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Passa por Na-
tal o general

Giraud
O comandante em chefe
dos exércitos franceses
pn África vai aos Esta-
dos Unidos a convite do
¦ presidente Roosevelt

¦ M..CHHI, 8 (U. P.) — Cimunt-
ei-sc oficialmente que o general
Glrnud partiu para Washington,
«.tendendo ao convite do preslden-
ti> Roosevelt.
Sem aviso prévio

ALGKR, 3 (U. P.) — Sem qunl-
quer o viso prévio, partiu para os
Estados Unidas o general Giraud.
Lego rpie chegar a Washington, o
gftieral Giraud coriferenciará com
fitas patentes militares do Exerci-
to norte-auierjeano, alem de Wells
t Roosevelt.
Em Natal

Patrulhas anglo norte - americanas
acham-se a poucos quilômetros desse

ponto estratégico da Nova Guiné
Sete navios de guerra nipônicos tentaram
canhonear as posições estadunidenses da

ilha Rendova

Rata

NATAL"; 3 (D. Ni) — Passou,
ivjp. por esta cidade, a caminho
cios Estados Unidos, o general Gl-
r.md. O comandante dos exerci-
tos franceses na África do Norte

p presidente do Comitê Libertador
t., França foi saudado na base na-
m! pelas altas autoridades locais,
r Almirante Ingram, o almirante
Ari Parreira e altas patentes das
íorças aéreas, terrestres e navais
Cios Estados Unidos „

BRYLCREEM
Dá brilho ao cabelo

Gotas Dinâmicas
Combatem o reumatiwmn, ;\ arte-

rloseleriise. I,Impam ns artérias,
veias, fhiiiliftcanilo o sangue e
normalizando n sistema circula-
turlii. — Procure nas Drogarias.
Depósito: Avenida Lauro illiiller,
61. Lal). Dlunlzlci.

OCÜlfSíl Assembléia, 104
42-S053, 42-baUU

Dr. Augusto Linhares
OUVIDOS"- NARIZ E GARGAN-

TA —'.'ittia México, 08-8.° —
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Tel. : 22-0515.

QUARTEL, GENERAL NA
AUSTRÁLIA, 3 (Por Willlam
Tyree, da "United Press") —
Por informações recebidas hoje,
sabe-se que as patrulhas aliadas
que • cercam Salamaua se acham
apenas a 6 quilômetros dessa po-
derosa base Japonesa de Nova
Guiné. Por sua, parte, as forqas
navais aliadas das Ilhas de Sn-
lomão centrais, repeliram uma
forca nipônica formada por sete
navios de guerra., que começa-
ram a canhoníi.-v as posições nor-
te-ámerloanas da ilha, Réndova:.
Os despachos de Nova Gukió dl-
r.cm que os aliados estão se a pro-
xlliiándo de Salamaua por' três
lados. Um porta-voz militar deste
Quartel General manifestou quo
as linhas aliadas ápiésentain ain.
da. alguns claros;';porém suas tro-
pas dominam -os acessos frieri-
dlonals e ocidentais dessa base
Japonesa. Hoje n quadro geral rias
operações aliadas no Pacifico su-
doéste é ó seguinte: 1.") — Nova
Guiné — As forcas norte-a/nen-
canas que desembarcaram na.
baia de Nassau fizeram ligação
com a guainição australiana de
Mubb, afim de avançar para o
norte e ocupar posições sobre o
rio Fra.ncisco, 6 quilômetros a
sudoeste de Salamaua.. Outras
tropas aliadas chegaram a Bod.
dubi, enquanto grupos austrália-
nos, procedentes da zona do rio
Markham se aproximam também,
2".«) _ SALOMÃO CENTRAIS —
As tropas norte-americanas pro-
cedentes da baia de Viiú ava.iv
çam pela selva na direção de
Mundn., que esta a 48 quilômetros
ao norte, con?o Já se disse de uma
forca Japonesa de sete navios cie
guerra que foi obrigada a fugir
depois de tentar canhonear Ren-
dova, para destruir a artilharia
norte-americana que tenv MuiKla
sob seu fogo; 3.»l ILHAS TRO-
BRIAND E WGODLARK — As
forças aliadas consolidaram suas
posições. Ao que parece não. ha
probabilidades de. novas ações por
agora; 4."i — ATIVIDADE AE-
REA — Aviões aliados bom bar-
clearam e metralliaram as posi-
ções Japonesas do setor de Sa-
lamaua. Rabaul foi intensacnen.

DR. ORLANDO REBELLO
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VENDIDO E GARANTIDO PELOS MELHORES
JOALHEIROS DE TODO O MUNDO

te bombardeada corn t» propõsi-
to d« destruir as poderosas ba-
fes aéreas ali existentes que po-
deriam ser utilizadas por aero-
planos, para atacar os aliados em
Nova Guiné e nas Salomão. O»
norte-americanos e australianos
que ontem efetuaram enlace na
desembocadura do braço merldto.
na.l do rio Bitdl, perto da bala
de Nassau, continuaram n»je seu
avanço para Salamaua', e. enquati-
to os aviões de bombardeio « de
caça fizeram sentir su.i ac.So so-
bre as defesas nipônlras, a.r unt-
dades teiTestres tomavam posição

(Concilie na 3." eolimii lia se-
guiiila página.)

Arrojadas mais de 200 toneladas de bombas em aeródromos da
Os pontos visados foram: a base aérea de Lecce, no calcanhar da "bota" italiana;

a de Crottaglie, que protege Tarento; e a de San Pancrazio
Q. G. ALIADO EM ALGER,

3 (Por VTRGIL PINKLEY, da
"United Press") — Cerca, de 100
bombardeiros qüadii.indtorês dos
Estados Unidos encabeçaram as
armadas aéreas aliadas, em uma
nova serie de incursões destina-
das a destruir o poderio aéreo
do "Eixo", arrojando mais de 'MO

toneladas de bombas sobre os trôs
principais aeródromos da região
meridional da Ttalia. Os gran-
des bombardeiros "Consoiidated"
e "Llberator", com procedência
do Orienl.e-Próximo, em um ar-
riscado ataque diurno, golpearam
a base aérea de Lecce, no calca-
nliar da. "bota" italiana; de Cio-
taglie, que é o principal aoródro-
mo que protege a base naval rie
Tarento; e a San Pancrazio. En-
quanto so Informava sobre gran;

de,s llncendlos e explosões nas
bases da Itália — que o "Eixo"
deve manter cm boa forma para
enfrentar uma possível invasão
aliada — outros bombardeiros,
com bas*.n»> noroeste da África,
mantinham intenso o ritmo da
ofensiva aérea contra a Slcllia e
Sardenha, Os bombardeiros pe-
sados da. força aereá estratégl-
ca do major general James Doo-
little arrojaram toneladas do
bombas "arrasa-quartelrôeB" <s
outros projeteis explosivos sobre.
Paiermo e Cagliari, po mesmo
tempo que outras máquinas aco-
metiam contra o aeródromo de
Castel Vetrano, na. Slcilia. Ah
transmissões radlotelefônicas Ita-
lianas, captadas nesta cidade, di-
~em que também se registraram
danos e vitimas em conseqüência

PENETRAM. OS RUSSOS
ALEMÃS DA FRENTE DE SMOL

CoüsMesa-se ©sse
ao a

As tropas eslavas irromperam na primeira linha defensiva do
Eixo no setor de Dorogobuslbush

MOSCOU, 3 (Pcil Mej-èr S. HAff-
DLER, da "United Press") —
Tropas de reconhecimento russas,
fortemente armadas, penetraram,
hoje, através das defesas tentas
na frente de Smolensk, o que à
considerado uni sintoma de uma
ofensiva iminente, ao longo do
setor situado a oeste de Moscou.
Entremenl.es, as emissões de ra-
dio. russa se referem, cada. .vez
tem' maior freqüência, A proxi-
miciade do ações <im grande CM-
cala. Forças eslavas insistem em
levar avante ações de patrulha
nos diversos setores da região de
Smolensli, com o que vão doml-
nando os postos avançados inl-
nilgo.w. Segundo informações da
emissora de Berlim, que ainda
não fora^n confirmadas em Mos-
cou, as tropas russas irrompe-
ram na primeira, linha defensiva
do "Eixo", no setor de Dorogo-
bush, localidade distante 80 qut.
lometros de Smolensk e, imedia
tamente, lançaram-se contra a
segunda linha tento, Os despa.
chos da frente de luta que de-
talhsim o crescente desenvolvi-
mento das ações de reconheci
mento na região de Smolensk, dl-
zem que num setor, os destaca
mentos russos penetraram nas
trincheiras alemãs e eliminaram
108 soldados da "Wehrmacht" ew
violentos encontros corpo a corpo
Num outro setor, as tropa» <1(;
erxércHo enlavo atacaram Ined-
perada e violentamente e de novo
penetraram nas linhas do "Eixo'',
derrotando os defensores teutos.

A retirada das unidade» «iiemAs
foi realizada de maneira de-aor-
denada e apressada pelo que
foi possível aos russo», colherem
considerável quantidade <lt equi-
pamento bélico

As Informações preliminares di-
zem que os eslavos eliminaram cen-

tenas de Inimigos no curso de suas
violentas arremetldas. Transmis-
eões do "Eixoii captadas na cffipi-
tal russa deixam entrever que a
retirada das íorças alemãs se. tor-
nou necessária afim de evitar qut
os russos penetrassem no setor-
chave, onde o Dnieper forma um
segundo cotovelo e ruma em dl-
loção ao oeste. Informaçõss rus-
sas, embora não confirmem o
anunciado recuo tnuto, assinai i-
vam que suas tropas haviam
ocupado uma importante elevação
antes dominada pelos germânicos,
onde esmagaram 600 soldados
teutos, que tentavam abrir uni
contra-ataque. Muito embora os
funcionários russos não tenham
confirmado as Informações ali.
mas de que as tropas russas j'i
estão fazendo pressão sobre a
segunda linha defensiva do
"Eixo", depois de uma intensa
preparação de artilharia, as decla-
rações oficiais indicam ' 

que as
forças russas estão preparadas
para operações em grande escala.
A emissora de Moscou disse esta
msnhft que "o ar" está carregado,
ao passo f.;ue um comentadòr de as-
suntos militares manifesta que"muito em breve atacaremos o
Inimigo". Oiftras atividades maio-

Explorado pelas emissoras do Eixo
o "fracasso" da invasão

Goebbels mandou transmitir boletins-jocosos d*
hora em hora, referindo-se "ao grande engano"

do dia do desembarque
' 

LONDRES, 3 lü. P.l — As
emissoras do "Eixo'' exploraram
hoje o 

"pretenso 
fracasso dos alia-

cios, por não haverem realizado es-
tes, a invasão da Europa . Como se
sabe, íol a propaganda do "Eixo"

que Indicou a data de hoje, como
sendo a do assalto das tropas nlia
dns ao continente europeu. Visou
cem Isso o "Eixo" causar confu-
são e espectatlva entre os povos
dos territórios ocupados, que tio
castigados vêm sendo pelos bom-
bardêios dos aviões da Inglaterra
c dos Estados Unidos. A emissora
c!e Paris, sob o controle do dr.
Goebbels, transmitiu, de hora em
hora, boletins em que sereferia ao
"grande engano do dia dn inva-
sCo". fazendo-o em tom de burla.
No boletim transmitido as nove
toras, o locutor disse: "Acaba-

mos de saber, de fontes nutorlz'»-
c'ss, que os ingleses abandonam,
neste momento, a mesa do cafa
da mnnhS. A operação é esperada
clc um momr-ito para outro".

