
Trate-a eficazmente, adquirindo
hoje mesmo, em sua farmácia,
um vidro de SKINIZINE. Ape-
nas uma apllcacAo 'de SKINIZI-
NE acabará, prontamente com a
coceira e ardor dos pés, e em
poucos dias de uso SKINIZINE
matará completamente o germe
que provoca essa infecçáo. Fácil
a agradável de usar, não dispen-
disso. SKINIZINE é eficaz no
tratamento do chamado ácido
flrico dos pés. Experimenté-o e
a Benhor se convencerá dos aeus
bons efeitos.

12.857 MUTI,0S pARA CASAMEN-
TO — Escrevem-nos : "Foi

publicada no "Dlarlo Oficial", de 13-
3-1942 a exposiçfio de motivos n.n
3.480, dc 31-12-1041, do D. A. S. P.,
versando sobre a regulamentação dos
artigos ns. 8, 0, 1 Oe 11, do Decreto-
lei 3.200, de 9-4-1941. Tratam cs.es
artigos dos mútuos para casamento,
que o D. A. S. P. confundiu com se-
guro de previdência social. A Cous-
tltuição da República, no seu art. 124,
prevê n proteçfto da família pelo Es-
tado. Convém observar que o próprio
decreto-lei n.o 3.200/1941 jstabeloceu
uma fonte valiosa de renda para aten-
der & proteçfto ft natalidade, oneran-
do o imposto de renda com adido-
nal. de 10 % a 15 %, conforme se
verifica do seu capitulo XV. HA um
ano que a lei de proteçfto ft família
fot decretada. Apenas um artigo, o
26, está em vigor, no que diz rcspel-
to a benefícios. Mesmo *ssim; a even-
tim lidade de um possivel beneficio é
rara e rcstrltB a um pequeno grupo-T
Entretanto, o capitulo XV, dos adi-
cionals ao imposto de renda. Jft está
vigorando com toda a sua força, o
que dft a Idéia de que a ,cl veio ape-
noi; majorar o imposto dos mais fa-
vorecidos da sorte, com pretenso be-
neficlo aos miserandos. Fazendo Jft
um més- que aquela cxposlçfto foi pu-
bllcada, pedimos ao sr. ministro do
Trabalho seja expedido o regulamon-
to dos mútuos dc que trata o art,
9.° daquela lei, uma vez que os mu-
tuo_ de que tratam os artigos. 8, 10
e 11 dependem, na '(forma ¦ ventilada
pelo D. A. ,.S. P., de outras .provi-
denclas, nfto de regulamentação so-
mente,-¦ mas de modlflcaçSo substan-
ciai no texto da própria lei, para que
a mesma seja extensiva a todas ¦ as
classes sociais da Naçfto"..
12.858 A LEI DE FERIAS — soiici-

tam-nos a publlcaç&o do se-
guinte: "Os operários da Fábrica de
Conservas Irmftos Matos & Cia., ft
rua da Alegria n.° 122, nesta , capi-
tal, vêm, por Intermédio desse pres-
tlgloso Jornal, apelar para o sr. ml-
nistro do Trabalho, no sentido de que
a admlnlstraçfto daquele estabeleclmen-
to cumpra a lei de ferias, que ali
nfto é observada. Não só sé negado
esse direito aos trabalhadores como,
ainda, sfto despedidos aqueles que, a
custa de multa Insistência, conseguem,
depois de dois ou mais. anos de lnin-
terrupto serviço, os dias de folga es-
tabelecldos pela lei".

Despachos do secretario geral; *
. Gastfto Duarte Pereira da Silva —

Arquive-se, ft vista do parecer do ar.
diretor do Departamento do Pessdal,
de vez que nfto é mais possível apu-
rar responsabilidades no caso, por
motivo de falecimento, nfto só do apo-
sentado, como, tambem, do funciona-
rio quo cometeu o engano de trans-
crlçfto de vencimentos,

Alberto Fernandos Góis — Arquive-
se, ft vista do paracer do sr. secreta-
rio Geral de Saúde e Assistência.

Oficio n. 254, de 31-1-42, da Secre-
taria Geral de Finanças — Faça-se o
expediente necessário.

Cia. Auxiliar de Vlaçfto e Obras a,
A. — Autorizo o levantamento solicl-
tado. A Secretaria Geral do Finanças,
para os devidos, fins.

RETIFICAÇÕES — Expediente doa
dias 5, 8, 7, 9, 12, 13,. 14, 16 e 17 de
março de 1.42 — "Dlarlo Oficlal"-SecT
çfto II dos dias 8, 7, 9, 10, 13, 14, 16,
17* e 18 de março de 1942.

Lista de licença para tratamento
de saúde:

Mat. 3375 — Artur Trindade — 2912
a 18|8 para 20|2 a 18|8|42.

Despachos do diretor:
Maria José Pll»r Perelrr da BUva

(P. 54037) — Certifique-se, em ter-
mos. (Omitido)..

Mat. 7136 — Armando Gll — Art.
153 e nfio art. 53,.. eomo saiu publi-
cado. (L. L. T. S.).

Mat. 25739 — Joaquim da Silva
.Guerra — 10|3 a 8|4 _>ara 19|2 a
20|3|42. (L. L. T. B.).

Departamento do Pessoal — Ond*
se lê: Despachos do sr. secretario
geral — lcla-se: Despachos do sr. dl-
retor.

Lista de licença para tratamento de
saúde: Mat. 29802 -.. Augusta Martins
de Brito — 11|3 a 9|4 para 2|3 a
21|3|42.

Mat. 4732 — Orlando Esposlto Cor-
nelio — 2|3 a 21|3 para 21|3 a 19|2|42.
(SERVIÇO DE CONTROLE FUNCIONAL

COMPARECIMENTOS — A este Ser-
viço, o procurador de d. Cândida Pa-
checo Piragibe, sr. Francisco Luiz
Costa e o sr. Jqaellto Santana Prata

mat. 26795. ("Republicado por na-
ver saldo com Incorreções).

Lista de licença para tratamento dí
saúde: Edgar Pereira — mat. 382 pára
14382. .

Mat. 31707 — Ricardo Francisco —
10 para 180 dias. i

Mat. 23650 — Luiz Amado .Machado
10 para 100 dias.

Mat. 14111 — Elldlo Pereira —
Comb. com o art. 154 e nfto art. 153,
como saiu publicado. . . •- ¦ ¦

responder pelo expediente do Depar-
tamento de Educaçfto Nacionalista. •

.O chefe do Serviço de Secretaria do
Instituto de Educaç&o, Antonio Vítor
de Souaa Carvalho, para' responder
pelo expediente do Instituto de Edu-
caçfto. -;¦'¦•

TRANSFERENCIAS — Do Depar-
tamento de Educaçfto Primaria para o
Departamento de Historia e Documen-
taç&o, as professoras de ourso pri-
mario:

Catarina Santoro, Gilda i Fontenele,
Alfredina de Sousa Lobo e Ana Bar-
rafato.

Do Departamento de Educaçfto Pri-
maria para o Departamento de Edu-
caçfto Nacionalista, os professores da
curso primário;

Geraldlna Teixeira Rodrigues, Maria
Olímpia Moura Rela, Esteia Costa Cur-
velo de Mendonça, Celeste do Prado
Carvalho, Mario Ferreira de Sousa,
Euclldes Telemaco do Nascimento, Tlto
Padua, Otaviano Fernandes de Sousa
Cherem, Silvio Cunh», Alzira Costa
de Oliveira Vinagre, Elza Lúcia Cás-
tllho" Gonçalves Cruz, Silvio Salema
Garçfto Ribeiro, Manuel Francisco de
Faria, Cellna Henrique Figueira e
Manuel Monteiro Soares.

w
diz: Dna.
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Lúcia Miguel Pereira
Eminente escritora brasileira

"Escolhendo artigos de interesse ge-
fal, apresentando-os em formato co-
modo, 'Seleções dt Reader's Digest^é
o modelo das revistas de divulgação .
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Mofa a dí dr
•m 3 segundos

CALLOS
morrem e Boltam>>se
com uma só applicaçSo
de Gets-It. Uma ou duas
gotas acabam com a
tortura dos arrepelôes
dos callos. Poucos dias
depois pode arrancar o
callo pela raiz.

GETS-IT
Fot-lhe etQueemr o* calo». f

FERIDAS ?!
ULCERAS?!
O "ESPECÍFICO ULCER"
é único em seu gênero; não
é pomada, mas é o melhor
remédio què existe para o
tratamento de Feridas e Úl-.
ceras. Depois do ,; primeiro
curativo o paciente, não so-

fre mais dores

O "ESPECÍFICO ULCER"
encontra-se nas farmácias e

drogarias do Rio e dos
Estados

Sebastifto -Gallrtdb '—'mat. 8829 para
8825.

Arllndo da Silva Gomes — mat.
16549 para 16748

Mat. 23440 — Humberto Ferraz Ma-
nhftes (P. 56061|42), 120 d. periodo:
26|2 a 25|642. Art. 64, do dec-lei 240,
de 4|2|38, combinado com o art. 156
do dec.-lei 3770, de 28|10|41. (Oml-
tido).

Geralda Pena Araujo (servente cl.
"C") - 2|42 a 6|3 pa. a 30|2 a 6|3|42.

Exclusfto de cxtranumerarlos: La-
martlne Oberg — mat. 43250 para
32250.

Lista de licença para tratamento de
saúde: Mat. 17781 — Antonio Pinto
de Carvalho — 1|3 a 30|4 para 2|3 a
30|4|42.

Mat. 7413 — Antonio Lopes — 3
para 2 dias. '

Mat, 31081 — Antonio Lopes —*
163|42 a 11|9 para 16|3 a 11|.|42.

Mat. 11283 — Jofto Fernandes l.a
— 3|2 a 31|3 para 2|3 a 3113.

Mat. 27546 — Hermes Marin» —
~3 para 8 dias. '. .

Mat. 25457 — Jerônlmo Antonio da
Silva — 1|3 a 20|4 para 1|3 a 20|4|42.

Lista de abono ãe faltas: Osvaldo
Campos da Silva — mat. 15768 para
15786.

Afastamento por motivo de doença
lnfecto-contaglosa: Maria Benedita de
Lima — mat. 28525 — 25 para 26
dias.

IIEPARTAMENTO DO JPESSOAL ,
PAGAMENTO — Serft efetuado no

próximo dia 28 do corrente (quinta-
feira), no Serviço de LIgaçSo — Pa-
laclo da Prefeitura, o pagamento dos
seguintes processos: Elza Maria da
Concelçflo, Evangellna Chaves Pedrei-
ra, Maurício Monatti' Silva, Ângelo
Augusto Antunes* Teodoslo de Aze.
vedo Sena, Antonio Paixão Paiva, An-
tonio Pereira Cardoso, Manuel José
Viana, Armênio Cardoso de Carvalho,
Luiza Leite Carmelo, Maria Rodrl-,

DEPARTAMENTO «E' 
EDUCAÇÃO PRIMARIA

Atos do diretor:
Designaçfies: das professoras de cur-

so primário:
Margarida Bandeira de Melo — para

o colégio 5-3 "Santa Catarina";
Carmem Pinto Brasil — para- o co-

legio 17-8 "Pernambuco";
Maria Augusta Castro dá Silva —

para a escola 8-8 "Ercllio Luz"; am-
parada pelo art. 158;

Antonina Murat. Vasconcelos — para
o colégio 18-13 "Nicarágua";

Delfftia de Albuquerque Correia da
Costa — (licenciada), para a escola
7-12 "Edgar Werneclt", amparada pelo
art. 158.

TRANSFERENCIAS: — da» profea-
soras de curso primário:

Celi Martins — colégio 18-13 "Mar-
tlns Junior", para a escola 4-8 "Es-
ter de Melo";

Maria Ahtonieta Soares — da es-
cola 21-13 "Luiz de Camões", para a
escola 5-1 "Vicente Liclnlo Cardoso";

ATOS SEM EFEITO:
Por terem saldo com lncorreçôen,

o diretor do D. E. P. resolve tornir
sem efeito as transferencias das pro-
fessoras de curso primário:

Glcelia César Dias — para a esco-
Ia 11-4;

Dolores Barbosa de Freitas — par»
o colégio 12-8, "Sarmlento";

Aracl de Oliveira Pinto — para a
escola 10-10;

Eulina Gonçalves Cruz Esteves ->
para a escola 18-18, e

Maria de Lourdes de Oliveira • Lopes
— para a escola 9-10,

• RETIFICAÇÃO
E' para o colégio 14-6 "Bala", a

nfto como saiu publicado, a transfe-
rencia da professora de curso prima-
rio Julia Pinto Nogueira.

Despachos do diretor: Ensino Par-
tlcular — Maria Augusta da Silveira
Batista — Defiro;'

Cellna Santana dos Santos (Colégio
"General Manuel Rabelo"), — Regia-
tre-se, provisoriamente;

Alipio Augusto de Sa — Indefiro.
Foram expedidos os certificados

de registro dos seguintes professores,
Antonio Góis, José de Sousa Sobral,
Maria .Emilia Frederica Hees, Maria
da Gloria Malta» de Barro»,- Marina
Florenolo Kuneft. Samuel da. Costa
Grilo.' '

Uma personagem
Inesquecível

O Dr. R. B. McCluré, di-
retor da Cruz Vermelha na
China deacreve a persona-
gem que mais o impres-
sionou — um cirurgião ain-
da moço, que parecia um

' santo e cujo procedimento
parecia fingido — atf que
um terrível bombardeio
aéreo revelou a verdade.

O Segrede do Sono
Rápido e Reparador
O famoso autor J.P.McEvoy
ensina uma fórmula simples que
Vòcé pode seguir par» banir as
preocupações e assegurar um
sono tranqüilo e calmo que noi
repara a» energias perdidas.

Roubado às garras da morte
Quando procurava dados para o exército norte-ame-
ricano, um arrojado paraquedista caiu cinco milhas e
meia antes de abrir o paraquedas - e sobreviveu pa-
ra contar ao mundo sua extraordinária e real história.

APRESENTANDO AINDA

//Minha Amlaa Hlcka" — Sintei» do. livro de gr«nde «ueeiaa da
íl«._É "Minhi AmiB ^Flick.**. dt autoria de Mary O* Hara Um. in-

tSntíhíSôrU que narra como . profund. devo.Sodeummen.no
foi cTp». de .«e-lodom.r um c.v.l. .elv.g.m . como íl. qu.., per-
deu . vld. p.r. ..Iv.r o «eu corcel.

"O Fon-cma de C.mltérlo» - Qu.l aeriai'aquel. ¦» «j»'"'0"
¦ue .g.rrou o tímido Iv.n no Cemitério, â mei. noite. .6 « 

^"«d»
deíoi. qüe ei. morrc.e? Horripilante histeria «.cr.t. poruim .utor

eujo nome .e.pardeu - • meno. qu. • leitor »• lembre dele.

»l/ni0 íx-ranhe. Exparléncla»- Aextr.nh. experiénei. queen.inou
umT.mo„ .utor d. atualid.de . 

^™tr^,^o|.eu^etTO^diato, em vei de preocupar-»- com o futuro diatante. Um. V.Uo». HÇM

par..tÓdo.i «tr.id. d. popular aéri. "V.lh.-.e d. m.nh. expenénci.

Jd é Curavel
a Alta Pressão

Arterial
Como os médicos, cor-
tando um simples ner-
vo, podem eliminar a

alta pressSo arterial, as dores prove
nientes de moléstias incuráveis e tam-

bém.os aborrecimentos mórbidos.

SELEÇÕES
do "Reoder's Digest"
apresenta, um iodo» o» número», •
qua da melhor «• Jiublleo em SOO
revista» de todo* o» gêneros.

Se o Sr. quizesse comprar to-
dos os livroa e revistas que
contribuíram para a edição
de Março teria que dispender

3Q0$... mas "Seleções"

custa apenas

^_Ai_n__mM *& s
Í^s__!H«TTTTK_____»^^a^tesf« 
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•fc Para assinala-
ras dirigir-se uni-
càmente ao

Representai!te Geral no B-asil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, S5-A 2/ andar - Rio

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO

TÉCNICO PROFISSIONAL
Atos do diretor:
Transferencias: Do professor de cur-

so secundário Luiza Maria Lobo, do
E. E. T. P. "Paulo de Frontin", para
o I. E. T, P^_ "Orsina da Fonseca".

Do professor" de ourso secundário De-
cio Lira da Silva doE. E. T. P. "Pau-
lo de Frontin", para o I. E. T. P."Orslna da Fonseca".

Despachos do diretor: Antonio Braga
de Araujo1 — Matrlcule-se.

Martiniano Antunes Filho, JoSo doa
Santos M.ia, Eleonora Portugal Dlnl»,
Alexandre Quadrado, Iolanda Alni-ld»
da Silva — Expeça-se a guia de trans-
ferencia.

Evidencia a satisfazer: Henrique..,
Guimarães Avlla — Compareça para
esclarecimentos.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

E DOCUMENTAÇÃO

Despachos do diretor:
Of. 3 — A. P.) — Departamento

do Pessoal — CertlfIque-se, ex-oíiclo,
nos termos do Informado.

•Manuel Henrique Lima — Certifique-
te nos termos da lnformaçfto paga a
taxa de expediente relativa a certidão
e a 24 anos de busca.

Sabato Batista — Certlílque-se nos
termos da informação pagas as taxas
de expediente e dois anos de busca.

Of. 11 — T. S. — i}e,partam.nto do
Pessoal — Certlflque-_é "ex-officlo",
nos termos da inform.i;. e

• Sldnel da Cruz Seco — Certlflque-ae
nos termos da informaç&o obrigando-
se o • requerente ao pagamento da taxa
de expediente relativa a certidão e a
1 ano. dè busca.

Despachos do chefe de Serviço:
Álvaro/Borges Dias— As dúvidas sur-

gldas com a busca procedida para
atender a certidão requerida sobro a
construção de 6 predjos no interior de
um terreno à rua General Polido™

A Companhia de Seguros Noticias dOS Estados
Guanabara aumenta o seu

capital
Acre

gue" de^011veIr;"Ta„rÍ7o''Francis ,5 M|jg9 ^_fS_^S 
l_S_

de Meio. .Idallna Pals^ de 
^arv^lho. ^^êrempç^f0 
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Para estar bem seguro
procure a Companhia

inglesa"PEARL"
Rua Teofilo Otoni, 34
Telefone: 23-2513

RADIO CUM DO BRASIL
HOJE ÀS 21,30 HORAS

Mocidade, Amor e Morte
Umi peça lobrs Cftitre *Alv«, original do
Bsnvlndo Edlnâldo, pelo tlenco Uopoldo

Prólii tllre(fSo de Renato Murew

MO QUIL0CICL0I !

Francisco Nogueira,
Nogueira, Elza de Paula, Mario Maz-.
zel Rosa, Eustaqulo Ribeiro da Cunha,
João Nogueira de Andrade, Sátiro de
Sales Nunes, Olga Modesto de Araujo
e. Silva e Maria José Xavier.

Despachos do diretor:
Mario de Sousa Ag\itar — Apresente

atestado médico afim de merecer oa
favores do ( 3.° do art. 111, do de-
creto-lel 1713. Manuel Fernandes da
Sousa — Aguarde o pagamento re-
ferente ao mês de abril próximo fu-
turo. JoSo Crisóstomo da Silva — In-
deferido, tendo em vista o disposto
rio | único do art. 145, do Estatuto.
José Selxns e Jullcta de Sousa VI- '
elra — Indeferido quanto à aposen-
tadoria. Processe-se a licença propôs-
ta pelo Serviço, de Inspeção Médica,

SERVIÇO DF. INSPEÇÃO MEDICA
Exigências do chefe de Serviço:.
Etelvlna Oliveira Kller e Eugênio

Ribeiro Zanatta — Compareçam a «ate
Serviço, com urgência, José Ferreira
Dias e Ccclllo Tavares — Submetam-
aa a inspeção de aaude,
SERVIÇO RE CONTROLE FINANCEIRO

' Éslgeiicl» do chefe d* Serviço:
Maquina» Addreaio. raph Multl.rap).

do Brnall, S, A, — Cumpra exlgen-
oi» feita tm «|i|«.

Secretaria Geral de
Educação

NUIIVIÇO 1W I.X-».-I.INNTK

Atm, rin ... r.iariii gar.li
na«lin»cfl»«i O rtlralnr rtn n»p»r>

UminiO ria Wrt.Km.lin T.anl«n«Pfnll««
.i.in.l, 'r.iiliiil.lii Mim min H-iiiii., paru
ra.pniiilar paln aupartlanl» rtn D»p»r'
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Colégio Saleslano Santa Rosa — Noa
termos do requerido, n&o há elementos
nesta Prefeitura para a certidão, .obre
provar-se ser ou não o antigo prédio
n. 43 _. rua Machado Coelho o atual
n. 82; Neste particular, deve o reque--
rente dlriglr-se a antiga Recebedoria
do Rio de Janeiro. Entretanto queren-
do, pode obter certidão com luridamen-
to em livros e dooumentos desta Pre-
feltifTa aobre um prédio em nome de
Francisco de Abreu Lima. Compareça
¦no prazo de 10 dias »ob pena da pe-
rempçio. :

Maria Borlldo de Selxas Carreia —
Na forma do disposto pelo dec. 243, de
4-2-38, e edital da Sec. G. de Finan-
ças de 29-9-41, indique os anos para
a busca a ser procedida no interesse do

,que requer. ,¦,.;,

Secretaria Çeral de
Finanças

SERVIÇO DE EXPEDIRNTE

Ato do secretario geral — Exercido
de extranumerarlo: Foi designado o
esorlturarlo extranumerarlo Luci coe.
lho de Miranda para ter exerolclo no
Departamento do Contencioso Fiscal.

O exerolclo deaae serventuário é oon-
siderado a partir de 1.° de Jan.iro do
corrente ano.

nan|ia.hna do aeorettrto geral: Durval
Broeharte Marta — Autorlcp o levanta-
manto rto depósito,

Natanlel rto Raio Maoedn — ImlM»-
rido. promova, querendo, a mlltul.ao
total rta eauoan, ,.,'',

Hnolertartn Alomll ¦ ¦ fl. n _. mn.li. n
mentn n»n aati. rtevlrtamente Inaorll»,
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Realizou-se 
"ontem 

a Assembléia
Geral da Companhia de Seguros
Guanabara para aumépto de seu
Capital. Na subscriçüo figuram
nomes da maior projeção nos
nossos meios industriais e _co-
rrierclai.. como Manuel Ferrei-
ra Guimarães, presidente da As-
sociaçâo Comercial do Bio de
Janeiro, Benjamin Ferreira Gul-
maráes Filho, Coronel Benja-
min Ferreira Guimarães, Manuel
Gomes Moreira, Antonio Ribeiro
França Filho, Mario de Oliveira,
dr, José. de Oliveira Bonança, dr.
Roberto Carvalho de Mendonça,
Anibal Teixeira, Queiroz da Silva,
Manuel Antonio dos Santos e ou-
tros. Impressionou tambem nes-
aa «ubscrição o 'fato de ter sido
tomado para 'menores mais de
trinta por cento do Capital, o que
evidencia a confiança deposita-
da no futuro da Companhia. Es-
se mesmo fato foi ressaltado na
ata da Assembléia pela. sua Dl-
retorla, que para ele encontrou
justificativa no apoio que vem
dando o Governo do Estado Novo
às Sociedades do Seguros Na-
clonais. Muito embora o prazo
para o encerramento da subscri-
ção terminasse ém 23 de março,
a 10 do mesmo mês o capital
achava-se Integralmente subscri-
to e pago,

ASSISTÊNCIA. DENTARIA
ESCOLAR

RIO BRANCO, 24 (D. N.) —Por
portaria do governador do Território
do Acre, 'fói designado, como médico
clinico, para fazer, no Rio de Janeiro,
um curso de educação fislea, o ar.
Jullo Alves Portela.

No Grupo Escolar "Sete de Setem-
bro", está funcionando regularmente o
posto de Assistência Dentaria Escolar,
recentemente Instituído pelo governa-
dor do Território do Acre, capitão Os-
car Passos,
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• CONCURSO DA "MELHOR
VOZ DO NORTE"

BELÉM, 24 (Agencia Nacional) — Se-
rá realizado hoje, á noite, num dos
teatros da capital, o concurso da "me-
lhor voz do Norte". Foram elassillea-
dos há dias 12 candidatos e dentre
esses será hoje escolhido o melhor can-
tor do Pará. Este seguirá logo depois
para o Recite, onde disputará com os
demais candidatos de outros Estados o
titulo de "melhor voz do Norte".

Rio Grande do Norte
INTENSIFICAÇÃO DA PRODU-

ÇAO AGRO-PECUAR1A
NATAL. 24 (Agencia Nacional) — Co-

mo resultado da conferência recente-
mente realizada nesta capital em que
tomaram parte todos os prefeitos rto
interior norte-riograndense, alim rto
acertarem medidas destinadas a inten-
sificar a produção agro-pecuaria, rea-
llzou-se em SSo José de Miplbú uma
reunião de agricultores e criadores da-
quele município com a mesma finall-
dade, sob a presidência do prefeito lo-
cal. Nessa reunião foram acertadas me-
dldas de caráter urgente, com o apoio
de todos os que dela participaram, no
sentido da intensificação da produção.

Pernambuco
PLEITEADO O BARATEAMENTO

DAS FERRAMENTAS PARA
A LAVOURA

RECIFE, 24 (Agencia Nacional) —
Reuniu-se, ontem, a Sociedade Auxi-
lladora de Agricultura, sob a preslden-
cia do sr. Novals Fllhò, prefeito do
Recife. Tratou-se, entre outros assun-
tos, dos preços de ferramentas agra-
rias. Nesse sentido foram endereçados
telegramas ao interventor federal e ao
ministro da Agricultura solicitando sua
Interferência para o barateamento da-
queles utensílios. No telegrama ao ml-
nistro Apolonlo Sales foi Blegado que

Militar às tropas pertencentes à re-
ferida guarnicão, O coronel Renato
Pinto Aleixo ficou otimamente impres-
sionado com tudo que observou em
todos os corpos da tropa.

São Paulo
' 

COMBATE A PROPAGANDA NA-
ZISTA E FASCISTA

B. PAULO, 24 (A. N.) — As lnves-
tleaçóes que até agora têm sido rea-
llzadas por ordem do major Olinto
Franca, superintendente da Segurança
Política e Social, contra a propaganda
e os propagandistas nazistas e íascls-

( tas em nosso Estado, vôm dando oa
melhores resultados, de forma a P«>
dermos considerar-nos garantidos no
que diz respeito a possíveis Investidas
criminosas. Para tanto, . multo tem
contribuído não somente o apqlo e os
vastos recursos colocados á disposição
das autoridades, como a orientação
inteligente do secretario de Segurança
Pública, sr. Acacio Nogueira, e do in-
terventor federal, Fernando Costa.

EMBALAGENS?
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Paraná
INSTALAÇÃO DA LIGA DB DEFE-

SA NACIONAL, NO ESTADO

CURITIBA, 24 (A. N.) — A "Gazeta

do Povo" publica o programa do dl-
retorlo regional da Liga de Defesa
Nacional á se Instalar amanhã, nesta
capital, figurando entre os principais
Itens manter a Idéia da coesão e ln-
tegrldado nacional; difundir em es-
colas, oficinas, corporações, a educa-
ção cívica, o amor A Justiça, o culto
do patriotismo; defender o trabalho,
»• Industria, o comercio, artes e clen-
cias nacionais; combater o anallabe-
tismo a vícios que importem na disso-
lução dos costumes; estimular o culto
de nossos valores do passado e do pre-
sente, defendendo as tradições, avl-
vando os exemplos dlgnlficante.

Rio Grande do Sul
LIMITAÇÃO DOS PREÇOS i*

DO GADO
PORTO ALEGRE, 24 (A. N.) —

Realiza-se, hoje, a reunião da Fe-
deração da» A»aoel»ç6ea Rural», afim
de ser estudada a llmttação dos pre-
çoa do gado, .para efeito da declara-
ção de renda, cujo prazo de entrega
terminara a 30 dc abril próximo. O
preço do gado bovino e ovino foi cs-
tlmado em 160$000 e 35$000, respectl-
vamonte. Espera-se que, este ano, ae-
jam elevados para mais do 200$000 o
primeiro, e 30S0OO o segundo, em vir-
tudo da extraordinária alta registrada,
nos últimos tempos, dos produtos e

Um felizardo que...
Não tem pressa de receber dl-

nheiro ou não sabe que ganhou
a sorte grande na Loteria Fe-
deral de sábado, 14, com o bi-
lhete 8.132 premiado com 500
contos, os 2 últimos vigésimos a-

pagar e que foram vendidos no
AO MUNDO LOTÉRICO, rua do
Ouvidor, 139 — onde se acham
expostos os 18 gasparlnhos pa-
gos, assim como quase todo o

bilhete inteiro 3.149, 3.» premio
dos 500 contos de sábado ultimo
tambem ali vendido. Hoje 300

contos — Sábado 500 contos e no

dia 11 Loteria da Páscoa, 1.000
contos a serem vendidos no fell-
zardo balcão do AO MUNDO LO-
TÍ-RICO — Rua do Ouvidor, 139,

que dá mais 3 bilhetes inteiros

grátis 
'em todas as lotorias, alem

de mais t finais simp*es de bo-

nificação da Patente 104.

CMPE.'
VICETARUS!!

Co d-.adiado fórmula Komcoytitica

do Ur. l.itíiiiu (liirdoM.

o preço de dez mil réis por uma en- noa u.imos '"* .S*
xada alarma os agricultores. subprodutos da pecuária.

Minas Gerais
I VAI SER INICIADO O CALÇA'

MENTO DE ITUIUTABA
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Sergipe •
PBBP/tft^nVOS PARA AJVJMCW.

ÇAO AO NOVO INTERVENTOR
ARACAJU, 24 (A. N.) — Conti-

nu»m o» preparativo» par» a recep-
çfto «o coronel Augusto Maynard ao-
mea, novo Interventor federal no E«-
tado, Kat* aaalm oonatltuld» a eo-
ml. alio de reoepçfto nn iluatre uni*
pano; o.plUo Milton de Aaavedo, ln-
t-.venlnr fadar»! em exerololo, dearm-
bargador damili. Pr»t», prulqihu
dn TribuV»l da Aiiala.ftn; ar, Franeta-
rn i.-uii' i*'in, aeoreiarlo urrai rin r«-
l»iio, » n sr, Alvãrn Ponta» ri» Hllva,
n...|il»nl» rin ii.imiu.iaii.ii a-Iihiih»"
Wft.lvn ilo .inútil),'Rt 0

Btf*
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SELO HORIZONTE, 24 (D. N.) —
Jk se encontra confeccionaria grande
quantidade rie paraleleplpertna rieatl-
iiRrioa no o»lçamento ria oldada rie
Itulutab», enjoa trabalho» terfto Inlnln
Imadlatamnnta apn» n aaaantnmenln ri»
rada rildrlhiildnr» rt» ago» a rt» reria
rta a»gntn». A meam» Prafalturn Jft
««ii. piapaiart» onm n malarlal • n
pa»«n«l nana«»»rln« p»r» InloUr » IV
forma, por maln ria mltnilInM OH ¦«•
traria* rtn iniinlalpln, lüindO ipin.l
Hgiiariliniiln 'im. .¦..."•ni ii* ¦ iKiviii. imiii
rtar r.iiiii...i A0 iiii|.ii.ii.lliii..lii.i.

Depositários: DE FARIA & Qà.
74 - RUA SAO JOSt — 74

í Que tem seu
coração?

Com ns gotas lODASTENIIi ter» a
melhora Imediata do mal e om pouco
tempo o tratamento, As gotas IODAS-
TENIIi são remédio o calma do cora-
çfto.

Dr. Álvaro Pontes
oiRunaiA.

Av. Apnrlnln ..nricn», fll
Tnlflfnnn i ri-Mitií).
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tribunal: de segurança
A despedida do ex-juiz coronel Maynard Gomes - Os

julgamentos na sessão plena de ontem

Associações cultu-
iais e científicas

Reuniram-se, ontem, sob a presiden-
ela do mlnUtro Barros Barreto, em ses-
•ao plena, os juizes do T. S. N.

Ante» de iniciados os julgamentos,
falou o cel. Maynard Oomes, apresen-
tandgjj-uas despedidas ao Tribunal por
ter ilido nomeado Interventor federei
•m Sergipe, e agradecendo as atenções
qua. «empre recebera do presidente e
0 Juiz comandante Miranda Rodrigues
demais membros da Justiça Especial.
Em nome do Tribunal, talou, depois,
qu* saudou o novo Interventor em Ser-
glpe, realçando a sua atuação como
membro do T. S. N. ,' «V ¦

Em seguida rctlrou-se o coronel May-
nard Gomes, que foi Acompanhado ato
à porta por seus antigos companheiros.

RESULTADO ItOS JULGAMENTOS
Iniciados os Julgamentos, talaram os

O problema da higiene
visual

SERIE BE CONFERÊNCIAS TROMO-
VIDA PELO SERVIÇO DE TROPA-

GANDA SANITÁRIA,

Promovida pelo Serviço de Propa-
gando Sanltnrla, da Secretnria Geral
de Snude e Assistência e sob o pa-
troeinio do coronel Jesulno de Albu-
querque, terá. Inicio hoje uma serie
de conferências dedicados ao magls-
terio o corpo clinico munn.-tpal e irnti-

queadas ao piibllco c«n gernl e c"Ja
finalidade é focalizar o problemH. da
hlglente visual. As palestras serft"
realizadas ãs qunrtas-felrns, às 15
horns, na sala dc sessões do edifício
da antiga Cftmnra Municipal, tenoo n
duraçSo de 40 minutos. Inclusive ns
projeçfies ilustrativas. O dr. Herminio
de Brito Conde, convidado para a efe-
tivaçfto da serie de palestras, íocnll-
•arA na conferência inaugural o rc-
imitado das recentes observações que,
a respeito do nssunto, realizou em n-ls-
alo do governo brnsllelro nns Hcpü-
bllcas do Uruguai o da Argentina.

A serie dc conferências obedecerei
«o seguinte progrnma: 25 de março

1 — Introdução no estudo da hi-
glene visual; n neurastenia oculnr de
Machado do Asslz; 1 de ,abrll — II

Doençns dos olhos do periodo es-
eolar; 8 de abril — III — Doenças doj-
olhos de origem hereditária e doenças
oculares da infância; 15 do abril —
IV — Doençns dos olhos resultantes
das doenças gerais; doençns conta-
glosas dos olhos; 22 de abril — V —
Influência da proflssfto, da vida áootal,
do clima e di raça sobre as doenças
dos olhos; 29 de abril — VI — Mé-
todos de prevenção da cegueira, ins-
truçáo do povo e dos médicos.

advogados e o procurador, Clovis Kruel
de Morais, sendo ao concluir a aessao
proclamado o seguinte resultado:

PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO

Processo n, 2081, de Báo Paulo.
Acusado, Moisés Oelchman. Relator,
Juiz Raul Maehads — Deferido, unanl-
memento. Processo n. 2068, de Sfto Pau-
lo. Acusado, Masaharu. Mlymoto. Re-
lator, Juiz Miranda Rordrlgues — De-
ferido,, unanimemente.

Processo n. 2086, de Minas Gerais.
Acusado, Columbano Duarte. Relator
Juiz Raul Machado — Defeíldo o pe-
dido, unanimemente.

Processo n. 2006, do SSo Paulo..
Acusado, Manuel Borges de Sousa Nu-
nes. Relator, Juiz Raul Machado — De-
ferido, unanimemente;

Processo n. 2007, de Santa Catarl-
na. ,Acusado, Gulhlerme Unbchaun.
Relator, Juiz Miranda Rodrigues — De-
ferido o pedido, unanimemente. ,

Processo n. 2108, dc Sfto Paulo.
Acusado, Frledcrlk' Caprnno. Relator,
Juiz Raul Machado — Deferido, una-
nlmemente.

Procosso ' n. 2112, de Sil* Paulo.
Acusado, aiuscpé Fosnnclo. Relator,
Juiz Raul Mnchndo — Deferido o ar-
qulvnmento por maioria., de votos.

EXCLUSOES DE PROCESSO

Processo n. 1828, do Distrito Fede-
ral. Acusados, Mario Diamantino Car-
valho e outros, Relator, Juiz Miranda
Rodrigues — Deferido a exclusão cie
Jofto Dnntas do Prado, e Indeferida a
de Laurlnho Pereira de Mendonça, vol-
tando os autos ao Ministério Público
pnra a' devida clnsslficnção do delito,
por mnlorla de votos.

REMESSA A OUTRA JUSTIÇA

Processo n. 2032, do Distrito Fe-
deral. Acusado, Vitor Peççonha. Re-
lator Juiz Miranda Rodrigues — O
Tribunal, julgando-se Incompetente; or-
denou a remessa dos autos ao dr. pro-
curador geral da Justiça do' Distrito
Federal.

APELAÇÕES

N. 975, no proc. 1080 da Paraíba.
Apclanlc, "ex-offlcio" apelado, Luiz
de Sales Maracajà. Relator, Luiz Ml-
randa Rodrigues — Negou-se provi-
mento, por maioria de votos.

N. 077, no proc. 1933 do Rio de Gran-
dc do Su). Apclantcs, "ex-ofliclos" e
Ounthcr Franz Heirlch e outros. Ape-
lados Rodolfo Baucr e outros e Mlnls-
terio Público. Relator, Juiz Raul Ma-
chado — Deu-se provimento, por maio-
ria de votos, para absolver os apelantes,
negando-se provimento à apelação "ex-

otflclo", tambem por maioria de vo-
íos. Usaram da palavra os advogados
Sobral Pinto e Itlberê Moura.

SOCIEDADE DOS INTERNOS UO
HOSPITAL GERAL DA SANTA^ CA-
SA DA MISERICÓRDIA — BerA
realizada, hoje, às 20,30- hora», no
Pavilhão Miguel Couto, a 1.» ses-
sfto extraordinária de 1042, duran-
te a qual, usará da palavra o prof.
Jaime Pogl, que dissertarA sobre
"Dor em Ginecologia".

FEDERAÇAO DAS ACADEMIAS
DE LETRAS DO BRASIL — Sob a

presidência do ar. Carlos Xavier,
teve lugar, ontem, mala uma ses-
sfto semanal dessa entidade. Du-
rante a mesma, o sr, Alfredo de
Asslz leu um trabalho subordinado
ao titulo "O m na métrica"; o sr.
Benjamim Vieira historiou as rea-
llzaçfics relativas à fundaçfto de'
Goiânia; o sr. Aldo Delfino pro-
cedeu identicamente a propósito do
Bolo Horizonte; e o sr. Jofto Cabral
faz uma comunlcaçfio sobre a sl-
tuaçfto financeira c dcscnvolvimen-
to da Coedltora Braslllca. Sabn-
do próximo, o sr. Calozan» Cam-

pos realizara, no auditório da A.
B. I., a sua anunciada conferen-
cla sobre "Rodrigues de Abreu —

o poeta da renuncia". ______

Educação e Cultura <s>

DIÁRIO ESCOLAR
Movimento Universitário

COLÉGIO MILITAR

"Aliança Inglesa"
INICIADO O "ENQL1SH SPEAKING

MEETING", PARA 1042

A "Aliança Inglesa", organização
criada para divulgar, o Idioma Inglês
em nosso pais, acaba de dar Inicio
ao "English Speaklng Meetlng", para
1942, que tem por finalidade propor-
clonar aos alunos' um amhlente .n-

glés, exatamente como se estivessem
na Grft Bretanha.

Pnrn <sso, renllzam-se, semanal-
mente, reunlóes e conferências, entro

professores e alunus, no 2M andar
d» sua sede, ft rua Uruguaiana, H4

Gratificação de
magistério

O presidente da República assinou
decreto-lei abrindo, pelo Ministério da
Edueaçfto, o crédito especial de ..... •
10:373$300 para pagamento de gratl-
flcttçõcs de magistério a dois profes-
sores da Escola Nacional de Musica
e da Escola Politécnica da Baia.

LIVRARIA ALVES M %%
dêmicos. Rua do Ouvidor n.« 

* 6.

Relação dos candidatos aprovados no
exame de admlssfio que devem com-
parecer nesse Colégio, Pavilhão Fe-
llsberto de Meneses, afim de efetua-
rem as respectivas matrículas:

DIA 27 —. às 8 horas — Gratuitos1
órfãos: — Amadeu Carlos Reis e Amé-
rico Fluza de Castro.

CONTRIBUINTES 70 o|o — Jobarll
Barbosa Lira — Jesen Batista Santos

Jovol Veloso de Oliveira -{ Wilson
Elcsbfto Melo Castro — Almir Bastos
TAvora — Dllermando Nilo Bezerra —
Paulo Cardoso dos Santos — Aloislo
Rodrigues Moreira — Aristeu Ramos da
Mota. — Renato dos Santos — Leoeir
Oliveira do Carvalho — Édlson Tcixei-
ra de Faria — Jaslcl Correia Ferrei-
ra de Sousa — Luiz de Nascimento Fur-
tado — Wilson Carneiro de Lima —
Oscar tafalote do Albuquerque — Leo-
liam Henriques Pontes — Ivan do Sou-
sa Delgado — Dllson dos Santos Ro-
drlgues — Èdlson Paiva de Castelo
Branco e Ulisses Cordeiro Martins.

CONTRIBUINTES INTEGRAIS: ~
Hliton Jçsé Ferreira rie Lemos — Lula
Alberto Souto' Maior — José'Augusto
Araujo Drlcndl — Lund Andrade Gou-
Vela — Pedro Paulo Vargas da Silva

Jacl Garcia Ferreira — Jorge Mo-
deiros — Conrado Van Erven Junior —
José Ma'ria Duarto — Idclmo Botelho
de Mclò — Joaquim Mendes Simões --
Ilvanir Tostes Mngalhncs — Romel RI-
beiro Starllng — José Luiz Soledade
Janot de Matos — Llnaldo de Simões
Martins — Osvaldo Ribeiro da Silva

Washington Luiz de Castro — Fre-
derlco Paulo Vieira 

'— 
Paulo Cabral —

Amaurl Paulo Mala — Ellescr de Sou-

Escola Nacional de
Educação Física e

Desportos
Deverfto realizar-se, as 7 horns, as

seguintes provas dos exames vestlbula-
res em época especial:

Hoje — Ciências. — Cursos Superior,
de Técnica Desportiva (cert. dc 5.a
serie) e normal — sala 5; e Anatomia
—. Curso de Medicina Especializada —
sala 3.

Amanhft — Matemática — para to-
dos oa cursos — sala 5.

¦ _^_^

— entram no BRAHMA CHOPP
f\ melhor lúpulo e o melhor malte —que é a cevada germinada-'
>< são escolhidos para a cerveja. O lúpulo dá à cerveja o seu de-

licioso e já famoso sabor tônico amargo, que estimula o apetite e

facilita a digestão. O malte, por sua vez, é reconhecidamente unia

preciosa fonte natural de energias. São estes ingredientes naturais e

puros que, com os fermentos mais selecionados, tornam o Brahma
Chopp uma bebida saborosa e sempre desejada á qualquer hora. Ê
leve... saudável... e refrescante. Beba-o sempre... e bem gelado.

Jtr'
3&

BRAHMA CHOPP M tí
SÓ FAZ BE

EM GARRAFA
ymr

E BARRIL

sa Cavalcanti e José Carlos Viana Ro-
drlgues.

AS 14 HCRAS —¦ Contribuintes 70 o|o
2.»( chamada — última: — Enedlno

Virglllo.de Carvalho Filho — Ernanl
Vieira-de'Araujo' — Joel Florentlno
Pais de Barros e Meira de Cnstro —
José Ribeiro de Mendonça — Ivft Ca-
valcnntl Proença — Iran Carvalho —
Ítalo Pedro Martins e Walter Sodré
Correia.

CONTRIBUINTES INTEGRAIS: —
Flavio Guerra — Orlando Montzlngem

Luiz Carlos Prestos — Pedro Du-
arte da Silva Filho — Edlval Pinto
da Silveira e Jupl Rodrigues.

GRATUITOS NAO ORFAOS: — WU-
son Gll Castinhelras e ôslrls Cardoso
Labntut Rodrigues.

(a.) Luiz Máxltno Pereira de Ar,iu-
jo Junior — Capitno-secretarlo.

Escola Preparatória de
Fortaleza

Devem comparecer à Inspetoria Ge-
ral do Ensino do Exército, hoje, dia
35, às 12 horas, os seguintes candidatos
à Escola Preparatória de Fortaleza: —
José Maria Curvo Junior, Luiz Gon-
zaga Machado de Bustamante, Evarls-
to Edson da Silva Bezerra, Nel Cavai-
cnntl Qulntcln, Genes Almeida, Decio
/Moreira Gomes, Luiz Henrique Je Oli-
veira Domlngues, Carlos Eduardo Por-
to, Renato Moreira, Albino Teixeira
Pinheiro Junior, Luiz Alves dn Sousa
Ferreira, Orlando da Fonseca Pires,
Henrique Luiz Estophan, Álvaro T-cdro
Cardoso Avlla, Nelson da Oama -J Sou-
sa, Amaurl de Barros Pinheiro, Lister
dc Figueiredo, Clovis do Carmo Ra-
mos, Dejalmc • dé Ramos Caolo, Ibé
de Oliveira, Arllndo Lefto de Jesus,
Luiz Artur de Carvalho, Alnoy Huct
da Silva Regadas, Hello de Miranda
Costa Moreira, Hello Jesus Fonseca,
Humberto da Silva Guedes, Armando
cla Silva Teles, Raimundo Maxlmlano
Ncgrfto Torres, Eurico Rossas, José
Esteves da Costa, Hunald Pinheiro do
Jesus Faro, José Maia Viegas, José
Augusto Vaz Sampaio Neto, Arquinie-
des Salgado da Silva, Tasso Nazaré
Notare. Neodo Carlos Pereira, WlUIam
de Lima Rocha, Francisco. Vasconcelos
Menescnl, Artur Henrique Chaves da
Faria, João de Sousa Carvalho, Elsln
Bolson Mota, Gilberto Antonio Azevedo
e Silva, Halo Rinck Ribeiro, Leandro
Costa de Miranda, Luiz Felipe Gama
Lobo D'Eça, Sóstene.s de Almeida Mon-
tenegro, Goraldo Afonso Daemon Arail-

.jo Gustavo Lisboa Braga, Rubem Lis-
boa Braga, Maurício Carrilho da Fon-
seca e Silva, José Carlos Santos Ju-
nior Rui Vernes Ardais, Válter Mo-
reira Gomes, Adonis Rodrigues de Gui-
marães e Santos e José Aloislo Mar-

quês de Oliveira.

Escola Nacional de
Engenharia

CONCURSO DE HABILITAÇÃO

Serfto chamadas, hoje, para exame
oral, as seguintes turmns:

Matemática, às 9 horas, cafldldatoa
de ns. 43 a 63; Física, às 8 horas,
de ns. 108 a 128; Química, às 8 horas,'
de ns. 253 a 273 ò mais os de ns.
,64 a, 74; Soclolsgta, às 0 horas, de ns,
370 a 309 (l.a turma); Sociologia, fts
14 horas, de ns, 127 a 147 (2,a turma)

EXAMES DE 2.» ÉPOCA

Heallzar-se-flo, hoje, os seguinte»
exames de-2.a época:

Ab 8 horas — prova oral de exalne
vago, de Oeodesia, para os segulnies
alunos: Turma efetiva: Geraldo Rl-
beiro Vale, Hugo Soares Berford, José
Ferreira e Luiz Miranda Horta Junior-, |
Turma suplementar: Marcai Meneses
de Oliveira, Rubem de SA Nogueira,
Valdemar Esteves .Magalhães c Zelllo
Clolmann; c, cm segunda chamada,
pata o aluna Ollvcr Baratn. Topo
grafia — exame oral e prova ornl
de exame vago para. os alunos- Tur-
ma efetiva: exame oral: Carlos da
Silva, Roberto Meneses Rocnn, Rcglno
Jesus de Aguiar. Provn ornl do exo-
me vngo: Alfredo Edunrrio Velgn Tel-
xclra de Carvalho. Turmn stiplnir-cn-
tar: prova oral de exame vngo: Ai-
berto da Silva, Alfredo Paulo Cosar
de Andrade, Flavio Sacramento e Mo-
zart Alonso. Prova escrita de oxame
vago para os seguintes alunos- Hen-
rique Leopoldo Fcurmann, José Ri-
beiro da Silva, Rudã Plrajft de Azo-
vedo.

As 9 horas — Materials de Cons-
truçfto — prova oral de exame vago,
para os alunos Cesnr Ferreira Alves
e Luiz Filipe; Rodrigues Nnbrega; HI-
glene — prova oral de exame vngo

'para o aluno José de Godói Tavares,
e exame oral pnra o aluno Murilo
Lopes rie Sousa:' Saneamento -- pro-
va ornl rie cxnmn vngo, pnrn o nlu-
no que fez n provn escrita, e sxãnia
oral pnra os nlunos Jorge Leite Oue-
des e- Mnrkus Lincoln Jullus Arp Dro-
lshngens.

CHAMADOS A SECÇÃO DE
EXPEDIENTE

Almir França, Jofto de Freitas, Ml-
guel Ângelo Snyad, Delvo Prado de

| Carvalho, Adalberto de Sabóla Pita
i. Pinheiro, Alberto Correia de Amorim,

Alcides Torres, Afonso de Moura e
Castro, Fernando Pnrlsot. dc Gusmão,
Flnvinno de Matos Vanlque, Helena
Mayoffer, José Leite Brasil, Joaquim
de Almeida Serra, Joffrn Rodrigues
Pinheiro, Sérgio Fonseca de Carva-
lho, Hello Junqueira Meireles, Mtáíi/el
Albino dos Santos Queiroz, Valclomi-
ro Miccznowskv, Eduardo Jorge Faih
e Ernanl do Passo Matoso Mala.

Aviso — Os alunos que requereram
matricula e que nlndn não pngaram
deverão, com a máxima urgência,
efetuar o referido pngnmento das In-
xns, afim rie que ns suns petlçfics nfto
sejam indeferidas.

COLÉGIO PEDRO II
(Internato)

AVISO AOS ALUNOS

Provlne-se aos antigos alunos do
Inttrnato do Colégio Pedro II que,
até o dlà l.o de abrir próximo, deve-
rão ser entregues, na roüparla desse
estabelecimento, os rospeotlvos er.xo-
vitls, •

Conferências

Departamento de
Educação Nacionalista

SERVIÇO DE EDUCAÇAO CIVICA-

Programa de Edueaçfto Cívica a bel
Irradiado hoje, às 10 e às 15 horas,
por Intermédio da P, R. D. 5, Radio
Difusora da Prefeitura do Distrito
Federal:

— Acontecimento do dia: Cot-ia-
mofnçfto do "Dia da Criança"!
t II. — Trecho clvlco-llterarlo: Epl-
sodlo de uma Infância célebre;

II — O Brasil no canto de seus poe-
tas: "Maternidade", de Batista Ce-
pelos;

IV — Recreação: A precocldndo de
Rui Bnrbosa;

— Notn biográfica de Parreira de
Araujo, pntrono do C, C. E. da Escola
"Maria Braz".

Faculdade Nacional de
Odontologia

CONCURSO DE HABILITAÇÃO
(2.u chamada)

Os candidatos que requereram re-

petição de uma ou duas cadeiras, parn
a 2,« chamada' do concurso de ha-
bllitaçâo à Faculdade Nacional da
Odontologia, estão convidados a com-

parecer à Secretaria cesse estp-belc-
cimento, afim de serem satisfeitas as.
devitlas taxas.

Reconhecidas três esco-
las de enfermeiras

Assinou o presidente da República
decretoB concedendo equiparação à Es-
cola de Enfermeiras Luiza de Marillac,
do Rio' "à" Escola dé Enfei-mclras do
Hospital São Paulo, de São Paulo; e fc
Escola de Enfermagem Carlos Chagas, s
de Belo Horizonte.

Matrículas gratuitas
•Maria Margarida Bllot Tavares,

Lourival de Castro e Luiz Carlos Ro-
drlgues tiveram deferidos. os seus pe-
didos de matricula gratuita, ao gover-
no do Estado do Rio, o primeiro pnra
o Instituto de Educnç&o de Cninpo» e
os outros dois para o Patronnto Agrl-
cola de Sacra Família.

Novas escolas em Fri-
burgo e Petròpolis

Já estão quase concluídas as obras
rios prédios escolares construídos, com
auxilio do governo federal, em Petró-
polis e Nova Frlburgo. Por esse mo-
tivo, o interventor Amaral Peixoto
baixou, aos prefeitos daqueles niimi-
ctpios, instruções no vntldo de selem
os aludidos Imóveis transferidos para
o patrimônio do" Estudo, an nunl ca-
berd, daqui por' diante, íclar pela
conservação e manutenção dos novos
institutos.

INGLÊS — Instituto Brasil • Es-
tados Unidos — Rua, México, liO,
7.0 andar - Professoras americanas

Historietas
Por motivo império-

so deixamos de publicar
hoje a nossa secção de
historietas, a qual volta-
rá a aparecer já na edi-
gão de amanhã.

Serviço de Educação de
Adultos

Inlciaram-se, ontem, nos Cursos de
Continuação e Aperfeiçoamento, üo De-
partamento de Dlfusfto Cultural, as
provas de seleção e escolaridade para
todos os candidatos ã matrícula nos
Cuipos Prévio e , de . Artes Femininas,
de acordo com a recente resolução quo
reorganizou a educação de adultos.

CAFÉ AMORIM
Sempre o Melhor
Sempre o Mesmo

Em todns os bons armazéns.
Tórrofaçfto, telefone : ií-iii».

INAUGURAÇÃO SOLENE
'DE

CURSOS E AULAS
TH. ROTHIER DUARTE

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

Dia 28 de Março de 1942
ÀS 17 HORAS

AVENIDA COPACABANA, 678

Conferência pelo Dr. Mario de Brito
informados de que muitos amigos hão receberam o convite para a
Inauguração solene dós "Cursos e Aulas", comunicamas-lhes que todos
sâo cordialmente convidados, bem como os Interessados do problema

da educação da mocidade,

ÀS 23 HORAS

BAILE DE GALA
H\Sforçamoí ainda o apelo para que os nossos antigos alunos venham
buscar os convites para o baile de gata, que se reallzarA em home-
nagem a eles, verdadeiros inspiradores dessa Instituição destinada
a promover orientação pedagógica e educação «oclal do. adolescente,

Antecipadamente agradecidos
TH. ROTHIER DUARTE

SR. PAULO DE ASSI/. l-MFi-m
Ho.Je, ãs 16 horas, no audito,»
da Divisão do AperfeiçoamentoTT
DASP. O conforenclsta, quo e cliei- 2°Serviço-de Construção da Univer.,..
de do Brasil, dlsisertara Bobrc o tem,""O Serviço Publico e a Justa rernuT.'
ração". Haver* debates, -"'•*

SR, ALEIXO ALVES DE SOUSA .
Amanhã, às 20,30, na sede da u7,
Teosófica "Perseverança", sobre 0 ií
ma: "Teosofla .Elementar".

SR: AUGUSTO PERNETA _ sábsdi
ns 17 horas, na sala de conlec-ntlii
da rua S. José n. 84 - 2." ami,,
sobre a lel universnl dn' noexiatencla!
descoberta por Galileu no domínio nu
temático e -gonernllzada pci0 |Una"
dor da Sociologia, Augusto Comt-, p,.
ra todos os fenômenos, ibto é, male.
mãllcos, astronômicos, físicos, Qultm!
cos, biológicos, sociológico- e moraii
— Entrada franca.

jSR. CALAZANS CAMPOS _ BJbl<
1-, sobii
poeta j,

Faculdade Nacional de
Filosofia

Chnmndas para as provas" de hoje:
Geometria Superior — Escrita, às' B
horas — Será chamaria a aiuna" Eo-
ter Nunes Terelra.

Quimica Orgânica, às 14 horas, na
Faculdade rie Medicina — Serã cha-
mado o aluno Wérncr Gustavo Krau-
ledat.

Didática Geral e Didática Especial,
às 14,30 horas. Serã chamado o alu-
no Fnblo Crlsslumn Figueiredo.

AVISO — São cnnvidndos a ¦ com-
parecer à Secrotnrln; com urgência, os
seguintes ilimos:

Curso cte Filoíolin: Agnes Sziland,
Maria Helena Burnclt Silva.

Curso L. Néo-rLatlna: Dalsy Vinhal»
Barros, Edir dos Reis Silva, Ama
Monteiro de Castro, Helena dc Sousa,
Licte Gonçalves Valente, Mudestino
Dcloi Gibbon c Marta Burlamaqni.

Curso L. Clássicas — Alda Barbas-
téfano, Edite Wandeck Gaya, Ligla de
Carvalho Vieira, Maria de Lourdes
Barcelos, Esteia Monjardim Vlvaqua,
Pérlcles Heitor Pereira Cardoso Thoni-
pson e Eclatr Ramos de Lima.

Curso de Matemática — leda Cobas
Costas, Narcisa Braga, Marcos Gnl-
per, Mauricio Honalss, Cristóvão Dlns
Gaspar, Manuel Jairo Bezerra, Maria
Luiza Bandeira e Jcssé de Sousa Mon-
leio,

Curso L. Anglo-Germànicas — Hei-
da Lena Montenegro Muniz, uuein
Peixoto, Sara Zwelter e Herta Sol-
chet.

do, no nudltorlo da A. B. I'Rodrigues de Abreu
Renuncia".

Prova de habilitação
para Auxiliar-Aca-

dêmico
Realizar-se-á, hoje, às 20 horas,

no Instituto de Educação, à rua Marli,
e Barros n.o 273. a prova csc-lta paraauxiliar acadêmico.

Os candidatos deverão comparecer
mela hora antes da determinada, tra-
zendo, somente, caneta tinljiro com
tinta azul preta.

SR. MARIO DE BRITO - Sàbaj,
fts 17 horas, na av Copacabana ¦'
678, por ocasião da lnauguraçüo fa"Cursos e aulas T. H. Rothior Diw.
te", dlssertando sobre a importância
das atividades extra-currteulares m
formação Intelectual do estudante.

SR L. H. HORTA BARBOSA - Dj,
mingo, às 10 horas, no Templo da Hu-
manidade, sede da Igreja Positlvlm
do Brasil, à rua Benjamim Constam
n. 74, na Gloria, iniciando a exp,l.

i cação do "Culto Público Positivista".
— Entrado franca.

I SR. PENA RIBAS — Dnmlngo, l>
I 18 horas, nn Llgn Espirita do Brain

Ià 

rua Uruguaiana. 141, sobrado.*
I SR. MARIO DE ANDRADE - No dia

10 de abril próximo, no salfto clc con.
ferenclas da Biblioteca do Itamarati,
a convite do Departamento Cultural di
Casa do Estudante do Brn.sil. sobre o"Movimento Modernlstn no Urasll".

Saudará o confercnclstn. cm nome di
C. E.' B.,' o sr. Augusto de Almeida
Filho.

Instituto Osvaldo Cruz
CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO

CRSO DE APLICAÇÃO

Foram classificados no concurso di
habilitação ao . Curso de Aplicação da
Instituto Osvaldo Cruz os scgulniii
candidatos: l.o lugar, Herbert Mendii
Coutinho Marques; 2.°, Georgina Càn-
dida Teixeira; 3.°, Antonio Getalda
Lagden Cavalcanti;' 4.°, Rntil de Paiva
Belo; 5.0,- Hello Geíli- Pereira: fi», Anl-
bal Mala Padua de Andrade e Herbm
Barbosa Dumas; 7.°, Francisco da Silva
Araujo Filho.

Foram Inhabilltndos quatro nandlda-
tos, tendo faltado às provas quatro.

Exposições

VIII Congresso Brasi-
- leiro de Educação

RECOMENDAÇÃO AO PROFESSOKADO
PAULISTA

O professor Anislo Novals, diretor do
Departamento de Educação de Sáo
Paulo, dirigiu circular aos delegados
regionais do ensino, diretores de Glna-
sios do Estado e dc Escolas Normais
Oficiais e Livres, sobre a realização
do Oitavo Congresso Brasileiro de Edu-
cação e da Segunda Exposição Nacio-
nav de Educação, Cartografia e Esta-
tlstlcav. -t| r'-v

ChàmãÜcfo a'atelição para o tema ge-
ral da conferência — objetivos e or-
ganização da educação primaria funda-
mental nas pequenas cidades e vilas
do interior, na zo-na rural comum, nas
zonas rurais de Imigração e nas zo-
nas do alto sertão — c para os dl-
versos temas .especiais, recomenda não
só a remessa, ató 15 de abril próximo,
das teses e memórias das delegacias
e diretorias sobre o programa do COh-
gresso, ¦ como «tambem a apresentação
dos mais' intcrcssnntef trabalhos coro-
gráficos o escolares dos alunos.

GALERIA BERNARÜELL1 - De-
i.-erci iiiatif/urar-se n«" primeiroí
dias de abril próxtiwi. no Museu A.
de Belas Artes, com a aprrsciimçnn
de obras dos cousaçriodos nrtistm
brosileiros Rodolfo e Henrique liei.
nardellt. *

"EXPOSIÇÃO DE COPIAS" -
Diariamente, das 8 <i« 22 (torcu ti*
Assocínçâo Cristã de Moços, sob o
patrocínio da Sociedade Brasileira
de Belas Artes. •

JEAN MANZON - Fàtngfaliat m
Carnaval povulat cariaria bxH
funcionando no Cassino Copaco-
bano. **

EUCLIDES FONSECA - Quadros.
— Diariamente, das 14 ás 22 horns,
na Avenida Atlântica, n " 832.*

GERMAINE KRULL-IMENS - Fo-
togra/las. — Está iunciunando na
rua do Ouvidor, n.« 164,

EIMBELINO DE FREITAS — "El-

posição BraslI-üstados Unidos", -
Será inaugurada, no dia 1." rie abrtl
próximo, no salão nobre do Polad
Hotel.

DEIXE DE
LEBOLEM

CHOVE
BARRIL Que eu, Quáo.

nnmRCTicn
Os programas para hoje :

j

Mi

TEATROS
IF.ItnAliou . -12-6442, Cln. Pro-

copio Ferrolra, ¦ As 30 o 33 hs, •
"O Burro".

í - RlitilNA . 43-11130. Cln, Rou-
Hen, - As 30 o 33 hs, - "Su-
run! minl d mulo",

RECREIO • aa-iilii-l. Cln, Vnl-
Ur Plntn, - A» 90 o 33 lin, -
"Pnrn. do Klxn",
.111 VAI, • M-Xdll. Cln, JilliiH'
Conta, - Ai. 'JU " 33 11», • "A
Fmiiill» Fisrn-liPrn",
. 1'aiii.iim (iiiiiiin . V) vnin. •
«in. vu-in, ivii-i-inm. . A> 80
f «3 ha, - "Mnii!li;u",
.,mia<i (iaiítano • «.mn, eu,
Mimi Hrinllnicii » A» Ul »»»'»» •
"VIUV» AlPHl'»",

fl » N li 51 A »
II I N H I, A h II I A

tVhvvmm », nmni nm

i\» fnmiuiimn" » ''wiiiiü nfiiimm"

GLORIA - 22-0146. "DOCIimon-
tnrlos", "VnriodndoR", "Deso-
nhos" o "Atunlldndcs",

IMPÉRIO - 23-0346. "No Velho
Missouri" e "O Rol da Policia
Montada",-mi;nto . 32-64D0, "Tomposta-
dn» d'Alma",
-ODEON - 23-IB0B, "Melodia
Roubada",palácio . 33.nn;in, "recuado
lilil" li-llliiiliilli.-fiil llilllll,

O, If, . 43.DIH&, "o arando
Mnllni",1'ATlir; - DH-BlPJt, "(''niiinslii",
> 1'M/..* I 33 111117 "I l>. llilllliPHh
ila Mliilin Vlilii",

lll H ' lí-flW, "O M.nl'l" llll
hn|i''ll'li"p

II Ií N f II (I
•(WNTI-.NiWIIII ' -H "ofl- "fi!ll'n>
Im i|ii liJiiiMitiiuiiiln" n "Nil /inn»
flu l-nilijii" il, in* Ifl mm»!,tvmmwAmft > "w^jiiuih
imliii'11, ''Viiiliil'iili»", '7)ihií>
llllill-'1 !¦' ''AIIIMlIllillIlV'.

Ui l'l IIIIH ' ii «•')»' 'Mn, HlM|

Nanoto" e "Sublime Obsessão".
-ELDORADO - 43-3145, "Alomn".
-FLORIANO - 43-0074, "FUglti-

vos do Terror" (I, at* 14 apo,*)
e "Um petctlve Apaixonado" (I,
até 10 anos). .
-ÜUAIIANI - 32-0435. "A Em-
hosenda" (I. até 14 nno») « "Cl-

clndão Kano", .
-IDEAL • 43-131B, "Esposa a
Amante" (l, até IB apn»l « "O

Morro doa Mau» Espirito»" il,
nté io Hinifi).
• ÍRIS . 43-078.1, "Ooml)Rl«ndo
Hiplòoi" II, ui» Ifl nrinni a "Mu-
llllll- MllMHIIllIll",
,|,APA . 33-3M.Í. "Trín Almns
H.pllllllllll." Il, iiii- 14 IIIUIM "
"l'1'mnlii dn 1'npldn",
.MKTBÔPOfiB • li'«MilimlBpl»
Mii|)»ii»ii|)l il» Hwil»l"' » "TIIW«
iiiniiin d» mli"' il "•'¦• Ul "i""1'

HIMI lll', H I Vi 
¦¦¦•'iJ "llnlii

llllll llill ln,-"li II -il',. III PHI"- I
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-OLÍMPIA - 42-4063. "A Família
do Barulho" e "Senhorita Nln-
guem" il, até 10 anos)."PARISIENSE 

- 33-0123. "Pér-

fida" (I. até 14 anos),
-POPULAR • 43-1854. "Esta Mu-
lher mo PertBiioo". ,_ _ K
-PRIMOR . 43-0661, "O Gavião
do Mar" (I, .Até 10 ano») e
"Nolto da Terror" II, Mé 14

-Ilio' BRANCO - 43.IB30, "Mb*
dBmo bit Sionga" * "Alj Ame-

I'rA0' JOS* . 43-0608, "Q Mui);
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. ASTORIA - "Ob HomenB de Ml-
nha Vida". „„ J .
-RANDEIRA - 28-757B, "Nada a
Declarar V (I. «té IB nnos) e
"Onde o Ouro não é Rol" II.
até 10 anosl, ./
- niíiiA-i i.or ¦- 30-8174, "Trem
ria Luxo" b "A» Cinco Plmontl-
ilhas no ObbIb",
-CARIOCA - 38*8178, "Um Y»n-
Krn na RAF",
.OATIIMIII - 33*31181, "ÇrviíIbI.
ro dn PíHgo" II, »W 10 imobi
« "AIrloa",
. (jomhkii ¦ n-nrn. "p Mom-
uo Bllirlao" ii. »[* io »nns)
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litlquelro" o "Fazendas Roubo-
das" (I, até 10 anon).
- HADDOCK I-OBO - 48-0610. -
"Comando Negro" . (I. nté 10
anosi o "Melodia para^Tréfl".

IPANEMA - 47-7308. "A Eslrn-
da de Santa Fé",

JOVIAL - 30-0653, "Rastro im»
Tnivith" |I, nté 10 anosl e "Se-
roniita do Amor",
-MADUREIRA • 30-8733, "Pniltt
do «eu n»stlnn" » "A Bomlir»
lia M.iiiii" il, nté 10 itniifii.
-MARACANÃ . 40*1010, "Hun-
MUI' ii Anilil" (I, Blé 10 nili.Ppl.
¦ MANCOTC, . 30-0411, "Cnlllin-
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-NACIONAL • 20-6072. "Fugltl-
vos do Terror" e "... B o Cir-
co Chegou".
- NATAL - 48-1480. "Amada por
Três" e "Maria Pnpolla".
-ORIENTE - 30-1131, "Sonnn,

MnB Sabida" a "Uma Hora ds
Vida". .
-OLINDA - 48-1033, "OB Homens
da Minha Vida",

PALÁCIO VITORIA • 48-1071,"Vitoria Amarga' o "Quem nml
iiniiii mal Anil-»",
. paiiaiho . 30-1080, "O Mnrrn
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dog Drummond na Escócia" (I.
até 10 anos).
-RAMOS - 30-1004. "O Fugitivo"
e "Vôn ií Mola-Nolte" .
-REAL - 30-3497. "Bns-Fonris"
(I, até 1B anos) o "Vldn Aper-
tada" (I, até 10 anos),
- RITZ • 47-1303, "Tentação de
ZlaiiHlbar" « "Vnmos Compor MU>
Bloa". I
-ItOHAIllO . 30-1880, "Anjo dl
Plorinda" o "Noite d« Rumbu".
• ROXV • 37-1345, "ICnira no
Cni-rtAo",
-H, 1,11 IZ . 35.7460, "Um Vbii-
l"'i- iiii UAI"",
-MANTA CECÍLIA - 30-1833, "i'l-

Inln ds Ann)n" • ",,, 1* Olr-
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-VILA ISABEL - 30-1000. "OB<
rota de Encomenda" e "pnjl
n Ouro não é Rei" (I. tté 10
anos). _ .

BENTO RIBEIRO
-BENTO RIBEIRO ¦ M. Ml;
"A Marca do Zorro" (I. Ble 10
anosl s "Tornaram-me um ct'
mlnoso" (I, alé 14 anos).
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Os 100 casos dolorosos da cidade
O-, leitores oue nfio quiserem levnr p«iso»lmc|te oi seus donatlvoa aoa

..Mfret-at Indicado» poderio IraiA-lo» bo DIÁRIO DE NOTICIAS, onde serfio
Mirliidns pelo Caixa deate Jornal, ar. Joto F. Botelho, daa 9 as 18 horaa.

A rntrrca, pelo DIÁRIO DE NOTICIAS, daa Importância» recebidaa, aer/k
rtlla toHii« aa semanaa, àa segundas-feiras, entre 16 e 18 horas, quando no-
t.rko vir fi noasa reda «fio os leitores que desejarem assisti-la.der»o vir

CASO 7 5
Historia sumamente dolorosa

Nasceu aoh um atgno mau a moça que fomos açora defrontar, ao-
rrmtln Infinita e inacreditável desventura. Se nlo foi amaria o
Infância, toda a aua Juventude, teve-a ela, no entanto, mareada por
muitos aofrlmentoa. Até aoa 12 anoa, embora pobre a família, tendo
vinil» He Entre Rios, onde seu pai trabalhava, nio lhe 'faltou am-
parn. Assim que chegou à Idade escolar, matriculou-ae na Eacola
Tlriwlcnlps e ali ter. o curso primário. 

' 
Depola, porem, tudo mu-

dou. Faleceu o pai e, a aegulr, no mesmo ano, a mfte da Jovem.
Da família nfio existia mala ninguém, senão um outro filho do

casal, <i»p tomou logo destino desconhecido.
Sozinha, em abandono, a menina de entfio procurou trabalhar,

graças aos aeua principios morais, que a Impediam de aegulr outro
caminho, empregando-se numa caaa de familia ao serviço da qual
esteve longo tempo. Serviu, todavia, sempre, como doméstica, expe-
rlnipiilnndo torturas morais inauditas com a traifslção da situação
mrlnl qup leve que enfrentar, Nto se casou, por Isso. Como accl-
tur um marido dc idêntica condlçfto, ae nfio era aouela a sua con-
ilipfm Ipçitima, a condição a oue se achava com direito?

Os fados adverso* tinham-lhe reservado, Infelizmente, maior cons-
Iranfrlmenlo. Ana vlnte dois anos Incompletos, estranha moléstia sur-
Elu e maligno tumor nparcceu-lbe na perna esquerda. Andou pelos
ambulatórios públicos da cidade e foi parar na 23.* enfermaria da
Sanln Casa. Ern a culmlnanria de tudo. AH, depois de seis meses
ir Incríveis padeclmentos, amputaram-lhe a perna.

Quando saiu dn hospital, que podia fazer para viver ? Acudiu a
nm anuncio e, amparada á muletas, foi empregar-se como aeparadora
.Ir nialacnchcla num depósito ainda existente na rua Gonçalves Ledo.
Penalizados da sorte da moça, cotlzaram-se os operários numa subs-
rrlçSo piedosa, aendo-lhe, entfio, oferecida uma. perna mecânica, mas
ile bnlxo fabrico. (

Há cerca de 10 anos cstfi ela trabalhando no deposito. Ocupou
um quartinho no sobrado daquela mesma rua, n.o 70, mas o que
consegue ganhar, aleijada como é, mal chega para a aua subsistência.
A perna mecânica desartlculou-se durante o decorrer desse tempo e
lornnu-sp Imprestável. Essa Infeliz criatura, dia a dia, vê, assim,
mais precária a sua sltnaçfio. Nfio pode locomover-se aem grande
riiriruliladp. Scu desespero, por Isso, ascendeu ao' auge.

A historia dessa moça, tristíssima, como estamos narrando, che-
roo ao conhecimento dc bondoaa aehhora, a doutora Anita Ostranaff,
qnc de .tudo foz (.lente o DIÁRIO DE NOTICIAS. Partimos a Invés-
liirar o caso, e tudo apuramos conforme as Informações recebidas.

O estado geral de snude da aleijadlnha está, presentemente, bas-
tantr comprometido. Suh-allmentada, amargando as conseqüências do
seu defello físico, sem poder corresponder às naturais exigências do
serviço de scparaçflo das malncachetas, vfio aumentando gradativa-
menle ns dificuldades de vida que atravessa, e a moça vê-se na Imi-
Tiniria de maior desdita. Nfio será difícil ficar dentre em pouco com-
pletamente Inutilizada pnra qualquer trabalho, ae nfio lhe forem pres-
lados ..Ir,.ins meios de assistência.

A ilpsvenl ura Impressionante dessa Infeliz, o estado das coisas
aluais, a ameaça que pesa sobre ela justificam plenamente a inclusão
da sua historia nas colunas deste Inquérito.

Mais um dos 100 casos dolorosos da cidade.