Por sua vez, as estações aliadas se

"TMUBJMWJIIMIlMUliHBI^^ 'll1'11 i IWlHiWBMnnTTIMIWinWTITTT "™\

Um BOM CIGARRO, fume e ganhe um CHEQUE

abstiveram de desmascarar a fal-
Veiada dos rumores propalados pe-
!o dr. Goebbels, pois os peritos em
propaganda acham que não é
aconselhável proporcionar nem o
mnis leve Indicio sobre a data real
i:m que se realizará a invasão. A
BBC limitou-se a desvirtuar os
alarmes do "Eixo", dizendo:
'Boje é o dia que o dr. Goebbels

h;vla eleito para a invasão alia-
da, porem, antes que caiam as
fclhas do verão, ainda existem
muitos dias para empreendê-la".

A margem desse "jogo" de da-
tas, os fascistas alemães conti-
nuam preparando-se para enfren-
tar a invasão, segundo nos infor-
mam as noticias chegadas do Con-
tinento. Dizem estas noticias que
a "Luftwaffe" se reagrupa, tendo
enviado da frente russa. 2.200 apa-
relhos de combate e 1.100 bombar-
delms e 1.100 bombardeiros para
as regiões ocidental e meridional
da Europa. Despachos de Ancara
informam que a Rumania estaria
disposta a render-Pe, uma vez que
os aliados ponham os pis em seu
solo.

Segundo a Imprensa turca, o pri-
melro ministro da Rumania, Ion
Antnnescu, "ordenou a seu exír-
rito que deponha as armas, assim
que o primeiro snlrlado aliado pe-
netre no pais". O marechal de
cnmpo Frltz Vnn Mansleln hav-
ris chegndn a Bliearest, afim d«
"controlar" Antonesm, segundo
Informam alguma» noticias nne
confirmaria», qii" propalam Iam-
h*m u+v pnMÍV'i*1 -"i lp¦'^^<•í^•;íl*, *!«•
iu*lr» marechal paia n rs-Eii ri»
comandante alemão do* Bálcãs.

res nas primeiras horas de hoje
indicavam como pontos principais
para as próximas operações as
f-entes norte e central.

As noticias oficiais dizem qu';
na frente de Leningrado os desta-
comentos russos eliminaram Uk'
alemães. Não se entrou em deta-
lhes quanto à. natureza da luta,
porem outras noticias assinalaii.
tiue foram travados duelos de h."-
túharla nas proximidades do ba-
luarte norte russo. Af-iitná-sê ept-.'
as peças de artilharia pesada 

'.o

w.érclto eslavo destruíram 17 pon-
tas fortes do "Eixo", inclusive 12
"blockaus" e certo número de
postos de observação. Também foi
a-mncladq que grandes incêndios
lavraram nas posições do "Fixo".

Uns oitenta soldados teutos per-
deram a vida na frente de Vol-
khov, onde a artilharia russa es-
teve em grande atividade.

A única atividade, terrestre res-
tanto na vasta, frente russo-alemã

(Conclue na 3." coluna da se-
Blinda pãgi"11 ¦>

dos ataques, que sofreram ontem
outros vários pontos, inclusive
S'.alerno, o importante centro fer-
roviario situado ao sul de Nnpo-
les.

Essas Informações Imllcam que
nas últimas horas de ontem e no
transcurso da noite se verifica-
ram outras violentas Incursões.
Os grandes bombardeiros "Conso-
lldated", que atacaram os três
principais aeródromos na parte
meridional da Itália, encontraram
alguma resistência no território
da península, porem conseguiram
derrubar .12 máquinas de uma
força de mais de 40 caças do
"Eixo" .

Grandes petardos dos bombar-
rieiros qiiadiimntnres explodiram
no alvo escolhido, em forma de-
vastadora. Informou-se sobre im-
pactos nas pistas e hangares'.
Os sinistros provocados nos depó-
sitos de combustíveis propaga-
rafrí-se perigosamente, Informa-se
sobre danos similares no àeródro-
mo de Grottaglie. Em incursões
noturnas, os bombardeiros alta-
dos pertencentes ás forças ae-
reas estratégicas do noroeste da
África arrojaram bombas de duas
toneladas sobre Paiermo e Ca-
giiari, enquanto, simultaneamen-
te, os bombardeiros das Reais
Forças Aéreas do Comando cio
Oriente Próximo fizeram outro
tanto sobre os pátios ferroviários
de Catania, observaodn.se expio-
soes nos desvios e qua.tro incen-
dios na zona. industrial.

Os bombardeiros médios "Mit-

cbell" atacaram a plena luz dn
dia o aeródromo de Castel Vetra-
no.

Todos os aparelhos dependen-
tes das forças aéreas do noroes-

te da África regressaram inde.
nes a suas bases, porem se per-
deram cinco máquinas do Co-
mando do Oriente-Próximo, du-
rante o .desenvolvimento dessas
operações.

Roma informa

ia aer

NOVA YORK, 3 (U. P.) — A
emissora de Roma propalou o ae-
guinte comunicado do alto co-
mando Italiano: "Formações ae.
reas inimigas atacaram diversas
localidades da província de Sa-
lerno e vários centros da Sicilia
e da Sardenha, ocasionando da-
nos e vitimas. As esquadrilhas
de caça do "Eixo" derrubaram
21 aviões Inimigos, 12 dos quais
eram quadrimotores "Llberator"
em Lecce, Crottaglie e no súdoes-
te da Sicilia. A artilharia anti.
aérea atingiu e derrubou 3 aviões
em Trapani, 1 em Banchla e dois
mais em outros ponlis. Foram
capturados alguns membro?, nas
tripulações, que se arrojaram de
paraquedas".
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m fantas-
sobre Berlim

Tais operações, reali-
zadas nas últimas se-
manas não foram ofi-
cialmente anunciada»

pela R. A. F.

da Mànchá-'".-'
LONDRES, 3 (U. P.l — Infor-

ma-sc que cinco submarinos cio
Eixo foram afundados, outros três
provavelmente afundados ou ava-
riados e numerosos aviões alemães
destruídos ou avariados, no de-
correr de uma batalha entre, ura
comboio britânico, solidamente es-
coitado, e .viôes e submersivels
alemães, no Canal da Mancha.

Elmer Davis fala da ofen-
siva americana no Pací-

fico sudoeste
WASHINGTON, 3 (U. P.) —

O sr. Elmer Davis, diretor üa
Departamento de Informações de
Guerra, expressou que ns desem-
Parques aliados no sudoeste do
Pacifico constituem "as primeiras
fases de uma. ofensiva sobre uma
frente de 1.600 quilômetros, opera-
ção muito ampla, difícil e, prova-
velmente, onerosa. "O sr. Davis,
que fez essas declarações em sua
costumeira alooução radiofônica
semanal, acrescentou em segui-
da: "Breve se encontrarão guar-
nições japonesas muito mais for.
tps, t, •".i lutarem por Nova Ot-or-.
gía e Bougainville como comby,-'
tèram por/Gúada-Va1.^.- .será, um
trabalho árduo'' ofàzÃ-lbs retirar»
se. M do 'supor que haverã uma
resistência tenás. dô's japonesa»
noEsas ilhas rochosas e montanho-
sas, pois o inimigo é um experl-
mentado combatente na selva, e
podemos esperar que se verlfl-
caráo ataques aéreos mais inten-
sob e hábeis contra nossos na-
vlos".

LONDRES, 3 (TJ. P.) — B9-
gundo informa a Press Associa»
tion, rápidos aviões "Mosquitos",
operando cm grandes ou pequena»;
formações, realizaram nas ultimas
semanas muitas "Incursões faa-
tnsmos", sobre Berlim e outras
cidades alemã, sem que a RAF te-
nha anunciado oficialmente tais
operações. O objeto de tais lncur-
Bfics, em algumas dns quais não
pe atirou uma só bomba, é provo»
car alarmes aéreos para privar <X9
seu sono os trabalhadores alemães.
Diz o correspondente que desde o
oia 21 de maio último, data amm-
cinda oficinlmfmte, Berlim foi so-
brevoàda multas vezes. Os "Mos-

qttltos" efetuam ao mesmo nnj,-
pios reconhecimentos, provocaria»
o pânico entre os berlinenses, no
temor de que a capital do Rcich
soja atacada de maneira seme-
lhante à que foi realizada no
Iduhr.

Entrou em ação
FOLKESTONJE. .1 (XI. JP.) — A

artilharia antl-at.Tea da costa
oest» da França, entre Boulogne •
n cabo Gris Noz, entrou em acfto
esta tarde, aparentemente contra
Miões aliados. Anteriormente íol
ouvido o ruído do motores de raia
formação que cruzava o estreita
ne. direção da França.

Retalhos das Fábricas
de Tecidos

Deposito de rei alhos c secçõe»
Mivestc

A situação da Martinica
O Comitê Nacional Francês de Libertação reúne-
se e considera a possibilidade de enviar ura de-
legado àquela ilha afim de conferenciar com o

almirante Robert

ARGEL, 3 (De REYNOLDS
PACKARD, da "United Press ') —
O Comitê Nacional Francês do
Libertação considerou, hoje, a
possibilidade de enviar um de-
legado à ilha de Martinica, afim
de conferenciar com o governador
da mesma, almirante Georges
Robert, Um representante do Co-
mité disse que o delegado prova-
velmente levará expressas instru-
ções para evitar qualquer dificul
dade. Acrescentou que, segundo
parece, o almirante Robert esta
disposto a modificar a atitude
que observou para com Vlchy e,
depois, com os generais Giraud o
De Gaulle, dizendo que nenhum
destes podia falar em nome da
França. Ao que consta, Robert
já reconhece o Comitê de Liber-
tação como autoridade suprema.
A reunião de hoje não compare-
ceram ns generais Giraud e Ca-
troux. Quanto aos motivos da au-
sencia de Giraud, nada se disse.
O Comitê resolveu que a data
magna de 14 de julho seja ceie-
brada, este ano, com o maior
esplendor. Após a reunião foi ex-
pedido o seguinte comunicado: "O

Comitê Nacional Francê3 de Li-
bertação se reuniu esta manhã,
presidido pelo general De Gaulle,
e aprovou um decreto criando,
dentro do Comissariado de Comu-
nicações, o Comitê da Marinha
Mercante, o qual estará formado
pelos representantes dos con^tru-
l.ores de navios e dos chefes e
marinheiros da Marinha Mercante
Francesa. Também decidiu qut a
data pátria do 14 de julho seja
celebrada este ano com extraorut-
nario brilho, dentro do espirito
nacional republicano, pela vitoria
e libertação da pátria. Quatorie
de julho será feriado, de acordo
com a lei. Serão dadas Instru-
ções a respeito a todas as auto-
ridades civis e militares e au;
Comissários".

O Comissário das Colônias, sr.
Ptenê Pleven, informou sobre a
cltuação ilas A milhas Francesas.
O Comitê lornou a disposição que
considerou necessária a respeito
O restante tempo da aosíâo toi
dedicado ao estudo de a*üuntoa

correntes". Um comunicado ofl-
ciai, datado de 1.» do corrente,
informa que o general Giraud or-
ganizou seu Gabinete de Có-Pre-
sidente do Comitê de Libertação,
nomeando o general Chanbô che-
fe do Gabinete Civil. O general
Chanbé pertence A aviação e es-
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OS TECIDOS MARCA

OtHpl*
falirlcartus rclo Coliiliiflclo Othon
ner.eiTa de Melo, S. A,, de Per-

nambucn, pela Companhia União
Mercantil, Fiação o Tecidos, de
Alajoas, pela Compnnhla Têxtil
Othon Bezerra de MVln, de Minau
Gerais, r pela Companhia 1'iaçao
e Tecelagem Dcierra ile Melo, do
F.starlo do Rio, pela perfeição de
Uiu fabriro, beleza ile suas padro.
iiacrns e fixld^z de suas cores,
conquistaram cs mercados nacio-

nals o estrangeiros.
RIA DA ALFÂNDEGA,

N.° 111 — 2." o 3." andares
Telefones — 23-1079 e 43-3237
End. Teleff. "BEZETtMEI.LO"
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O BANCO DE MINAS GERAIS o/«.,
Filial cio Rio de Janeiro, comunica sua mudança para as* no-

vas instalações à Avenida Graça Aranha n." 2%

Gerencia 42-2981
TELEFONES :

Rio de Janeiro,

Expediente 42-5962
i de julho de 1943
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No
O Sumo Pontífice dá a

conhecer uma nova
encíclica

. MADRID, 3 (U. P.) — Iníor-

Inações da Cidade do Vaticano dl-

Eem que o Sumo Pontífice deu a
-conhecer uma encíclica que come-
-ça com as palavrns: 

"Mystlcl cor-

_poris Chrlstl", na qual são ex-

postas considerações teológicas so-

bre o caráter místico da Igreja
Católica.