Entrega de donativos
Conforme ficara assentado, realizamos, ante-ontem. a entrega dos

donativos destinados aos casos ns. 10, 11. 19, 21, 38, 58, 61, 64, 67,
68, 60 e 12. no notai de 406S000.

Não compareceram os beneficiários dos casos ns. 5, 9, 18, 22, 25,
26. 30. 31. 36, 42. 43, 44, 45. 46, 50, 55, 66, 70 e 71, no total de
343SOOO, os quais só deverfio se apresentar na próxima segunda-feira,
entre 16 e 18 horas.

Donativos em nosso poder
Saldo em nosso poder, dos casos que ficaram por pa-

gar, conforme ns. acima e discriminação feita na
edição de domingo 343$000

Recebemos nestes dois últimos dias:
Lllla e Diva de Miranda — casos 39 e 49, 15S000
parn cada, e caso 68, 10S000, no total de  40SOOP
TJma anônima — caso 72  10S000
De um anônimo — caso 74  50S000
Anônimo — caso 74, 5$, e caso 75, 10$, total  15$000
Congregação Evangélica de Campos do Jordão, Es-
todo de. S. Paulo — caso 65  30SOOO
Anônimo — caso 74  20$000 165S000

5046000
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SEGUNDA SECÇÃO
Km*

Quarta-feira, 25 de março de 1942

Em Pernambuco já existiu um Partido Nazista
0 número de alemães,italianos e japoneses residentes em Recife e no inte-
rior do Estado - Fechados pela policia o Clube Alemão e a Casa de Itália

IRREGULARIDADES NA ADMINISTRA-
ÇÃO DO CAIS DO PORTO

I

0 DASP pede urgência para apurar a de-
nuncia de um condutor técnico

RECIFE, (Agencia Nacional peio ne- ®reo) — As atividades dos súditos doeixo em todo o território pernambu-cano podem ser resumidas em -uma
simples e pequena reportagem devido
no seu número, íi sua pouca inliltra-
çAo pelo interior e às atividades queos mesmos desenvolvem. E' saindo quocm Pernambuco, como cm todo< o Niu-
deste, é pequena a Inflltrnçfio de na-
clonals do outros países. Território
quase fechado à Imigração desdu mui-
to tempo ficou sendo, lodo o Nordeste,
habitado por uma populaçfto brasilei-
rn, natlvn, desde os seus avós. Por
isso mesmo orlou-se, em todo o- Nor-
deste, umn expressão que, no scu pi-toresco, demonstra o orgulho, a nltl-
vez ém :ser brasileiro des habitantso
destas paragens. Assim, so,' "brasilei-
ro dos quatro costados", Isto é, tor os
seus quatro avós como biA_.llt.iros le-
gffmos, é a grande sntlsínçfio do ho-
mem, nordestino. E ser "brasileiro dos
quatro costados" nao é uma exceção
no Nordeste. E', antes, uma regra ge-
ral. A exceção é o contrario, é ser
teuto-brnsllelro, italo-brnsllelro, franco-
brnsllelro, nlpo-brnsllelro ou antlo-bra--
sileiro. Com uma população assim cons-
lll.ulda não é difícil íazír-so a al.sor-
çdo dos elementos' alienígenas, linprl-
mindo uma brasllldade cem por cento
nAo somente no Imigrante que aquf
aporta- como Aqueles que delea descen-
dem.

O JAPONÊS GEMBA
Isto nfto quer dizer, entretanto, que

os elementos do eixo nAo desenvolvam
atividades suspeitas em Pernambuco.
Eles sfto por demais ,treinndos. por de-
mms absorvidos nn sua "superlorida-
de" de raça que pretende dominar o I
mundo, governá-lo, "clvillzn-lo". Ain-
da ultimamente tivemos o caso do ja-
ponês Oomba, o melhor e maler sor-
vetelro do Brasil que dormiu em um
colchfto forrado com cento e oitenta
contos de cédulas brasileiras, amaci-
ando n dureza do càrt.ão de uma fo-
tog-afia do estado maior de divisão do
exército nipônlco em que serviu. Tam-
bem nfio obstou a que tivesse existido
aqui um partido nazista, -om camisa,
cruz. gamada e cara fechada pnra os
seus dirigentes.

Vejamos porem, quantos são. como
vivem, como trabalham, como se orga-
nlzam os alemães, italianos e jupone-
«cs que residem.em Pernambuco.

TRIBUNAL DO JÚRI

Depondo em Juizo, a testemunha Neuza Batista apon-
tou o desordeiro "China" como autor da morte de

Nelson Floriano da Silva, vulgo "Bollo"

Terminou, ontem, o sumario do réu Ulisses de
Menezes Gil, que tentou matar a sqbrinha — Foi
requerido o internamento do acusado no Manico-

mio Judiciário
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O Partido Nazista de Pernambuco, fundado em 1933 e fechado em 1938

Foi enviado ao Tribunal do Jurl, oyl
processo em que figuro como réu o
desordeiro Jorge Monjardlm, conhecido
pelo apelido de "China".

Narram os autos que, após discutir
com Nelson Flor'ano da Silva, vulgo"Bolão". "China" jogou-o do morro
da Favela ao solo. A vitima foi cnlr
ns hora do antigo Túnel da Marítima,
morrendo asfixiada por submcrsâo. ¦

O caso ocorreu no din 5 dc outubro
do ano passado, peln madrugada

Após o crime, "China" fugiu, e, nté
hoje, ainda nfto foi encontrado pela
policia. Todavia, o Inquérito correu
normalmente e, agora, os autos foram
enviados ao Tribunal do Jurl, para a
lHKtriiçfio criminal."Chia" foi denunciado p, ontem,
iniciou-se o sumario de culpn, sob a
presidência do' Juiz Mariz e Barros,

,

com .o depoimento da testemunha Neu-
za Batista, que disse ter assistido o
acusado empurrar a vitima, acrescen-
tando que, antes, não houvera qual-
quer discussão entra eles.

Informou a testemunha qué. pratl-cado o crime. "China" subiu ao mono
da Faveln. onde contou o que se pos-sara, para vanglorlar-se. Finalmente,
disse Neuza Batista que estava amea'
çnda de morte polo acusado. "China"
dissera que haveria de matá-la, caso
ela prestasse alguma Informação a res-
peito do crime.

O processo correrá os trâmites le-
gals, a revelia do réu, cujn defesa òõtá
entregue oo advogado José Ribamar.

VAI SER INTERNADO NO MANICO-
MIO O RÉU UMSSES DE ME- ¦

NESES GIL
A seguir, rcallzou-se o sumario de

culpa do réu Ulisses de Meneses Oil,
que, no din 26 de Janeiro último, áa
11,30 horas, tentou matar Zarlnl de
Meneses GU, sua sobrinha, com quem,
segundo consta dos autos, viv'a mari-
talmenle. Como Zarlnl tivesse romr
pldo as suas relações com o acusado,
este foi A sua nova residência, A rua
Severiano Monteiro n. 30, e ai, ar-
mado de um revolver, alvejou-a com
quatro tiros, que nfto a atingiram.
Apavorada, Zarlnl fugiu para uma casa
vizinha, sendo perseguida poi- seu tio,
que ainda fez mais dois tiros, sem,
contudo, atingi-la.

Com o revolver descarregado, o cri-
minoso quis fugir, e, ao ser intercep-
tado. por Galdino ,de iAraujo, feriu-o
ainda com uma faca. Afinal, foi do-
minado, desarmado, e conduzido A de-
legacia. :

Ontem, perante o juiz Álvaro Mariz
de Barros e Vasconcelos, terminou a
instruçfto criminai do processo a queestá respondendo o acusado. Depuze-
ram as testemunhas Antônio de Sousa
Barcelos, policial que efetuou a prisãodo acusado o Galdino de Araújo, queimpediu a sua fuga,

O defensor do réu, advogado José RI-
bamar, finda a Instrução criminal, re-
querou ao Juiz a internação de seu
constituinte no Manicômio Judiciário,
afim de que os peritos apresentem um
laudo sobre o seu estado de sandiado
mental.

O INTERIOR ESTA'
LIMPO

As atividades dos alemães, italianos
e Japoneses cm Pernambuco, agora,
como antigamente, estão 'estritos A
capital, Aqui é onde se acham os es-
crltorlos e casas comerciais para ven-
dagem de maquinlsmos, pouco c.vlstin-
do de japoneses. Em Paulista, muni-
ciplo sitwido há poucos quilômetros tle
Recife, há o maior grupo, a mnfor
concentração de alemães que so con-
gregam na Fábrica de Tecidos Pau-
lista. Sfto 49 os súditos alemães queell trabalham para um grupo d_i ope-
rario» brasileiros que sbma quase dez
mil.

No resto do Interior a ausência do
eixistas é quase total. Por isso mesmo
constitue um acontecimento o apareci-
mento de um deles. Os seus nomes
próprios, arrevezados e duros, são logo
esquecidos pela população local. O cs-
trangeiro passa a ser conhecido, quan-do se demora na localidade, apenas
pela designação de "o alemão", . "o
japonês", "o italiano" ou o "gringo"j
Não existe, assim, infiltração de iíú-
ditos dos totalitários no interior de
Pernambuco. Apenas alguns dos 148
religiosos alemães registrados nó Ser-
vlçô de Estrangeiros da Secretaria de
Segurança demaiidnm, algumas vezes,
o «Interior para dirigir Igrejas católicos
distantes da orla marítima.
NO COMÉRCIO, NA INDUSTRIA E NA

,. AGRICULTURA ,* ,

hi fiscalização. O Serviço do Re-
glstro de Estrangeiros, por exemplo,
foi levado a efeito, em Pernambuco,
com um grande adiantamento sobre
os prazos marcados para a sua exe-
cução.

Desde que começou a guerra e mui-
to antes que o Brasil, adotando as
conclusões da Terceira Reunlfto de
Consulta, rompesse relações com us
países do Eixo, a policia pernambu-
cana redobrou-de atividade na íisca-
IlzaçAo dos elementos suspeitos. Por
Isso mesmo qualquer tentntiva dessea
elt-mentos no sentido de atuar em Per-
nambuco tem sido sempre rechaçada.
Eles encontram obstáculos Insuperáveis
por parte do aparelhamento policial
do Estado. Não sfto raros os casos
em. que a policia tem reenviado aos
portos de origem estrangeiros perl-

gosos que aqui tém tentado dcsein-
barcar. Esses ' casos vérg rareando ul-
tlmamentc? parecendo qUe os centros
dirigentes desses elementos Já se con-
venceram da inutilidade de tentar ope-
rar em Pernambuco e para cá dei-
xaram dé enviar seus emissários.

PARTIDO NAZISTA
PERNAMBUCO

EM

Tfto pequeno número dc alemães e
tão enérgica açAo policial não impe-
diram que, quando isto era possível,
os alemães se organizassem fm par-
tido político. Realmente, por mais
estranho que pareça, existiu, cm Per-
nambuco, um "Partido Nnzlst.n". Este
foi fundado em 1933, tendo sua scoe
no município de Paulista, onde traba-
iham aqueles 49 alemftes já citados.
Organizaram-se, atuaram, tiraram ío-

tografias. Com a extinção dos par-tidos políticos, em 1938, a organiza-
ção foi fechada, apreendidos os teus
objetos de trabalho, bandeiras, emblc-
mas, fardas, livros de atas, íotogr.a-
fias como a que serve, para ilustrar
esta reportagem. O "Partido \»?.ls.
tf." cin Pernambuco era dirigido, en-
tão, por Erwln Walk, alemão que nüo
se encontra mais aqui e sim, segun-
do parece, aguarda ai no Rio parncompartilhar o destino dos diplomatas
e iunclonarlos consulares das nações
do Eixo.

Tambem existe, aqui. um Clube Alo-
mão e uma Casa de Itália que reali-
zavam festas com preponderante com-
pareclmento de brasileiros e que ul-
tlmamente, após o rompimento de re-
lações, foram fechadas pela policia o
assim continuam.

Hâ tempos, o condutor têcní-
co Silvio Belchior Amarante, da
Administração do Porto do Rio
de Janeiro, representou contra
atos dessa mesma administra-
çílo, Como, entretanto, até o pre-
sente nilo tenha havido tolução
para o caso, aquele servidor aca-
ba de reclamar providencias ao
Governo.

Ouvido a respeito, o D. A. S.
P. esclareceu que, efetivamente,
eni oxposiqfto de motivos aprova-
da pelo Chefe do • díoverno, su-
gerira a instauração de processo
administrativo, afim de apurar
as Irregularidades aponiadas na
aludida representação o outras
ainda porventura ocorridas na
Administração do Porto. Nessa
ocasiílo — acrescentou o mesmo
Departamento — foi proposto o
encaminhamento dos processos
ns. 5363 e 5792, de 1941, que con-
têm a representação ao Mlnls-
terlo da Viaçfto e Obras Públi-
cas para os devidos fim, o que
foi igualmente aprovado».

Entretanto, essa providencia
iiSo foi efetivada, nao obstante,
despacho do presidente da Repú^
bllca, conforme se depreende da
alegação do interessado, segun-
do a qual os dois processos ainda
se encontram na Admlnldtraçã.0
do Porto.

Assim, restltulndo o novo pro-
cosso com esses esclarecimen-
tos, o T>. A. S. P. opinou por
què o mesmo fosse enviado ao Mi-
nlsterlo da Vlaçfto, afim de ser
Juntado aos autos do processo ad-

FUGIU DO COLÉGIO
MILITAR

Sexta-feira última, fugiu do
Colégio Militar, sem motivos jus-
tiflcavels, o menor Enéias Au-
gusto de Aguiar Almeida, de 16
anos de idade, cor branca, nariz
atilado e rosto comprido. O me-
nor é filho do sub-tenente do
Exército José Morais de Almeida
e da sra. Donalina de Aguiar Al-
meida.

Sem noticias de Enéias, até
agora, seus pais fazem um ape-
lo, no sentido de que qualquer
informação sobre o paradeiro do
jovem seja dirigida a um dos se-
guintes endereços:

Rua Um, n.» 28, Vila Mititar;
Regimento Sampaio, tambem na
Vila Militar; ou ao telefone n.°
48-9258.

ministratlvo jâ em andamento na
Administração do Porto, devendo
a respectiva Comissão' de Inqué-
rito tomar urgentemente as me-
didas necessárias, apurando a«
denuncias e irregularidades apon-
tadas.

O chefe do Governo aprovou
esse novo parecer do D,, A. S. P.,
devendo assim o inquérito prós-
seguir sem demora.

Um hs

Na agricultura eles não existem tam-
bem. Nem mesmo os Jnpon2ses, nota-veib agricultores que são e que lantoaproveitam, em São Paulo, essa espe-clalldade .para "cercar" os locais estfa-tégicos, não se deram bem aqui. Algu-
mas famílias mandadas vir de SãoPaulo paro Iniciar a Colônia de Hortl-
cultores de Bongl, nos arreaores do
Recife, pouco tempo depois regressa-
vam ao sul, ficando *i trabalho a car-
go de caboclos da terra. Taivez  é
possível — não lhes interessasse o lo-
cal, um local tranqüilo do trabalho o
exclusivamente de trabalho, longe de
fábrícns, quartéis ou quaisquer outros
centros estratégicos. O certo é queelct. regressaram pouco • tempo . depoii
dí terem chegado

Na industria e no comercio é onde
mais se encontram alemães e itallá-
nos. Os alemães daqui não são,

trial era o líder fascista em São Paulo
Em sua residência, guardava grande parte dos arquivos da socie-
dade "Dopo Lavoro" — Congregam-se os estudantes baianos para
o combate ao "quinta-colunismo" — Uma iniciativa-do Departa-,
mento de Saúde do Estado do Rio — São Paulo e a lei de con-
fisco de bens dós súditos do Eixo — Reunião dás sociedades mé-

—'¦ — dicas culturais —

Não ficou provada a
acusação

Absolvido um eletricis-
ta, acusado de haver fut-

tado uma máquina
fotográfica

O Juiz Euclidps de Oliveira AU
ves, em exercício na 4a Vara Cri-
minai, absolveu, ontem, o eletrl-
cista Pranclsco Monteiro Torrea
Pilho, processado sob a acusação
de haver furtado, em dia de no-
vembro ,do ano passado, do ln-
terior de um automóvel, estacio- •
nado à avenida São Sebastião,
uma máquina fotográfica, avalia-
da em 1;500$000.

Denunciado como
cuiàndeiio

Disse o acusado que agia
com intuitos humanita-

rios e religiosos
O promotor Cordeiro Guerra, da

8« Vara Criminal, denunciou RI-
cardo Vieira de Azevedo, como
curandeiro.

Segundo a denuncia oferecida
pelo representante do Ministério
Público, o acusado foi preso em
flagrante por investigadores da
D. G. I., quando, em sua resi-
dencia, à rua Rodrigo de Brito
ri. 9, no dia 19 de fevereiro últi-
roo, às 17.40 horas, atendia a
Domingos Ramos, ^propondo cura-
lo de fortes dores de cabeça, por
melo de rezas.

Interrogado pela policia, o
acusado declarou que agia com
Intuitos humanitários e religio-
sos.

Como testemunhas, o promotor
arrolou Domingos Ramos, Antônio
Vicente de Moura e José Lacerda
Morais.

fiam ileslino ao Território do "Acre,
l'»rtlii, pr.lo avião da "Pnnalr" quedflxiiii n Hio ilia I» íiltlmiv, àa (I ho-
r«« ila manhã, o ar, Dirceu Fnntnii-**• -.crânio cnmeroial dn Inutltiilo
Medicamento, entabeleelniRiito oleittl»'"" miliihii-inl da «apitai da Hio Pau-
«?: N" Mnl viagem de rair«»«o, o ir.
nlrceu vlHlIurá toilol »t filinto d»-
1'ii'Ih ImpnrUnlii nn._i.ilzai.AQ imoli).,"•I, InnUIrmlni no nnrto (lo pala, O'"'»•• Hwi um in.p_t.ito do emliarqiir.

Inspetoria do Trabalho
INFORMAÇÕES E CONMKMIUN
Uma fábrica modernamente orl-ontada o negurn nn defeso de scui

intorosses imedlntos mnndn Instruir
os seus empregados, novoa e nntl-
gos no que diz respelin a ndrlen-
tns (jun provoco a complicada ma-
nuliiarln moderno o a dnençnn Im-
tildou por r.onioeio nom miljoton-ciou Irtxirnn fl mlerolilniiim,

prlam.erte, Industriais nu operários.
Somente na trrande Fábrica Paulista
é que eles, cm niimero reduzido, como
se viu, -se envolvem com máquinas. Of
Italianos dedlcnm-se mais à industrio,
tendo fundado, desde '.onços anos,
varias fábricas, que progrediram muito."
São principais Fratell Vlta, R. Ad-
dobbat, Renda Priorl & Cia., a pri-meira de bebidas sem álcool, conhecida
em todo o Brasil, a segunda de fiação
e a terceira de bonbons, todas tendo
demonstrado sempre a maior integra-
ção e a maior identificação com a vi-
da, as aspirações e o espirito dos nor-
destinos.

S. PAULO, 24 (A. N.) — No
intuito de combater os maus ele-
menton e anular os efeitos cie
qualquer propaganda contraria aos
Interesses nacionais, tanto o
superintendente da Segurança. Po-,
litica como n riplegado de Ordem
Política, sr. Ribeiro ria Cruz,
têm-se desdobrado om esforços
ingentes, efetuando diligencias a
todo Instante. Investigações rea-
Usadas, apontaram o industrial
italiano Augusto Plzzati, lider da
sociedade "Dopo Lavoro", como
um dos prppagandlstas do ''fas-
cio" nesta capital. Guardava ele
ém sua residência, uma grande
parte dos arau ivos da, referida
sociedade. Ali se encontraram,
tambem, ficharlo, livros de áta,
talões de recibos, revistas e li-

pro- ' vllos rle propaganda' fascista.

Ag COLÔNIAS DO EIXO
PERNAMBUCO

EM

Essa falta de, maiores atividade* de
membros dos paises eixistas na vida
econômica pernambucana Justlflca-ss
pelo reduzido número de súditos aqui
residentes. Pernambuco, pelo liltlmo
recenseamentn, tem uma população
aproximada de três milhões de habl-
tante». Para essa massa de populaçáo
existem 571 alemães, entre os qunl»
-IH mulheres e 146 religiosos; 420 iu-
lianos, sondo 118 mulheres e 34 reli-
glosos, e somente 13 Japoneses, dos
quais b mulheres. Assim é pouco mais
do mil o número de súditos alemães,
llallnnob o Japoneses espalhados p«'lo
Estado inteiro. Into não, quer dizer,
porem, que, nlgumns vezes, não oxls-
Um, entro elos, elementos suspeitou.
E' bonv citar, novamente, o casa do
sorvoiclro Oemba, que era oficial do
oxároito ulpAnlco. Por Isso mesmo a
policia está sempre alerta e vigilante.
Aqui não haverá mirpiooHO.., ' ¦

A AÇAO OA FOMCIA
A policia pernambucana mereça, ti

Já o conquistou, o respelin do tnil.i
K pnpulnçftii. A suo ação é sóbrio,
comedido, li' inominável, porem, no
0110. nção do vigilância u iiiniiulen-
ção do ordem. As ntlvldudn» dos tt-
trongolros, oqul, nin convonloiitemon.
t» vlglndní, Não há npressftfl, mas

Igualmente foram encontrados
um diploma de*ionra. de ex-com
batente e duas medalhas de- con-
decoração. Todo este material foi
apreendido pela. Superintendência
da Segurança,, Politica.
CONGREGAM-SE OS ESTUDAN-

TES
SALVADOR, 24 (A. N.) — Os

estudantes da Escola, Politécnica
da Bala, acabam de organizar,
naquele estabelecimento, a "Co-
missão pela Defesa Nacional",
destinada a colaborar com o go-
verno'da República na defesa dos
Interesses do Brasil contra òs
Inimigos da nacionalidade.

Falando à Imprensa, sobre as
finalidade da nova organização,
seus componentes declararam que
sua ¦atuação se fará sentir jus-
tamente nos setores onde nfto
pode atuar, com igual sucesso,

a vigilância governamental, com-
batendo a ação surda do quinta,eolunlsmo nas escolas e pedindo
o afastamento dos professores
que se valem da cátedra, para, fa-
zer propaganda, de doutrinas anti-
brasileiras.

Os estudantes de engenharia
lançaram um apelo aos colegas
das demais escolas para. colabo-
rar nessa obra de finalidades pa-triõticas.
COMBATE A "QUINTA COLU-

NA", NO ESTADO DO RIO
O Departamento de Saúde do

FJstado do Rio, por intermédio d9
sua Secção de Propaganda Sanl"
taria, aca.ba (le tomar uma Inte-
ressante iniciativa no tocante a
divulgação de suas atividades e
ao combate à "Quinta Coluna".

Trata-se de um boletlin qusestá. sendo distribuído, gratuita'
mente, entre os escolares, pela
referida dependência da adminis-
tração fluminense, contendo nu-
merosos conselhos, Ilustrados', so-
bre higiene e sanitarismo.

Acompanha esse boletim um
pequeno cartaz, onde aparece a"quinta coluna" toda quebrada,
representando a traição, o des-
peito, a ignorância, o derrotis-
mo, o pessimismo e qutros ele-
mentos utilizados . pelos sabotado-
res internacionais.

Uma outra coluna, à parte, con-
tem dados sobre o Brasil e suas
forças armadas. Ao seu lado, as
seguintes palavras: "Colahore,
aprimorando a sua educação men.
tal, para cofnplnta destruição da"Quinta coluna", onde ela exis.
tir".

11 ELEFANTES FLUTUANTES"
Os segredos da defesa anti-aerea da Inglaterra revelados num filme espeta-
cular, 6/-feira, no Cineac Trianon, filmado entre os devastadores ataques
do» "Stukas" - No programa "Rebola a bla" um "short" sobre o sensacio-
n»l ioüM de "Bola" em que se medem famosos campeões, curiosidades do
mundo, noticiário sobre a guerra, aventuras inédilHs e atuslldade» "0 Globo"

— \f 8 Pi__.Fili.i« D, F. B, —

BRASILEIROS QUE REGRES-
SAM DA EUROPA

Voltou do norte do país a. caravana de
engenheirandos ganchos

A bordo de um iranuatlAntlcn
brasileiro rlmgado, ontem, rií
1/lnboa, viajaram para o nin ai»
gnnn branllalrna qua aa achavam
na Europa, agora regressando arf»
vlrluda da podlqflo tomada paio
gnvamo do nosso pai» em fana
ria slIimçHo Inlarnacional, JiJnlr»
o» mtlfflõf figura o asMirianl»
nnnftld íísclng Mullar, naanirio
am Mliiíiiiüiiiii a da origem v<i-
niAnlng, o oil») sn «niwnirav» na
HllVlilll, AlulHHMllll, l'li||i'lll|||i|il
um muhii iln iiuirnioH imiHiiiuni. a
l'1'OlHHllli ''lllll' /...lllll, ||IU.'I|H
Iii, OI.0 ii.-i.|i|Iii UM í.l.ili i'lli,i I» Hl)
lllllllll Qàfl AkIh.i, e*-fimi'loi)«|li)
riO i'mi..'ll».lu lll) Ki.i.-ll i....|i.iilii
p\i\hi\» Iimi'i>tu.

Pe\u m»»inu iiuIiíhiI» rio Mwl
Hmnllnlin vtyjmi il» lenivitmi un
H\» HmnAti iin Hni i/om pi_i..mi.
Mritf nmiiHiili-11 nili unihu ihviiiut wm mim» ini »/*>

sll, Kfisn embaixada, chefiaria
pelo engenheiro Gaspar Pardo
Reis, è Integrada palns engenhei,
mudos Vlntorlo Lemlasan|<, Car-
loa Henrique Slagnian, HJdsnn LI-
ma, Casamlro Mimaslíl, JiJurlen
Trlndarla Alves, Wgldln fíeivi
Filho a Alfredo WIllenH, Os uri*
genlielranrins visitaram niirlliba,
fl/to Paulo, Belo Iforlnonl», Pirfc»
porá, ilonsfllrn da Pala, Palrnll>
na (Peinamliuro), iinttn .f(e.ii'A.i
Ji'i)iIhI«íí«, ,.ní)ri pouso* e Pinlfe,
onri» lom»r_i.ii o nwvlo ria ra»
grmo,

fnl i/ioilii'oi |i.issaifiriro rio PA»
IWtlt IIHllOHHl O Hl1, _j'«!iIhii pa>
ittliii i.i/Hi iluvnln ii mm líflriMHl*
wiiuiliiMilmi.ííiii*! mili nu tini ii i h»
\imtv^iili\n ntlti l}nfilD\i()i Itmto
ll|IIO|il«l|ll ijlll. lllijUllít fim lll<:
miiiimwfipt il» •«»'(. t>i">i>f m
iim 4» UHlth

SAO PATTI.O E A LEI DE
CONFISCO

Pela manhã de ontem, ' esteve
no gabinete do ministro da Fa-
zenda, tendo conferenciado lon-
gamente com o sr. Artur de Sou-
sa Costa, uma comissão integra-
da. pelra srs. Gastão Vldlgal.
presidente da Associação Comer-
ciai de São Paulo, representan-
do o comercio; Roberto Simon-
sen e Carlos Pinto Alves, res-
pectivamente, presidente e vice-
presidente da Federação da In;
dustrla, representando a indus-
tria do mesmo Estado; e Carlos
rie Sousa Nazaré e Flavlo Rodri-
gues, presidentes, respeetlvtimen-
te, da Bolsa de Mercadorias e da
União dos Lavradores de Algo-
dão, representando os meios agrl-
colas.

Essa comissão, enviada pelo
Conselho de Expansão Econümi-
ca de São Paulo, foi designada
pelo Interventor Fernando Cos-
ta para tratar junto ao titular
da Fazenda de assuntos referen-
tes a aplicação no vizinho Esta-
do, do decréto-Iei n." 4.166, que
riispfíe sobr.e o confisco de bens
pertencentes a súditos dí paises
do Eixo.
REUNIÃO DAS SOCIEDADES

MÉDICAS CULTURAIS
A Sociedade Brasileira de Uro-

logia, em sua última sessão or-
dinarla, resolveu promover Uma
reunião das '.ociedadea médicas
culturais, afim de significarem o
seu Irrestrito apoio à oritação
traçada pelo Governo da Repú-
bllca em relação à política ex-
terior do Brasil..

Nesta conformidade a Socie-
dade Brasileira de -Urologia re-
solveu convidar os presidentes
das antldaries médicas de nature-
za cultural, demais diretoras e
associados *m geral, para a re-
unlfio que terã lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 rio março,
ãs 21 horas, na sedo do Sindica-
fo dos Médicos do Rio do Janel-
ro, A, Avenida Rio Branco, n,°
183.

A tribuna eslarã franqueada a
todos os quo, convidados, com-
parecerem.
PriOVA IMEDIATA DA NACIO-

NA MD A DF, *
B, PAULO, 2t (D, N,) — O

BlndlcBtn dos Pannoa feu rilat.rl-
biilr com na Jornais, a. seguinte
nota i"O Blnrilnaln rios Banrms do Jüs«
indo rie flflo Paulo poria a todos
quantos mantinham «nniss <w
ifiiinM, di.pA«li.'.s ria llliilos ou
¦viiiiirnn ria rpialquar eapenlsi nos
eslAlialanlmenlns hannarlos riasle
ki iihIu. i|oi' hos niasmos aslahs''
jfH/iíimiin» fai|flin a provn Inif»
1'1'ilM 'li' SON lm. Iiiinillil.i'1' . I)
plfllli Iflllllir «Ir ulHUMlili i||l| ')%
uniu 'ii m'»m niliniiii.li. ni. riis>
pn»lij0i>w rio _1a<wl0fj*. iii tiWi
ris Vi t\n rorrtoila nm, nu piiHo
Mftwtis h oiirlpK/lo i\nu Iíhuiwi
I)hiIih>)i,Ii)i MlJbãlffljflMnifll iln tlm
rUuHi nu Imin- ila iiviníti) J»l»"
(ooojc » lli.lii.oos «joi mi \im\tnti
liililwin» n uligii 4". » ris |iii>iji
ii Immvimiii* u uim »» imum
U MHíH W
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No gabinete do ministro do Trabalho estiveram, ontem, delegações
dos sindicatos patronais e operários do Estado do Rio, realizando
assim c- sua primeira visita ao sr. Marcondes Filho. O flagrante acima

foi fixado quando o ministro era saudado pelos visitantes.
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O poste de luz elétrica
Os senhores pensam que conhecem muito bem. um poste tte

lus elétrica, mas, na-realidade, quando muito, podem afirmar que
o conhecem de vista e. portanto, superficialmente.

E' bem verdade que um técnico de fundição ou um químico
competente estão em condições de saber qual a constituição intima
dum poste, apontando fortes os elementos que entram na sua com-
posição.

Mas esses elementos não são suficientes para que alguém se
gabe de oonheoer intimamente'o poste de !us elétrica.

Um médico, qu* é chamado para socorrer um enfermo, pela
primeira vez, está autorizada a supor qua conhece a constituição
intima do seu crganismo. através dos estudos de anatomia, de Me-
tolagta de fisioloaia ou de química biológica. Entretanto, esse mé-
dino é o primeiro a reconhecer que não conhece aquela novo
sliftllte, ,

Há pessoas, nom as quais nris 'convivemos, 
Inlando-lhes ataria-

mente, que não chegamos nunca a conhecer, __.' que a alma fttt-
mana, nomo n bolso de padre, tem mistérios in son daneis,

Oom o poste tln íw* elétrica se passa a mesma nolsa, JVri» pode-
mn* nnnhener a /linda até a proporção tios metais que entram nn
nua llgn Nós podemos ncscrever-lhe, com Ioda a pienlsflo, o ««¦
pnntn físico, ns rilmeiisfies, o peso n n durem, Mas, toesoio assim,
nãn podemos tomar a liberdade rie afirmar que eonlltioemoi multo
hem o poste rie lnn elétrica Nn renllriarie, nós riesnonhenemos Mal*
mente ns /nrons que atuam sobre ele e' innnrama* pnr oompleio a
sim nuYprtisnàtiítd oapaoidndt) tie resitiennia.

Aquele» que ditem qun enaltecem muito bem um paute titlm niéiti-v tippnns riemniislrnm que o noilHiBiin multa mnl,¦--• Man que Uitwwi, n/lnnl, o enulieiUmeiila ri» um «out1» d*
lim ehlrlrn-}

Intntmn iimiiln, fwirqur n »o««o nn minha nn nldn «nin Plieinile pmlfH rie lu» rttlriui t> mU tfitiuhinnn rietiirmiiiiiuiiiinnenlti napuni nli mn tuliHi fiumii »' umitln im\m que e*la nll iimlndn, nlim*luindiiAiin, l\ÓtrUI'Q\tlOin$l\tt imnvfi, i
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REFUGIO
O novo fyà*$L&rortep'''pr'0 f& atros
titular da Pasta da Agricultura (at. M.
Agric.) e Cidade de Lages (nat. DFB)

Jf 'nont 58.8178 jjj

_MAÇA SAIN2 ptfl\ ,0

CARIOCA
V Aniversário

'O programa inaugu-
ral do Cine Carioca
será considerado con-
vite, para uma pes-
soa, no dia do seu
primeiro aniversário,
26 de março corren-
te, em qualquer sesão

Novelização do filme da
RKO Radio "O homem
gue vendeu a alma" pro-duzido e dirigido porwilliam Dieterle, extrai-

do da novela "The Devil
and Daniel Webster", de
Stephen Vincent Benet

CAPITULO VIII
Jabez Stone constrói um palácio paraBelle Dee...

osNXelanos°H0n ?Ua?e ,ao '""-inarem
tazTa.1. ,1o terrível contrato, Ja-
tí t ?el e vlvl*"n Juntos, publlcamen-' 
tuõJ^nràximn61"^ Um *"""» 

™S-
t.uo5o, próximo à sua pronrla 'citKn

recusado a viver nessa casa, onde sa-
Lroii» 

eSTflt„am res«vadas'novas' ver-
Jate ir, 

°'„rparemy nSo P"ocupou
iSSSfi Sle era a do*"a da casa A«opiniões dos vizinhos nada significavampara Jabez, uma vez que os t nha nrn.sos por contratos mesquinhos ecruélS¦«¦"esTecr 8te?T fa2,a «WS
M";.,J,f stone organizou
mã f £.,para .'"""R"™*' sua novaoasa. E, para restabelecer o seu pres-tlglo, resolveu convidar Daniel Webs-t«r. A presença de Webster assim
BSíb-V"ti.?*' ^ia 'uma ^hí "eiS
tação da sua vida licenciosa. Justa-
Sm w?KtU.rta 2" Mary httvla faInd°com Webster. A conselho do grandehomem ela decidiu-se aparecer na 2-
?£.£ V reCeber 0B envidados do es-
?fS ' Po.rem' nlnBUom apareceu. A't?.S£h.encheu-se deP°ls de pessoas es-
rtnri., ,qUJ* m2ls Par"lam almas pe-
?ou «' ?Jw **U inferno' Belle «xpll-
r»^„l Jabez que eram seus amigos...
S'Í?;?'Sí ,:onheí,1<lo de Jabez era o usu-
mí£ 

*!tevens' stevení subitamente to-
£™& e 5Svor' Jqufs' num supremo es-
l%Wi u víti,ína de arrependimento, sal-var Jabez Stone e lhe confessou saber
ÜSSSRv. d.° s.e" -•'"'¦eiro porque elepróprio havia tambem caldo na mos-ma ciada. Stevens falou da espan-
IS,,!, ,° de llma a,ma condenada aviver eternamente nas trevas, e, com•ua eloqüência, conseguiu comover eaterrar o coração de Jabez... Jabezteve medo. Pela primeira vrjz, em seto
ft~ j pens*"u fl»6 estava próximo ollm do contrato e pensou em seu li-Uio. Olhou em volta e' seus olhos sepousaram em Mary e Belle... A ultl-ma ria sinistramente, enquanto asse-
SiU«ra.V-a. 1 ¥.ary (,ue a sua presençaan era inútil, pois nunca conseguiralibertar o esposo da sua Influencia...Depois Belle se aproximou de Stevens•, apesar dos protestos do usurai-jo,ela levou-o ao centro do salão o sepuseram a bailar, confundindo-se comos demais pares que dansavam umaflansa estranha, violenta e macabra.¦ Naquele momento Daniel Webster ara-Teceu. Ao ver aquela cena fantásticarepugnante, e depois de haver vistooí contratos que Jabez forçou os vi-slnhos a assinar, Webster recriminoucom violência a conduta de Jabez."¦tone achou que Mary era a única«JUlpada daquele insulto e, livido de•«lera, po-la fora de casa...' Marysaiu com Daniel Webster, disposta anunca mais voltar... Dentro, a dansa•febril continuava... Jabez Stone, de-•esperado com a certeza de estar per-dido, correu enlouquecido para a árvore

tentou derrubá-la... Porem, Scratch
je apresentou novamente: — E' inútil,Stone... Temos um contrato que está
para vencer... — Vejamos o contra-to; creio que está tudo cm ordem...X, ao desdobrar o papel maldito, saiu

. fle dentro dele uma mariposa prota., Essa ê. a alma de Stevens, o usurarlo(jue acaba de me pagar a aua divida,disse Scratch. — Impossível! — excla-
rnou Jabez Stone.^Stevens está dan-«ando com Belle... — Estava, corrigiu¦Scratch, agora está morto ali no
çnso... — Piedade I — gritou Stono.
¦sse pacto e infame... Aproveltaste
a minha miséria o desesperaçáo... D6-me outro prazo para corrigir meus
•rrds, mesmo que depois tenhas quelevar a minha alma maldita... O diabo
pensou um pouco... — Bem, Stono.
Vejo que é covardo. Posso llvrar.-te do
Sapto 

ee em troca me deres a alma
• teu filho.

Caíra Stone noutra tentaçán ?
8era capaz de entregar a alma
de seu filho para salvar a sua ?
Leia amanha nanta Jornal a. con-
tlmiaoâo desta historia ciírlofia,

O Carioca prepara a sua
nova temporada dc

grandes lançamentos
OompisUniio nitiiiiiiifc o i,i.ii nrlmelrií•nlv»r«»rlo, n narlnca Julga msls «tnfi» -iporiiiiui n momento d« irswr »BOIillt-o o seii "plano df» Imigsmuiiioii"¦psr* » nov» limpomni oiniimitoiiM»

rflo», Inli-liiliiitiiii, „i,iiii,'i„ »A r,t,ri,fl» ouro", d» oiilo» ii-iiiiiiih «ta iiui..,
ftm.ei 'Mn»" »-Mti uniu- ito ou*» nnn.Ml, M»l» Isrrie, o »-i<u..u««. •- ii|..i„ „fin*m».||»1#r ri» Tljiim i.u,n,-, \%m,
pr».|» ti„i|u,i„ riln", nom «'isiniitiiii
ttflwll 'Wem m»i»)ii Vlcl-y^, numHoiiy ntnliin "Itio «»im» A» .muM
tjim '1'vrnftf /'iiwm u fiiHii"fttinr nn funln,",
M(»j'li. "t> miilliri »)«!
II'" """ MlMolii llnjlHll»; "filHí

Tempestades d'alma"

Margaret Sullavan e.JamesStewart, os intérpretes ma-
ravilhosos do grande roman-
ce ,de amor que vibra em"Tempestades d'alma", o
grande sucesso do Metro-

Passeio
Náo pode haver dúvida: ninguém,

dentre toda essa leglfio que tem tor-
nado "Tempestade D'Alma", "no "Me-
tro-Passelo", o "record"' dos "records"
do querido cinema, poderá, esquecer o
romance de amor, glorioso, intenso, de
Margaret Sullavan (Preya) e James
Stewart (Martin),' romance maravilho-
s ode ternura e verdade que se es-
tampa nos "Instantes" fortíssimos do
libelo Intenso que é "Tempestade D'A1-
ma" contra o nazismo e as forças do
mal que combatem o mundo em nome
do hltlerlsmo.

Filme dirigido por Borzage. o poeta
do cinema, "Tempestade d'Alma" con-
centra momentos delicadíssimos que
em tudo por tudo cxteriorlzam bem o
estilo do grande diretor. Mas a todos
os motivos, todos os "instantes" de"Tempestades d'Alma", cujo sucesso
continua enorme, deu Borzage a for-
ça de sua sensibilidade, a expressão
de seu talento. Robert Young, Frank
Morgan, Bonita Grnnvlle e Irene Rich
são outros intírpretes do belíssimo fil-
me de que, com razão, tanto se en-
valdctre a Metro-Golrtwyn-Mayer — bem
como o "Metro-Passeio", pois "Tem-
pestades d'Alma" é, de resto, o maior
sucesso de toda a historia daquele cl-
nema.

Referlndo-nos ao "Metro-Tijuca" e
ao "Metro-Copacabana" podemos ln-
formar que esses cinemas apresenta-
rãò, amanhã, qyinta-ieira, William
Powell e Myrna I,oy em "O Hotel dos
Acusados", oferecendo hoje, portanto,
as últimas exibições de Spencer Tracy,
Ingrid Bergman e Lana Turner em"O Médico e o Monstro", I

'Alvo para esta noite"
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Sir Richard Pelrse, chefe '
dos bombardeiros da RAF,

em "Alvo para esta noite»
VocD sabe oomo se prepara um grRn-,de liombardiilo nnreo ? Pois, sn tevealguma ven curiosidade de ver comos« lançam as grandes bombas de mo-do a qun surtam o ilesnjadti nífilto nr-rnsnrini', vá, n pinl.lr ri(, nlilitnliá, noOdeon qunndf) n Wnrnnr apresanlurAo griinrio "fllmii.ilnriimfiiil.n", fniln eom .n niiKllirt da IIAP « qiin «n liiiltulriAlvo imin i'Mn nuliB" (Tnigni. pnrrnnlghii, NA» se imin (jo um iii iiiiiiiri» lifiiiywfiriri, mns sim rin otni-J lrmia>rtss sol) a uiHlrsIlm inlmlgn, ri» pnr»
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O Cinema Parisiense —
Cinema lançador

Já na próxima segunda-feira,' dia 30,será estreado no cinema Parisiense,que assim passará a ser mais um ci-nema lançador, o sensacionálissimo fil-me da Universal "O Gato Negro", CO'mo indica o titulo, trata-se de umadestas produções repletas de 'ena.i
emocionantes e de fazer o esoectadoiaguardar com ansiedade o desfecho.

No "east" desta sensacional películadirigida por Albert S. Rogell é çom-posto de elementos de destaque taiscomo Basll Rathbone, Hugh Hsrbert,Brod Crawford, Bela Lugosi, Gale Son-dergaard e muitos outros.
Portanto, náo esqueçam: "O GatoNegro" estará na próxima segunda-

feira no cinema Parisiense.

"Último refugio"

Na A. B. I.
Â posse dos novos conse-

lheiro» da Sociedade
Brasileira '¦ de Auto-

, res Teatrais
Reallzou-sç, ontem, às ai horas, nosalão nobre da Associação Brasileira

de i Imprensa, a pobsb dos dez novo3
membros do Conselho Deliberativo daSBAT, recentemente eleitos.

Foi uma solenidade que se - revés-tiu de certa pompa, sobretudo pelasfiguras representativas qüe a ela acór-reram. Constituída a mesa para dl-rlglr os trabalhos, o sr. presidente deua palavra ao sr. Joraci Camargo, es-colhido multo Justamente para sau-
dar e realçar o mérito dos novos mem-bros do Conselho da SBAT.

Esses dez novos conselheiros sáo:
Mario Magalhães, diretor õo "Correio
da Noite"; dllbertd de Andrade, dire-
tor da Radio Nacional; Henrique Pon-
gettl, Jornalista de atualidade' mar-
cante; Olegario Mariano, da Acade-
mia de Letras; Afonso de Carvalho,
distinto ollclal do nosso Exército; Er-
nanl Fornarl, autor vitorioso; Vila-
Lobos, muslclsta de reputação mun-
dial; Ari Barroso, compositor aclama-
do; Procópio Ferreira, grande figura
da nova cena e Jardel Jercolis, ho-
mem de teatro de autoridade compro-
vada;

Terminada que foi a oração do sr.
Joraci Camargo a sala bateu palmasde franca aprovação aos elogios que'foram feitos 'aos novos conselheiros,
A seguir, um por um deles fez uso
da palavra para gradecer os enco-
mios proferidos na saudação com queacabavam de ser recebidos no- seio dcum órgão diretor, composto de pes-soas de tão alto relevo nas letras tea-
trais brasileiras.

Ao encerrar a sessão o presidenteda Casa convidou os presentes a acel-
tarem uma taça de "champagne", ,ten-do sido, então, .trocados novos brindes
e novas saudações entre os presentesa essa festa de táo elevada significa-
ção para o melo intelectual do nossoteatro.

Noticias diversas
Está sendo anunciada pela Compa-nhia Roulien, para breve, no Regina,

a comedia "O rei do radio", original
de Celestino SllveirB,

A Companhia Vicente Celestino re-
pete, hoje, em duas sessões, no CarlosGomes, a burleta "Mestiça", de Gildade Abreu, com música de Ari Sarroso.

Por Iniciativa de Roulien, a RadioTupi e o "Diário da Noite",,, terão
lugar na sexta-feira, depois de ama-nhã, no Regina, dois espetáculos coma representação, apenas essa noite, dafarça "O patinho de ouro", e nume-ros de música e canções por elemen-tos festejados do "bróadcásting" na-cional.

VIDA BANCARIA
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ÍSTÜDIOS

Humphrey Bogart
"Último Refugio" (High Sierra) foi

feito com o melhor material técnico
e humano que Hollywood podia for-
necer. Um excelento argumento, bom
para qualquer público e da autoria de
C. W. Burnett. Direção vigorosa de
Raoul Walsh, um diretor que se en-
tuslasma facilmente... Desempenho
real, realfssimo de dois trágicos muito
queridos: Humphrey Bogart e Ida Lu-
pino.

"Ultimo Relugio", com tudo isso,
constituiu, nos Estados Unidos, uma
fábrica de emoções, como tambem uma
fábrica de dinheiro para os cinemas
que o apresentavam, o que vale dizer
que o Carioca e o São Luiz, casas daempresa L. S. Ribeiro, que o váo apre-
sentar a partir de amanha, váo ter lo-
tações esgotadas.

"Último Refugio" é a historia sím-
pies e trágica de um homem igual amuitos que tudo fez para ser bom, po-rem o mundo persistia em atirá-lo nasenda da maldade. Um dla ele resol-
veu fazer a vontade ao mundo e ja-mais houve na Terra criatura mais
violenta o mais cruel 1

"Último Refugio", com esse oast,essa trama, esse diretor e apresenta-
do nas duas casas mais simpáticas doRio, Já tem assegurada uma triunfal
estréia.

Loretta Young triunfa
em "Os homens de mi-

nha vida", no Plaza,
Astoria e Olinda
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Instituto dos Bancários
PROCESSOS DESPACHADOS

Processos despachados ontem pelo
presidente do Instituto:

BENEPICIO-ENFERMIDADE — Àl-
bertlna Manl Rosa, Paulo Molltor e
Alberto Gomes Ribeiro — deferidos.

BENEFICIO-MATERNIDADE — Re-
nato Dalla Acqua, Joáo Segneri, Edu-
ardo. Hantese e José Maria de Almei-
da — l.a parte — deferidos.

José de Paula e Silva, João Fumls
Filho e Oton José Ramos — 1 períododeferidos.

Antônio Válter de Almeida Rocha e
José Alves de Selxas — total — de-feridos.
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES {Cecillo Correia Braga de Bitten-court e Ligia Ferreira Degow — de-feridos.

ASSISTÊNCIA MEDICA
Movimento do dia 23 do corrente.

43 primeiras consultas, 6 visitas do-miclliares, 24 exames de laboratório,
9 radiografias, 2 tratamentos especla-
lizados, 11 Inspeções de saude e 8 In-ternações hospitalares a Álvaro Pi-nheiro Guimarães, Nair, beneficiaria
de Prudente Pinheiro, Ana Maria, be-
neflclarla de Osvaldo Nazaré de Car-
valho, Chlstlna, beneficiaria de MiltonBllva Paço, Azuléla, benellclarla deNelson Novais e Elisabeth Vilela Gus-mãtj.

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Demonstrativo do movimento da Car-teira, ontem:
Totais anteriores: 21.712 emprésti-mos: 44.532:9008000; interior: 14 em-

préstimos: 31:0008000. Totais: 21.726empréstimos. 44.563:9008000

0 radio deixa o morro

No intuito de dar .um aspecto de aala ao* /^5/»,v,. w .íoi convidada a inslane cantora patricia Violeta cleliõ Nn^T^"'nome de retumbante prestigio na cena lírica 1S 7 3 de treUas'
uma serie de oito concerto" emondas lo," ^àfi*"®* 
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-Renovação é renovação.

COMBATER A/LEPRA
E' OBRA DE SOLIDA-
RÍEDADE HUMANA E

DE DEFESA SOCIAL
Sociedade do Distrito Federalde Assistência aoB Lázaros e

Defesa Contra a Lepra
Rua S. José, 58. — 2.» andar

Telefone': 42-8264

Uag.

O Serviço de Divulgação do Depar-tamento de Difusão Cultural, atra-vés aa PRD-5- Radio Difusorada Prefeitura do Distrito Federal, ini-ciou, ontem, a irradiação da serie deconferências sobre o Distrito Federalpromovido pela Academia Carioca deLetras. A conferência de ontem, pre-sidida pelo .prefeito Henrique Dods-worth versou sobre o Distrito Federale sua historia, tendo o assunto sidoabordado pelo sr. Roberto Macedo.* #
j^S 18 horos, teremos, hoje, pelo ml-

erofone da Cruzeiro do Sul, maisuma audição do "Programa do Garo-*•?„,, 
que Sflvla Regina apresenta ás se-

Bundas, quartas e sextas-feiras, com acolaboração d- Luiz Cláudio.

pAGINAS Líricas, o programa que a
Transmissora anresenta às quar-tas-felras, sob a orientação do tenor

Machado nel Ncgri, estará hoje, às SI

músVlíriÕY: C0S1 Var'°S nÚme^ de

OS Sonetlstas da época Parnasiana é.
hole" i 

"mM 
J°m 3ue. se aP"sentará

* *
BAZAR de Letras, «orno sempre Iránoic „0 arp às 3, horas, para ofe-«cer aos ouvintes da Transmissora,mais um desfile dc página, consagra-°*s de nossos homens de letras.

'si'..*
ÇESAR Ladeira está preparando umanova linha do programação para a
fh-it f', a scr lanÇada no més de
f»,i» próxlmo; múmedos programasseráo apresentados brevemente pela

PROGRAMAS PARA HOJE
MINISTÉRIO DA* EDUCAÇÃO

(PR A-2)
19 — "O dia de hoje há muitosnnos...". 19,15 — "Comentário daSemana" — de Paulo Roquete Pinto.19,30 — "Hora Médica do Brasil" —

da Organização Médica de Rndlpdlfu-são e Intercâmbio Cientifico. /21 -r"Recital Lily Pons". 21,30 — "Pro-
grama de-"Estudos". 22 — "Intervalo

ASSUNTOS ORIENTAIS
Resumo telegráfico

de ontem
Notou-se alguma atividade dastropas do Eixo ao sul de Temlmi.Os círculos de Ankara admitem

que a Bulgária entrará diretamente naguerra contra a Democracia.Houve combates aéreos na *Ulbla,
ficando destruídos vários avlôe* doEixo.

Martuba foi bombardeada peloEixo,
—' Os destinos da índia estio sendodiscutidos em Nova Delhl. ¦

Circulam rumores no Oriente Me-dio, segundo os quais a próximaofensiva de Hltlor será dirigida oontra0U0E-
Do exterior, pelo correio

As pxoaVilCOB» arqueológicas na re-«lán ile Al Knhbira, próximo a Ale-xiiwirin, rioioobrlrim umn sàpiuturioomiiriil.il tin um snlAo, um quarto oiliiii*. Miiul.iit. osvndss mi p>rti) .,ui,.iflfrniie» dn» iroinpnrllmeiitoii Koism-niiunntriidii» v«rli« «olunaii He má»nioia lavrada» nom pnrfulçan. Quanto* «ilnriiit» a jnltt, hiikiih» lol uniu.Ulsrt» a .'kitiifiii'!,, ,|, um» línguaI» Oliro, t qilitl »r» ileiitihllitila llálinim dn innrlo, muno ímgsinsiitn «r>im-mhiiro rto rio "8lln'', qu» diiim»NUM no nutro miinrtn, *t>«uiiilo »'!l"ll','»l l|«l|llr|l„ t,|,||i,it„
*

.i5'A.,y!P.M Jfí B,»° •""iii»»rl«»rim §li-fidi il* Muiti», „0 BgH,,, íii^urt,,fiii|'lii<ni nn Iiui i,'iiii. m mHfiiHHs»-",'..„., rtn» fni.i .nn,,»,,,, o MMiiw/iu * inahi mm^m, »„ ,„
mm» il* im nt iiuiiii,,.,, )r»n,i|i„ilmii a i>-tii|<ii, >¦.*•• •!•• i íun-
MM, 'i '|'i. i  fl |.|,M|||<, i|„i': "» "• i-i.  i, a ,,.y,\n. ,,.i. im
»M«»«l|«, l||»|« ,.!.., .,,, 

' 
jMf,rt»"l »iitniniiiit iiui,...,,,,- l)mil jj,,!,,!,,, -è.HHln» iim «.ii-.. « iHl'l»t|fi( .i.i

ijmuii, mtJtiiHii.i,, , mèm , ftllmut, tlllHt HwiiIm tt |i»i.itiit,t t»iii u» i'jiii«t r!
"•>"" • '»"»¦ .»•!

Q general Splrtí, comandante | dasforças britânicas no Líbano, ofereceuem Beiruth, um banquete ao presi-dente Alfred Naccache.

22.10 — "Música para Or-Cultural"
questra",

MAIRINK -(PR A-0)
18 _ Fernando Barreto, Lidia deAlencar. 18.30 — Nhft Totico. 19 -Esportes. 10.10 - Zarur. 19,15 — Za-rur. Passos e sua orquestra,. Joel eGaúcho, Carmella Alves. 21 — Vor.éleu ? A novela semanal. 21,10 — Chu-cho Martinez Gil. Ele e a outra. Joele Gancho. Fernando Barreto, Lídia deAlencar Carmella Alves, Passos e suaorq., sketch — A vida em peruuntase resoostas, Orquestra. 23 — Biblio-teca do Ar.

GUANABARA
(P R C-8)

18 — Momento espiritual —» CantaMocidade — Paulo Pinheiro, RaquelMartins, Odilon Silva, Bolinha Silva,Alda Branca. Almerinda Cavalcanti,Conjunto Reríionnl. 19 — Peço a pa-lavra,... 19.30 — Programa árabe. 20'— Programo Guanabara sob a direção
A Turquia recebeu 200 veículos blln- S.„?rjf,ni!if*çfl 1 do B°Pnno "rico Luisa
idos da Inglaterra, cm cumnrlmôn. 7_0."C5_Pnr.anhos' Apresentação de Es-

ItÚMiUm, HUi) MMftfi

dados da Inglaterra, cm cumprimento do recente tratado comercial an-
glo-turco. Os alemães, porem, apesardas garantias /asseguradas pelo tra-tado teuto-turco, náo remeteram asmercadorias devidas ao governo deAnkara. Noticiando esse oontraste deconduta entre dois signatários, osJornais do Oriente Medlo publicaramo seguinte titulo: Na palavra do go-verno alemão só acreditam os fracosmentais e aqueles que ainda* admitemo absurdo, »

Os navios aliados que transportammaterial de guerra psra os exércitosd» Rússia são desen rregucios emnassoin, por Irahnllmdores nraben pin
CiWi"? '* bombss mortíferas comlilhlllilitfle notnvol, »

O goviuiii) da Arábia proibiu a «nl-rt» íln oum rto pnls, t a entrndn deqiulquer iiinctlii franoeii para o» ter-mnrin» do rei Ibn flumi,
A ünmután rt» TM»»» Miinitiiiiil rtoHglio i!|ii«rniinii um prnjsln quelirnilia o» i»lf»riiif»i' intl>s»riin» rievirtn* qui n inimign pnrt» m Biilsrtn ps.Io» nif»nin» t ImiNlissr n« nbjiftico»

fllUlHurf, ,

Noticiai da colônia
»'*',í",L,m m* *"" ''••'i'* it ii'DiHrt litim t Mun AM.I» «iimiu.

RUflffl noivo», mi Piiiinolii, n u,Anl» imin. * „ tm, r,t.i||,i, r,, ,»

An» ti mm i|» Mini» |»|«i tu «niliiltm rtn Ptrt, -. n«, Anitliü li.mi". ,. .MIBUii »i|itt»i tin itmirilinii flui '''""
Hnfiliii Kn min i|»i »t iinii» im
*»ll • lll I) ti,Hl ii. ...... j), M ,„UtUMti lillm Aiilinil»! liirim, iii
i WlAlh m*l\ il MMÍI%l, i Mt mifiimi, iit i mim,

cola Oeral, programa do DiretórioAcadêmico da ílscola Nacional de Mil-sica, pela professora Gerusa Camóes.No programa Guanabara teremos: Or-
questra Guanabara, dirigida pelo ma-estro Rafael Batlstn. Pianista Lia To-mas Sampaio Vlann, violinista Mes-sody Bnruel, tenor' Eddye Leal, e ba-ritono Henrique Gulmnráes.

VERA CRUZ
IP R E-2)

18 — Saudação Anuélica, 18,10 —
Hora do Crepósmilo. 19 _ Programa
psra o Jantar. ?1 — Pr.ograma Dun»Patrlns. 8.1 - Final,

RADIO CLUBE
IP R A-3)

10 - Blngrnfln di* Homens Célebre»« Antenor Honres, 19,9/1 — conheci-
moiUoa nm Onlnn, ii)„io — a nusinarnm Iinurn nnrgc», Ifl.flS — Móslcnn
qim Agrndnm fl«mpre, 31 - Vassmi.rM»' ,'ldJ* :~ nilfrmanrtn n«l», at.lín*t\\n Tent.rn nprrnenta a pica "Mo.
«•Irtrirte, Amor t Mnrln", rtn nnmvinrtnneliiiilftn peln nlnnon "Leopnlrtn FróU"Hlli.in • Onmflllihln rtn P fl. A.J, 23 311OrivaoA*» n a,i . icinai,

IMMlNtlH» Oá "HHKITHIIA
lf H ll-M

11 - Mimi rtn» rtntntom — Nn«llrli» I nnni»ni»rln» m Hupl»mi>nlnniiulMl! Prngrimi «inrAnlnn, ii.io I"i-miiMiiis uniu io , prntraiiiii »i.
iíl*,,,,'i a 'ylnfinl <l» l*i'»l»liuiiiNni|»'iiirlo «rtmiiiitiMiivo, Hiinieinxiiin
PJ"sllí,j fXinm mm » mn, tini,'I- 1'HlilrlM,, ,„l, „ ,|l,,,|,„ ,,, nt„
Hamt t. ...it.,,,1, ,„,,, rt» Lm *ii<

/inluinll» iiiottit tliiMnlfn
II «'1*11» rt» jiliiii»!» li»ii|in d.. |ji|,'!»» it» l,»'iiuilillj«lll»i|, "„i.„ in i,
|*»»||s ij» "MiinHiui'' » i..,,,„-. ir».»rll) lll '"ftHlllnliHt" SI «»Bmitmt "Vmn »i» »|.w»i mim iiiàvm" «min •¦ mb, .»,..,'... (íifmiiiikii,

M
i0 mais ar 2Ótico filme de todes os tempos!.

TUDO ISSO E 0 CÉU TAMBEM"
Deuses du cinemntografia... para você!... No mesmo projrra-ma: 5.» e 6.» episódios da "A Legíao do Zorro" e Ensino pr„fissionul no Ksta.lo «lo Kio. Amanha no COLONIAL

Poltrona: 2$»00

¦»¦¦-¦¦—»*¦—«¦—¦—^—  I

iSilíliÕ l TRMl
¦ - 

-.

União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
f«T EViíSito rtí,'"««' n"Í™" T íe0' 'r7'1'"-' Cm 4""",al Edir"-'« """"10
íoíS, os diaV uw. das s L 22'h."br,,d0 '¦?**," *Z'i™ e 42«M Expediente,u. ui, oias ut-is. das » ás 22 bi. e aoi dnminens e Icrladtts. das 8 as lu ln.

4." feira, 25 de março
ADVOGADO DE

Raposo.

PROCURADOR
do Resende, n. 8

42-1700.

DIA Dr. Carlos

nandes 7.*», Luiz Gonzaga do Nasrl-mento, Manuel Francisco da Costa,aíim de serem orientados pjtos íhis

- Norlval, à rua
sobrado. Telefone:

DEPARTAMENTO. JURÍDICO — De-vem comparecer, às 11 horas da ma-nhã, para sumario, os associados: Rai-mundo Moreira da Silva, Severino Ba-tista Lira, na .3.*» Vara Criminal; Vai-dir da Silveira Dias, na 8.» Vara Cri-minai; Luiz Gonzaga de Sousa Júnior
e João Gualberto dos Santos, na 5>Vara Criminal; Manuel, Henrique deCarvalho, na lõ.' Vara Criminal.

FIANÇA — Foi prestada a de ......
1:0005000 em favor do associado Car-
los Moreira da Silva, matricula 11 301,
na 13.a Vara Criminal, como Incurso
no § 4,o do art. 121 do CfJcÜBO Penal.

AMBULATÓRIO — Movimento de
ontem: Lavagens uretrals 20, lavagens
veslcals lè, dllataçóes 11, injecô?.s en-
dovenosas 18, injeções intramiisculaies
21, curativos 23, diatermla 2, rmos ul-
tra-violota 6, raios inlra-vermclho &.
Total 125.

DEPARTAMENTO MÉDICO — Devem
comparecer os candidatos: Joté Vieira
Prioste Júnior, !• rancisco Ralnho da
Silva Carneiro, Ernesto Cardoso do
Barros, Joaquim Romão da Silva Ama-
ral, Antônio Novoá Branca, Manudl Ko-
drlgues Vlntena Filho, AugUõto Men-
donça de Castro Medeiros, José An-
tomo de Morais, Armando de Abrau,
Eunldes Alves da Carvalha, .To.lo Car-
cia Nunes, Fernando Fernandes, Bel-
miro Macedo da Costa, Eduardo Xisto
da SUva, Avelino de Afonseca, Heliodo
Torvlso, Carlos Marcelino dos Reis,
Francisco Siqueira Lima, Francisco rie
Sousa Magalhães, dr. Carlos Vieira
Rodrigues-, Mar.io de Sousa Brandão o
Alberto. Soares de Sousa.

TESOURARIA — Os pagamentos rie
beneficência serão efetuados das 9 às
12 e das 14 às 17 horas, mediante a
apresentação da carteira de identidade
associativa e do recibo de quitação.Foi paga ao Sanatório de São Cristo-
vão, cm Campos do Jordão, a quantiade 6:7095000 pelos associados interna-
dos durante o; mês de fevereiro do
corrente ano.

SECRETARIA — Devem comparecer
os associados: José Culnhas Lois, Al-
ceblades Leal, Antônio Rodrigues Car-
doso 2.°, Alfredo Aguiar, Joaquim Fer-

CABELOS BRANCOS
4 côr, primitiva

ma
JUVENTUDE
ALEXANDRE
REJUVESCtl-MeÇ

Náo é tintura

tenor Glovanl Zenatelo t barítono Ri-cardo Stracclarl — Ah forse lui daTraviata de Verdl, por Maroelle Sem-brlch, Barcarola e Morte de Ricardodo Unlio de Mascaras de Verdl norOlovnnl Zonntello. Final da Carmemde niitit, por Zcnntollo o sua esposaMnrln Clrny, Lnrgo ai factotum doniubelio rie Bevllhn dn Ilosslnl, porBtrncolnrl. Dl Piovnnr.a II mar, da Tr»-vaia rta Vnrdl d Bri lu do Bailada«»""'• Vsrdl. por Btracoísn!M,40 r~ Coiionno.il, 2 em IA menorpnrn piinn « orquestra ria chopin, pnrAlfrort Cnrlot t HnfAnioa dn tonifn,
NATIONAI, niMMHOAK'1'INCI

(NOVA VORK)

un in "S.M:"?He", *)>», «*»l'MJllinO «¦• Rida .Iiiiiih d| Nflfi 'jo ih¦ ¦ MllOd IM «I» Hfnírtwiv, 9i ,£' Affil.

í»n1í«': ítl üiíííSí!

processos.

AOS ASSOCIADOS — { 2.° dò art.
O.o dos Estatutos: Pagar até o ola 25
de cada més, na sede sorrral ou nolt
cobradores, a sua quota mensal e cie.
mais compromissos a que estiver su-
Jeito. Ari. 24; Perderá o direito â3
regalias que lhe são outorgadas purestes Estatutos o associado que, aU
o dia 25, nào tiver efetuado o pa^a-mentu aa quota relativa io més tur-
rente. Essas regalias sér-ihb-aò res-
tabeleeidas 12 horas após a sua qui-
tação, e somente nos casos que lhe
possam ocorrer depois desse pr.uo.

INSPETORíA DO
TRÁFEGO

Exame de motoristas
CHAMADA PARA HOJE, AS 7,til

HORAS (TURMA A) — Nlcodemos rin
Costa Bezerra, Valentino Fernandes ris
Almeida, Rafael Vlmenez, losé Lnu
Lourenço, Sirio João Bordignon, Ar-
noldo Vogel Duarte, Joaquim Teixeira
Neves, Tomas Moore, Solanye M-rrja-
lhàcs do Abiiim, Otávio Marques Iirr-
nandes, Juvenal de Oliveira Cantos,
Joaquim Rocha dos Srtirlo... ijcrulrin
Monteiro Rodrigues. José Besua l-ontcs
e Ambroslo Monteiro.

TURMA SUPLKMiSNTAR -- Maila
Antoincta Gomes de Sousa. Severino
Gomes Viana, Antônio Alves in Ur.iça
e Osvaldo Bussmeycr.

CHAMADA PARA HOJE, AS 7,1»
HORAS (TURMA B) — Genain Ainir-
re de Freitas, SCralim da Silva, Ru-
bem Pires Franco, Joaquim Salçrado de
Oliveira, Rubens de Freitas, Antônio
Justo Filho, Marcos Glmenes Passo»,
Casslano de Oliveira, Francisco Argen-
ti, Antônio Martins, Moaclr Mor-3ir,i,
Sebastião Costa, Manuel Salviano, Bit-
no Taumaturgo Bezerra e Altamiro
Braz de Almeida.

RESULTADO DOS EXAMES F.FE-
TUADOS ONTEM — APROVADOS -
José Freire, Vitor Simlão de Freitai,
Luiz Geraldo Júnior, Rachel Feldllirin,
Hercolino Dias da Costa, Carlos Man-
Jon Ramos, Afonso Rosário de Carva-
lho, Jair Figueira da Silva, Camilo
Jo&o Tair, Francisco Nunes Ferrelrsi;
Claudiònor Esteves de Araújo, Vlrçilia
Marcondes Cardlnall, Milton Viana d«
Nascimento, Alfredo de Almeida Guer-
ra Filho, José Ferreira, José de Bar«
rqs Musa, Eduardo Rodrigues Leite •
Hamilton Botelho.
REPROVADOS — 11.

Infrações registradas
ESTACIONAR EM LOCAL NAO PEB

MITIDO — P
3793
7813

10E-1
IC-l
225118
25733
28450
30847
33747

 36085
106-97178; S.
M. G. 3328.

DESOBEDIÊNCIA
427

4297

453
7737
9468
15089
19897
24044
27883
30067
33268
35503

162
3213
8240 -
10909 •
17371 -
23741 -
26004 -
28867 -
30913 -
34011 -
36162 -

. 1-08909

261 - 264
4022¦8290

11646
18633
23966
26620
29403
31035
34486
36193

; R.

. 311
. 060*1
. 8341
. 1191»
. 1937S
. 2430J
. 27130
, 23674
. 330BJ
, 35413
S. P.

, 4301!

_ P.
3043
9936

137SJ
23111
23703
59311
S510I

iwttua ^^m^m^it
li»'lii||nniiii» o> iiimIi
ftllHllll MU llllll) »tmi)mu ftii»iitii.

fllli'I.

_ AO SINAL
2280 - 3686 - 3873 -
7949 - 9041 - 9907 -

10133 - 10698 - 12137 - 12203 -
15735 - 17175 - 17207 - 10341 -
24737 - 24741 - 25930 - 26685 -
27438 - 27591 - 29114 - 29243 -
30212 - 30414 - 20459 - 31488 -
35142 - 35754 - 36301; S. P. 1-
C. D. 44.

INTERROMPER O TRANSITO
18874 • 21515.

CONTRA MAO DE DIREÇÃO
1086 - 1268 - 1720 - 3200 •
4022 - 6748 - «046 - 7213 •
8051 - 8002 - 8840 - 11204 •

13706 - 21765 - 22842 - 24307 •
25040 - 28B00 - 30011 - 3005*i •
31120 - 30479 - 33100 - 3401'.» ¦
3Í!l''0 - 34348 - 36147 - 30116.

ANOARIAR PASSAGEIROS¦ -¦
4113 - 3320 - 1424 - 18503 - ÜJJJO.

MEIO FIO E BONDE - P. '"'
ABANDONADO - P. Ml'' "

l0BUHNAll r.XCKSHIVAMI.NTE -Pr
..... l .nnn . Iflin . 101 7 - 1.1*"'

._ P.

_ P.
4381
7813nano•J-|*i6»

311)41
34111

;ionf

707 • 3300 ¦ 7030
14*130 ¦ 14070 - S0.10.I ¦
34303 • 34309 - 3MM •
;|5I3I! O, D. 130.

DlVlBIOl - P. .«M»iiooo ¦ 10H7 • muai •
.11303 - 33030 - 34JM •
,|n.lllí • 30100.

10101
20371
30337

. nnn
30340
34402 '

;|IIJ«
,319(1'

. |441
JII013031

Emplacamonto
''"ii|iiiii"iiii ii". r|| t*4lf|>llfli

l.niliir. f lnl" fln nm.ii ti» •»»
f»ri'»in linji, ti io imti», «i» •¦"•"¦¦
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HO LAR E NA SOCIEDADE
3s males do cinema

bfrlri

rrlslnti Bernard, numa de suas
,, mniis inlmitancls, caricaturou
•èrta grupo que - rom a mdu-' 

.«tiniu d" '•stMo resolvera rca-
„.„, umn excursão u bicicleta Ate"linãir ii incUn e.-.cnlhtdo para o

-.rin Itciiln; entrctitnt.o. lorte su-' 
i, vencer ¦ c como alguma/ mo-
HgurasxeiK na caravana, licon

Tecldldo, em atenção à fragilidade
,,„, companheiras; lazer de-trem de
lerro <"S" primeiro parte do per-
rumo ¦ As Moieletas íoram acomo-
,l,,,in' -no vagão apropriado e 03
.rcursianlstas seguiram, alacreti re-
leslclados n«S poltronas, aprecia,,-
,in 11 paisagem: Ora, mstamente ao
chega, o comboio a estação dr sen
//--min choriscava, não multo, mas
ehovHcava. F. as ienhoras?' Sem
diiriilir rra mais prudente ver se
M 11 estação ¦seguinte o tempo me-
iliarami F. seguiram. E foram se-
guindo nté o IIm du linha — sem-
.re continuando no vagão por mo-
Unas muito ponderáveis. De modo
i,i,r encurtando a historia, os itt-
ncrnntcs regressaram no mesmo
trem, sem ler dado uma pedalada,
iresaulnhos, enxutos, satlsjettos por
não se terem fatiando, nem apa-
,,/,,,,'n chuva. Na estação, retira-
.„,„ -,5 bicicletas e voltaram para
sua.' casas -- aom ¦•¦; mnls gratas
fccnránçàcs dn dia ...

tciiibrnmo-itos cie Trlstan Ber-
nard guando, um destes dias, ao
„„rnr r,n Miguel Pereira o carro
(n Unha Auxiliar, em . que viaja-
vamos entraram -tuas mocinhas,
-111 companhia dc um senhor semi-
calvo Elas vestiam .iulottcs", cal-
•avnm botas de montaria: traziam
largos chapéus desabados. Tudo
impecável me.ntc limpo, sem uma
,1,1711 mim jirrnn. 11 m pouco de lama
n„ r/r pó. F, os penteados, os "ba-

(nns". ns "rouges". etc , etc. eram
tudo 

'quanto 
podia existir de me-

rins eqüestre. Adivinhava-se que as
meninas tinham vindo, cm auto, da
vnrt„ rio hotel ã estação. O "pas-

scia" la ser dc trem. Dc lato. a lo-
comoiiua parti,.. E as mocinhas pa-
teclam ter ci impressão, rto pnlopc.

Ah! Trlstan Bernrírd! Que. coisa
engraçada!... Vestir de "còm-boy"
vara sallm- cm Alfredo Maia e lo-
mar um "taxi"!

E o homem semi-careca era tao
austero!, .. — L.

MODAS
Por Lucie Seguier'^\1B^.'

sfto do Vale do Sfto Francisco, pro-
movida pela referida entidade.

Os excursionistas chegaram, ontem,
a Belo Horizonte, cm trem du Cen-
trai do Brasil, procedentes de Pira-
porá, depois do terem tomado parte
na serie dt passeios previstos no pro-
grama, manifestando-se todos bem lm-
pressionados com a excursfio.

Ação de Graças

MUSICA

Aniversário*
Fazem anos hoje:

O ministro Zacarias de Gôls C.-ir-
volhn

Dr. Miranda Bosa
Srta! Pompéin Bernardes. filha

io dr, Artur Bernardes, ex-presidcnie
ia República

Menino Valiuho, filho do sr. Cos-
ta Guedes, suh-inspetor da Policia Ma-
rltlmn

_ Sr. José Cavalcanti, de Almeida
_ Sia. Julieta de Andrade Pinto

Jatai Sra. Maria da Gloria Tl.ioco.
Srta; Marina de Vasconce.oa
Srta". Zulmlra Cayros Pinto

Casamentos
SRTA. MARIA DOALISIO DE OU-

VEIItA MATOS-SR. DJALMA GHADE-
LOTE SILVA — Realizar-sc-a. no prò-
ximo sábado, o enlace matrimonial do
«r Djalma Guadalupe Silva com a
srta. Maria Dnallsio Coelho de Oliveira
Matos, filha da viuva Zcnltc de Olivei-
ra Matos. O ato civil está marcado
para ás 12 hs., na 14.a Clrcunscriçfto e
o religioso, ás 19 hs., na matriz de
Sfio Luiz Gonzaga. Servirão cie padri-
rhos o sr. Artur n> Sá Peixnio 6 es-
posa.