I&presenta credenciais o
embaixador alemão
MADRID, 3 (U. P.) — As no-

tlclas do Vaticano revelam que
apresentou as suas credenciais o

novo embaixador alemão, Von

, Welzaecker, que, terminado o ato

.protocolar, conferenclou longa
mente com o Santo Padre.

Aviões abatidos sobre
^ a Alemanha

.LONDRES, 3 (U. P.) — A emls-
«ora de Berlim Informou que em

lunho último foram abatidos 614
Bvlões britânicos e norte-amerlca-
nos sobre a Alemanha e terrlto-
rios ocupados, sendo 408 apare-
lhos quadrimotores de bombar
delo.

Empréstimos aos salineiros
Um comunicado do Instituto Nacional do Sal

A situação da Martinica
(ConcliiRiio da 6.» coluna da prl

meira pagina.)
varias obres sobrecreveu

arma.
essa

Entregar-se-a como
prisioneiro
NOVA YORK, 3' (U. P.) — O

almirante Robert entregar.se-a
como prisioneiro 

"tao pronto seja
decidida a sorte dos franceses re-
sidentes na ilha de Martinica",
Informou a radio de Berlim em
uma transmissão captada nesta
cidade, pela United Press. A.
referida emissora afirmou que,
nos círculos competentes da VI-
chy, se revelou que o armlran-
te Robert resolveu assumir essa
atitude no momento propicio.

Hoppenot será o v
representante ú
ALGER, 3 (U. P.) — Afflin-

ciou-se autorizadaments qua °

Comitê Nacional Francês, decl-
dlu autorizar Marcai Hoppenot,
atualmente em Washington, para
que o represente nas negociações
sobre Martinica. Eabe-so que Hop-

penot Irá. a Martinica para sa
entrevistar com o almiranta Bo-
bert.

O Instituto Nacional
o seguinte comunicado :

"Considerando que se torna necessa-
rio auxiliar, por meio ao empréstimos,
a industria saUneirn, pura os fins pre-
vistos n0 art-. 7.°, c b f, do Decreto-
lei número 2 200, de 10 de junho de
1940, no art. l.o, b, do Dccieio-lei
niimciro 5.077, de 11 de dezembro elo
1942, o no Comunicado número 43-64,
deste Instituto, lnserto no Diário Ofi-
dal, de 12 oo maio de 1943,

Resolve , .
Art. i.o — o Instituto Nacional do

Sal tais sejam as circunstancias, ve-
rlficadns em cada caso, poderá fazur
empréstimos aos produtores de sal, nos
limites das sua-" disponibilidades, para
os seguintes íilifi :

a) — custeio das modificações que
vierem a sor feitas nas salinas, de
acordo com o Comunicado numero
43164;

b) — con.",truçao de armazéns e aqui-
slçao de maquinaria própria para me-
lhorar, ou baratear a produção;

c) — aquisição de material destina.
do ao serviço de transporto do sal.

Art. 2.° — Os empréstimos sei se-
ifto feitos com garantia real. que po-
deríl consistir quer na hipoteca da
salina, elo respectivo terreno a (ias
benfeitorias, quer na hipoteca, ou pe-
nhor, conforme o caso, do embarca-
çôes do produtor.

Art. 3.o — Nenhum ompréstlmo a
produtor, Individual ou sociedade, não
sendo esta cooperativa, excedera a lm-
portancla que resulto da multiplicação
da 1,6 pelas cifras correspondentes k
quota da salina e ao preço mínimo
estabelecido para o seu sal (Emprés-
tlmo lgnal 1,5 x quota x preço mini-
nlmo).

Parágrafo único — Fica, entretanto,
estabelecido o limita máximo de Cr$
250.000,00.

Art. 4.o — o limite do empréstimo,
a cada cooperativa, será determinado
pelo valor dos bens oferecidos em ga-
rantla, nSo podemdo, porem, exceder
da CrS 500.000,00.

Art. 5.0 — Os empréstimos vence-
rfio Juros de 7 o|o ao ano, exceto pa-
ra as cooperativas, que pagarão 6 0°.

Parágrafo único — Os Juros t ão
exiglvels em 30 de Junho, eon 31 de
dezembro e. r.os vencimentos dos con-
tratos, elevaveis de 1 °|° ao ano em

Comissão de Financia-
mento da Produção

Convocada pelo seu presidenta, ml-
nlstro Artur de Sousa Costa, reunir-
se-a amanhe às 17 horas, a Comissão
de Financiamento da Produção.

INATIVOS 95 MIL
MINEIROS

NOVA YORK, 8 (TJ. P.) — No-
vonta e cinco mil mineiros con-
tlntmm Inativos naa mlinas de
hulha da Pennsylvnnia, apefear doa

pedidos do governo e das autorl-
dades da Associação de Mineiros
Unidos, para que voltem ao tra-
?alho. Alem disso, os desconten-
tes formam grupos que impedem

a chegada às minas daqueles que
pietendem voltar ao trabalho.

do Sal baixou cas0 do mora o capitalizaveis anual-
mento.

Art. 6.0 — Das coisas dadas em pe-
nhor, r.cará cemo depositário o próprio
devedor (Decreto-lei n. 3.196, de
2-4-41).

Art. 7.0 — Cada empréstimo será
amortizado dentro do dois anos, ou
cinco anos, conforme seja garantido
por penhor, ou hipoteca, devendo as
prestações ser determinadas 110 con-
trato de onde hão de constar também,
os prazos em que oeverfto ser pagas.

Art. 8.0 — Às propostas serão íel-
tas de acordo com o modelo anexo
(DCA)

Art. 9.° — Só serão consideradas as
proposta» que obedecerem ao dlspo.no
no artigo anterior e forem apresenta-
das por cooperativas, ou produtores a
cujas salinas o I. N. S. houver atri-
buido quotas.

Art. 10 — O contrato não será as-
sln-do sem que o proponente prove,
alem do mais, que o I. N. S. Julgue
necessário:

a) — que é proprietário do bem ofe-
recido em garantia, ou, se o objeto
desta for terreno de marinha, que so-
bro ele tem, pelo menos, o domínio útil;

b) — que o bem se acha livre e de-
sembaraçado de qualquer ônus, e que
não está em atraso o pagamento do
foro a que se acha sujeito;

c) — que a operação não será feita
em fraude de credores.

§ l.o — A propriedade, ou afora-
mento da salina e dos terrenos há de
ser aprovada com a exibição do titulo
respectivo e a certidão de onde se ve-
rlflque a transcrição dele no Registro
de Imóveis.

S 2.° — A propriedade das embarca-
çôes provar-se-A com certidões da Ca-
pltanla do Porto c, tal seja o caso,
também do Tribunal Marítimo Adml-
nlstratlvo e do Cartório de notas e re-
glstros de contratos marítimos (Reg.
anexo ao decreto número 5798, de 11
do Junho de 1940; Reg. anexo ao dè-
creto número 24585, de 5 de Junho de
1934; Reg. anexo ao decreto número
18399, de 24 de setembro de 19281.

5 3.0 — A exigência da letra "b"
será satisfeita com certidões das repar-
tlçôes a que aludem os dois parágrafos
anteriores, exceto a relativa ao foro,
que será atendida mediante certidão da
repartição competente do Domínio da
União.

5 4.0 — Será preenchido o requisito
da letra "o" com a prova de que ne-
nhuma ação existe contra o proponente
no lugar do seu domicilio e no da si-
tuaçáo da salina, e de que nenhum ti-
tulo seu foi prolestado, ou, no caso
de ter hnvldo protestn,_ de que foi efe-
tuado o pagamento, devendo as certl-
does fornecidas pelos cartórios compe-
tentes, abranger o período de vinte
anos.

Art. 11 — Se for embarcação o ob-
Jeto da garantia, ficará ela sujeita á
vistoria « A avaliação previas, a que
so procederá por conta do proponente,
e o contrato nâo será assinado, tem
que a embarcação se ache segura em
companhia do reconhecida idoneldaae,
o seja feita a prova de que se acha
no gozo do licenciamento anual da Ca-
pltanla do Porto".

VARIAS OCORRÊNCIAS

Desastres - Atropelamentos - Acidentes - Agressões - Prisões -

Tentativa de suicídio e loucos - Um morto e vinte e nove feridos
Registraram-se, ontem, nesta capital

e em Niterói, entre outras, as seguln-
tes ocorrências:

Desastres

' 
GASOGWI^J^^ SEGURANÇA 1

Quantas qualidades
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Penetram os russos nas
defesas alemãs da frente

de Smolensk
(Conclusão da 5.» cnluna da prl-

melra página.)
foi registrada na região do Donetz
Inferior, onde os alemães desen-
volveram suas únicaM operações
ofensivas. O ataque da Infantaria
alemã teve lugar ao oeste do Ros-
tov, porem as Informações dizem
que foi repelido decisiva e rápida-
mente ipelas unidades eslavas, as
quais "varreram" certo número de
soldados Inimigos. Em outro se-
tor, o comunicado das primeiras
horas de hoje fala numa vitoria
dos corpos de patrulha russos.
Sua» unidades irromperam nas
trincheiras alemãs, eliminaram
grande parte de seus defensores e
fizeram alguns prisioneiros.

Condecorados

Na Praça da República, um ônibus
da Viaçáo Cruz de Malta, dirigido pelo
motorista João Moreira dos Santos,
chocou-se com o auto-caminhâo n.
n. 12712. Picaram feridos o operário
Antônio Gomes, com 16 anos, reslden-
te à rua Azevedo Lima n. 98, e Osval-
do SImóes, com 20 anos, morador k
rua André Cavalcanti n. 98. Ambos
sofreram escoriações diversas e recebe-
rnm curativos no posto central da As-
sisténcia. O motorista do ônibus foi
autuado no 10.° distrito e o do ca-
mlnhão fugiu. * * ,*

Na rua São Francisco Xavier, esqui-
na da rua Visconde de Itamarati. o
auto-lotaçâo n. 31.484, dirigido, pelo
motorista Antônio Fernandes Paula,
português, morador k rua João Rodri-
gues ti, 69. o qual viajava contra-mão,
chocou-ss violentamente com o ônibus
n. 28, dn "Vlação Brasil", dirigido pelo
motorista José Temuto. indo depois
bater num poste do Telégrafo. Em con-
seqüência da colisão, dez pessoas fl-
caram feridas: o motorista do "lota-
ção" .Antônio F. Paula, que sofreu
fratura do occlnto frontal e braço es-
querdo; José Cândido Nunes Pires, de
20 anos, cadete da Escola de Aeronáu-
tlca, morador á rua Dona Zulmlra n.
77B, casa XII. com ferimento no fron-
tal; José Nunes, solteiro, de 26 anos,
músico, morador à rua Ramiro Maga-
lhães n. 311. ferido no supercllio es-
querdo; José Pedro Salete, comerciárlo,
morador k Avenida 28 de Setembro n.
301, casa 2, que sofreu contusões e es-
corlações; Alexandre Santos Duarte,
funcionário municipal, cac-ado. de 50
anos, residente à rua Morais Macedo n.
28, com ferimento na região mento-
nlana; Moema Fragoso, viuva, de 33
anos, residente a. rua Almirante Ale-
xandrlno n. 366, apartamento n. 5,
com contusões e escoriações; Augusto
Joaquim Portela. comerclorio. de 50
anos, morador k rua Barão de Cotegl-
pe n. 339, com ferimento no frontal 8
coxa esquerda; Josí Alves, comercia-
rio, de 25 anos, morador á rua Rami-
ro Magalhães n .311. ferido no lábio
buperlor; Darcir Pena, funcionário pú-
bllco, de 24 ano-, casado, com fratu-
ra do frontal, e Abelardo Amorim. ca-
sado, funcionário púbrVco, de 35 anos,
residente k rua Aquldaban n. 189,
casa 4, que sofreu fratura do frontal
e da região mcntonlnna, alem de for-
te contusão na região lombar. Todoi
foram socorridos pela Assistência e re-
tiraram-se após os curativos, com ex-
cepçáo do motorista e dos doli n 111-
mos feridos, que foram infernados nn
Hospital de Pronto Socorro. O moto-
rlsta. do ônibus foi preso em flagrante
e a policia do 15" distrito tomou as
providência» qtis lha compeliam.