SRTA. ELZA MUNIZ DO VAI.E-SR.
MILTON CASTELAR — Realiza-se,
hoie. o enlace matrimonial da srta.
Elza'-Muniz dn Vale. filha do sr. José
do Vale e da sra. Esicr Muniz.do Va-
le. eom o sr. Milton Castelar, do co-
merein bancário desta capital. A ce-
rlmohia religiosa terá lugar as )6 ho-
ras. na matriz do Sagrado Coração
de Jesus, á rua Benjamim Constant,
43.

Comemorações

, HATA NACIONAL DOS HELENOS —
Festejando a data da independência
ia cireeia. o Eea] Consulado Geral
desse pais nesta capita! fará celebrar,
hnje. as 11 horas, missa na igreja
ortodoxa, sita ft rua Gomes Freire n.
ÍOS sendo essa a única comemoração
oficial. Sáo convidados o.s membros da
colônia grega. Por iniciativa do Con-
lelhn Administrativo da Liga GvecO-
Brasileira, ns 17,30 terá lugar uma
lolenidade na Assoclaçfto Brasileiro do
Imprensa. Comparecerfio autoridades
sortos. figuras ria colônia grega e dl-
plomatas. sendo a sessfto presidida
pelo ministro Joaquim Eulalio.

Durante a solenidade, serfto exe-
«tadas, pela primeira vez no Rio,

XJcsffitn-ii* hs jovens colegiais, tste
costume de jaqueta, A sala é de uma
li fina, marron escuro, enquanto que
a jaqueta, cm tecido de malha, t de
quadros vermelhos combinados com
marron, com guarniçao dc cordóes
marrons, que formam a parte oval
da gola, onde aparece unt lindo coin-

rinho brance, pontudo, scparavel.

JUIZ SAUL DE GUSMÃO — Ceie-
bra-se' amanhft, -fts 10,30, missa fes-
Uva, em açfto de graças, pelo resto-
beleclmento do dr. Saul de Gusmão,
Jul7 de Menores do Distrito Federal,
na igreja de Sfto Francisco dc Paulo.
A comlss&o promotora da homenaoin.
composta do general Eurlco Gaspar
Dutra. drs. Vasco Leitão da Cunha,
Salgado Filho, ministro Ataulfo de Pai-
va, desembargador Saboia Lima, dr.
Alberto Mourfto Russell, em nomo de
todos os funcionários do Juizo dc Me-
nores, dr. Meton de Alencar Neto, em
nome do S. A. M., comunica nue náo
hft conviteç para o ato religioso, ao
qual deverão associar-se todos os emi-
gos. daqii"lc magistrado.

Os comissários voluntários do Juízo
de Menores comparecerfto lncu-pora-
dos ft cerimonia, á frente o seu chefe,

. dr. Afonso Lousada.

Enfermos
SR. LEONCIO CORREIA — Subme-

tido o uma Intervenção cirúrgica, cn*
contra-se Internado no Hospital da
Ordem Terceira da Penitencia, o pro-
fessor Leônclo Correia, que deverá dei-
xar o hospital dentro de poucos dias.

Ks
SR. LUIZ VASSALO CARUSO — En-

contra-se, há dias, enfermo em sua
. residência, o sr. Luiz Vassalo .Caruso,

empresário cinematogratlsta e presi-
dente eleito, do Sindicato das Empre-
sas Exibldoras Cinematográficas do
Rio de Janeiro.
Falecimentos

SRA. BELA I)E ARAUJO GÓIS —
Faleceu nesta capital, tendo sido se-
pultada, ontem, no cemitério de Sfto
Jofto Batista, a sra. Bela de Araujo
Góis, viuva do general Colatlno Góis.
A veneranda extinta deixou dois filhos:
o dr. Colatlno Góis e a viuva dr.
Eduardo Trindade.

Missas

A, temporada do "Origi-

nal Ballet Russe" no
Teatro Municipal

CESSA HOJE A PREFERENCIA CON*
CEDIDA AOS ASSINANTES DO

ANO PASSADO
A maior parte cios assinantes do.l

ano passado, do Temporada de Bnllu- 1
dos, ocorreu ft bilheteria do Teatro jMunicipal paro confirmar a posse dos |
mesmos lugares então ocupados para a 1
próxima temporada da •'Original Bul- |
let Russe", cujo brilho social acha-se |
assim assegurado. A prclercncla con-
cedida àqueles assinantes termina ho-
cj; a partir de amanhft serfto atendi-
dos os novos pretendentes de assina-
tura

A melhor, o maior companhia de
bailes clAssicos. do momento está a Ca-'
mlnho do Rio em viagem direta dor.
portos da Venezuela, últimos em que
tocou o "Rio de La Plata". devendo
aqui chegar ate o dia 10 do m6s pró-
ximo. Viaja com seu elenco- cie ceie-
brldadcs completo c traz o material
cônico dc quarenta bailados seleciona-
dos entre os melhores dos 128 do sen
repertório. Entre os novidades a serem
exibidas figuram: "Le Coq D'or". nom
música dc Rymsky Korsakoff; "L'ol-
seou De Feu", dc Strawlnsky: "Paga-
nlnl", dc Rachmaninoff; "Franccsca
da Rlmlni", dc Tchalkowsky: "Le Ma-
riage d'aui'ore", de "Tchalkowsky;
"Choreortium", clc Brahms; "Sinfonia
Fantástica", de Bcrlioz; "Jcux d'en-
fants". de Blzet; — "O filho pródigo"
de Prokofieíf; e "Clmarosiana", de
Clmaroso. — Sfto essas os estupendas
.credenciais da troupe que vai cicixnr
impereclvcl imprcssfto da arte na me-
morla dos freqüentadores do nosso
primeiro teatro.

Músicos célebres
Petr Tschaikowsky

Nasceu em Woltklnsk (Russla), a
7 de. maio de 1840, o morreu em
Peliogrorio a 6 de novembro de
1803, vitimado pelo cólcra-mor-
bus.

O seu estilo é bastante eclltlco,
indo rio Influencia alemft ao rc-
flexo do Itollanlsmo. Sua obra
apresenta belezas incontestáveis.
C.rancleza, colorido e encanto sfto
as características rie suas produ-
çóes

A ' Russla o considera como um
legitimo representante da. arte
nacional. Foi professor de harmo-
nia do Consevatorlo cie Pctrogrado
e sobre essa matéria deixou um
"Tratado" muito apreciado.

Compôs sete sinfonias, das quais
a "Patética" é sobremaneira fa-
mosa, seis "Suites" para orques-
Ira, três Quartetos porá arcos,
peças para plano, Instrumentais,
melodias, bailados e dez operas.

AMANHÃ ODEON

Alvo ParaEstaMoite

fiem artistas, nem ficção.
Rea/ic/ac/e e heroísmo.

*c/òsbombas na
m Q/emanfia,

Exercite
sua memória

ATENÇÃO
A cera ROYAL. alem de servir

para lustrar moveis e assoalhos,
Hrve tambem para lustrar la-
drilhos, mosaicos, painés, livros,

pinturas o tudo aquilo que possa
absorver a torobentina.

representações típicas gregas com ves-
tidos antigos. >!<

CENTENÁRIO DE ANTERO DE
QUENTAL — O Liceu Literário Por-
tuguòs, a exemplo do que tem feito
com outros vultos da literatura luso-
brasileira, vai comemorar o Centena-
rio dc Antero dc Qucntal, associando-
se, desse modo. às homenagens Inicia-
dos pelo Departamento de Imprensa
e Propaganda,

A comemoração do Liceu foi mor-
cada para o dia 22 do més próximo,
sendo orador o sr.. Augusto Frederico
Sehmidt, especialmente convidado.

*
ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO

COLÉGIO MILITAR — Anualmente, em
um dos domingos do abril, a "Asso-
ciação dos Ex-Alunos rio Colégio Mili-
tar", de que é presidente o ministro
Osvaldo Aranha, comemora com um
grande almoço o aniversário de sua
fundação.

Este ano o tradiclonirí ágape reali-
zar-sc-á, no Automóvel Clube, a 26 de
próximo, encontrando-se as listas de
inscrições na sede social, à avenida
Rio Branco n. 181 (edificio Trianon),
4.o andar.

Festas
CLUBE DE MINAS GERAIS. — O

Clube de Minas Gerais ojerecerá, no
dia 28. ao seu quadro social, mais üma
jesta dansante. com imeio ãs 22 fio-
ras, é Avenida Rio Branco n.« 11, 11."
andar. , ... .v

CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS.
— Ainatthd, scssSo cínenintof/rd/lco nos
snlóes de sua. sede, social, à Avenida
Graça Aranha. Domingo, das 10 As 23
horas, o Departamento de Festas pro-
moverá elegante reunião dansante.

. após a competição aquática na pisei-
na elevada do Ginástico.

Viajantes
SR. FRANCISCO SILVA JÚNIOR —

Pelo "Clipper" da Pan Amerlean Air-
ways, chegou ontem ao Rio de Ja-
neiro o sr. Francisco. Silva Jr.. dire-
tor do Escritório rie Expansfto Comer-
ciai do Brasil em Nova York, orgfto
do Ministério do Trabalho, Industria
e Comercio para a intensificação das
relações mercantis entre o nosso pais
e os Estados Unidos.

*
SR. MANUEL FERREIRA GUIMA-

RAES — De sua viagem de negócios
aos Estados Unidos regressou ontem ft
tarde ao Rio, passageiro do "cllpper

da Pan American Airways, o «r. Ms-
nuel Ferreira Gulmarftes, presidente
da Assoclaçfto Comercial.

Excursões
EXCURSÃO AO VALE DO S. FRAN-

CISCO — O dr. Juvenal Murtinho No-
bre, presidente do Touring Clube do
Brasil, recebeu telegrama do diretor
seccional cm Belo Horizonte dando
conta do exlto alcançado pela Excur-

REALIZAM-SE HOJE AS SEGUIN-
TES :

Joaquim Santos Araujo —¦ 7.° dia.
Igreja da Candelária, às 10 horas.

Bclarmina Guimarães Pereira — 7."
dia. Igreja de N. S. do Carmo, fts 9
horas.

Albina da Cesta Barreiros — 1.0
ano. Igreja de São José, fts 8 Vi
horas.

JoíCtina Augusta Tavares Drumond
— 7.0 dia. Igreja de N. 13 da Con-
cciçfto c Boa Morte, às to horas.

Rubcn Pinto Grilo —. 7.0 rila. Igre-
Ja rie N. S. das Mercês, Hamos, is

Vi- horos.
José Fernandes Correia — 6.0 mes

Igreja do Carmo, às 10 ','2 lioras.
Manuel Augusto Soeiro - 7.° dia.

Igreja de S. Fco. de Paula, hs 8 l.s.
Valdemar L. Bento — l.o aniversa-

rio. Basílica de Sta. Tereslnha, às
'/2 horas. ,
Emilia Visconli — 30.o dia. Matriz

de N. S. .das Dores do Ingft, Niterói,
às 9 Vi horas.

José Alves Carneiro — Igreja de S.
Domingos, às 9 horas.

Olímpio Ferraz — Igreja de S. Jor-
ge às 10 horas.
. General João dc Deus Mina Barre-
to — 9.o aniversário. Igreja da Cruz
dos Militares, às 9 horas.

Alice Revillc Faloáo — 30.o dia.
Igreja da Candelária, às 10 í'a hoça-.

Perdeu alguma coisa ?

LEITOR: Responda mentalmente
as perguntas abaixo e depois con*
fronte as suas respostas inm »s
nossas que serão publicadas ama-
nhã:
2586 — Que quer dizer a frase

latina "In hoc signo
vinces", que o impera-
dor Constantino, por
ter vista no céu uma' 
cruz com essas pala-

. vras, mandou inscrever
no seu estandarte, 110
momento em que mar-

. criava contra o impera-
dor Maxencio ?

2587 Quem foi Catarina Al-
vares ?

O DIARIO DE NOTICIAS recolho
tudo o que, achado na rua, é con-
nado à nossa redação, pelos nossos
leitores, para ser rcBtituido aos
seus donos. Quando V. perder ai-
gum objeto, procuro o nosso De-
partamento de Circulação, entre as
0 e as 12, 011 entre as 14 e as IR
noras. Aos sanacios, e puoilcaaa
uma relação desses objetos.

Afiaador de pianos
Cego habilitadíssimo, diplomado

pelo Instituto Benjamim Constant,
afina desde ISS000. Tel. 2H-(i589.

mmmw
[-ffilNHO RECÕNStITÜiNTt") "j

ANÊMICOS
-LAB. PHYMATOSAN-*

Dr. Spinosa Rothier
Vias urlnarlas, complicações, doenças
sexuais, Sifilis — Edificio Carioca,

2 ãs 7 — Tel i 32-3307.

2588 — Quando se reuniu, e
onde, o primeiro Con-
gresso Panamcricano ?

.;-
2589 — Quem descobriu a foz

do Amazonas e que de-
nominação lhe deu ?

*
2590 — U arnica, planta utili-

zada na medicina, é
nativa dos trópicos 1

AS CINCO PERGUNTAS DE ON-
TEM E AS RESPECTIVAS

RESPOSTAS

2581 Qu*m foi ° coronel H. P.
Fawcett e que aventura o

lijfa an Brasil t — Foi um explora-
dor inglês, a quem se atribue ge-
ralmente a intenção de' descobrir
uma civilização misteriosa no alto
sertão brasileiro e que cm 1925 de-
sapareceu sem deixar vestígio, em
companhia do um filho e de um
jovem compatriota seu, nas selvas
virgens entre Mato Grosso e Parti.

*
A que se chama "Olim-
piada" 7 — Ao periodo de

4 anos que decorria na antiga Gre-
cia entre duas realizações sucessi-
vas de jogos olímpicos.

* ,-¦¦';

2583 Quando se criou o Minis-*" ' 
terio "da Agricultura na vi-

gencia da República e quem foi o
primeiro ministro 7 — No regime
monárquico havia, um Ministério da
Agricultura; desapareceu com a Re-
pública e só foi criado de novo
na presidência Nilo Peçanha, por
decreto de 19 de Junho de 1900,
sendo primeiro ministro o dr. Cftn-
dido Rodrigues. *
2^84 Quem foi o último vlce-rel

do Brasil-Colonla 7 — D.
Marcos de Noronha e Brito, Conde
dos Arcos, que passou o governo
ao princlpe-regente D. JoSo, depois
rei D. Jofto VI, em 7 de março do
1808.

2585 Quem disse iue "a hl»lor,a
era a estatística em movi-

mento e a estatística a historia em
repouso" 7 — Schloses, tambem
economista alemão, discípulo e su-
cessor dc Achcnwoll.

Orquestra Sinfônica
Brasileira

Prosseguem os ensaios que a Orques-
tra Sinfônica Brasileira vem realizan-
do sob a direçào do maestro Eugen
Szenkar e nos quais vem preparando
o vasto e bem escolhido repertório com
que se npresentaré. a seus associados
e ao público freqüentador de seus con-
certos.

Este ano as exibições da Orquestra
Sinfônica Brasileira contlnuarfto a ser
feitas no Cine Rex e Teatro Munlci-
pai, devendo realizar-se nos primeiros
dias do próximo més o concerto do
Inauguração da tempornda, cujo pro-
grama está sendo cuidadosamente pre-
parado. Entro os obras que constituem
o repertório organizado pelo maestro
Eugen Zzenkar para. a presente tem-'
povada destaco-sc La Valse de Ravel,
Noturnos rie Dcbussy, Schchcrozade dc
Rlmsky Korsakoff. A Festa de Henri-
que Oswald, Garatuja do Ncpomucc-
110 e muitas outras peças slnfônlcns
rie igual interesse para os apreciado-
res. ¦

Um fume autêntico sobre
as atividades da Real Força Aérea

Gomp/errTenfo /foc/orrerA -'dBo/a /?o Fsf^oAbwjTariJ^.

Steinuiay &Son*J

DR.JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

SEXOLOGIA DE PARIS

Doenças sexuais do Homem
BOA DO ROSÁRIO. 172 — De - •¦» ">¦

Racionamento .«1

TABlLadas
Sextillui cliissiflcndn em 1.*
lujrar rio concurso da CERA
TAUÍi, rcaliziido ontem nt)'
Itndin Clube do Brnnll:

Encontrei » "•Chica Boa1'

(a que fugiu da Gamboa'

1,6. na praia do Cnjn.

Num "maillot", tal qunl sereia,

Deu dc escrever pela areia:
"Nos assoalhos, "TABU".

Autora: Clementina Ferreira
Pereira, Rua Macapuri, 15. Pre-
mio; 10051000 em dinheiro.

2582'

O melhor racionamento é' usar

a cera BOY Al. para lustrar mo-

veis e assoalhos. Em vez de com-

prnr 5 ou 6 latas e o»tras_I>i*»-;"
cas, uma lata do
somente, sntlsfnz.

cera BOTAI.

Durante o Verão
os alimentos alteram-se facllmen-

te, pondo em risco a saude.

INSTALE UM REFRIGERADOR

Kelvinato.f da
Casa Monsériate

^"DO clVVo V°1BOfSnE°:
43-0197.

rrr;~r*u cera mercouzada
(MERCOUZED WAX)

DR. M. VAZ DE MELO
CLÍNICA DE CRIANÇAS — Docente da
Universidade — Diariamente, às 4 hs.
ürugualana, 80 - (Ed. Ouvidor) - Ss.
500 e 511. Fone 48-ÜH08. Ke».: 21-»ll*W

¦twKfi&VwpO&vfitY" ' ll*-OwyCfc*^v*^':,:' .-.'.'.^B^^BIfcxaSxijBSBHflK*' ^m

TEATRO MUNICIPAL
Temporada Oficial da Prefeitura do Distrito Federal

Organizador geral: Maestro SILVIO PIERGILI

lilowNSOEMlHHAlílW
(.THB MENINHRR LIFE A

\ CONRAO VEIDT- DEAN JAGGER
idhn wi»:mvm

GENIC LCONTOVIC
Ço/Fffi/t

jr

fí¦• Qiftêahên"0/ê/i)W9 -tfapuan fat)J>rt»\

Inauguração da Temporada Oficial de 1942

GRANDE COMPANHIA"ORIGINAL BALLET RUSSE"
MTTnTTnimmiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii''

Diretor Geral: COL. V. DE BASIL
(Conjunto de 70 pessoas)

Os maiores e mais luxuosos espetáculos
apresentados até hoje na América do Sul

Na Bilheteria do Teatro está aberta a

ASSINATURA PARA 6 RECITAS
COM « ESPETÁCULOS DIFERENES

noa acRuInto.» preço»i Fvliaii • Camnrotoa: l.!18i)$i Poitio-
naa: S70|| BaIcAch Nnbrna A o li: *J7iií; 10. outrai fllaai 210$:
)iiil.'.,.*ii A ii D: IM.*; Icl, nutriu. tlliiH; 180$i Qnlerlna A o ll:

JHW; niilniN filam 00$, — (Halo i\ parlo)

Hoje, às 17 horas, encerra-se a preferencia
Iiiiiii nn ai'N, A.-, iiimiii.•*! da Tii|ii|iiiniiln ila llallailn ilu Hlin

IiihüiuIii, A iniiiii1 ilu aimtnlin. hu li) lim nu muiiih , .hhíIiIum um

nuvim |iiii|i>ii>li>iiii>a

CL AM S. A.
(Companhia de Locações, Administração

e Mandatos)
RELATÓRIO

Bcnhores acionistas :

encerrou em 31 de Dezembro deJ9«
vos expor

vimos submeter à vossa

apreciação o relatório
•noerrou em 31 *•?«««» 

££&& oportunidade de dar maior desen•S»Sa*?:5Si-ii?r—¦-
RAPHAEL CINCURA DE ANDRADE.

Parecer do Conselho Fiscal

pelo presidente em virtude do faleci menu, ic escrituração, balanço
Conselho, Walter Gastao Buttcl, -tendo exuminano a 

Dezembro dé 1041,
„ documentos relativos ao exercicio enemd^g^ de 

^Dwen ^ntadasdocumentos . ....
sáo de parecer sejam aprovados os
pelo Diretoria.

«r^io^Bfflro a:Sá^'^^W coR-s vilela.PIRMINO SALDANHA

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1941

Fundição Indígena S. A.
Relatório da Diretoria, a ser apresentado à As-
sembléia Geral Ordinária de 4 de Abril de 1942

De"ronform?dacle com o Decreto-Lel n.o 2.1.27, e os nossos Estatutos, apre-
sentamos-vos, para exame e i-.provi.cfto, o Balanço, contos e o P"*<=nte ««»•
torio relorentes ao exercicio de 11)41. cóngratulando-nns com os Srs. Acionista»
por mais uma etapa dn trabalho nas melhores cnndlçftes possíveis, tendo-em
vista a sltunçfto decorrente da encrmalldadc dos mercados. Mantivemos a mes-
ma orientação na direção da Sociedade, dedicando toda a nossa atenção *¦
solução dos negócios, que deconeram normalmente, nfto obstante a grands
clevaçfti) do custo He matérias primas e combustíveis „„,„.„,.„.

O balanço scriil c a demonstrucáo dc lucros e perdas, que a este Relatório
acompanham, dnr-vos-ão idíla clara da sltuaçfto da Sociedade. „.„„„„,

No ano próximo lindo, cemo sabeis, foram os nossos Hstatutos alterados
para efeito de in adaptação ã nova Icl de sociedades anônimas, tendo sido
os mesmos aprovados em tissèmblêir de 15 dc maio de 1041 e arquivados no
Departamento Nacional de Industria e Comercio, sob n.o 16.109, em 24 de
Junho do mesmo ono. .

Na forma dos Estatutos, devoreis proceder a elelçno dos Srs. membros do
Conselho Fiscal, cujo mandato será exercido no corrente ono.

Deixando aqui consignados os nossos agradecimentos ao digno Conselho
Fiscal pela sua valiosa cooperaçfto, ficamos h disposição dos Srs. Acionistas,
paro quaisquer outros esclarecimentos que Julgarem necessários.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro do 1042.
A Diretoria:

RAUL DOS SANTOS CARVALHO, Presidente.
ANTÔNIO PAES DOS SANTOS CARVALHO.
AMÉRICO PAES DOS SANTOS CARVALHO.
RUBENS PAES DOS SANTOS CARVALHO.

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1941
ATIVO

IMOBILIZADO
Imóveis 
Instalações, Máquinas a Acessorloi
Modelos 
Moveis ís Utensílios 
Direitos Imaterlais ...<

DISPONÍVEL
Caixa
Seios e Estnmpilhns 
Bancos — C/C Movimento

REALIZÁVEL EM CURTO PRAZO
Materiais e Mercadorias 
Depósito a Prazo Fixo 
Contus Correntes "A" 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Contas Correntes "B" 
Promissórias a Receber 
Depósito e Caução T.

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
Despesns Antecipadas 
Juros a Receber 
Material de Expediente 
Prêmios de Seguro1! 

CONTAS AMORTIZAVEIS
Despesas de Instalação ......
Novo Catalogo 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Açfies Cauclonadaa 
Bancos — C/Cobrançi 

PASSIVO
NAO EXIGTVEL

Capital 
Fundo d« Reserva ....
Fundo de Depreciações
Lucros Suspensos 
Lucros fz Perdas 

EXIGIVF.L F.M CURTO TRAZO
Contas Correntes "A" 
Contas a Pagar  .. •
Dividendos 
Imposto de Renda a Pagar .
Titulos a Pagar 

ATIVO
DISPONÍVEL :

Caixa e Banco
IMOBILIZADO : 30.000$000Depósitos •••••••••• •• 4:M8$400

Gastos de Instalação 3:200SO0O
Títulos Cauclonados «nnns4n*i
Moveis & Utensílios 6"'"i"'"'

COMPENSAÇÃO :
Ações Cauclonadaa

REALIZÁVEL :
Contas Correntes 
Aluguéis a Receber 

1:485)000
6.784S000

Lucros e Perdas

PASSIVO
NAO EXIGIVEL:

Capital *,
Fundo de Amortização

300:ooo$ono
2:3375540

337:108$300

44:i)27$800

30:000$000

8:269$000

70:9355440

400:330S540

302:337$540

62:333SO0O
5:6605000 67:0035000

EXIGIVEL:
Contos Correntes '.
Depósitos de Aluguéis 

COMPENSAÇÃO in-nnnsonn
Caução da Diretoria  30.0005000

400:3305540

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Contas Correntes "B' 
Depósito cm Garantia ....

CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
Despesas a Pagar 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria 
Endossos para Cobrança ....

1.644:7605000
1.562:4565460

25R:5:iflS240
113:3895180
128:6.'l (1S200

68:6085010
3:0715500

706:5075800

1.825:2775640
200:0005060
630:2025760

100:0005000
13:0745600

8735000

230501111
2:738561111
B:5'16S..50

48:9565800

49:629S900
32:1445000

80:OOOSOOO
7975000

5.0011:01)1)5(166
128:5305400
703:1795400
7:6845550
10:3215280

17:4275110
236:2075000
250:00050110
22:2305300
25:5825000

900:0415300
100:0065000

80:0005600
7975000

3.707:7745080

779:4675310

2.864:48US4U0

ii4:847finm

58:4715950

81:7735900

80:7975000

7.487:6115640

5.8411:6955630

551:4465410

1.000:0415300

5:631531)0

811:7975600

7.487:6115640

Demonstração da Conta de "Lucros e Perdas"
CRÉDITO

Fábrica 
Secção de Esmaltes

Juros & Desconto» ,
Aluguéis 

695:6465110
808:1275500

DÉBITO

Demonstrativo da Conta de "Lucros e Perdas",
em 31 de Dezembro de 1941

DÉBITO
Saldo do oNerclolo anterior 
Honorários rto Diretoria  42''!!ÜSÍ!!5I
Ordenados o Serviços
Impostos. Licenças o Legais
Aluguei o OonsorvnçAo rto Bsorltorlo •*•••
DespeMis çieralia
anulou de IniUlteAo tnmni'llnii\i.'ftni 

iiiujujumu
2:602550:
4; 30050611
7:0541301)
1:1795780

O ll fl I) I T O
('lllll^uneil .,..,, a , a a .. i . I . I . . I . .. I . M iWMtWI)
Bl.lOlíillllIllift ila fliilHinlus ni.n.n un iiHiiiio

¦ 
¦¦»

Hiililu ilnvulnr >lii Muniu H 1'ri'illlii 11111 ui 11111 ii 111' 111 ui 111 ii 11

10:0425000

7l:7,W5fl0

ti ,74111111111

UiMlMíO
11 HíilVHO

Min ilr ihilii lln ll ilu |h ji uil.iii ilu MMI
Mi*A*M li" in WtfílNQ i-t<Kt*|HI, ii.."-.-
iiiiun > im. um,

|lAni|AN|i 1'INi'illM m Mi.
ililllli IIUIIHÍHUIIAM, KilulH.1

Saldo de 1940 
Despesas Gerais 
Comissões 
Li.ls Sociais
Prêmios de Seguros
Propaganda 

Licenças í: Impostos 
Juroc & Descpntos 
Despesns dc Instalação ....
Seco&o dc,Placas 
Contra Correntes "A" 

Fundo do Reserva
Fundo de Depreciações .....
Lucros Suspensos 
Imposto do Ronda a Pagar

547'.3655800
116:4805000
111:2245500
31:6175000

2:3055000

8555560
3:0975900

18:1425000
06:7105200

7:6645550
22:2305300

Dividendos 
Saldo para 1042

1.503:7735810

39:2265100
56:24254110

1.593:2365110

62:1465640

808'.DU253OO

112:U415UU0
195:6395080

4:US5HUO

4:8535400

144:7585U50
'j|jii:ouuguuo

ll):331»2HO

1.5II3:23II511U

Rio A* Janeiro, 31 do Doüsmliro do 1041,
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DIARIO DE NOTICIAS QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO pE lg4Z

CINE AO LADO DO¦ * TEATRO ffl
REGINA
AR REFRIGERADO

PERFEITO

440ÜE • CLARK GA6l€ e CttARLK tAU6HTON **
\\_atf_fe. ^^sm. _À A. A amai», ai* aa\ M. Jta^. idBâ&átl 4. 4// UM POUCO DA «LSTORlA

DA ARMADA BRITÂNICA/
IMPR0P.ATE'I4 ANOS

^^/^^EDDIE CANTOR»,
D'f.B, I CoMPUMÊNTO KA<HONAL'CARR<porií-M6: tj\

BOLETINS DAS DIRETORIAS DE INFAN-
RIA, ARTILHARIA E CAVALARIA _

Apresentações de oficiais — Mo vimento de pessoal — Permissões
— Promoções 3e sargentos

Diretoria de Infantaria
CAPITAL FEDERAIc, 24 DE MAR-

,ÇO DE 10.2 — •GOLETIM INTERNO
— N.o 70 —

Publica-se, de ordem do exmo. sr.
nlnlstro, para a devida execução, o
•egulnte:

ESCOLA DE AERONÁUTICA — MA-
TRICULA DE EX-CADETE — EXCLU-
SAO DO EXÉRCITO — O comandante"da 

Escola de Aeronáutica, cm oficio
n. 114-D.l, dc 7 dc fevereiro de 11)42,
participou u esta Diretoria quo fo-
ram matriculados no 1." ano daquela
Escola os seguintes ex-cadetes pro-
cedentes dns Escolas Preparatórias de
Cadetes de São Pnulo e Porto Ale-
gre: Aznuri Leal Mona Barreto, Al-
monc Espíndola, Afranio cln Silva
Aguiar, Antônio Franco, Alberto SU-
va Cortcz, Crisóstomo Gúanais Dau-
rado, Carlos Lourenço França de Sou-
sa, Clovis Pavnn, Darnlf Fritsch, De-
cio Leopoldo dc Sousa, Elstcr Fntscb,
Fernando Henrique Marques pciler.no,
Francisco Fernandes Caususa, Luiz
Carlos Allandro, Lauro , Madureira,
Miguel Sampaio Fnsso.i, Orlnnrio ile
Paiva Almeida, Orlando dos Snntos Sn-
raiva, Odllio de Farin, Pedro Vcrcillo,
Paulo Marques Fernandes, Paulino dc
Castro Muniz, Rubens Mosqllctra cm
Silva, Tito F.olando Vaz, Wcber Cru-
zelro Wagner, Valdemar Gonçalvc3,

Carlos Augusto do Freitas Llmn, Da-
nlel Monteiro. Enllclo Peixoto Feirei-
ra :Fra riça Í Fernando Leite dc ttc-
«ende, Fernando [Guimarães. Pnntoja,
Harry Bolniinnnn, Luiz Mario Beltal,
Leon Henrique Lanes, Mareies Al.ucl-
da Magalhães tle Andrade, Nlcliolson
Chastenct Halfelcl, Nel Osório, Ox do
Figueiredo, Pnulo Andrade, Rafael
Clrnc da Costa Lima. Saulo do Ma-
tos Macedo, Vnldir Fontoura, Nilton

Daltro Morrlssy, Jofto da Matos Mo-
neses e Hello Celso Cardoso Lousadn.

Em conseqüência, sejam os reforidos»
ex-cadetes excluídos dos corpos ondo
foram classificados, passando a ig.e-
gados até serem excluídos do Excr-
cito.

APRESENTAÇÕES A ESTA DIRETO-
RIA — Dc oficiais — ontem: caplt»c6

Manuel Almeida d'Albuqucrquo Ca-
valcantl, por ter sido designado pnra
a 28.». Clrcunscrlção do Recrutamento
e aguardar condução; Joel Rodrigues
de Carvalho Lisboa, por ter sido elas-
slficado no 19,o Batalhão do Caçado-
res,/desligado de adido a esta Dire-
toria o entrnr om trânsito; Oscar Sa-
raiva Batista, do Regimento Sampaio,
por ter regressado de Porto Alegre,
aonde fora com permissão do exiiio.
sr. ministro; segundo-tenente — Os-
valdo Inácio Domlngues, por ter sido
transferido para o Centro de instru-
ção de Motorização e Mecanização;
segundos tenentes da 2." Classe da
Reserva dc l.n Linha, convocados •—
Rui dc Ollvclr.». Fonseca e. Sabino õc-
rafim Correia Salgado,__por terem sluo
classificados no 2.o Regimento de ln-
fantnrln.

— De sargentos, cm 21 do corrente
2.o snrgento José Arcebispo de Fio-

rença, por tor sido transferido do 5.°
Regimento de Intentaria para o con-
tingente do Arserial do Guerra do Kio
de Janeiro; 3.° snrgento Ellseu José
Tavares, por ter sido transferi lo do
4.o Regimento de Infantaria pata o
29.o Batalhão dc Caçadores.

EXCLUSÃO DE SARGENTOS — O
comandante do 3.° Regimento de Infan-
taria, cm oficio n, 625JS, de 17 dc
março de 1942, participa que excluiu
do estado efetivo daquele Regimento
os segundos sargentos Ângelo Mnrtlns
Alvarcz e Lncé Dias, por haverem sido

COMERCIO, PRODUÇAO E FINANÇAS

Sociedades Anônimas
Realizam-se hoje ns Assembléias Ge-

Mis de Acionistas dres seguintes Com-
panhlas:Laboratórios Verti}», S. A. — As
13 hora, á rua Senador.-Fompou n. 208.

S. A. Restaurantes ile Turismo ln-
4ernncinn.il — As 10 horns. ã av. Rio
Branco n. 10, 14." an-lar, saUv 1401.

Elcctrcmetnl S. A. — As 15 ho-
ras; à rua Brln n. 870.

Editora Civilização Brasileira, S
A. — As 14 horas, a rua do Ouvidor
n. 94.

Companhia Ridinlclcgráfira Brasi-
leira, S. A. — As 15.30 horas, a av.
Rio Branco, 69 a 77. 4,o aridár.

S. A. Martinclli — As lü horns,
à av. Rio Branco n. 20.

A. E. G. Companhia Sul Amerl-
cana do Eletricidade — As 11 horas,
a av. Rio Branco n. 47. 3.° nndnr.

Empresa Brasileira Industrial e
Loca lha. S. A. — As 16 horns, ã nv,
Graça Aranha n. .0, 12.o antlnr;

Companhia Jardins Gavca -,- Ex-
traordinaria às 14 horas, á rua do Ou-
vldor n. 76, loja.

Companhia dc Seguros "Singres"
— As 14 horas, ã rua México, 90 e
90-A, l.o andar.

S. A. Casa Pratt, Artigos para
Escritório — As 10 horas, à rua da
Quitanda n. 46.

Lojas Americanas, S. A. — As 11
horas, à praça Mnuá hi 7, 15.o andnr.

Companhln Cnrlinnifcra iiii Gran
d ore se — Extraordinária às 15 Aoras, à
ar. Rio Branco n. 26, 2.° an lar.

S. A. União Marnifalorà dc Rou-
pus — Às 15 horas, à rua An_'.ití>is Lo-
bo, 90 a 96.

"COFERMAT" Compa-
nhia Brasileira de Ferro

e Materiais de Cons-
trução S. A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do art. 17 dos'estatutos,

são convidados os senhores acionistas
a se reunirem, cm Ass-cmblcia Geral
Ordinária, n_ ila 211 dc abril dc 1942,
às 14 horas, na sede da Sociedade, a
rua Bueno. Aires n. 154) para os sc-
guintes fins :

a) Leitura do relatório c aprovação
das coi.tns do exercício dc lllll;

b) Eleição da diretoria e Conselho
Fiscal*

c) Assuntos gerais.
Rio dc Janeiro, 24 do março, dc 1912.

— José Nunes Lelle (Procurador), —
José Somaglino (Diretor).

Sindicato da Industria
de Calçados do Rio de

Janeiro
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2.a E ULTIMA CONVOCAÇÃO
Rão convidados ss senhores sócios

quites c no gola dos soús direitos so-
ciais, a comparecerem t. reunião de
Assembléia Geral Ordinária, que se
realizará nn dia 28 do corrente, às 14
horas, na sedo social, â rua da Cons-
tltulção, (i-l." andnr, afim de, na for-
ma d.s Estatutos, tomar conhccimcn-
to e deliberar sobre o Relatório da Di-
retoria, Balanço do exercido financci-
ro encerrado cn 31 de dezembro dc
11)41, previsão orçamentaria para o
exerfctclo de 1.1)12 e parecer do Conse-
lho Fiscal.

'Rio dc Janeiro, 24 de março dc llll*".
— Dr. Armando Bordnllci — Presi-
deante.

Industrias Reunidas de
Aço Laminado S./A.

ASSEMBLÉIA GERAI, EXTRA-
ORDINÁRIA

¦Afim de satisfazer exigências do De-
partamento Nacional dc Industria «
Comercie, sobre os documentos cons-
titutlvos da Sociedade, são convidados
•» senhores acionistas a. se reunirem
Cn Assembléia Geral Extraordinária,
mn sua smle à rua da Alegria n. 220,
Bo dia 30 tio corrente, às 10 horas,
pura tomarem conhecimento e delibe-
Wrem sobre as referidas exigências.

Rio de Janeiro, 21 dc março, de 1942.
mm. Antenor dc Resende — Diretor te-
¦ourclro.

Sindicato dos Oficiais
Alfaiates, Costureiras e
Trabalhadores nas In-
duslrias de Confecção
de Roupas e de Chapéus

de Senhoras
SEDE: LARGO DE SAO FRANCISCO UE

PAULA, 19 — LADO DA IGREJA —
TELEFONE 43-7413

IMPOSTO SINDICAL
DE 1942

A Comissão Executiva tomn píibllco
que, durante o mês de abril p. fu-
turo, deverá ser recolhido à Tesoura-
ria deste Sindicato, o Imposto Slndi-
cnl dc 1942, de todos os empregados
de firmas ou empresas que explorem
ns Industrias de:

Confecção dc roupas de homem, de
roupas o chnpéus dc senhoras, de nces-
sócios e adornos de vestuário, oficinas
de bordados c de scrztdor, e outras
equivalentes.

O imposto ntlnge a todos os empre-
gados das referidas firmas, tanto !n-
ternos, como externos, sem distinção
de idade, sexo ou função, e corres-
ponde a um dia de trabalho, conforme
dispõe o Decreto-lei 2.377 de 8-7-940.

Tendo este Sindicato sido informado
de que outras organizações sindicais
tem distribuído guias de recolhimento
aos estabelecimentos de confecção de
vestuário, avisa aos Interessados que,
conforme foi decidido pelo exmo. sr.
diretor do D. N. T. no processo D.
N. T. 13.04fl|41, c pela Comissão de .' Barbosa, todos 0o 2.» Regimento

matriculados no ifi ano da Escola de
Aeronáutica.

Em conseqüência, ficam os referidos
sargentos . agregados ao 3.o Regimento
de Infantaria, auardando exclusão do
Exército. _J _,_

PROMOÇÃO AO POSTO DE SAR-
GENTO-AJUDANTE — De acordo com

Aviso n. 3.728, — Quad. 65, uo 17
de dejembro dc 1941 e conformo 11-
chás dc que trata o Aviso n. 1.198,
de 23 de março de 1940, organizaccBS
pelos corpos, promovo ao poslu de
sargento-ajudante, pnra preenchlmen-
to de vagas, nos corpos abaixo, os
seguintes snrgcntos:

l.a Região Militar — No Regimento
Sampaio, o l.o sargento • Atanalldo
Teixeira do Sousa.

7,a Região Militar — No 24.o Bata-
Ihão de Caçadores, o 1.° sargento
Aristóteles Bussons.

9.a Região Militar — No 2.o Bata-
lhão do Fronteiras, o l.o snrgento
Raimundo da Silva Aragão.

ADIÇÃO DE EX-CADETES -~ C. C.
p. — De ordem do limo. sr. •ministro
e conforme o ollclo n. 1.142, íib 6
do corrente, do exmo. sr. general ins-
petor geral do Ensino do Exercito, de-
termino que fiquem adidos ao Bata-
lhão Escola, afim de cursnrcm o Cur-
so dc Comandante de Pelotão, na lor-
ma do artigo 34 da Lei do Ensino Ml-
litar, os seguintes snrgcntos ie;*-ca-
dotes das Escolas Preparatórias de Ca-
detes):

Scgundos-sargentos Irani Tuplniimba
e Joaquim Lopes Coelho e os terceiros
sargentos Hello Quadros de Oliveira,
Valter Alves Medeiros e Felix Gomes
do Rego Filho e ainda o segunda-sar-
gento João Batista • da Franca ilrug-
ger.

DESLIGAMENTO DE OFICIAL —
Seja desligado Cc adido a esta OI-
retoria o tenente coronel Túlio País
Leme, do 9.° Regimento de Infanta-'rin, cm fnco do constante no Item IV.

FUNCIONAMENTO DAS COMPA-
NHIAS-QUADROS DOS 14.0, 15.0 E
16.0 REGIMENTOS DE INFANTARIA
— O exmo. sr. ministro, cm Aviso il.0
780, — Quad. 18, de 21 do corrente,
determina o funcionamento, no cor-
rente ano, das Compnnhias-Quadros
dos 14.o, i5,o e 16.° Regimentos dc
Infantaria.

TRANSFERENCIA SEM EFEITO -
CLASSIFICAÇÃO E. TRANSFERENCIA
DE SARGENTOS-AJUDANTKS CONTRA
MESTRES DE MÚSICA — Fica sem
efeito a transferencia do sergerito.
ajudante mestre de música, Antônio
Domingos Lisboa, do 12.o Regímcn.ío
de Infnntnrin para o 4.o Batalha-) ue
Caçadores, publienda cm Boletim In-
terno n.o G4, dc 17 de março dc 342,
sendo classificado naquele Regimento.

— Transfiro. por necessidade do
serviço, do 12.° Regimento- de Inlan»
taria para o 4,o Bntalhão de Caçado-
res, o dito Aires Martins.

PROMOÇÃO AO POSTO DE PKI-
MEIRO SARGENTO — De acordo com
o Aviso n. 108 — Pio. 1, de 14 de Ja-
neiro de 1942 e conforme,ns fichnc de
que trata o Aviso n. 1.198, de 23 de
mnrço de 1040, organizadas pelos «.•}•-
pos, promovo no posto dc pdmciro sar-
gento, para preenchimento de vagas,
nas unidades que abaixo se mencionam
os seguintes sargentos. '

l.a Região Militar — No Regimento
Sampaio, os segundos sargentos tiil-
dobrando Nilton Garcia Paula, Anto-
nio da Silva Rondon e'Manuel ivlen-
des da Silva; no 3.0 Regimento de In-
fantarla, os segundos sargentos João
Clemonllno Mendes, José Teófilo de
Santana, Antônio Lisboa Bastos, Va-
lerlo Leão de Lima e Tales de Almel-
da Snntos.

Na 3.11 Região Milltnr — No 6." Re-
glmento de Infantaria, os isaúndos-
sargentos Nelson -Pacheco, Tales da
Cunha Cavalcante e Antônio Lemos
de Sousa.

3.a Região Militar — No III|8.o Uc-
glmento de Infantaria, o segundo-sar-
gcnlô Djalma Allet.

4.a Região Milltnr — No 12.0 Rc-
üimento dc Infantaria, o segundo-
sargento Marcial dc Olivuira,

PROMOÇÕES A TERCEIROS 3AU-
GENTOS — De acordo com o Aviso
n.° 491 — Transf. 7, de 24 de íeve-
reiro de 1942, que tem como comple-
monto a Nota n. 286, de 7 do cur-
rente, promovo ao posto de sargento
para preenchimento de vagas na l.a
Companhia do 2.» Bntalhão de Caça»
dores, os cabos Jurandlr Coelho de
Oliveira e Elias de Aguiar, ambos do
l.o Batalhão de Caçadores; Ananias
Holonda de Oliveira e Nilton La Voga,
ambos do Regimento Sampuio; Ar-
mindo Nunes da Silva, Otávio Vinna
Junior e Milton Barbosa de Sousa,
todos do Contingente deste Quariei
General; Haroldo dc Sousa Soaren,
Antônio Castor da Silva e Clovis Luz

MERCADO CAMBIAL
o mercado cambia), abriu ontem, com o Ban-

do Brasil,.sacando a libra arca a 79S585 e o
ir a 10S030 e comprando a 785585 e a 10$500,

respectivamente.
Assim deixamos o mercado no primeiro fe-

chamento. Reabriu o fechou Inalterado.
O Banco do Brasil afixou as seguintes taxas

para cobranças, cobranças de outros bancos,
quotas e remessas para exportação.

A VISTA

Libra "arca". . .
Llhra "cabo". . .
Dólar
Dólar "cabo". . .
Escudo
Franco suíço . . .
Coroa sueca . . .
Peso argentino . .
Peso uruguaio . .
Peso chileno . . .

Abertura Rea*. Fecham.
79S585 79$585 70Í'5B5
79SÕB5 79SB65 70S665
19S839 19S630 10J630
10S860 105.600 10S060

$800 $B0O $809
4S630 . 4$630 4$630
4S720 4S720 4J.720
4S870 45670 4S670

10S380 10S380 105380
$633 $€33 $633

O Banco do Brasil afixou as scguintís 'ttsus
para compra no mercado livro:

A 90 dias A vista Cabo
»_,lbra "área". . . 78S185 785585 785665
Dólar ...... 1DS460 19S500 195520
Peso argentino .  4S690
Peso uruguaio .  105020
Peso chileno . .  % $600

Para compra no cambio oficial, o Banco do
Brasil afixou as seguintes taxas:

A 90 dias A vista
Libra "arca'".
Dólar ....
Peso uruguaio

65S905
165460

GGS495
16S'500
85530

REPASS' AOS BANC03
comp.
vneda

Libra "arca
Libra "arca

Olicl.il
Libra "arca" comp
Dólar (oflcin!) . .

Cabo :
Dolnr .

78S585
785885

60S737
165560

78S585
785885

669737
165560

Cabo
6IÍ5575
165520

78S585
785885

665737
165560

165580 165580

Fecham.
2OSO0O
205500

20S530

. . 165580
LIVRE ESPECIAL.

A vista: Abertura Reab.
Dólar, compra . 205000 20SOOO
Dólar, venda . . 20550 205500

Cabo :
Dólar, venda ... 205530 205530

No Banco do Brasil foram aflxndns as seguin
tes .axas nnra compra de letras em dólares so
bre Buenc3 Aires:

vista
30 dias
60 dias
90 dias

Livre Oficial
195500 165500
105483 165487
195466 165474
193450 165460

Câmara Sindical de Corretores
EM 23 DO CORRENTE

Oficial Livre Esnenlal
Libra área   79S585 79$'585
Libra esterlina,. ..  795585
Suíça .. 45830
Portugal   5803 $003
Nova York  16$580 195646 205498
Argentina  —— 45670 5ÍO00
Uruguai   ¦» 10*020
Cobertura do Banco
do Brasil aos Bancos
Londres - Lbs. área

OURO FINO
O Banco do Brasil adquiria, ontem, a grama

do ouro fino, na base ds 1.000/1.000, em barras
ou amoedado a 235300.
Banco foi o seguinte:

Quantidade
Ontem 54.840
Desde l.o do corrente  586.437.950

. 686.402.706
COTAÇÃO DO PREÇO DA GRAMA DA PRATA

A Casa da Moeda fixou para aquisição das
moedas de prata do antigo Império e da Repú-
bllca os aglos de 157 % e 98 **_, respectivamente,
para as do antigo cunho colonial, os aglos de:
603 % as dos valores de 5020. 5040 i 508O: 609 %,
as de $180, $320 e 5640, e o de .446 '/, a dc 5960.

Quanto à prata fina, a sua aquisição é feita
à razão de 5200 a grama.

MOEDAS DE OURO
Libra 1705603 l| Franco . . . 65757
Dólar . . . . . 355043 II Franco suíço 65757

Em Nova York
NOVA YORK, 24.

Hoje Anterior
S/Londres, tel., p/£ 5 4.03.75 4.03.75.
S/França, não ocupada 2.32 2.32
S/Llsboa, tel., p/Esc. . 4.10 4.10
S/Madrld, tel.. por F. S. '. 9.20 9 20
S/Estocolmo, tel.. p/i, Kr. 23.88 23.88
S/Berna, tel., p/F. O. 23.32 23 32

. S/Berna, tel., p/F. Ç,; 23.74 23.74
Km Buenos Aire»

BUENOS AIRES, 24.
Fecham., à vista, livre: Hoje Anterior
S/Londres, t. t/venda . 17 00 P. 17 00
S.-Londres. E. t/compra 16 90 P. 16 90
S/N. York, 100 5, t/comp. 421.75 P. 422.00
S/N. York, 100 5, t/venda 421.25 P. 421.50

Km ¦Montevidéo
MONTEVIDÉU, 24.

S/Londres. í t/venda . nio. n|c.
S/Londres. £. t/comp. . n|c. nio.

A vista:
S/N. Vork, 100 5, t/comp. 190 75 P. 100 75
S/N. York, 100 5, t/venda 190.25 P. 190.25

Em Londres
LONDRES, 24. .»

S/N. York. p/£ 4.05.50 a 4,03 »0 4.02.50 a 4.03.50
S/Berna, p/ü, frs. 17.30 17.40 17.30 a 17.40
q/Llsboa. pE, es. 90 80 100.20 09.80 a 100.20
S/Madrld, p/E, p. 40.50 40.50
S/Madrld. liv.E, p. 48.55 48.65
S /Estocolmo, por

£, Kr 16 85 16.85 16.86 a 18.05
TELEGRAMA FINANCIAL

LONDRES. 24.
FECHAMENTO

Para desconto: Hoje Anterior
Bancn da Inglaterra . . % %
Banco da ltalla ... 4 14 % 4 -A ç.
Banco da França ... % %
Em Londres, 3 meses . 1 1/16 1 1/18
Er N. York, 3 ms., t/c. 7/16 7/16
Em N. York., 3 ms., t/v Vi '/_ %

Cambio à vista :
Lisboa, s/Londres, t/v.,
por E, escudos .... 80.80. 09 80

Lisboa. s/Londres, t/c,
por £. escudos ... 100.20 100 30

F.OLSA DE TÍTULOS
Os negócios levados a efeito, ontem, na Bolsa

de Títulos, que funcionou bem colocada e calma,
foram de maior vulto, como se vé a seguir:

VENDAS REALIZADAS ONTEM
Apólices gerais:

11 Uniformizadas  820S000
1 O. do Porto  7005000

10 D. Emissões, nom  828S000
8 Idem port.  800.000

95 Idem  8015000
60 Idem  8O2S000

1 ldcm  805S000
80 Idem Cautelas  7903000

1 Idem de 5005  415S000
35 Obrigações: Tesouro 1921 .. .. 1:0123000

170 ldcm 1039  1:0103000
13 Idem Ferroviárias 1:0355000
50 Municipais: Emprést. 1917, pt. 185:000
10 Idem 1_jT .. .  2105000
29 ldcm  2103500
66 Estaduais: E. Santo, 8 "A, port. 500S000
60 Minas 5 •*-*>, nom  070S000

Idem T%, port 025S00O
30 Idem 9265000
42 Idem 927S00O
97 Minas 1934 - l.a Serie 174S000

Idem 2.a Serie 184S.i00
110 ldcm .'. •• ,SS!SS2
215 Idem 3.a Serie 1793000
434 ldcm 172350„

Pernambuco .. . .'. 865000
20 Rodov R. G. Sul 1:0105000
48 ldcm 1:0155000
25 São Paulo 2265500

aioso*-
141S0M
130IOW
ssoso--,

54 Idem , aaiiíii.»
60 Idem Uniformizadas 1-inH

102 idem :: S
57 Ações de Bancos: Brasil .. ., IjíH™

100 Português do Brasil, nom, .. -'•-™°
100 Cias.: M. S. Jerônlmo - Ord
800 Butlá .. .. 

20 B. Mineira, port
200 Idem 
150 Idem .. .. .,;•;

Debentures: N. América  i
195 Bco L. Brasileiro  •»•»,,.;
40 Idem  j16!!2
23 Cia. D, Santos  210IM.

Alvarás: Aps. Uniformizadas .. 825jj]i
STOCK EXCHANGE DE LONDRES
LONDRES, 24.

TÍTULOS BRASILEIROS

670500.

FEDERAIS : Comprnclni-í»
Hoje

73. 0. 0
54. 0 0
21.15. 0
24.10. 0

Anturloi
73. 0. 0
54. 0. 0
21.15.0
24.10. 5

53.10. 5 33. 0, |

35.10. (n.io. o
11. 0. o

7. 0. 0

35 10. 0
17.10. 0
11. 0

7. 0.

30. 0. 0 30. 0. 9

Fundlngl, 5 '/. %; 1014
Novo Funding. 1914 . .
Conversão, 1910, 4 %
Emp. 1913. 5 % . . .
Pnndinn de 1931, 5 %"B", de 4 nnos . . .

[•STAIll'AlS
Distrito Federal. 5 V_
R. dc Janeiro, 1917, 7 %
Bain, 5 7-
Pará, -5 •>» í . . .
City ol S Pnulo Impro-

vcmnnts and Freefcold
Co. Pref
TÍTULOS DIVERSOS :

Bin'* ot Loncl * South
América. Ltd

S. Paulo Gaz Co Ltd.
Bracctlnn Wnrranl Age.

¦Ss Finnnce C. Limited
Cables \- Wlrclcss. Ltd..
ordinárias 50

O-cenn Coal & Wilsons,
Ltd

Iri», nnl Chemical tn-
.dustrlcs ...

Leo cclr' nn Rnilwuv Co„
Ltd., 6 '/a 54, 1835 . .

Llnyd s Ennk Ltn c "A"
Shnres)

Rio dc Jnnclro City
Imp. Co. Limited .' .

p.ii cloui Mills A: Grn-
nnrlcs, Ltd

S. Pnuln Rallway C. Ltd.
SVc-ncrr. Tel Co.. Ltd

4 &, Deb., Stock . . 101.10. 0
TITIII.OS K.IXANin.lKOS

Enp do Qiiprjn Brita-
nico, '/_ C'. 1927-47 . 105.17. 6 105.15. 0

Consols, 2 16 54 ... 83. 2. 33.15. (

612 fi.» j
5 5 0 0

0. 6. 0. 6. J

10 50. 0. 0

0. 2. V. o. 3. m
1.12. 4

24. 0. 0

2.12. 3

0.18.10

1 8. 1 V.
42.10. 0

1.12. l(i

2.1.10. (

2.12. 3

0.18.10 14

1. 8.1!.
12.10. 0

101.10. 0

CAFÉ
O merendo dert.o produto fun-

clonou. ontem, calmo e cam os
preços inalterados.

Cotou-se o tipo 7. ao preço
de 29.000 por 10 quilos, na tn-
hun e venderam-se durante os
trabalhos 1.604 sacas, contra
864 ditas, aiUcrlorcs.

Fechou calmo.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS

Tipo 3. 315000 c| Tipo II. 295000
Tipo 4 30S500 jl Tipo 7. "05000
Tipo 5. 30.000 11 Tipo 8. 23S500

Pauta mensal — Estado de
Minas, café comum, 25800; café
fino. 45100

Pauta semanal — Estado do
Rio. café comum, 25200.

O ano passado o tipo 7 não
foi- cotndo. '

MOVIMENTO DO DIA 23
Sacas

Stock cm 21  332.716
Entradas:

rior, nominal; ano passado, ...
24S000.

N. 4, disponível por 10 quilos
(molcl — Ho.te, nominal; ante-
rior. nominal; ano passado, ...
25S000.

Embarques
cas; anterior,
nndn.

Entrndns -
anterior, nada;
34.300 snens.

Existcncln — Hoje, 1.673.724
sacas; anterior, 1.674.509; ano
pnssndo, 1.438.638 snens.

— Saldas 350 sacas, para o
Rio da Prata.

Em Vitoria

- Hoje, 14758 so-
36; ano pnssado,

Hoje, 973 sacas;
ano passado,

Em setembro. . 13.00 13 00
nin ri—embro . 13 00 13 00
Mercado . . . Calmo Calmo

Inalterado, desde o fechamen-
to anterior.

AÇÚCAR
O mercado deste produto fun-

clonou, ontem, firme, com òs
preços inalterados e entregas dc
algum interesse.

; 00 QUILOS

Leopoldina 1.500

Total . 334.216
Embarques:

Cnbotagem 115

Totnl  .. 334.101
Consumo local 1.200

Stock em 23 332.921
Idem, nno pnssado .. 438.680
Entradas até 23 .. .. 142.073
Saldas gerais até 33 95.404
Caio revertido ao

Rtõck desde o 1.° de
Julho 120.724

Em Santo»
MOVIMENTO DO DIA 24

— Hoie. nominal: anterior, no-
minnl; ano passado, firme.

N. 4, disponível por 10 quilos
(duro) — Hoje, nominal; ante-

Stock em 21 .."» .
Entradas:

MOVIMENTO DO DIA 24
O mercado funcionou firme,

cotando o ti-~n TS no preço de
265600. por 10 quilos.

ESTATÍSTICA DO CAFÉ* I De Campos
Socn- j De Minas

Entradas  1-980
Embarques
Em stock ..  185.637

Em Nova Yorn

COTAÇÕES ;
Branco cristal
Mascavo reg.
Demerara .
Ma.cavlnho .

MOVIMENTO DO DIA 23

675000 a 705000
625000 a 545000
585000 a 601000
- Não há -

Cristais . ..
Demeraras .
3.a sorte . .
Somenos . .

Brutos secos

Entradas

545000
41S200
40S000

95500
10SO00

65590
65500

9.200

545000
41S200•405000

05500
103000
6S800
65800

Dc Campos

Total
Saidas

300
1.590

Sncos
38.751

2.648

1.390

AHfiiKJ üKft
NOVA YORK, 24.

iContrato Snntos)
Ent.. Hoie

Em marca . 8 55
Em maio . . 8.88
Em Iulho ... 8.75
Em setembro 8 85
Em outubro . nlc.
Mercado . . Calmo

Ant.
8 65
8.85
•8.75
8.85
n|e.

Inalterado, desde o fechamen-
' , anterior.

ABERTURA
(Contrato Santos)

En«.: Hoje Ant.
Em março . . 12 88 !2 88
Em maio . . . 12.93 12.93
Em Julho . . . 12.07 12.87

40.641
4.605

36.036Stock cm 23
i iii São Paulc*»

MOVIMENTO DO DIA 24
Preço do dc nn fech»-

mento do mercado:
Somenos . . . 675000 a 685000
Mascavo . . . 575000 a 585000
Branco cristal . Nominal

Mercado firme.
Km P«>rnim!»iicn

MOVIMENTO DO DIA 24
Cotações por

De 1° de set. 3.808.400 3.799.200
Ex'st. em sn-

cns de 80

quilos . . 1.649.800 1.640.600
Exportação: ,
Não houve.

ALGODÃO
Funcionou, ontem, o mercado

deste produto estável, com os
preços em baixa e negócios mo-
derados.

COT.* ~S POR 10 QUILOS
Scndó-Fibra longa:
Tipo  595090a 593500
Tipo  565000 a 565500
Hc - media:
Tipo Nominal
Tipo  445000 a 441500
i prá-Flbra curta:
Tipo  Nominal
Tipo  435000 a 435500
Mn;.».: -Tlbrà curta:
Tipo 3 e 6 . .. Nominal
Paullsta-Flbra curta».
Tino  Nominal
Tipo  363000 a 36S500

MOVIMENTO DO DIA 21
Sacns

Stock ein 21  11.608
Entradas:

De Natal 308
60 ks.:

Merendo . .
| Usina de l.a

Usina de 2.a

Hojo Ani.
Es.nv. Estav
625000 625000

nlc. nlc.

Total . ..
Stock em 23
Saidas . ..

Em São Pauio
MOVIMENTO DO DIA 23

ABERTURA
(Contrato Ci

Ent.. Comp. Vend.
MOVIMENTO DO DIA 24

Em mnrço . . 443500 
Em abril . . . 443800 45.000
Em mnio . . . 453800 4S*j'100
Em Junho. . . 46SB00 46S800
Em Julho . . . 47S500 47S700
Em ngosto . . 485700 485800
Em outubro . . 50:000 505500
Em setembro. . 405300 495600
Em novicmbrn . 50S800 515000

Vendas 2.000 nrroSas.
Mercado estável.

FECHAMENTO
(Contrato Cl

Ent.: Comp. Vend.
Em março . . 455000 
Em abril . . . 45S200 455300
Em mnio . . . 46S100 46530U
Em Junho. . . 465900 47S00O
Em Julho . . . 47S100 47S800
Em ngosto . . 485700 495000
Em setembro. . 495300 493400
Em outubro . . 505000 605100
Em novembro . 5OS70O 505800

Vendas 17.500 nrrobns.
Mçrcado estável.

PREÇO DISPONÍVEL
Comp. Vend.

Tipo  485500 a 49S500
Tipo  46S500 a 475500
Tipo  425500 a 435500

'-.rn Ppr.4..»nl»iif»o
MOVIMENTO DO DIA 24

Hoje Ant.
Mercado . . . Fraco Estav.
Preços dos sertões:
Tipo  585000 58S000
Matas .. .¦, .. 455000 455000
Entradas 200

12.006 De l.o de set. 144.700 144.500
11.851 Ccms.iimo local . 600 600

245 Existência .. .. 100.800 101.200

Expottacão:
Nâo houve.

i ;m "iovh York
NOVA YORK. 24.

ABERTURA
Ame. Futures:

Ent.' HoJ. inl
Em mnio . . . 18.67 18.64
Em Julho ... 18.73 18,11
Em outubro . . 18.90 IS bl
Em dc-zembro . . 18.94 18.Í!
Em Janeiro . . 18.94 18.11
Eni mnrço. . . 1904 18.11

Mercado estável.
AH.n de 1 n 7 pontos, dc.dl

o fechamento anterior.

.KIOU
PREÇOS CORRENTES

Moinho Inglês:
Tipo "Soberana" . . . 5250M

Moinho Barra Mansa:
Tipo "Catltn" .... S2S0M

Moinho da Luz:
Tipo "D K." 521011

CACAU
NOVA YORK, 24.

ABERTURA
Ent,.

Em maio . .
Ef
Km setembro.
Em outubro .
Mercado . .

Ai.
8K

Hoie
8.66
8.71
8 76
8.76

Estav. E.tJ».

1.11
8.11

BORRACHA
NOVA YORK, 24.

ABERTURA
Disponível

Latex-crepe . .
Smokrd Planta-

Shret . . . .
Mercado . . .

Ant
35

Hoje
25.

24
Calmo CalBl

V

Enquadramento Sindical no processo
D. N. T. 8.572-41, nno há mais mo-
tivo pnra qualquer duvida, por Isso
que, os empregados de escritórios dos
estabelecimentos Industriais não são
empregados no comercio; conseqüente-
mente, é a este Sindicato que cabe a
representação total da categoria, Inclu-
slve dos empregados de administração
das firmas acima mencionadas.

Rio de Janeiro, 24-3-042. — Alcides
da Silva Marques — Presidente.

Cia. Electrolux • S. A.
ASSEMBLÉIA CT.RAI.

ORDINÁRIA

SAo convidado» os senhores
acionistas a se reunirem em as-
¦embiéia geral ordinarin, no dia
• de abril de 1042, As quinze ho-
ras, na sede da Companhia à Av.
Rio Branco n," 311 — 3." pavl-
mento, afim de deliberarem so-
bre — As contas do ano passado
— Relatório da Diretoria — Pare-
eer do Conselho Fiscal — Distri-
buiçAo dos lucros ncumulados —
Elelçilo da , Diretoria, Conselho
Fiscal o Suplentes.

As ayAes no portador dcverfto
ser depositndns na Culxn da Sn-
cledade ou om Bnuco idôneo dos-
t»'prnçu, alie tr«s dias. nntes da
dntn da AssomblAln acima- oon-
vonadii.

Rio do Jnnelro, 21 do mnrço do
10-11. O» dlroloros — íirlk Wlk-
limil — CíiihIiivo Itoliorl o Anto-
nio lliiiiinii Toro/.

"Envólucros Invioláveis
Sealcone S. A."

.Acham-se i disposição dos senhores
acionistas, na sede da Companhia, à
Avenida Rodrigues Alves ns. 743-5, os
documentas a que alude o artigo 91) do
Decreto-lei n. 2627, dc 28 de setem-
bro de 1940.

Rio de Janeiro, 20 de março de 1043.
— A Diretoria: Dr. Antonln Clovis dc
Sousa Gomes — Dr. Mario Machado.
Vieira e J. Pereira Ramos.

Companhia "Serras" de
Navegação e Comercio

I00IBDA0R ANAMMA
AVKNIIM RIO BRANCO N, W - t,*,

llll) llll iam mui
Aplimii'*-!» » iHiJiMlsii) ilu» »i«. m*!""

.ii.ic ii« m-ilM dd l'nm|iHM»Hi*> 1)1 Bg»
Piiiiifiilii» d iiii» ** t*l*i* ii •*r11¦ i# li»
(lll H-dltlH If- II c 1lMi il» YH il» ||l
tfllllllil .!• IHÍil ......

«Iii ,l, MMUIM, II) ll») HMIlll ll..l,,!('*
a-- ll.illil IIMIHlll llll"»"» Vf**>**»»¦

"COFERMAT" Compa
nhia Brasileira de Ferro
e Materiais de Constru»

ção S.. A.
Acham-se k disposição dos srs. ado-

nlsta. nn sede da Companhia, ã rua
Buenos Aires n. 154, os documentos a
quo se refere ò artigo 99 do decreto-
lei 2.637, de 26-9-940.

Rio de Janeiro, 24 ds março de 1042.
— A Diretoria.

S. A. Barranco Branco
ASSGMBI.I.IA (IKHAI, EXTRA-

ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Nno (ciinvonKiloa a» «m. ut'l«nl»t»fi P»-

in ci rminlllo i-xtraiirilliiarla ila Aaimn-
liléin durai dc-dn t-tiirleilmH-, a ri-nll-
/ni-cn nu dia DH dn nnirnntc», n< 14 lio»
in», na mula miciul, rua ilu Oarmii 5, li,"
limiar, na iiiinI d» uliinrviirA * «i-nuini»
nlililll lio lllu I l,U lm mu ll» dlllllCili'
llllllll cln» 111'Hnrliiii miiinli. » .litcci/lil lln
niHii-iM íuu» «dd rmuiiriiiicio, «- «c"
l'c niiu,1,1. ii.ii.c i, |i.ii, .'him. iii.i cc Vl'11
llll ll'"» Il'11'lc ll" |ll ll|ll iKlHlIlc li» lí"
iliulililn * |ii|iciil«. m, d> uniu i,i iliol-i
"11 II.cn,ui cl., -..iMiln- ,. | .'lllllllll cn».

l|c»l'C
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I cin.rlliu¦nc» lllll>llll»l| lll'lilliicc» llll
li'cl t , iii|iii>'C,|,„, ..iiiii Um.iiin ii» (..iiiiiii ,i ii» mm, ii
lllll ¦¦ »! I», il» l!ci'.4lllii lllf»;
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Infantaria; e Vlturvio Pedreiras dc
Freitas, do Contingente da E. V. E.

PREENCHIMENTO DE VAGA DE
MÚSICO — Dc acordo com o Aviso
n. 728 — Quad. 40, de 10 de dezembro
de 1040, c atendendo k proposta ieita»
em oficio n. 360-S, rie 10 tle março
de 1042, pelo comandunte do 3.'1 Ri-
gimcnlo de Infantarln, fica preenchida
a vaga de músico do segunda classe
(Contralto em slb), existente nni|ue»
le corpo, pelo músico dc. 2.a .lasse,
excedente, Nlcolau de Oliveira e Silva,
pertencente ã roferida unidade.

MOVIMENTO DE PESSOAL — Dt
oficiais — Transfiro, de ordem rio
exmo, sr. ministro, por necessidade
do serviço, os seguintes oficiais su»
balternos:

l.o tenente Celestino Nunes de QU-
velra e l'fi tenente da Reserva Je 3.°
classe do Exército de l.a Linha, con-
vocado, Aníbal da Cruz Vieira, ambos
do 23.0 pnra o 24.» Batalhão de Ca-
çadores; l.o tenente José Ribamar
Raposo o 2.0 tenente da Rcserv»,
convocado, José Alves Pessoa, do 24.°
Batalhão de Caçadores para os 15.°
Regimento de Infantaria e 26.° 13a-
tollião de Caçadores, respectivamente.

— De sargento — Enquadramento de
Unidade — Transfiro, por ncccsslilnde
do serviço, do 2.0 Regimento de In-
fantarla para o. 21." Batalhão do Ca-
çadores, o 1.° sargento Hugo de Mo-
rals, por sollcltnrão do exmo. sr. gc-
neral comandante da 7.» Região Ml»
litar, cm radlograma n. 67, de 1 de
março de 1942.

Retificação dc transferencia — Re-
tlflco a transferencia do 3.o sargcnV»
Oscar Acloll da Silva, do IlI|4'.o Re-
glmento de Infantaria para o 22.»
Batalhão do Caçndorcs c nfto par»
o 30.n Batalhão de Caçadores) oon-
formo publicou o noletim Interno n.°
81, dn 13 dn março da 1042.

— Transforoncla do cabo som ufcl»
to — Torno som ofolto a transferen-
ela dn cabo Toodomlro Rodrigues boi»
te, dn Regimento Sampaio pnrn o »,»•
Tintnlllão do Cnçndnron, publicada cm
Holnllm Inlnrno n," 34, da D do fa-
vrrclrn dò 1842, por IA ler sido pro-
movliin no pnsln da ,1,n lamento, '

PDRMIBSAO - ¦ Tom pnrmlindo pnr»
gnniil' n tiiiii-.ltcc om lloloiii iln Pnrn,
O 3," .'.iiincllln AlOIlloH 1'Vlli'llli liricic,
irnimforlrtn iln n\n Reilminio d» In-
fmiinrla pnin n ...O Hiiinllinii rin un»
1,'iiiliui'd, ilii d.iiiiIii oom n AvM ll,11
Iii il» 17 il» liHMin iln iciiiviiici »iiu,

HWmiliTMin I1W IHHI-lcH.All UM MAU'
IH» lll' iiMi.l.M. ¦ llll MIMA I if. III-
IMA UM ATA i'icc ii. ie..c.c ci,„ ,„.i,n
• i|ll» Ini ¦ iiiMc,'|.i'i |ci" lem'" Mlll*
ur il» Nmiil» ilu '.in-iiel ilonxinl iU
ha in«mu MiHmii um imMh h lí*.
ll» I* llll dl!', «llll, »)*», ||l|f |l|u|li| i|M

prorrognçno dc licença, o capitão Lu-
eldlo rio Arruda, do 18.o Batalhão de
Caçadores, conforme copia da Mo. 1e
inspeção; foi Julgado: "Incapaz tem-
porariamente para o serviço do Exér-
cito. Necessita de mais noventa dias
para o seu tratamento. Pode viajar".

Faça-se entrega á l.a Divisão da
copia da ata de Inspeção do oficial
em apreço.

RETIFICAÇÃO DE TRANSFERENCIA
DE OFICIAL — Retifico, por neces-
sidade do serviço, a trnnsferenciK ao
l.o tenente Arquldl Pinto Amando, do
Batalhão de Guardas para o 19.o ila-
talhão de Caçadores e não como pu-
blicou o Boletim Interno de 24 cio ja-
liclro . do corrente ano.

(eu IJonncrgcs Lopes de Soim, gc-
neral de brigada, diretor rie Infanta-
ria; confere — Arlstcu Catão Maíza,
major, chefe interino do Gabinete.

Diretoria de Artilharia
CAPITAL FEDERAL, 24 DE MAU-

ÇO DE 1042 — BOLETIM INTERNO
— N.o 69 —

Publico, rie ordem do exmo. sr. inl-
nistro, para a devida execução, o _c-
guinte:

APRESENTAÇÕES — Apresentaram-
se, ontem, a esta Diretoria, os se-
guintes oficiais:

Capitão Gilberto Vale de Arau-
Jo, do Quadro Suplementar Geral, por
termlnoção de licença para trata-

mento de saude e Julgado apto em
Inspeção;

2.o tenente Arlindo de Ollveiia,
do 8.o Regimento de Artilharia Mon-
tada, por ter vindo ao Rio, com per-
missão dentro da dispensa dc oito
dias que lhe foi concedida.

PROMOÇÕES A 3.0 SARGENTO —•
Foram efetuadas, de acordo com o
Aviso n. 253 — Prom. 3, do 29 de Ju-
neiro rie 1942, as seguintes promoções
a terceiro sargento:

no Contingente da D. A.. C. e
D. D. C. (Capital Federal): cabo Se-
verino Bezerra da Silva;

no 3.o Regimento de Artilharia
Montaria (Curitiba): cabos Adelino

dc Andrade Junior e Emílio Saie-
vlski;

TRANSFERENCIA DE SARGENTO
SEM EFEITO — Torno sem efeito, por
necessidade rio serviço, a transferen-
cia rio 3.° sargento Glauco Splcnüer,
do III|l.o Regimento de Artilharia
Mista (Curitiba), para o l.o Q. M.
A. C. (Fernando do Noronha), publi-
cada no Boletim Interno n.rt 04, do
18 da mnrço do 1942, desta Diretoria
de Arlllliiirin.

TRANSFERENCIA DB PRAOA3 —
Trnnsllrn, pnr nnoosnldndo, dn 3," Ho-
Rlmonlo do Arlllhnrln Montndn (U»1<M»
lllini pniii n 1,0 a, M, A, O, (Kernnn-
cln ilo Nninnhnl, os onbns Alison H.uiik
lln nns o Vonltlo Mel...