Atropelamentos
Na praça Crlstlano Otonl, o auto.

movei 30.167 atropelou o comerciárlo
Alfredo do Nascimento Proença, com
19 anos, morador á rua Marquís de
Pombal n. 57. causandojhe contmões
e escoriações generalizadas. O moto-
rísta fugiu e a vitima recebeu curatl-
vos na Assistência Municipal.•

Na rua Barão de Bom Retiro, es.
quina da rua Araújo Leitão, o opera,
rio Ernello Nogueira, com 39 anos,
morador k run Adautlva n. 25. foi
atropelado por um automóvel, sofren.
do ferimentos na cabeça e nas faces.
Recebeu curativos na Assistência do
Méier, onde ficou em observação.•

Na rua da América, esquina da rua
Santo Cristo, o automóvel n. 12.179,
atropelou e matou a menor Marlnets
dn Sousa, com 7 «nos. filho de Ba-
lustíano de Sousa, residente k primei,
ra das referidas, ruas n. 15. O mo.
torlsta fugiu e a policia do 15° dls-
trlto fez remover o cadáver para o
necrotério do Insttuto Médlco.Lcgal.

de que fora agredido, a socos, nas pro.
xlmidades de sue residência, pelo sol-
daao reformado da Policia Militar, João
Alvarenga de Almeida Rodrigues, re-
sldente no mesmo endereço. Pouc0 de-
pois, o toldado apareceu É.ia delegacia,
dizendo-se também agrediao pelo co-
merciario. Ambos apresentavam feri.
mentos generalizados.

* » w

José de Abreu, português, morador A
rua da Gratidão n.o 60, na TIJuca,
queixou-se á policia do 17.° distrito
de que fora agredido a socos na rua
Uruguai, pelo músico do 8.o Batalhão
da Polida Militar, conhecido por Pa-
checo, IleanéTo ferido nos lábios.*

Geraldo Gonrnlves Purcsa, operário,
casada, üe 43 anos, morador à rua
Quatro n.° 43, -foi agredido, a tiros,
por um desconhecido, na rua Vinte e
Três; na Parada de Lucas. Com um
ferimento produzido por bala, no ven-
tre, foi socorrido e Internado no Hos-
pltal Getulio Vargas. *

Virgílio pcrilra, comerciai Io, mora-
dor k rua Benedito Hlpilito n.o 43,
agrediu,, a pedradas, na pensão da rua
Júlio do Carn\, n.o 356, a doméstica
Arânca Colunlar. de 46 unos, mora-
dora k rua dos Conquelros n.° 43, íe-
rindo-a na cabeça. Virgílio foi preso
e Arauoa teve os socorros da Assisten-
cia. » *

No morro de São Carlos, Maria da
Penha Almeida, de cor preta, ali re-
sldente, foi agredida, a faca, por seu
namorado, sofrendo ferimento perfu-
rante na região lombar. O agressor fu-
giu e a vitimo foi Internada no Hos-
pltal de Pronio Socorro.

• *
Na rua Visconde ele Santa Isabel, o

servente do Hospital Central do Exér-
cito. Antônio Falviro de Sousa, com
30 anos, mo.Tidor k rua Lizlnto Car-
doso n.° 126, travou-se de razões com
um indivíduo, que o agrediu a canl-
vete, çroduzindo-lhe ferimentos no bra-
ço esquerdo e decepamento do dedo
mínimo da má0 do mesmo lado. A po-
llcia do lB.o distrito procura o agres-
sor e a vltiva recebeu curativos na
Assistência Municipal.

lante municipal. Levado para a dele-
gacla do 10.° distrito, foi autuado.

Tentativa de suicídio
Paullna de Oliveira, com 32 anos,

tentou o suicídio em sua residência, k
rua Araralira, 179, na estoção de Ro-
cha Miranda, s«ndo Internada no Hos-
pitai Carlos Chagas, em estado grave.
Tomou conhecimento do fato & policia
do 24.0 distrito.

Pioibida a acumulação de pensões
A resolução atinge os proventos pagos pelas re-
partições públicas, caixas e entidades autárquica (

Loucos
A policia do li ° distrito fez remover

para o Hospital Jullann Moreira, Edite
Cardoso Augusta, moradora a rua Pa-
raiba 29, e Arlstldes Gomes dos Sin-
tos, que apresentavam sintomas de
alienação mental.

O presidente da República assinou o
legtllnte decreto-lei;"Artiiio l.o — Fica proibida a per-
espção acumulada *de proventos de mais
rie uma aposentadoria, pagos pelos co-
fies públicos federais, estaduais ou mu-
nlcipais. Caixas ou Institutos de Apo-
scntadorias e Pensões ou outras enti-
dades autárquicas.

Artigo 2.o — Não se compreendem
na proibição de acumular, nem estão
iujeitas a quaisquer limites:

a) — a pe.cepção conjunta de pen-
«ões civis ou militares; b) — a per-
cepçfio de ponsáo^com vencimento, re-
numeração ou salário de cargo, íun-
ção ou emprego público; c cl — a
percepção de pensão com provento de
disponibilidade, aposentadoria ou re-
forma

Artigo 3.o — Quando não for possi-

rei a acunularSo de benefícios, o em-
oregado nu funcionário ficará sujeitn,
apenas, i contribuição para o orgso
ou entidade de cujos benefícios se pos.
sa utlllw,

Parágrafo único —. Nos casos atuali
de contribuição múltipla, t livre ao
servidor ou empregado optar pelo qm
lhe aprouver.

Artiso 4.° — As Caixas ou Institutos
providenciarão a transferencia tias con-
tribuições Já recolhidas, no caso de o*
Bfsoci.idos optarem na forma do artigo
anterior.-

Parágrafo único — Nesse caso ser»
deduzida a Importância corresponelrnH
a benefícios que Já tenham sido pies.
tados.

Ártico 5.° — Esta lei entra em vigoi
n» data rie sua publicação, revogadai
*t disposições em contrario.

Prisões

Acidentes

Cinco
aeroa
foram

num conjunto íaò simples I

- j/orta-mala completamente livre».
- Visibilidade inalterada da janela

traseira.
- Autonomia da carga de carvdo de

90 a 100 kms.
i • Limpeza do3 filtros em viagem até

500 kms.
5 - Filtragem profunda com 4 filtros

progressivos.
5 • Filtro de segurança protetor do

motor.
- Limpeza facilima - 4 tampas ao todo.
- Partida automática a gasogénia
• Construção aerodinâmica.

10 • Nenhuma mutilação na carrosseria.

"SECUM"
mode/o STANDARD

A. M. ACCIOLY
ftaa da Alfândega. 208 ¦ Tel. 43-0655
AuUirlseoo ,.tU C.E.C.

TERRENOS ,
EM PRESTAÇÕES MENSAIS, MÓDICAS

POSSE IMEDIATA AO PAGAMENTO DA l.« PRESTAÇÃO

Tijuca — Maria da Graça — Realengo
Informações com o Sr. Mario, à Rua Domingos Magalhães, 381,

cm frente a estacSo —- Fone : 29-4655 e no escritório central ria

COMPANHIA IMOBILIÁRIA NACIONAL
AV. RIO BRANCO, 85 - 16.' ANDAR - SALAS 1601 i

Edifício City Fone: 23-2101

MOSCOU, S (U. P.) -
membros da esquadrilha
francesa "Normandie"

agraciados com a condecoração da
Ordem da Guerra Patriótica, pela
Rússia. Sâo eles o major Jean
Louls Tullane, o capitão Alberto
Litoff, os tenentes Alberto Du-
rand o Mareei Lefevre e o aju-
dante Louls Duprat. Esses avia-
dores, tripulando aparelhos "Yak"

Interceptaram e dispersaram, va-
rias vezes, formaçOes alemãs que
tentavam barrar os ataques dos
aparelhos russos empenhados em
bombardeios estratégicos.

Cercada a poderosa base
japonesa de Salamaua

(Conclusão da 3." coluna da prl-
melra pagina.)

na zona do rio Francisco, a 8
quilômetros de Sala«iaua, apesar
da resistência oposta pelos Japo-
neses.

Tropas australianas que mar-
eham através das elevações, se-
guindo o curso do rio, ocuparam
posições ali.. Essas tropas esperam
encontrar -poderosa resistência, pois

tabem que os nlpônlcos embasa-
rnm multas metralhadoras e ca-
nhões na zona montanhosa entre
o rio Francisco e Salamaua. O
citado porta-voz do Quartel Ge-
neral disse que os Japoneses se
retiraram em desordem para o rio;
porem nada revelou sobre a mafj-
nltude da luta. O enlace das tro-
pos norte-americanas o austrália-
nas na costa permitira que os
abastecimentos porá os australianos

pejam enviados por mar, ao Invés
de utilizar as difíceis estradas da
selva. As noticias sobre as opera-
ções que ee desenrolam em outros
dois setores de Salamaua silo es-
cassas, embora os observadores
acreditem que os australianos en-
vlaram patrulhas de Mubo para o
norte, pelo lado de Lae. Essas pa-
trulhas, segundo parece, estiveram
ocultas até que os norte-america-
nos desembarcaram em Junho, no
dia 30. Os círculos aeronáuticos
cplnam que os Japoneses empre-
gnrao enorme quantidade de
luiões para defender Salamaua.
De salda, os Japoneses bombardea-
ram os' norte-americanos na bala
c\c Nassau, porem os aliados tam-
bem fazem sentir seu noder aéreo
rnm ataques quase contínuos as
pei?lc,'õs nlpõnlcns.

Salamaua, Juntamente com a
nutra base de igual categoria ds
I,ne, foram cs primeiros pontos
eiruparlos pelos nlpônlcos, quando
penetraram no Interior da Nova
Guiné. Snbe-íe que estão bem de-
fendldos. Ao que parece,_ os Japo-
neses esperavam um ataque ai 'a ei o
ha varias semanas, pois lev.ir.iin
prderosos reforços à zona de Mu-
bo, que nessa oportunidade nâo
tiveram açó,es Importantes.