AI.TISIlAiyAO Dl? FUNÇÃO DB PHN»
flONAItlO CIVIL noiKli (In uifii-
ilil' nn -.oivlçn lln ll,»* Dlvlnllo ii hUP<
Veilln l.iHici», |iii'liic;iiii, rinln, llll 1,"
Divlüilii,

thanhi''.:hi.;ni!ia iu? mahumnto
, - |iii|n rliHirniiiii,, iin.ii dn mim .nin
ilu tliinnii lm iiiiiii>|i'iiiln, iiiiiii |iii<»
c im Iiiiii. nm l||c '«IM, llll |,0 (llllllll c|»
llllllc-ii», lllllll ll i|i.inii|.< |c|Klilll)ll»
llinliirii! ilu .Mui» MllHHIi 0 ifi ínC
Üllllll Allllllll llllllll» 1'llMlti

l»l AlIliilllH l>'*llimiili-'' IlHIlUci |»>
W-llll lln Mll|(Hc|c.| illMM-Jii ''im.i-ll" *»

Cleistcncs Barbosa,
chefe do Gbinete.

tenente coronel,

Diretoria de Cavalaria,
Trem, Remonta e

Veterinária
CAPITAL FEDERAL, 24 DE MAR-

ÇO DE 1942 — BOLETIM INTERNO
— N.o 69 —

APRESENTAÇÕES — a) de oficiais:
Din 23 de março do 1942:

Bolsa de Valores de
Nova York

(A primeira cotação é a do fechamento
Hoje; a segunda é a Anterior)

NEW YORK, 24 (United Press).
Stock Exchange — Allied Chemical

124,59-124,50; American Can 61-60,37;
American Foreign Power n|c-»0.37; Ame-
rican Metals 20-19,75; American Ra-
diator 4,37-4,50; American Smelting

| and Reflning 39,50-39,87; American
Primeiros tenentes Francisco Ja- j Tel. and Teleg. 118-118; American To-

none Neto,,do IV|4.o Regimento de Ca- i boceo "B" 39.50-30.50; American Woo-
vaiaria Divislonario, por ter sido ' len 5,25-4,87; Anaconda Copper 26,62-
transferido do 14.o Regimento de Ca- | 36; Andes Copper n)c-60,62; Armour
vaiaria Independente pára o referido • Delawnrc Pref. n|c-4,25; Armour llll- |
IVI4.0 Regimento de Cavalaria Divisiu- nois "A" 3,12|—; Atlantic Gulf and |
nario c ter permissão para gozar o West Inriles n|c|-; Atlas Corporation
resto do trânsito nesta capital; Jfej Bendlx Aviation -|- Bcthle-

Frc-mn Gonçalves do Sousa -Jo Ifi hem sleel ~ • Banariian Pacific — •"

^rS-^P^&^-^^tói. - Cft6c TrcShln-8- -^a-C-hln-e» »-|6-1'50; CCrr0

NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E AÉREA

Vapores — Procedência — Destino — Telefone da Companhln

DA EUROi»A PARA AMÉRICA DO SUL

por ter regressado de Porto Alegre;
2.o tenente da 2.n classe da reserva

de l.a linha, convocado, Darci Vaien-
tim Medeiros^ rio l.o Regimento rie
Cavalaria Independente, por ter que
seguir a destino a 27 do corrente;

b) dc praças:
Dia 23 dc março de 1042:
Terceiros sargentos Geraldo Biasl,

do l.o Regimento do Cavalaria 'Inde-

de Pasco 29,50-28,87; Chile Copper n|C'
n|c: Chrysler Motors 55,50-54,25; Co-
lombla Gaz Electric 1.37-1,25; Conso-
lldated Edison 12,12-12; Continental
Can 23,75-24,50; Continental Steel njc-
n|c; Cuban American Sugar 7,25-7,12;
Dupont de Ncmors 112,50-109.87; East-
man Kodack 121-118; Electric Power
and Light 1-1; General Electric 24,8'i-
23,87; General Foods Corporation 30,12-
29,75; General Motors 33,12-34,02; Gil

pendente, por ter vindo efetuar ma- | iette Safety Razof 3,37-3,37; Goodyear
tricula no Centro de Instrução de • Rubber 14.12-14; Hudson Motors njc-
Moto-Mccanizaçâo; 3,50; Intcriiatlonal" Business Machine

Mario Flores, do 8.o Regimento da n|o-117; International Harvcster 42,12-
Cavalaria Independente, por ter ciodo . 42,87; International Nlckel 26,50-26,25;
efetuar matricula no Centro de Ins
trução do Moto-Mccanização;

Soldado motorista José Dorneles,
que foi mandado adir ao 3.° Esqua-
drão de Trem, por ter de segui» para
Recife na primeira oportunidade,

Dia 24 ded março dc 1942:

International Tel. and Teleg. 2,62-2,6:
International Tel. FNG 2.62-2,62; Kenl
neoott Copper —125,75; Krogery Gro-
cery —|n|c; Lambert Corporation 19,62-
19,62; Lehman Corporation 38,87-39,87;
Locw Inc. n|c-36,87; Lone Star Cement
2.37-2,37; Msisourl Kansas and Te;;as

Procedência Navios Destino M.

Rio Baepcndi .... B. Aires . . 23-3W
Rio Dublin B. Aires . . 23-3443
Rio Sera ....... B. Aires . . 23-3'»
Rio Carl Gortbon , . S. Aires . . <:,-»™J.
lio Felipe Camarão . ... B. Aires , . 23-JTO
Bilbail Cabo dp Hnrnos . . '¦ '''ei ¦ ¦ ^-''1'

ío».VVe„to Rui Barcelos, do 3.» WJ^^i^JS^^^XMS[i
Regimento dc Cavalaria ttj.«.nd,ng| ^TÍ^x^^U-Í^^M
por ter vindo efetuar matricula na
Escola de Saurie do Exército.

As referidas praças foram encami-
nhnrias a seus destinos.

PERMISSÃO — O exmo. sr. nlnis-
tro permitiu ao major Osvaldo Anto-
nio Borba, da Sub-DIretorla dos Ser-

Central 8,87-7.37; North American Cor-
poratlon 12.12-12,12: Otls Elcvator
18,50-18; Pacific Gaz Electric 13,50-
14,25; Pan American . Airwayc 14,80-
14,12: Paramount Plcturcs 18,25-18;
Patino Mines 22,12-22; Pcnnsylvanla
Railroad 34-34: Publlo Service of New

viços de Remonta e Veterinária cr a I jersey 11,62-11,62; Radio Corporation
Ponta Porã, dentro da dispensa do | 2,75-2.87; Roo Motors VTC njo-ii|c; So
serviço, que lhe foi concedida

TRANSFERENCIA DE SARGENTOS
— Forsm trnnsicrldos:

a) do ordem do exmo. sr. ministro,
rio 3.° Esqundrão de Trem Automóvel
para o Contlngcnto da Fabrica do Rea-
lengo, pnra preenchimento do vnga, o
l.o snrgento Rodrigo Goldino da Ko-
cha;

bl do excedente do Depósito Con-
Iml do Mnt oi Inl Vaterlnnrlo pnrn o
ll,o Regimento do (.'nvaiaria Imlcpen-
riontr, onde hA vnga do «eu po.itu, o
3,° inrãfontò Armando do Arnuiu,

GRATIFICAÇÃO DIB FUNÇÃO «- Oo
rlmci-Mc h Ti.i.iiu in ilu qun, om lucci da
quo protarovt n pnrrtgrnfn l,o cio ur»
Hun 14 lln ilonrnln n," 3,748, (In II il
novembro «to 1040 ("Dlarlo oiioiai" rt*
7 dn nnvomlirn rtn 10-40), n i'ii|illnn
Allgnln rnlmclii lliiinlil, In/. |u» A* «rie
iiiiciii chi, quo ilnlxnu rtn fftllbír mi»
i|iiiciii'i ic iHiiiiiiii n ooimelho di1 Jiii»
iiiii iii .cn, iiiiiii vou iiiiii o» «nin» i|o
|l|nri'Miii |*»»|iii|c||cu lllllllll lllll llllll lllllc
iriiiilVAfii»l iiicini"i iiiiii" ('iml» rtn Hu-»
iiiiiíiiin, rjlfiínri c*inl»r» ¦ AntMIfl
H..C.II.I ll» A lii iii 1'i.Mi.i, iiiiiiiii
",i"ini, .icm mi iMiHCHc,

cony Vncuun 6,87-6,87; Standard Branda
3-3,12; Standard Oli of Califórnia 18,50-
10,37; Stnndnrd Oil of Indlaiina 21,87-
21,37; Standard OU of Now Jersey 34,12-
34,87; Swlft and Cia, 21,78-22,25; Swlft
International 21-21; Texas Corporation
32,37-32; Texas Gulf Sulphui- 30,87-
30,28; Union Carbld 60,63-59; Union
Paclflo 72,75-73; Unltod Alrornft 32,12-
32,37; United Frult 83,80-82,63; Unltod
Oaz Irnprovomont 4,12-4,35; ll. S. Loa»
iIut ii|c-n|c{ U, S, Smelting Reflning
40,711-30,75; U, S. Stoel 81,13-80,87;
Warner Rrns n-Bj Worren Broí —l.illj
Wo«llllghoil'o Einnlrlc 70,80-09,3li| Wnnl-
wmlli 24,63»24,80,

(iiirli Nlnnk ¦-• Aliinilnnii (lui* BlOütrlI
in'¦¦111,3,1; lliiicillicn Triii'1 um il,:i'l H,:i7;
iOInmilii iiiiiui a nrt Himnc i-i; Nliiunrn
Hiiiííftn niiil Pow»r I,.l7»l.llfl| lUilieil
Clrit» n,:i7»Oi.l7,

iimiciic. - iiiiniicic» miei „í,mi»3l_.líç
<'lie .• Ilniluiiiil llciiil» 'i'J.'Jn :i:i,I'J; Mim
llniliiliiil H.iiiI. 1)1 lln i.Hi II HI ll iii,
N»i'tniiii| HII.V Hiiiik ol Hnw Vnrk ^l.nO»
lli.Pi

llllll»'!'. ¦•.Il.cil.l clc I". ICC lllllllll

ilu mili 7'i |Ml WilHi-Wl Kiii|ir»HÍic
l»n ilc.-iliiii, * ly ', IDtllHI .«,111 -.4.
(iiiiiiir-inimii diíiilíiliii » '*« 1 I8^)>ií;
HiVliNilTj Hl4 "•¦¦>"'• •'" NU' i'ci

DA AMÉRICA DO SUL PARA A EUROPA
Rio ....'.... I Bagé Lelxôes .... 23-375»
B. Aires i Cabo Buena Esperan.-in Bllbau .... w-liu

Linhas Nacionais
SAIDAS PARA O NORTE

D. Pedro I - Belém .... 23-3756
D. Pedro II - Belém . , . 23-3788
Raul Soares - Manaus . . 23-3758
Pari - Belém 23-3788
Cte. Alcidio - Aracaju . . 23-3738
Carioca - Cahedelo . ... 23-37S8
Santos - Manaus 23-3756
Campeiro - Belém .... 23-3508
Bacpendl - Manaus . . . . 23-3736
inconfidente - Cabedelo . . . 23-3755
Caxias - Areia Branca . . . 23-6100
Amaragl - Areia Branca . . 43-2703
Arapuã - Canavieiras . . . 23-3586
Cte. Capela - Aracaju . . . 23-3756
S. Bento - Aracaju .... 43-2708
Caplvarl - Penedo .... 43-2708
Clc. Rlper - Bclem .... 2fl-37.»iS
Maceió - Recife 23-6100
AramnguA - Bolem .... 23-3506
Itnpe* - Bclem 43-3421
ttagllm - Recifo 43-3424

SAIDAS PARA O SUL

Asp. Nascimento - Cananíla 33-3JI*
Max • Laguna
Ana - Florianópolis . . ¦
Bandeirante - Porto Alegre
Farrapo - Porto Alegre .
C. Hoepcke - Florianópolis
Cte. Alcidio - Santos .
Jangadeiro - Porto Alegre
Vésper - Jolnvlle ....
Tainbaú - Porto Alegre .
Itabcrá - Porto Alegre .
Itapé - Porto Alegre . .
ApodI - Antonina . . .
Santo Antônio - Laguna .
Baepcndi - Santos . . .
Arará - Porto Alegre . .
Asp. Nascimento - Santos
Piauí - Porto Alegre . .
Venus - Antonina . . •
Araraquara - Porto Alegrei
Angela - Itajal ....

.3-011)
23.0711
33-3W
33-31M
23-0743
23-.W
33-37S8
43-4748
33.810»
43-3(11
43-3434
43-1701
43-47(1
23-371»
33-35H
33-37SÍ
43-3101
43-4741
33-3511
43-4711

Navegação Aérea
(Ahrovinturna das Cia*.: V-Voap; O- Condor; P- Pnnalrj t-Iiatl)

, J-
,»•
.)•
. I'
,11»

íi

Chegada» Salda» Chegada» Salilci»

28 P, Alogro IVI Porto Alegro . 25 36 S, Paulo . IV| H. Pmiln • • -
28 P, Caldas , |Pl P, Cnlrtas . ,78 ao Recifo . IPI Fnrtnler* . . •
3BMnnnus , IP' Itocllo , , , , 28 iV, „„.,„ A|,,.,t ,
28 8, Paulo , Vi S, Pnulo . ', 3» r.L p..;,-* 

b 
Paulo . . i

28 P, Alegro , Porto Alegre, . SI6 !!S'iWi? '.' «iam 'ann, Airos , p, n, Aim» , . as »«"¦* "" • ffl «'•J1',' '
38 S, Paulo , fl, Pnul 28 38H. Pllllln , |V| fl. P»UI0 ¦
38 P, Cnldai. , PI P, CJnlrin» ,, 

' 
J5 37P, Alrgr» |P| Porto Alegre .

— ,,,,, PI AriRiinnlnn , , ','li 37Clnlanln , IV. 
Sin H, Paulo , B, Paulo , , , *.H 37 AealHKlnii ,P| , ,,•••'
36 P, Alngrn , Pi Por In Alogr» , pci 37 P, Alngrn |V '
—..... IVi CMirlillia . , , 3rt 37Mlaml , IPI Mlanil . • > '
UU n, llcirinmiir ,i'c n ii.h i.niitn 'it) 171, Pnulo (VI fl. Paulo ¦ ¦ '
..II.— .«^.., |..llil.l-»«M-»»_M»«._MMMMMtM_>__M_)-.MM_M_W»M-M-»-»»»». '"
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pAGlNA ONZE - SEGUNDA SECÇÃO

COMPANHIA NACIONAL
E IMPORTADORA

Relatório da Diretoria a ser apresentado na

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 28 de Março de 1942

senhores Acionistas /

r. nrin cumprimento aos dispositivos de nossos estatutos e da lei, apresen-
Dando °"™pl'",„,.-, 

de nossas operações no exercício ds 1941.
t,moS-lh«8 

"^a.us^çaoe 
adversa do mercado, o ojcerciclo.de 1941 foi quase todo

ApMnoenai boultimo trimestre. ílcou demonstrado que o ano nfto terml-

norma-, "P"1" .. oondicScs favoráveis em que iniciara,

^i0,TT! ^?AooTd[^»r c^to.^SKÍSS£: e oitenta e élnco mil
contra ',. ,' '^T^Tirt.1^ «SÈSS a^rranTse^^e^Sm^
f?rmínaVq?aiqSeiSto0rejSuoPBr?araa 

isso" empregaremos o mftximo do esforços.

P^sír^r^^uro^^do consciho íiscal, o balanço ,
"""li 

Tntâ, 19 de Janeiro de 1942.'- ATTILA cASTRO^Diretor-Oerente

_ JOSE FÈUZOLÁ ZUCARINO, Diretor sub-gerente.

DIÁRIO DE NOTICIAS QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 1942

COMPANHIA UNIÃO INDUSTRIAL
illi § WM^^m$$^ÊÊ.ORD,NARIA

— Clinica
et e da bocaDR. BERNARDO MOREIRA S.áíífêSgíS.S

OrBBAÇOKS 1>'K FOCOS INFECCIOSOS DOS MAXIliARKS E Ill£

JIENT1CS INCLUSOS — Ortmlontia e prótcHo cm neral

Ed. REX — 12.» ANDAR — SALA 1.207 — TEL,. ; 22-3213

demais

le£0TSrr>T£verelro 
de 1042. - A Diretoria : Trajano de Miranda Valverde, presidente - Jo.é Barreto Dia., gerente.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941

ATIVO

Balanço Geral realizado em 31 de
Dezembro de 1941

Imobilizado :

Imóveis1 ...'
Maqulnismos e Pertences
Instalações 
Veículos
Moveis e Utensílios :,
Escritório •
Fábrica 

6:000.000
40:000.. 000

832:482.600
694:395.400

17".000$0Ü0
43:Ü00.000

48:000$00t»

ATIVO

Aç6es cauclonadas 

rA0c^Al«mâUo£aTrOa^sktlân•ticõ• 
- 

"Ò/Cai.ko "i"

!.í„ Almeida Magalhães - C/Cobrança 

If" Almeida Magalh&es - C/Movimento ...
!"c" Autocastro - C/Prazo ¦ Fixo .....
líSro Boavista Agencio "A" - C/Cauçfto ....

SlneÔ Boavista A|encia "A" - CVMovimento

Cslxa V
Contas Correntes •••••

Marcas de Fábrica 1:140$000 1.534:018$000

Mercadorias
Moveu, e. Utensílios
Titulos .'",•"•
Títulos tm Carteira
Títulos a Receber
Lucros e Perdas .

PASSIVO

Banco Meitiào Transatlântico - C/Descontos 
Banco Alemào Transatlântico — C/Garantida ....

Banco Almeida Magalh&es - C/DesconV ".
Bnnco Autocastro — C/Movimento  •••,

ianco Boavista Agencia "A"" — C/Qarantlda 

Capital 
Caucíio da Diretoria 
Dividendos a Distribuir 
Fundo cie Reserva •••
lnstituty Aposentadoria Pensões Comerclarlos ....

títulos cm Cobrança 
Valores em Suspenso 

2:0.0.000
43-.345S400
454:175J300
40:7915500

692S500
504:1105000
83:7855200

325700
6615800

13:8605600
9G55300

2:1345700
50:0005000
73:8055200

721:0285700
17:7855500

2.009:7745400

27:0685000
370:0365100

40:8035500
3:8255100

61:2445400
C00 ".0005000

2:0005000
90:0005000
28:1565000

645000
653:1575200
133:4195300

2.009:7745400

Disponível l

Caixa <¦
Beallzavel :

A longo prazo
Depósitos :
Na Caixa Econômica ,
Na Alfândega do Rio

de Janeiro 

750.000

6:610.600

6:769.600

7:360?600

PASSIVO
Nfto exiglvel i ,

Capital ••
Fundo de Res. Legal 4:615.400
Fundo de Res. Especial 8:03». 1U0

Fundo de Depreciação 82:439.500

1.000:000.000

95:094,300 1.095 ",091.300

Exiglvel a curto prazo

Contas Correntes .
Comissões a Pagar
Dividendos 

Contas de Componsagfto i

Caução da Diretoria

432:215.060
12:237$00O
60:000 .$ 000

10:000$000

504:452.060

Titulos Descontados  4.305:468.800

A curto prazo :
Contas Correntes .
Títulos :

Em caução ...
Em cobrança .
Em liquidação

38:220.600
18:459.900
1:300.000

8:730$600

57:980.500

Lucros e Perdas

4.315:468.800

. 15:812$940

AUTO MERCANTIL S. A.
Relatório da Diretoria a ser apresentado na

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 30 de Março de 1942

Senhores acionistas

Vimos apresentar-lhes um resumo de nossas operações no ano de 1941,
como determinam a. Lei o os nossoi estatutos.

Os resultados apresentados r.fto íoram, lntellzmcnte, os esperados, apre-

sentando"%sui Sociedade, em balanço, o prejuízo do rs. 64:468.10o tsessenta

e ouatro contos, quatrocentos e sessenta e oito mil e cem reis), Incluídos nesse

resultado hs operações de nossa Filial de Sao Paulo.
se íío lor.i as condições aiu.rmais do mercado importador c a restrição

rio crédito não só no interior ceme no" exterior, estamos certo, do cjue oi

resultados seriam outros, mais favoráveis ao nosso comercio, lemos conllan.a,

no entantr dc nue nó conente ano possamos apresentar resultados mau

"""¦Íamos 
à disposição de VV. SS. o parecer do Conselho Fiscal, o balanço,

demonstrações dc contas do exordeio dc 1941, para o estudo do.VV. BS

Rio de Janeiro. 23 de Março do 1042.

ai Atila Castro e José Filizola Zucarino.

Balanço Geral realizado em 31 de
Dezembro de 1941

ATIVO

ACÕ68 t
Soe. Cooperativa de Seguros

Contas de Compensação :•
Ações Cacionadas
Endossos- ••

• • •>(•••¦ •• • *•"•••• ••'• • '•'•*

••••*••»*• 10:000.000
4.305:468.800

Rio de Janeiro, 31 de Òezembro de 1941 — ATTILA . CASTRO Diretor-

0crfn,e I JOSÉ FELIZOLA ZUCARINO, Diretor sub-gerente - AMADEU

FELIZOLA ZUCARINO. Contador.

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
em 31 de Dezembro de 1941

66:711.100

500.000

4.315:46815800

5.930:828.100
6.930:828.100

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS'

C R íi D I T O

Saldo do exercicio de 1940 
Lucro bruto deste exercido 
Rendas de Locação
Contas Correntes ....,.,.......••

3 ".458.080

1.534:006.200
15:000.000
1:182.800

DÉBITO

D í B I T O

COMISSÕES E PROPAGANDA
Fecho desta Conta

CUSTOS 
Idem, Idem.

DESCONTOS 
Idem, Idem.

DESrESAS JUDICIAIS 
Idem, Idem.

DESi>üSAS Oh NOSSA SEDE 
Idem, Idem.

ESTAMPILHAS VENDAS MERCANTIS 

HONORARIOeTdA DIRETORIA E' ORDENADOS
Idem. Mem.

IMPOSTOS E SELOS 
Idem, Idem.

JUROS E COMISSÕES A BANCOS ...._
Idem, Idem.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
Idem. Idem.

MOVEIS E UTENSÍLIOS 
Depreciação de 10 '.', por uso.

PORTES E COMUNICAÇÕES 
Fecho desta Conta

CRÉDITO

Baldo desta Conta em 30 de Dezembro de 1941
DESPESAS GERAIS 

Fecho desta Conta
JUROS 

Idem. Idem.
LUCROS E PERDAS 

Saldo desta conta.
VEI.DAS 

Fecho desta Conta

7245300

306:4245000

35000

4:1215800

20:9395600
' 

4:5805009

42:9005000

14:4555300

50:1915400

1585000

237S200

1:0345500

445:7605700

20:3125900
2:2575800

120:2545900

17:7855500

285:1585600

445:7695700

1.553 -.647.080

Contencioso -•••¦
Despesas Gerais :

Jurps '
Impostos 
Despesas Diversas

6:445.800

Açfies Cauclonadas
Automóveis Novos «•
Automóvel- Usados 
Banco Alemão Transatlântico -f C/Cnuçao 
Banco Almeida Magalhães 
Banco Boavistc. A.cncla "A" — C/Caução 
Banco do Brasil — C/Caução 1 
Banco do Brasil — C/Caução 2 
Banco do Brasil - C/Cobrança ••••• •••
Banco Mercantil do Rio de Janeiro — C/Movimento
Banco de Minas Gerais — C/Caução 
Banco Cridito Real de Minas — C/Caução 
Banco Nacional Desconto 
Caixa 
Depósitos '
Depósito de Campos 
Edlllclo 
Filial de São Paulo .'•'.¦"''
Instituto Aposentadoria Pensos Comerclarlos ¦
Lucros e Perdas 
Máquinas e Ferramentas 
Mercadorias Importadas 
Mcrcador'as da Praça 
Moveis c Utensílios 
Pneumáticos c Câmaras 
Studcbaker Exp. Corp
Titulos 
Títulos em Carteira 
Eleitos Endossados '
Titulos cm Juizo "
Titulos a Receber 

••••••••••••»•••
¦ ¦•¦•*•••••••••**

713:465.200
193:891$040
457:581.000

Desvalorizações Diversas ?'••:
Fundo de Depreciação, 10% s/Maquinismos 

Fundo de Reserva, 5 % s/o lucro liquido 

Fundo de Reserva Especial; 15% s/o saldo do lucro

liquido 
Dividendos »•« *
""'Do 

exercício anterior- .3:4585080
Deste exercício

1.364:9375240

34:740$900
59:439$5()0

4:231.300

8:039.400
60:000.000

15:812.940

1.553:647$080

diretor-presldente
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1941. - Trajano de Miranda Valverde,

gerente — Miguel Ferreira L,ongra, contador, inscrito sob n.° 33.028.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

— Dr. José Barreto Dias, diretor-

PASSIVO

Banco Alemão Transatlànfco — C/Desconto 
Banco Alcnão Transatlântico — C/Garantida 
Banco Almeida Magalhães - C/Dtscontci 
Banco Almeida Magalhães — C/Movimento 
Banco Autocastro — C/Desconto 
Banco Autocastro - CMovimento . ••¦•••••
Banco Boavista Agencia "A" - C/Garantida 
Banco do Brasil — C/Garantida 'iiV.Siít;'
Banco Mercantil do Rio de Janeiro - C/Desconto
Banco de Minas Gerais — C/Garantida^.
Banco Crédito Real de Minas - C/Garantida ....

Banco do Brasil — C/Desconto •••
Capital
Caução da Diretoria 
Contas correntes
Fundo de Reserva ••••••••,
Inslltulo Pensó;s Industriarlos 
instituto Transportes e Cargas 
Títulos <:m Cobrança V'
Dividendos "*;'
Letras a Pagar 

assinados, membros do C^:^^ Compa 
^E^S^SÍ SlS 

&° CXame " ^ ^

ia, referentes ao

contas e balanço sejam aprovados

Os abaixo
lanço da Companhia, referentes ao exercicio de 1941, e

cal da Compa nnia união inousirim, icu™ y» «».<.-- -- — —- - ,oforirias

tudo havendo encontrado em perfeita ordem e exatidão, propõem que as referidas

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 1942. — O Conselho Fiscal :

João de Mello Franco - Pedro Franco de Camargo - Francisco Xavier Damy de Sousa.

4:00050011
1.052:39l»bUU

Jhl.üianailll
92B:U1354üU

^8:M854UU
119'.'a-J5bUU

3,"i!lu:ibo.auu
U4b';Hu(ijauu

li>:1925bUU
2251UU

310:i41.bUU
3U: Ibismll

44.4UU
453510(1

3:3übsouu
14:4U85^U0

50U-.UUU&UU0
UüblDlllíJUO

UIlSíUU
H4:4«851UU
bU:4U3$UU0

li"J.i:b21.oll0
3l:21b58UU
:i:i :diih5uuo
34:aUU$3uO
5!i:Hiusaoo

8"l2:UUb5UU0
268:b'l55UUU
700:00U5UU0

82:U015'IU0
i.ni:oasuuo

18.187:9145800

342:30"I5'JUO
4D5:ti'l3»,íU0
272".3055UUO

íB-.uimsuuu
336".9bl52U0
888:2125000

87".3"n$'IUU
1.9B4:33351U0

899:6515bUU
in:8BJ.bU()

43b$bUU
7ÜU:UUU.UUU

2.U0O-.0UU.UU0
4-.0UU.UU0
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107:01U54UÜ

3"i35UUÜ
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700100USUUU
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CORDOARIA BRASILEIRA S. A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA A SER APRESENTADO À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A 
REALIZAR-SE EM 31 DE MARÇO DE 1942

Rio de Janeiro,
CARINO, Contador.

31 de Dezembro de 1941. — AMADEU FELIZOLA ZTJ-

Parecer do Conselho Fisca.
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal desta Companhia, tendo

analisado os livros, demonstração de contas e documentos referentes ao ano

de 1941. achando-os exatos, sao de .parecer que devem ser aprovados.

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 1942. - (as.) Dr. SYLVIO BRAUNER -

Dr. ARMANDO DE ALMEIDA — Dr. ERICO LIMA DA VEIGA.

Srs. acionistas:
Em cumprimento à disposições legais, vimos submeter k vossa

apreciação o presente Relatório, bem como o Balanço e respectivas

contas do exercicio findo em 31 de dezembro de 1941, documentos

estes que permitirão o vosso conhecimento da situação financeira da

U °C 
O exercicio financeiro de 1941 permite a distribuição do diyiden-

do de 8 %, feitas as amortizações e reservas como se vê do Balanço,

alem da importância de 125:448$770 que figura como lucro.r^ido e

cuia aplicação depende de resolução a ser tomada pelos srs. acionisUs.

Sendo o que nos cumpria levar ao vosso conhecimento, ficamos

ao vosso inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos de que

necessitardes, certos de que os resultados obtidos em 1941 foram de

molde a satisfazer a vossa expectativa. ._,,,, „,„„,
Rio de Janeiro, 9 de fevereiro do 1942. - A diretoria. - Clncl-

nato Salles Abreu, presidente. — Goffrodo Grlselll, técnico.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941
P a 8 8 i V-OAtivo

Lloyd Industrial Sul Americano
SOCIEDADE ANÔNIMA DE SEGUROS GERAIS

Rio de Janeiro
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE

ANÔNIMA DE SEGUROS GERAIS "LLOYD INDUSTRIAL SUL

AMERICANO" REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 1942

Aos vinte e„um dias do mês de março do ano de mil novecentosi e aua-
tenta e dois, às dez horas e dez minutos, no segundo a"dal_„d°,.nPre,d'0. P".
mero vinte da Avenida Rio Branco, nesta cidade do RioL d« 

cf»"f1"",,.5C^.,'r0,:
eial da Sociedade Anônima de Seguros Gerais "Lloyd Industrial Sul A™rt

e»no", reuniram-se os senhores acionistas cujos nomes constam do livro ae

presença, em número legal, em conformidade com as d^^str^R's0,0e. ens0

htãUrlu é de acordo com o anuncio dc 
Convocação 

publicado trds 
Sove•Diário Oliclal" e no DIÁRIO DE NOTICIAS, edições de dez. treze e dezenove

*«.r ™ mês, Abriu a sessfto o senhor' Pedro/Brando, dlrctor_.presidente

tt Sociedade oue, &$& =a° S pre 
jntes 

doze senhor ei, ac.cm.s-

tas representando oito mil setecentos e vinte e seis ações, numero icg. i

33-378»
23-074J
J3.07«
33-316»
33-31M
23-07W
23-J1M,
33-315»
43-4H»
33-8100
43-343*
43-3434
43.J7H»
43-474»,
23-378»
33-35»»
33-318»
43-310»
.3-414»

. 33-358»
, 43-4H»

r-.Latl»

pectlvos trabalhos. Foi entfto aclamado
•»¦.?'!»'• -««íí?eo!i £± 

nBÇftd°nuqto 
e 

hArSrÍCRoacha
senhor Comandi...  

ji.-i.fi
íelta convidou, com assentl-

e Benedicto de Mo-

«er .residente -^^^^^^^^^dX^

Imobilizado: ¦
Imóveis '..
Maquinisinos e pertences
Instalações 

Moveis e utensílios;
Escritório . • . ."
FAbrlca . . 

Marcas de fábrica . .

Disponível:
Caixa:
Numerário em caixa . .

Numerário na lábrlca . .

• C/Corrcntes (Bancos) .
Selos e estampllhas . . .

Realizável:
A longo prazo;
Depósitos:

Na Companhia do Gas .......
Na Alfândega do Rio de Janeiro

A curto prazo:
Matéria piima
Manufaturados:

"Stock'" na Fábrica
"Stock"' cm Sfto Paulo
"Stock" nos Estados 

Manufatura 
Alr.ioxarlfádo 
Titulos:
Em cauçío 

Em coürança '•
Em carteira 

n:293$200
81:567$500

3:709S000
2:139$600

1.202:680$000
6.009".798$70n

208:980$000

78:860*700

Nfto exiglvel:

8:000.000 7.506:319$400

S:938$600

1.652:0855300
10:171$910

Capital 

Fundo de reserva legal . .

Fundo de reservo especial..

Fundo de reuovaçáo 
S," '

Exiglvel:

550:461$600

213:882S00O_

1.300:OOO$00O

7.500:000$000

2.064:3438600 B.564;343$600

Btâ assim redigido:
it Seguros Gerais; Avenida Rio Branco, .vinífe'0ír«"g-.-jnhores'' acionistas a se

Assembléia Gera! Ordinária -Sfto convidados os sen ^
írainaria — ^«" _.» ¦ _._i.i iK dez horas do o a

wniren, em assembléia geral ordinária.^ n^^,^, 
ft*? ^"rel.torlo

de mil n
oisi —

tu para o Exercício 
rde 

mií novecentos e quarent

Jintee „m de marco »&. d.^«.«m 
gS^^^j^^«> Diretoria, balanço e contas do Exe,x 0,,5dc 

,mii 
n°V 
S do Conselho Fis-

\J<^° W™.^-0^*^ ?° uarTnta e dSls; Trôs, - Outros

lauiiio ie caráter- administrativo ARK??JaR"dffito?'preridéíta - Manoel
«bvetentos e quarenta e dois. - Pedr° 

^[^Loba^ Koeler Dlrotor-Gerente""",
Oomes Moreira; Diretor-Tesoureiro - Jullo Lobato Koeier

» relatório, o balanço e conta de 'U0nrO5reBcne^ívdoaSp?rOecer 
do- conselho fiscal

ttnli e quarenta e Um bem como o "spectivo, P»"«r B(nll BtB por tá
ns teores respectivos dispensados »• • 

jJJ^íÇgl 
"/ 

ppor terem estado a
sociedade, desde trinta dlns

i:216$000
82:619.80C

3.832:842$900
173:4918900
27:406S200

93:223$300
•125:6318700
797:3978200

1.668:1158810

83:895$800

4.831:4558700

4.033:7418000

1.016:2528200

A longo prazo:

Contas correntes 6.103:396$100

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1041.

,.,.. f,AqTRO _ Diretor-Gercnte; JOSE" FELIZOLA ZUCARINO

Dlre^^iib^nu; AMADEU FELIZOLA ZUCARINO - Contador.

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
em 31 de Dezembro de 1941

DÉBITO

SALDO DE3TA CONTA 
ALUGUÉIS 

Fecho desta Conta.
COMISSÕES E PROPAGANDA 

COMTOHjÂçSSà POSTAIS, TFUSdRAFICAS E TELEFÔNICAS

Idem, idem.
DESCONTOS """

Idem, idem.
DESPESAS AGENCIAS 

DE8PHBABld0OM AUTOMÓVEIS NOVOS 

DESPETAS^cSk AUTOMÓVEIS USADOS 
Idem, idem.

DESPESAS GERAIS 
Idem, idem.

DESPESAS JUDICIAIS 

ESTAMpVhIs'VENDAS MERCANTIS ....'•

FERiÍTa^MPREGADOS X OPERÁRIOS 
Idem, Idem. „.„„

GARAGE E ALMOXARIFADO 

HONORARTofbA DIRETORIA E ORDENADOS 

Idem, idem.
IMPOSTOS E SELOS  V

. JUROS 
"x 

COMISSÕES A BANCOS 
idem. idem. ...«••••.«

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
Idem, idem. ...„.,_,

TRANSPORTES E VIAGENS 
Idem, Idem.

SEGUROS 
Idem, idom.

A curto prazo:
Contas a pagar 

Obrigações a pagar • 1.900:0008000

350:9768400
CRÉDITO

Saques a receber. .
Contas a receber . .
Contas correntes:

Devedores diversos

Comissões a pagar . .

Impostos a pagar . . .

Dividendos

Conta de Compensaçfto:

Cauçáo da Diretoria .

Titulos descontados . .

Lucros e Perdas . . . .

83:5758800

4:2508000

800:0008000 5.918:8028200 12.112:198$300

40:0008000

1.380:6008200 1.420:6008200

125:4488770

VENDAS •••
Saldo desta conta.

JUROS 
Idem, idem.

LUCROS VÁRIOS ....
Idem, Idem.

OFICINAS 
Idem, Idem.

LUCROS E PERDAS .
Idem, Iden».",

984:0008000

10:0008000

(ííldo ns tnorfis respflc ..
«*rem <ldo devidamente publicados na
ílipotlcllo dos senhores acionistas, na sene aa "^¦"•""•.•.,„ímontll 

feitos
«ites ,la presente assembléia, conforme osp»n""cl"Bü "B„ 

,l0ls m 1 seiscentos
«beiiienrin ao art. noventa è nove, do l?eereto^Lel_nümoio iww^i 

^ ^ „„._
I «vinte p .ele O senhoi nres

ve. do uer.reio uni uumo»u ••"•• •-•¦> .__
\%oâ declaroiialnda que deixa efe ser lldn

publicada...., =sa. wwni ^ ssa?s»ffl5S > «=

994:0008000

500S000

ACompanhla 
Unlfto Industrial . .

Companhia Unlfto Industrial, em
cauçác ;¦•>  _

Soe. Cooperativa de Seguros . . •

Titulos em llquldnçfto (Contencioso)
Conta de Compensaçfto: 40:0008000

Ações cauclonadas . . ••• '"'".'.... 
1.380:6008200

Endossos .

168:2888800. ¦ —— V
294:1368900 \" ¦ í : ' v
issísiosoo1- ' >v
60:3398000 \

409:3668160 11.511:0998660 \

_B4:5OOSO0O N.

2:0008000 N.