Llndolfo Marlano da Silva, Eoltei-
ío, de 30 anos, empregado ele cavala-
riças do Jockey Clube, foi preso no
interior do cinema Floresta, k rua Jar.
elim Botânico, por estar fumando na
sala de projeções. * »

for porte de arma foi preso o ar-
tlsta teatral Francisco Sou»a . Santos,
morador k avenida Marechal Florlano,
221, armado de um punhal r.a rua
Barfto de Bom Retiro, esquina de
Arnujo Letta-j. • »

Alberto Cavalcanti de Albuquerque,
marítimo, de 31 anos, foi preso na rua
Bento Ribeiro, quando conduzia uma
navalha embrulhada. Foi autuado na
delegacia do 11.P distrito policial.* *

Por porte de arma foram presos,
também: Josué Batista, cnm 19 anos,
operário, residente a Estrada Auto-
movei Clube, sem número, Hrmado de
navalha na praia de São Cristóvão,
111; Adalberto Rizlonl, de 4(1 anos,
morador k rua Aval, 124, armado de
navalha, na rua Dias da Cruz, e Cor-
sino de Sousa com 27 anos, operário,
domiciliado à ladeira do Leme, 337,
armado de faca-punhal, na praça
Itanhangá. Todos foram autuados.

» *
Na praça da Repâbllci, em frentB

ao Hospital de Pronto Socorro, o car-
voelro Francisco Martins, com 27 anos,
•esldente à rua dos Inválidos, 67,
quando dirigia uma bicicleta foi pre-
«o por se haver rebelado contra uma
Observação que lhe fizera um vigi-

Verdadeiros
Venenos!

Uma verrlarle que todos os médicos conhecem e confirmam:
Dentro do estômago e intestinos há sempre impurezas

e substâncias infectadas, muitas vezes das mais perigosas, ver-
dadeiros venenos, produzidos pelas fermentações tóxicas internas,
que pouco a pouco invadem o sangue e prejudicam todo o orga-
nismo, causando dor de cabeça, peso, calor e mal-estar na cabeça,
eólicas e graves desarranjos repentinos do ventre, irritação da
mucosa do estômago, inflamação intestinal, falta de energia
para o trabalho, nervosismo, tonturas, vertigens, ânsias e von-
tade de vomitar, biliosidade, arrotos, mau gosto na boca, in-
digestão, muita sede e quentura na garganta, azia, gases, falta
de apetite, empachamentos, linguà suja, mau hálito, certas
coceiras e irritações da pele. mal-estar depois de comer, pre-
guiça, abatimento, sonolència e moleza geral e muitas doenças
graves e prolongadas, quando não se toma cuidado.

Para evitar e tratar estes males use Ventre-LIvre, remédio
sério e de inteira confiança, contra a prisão de ventre e suas
conseqüências.

Ventre-LIvre estimula, tonifica o estômago e intestinos e
os limpa das impurezas, substâncias infectadas e fermentações
tóxicas, e assim evita e trata tão penosos sofrimentos.

Use Ventre-LIvre
. •

i

Lembre-se sempre-,
Veritre-Livre não é purgante

• •

Tenha sempre em casa
Ventre-Livre

Nn roa Viuva Cláudio número 4Rfl,
sede da Companhia Industrial S. Pau.
lo-Rlo, o operário Crlsolino Alberto
dos Santos, de cor preta, com 37 anos,
residente k rua Marques Leão n. 31,
caiu do telhado quando realizava um
reparo e sofreu fratura da coxa di.
reita, alem de contusões e escoriações.

A vitima recebeu os primeiros cura.
tlvos na Assistência do Méier e foi
Internada no Hospital da Cruz Ver.
melha. • •

Na garage da "Viaçáo Gloria",
k Avenida Suburbana n. 9.310, o em.
pregado daquela empresa Ernesto An-
gelo, de 38 anos, casado e morador &
travessa Bittencourt n. 18, casa 4,
foi Imprensado pelo auto.socorro nú.
mero 12.340, que era dirigido pelo
motorista Domlciano Coutinho Mace-
á3, e ali fazia manobras. Ernesto so.
freu forte contusão abdominal s foi
socorrido no poEto de Assistência do
Méier. * »

O Serviço do Pronto Socorro de NI.
teról medicou, ontem, as seguintes
vitimas ds queda :

Ielanda Amaral Rlper, de 25 anos,
cisada e moradora à rua Dr. Ceies,
tino 194, apresentando ferimento con.
tusn no ante-braço direito;

Manuel Alves de Araújo, garçon, d»
28 anos, solteiro e residente à rua
Barão de São Felijt 18, com ferimento
na região ocipto-frontal;

Grlmaldo, de 11 anos, filho de AL
berto Jullo Esteves, morador & es.
trada do Alemão 491, apresentando fe.
rlir.entoa contusos no rosto;

Maria Monteiro da Costa, viuva, com
45 anos, moradora k travessa V, sem
número, com ferimentos no braço dl.
leito.

Lamentável incidente
na Central do Brasil

Estiveram em nossa redação, na noite
de ontem, vários passageiros da Cen-
trai do Brasil, que narraram o se-
guinte :

Viajavam no trem elétrico que che-
gou à estação Pedro II pouco depol?
das 23 horas. O chefe desse trem atra-
sou-se na cobrança e voltou a pedir
a passagem a uma senhora que Já
lh'a havia entregue. A insistência da
descabida exigência provocou a lnter-
venção de varlós passageiros, teste-
tnunhoí da ocorrência.

O chefe, segundo nos declararam,
não aceitou as explicações dos passa-
gclros e prosseguiu no propósito de
cobrar nova passagem com multa. A
senhora, vexada, prontlficou-se a aton-
der ao funcionário da Central, mas
esta lhe declarou que a multa seria
paga somente na agencia. Os leitores
que nos procuraram acompanharam-
na até uma aecção, onde foram mal-
tratados. Procuraram o agente, qui
também foi desatencloso, e cm outra
secçáo pediram o livro de partes,
tendo o encamgado prptendido que a
parte fosse dirigida a ele e não ao
diretor; como, Xinalmentet.tttt tíllttttali
diretor; como, finalmente, fizeram, as-
sinando todos com as suas residências,
O agente mandou conduzir a senhora
no 10.° distrito policial, acompanhada
de um oficio, sendo ela acompanhada
por todas as testemunhas da violência.
No distrito, onde foram atenciosamente
recebidos pelo comissário de serviço,
pagaram a passagem com multa, para
que a senhora fosse posta em liber-
dade. Resolvido, assim, o caso, as
testemunhas vieram k nossa redaçiio.
apresentando a queixa para a qual
solicitam a atenção do diretor da Cen-
trai do Brasil.

ELEMENTOS NECESSÁRIOS A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA
Função dos almoxarif ados na vida de uma grande empresa

Agressões
Iinnnrlna da Silva Mr-ln. moradora à

rua Jucarl n.° 222, queixou-se à po'lcia
do 24.° distrito de que for.i. agredida
em sua residência, pelo carpinteiro Jo-
s6 Pereira, ficando ferida na perna
direita. O agressor loi preso e a vi-
tinia, medicaca no Hocpital Cnilejs Clia-
PÍ13. * * «

José Macedo Portu5.1I. inii-.p.-einrio.
reslde.ne à rua Frei Caneca n.° 92,
quelxou-;.e k policia d0 6.0 di.-trlto

O» üervlços de utilidade píilill-
ca a cargo do uma grande em-
presa necessitam do uma boa ad-
nilrtlstração. Na vida em geral,
todos os atos, mesmo os Indivl-
duais, os do interesse particular,
se acham em função do s.enso de
providencia e do critério das opor-
tunldades, para que sejam pro-
veltosos. Com melhor, razão, o
espirito de método deve ser apli-
cado aos grupos humanos, seja
uma simples sociedade recreativa,
ou uma empresa Industrial, ou
uma coletividade nacional, Onde
houver solidariedade para um de-
terminado fim, tem qu^ |havcr
um sistema de trabalho.

Quando os Interesses de uma
cidade, sobretudo de uma gran-
de cidade, como o Rio de JancI-
ro, se ligam diretamente a uma
organização de transportes urba-
nos, telefones, força elétrica, Ilu-
mlnaçilo elétrica e gas, e ai está
a I-lght nos seus compromissos
perante a população carioca, tais
serviços exigem uma atenção,
uma disciplina e uma competen-
cia especiais.

Fatores vários Intervém nesse
caso de complexidade administra-
tlvii, entre os quais se destaca
a coi>Jug"ição db pensamento dl-
retor com as atividades dos de-

partamentos, secções e pessoas.
Uma atmosfera de ordem e coe-

silo deve reinar em empresas des-
se vulto, sem a qual o interes-
se público ficara prejudicado. A
colaboração Inteligente é a fonte
fecunda do trabalho num conjun.
to assim de tamanhas responsa-
bilidndes.

A Companhia do Carrls, I^ue e
Força, do Rio de Janeiro, I,tda.,
que responde por um parque in-
dustrlnl de primeira ordem, se-

gue essas normas de trabalho
coordenado, com as quais alenn.

çou O prestigio Industrial que so
reflete no crescente progresso da
nossa cidade. Os seus administra,
dores Inspiram chefes de servi,
ços e auxlllares, todos om cone-
xfto para efeitos salutares na
vida carioca. A Companhia vive
na vida da cidade. Participa tra-
diclonnlmente das aspirações ca-
rlocas de prosperidade. Merecem
ser conhecidos os fundamentos da
sua açfto eficaz no Rio de .lanei-
ro, onde a Companhia possue rnl-
zes sentimentais, porque vem con-
tributado Intensamente para o es-
forço geral, do governo e da po-
pulnçnii carioca, em beneficio da
cidade que todos amamos.

* *
Entre aqueles fundamentos, fo.

calizemos aqui alguns aspectos
dos serviços de almoxarlfado da
I.lglit. O Departamento de Almo-
xarlfado da Companhia é um ca-

pltulo Importante para a efetiva-
çflo da sua obra ele grande vi-
Bilo Industrial nn cidade do Rio
ile .l.-ineiro.

Amplo edifício especialmente
construído para as finalidades
desse Departamento ergue-se
niinin parte ria área onde se ar-iia
a monumental "Cidade Light". E'

Vista parcial do pátio de embarque ae inaterial do
Almoxarifado Geral, em Triagem

aí que podemos visitar o Almo-
xarlfado Geral da J.iglit, um exem-
pio do trabalho ordeiro, com mui-
ta coisa digna de ser admirada.

Guardam-se no Almoxarlfado
Geral cerca de 8.500 peças dlfe.
rentes, todas catalogadas e dls-
postas em locais apropriados,
conferme o uso a que se destl-
nam. Os trabalhos dos auxilia-
res da Companhia nesse Depar-
tamento correm sem embaraços,
devido b. "standardlznçao" (lns ar-
rumacSes em numerosas galerias
repletas de tipos de material.

Tor assim dizer Irt se encontra
de tudo, desde o fino tubo de vi-
dro a barra de ferro ou toros de
excelente madeira. Todos os ob-
jetos estilo Identificados, como
milhares de pregos, parafusos, ta-
xas, terminais, etc. 1'llhns de apa-
relhos telefônicos, centenas ele
mesas de capas brancas para
P. B. X., as maU variadas col-
sas, grandes e pequenas, pesadas
ou delicadas, tudo quanto a Com-
panhln necessita em suas atlvi-
dades se dlstrllnie metodicamente
pelas acomodações do seu bem

organizado s bem provido Almo-
xarlfado Geral.

Uma barreira enorme é forma-
da pelo estoque de estopa, se.
guindo-se numerosos carrinhos,
picaretas, pás, nnclnhos, etc.

Os Isolndores contam-se às cen-
tonas de milhares,' limpos o em
condições de Imediata utilização
nos serviços da Companhia.

Xa ordem do Almoxarlfado a
qualidade o a quantidade são 1c-
vadas em conta, ç também o vo-
lume dos objetos. Se fôssemos
citar uma a uma as utilidades
que lá estão depositadas, teria-
mos que encher colunas de jor-
nal. Entretanto, diremos ijiie esse
formidável deposito contêm: lio-
binas, fardos de papel, cabos,
fios, cordas, arames, medidores,
transformadores, baterias, lampu-
das, alumínio, aço, ferro, óleo,
gasolina, metais, álcool, querose.
ne. Os Inflamaveis se acham em
pavilhões nprnprlado»

* * *
Vasto salão é ocupado pelo es.

crlloilo do Almoxarlfado Geral d&

Eight. V,' volumoso o trnhnlht
nesse escritório, Centenas de fun-
clonarlos entregam-se ã averigua»
ção, contagem, cntalogação do
mateTlnl armazenndo, conhecedo.
res da rotina geral dos processos
e documentos concernentci aoí
recebimentos e fornecimentos.

Máquinas as mais modernas da
sistema Hollerith arrostam Atl«
mo» serviços no Almoxarlfado.

Mas, KA ainda mais. Não exista
somente o Almoxarlfado Central.
HA outros em diversos pontos ela
cidade. Assim, na Usina de Frel«
Caneca, na Fábrica do Gás, 119
Largo da Cancela, na rua da I.aps,
com a mesma orientação daquelft.
Esses almoxarlfados facilitam ni
serviços, atendendo às mais tir-
gentes requisições.

Nessas tarefas de tudo receber,
contar, medir e guardar, par»
abastecimento elos vários depor*
lamentos da Companhia, reina «
melhor ordem Inspiraria pelo espl<
rito de cooperação.

A Companhia não portela cum«/
prlr os seus rieveres com a rrein
líirldarte com que o faz, se ura
sistema geral de atos diários n.H
conduzisse o seu Intenso dlnfl*
ml sino.

Em qualquer empresa de vulM
o nlmoxarifarto é ponto íievralil»
co das tarefas a serem executa'
das. Na Ught. essa questão .setM
ele Importância, porque os sei!
múltiplos serviços nn cidade <i"
Rio de Janeiro são realmente «»•
soberbantes.

O urgente e perfeito forneci-
mento de qualquer material ao*
departamentos e secções dn Conv
panhln é condição dos resultado»
que eln apresenta na vida da nos-
sa cidade.

Cada unia daquelas peçn»,
maiores e menores, acumulada!
naqueles grandets depósitos, ê um
elemento dos sucessos a que assl»«
tlmos nas nossas ruas c nas no#«
sas casas, nas nossas oficinas *
nas nossas fábricas, porque n I"*
e gás que consumimos, os bonde»
de que dispomos, os telefones q»«
utilizamos, a força que empresa-
mos, tudo Isso necessita de con-
servnção e, por conseguinte, de
substituições aqui c ali, airnv"
rios dias, meses e anos.

As substituições de material li"-

prestavel, .lã gnsto pelo uso e I'1'"1
tempo, devem ser fcllas cnm In""

virtude e. às vezes, até finii m'-''""

ela. ir «' Almnxnrlfndo niirm rstfl

de prontidão nara satisfazer •'"'

pedidos de outros deparlnnieiitn'
da companhia. E' "em lh' *''

nue a ordem no Alinoxnrlladii "

I.lght tom que ser completa, c aí-

sim acontece.
numeroso, material

técnica rlRorosa o "'•
SP oiiscria

Pessoal
abundante,
rcçâo ativa, eis o que ,

o.varlfado Geral da W»*'
dos fi'1"1*'
criador <"'

vi»-
11(>i.i

no Alm
Eis tnnibem ni inn

mentos dn ritmado e
nnmlsmo da Cnmpmhla "n '

tenda progressl.*.! da nn?p;l

cidade. — s. A.
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NOTICIAS DO EXÉRCITO
(Vide Boletim ria Diretoria dos Armas ü pág. 14)

A próxima visita, do comandante da
Região à Escola Militar

Uma cerimonia e novo funcionamento de cursos
na Escola Moto-Mecanização — Criada uma ofi-
cuia de alfaiates — O comando da Fortaleza
Santa Cruz — Deixou a Diretoria de Engenharia
.--- Atiradores excluídos a bem da disciplina — A
Chefalura de Policia não pode ser atendida — A
guarnição de Caravelas — Movimentação de ofi-

ciais das Armas e Serviços
O çrneral Maurício Cardoso, coman-

J?nte ria 1.* Região Militar, acom-
panhado rios generais Salvador Casar
Obino ? Renato Faquet, Qoiiinudaht.es,
respectivamente, ria Artilharia e In-
(anlaria Dlvisioharla, e muras altas
patentes, visitara, no próximo dia 12,
f Escola Militar rio Realengo. O visil-
tartte será recebido não só .»;lo to-
mandante coronel Ma riu Travascos^que
rM-ara acompanhado do corpo riocente
, oficialidade, rumo pelo general Isau-
ro Rcgncra, diretor geral rio Ensino
rin Exercito. Após receber a contl-
nrneia n fiue tem direito, rte, todo o
Corpo de Cadetes, o general .Maurício
Cardoso percorrerá as dependências tlu-
nuele estabelecimento, tomando parte,
por último, no almoço que será oíers-
rido em sua honra, e que lera lugar
no Cassino dos Oficiais da Escola.

O REGRESSO no GENERAL AMARO
BITTENCOURT

11 ucncral Amaro Soares BittciiBourt,
dlrrlor de Engenharia, qui domingo
passado deixou o Rio, com destino ao
nnrir> do pais, em viagem rie Inspeção
pt obras de que sno encarregados os
Serviços rie Engenharia rteEionai.s, está
fPnrio esperado, de regresso, nesta
capitai,
NA ESCOLA DE MOTO-MECANIZAÇÃO

Reventlr-se-À da maior solenidade a
cerimonia de encena mento dos cursos
dP oficiais ria Escola de Moto-Meca-
nlzação, sediada em Deodoro. O atu
contará com a presença rio ministro
d? Guerra, aehando-se em elaboração
pelo comandante; tenente-coronel Artur
da Costa e Silva e seus oficiais, um
tsmerado programa.

— Atim rie atender as necessidades
ío serviço, resultante da guerra atunl,
o ministro ria Guerra, por aviso n
1.655. rie ontem datado, declarou que

Unidoa data máxima dos Estados
As cerimonias realizadas ontem nesta capital — No Gávea Golf Clube e no Botafogo
F. R. — Festividades promovidas pela Liga de Defesa Nacional — Mensagem dos mé-
dicos brasileiros aos seus colegas norte-ame ricanos e da UNE ao presidente Roosevelt —
Saudação do embaixador Jefferson Caffery aos seus concidadãos residentes no Brasil

CURSO DE BACHAREL E PERITO
Para os diplomados mi nao diplomados, por correspondência em poue«

tempo, só na ESCOLA de Comercio, com personalidade Jurídica nos termos do
dec. federal n.° 4.S57, rie íl rie Novembro rie ÍP.M, Certas com CrS 2.00 d»
selos do Correio, para resposta, á Caixa Postal 3.021, Rio de Janeiro.

PENTES d3 qualidade - Varia.
do sortlmcnto em co-

rev r tipos das melhores marras —
casas Hr.imanny — Gonçalves Dias, n»
« Ar. Copacabana, 002,

r d t\ d1 i ü
Treparam-sc candidatos. Novas

turmas.
Av, Rio Branco, 111, 3."- and.,

»,3ll. Tel. 43-5634.

f ABRIGA BANGU
TECIDOS PERFEITOS

S.
Preferidos

nc
Brasil

jrande
suecesso

em
Buenos Avres

(KM A NA OUflELLA

BAN6Lr-INDUSTRIA BRA^ÍFIP*

a Escola rie Moto-Mecanização devtrá,
ainda lio corrente ano, fazer tunclu-
uar os seguintes cursos: ai — Oficiais
da ativa: — a) para capitais: 10 ca-
pitães de Infantaria: .1 capitães de ca-vaiaria; 10 capitães de artilharia i.'.'• rie engenhada', bl -- para tenentes:
10 tenentes de Infantaria; :i tij cava-
larin. li) de artilharia e 2 de engtt-
nhnrtn. Bi -¦¦ OflcirUs da Reserva.-~
líi aspirantes ou tenentes de inír.n-
te.rla; 7 aspirantes ou i nentes (|qcavalaria: 22 aspirantes ou tenente;-
de artilharia c 2 aspirantes ou tenen-
tes de.engenharia, 0-~ ificiai.-, da re-
se ra tlevcraó .•¦cr convocados para estu
Curso. Os cursos teria inicio cm agos-
to e terminarão cm dezamiro do cor-
rente ano. de medo a haver um pe-
rlodo letivo útil da 4 mes s, não sendo
Incluído nesse prazo o tempo neces-
sario aos exames finais do curso. A
Diretoria de Molo-Mccanizíiçâo so eu-
cnrregRrn rie organizar as Instruçõ-n
para a seleção . e requisitos indlispeii-
sbveis ii matricula cíoíí uandídatos,
realizando com as Diretorias cio Ensino
p dns Aiunas os cnLcndímeiUoó que r**
tr.rnarem ir.cesrarios. Os reqtierlmen-
tos pedindo inscrição deverão da' i i>
Dada na Diretoria do Ensino tílà \í)
rie Julho. No caso de Insuficiência rie
cnndidntos da ativa, a Diretoria da.i
Armas, por solicitação ria do Ensino,
providenciará no sentido de completar
o efetivo previsto, designando os ofi-
ciais f|UP devam ser matricumdos com-
pulsoria mente.

OFICIAIS DA RESERVA,
CHAMADOS

Estão sendo chamados, com urgência
à lt-1 da Diretoria rie Recrutamento,
entre 13 e 14 horas, afim de serem
inspecionados de saúde, os seguintes
Oficiais ria reserva: 2"s. tenentes An-
tonio da Silva Costa. João Colai cs rie
AraMr, Oscar Dias Cunha, ArV.ridu ?»-
lanei, Jaime Olavio Morlze, Aoilon
ISIÓI Esielita Lins e Sérgio Gonuíl
Pereira.

A CHEKATURA DE POLICIA NAO
rOUDE SER ATENDIDA

O ministro da Guerra, em aviso
dirigido ao chefe de Policia desta ca-
pitai, acelerou não ser possível ateu-
der ,i solicitação do adiamento da
Incorpoiaçno do reservista José r-.ma-
nuel da Cunha, da Pouc;,-, Especial,
convocado para o serviço .vivo rio
Exército, em lace riu urgência cm
serem completados os efetivos dos cor-
per, de Iropa.

A GUARNIÇÃO DE CARAVELA;;

O ministro da Guerra, em aviso do
ontem, declarou riue fira constituída a
Guari.içfto de Caravelas, no Estado
dn Ba a, compreendendo -as tropas com
sedü na mesma cldude.

RESERVISTA CHAMADO

Está chamado ã 2." soeção da R-2
da Dintoria de Recrutamento o reser-
vista Vuldi-inar Gomes rie Sousa, paia
tratar rie assunto rie seu interesse.

NA DIRETORIA l)E RECRUTA-
MENTO

Foi transferido desta Diretoria para
a 11.» C. R. o roronel ria reserva
Francisco Antônio de, Barros Bitten-
court. .

 Segundo comunicação recebida,
faleceu, em Porto Alegre, em 2:1 de
Junho último, o tenente-coronel ria
reserva farm. Jerftnlmo Pires Missel

— Apresentaram-se. por diversos n.o-
tlvos os seguintes oficiais da reserva
capitão dr. Luiz de Sousa Aguiar.
2os, tenentes rirs. Danilo rie Sousa

(Concluc nn ti* página)

simularia*,
acns elotrl-PARA O FRIO;

cos — Em vários tamanhos — Cnsns
Herrnanny — Honçiilvcs Dias, 50 c Av.
Copacabana, (!fl*-í.
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DOS QUE TRIUNFAM NA VIM
0 MUNDO MODERNO PRECISA DE
PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
Estude em ©ucx casa e ganhe ótimos
ordenados. O Instituto Brasileiro de
Ensino Técnico garante resultados
surpreendentes, em poucos meses,
com seus cursos por correspondência.
SISTEMA ÚNICO NO BRASIL
Mais eficiente do que freqüentando aulas!