1,420:6008200 • , , 2,,2a2:5908a70

23.323:5908870 __________—«—————^^^——-

Bio do Janeiro, 31 de Dezembro de 1941.

AMADEU FELIZOLA 2UCARINO - Contador.

Parecer do Conselho Fiscal
ós abaixo usinados, membros 

^gÈÊBoE^'!^!^

^eVLa'!ano°"eUlV9r4t ^»\mT^íT^a^ Ytataaa, que elevem ser

aprovados.
Rio de Janeiro, 20 de Março de 1942.

Dr. Mario Castro de Almeida Filho, Paullno José Ribeiro e

Boas. ,

Nelson Vilas

tlMt

•votos n nprovhçfti dns d!lns ""lf'""„ h"i7c.clo "de 
mil novecentos e riu».

I Mrrrer do corinclfio fiscal, relativos ao nxciiinii ne mii ij_» __ .,„„„„„

leinir» desses documentos, o "»»;'"'.^'""J""Vii!lM««'''dísoÜÍi'r, «uhmeimi
em discussfto o, nfto havendo m os í»n»a«.« 

\ perdas

mt e um, iendo sldo -^ÍK»»! 
»fe T^l

sessfto por
proonrltiln

osilltiidn pm
nu «rnhnriiii

jMnll (ioveéenínse quarenta e dois,' w,"Ç„?dB 
ita.hBría „ >,-'••• ¦• áu
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Ml n nxnhm 

".'lrf.nU; pnlll SSKPIlHm . lll l 'l'i » " '""i.L"' £'.' ."J|ó|lt*t B ÍPlUlOI'

T '»•"• í.i

1.1»! í» *J,
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M'ivnn orui i Doutor Arjbwr M*»'ia*SS»í5?;ffbiSi« deBlárou"» «vws
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DEMONSTRAÇÃO DA CONTA «LUCROS E PER?AS»
Débito

BANGO AUTOCASTRO
Relatório da Diretoria a ser apresentado na

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 31 de Março de 1942
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7Os dez clubes fundadores da Federação Metropolitana de Futebol vão pedir
ao C. N. D. a supressão do campeonato da terceira divisão de amadores
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No campo do América o eraitro cariocas x paulistas
Mario Viana será o juiz — Regressou a delegação! da F. M. F. — Às atenções

dispensadas aos visitantes pelos dirigentes do futebol mineiro
Regressou, ontem, a delcgaçflo

da Federaq&o Motrnnoi 1 tana de
Futebol que, em Balo Horlzon-
te, realizou um dos jogoa oliml-
natorios do II Torneio Experl-
mental de amadores, piomovldo
pela C, B. D. Vencendo os mon-
tanheses por 2-1, os cariocas o
ílzeram merecldamonto, pois pe-
Jejaram contra um quadro que,
embora sem a- homogeneidade no-
cessaria,' atuou con entusiasmo,
equilibrando o primeiro tempo e
determinando grandy trabalho
no período final, por meln de.
forte reação. Há. at.:da a consl-
derar que o quadro da Federa-
çao Mineira foi Integrado por seis
•lementos que, não obstante fi-
gurarem na categoria de ama'-
dores, atuam em eqnip.ji pio-
fissionaia: o guardião Aldo, o
zagueiro Arniond, o medlo es-
querdo Carlinhos, 'o mein direita
Zezé, todos do 7 de Setembro; Ca-
nhoto, zagueiro do Atlético, e Ce-
tl, magnífico contro avante do
Siderúrgica, A inclusão de • tais
elementos, pei-feitamente legal
porque permitida pelas leis in-
ternacionais, realça o feito doa
amadores da metrópole, que se
liabllilíiinni assim à uma peleja

promissora no choque de amanhã
com os paulistas.
ATENÇÕES AOS DIRIGENTES
RA C. B. D. E F. M. F. E AOS

CRONISTAS

Os srs. Castelo Branco, diretor
de esportes terrestres da C, B. D.;
Fernando Loretl Jr., vlcc-presl-
dente em exercicio, da F. M. F.,
e os cronistas enviados a Belo
Horizonte foram alvo de conti-
nuas atenções dos dirigentes da
Federação Mineira, particular-
mente, os sr?.. Salnt-Clalr Vala-
dares, presidente; Ivo Melo, dire-

Quatro traitsfe-
rendas

Foram, ontem, transferidos os
seguintes jogadores : Emilio Cor-
rcia, -do Bonsuccsso para o C.
Jí. do Flamengo; Benedito Bar-
bosa, do Madureira A. C. para
o Bonsuccsso F. C.; Durval Po-
reira da Cruz, do C. R. Vasco
da. Gama para o São Cristóvão A.
C; e Lenine Higino, do América
F. C. para o São Cristóvão A.
Clube.

EM POUCO TEMPO...

QUANTA COISA 60SWSA!^
PREPARE MUM INSTANTE ESTA^

DELICIOSA SOBREMESA JELL-0

* ^ A-melhor idéia para um dia
de trabalho, 6 uma atraente
sobremesa Jell-0. É; tao fácil

* de preparar, e o seu apstitoso

sabor de fruta. acrescenta tantai akgna

às refèicSéS mais simples... que as trans
fnrmaSUerdadeiras festas. Seis deli-

Ss Xes à sua escolha... todos

gostosos como frutas. Eis aqui uma

ceita para hoje à noite Prepara-se r

instante - experimente,

BOCADINHOS DE JELL-0

Dissolva Jell-0 Limão
em água quente, junto
com calda de abacaxi.
Despeje em tôrrnas indi-
viduais e esfrie ato en-
durecer.Xire das formas
e ponha sobre faüas de
compota de abacaxi
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tor do departamento do amadores,
e Julio Melo, diretor lícnlco e
nosso colega de Imprensa. Se-
gunda-feira, foi oferecido um ai-
moço, na sedo do Minas Tenls
Clube, rcallzando-sp, om ncguicU.
uma visita ao Pa.aclo da LI-
herdade. Ausente o governador
Benedito Valadares, foram os es-
portista cariocas rtrebidos pelo
seu oficial de gablnelp, sr. Càrlõa
Prates, a quem o sr. Castelo
Branco manifestou o reconheci-
monto da ' 

Confederação Brasi-
lelra de Desportos pelo apoio
que o gòvornp de STInas vem
pipstando aos espo.'t93

no cAiwro do América ò
ENCONTRO OE, AMANHA

A C, B. D: resolveu designar,
ontem, à noite, o campo do Amí-
rica F. C. para o primeiro en-
contro da "melhor de três" entre
paulistas e cariocas, ->in iliaput».
do II Torneio Experimental 33' | Ul"° P08'?,' ,
que no estádio do Vas-r, da Ga- Q''«dros prdyavois
ma,, onde sc efetuaria o jogo, ts-
tão sendo feitos preparativos pa-
ra o próximo campeonato de alie-
tlsmo. Serão cobrados os seguin»
tes preços: arquibancadas, dJ400;
gerais, 2?200.

.MARIO VIANA ARBITRARA

^^^^B^^
Rio dc Janeiro, Quarta-feira, 25 de Março dc 1942

0 Palestra defenderá a lidnça contra o Flamengo
S. Paulo x Fluminense, a preliminar

Para dirigir o jogo cariocas x
paulistas, a C. B. D. designou
o árbitro Mario Viana, da Fe-
deração Metropolitana de Futebol,

Prosseguirá, hoje, o Torneio
Rio-São Paulo com a realização
de duas boas pelejas,

O Palestra, lider do certame, no
prelio principal, enfrentará o Fia-
mengo, segundo colocado ao la-
do do Corinthians. Estes três
clubes mantêm-se invictos,

A luta preliminar reunirá os
quadros do Fluminense e do São
Paulo, que tentarão fugir.:lu til-

PALESTRA: Oberdan; Jun-

Continuarão em
seus clubes

queira e Begliomine; Oliveira,
Og e Del Nero; Cláudio, Vald(v-
mar, Echavarrieta, Lima e Plpl.

FLAMENGO: Martinho; Do-
mingos e Newton; Blguá, Volan-
te e Artigas; Plrombá, Zizinho,
Pirilo, Nandinho e Vevê,

FLUMINENSE: Batatais, Ma-

chado e Renganeschl; Bloró, Spl-
nelll e Amauri; Cussati, Russo,
Magnones, Juan Carlos e Car-
••«ilro.

S. PAULO: Doutor; Fiorott.l,
o Virgílio) Lola, Ramon e Silva;
Luizlnho, Valdemar, Hortenclo,
Telxelrlnha e Pardal.

Oito clubes disputarão a fase final
do Inicio de Amadores

Prováveis quadros e juizes, dos jogos

PARA APROVAR O NOVO
REGULAMENTO GERAL

Reunir-se-á, hoje, o Conselho Supremo da F. M. F.
Foram, ontem, registrados os

contratos dos seguintes profis-
sionais: Zarzur (Vasco); Murilo Mana dc Futebol, sendo a. convo

Reiinlr-se-â, hoje, o Conselho
Supremo da Federação Metropo-

(Madureira); e Clodoaldo
sucesso).

(Bon- cação feita exclusivamente para
aprovação do novo Regulamento

TRANSFERENCIAS QUE AGITAM A NATAÇÃO CARIOCA
Nota oficial do Tijuca Te mis Clube sobre c assunto

Estranho'como pareça
Por John Hix
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A propósito da translerencia de trôs
nadadores infanto-Juvcnls do Flumi-
nense P. C. para o Tijuca Tenls Clu-
be, recebemos a seguinte nota oficial
do clube da rua Conde de Boníim:"A diretoria rio Tijuca Tenls Cluhe
acaba de tomar conhecimento d£ uma
reportagem do "Jornal dos Sports",
na qual se expõe que o Fluminense
F. C, "Julgando vitima de um golpe
desleal" do Tijuca Tênis Clube, "rc-
solvcu adotar uma serie de provi-
dencias enérgicas na defesa dos seus
interesses. Pelo que sc 16 na noticia
citada, a primeira providencia, real-
mente luminosa, foi promover um"flagrante", que o próprio "Jornal
dos Sports" considera "adrede pre-
parado". O flagrante foi engendrado
em virtude da seguinte leoda, tnm-
bem adrede preparada: O Tijuca,
afim de atrair, paro os seus quadros,
os nadadores infantis Jaime, Henri-
que e Afonso da Silva, que perten-
ciam ao Fluminense ofereceu "cer-
tas vantagens" ao pai desses meno-
res, entro os quais figurava o 'paga-
mento das despesas para seu ingresso
como sócio do Clube Ginástico Por-
tugues. Promovido o famoso flagran-
te, íol -divulgado que os presentes
ouviram o aludido senhor confirmar
o episódio, inclusive no ponto atinen-
te às despesas para o ingreso no
Clube GinflsSlco Português. Como
conseqüência, de tudo Isso, o Flumi-
nense pediu, ou vai pedir,' um lnqué-
rito à Fcdernçüo Metropolitano de
Natação. O subdiretor e os técnicos
de natação rio Fluminense acrescen-
taram, ainda, que "houve premedl-
tação", porque eles sabiam quo oa
boletins de transferencia estavam ao-
slnados há "um més • e meio" e so
íoram apresentados na Federação à
última hora. Mas o "Jornal do»
Sports", honestamente, observou: "E'
Interessante salientar que, nem nas
declarações do pai dos nadadorçs, nem
no próprio pedido rie inquérito do
Fluminense, existem referencias H.
qualquer diretor do Tijuna, como en-
volvido no caso". •

A propósito de toda essa historieta
alucinaria e inverosimll do suborno,
cumpre notar: II — o Tijuca, clube
essenclnlmente amariorisla, náo dá
empregos a atletas, nem aos paren-tes do atletas, não retém atletas no
clube, exige-lhes pagamento de men-
saudades. Portanto,. náo enteia os
esportes misturando-os lipm a pecunia.Logo, ninguém acredita que' o Tijuca
ofereça dinheiro a alguém porquetenha filhos que sabem nadar. Longo
disso: os meninos em referencia sô
continuarão no Tijuca se pagaremsuas mensalidades rie atletas; II) —
O pai dos nadadores Jaime, Henrique
e Afonso declarou, na sede do Tljuua,
na presença do dr. Benedito Serra,
lltlstre presidente do Conselho Supro-
mo da Federação Metropolitan» de
Natação, que o dinheiro do que ne-
cessitou, para compromissos seus no
Clube Ginástico Português, 'quem lho
emprestou íol um amigo seu, pessoaconceituada, cujo nome oltou, c não
u Tijuca, infâmia inaceitável. IIII —
Isso comprova a procedência do ro-
paro rio "Jornal dos Sports" quandoestranhou que, nesse suposto escánda-
lo, em que sc quer envolver o Tl-
Jucá, não haja referencia a nenhum
rios diretores deste. IV) — A versão
veiculada pelos representantes do Flu-
minense propala que <ao pai dos na-
dadores foram oferecidas "certas
vantagens". Mas só sc refere a duas:
a de o Tijuca ter pago ao Oinás-
co Português a mensalidade do pnldos nadadores para que estes Irei-
nnsseni na piscina do mesmo Glnás-tico e a dc transporte desses meninos
para treinamento, VI — Só por hrln-eiideliii alguém acreditaria que o Tl-
Jucá estimulasse u entrada de so-elos, , nn Ginástico I Seria n pri-meira vez que um clube eslnrla mi-
unrlnndn sócios pura outro, Comn
pilhéria é iHlinal VI) — Mas snrui
parn qun ns meninos treinassem na
piscina il» cilnitMInn 7 por ^„ ? q ijij,
Jurs lul onxo muis lem excelente pis-rlnn, rte miim rlnriiri» _. filtrada, dls-
piinrtfi rie ílnlh Iraliindores: um nnliirnn da mniilin, niilio nn rtn tarde,
(Jilfl Inlarasse luiverlii am «iislar rtl-nnilro pnrn fmw Imur mi» imita-rtnie» nm outro nlulin, fnm rins vUsliu
rt» mi» Meninos , oiimn pariu nnr».(luar ntn» diiopllsnifl irgumtntn do»
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Fluminense. Pois náo há outro, por
parte do Tijuca. IXi — O motivo
pelo qtiàl muitas crianças acorrem
ao Tijuca provem da verdade de - que
se devota, especialmente, como um
dever patriótico, á cultura eugénica
da infância. E', aliás, imperativo cl-
viço de unia agremiação sem urofls-
sionallsmo. Isso, no Tijuca, é coisa
notória, provada e comprovada. E' na-
tural que os pais se sintam satisfel-
tos dc colocar os seus filhos sob os
cuidados do Tijuca. Para conseguir
•tal preferencia, nfto é preciso pagar a
ninguem... X) — Os répréséhlviiitàs
do Fluminense dizem que os boletins
de transferencia estava.-,-, assinados ha"nlés e meio" e só., á última hora fn-
ram apresentados ã Federação. Não
à exato. Como se pode verificar nes-
ta entidade, os boletins loram- ass!-
nados no dia 10 rie março. A dlrein-
ria do Tijuca aprovou a admissão dos
novos sócios na primeira sessão üdb-
sequente (ciia 16, segunda-feira, quan-
do' se realizam as sessões .semanais
de diretoria do Tijuca) e os boletins
deram entrada na Federação a IV.
De 10 a ID rie março sáo nove dias
e não quarenta e cinco, como -ie ale-
ga. XI) — A direção esportiva do
Fluminense, ás vésperas dc campeo-
natos, sempre fez e está fazendo nu-
mêrosas transferencias, para ele, de
atletas formados em outros clubes e
quê lhe trazem pontos, titulos e vlto-
rias. O Tijuca nunca protestou por
isso; ele náo tem inveja dos trunfos
alheios. Mas, quando a bomba lhrs
estoura em casa, aqueles cavull,eiros,
que "prepararam" o flagrante, nfto se
souberam, infelizmente, conter-se;
XII) — Se é verdade que os forjado-
res do escândalo estfto autorizados
pelo Fluminense, o que é difícil de
acreditar, o Tijuca Tenls Clube la-
menta que aquele clube notável esteja
enxovalhando, assim, a dignidade de
uni cx-snclo, h,'me»n honrado,. pai de
íamllia exemplar — e que foi cr,_j-
sidera rio idôneo e em condiçóos de
pertencer ao Fluminense até o dia em
que seus filhos saíram deste grêmio:
Dai por diante o seu antigo clube
passou a eonslderá-lo venal e suborna-
vel, tentando desmoralizá-lo pela lm-
prensa, por um Intermédio de um sub-.
diretor. XIII) — o Tijuca Tênis Ciu-
be declara que não prenderá os ditos
menores em seu quadro de atletas,
do qual — pessoos livres, como são— poderão retirar-se quando enten-
derem, nadando, pelo clube do sua es-
colha. E não lhes reclamará Indeniza-
çáo de espécie alguma, como nfto lhes
oferece, nem a ninguem, qualquer
gênero- ele- vantagem. XIV) — Mas
caso estejam autorizados os lèpfeçuri-
tantes do Fluminense, o que pareceimpossível, • o • Tijuco Tenls Clube las-
tima que o clube tricolor tenha to-
mado atitude lão deselegante com um
congênere, que sempre o tratou cava-
lhelrescomente, na boa ou má íortu-
na. XV) — lastima, ainda, que esses
propostos do Fluminense, provocandoescândalos dessa espécie, mesmo quan-do Infundados, estejam apunhalando a
natação, cm holocausto á ansla de
vencer campeonatos, o que não é cri-
vel que exprima a dcllberaçáo oficial
do, seu clube. XVI) — A razá'o, porem,rie todo esse escarcéu, de todo esse
despropósito, toda essa furla contra
a camaradagem esportiva, de toda essa
calunia explica-se com este tópico
precioso, publicado no "Jornal rios
Sports": "Acrescentou o sr. Rubens
Dlnhrri, com o apoio rio técnico Ca-
chlmhiiu, que, com a ausência dos
três nadadores, lornar-se-á dificílima,
para o Fluminense, a conquista do
campeonato". Está, pois, tudo expli-
cado. E' um ato de desespero daque-
les senhores cm pânico, XVIII — E'
pena, porem, que o grande Flumliieii-
sc, ora presidido por um glorioso es-
porllsla, esteja sendo, asslni, arras-
Indo a essas tristezas por pessoas'que,certo, lhe não r.oiilienem o passado e,
por isso, nfto lhe sabem prnznr o pn-Irimonlo de compostura n de K.ilnulfl-
rin,: XVIII) -- Mas, lellziuruiti, ns
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(improvisadores e os caluniadores não
conseguirão abalar o invejável eon-
ceito alcançado pelo Tijuca Tenls
Clube, cuja reputação está Inriestru-
livel na conclencla de todos e cujas
tradições são um apanágio do esporte
puro e amadorista do Brasil. Pio,
21-3:1942. — Heitor Beltrão, presi-
dente do Tijuca Tenls Clube".

Geral, trahalho da comissão de-
Kignada por aquele poder e com-
posta dos srs. Luiz Galloti,-Ibero
Bernardes, Joaquim Guimarães,
Alexandre Barbosa da Fonseca e
Gastão Soares de Moura Filho.

A reunião está marcada para
as 15 horas.

Treinarão,, hoje, os
amadores, do Bonsu-
cesso e-do Andaraí

No campo do São Cristóvão, aa
equipes do Andaral o do Bonsu-
cesso, que vão participar do cer-
tame de amadores, realizarão um
treino.

Finalizará, hoje, o Torneio
Inicio de Amadores da Ia divi-
são, iniciado sábado último.

Os' jogos serão efetuados no
gramado do Vasco da Gama, com
Inicio às 20.30 horas.

Classificaram-se os, seguintes
clubes: Ideal, Fluminense, Ma-
diireira, Mavilis, Vasco, BangO,
River e América.

OS JOGOS
A relação das partidas é a so-

guinte ,-_.'_/
33" Jogo, às 20.30 horaa — Ideal

x Fluminense. Juiz: Carlos Po-
tengl.

14" jogo, às 20.55 hnras — Ma-
villa x Madureira. JuIbi Solon RI-
beiro.

15° jogo, âs; 21'. 20 horas — Vas-
co x Bangíi. Juia; Mario. Fa.e-
cmi.

lfi° jogo, ftn 21.45 'horas >— RI-
ver x América.', juiz: Solon RI-
beiro.

17° Jogo, às 22.10 horas — Ven-
cedor do 13° x Vencedor do 14°
jogn. Juiz: Carlos Potengi.

18° jogo, às 22.30 horas —, Ven-
cedor do 15° x Vencedor do 16°
jogo. Juiz: Mario Facclnl.

10° jogo, fts 25.10 horaa — Ven-
codor do 17° 'X Vencedor do 18°
jogo. Juiz: Haroldo Drolhe da
Costa.

QUADllOS PROVÁVEIS

Ideal : Agrlpino — Palhaço e
Orlando — Alemão, Rui e Mario

Alfredo, Justino, Renato, Aloi-
slo e Rato.

Fluminense: Meneses — Bzlo e
Plinio — Hélio, Evandro e Mario —
Armandinho, Novell, Imbrah, Ro-

berto e Orlando.
Mavilis : Valdemar — Aguiar

p Prudcncio — Flavio, Valdemar
II e Joaquim — Russo, Mesquita,
Nelson, Vareta, e Cheiro.

Madureira: Madalena. — Silvio
o Cai-Cai — Valdemar, Rola e
Alcides — Camisinha, Servilho,
Catam ba, Jorge e Odlr.

•Bangú : Onça — João e Paulo
Zacarias, Geninhn e Tião —

Cecilin, Haroldo, Ataidc, Cleo-
mir e Vivi.

MOVIMENTO TURFISTA

Á temporada extraordinária
Os programas das próximas reuniões no Hipódromo da

Gávea — As resoluções do órgão técnico
Para as próximas reuniões no Hlpó-

dromo da Gávea ficaram ontem orga-
nlzados os seguintes programas:

REUNIÃO DB
S A B A II O

PRIMEIRO PAREÔ — 1.500 ME-
tros — 6:onnsnnn

Operina. 54 quilos: Descoberta, 54;
Bali, 54: Cnbuassii, 56; Bourlette. 54;
Dorval, 56; Dalma, 54 e Sanharó, 56.

SEGUNDO PAREÔ — 1.200 ME-
TROS — 6:O00SnO0

Bianlcii, 56 quilos: Boleador, 56;
Quindim, 66; Brise Coe.ur, 54; Dario. 56;
Bonita, 54; Brevet, 56; Babassú, 56;
Pitangui, 56 e Capoeira, 54.

TERCEIRO PAREÔ — 1.500 ME-
TROS — 5:1)no$000

Glorista. 52 quilos: Doin Carlito. 52;
Volml, 52: Vitorioso, 56: Tcnquevê.' 55;
Controle. 58: Igarité. 5R: Bradador, 56;
Monrieslr, 54 e Ubaibás, 58. ,

QIM/ÍTO PAREÔ — 1.400 ME-
TROS — 5:0005000"BETTING"

Mnrahnul-, 53 quilos: Piractcnbana,
55: Brejeira. 48; Sonata, 58: Napoli-
tann, 58: Oitir.nrft. 51; Itoflutcr. 48;
Rosenfeld. 53: Orpheon. 58: Urucaré,
52; Ocean", 52 e Seymour, 53.

QUINTO PAREÔ — 1.200 ME-
TROS — 5:0008000"BETTING"

Itanino, 58 quilos; Pon, 58; Llllth, 51;
A^-kansas. 56: Odax. 50; Oalbú, 55: Sol-
telrona, 56; Meuarco, 49; Festlve, 58;
Brunn. 58; Thankerton, 64 e Anajá,
54 quilos.

SEXTO PAREÔ — 1.500 ME-
TROS — 5:0OOS0OO"BETTING"

Égaso, 51 quilos; Divertido, 48; Gru-
mete, 56: Santo, 55: Velonora, 48; Apa-
che, 53; Plumazo, 57; Marina, 51; Pia-
tanito, 52; Sucuruvl, 58 e Barthou, 53.•

R V, UNIÃO D K
D O M I N O O

PRIMEIRO PAREÔ — 1.800 ilffi-
TROS — 10:000$000

Maconslto. 55 quilos; Crecelle, 53;
Eli, 53 e Elmo, 55.

SEGUNDO PAREÔ — 1.400 ME-
TROS — 10:000$000

Moleque, 56 quilos; Flaf, 55: Tlodo, 55;
Esfinge, 63: Robusto, 65; Recita, 53;
Perau. 53; Mascarado, 55; Calni, 55;
Garupa, 53; Nlara.,63 o IlacI, 53.

TERCEIRO PAREÔ — MM, ME-
TROS - i0'000$0n0

I GRAMA I
II11I111111, 52 quilos; Cellnl, 64; Dn

Cajus, 64; lljndl, 54: Eslrnlii Carienle,
52; Perfídia. 52; Jlcleláu, 54: Taliunl-
na, 62 d Tells, 52.

QUARTO PAREÔ ¦- 1,200 MR.
TllOfl ¦ 10:0001000

Hllir lli'l_.lil, 55 quilos; KniliiKi, 65',
MihIii Mnls, 65: flarnpnii, 65: Peno, 55;
niágorns, 66; Pallnortl», 63; nina, flfll
Arlscn, 63 n [lopnrin, flil,

quinto pa nnn , i 4nn mr.
mon - inipooèoon

TlIDl, flli quilos; Hpllflrn, flfl; njoilf
hi, flfl; BillurllUi Ml Militar», flfl! Arnn.
IrJl, flfl t fiiinnlinr, flfl,

rlUXTf) PAhtQ- I 400 MK'mon - mooniniin" n k r r 1 n § "
Mniitiiii.i. 44 iiiiiiii.. Ainlmi', !i4 i'.

um' flil: Miiinl», -in A^iií-i". mi iii
mm,lm 1,11 In.-i,-. |)_|; |i„,-u,ni ini, (lu,
llmnn, fl» r Miiniiiliil, Ilt.

hiTiMii i»Ámn 1 flim «*'.-fim» iiiiiiiiiíiiiin" II li T T I H (I "
Avriiliirii||'M, 1)4 /|iilta»; IHnijliil, flil;

'M..-U...-II.. DU) ii|.1,1.1 i« l'nll 11, Mi

Zoronstro,
flor, 54.

54; Conduru, 58 e Grâ-Se-

OITAVO PAREÔ — 1.50Ó ME-
TROS — 6:0003000"BETTING"

Dona -Esteia, 54 quilos; cadeiisra, 54;
Louislanla. 52; Bandolln, 40; Musical,
52; Blenvenue, 50; Platão, 51; Arataú,
56; Bóllrio, 53 e Aspasle, 52.

NONO PAREÔ — 1.600 ME-
TROS — 8:O0OSOOO

Atls, 49 quilos; Buena Plena, 56; Ta-
co, 65; Jaca, 66 e Lendário, 49.

Passa Tempo
Certas carreiras prortiuirfns pelos

chamados parelheiros Imperdtve.ts. des-
pe.rtam comentários entre, os apostado-
res que, na ordem natural das coisas,
sao os maiores interessados em tudo
17unn.11 possa inllulr na derrota dos
seus pre/erldos. Alatnis perdem de ma-
neira a despertar dlàlopos que. Oem
mereciam dimilaaçtio mais ampla.

Vejamos alffiins pedacinhos deliciosos,
que a bonomla do apostador niio dei-
xa de II.rar: ¦

"Isto assim, va, mal. Fulano nâo
sai cnm o cavalo e ainda comete pt-

¦ chotndas de causar iiiveià a qualquer
aprendiz. Parece até um "grumete."..."

"Beltrano i! um grande jockrn,
mns, montando grandes favoritos asse-
mellin-m ao peixe "crlriui" que sempre
é comido nos cardumes" ..

"Sicrano ndo sabe tocar. E' um
verdadeiro "lerida". Parece até que a"carapuça" lhe serve".,.

E, por último, e.ste trocadilho tn-
fame:Veja. «oci «nt "ntítiia." montado
no parco dando o "Orçamento" para
uns "passos" de uma "Rlsonha"...

* *
Algumas saldas ndo agradaram- nas

últimas reiinlfícs e a vala loi ouvida
contra o "starlcr" o/lclal.

Jâ dissemos quc a culpa, em grande
parle, pertence aos iockevs e aos tra-
tarlores. Estes, apresentando animais
indóceis e, aqueles, eoiif a vellia ma-
nia de disputar saldas prejudicando,
assim, o trabalho rto "starter" que, apu-
rando demasiadamente, uma partida,
muitas neses deixa parado um pare-
lhe.iro coninl"tanienle "frio", grande-
mente prejudicado pela IndocUirtade
dos demais concorrentes.

Visivelmente', sflo. esses on fatores
jir(neliy.(5 r'i Irrcaularidudc que conti-
nuamente absernamas.* *

Mall um domingo c estaremos em
plena temporada clássica,

Na seg\i„rin-lelra, 30, serão encerra-
rias as Inserleâes,

No primeiro domingo de abril apare-
ee o "Paul Mnwié" em 1.000 mríriu,
rfcsfliinrto aos nacionais ile dois anos.

As esperanças sâo muitas, O preparo
rins polrtnhos é febril e os cronômetros
jâ jinicloimin nas maiiliâs hruinnsas ria
Onvrn,

Talnee iioj iiiion niilerliires a primei,
rn nrnixT clâssltm ria estação nilo rie»-
ptrlO laulni iininenlarlns, Imita rils.
niinsâo, lauta liuleehân, ennm em I04Í
muniria n 00,11 po se nIIIdiota verriarirl'
ritmtnt.ii tnimnlonni,

Kiptram nt Iteiiloot n prtlCIWn rtnt
aniiím alim ila atração iinmo ArH
Ifníinl, ritltnlnr rin "rennrri" rins enft
melrns em Hân Paula; nounl, BUI mn •
rio nn inaniiâ rio tinlt.milmi mareou
filimn /iihiiiii iifiin umn niirlliln Ae ôfiti
mtlrnti Mnrnln $ nuelilm, DU/rtl nilini-
rffl» »itn ptrltlliisi llnliiiiriilil c Dt (Iiiiiii,
nm litm Imuinri 1 lillii) dt Trlllliflli tm
Tnenln, qut uli «««rfo intinunilii pnrn
iitltmlf-r ni Imi i ria umn. ,it mi piIii-
ílm,

A lniiiiiimrin nlliilnl tiléi lim In 11 Oíi
,11 ii.nla 11 llllllll11! titule I, nu llllllilll
iiiiiIii, iitilttmtê.i-1, 'ii.i.i ,,-,.....,i„i ¦"
Mr.nt linniliiti tln liii/t, 1111 1'miliiinlii
iiiiii a ni11 iln mn fi'1" ini.1'".' iitlmiinii i-,,

ÂliilllH,

As resoluções da Co-
missão de Corridas

Em sua reunláo de ontem a Comls-
sâo de Corridas resolveu o seguinte:

a) — confirmar as seguintes suspen-
soes impostas pelo starter aos apren-
dizes: Rubens Silva, Valdir Lima eOlivio Macedo montando os animais
Itacelera, Axum e Meuarco; o primei-ro por duas reuniões e os outros poruma' reunláo, tortos por infração doartigo 168 do código de corridas;

b) — proibir que o animal Glorista
seja dirigido por aprendizes em diasde corridas;

c) — suspender por mais duas reu-
nlões o aprendiz Olivio Macedo, porInfração do artigo 174, do código, mon-
tanrio o animal Oceano, na reunião
do dia-21;

dl — suspender por duas reuniões
o joifkey Euclldes Silva, por Infraçflo
do artigo 174 do código, montando a
égua Rlsonha, na reunião do dia 22;

e) —' suspender' por uma reunláo, o
Jockey Julio Canales, por Infração do
artigo 174 do código, montando o anl-
mal Orçamento, na reunião do dia 22;

fl — registrar os compromissos de
montarlos feitos pelos tratadores Os-
valdo Feijó e Mario de Almeida, com
o Jockey Valdemlro de Andrade e
aprendiz Rui Benltez, para os clássi-
cns Paulo Mnugé e Cordeiro da
Graça;

gl — ordenar o pagamento dos pre-mios das rcunlóej de 14 e 15 do cor-
rente.

Abreu,

Vasco • Bispo — Cazuza e Oi.
valdo — Abillo, Rubens e Gulz»— Cebiquitim, Caxambil,
Valdir e Salvador.

River: Honorio — Otávio e or.
lando — Cito, Tatu. e Peiíi -,
JorRe II, Arlindo, Nclsnn, En^
« Jorge I.

América: Claudionor — gpar,
tncus o Moaclr — Miguel, Jolr»
e Aforisinho — Fausto, I.ult.
Alvim, Baiano e Américo. '

^-i ¦¦¦ ¦ 1 iiy
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Transferencias
No Stud Book Brasileiro foram on-

tem feitas as- seguintes transferencias:
SIGI (Bambu 1 para o Stud Alcorão;
CHIP1ETRO para o sr. Agenor Rego;
CHIMARRAO para a Remonta do

Exército;
FIGA (Halalil para o sr. Otávio S.

Dantas;
QUININO (Insurreto) para o sr. R.

Marinho;
PIRACICABANA para o sr. J. Sá,

lnaugurar-se-â domingo 1
temporada oficial, ãe jutcbol
cam a realização, no estádio do
Vasco, do tradicional "Torneio
Inicio". O público esportivo ca-
rioca mostra-se ansioso pelo co-
ineço do campeonato, que. pro-
mete ser mais interessante que
o de 41. Ainda d muito cedo
para se julgar do valor das
principais equipes, se bem quc
alguns clubes procuraram me-
lhorar com a aquisição de. ele-
mentos novos e /nViirosos. O
Fluminense, bi-campeão ria ci-
dade, terá dc transpor obstà-
culos formidáveis para alcançar
o tri-campeonato. Essa tarefa é
tida por muita gente como di-
ficilima, cm. virtude mesmo das
condições gerais dos concorrei,-
tes mais capacitados. E' enorme
a responsabilidade dns tricoto-
res, porque todos os adversa-
rios, do menor ao maior, vão
ter apenas uma preocupação:
evitar a conquista do tri-cam-
peonato. Que sucederá ? O co-
roamento feliz de. 193R 0,1 n eo-
lapso dr 1939 ? Sô o tempo po-
dera responder.

* *
Assistindo, há pouco tempo, uma

competição natatorin, observei nue
alguns meninos apresentavam evi-
dentes sinais de scolioses dorsais.
Como esses garotos ainda se rn-
cont ram em Idnde colegial, seria
utilfsslmo que os clubes a que pc-
tencem cuidassem, por meio i'c
exercicios físicos adequados, sob
controle medico, de corrigir ns
desvios, multas vezes provorndns
por posições defeituosas nns esco-
las. A propósito, alguns colégios,
mesmo rie ensino secundário, ndo-
tnram carteiras que deviam sei
condenadas. Possuem apenas unia
parte, à direita, para o aluno
apoiar-se ao escrever. O braço ps-
querrio não fica com apoio wm-
veniente, o que fnvorece a adoção
de posições incorretas, que ínvore-
cem a formação de desvios da rs-
pinha. Bem que o Ministério ila
Educação poderia lançar suas vis-
tas sobre esse assunto. O nluno,
eln sua carteira escolar, deve ler
onde apoiar ambos os braços. M»->-
mo para escrever, o braço èsqiier.lo
deve descansar sobre a mesa, no
mesmo nivel do brat;o direito. Os
bancos deveriam apresentar uma
pequena inclinação pnra (vás c
Hiie se conseguiria com pequeno en-
curtamento dos pás traseiros da
carteira. Assim, os alunos srriim
levados a adotar uma posição cor-
reta, sentados. Não desejo ensinar
o Padre-Nnsso ao vigário, mas (I-
quei impressionado com o que vi
na competição referida. E ro-no
entendo esporte tambem como cie-
mento de correção, achei oportuno
fazer as considerações que anui
ficam. * *

Entre as medidas de repres-
são à indisciplina, a F. M. F.
vai adotar a suspensão ímctiíu-
ta, por dois jogos, para o jo-
gador que agredir um adversa-
rio e de quatro jogos, no caso
de reincidência. MVito bem. A
única maneira de educador oj
jogadores deseducados é essa.
Os meios suasoriqs estão rica-
moralizados e os jogadores,
prestigiados por clubes sem no-
ção exata de seus deveres ps-
rante o esporte, abusam. Dessa
forma, se provocarem situações
graves que lhes acarretem sus-
pensões, os clubes náo terão
muito empenho em vè-los pro-
ceder mal. E' pena que não
tenha sido adotado o mesmo
critério rigoroso para os casos
de jogo violento.

José BRtGlDO.

CORRESPONDÊNCIA — Amfrit»
F. C. — Agradeço cartão per-
manente que tiveram a gentileza
de me enviar. Ji B.

Uma festa de cordialidade
promovida pelo Vasco

Homenagem aos cronistas esportivos e
aos clubes filiados à F. M. F.

A diretoria do Vnarn da flniha,
na man h/1 il<* domingo, oferecm-
rtlj nm anil cal ml In, um almnijn una
JlTIHlIlMtlIM f'.l|llirllVllt_ n mm p|'A-
r.lrlnnlaa iiim i.luhna wt-lrinAnn,

Em atividade o De-
partamento Inf anto-
Juvenil do Vasco
0 DejwHumenta [nfanto>Juvj>
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Na noite do próximo dia 1., disputarão uma parti !a amistosa as equipes do Flamengo e do Vasco
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