ESCOLHA UM DESTES CURSOS:
* * RÁDIO • ELETRICIDADE*téSÉí* CORTE E COSTURA

^~\ INGLÊS • TAQUIGRAFIA
RECORTE E ENVIE ESTE COUPON
MENCIONANDO O CURSO QUE DESEJA

AO IXST1TUT0 BRASILEIRO DE ENSINO TEM CO
J> RUA SÃO BENTO 201 - CAIXA POSTAL 3152 - S. PAULO

)? Snr. Diretor. Peço enviar-me informações sem compromisso

K sobre o curso de _i

b£ Nome "

i Endereçoy
h Cidade "

«í Estado E. 
"

hoje, os Estados Uni-
da sua Independência

Comemoram
dos. a data
nacional.

Varias comemorações íoram ja, on-
tem, realizadas nesta capita., ets-
tuahdp-se, hoje, outras homenagens

n grande República americana para
celebrar o rile. máximo de su» hls-
toria.

AS CEIíEBRAÇOES NO GÁVEA
GOLF CLUB

Como toclos os uno.', ro?.llzarKm*ftc
varias romfüioraçòc.'» f»o Independente
Da,v promovidas prla minnlfi norie*
americana no Gávea tinir ciun. A
rccIs rirs---n, nssoeÍRÇfto nuhavn*stj urtls-

i r-r mente brnnmentn.rtn, vendn-sc (i»
bandeiras da tortas as Nações Unida*.

Cerca cie S.nnti pessoas, trniisportan-
do-se em ônibus especiais, comparo-
cevam nn Gávea Golf. Durante u tal-
de. íóram disputadas provas rin i.-nti,
imtnçao, corridas e "br.íc-ball", cóiii
n participação de crinni;p.s o adultos.

O embaixador dos Estados Unidos.
sr. iTetforson Catferv, uhertou a sodu
dn clllb-; íis 15 05 horas, sendo rece-
bldo com uma salva d" palmas e eum-
prímrntado pelas alta?= autoridades
brufillcirns, entre as quais o coronel
Alcides Etclirçroyrn p prlos rnprcscn-
tfint.es r\-\r, demais' Nações Unidas, ml
presenlcs.

Inlciarrm-se, cn*.ão, n« r,ompeLÍçôch
esportivas. Inclusive unia provu do"bp'on-'a',ll'' dlspul adn pelo? conjuii"
Ios "Rio's Coruja" i< "Washington
Dlplomatlc", este composto de norte-
americanos recentemente pnegadoa no.
Ilresil, r aquele de veteranos ritt co-
lotiifl. Venceu o últimn por 12,-1.

Em seriiiiriR (ls competições, u em-
batxador rios Estados Unidos proferiu
iimn saudação nos norte-aincricanos
residentes no Bhasil, a qual divulga*
mos adiante. An concluir o seu dis-
curso o sr. Carfer.r erRuen os dedos
formando o V simbólico, no que foi
imitado oor todos os presentes.

Mais tarde,
dp artificio,
grande beleza
bandeiras do

íoram queimados íopos
alguns dos quais, rie
tinham as corri' rias

Brasil e rios Estados
Unido-. Tor flui. ardeu um togo
tinha a forma do V da vitoria.

O JAN l'AR l>A SOCIEDADE
AMERICANA

que

de

Uni-
intermédio do

A Sociedade Americana do Rir
Janeiro realizou, ontem, na sede do
Bolafopo P. e rioRnins. o se» trarii-
clonal Jantar comemorativo rio Dia na
Independência.

Tomaram parte nessa festa as fl-
curas mais representativas da comu-
niriarie norte-americana desta capital.

MENSAGEM DOS MKD1COS
BRASILEIROS

A, associações médicas «JesU_ çhpI-
t»l em comemoração a data, loimtua
ali, uma mensagem de congratulnçoc-

com os seus colegas dos B:,:..do-
dos, a ser enviaria por
itrpsidcn: o RooseVCit. ._''"ara 

ía-e: entrega desse documento
B0 Br. .leffcrson Caffery, que o cn-
caminhara a Washington, os. presi
riem es das sociedades de medicln»
Compareceram, ontem pela mj"}^,»
nnbai.vada nu-te-amerlcana EstUciam
presentes os seguintes médicos, piol.
Pitanga dos Santos, secretario geiai
daA Academia Nacional de Medloln».
cujo presidente, por motivo cie ioita
maior, não ponde comparecer; cot",
nel rir. Plorcnclo riu Abreu, presi-
dente da Academia de Medicina. Ml-
htar: dr. Oscar Alves, presidente do
Colégio Brasileiro rie Cirurgiões; cr.
Álvaro Tavares rie Sousa, presidenta
do Sindicato Médico Brasileiro; prol,
Estcnte.-"fcití-,' 

"presidente da Bocledad»
rios Ex-Internos rios Hospitais MUI-
tares- professor Joaquim Mota. presi-
dente ria Sociedade Brasileira rie Der,-
matologifl e Slliliografia: prol. Augus-
tol Brandão Filho, presidente ria &o-
rietlacle Brasileira rie Gastroenterile e
Nutrição; prof. Jorge de Santana, pie-
sldente da Sociedade de Ginecologia e
Obstetrícia rio'Brasil; dr. César Per-
netta presidente da Sociedade Brasl-
leira Ue Pediatria: rir. Alberto ReníO,
presidente da Sociedade Brasileira cie
Tuberculose, e prof. Álvaro Çumplldo
rie Santana, presidente ria Sociedade
Brasileira de Urologia.

Recebidos num dos salões da embai-
xada os visitantes loram apresenta-

Oficiais do Exército i^Kfl
Calça jrabardlne, novo plano CrS 115,011 htrrf8Psr^*'

Experimente o confortante efeito
de IAN0LINÂ, ao barbear-se

Dois aspectos do jantar âansante promovido pela Sociedade
auuela demonstração d"

dos ao embaixador Caffery, depois rio
que o professor çumplldo de Santana
pronunciou algumas palavras, fazendo
entrega dn pergamtnho.

E' a seguinte a mensagem:
-IMDEPENDENCE DAY" — "As as-

soclaçõcs médicas do Rio de Janeiro,
mios seus presidente», enviam ao gran-
lie estadista Pranklin D. Roosevelt,
nesla data e por intermédio rio riigno
embaixador Caffery, as manifestações

rlncera monte
ttlmpàlta,

Demoraram-se, ainda, os presentes ai-
Biins minutos em pale-tra com o em-
baixador Caf{c-y, retirando-se em se-
guldn
ÜMA FESTA PROMOVIDA PELA L.D.N.

NO CAMPO DE SANTANA

A TJga de Defesa Nacional, asso-
dando-se as celebrações do "Indepen-

Asvectà da cerimonia realizada na Embaixada dos Estados
Unãos Quando da entrega da mensagem de boa vizinhança,
TfmcSZasUeiros;aos seus colegas norte-americanos,

por intermedia do embaixador Jejjerson Caffery

de solidariedade c«i tributam, ao-
médicos norte-americanos, seus ceie-

gas brasileiros. Inspirados nos mesmos

Sar^---"?
cimento.

Fra nara ele, -- declarou -- um pra-
.efUCg^ndeOUvir^queasPala-
vras de boa vontade e leicuei nas

, aos do intérprete *i.s méo.cos .a-
.,i„,m, arniele pciganiu.ho. rransmi
f.Vo-ã a'withingto.1 onde sem aço-

ihirio com satisfação pelo se 1 80\*rno
r. nelos rolesa-, dos manifestantes, os

mériicos íortT-ame.icanos. E agradecia

Mensagem pessoal do embaixador Caffery aos norte-

americanos residentes no Brasil

rience Day", realizará hoie. ti* lfi ho-
ras nn Campo de Santtna, onde su
estão efetuando as festas Joaninas pro-

ineiisnsem aos am<rl-
n "Inilependenrp llay":

umlonso caminho rumo á vitoria desde

Brasil, uni reunimos da liltima ver. paia

poderosa transição e.ue visa a ,.«,>. ».v- • •¦¦¦_ ¦

rendição incondicional das forças escrav l/adoras

r> embaixador Jefferson Caffery dirigia »J^ite

cano. residentes no Brasil, por ocasião da uaasagem
"\s Nações 1'niilas percorreram

q„e nós. americana, residentci, - ™ 
T^^nãV, passamos da giTerrn

quo esperamos próxima, i
d" 

oT^.tlmos anos testemuni™ -.»U. 
^^^Jl^^ZL^

campo de batalha, na nossa f ente »«"""• 
^" l>r(an,c„te. uma das mais

da liberdade em luta pela "»?- '"f"•.«"«n\ 
^„,„, ,c é lmCnsamenle anima-

importantes sitiiaçne, quo se criaram, » tuaç.io ^ ,„„.„,,„„„,
dn? p.™ ,.*» nos n:,gd.aodo 

yTJr°J;^0 laii, . ao uuo da, outra,

nTçoc; Unidas', na Wa contra 
^^Z^l"^ vista léonlc, uma nação

No último t df .lulho. era » Brás 1, uo poni NBcfios Unidas
„Sn beligerante neste conflito «¦•$•"b™ Ja, 

™ 
^, 0 ,„', acontece,,

contasse com a mais profunda almnat u < c i. t, brasileiros

depol, seguiu o, molde» ,habituais d» 1>f 
f ^V^umaiiamen.c torpedeado,

^tSiSt™VS-TPS 
de centena, de vidas de Inocentes

^K"i, »g"s.o dn ano passado, o Governo^^bras.le.ro de forma Inlríp.da

. resoluta, respondeu a essas Pro»o*t«« «»"» 
^eí,»" entre o Brasil e os

nação, declarando a existência de um estado nc gu

agressores nazl-JnseisUa 5acrifloios para conseguir uma
O Brasil, determinado a fa^er todo, os . •"" ' . d fl rontrl.

vitoria rápida «hre nosso, Inimigo^ eomu„9 tem 
^J 

"« 
ráp|r)o , rll„

bulçfles multo Importantes para o csfnreo de guerra COOperaçío flo
rloso desfecho da campanha na África foi P°""« * 

t,.\ a So da5 valitisissi-
Brasü e do. Estado, Unido, no «tabeleeJjJ«to • « ««»^^'atal 

milhare, de
ma, base, na estratégica área do norfes"- B'™eBl£y*\ 

Buerta ao Inimigo
avlóe, aliados se lançaram através do Atlântico para leva. g

na África, na Itussla. "a índia e, ni Chln. pra,llr;lras 
elUo cnnperando

No Atlântico Sul a Mar nha e a Força * "a d 
morC!l os fUbma-

eficientemente com nossa, força, na tarefa de '»"M rt0 mor * 
todos n6,

minas, campos e florestas a Dorracn», oi exércitos aliados em
materiais indispensáveis, necessar os para monler os ««^"J

W.."V. ,ú" ene ia.Pa ôlabora, om l nosso, am.no, brasileiros no senti, n

Í7 ranhnr a guerrni ê segundo perpetuar e Intensificar a cordial amlzad

iBentendimento" „" sempre8 devem existir entre os governos e os povos das

d"aV,n,:,U'::-lorÇuo:, 
(r.m..d. -U.r...Ur« nesta ...erra: . ,u..«. .Impl».

vhíuBl « coletivamente, estamo, ajndando a apressar a vitoria rio nosso srat.de

'"Vo 
mero 

"o" 
nos. no Brasil, estamos hoje em dl. na fnrtn.ta >

Invejável posição .le podermos contribuir de algum modo para o mundoi d.

,nô«.ruerra r.„- meio rie uma ação esclarecida e compreensível, po.l.-m,

«forçar é ampliar os laço, de simpatia , eooner»Çan ,ut ligam npsso, dois

ZiJc, Devemos todos aproveitar-nos dessa oportunidade para »pr "te »

Mnrin deste pai, grande c ainlgu, compreender os costume, e os habito, < "'

.,„. 
'rlilntlâos- 

em suma. conhecer liem este povo que nos acolheu tao raio-

..osnn.rnie'...,' sua Serra Pare,-,,..™ , brasileiros .. .rnli-m mas, ,u«

ansiosos por falar nosso idioma, por rnlrncer-n-s a nos e as nossas Uioslll
"rasias. 

e por nos receber ISn cordialmente quanto aos seus compatriota,,
iirienins fn/rr tudo paru retribuir plcnamcnle imi inlere-sç e liospltaiina i

Enquanto Irabalhan, r lutam Itintos, lado a lado, para çanhar a guerra.
-,,,,,. rir anos e brasileiros podem ao me.smn tempo construir uma solirin estru-

turã dr entendlmcnt., e aniií.,'le internacional Neste dia t ile._ Julho, dedique-

mo-nos todos a trabalhar de bom mailo n<\sta nobre em|iresa".

Naquele tempo,
como hoje

Toi na Virgíniat em l77íS. Naqu?-
les riias, como hoje, lrntata-se ria
liberdade., e o prer/o dessa Htierda-
f*et íorfo.s o sfibifiíií, era o mais caro
que a criatura humana pode variar.
Mas todos o nrejeriam ao preço rin
par.: n escravidão. Nn assembléia da
Virainc havia um homem — Pa-
trick lVinry — pnrn advertir seus
conterrâneos rfe aue se adiavam nn
lace. do dilema eterno: a vida pela

Jibrrdade ou a escravidão pela prtr.
E pronunciou os seguintes palavras,
que poderinvi ler sirlo pronunciaria*
onlrm, para aalvanitar aqueles que
se deixavam seduzir pelo prestigio
rlrniero dn (orca eni sen assalto
contra os direitos dn hOyiem:

"Dizem-vos, Senhor, tjne somos
ffaean — incvnnrrx rir resistir a tao
lortnidavel adversário, Mas, quando
seremos rtrW móis jortes ? Scrd nn
itümnita çtlri t-íjii, fl« no pròxtmõ
rno 1 Será quando já estivermos
completamente desarmados e que .
Unuver cm r.ncfa uma de^ nossas ca-
sas i/iii soldado inglàs" montando
guarda ? Por nenn ounítorernoj /or-
ço com n irrcso/tiçío c ri iitcçrlo .'
.ir/i7iririrr»io,i meios de resistir c»m
eficiência ficando deitados de bar-
rir/a para cima, ou. acariciando o
enganos'} fantasma da esperança,
até que ü fltimíDO n°.i ifitíifl n'nr
ii.< ;ic'í c (15 máos ? Senhor, nrii tld"
fere»,os fracos se fitermos o devido
uso daqueles meios que o Deus ria
natureza no? pôs ao nosso alcance.

Três milhões- de pessoas, armadas
na sagrada causa da liberdade, e.
num pais como rsle aue 4 o nnsso,
são invencível> por qualquer ,força
que o nosso inimigo nossa- mandar
contra nós. De mais a mais, Se-
;,/ior, nós não estaremos sós va nas-
sa batalha. Há um Deus justo que
preside ao.* destinos das naçótt, e
que nos mandará amigos pnrn com-
bater ao norso lado. A batalha, Se-
nhor, iirio é <ò do forte: t do l'l-
çilantc, ia ativo, do bravo. Mesmo

'porque. Senhor, náo nns -resta outra
alternativa. Ainda que fôssemos ÍU-
ticientemente Intftçrnoí nora ri»seM-
?o, é muito tarde, agora, para retl-
rnr-nos dn luta. NSo há retirada:
há submissão c escravidão I Nossns
cadeias estão forjadas '. Pode ou-
rir-se o seu tüintar nas plantctts ae
Boston ! A guerra ê inevitável — t
que venhn ! Repito. Senhor, que vt-
nha !

E' innlil extenuar o assunto, se-
nhor. Os nobres representantes po-
deráo gritar em javor da pm —
mas nâo há pa> ! A guerra de fato
já começou I O primeiro vendaval
que soprar do norte nos trará ao.s
ouvidos o estrépido dns armrts «m
choque ! Nossos irmãos já eslão so-
bre. o campo dn lula ! E vós, por
que permanecemos ociosos ? Que
querem suns e.rcelencins ? Que dese-
fariam ter ? E' a rldn frio enrn, e
a paz tão doce, pira que sejam
compradas no preço das cadeias e
rin escravidão ? Livre-nos Deus. To-
no poderoso. Náo sei aue rumo to-
¦nnráo o.t oufros. Quinto a num.
dêem-me liberdnde ou diem-me. a
morte I"

BANHEIRA "GURY"
para rerem-nur Ides — Desmnnlavrl —
empa l,ir;ar ins gnlfieanto — Ideal pa-
ra apartamentos e vlagns — Casas
llf.rmannv — Gonçalves Dias, SU e Av.
Copacabana, 602."APÓLICES

Co'mpramos p vml mos qualquer
apólice rie «.nrtrio

.tlllib DE APÓLICES
Pairamos «*m qualquer frrmali.lailr. m-
«lianfp m-Wiirn eomlssáo, juros a ti n -^

i\n\ r a vencer-^e.

Casa Bancaria Moneró
1!) — A\ . KIO BRANCO — IS

Americana no Botafoç/o F. R
movidas por aquela entidade, uma to-
lenidade comemorativa.

Para essa r.l&nllestaçao de simpatia
r soliriarledido ao.s Estados nnlrios, a
fj.D.N. convida o povu carioca.

UMA SAUDAÇÃO l'A U.N.E. AO
PRESIDENTE ROOSEVELT

A União Nacional dos Estudantes rll-
nglu ao presidente rios Estados Uni-
dos a seguinte mensagem.

"Presidente Frr.nklin Roosevelt: Quan-
do Nação Ame: icana comemora o Dia
ria Independência, a Uruán Nacional
do-, Bsturianvos saúda o presidente e
os estudantes fio pais amigo Estamos
nnlrios ao lado Jovens Nações Unidas
pela Ucíesa dos ideais cia Liberdade
que Inspiraram WasVi!ngl.cn, J.fíerson.
Os estudantes brasllois-os, dispostos a
esmagar j fascismo, manifestam es-¦lerança Vitoria Ideais lieírnriirios po-
vos amantes nn Llbcrrinde."

Os contratos de compra
e venda de cambiais

FOI AUTORIZADA A RUA PRORRO-
GAÇAO — OUTROS ATOS DO CHEFE

DO GOVERNO
Foram assinados pelo presidente dn

República :
Dccreto-lel permitindo a prorro-

gaçâo dos contratos do compra e ver.»
ria de cambiais de importação alem
do prazo de doze meses por períodos
de trinta dia»» t medlaniR o paga-
monto fm dobro do «elo calculado «o-
bre o valor do saldo rio contrato.

Decretos criando a função grallfl.
rada rie tradutor na tabela rrumorlca
dn pessoal rxtranumerario-mensnllsia
do Serviço de Informação Agrícola rio
ministro da Agricultura, e criando 1S
funções'gratificadas de correntlsta na
tabela numérica da Conladorla Oeral
da República e Contnriorlas Seccionais.

Decreto-lei elevando, de L para
M, o padrão rie vencimentos do cargo
extinto ri-.- diretor iE. A. B.) do Mi-
ntsterlo da Agricultura.

HA 
muitos anos que os medi-

cos receitam Lanolina para
os que têm a pele seca, irritada.
A Lanolina é derivada da sua-
ve lã de carneiro e assemelha-se
muito aos lubrificantes naturais
da pele humana.

Agora adicionada ao Crema
Wlll/ami. - Como sempre, o Crc-
me de Barbcar Williams produz
uma espuma abundante, que
amolece bem os fios. Facilita
uma barba perfeita, bem esca-
nhoada. E, graças à Lanolina,
empresta à pele a agradável
aparência de suavidade c fres-
*» í:

cor, evitando a incAmoda sefci-
sação de ardor e repuxamento,
tão freqüente após a barba.

Isento do coranfes I - O Cremtj
de Barbenr Williams não contém
corantes que possam irritar *

pele. E' alvo, porque é puríssi-
mo, e não afeta mesmo as pelei
mais delicadas. Experimente-a
ainda hojel

Agora eontóm a «uavlzant»
LANOLINA

Secadores para cabelo
<<Ç> l; >) fabricação suiça — Seca

OOHS rapidamente com ar
quent.- ou ffl? — Evita resíriados —
Grande durabilidade o de 'ar'l ma-
nejn — Casas Hcrmaiiny — Gonçalves
Dias, .10 r Av Copacabana, (i«3.

t \\ v

.no masmo tubo da tompral

DOENÇAS DO
Hortite
Hipertensão
Art Esclerose

m *% DP.. OTONIEL LACERDA
Nac, IMcdicin»

i'>U'i ¦ :x-3VMi
Alrinilo Guanabara, l.i--A, .!.•

Assistente Fac.
1 ás r; hs. fl

HIDRO E ELECTROTERAPIA - MASSAGEM - COZINHA_ADIETÈT1CA -

AMPLOS E CONFORTÁVEIS DORMITÓRIOS - LINDOS PANORAMAS -
IDEAL PARA DESCANSO.

R. Ate. Alexandrino, 31, Sta. Teresa - F.42-4822

;DR. ADOLPHO BRUNO;
Especializado em GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA, atende ;

com hora marcada, em seus consultórios, no Edifício Ca-
rioca, (Largo da Carioca, 5) 3." andar, diariamente.

Fones: 42-1052 e 29-0312

FOLHINHAS E...VENDA
GUARDE Dl
Importante Fábrica procura vendedores ativos

nas Capitais e no interior, dando adiantamento de
comissão. Cartas diretamente à Fábrica — Caixa
22SG — São Paulo.
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Seu lar está cheio de
melodias e nofícÍGs do mundo,,.

wçá-a$ com Mm </X-ã08

Of

Este novo modelo, de 8 válvulas, ondas curtas e longas,
sintoniza as mais afastadas emissoras como si fossem es-
tações locaie. Com o JX-1208 o Sr. estará sempre ao par
de tudo que se passa no mundo. Sua alta seletividade,
sua excelente qualidade cie som e as linhas distintas da
sua caixa de madeira do Brasil, são apenas algumas da»
vantagens oferecidas pelo JX-1208. Satisfaz, plenamente, og
ouvintes mais exigentes. Ouça-o e a sua escolha estará feita.

COMPRE UM RÁDIO G. E. E CONCORRA AO SORTEIO MENSAl

.

I

¦ í".
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Diretos: Dantas

PARA
TODOS

Os álbuns
Sangue ótliin»

A "Arlndnc adormecida"

"INDEPENDENCE DAY"

\J gamei
ÚBUNS — Dava-se anti-
icnte a dcii.oniliiayaò de

"álbum" aos anais em que os
papas aiioiaviiin os principais
acontecimentos diários. As suas
folhas ersin de madeira pinta-
ds com alvaiade. •

SANGUE 
ÓTIMO — Submeten-

do um recruta ao exame de
sangue, o médico militar.do
exército "yankee" indagou se • o
Jovem não era espanhol — E ex-
pllcou: Rèconheço-o imediata-
mente pelo sangue, que contem
a maior quantidade de glóbu-
Ias vermelhos que já registrei
tqul. E' uma qualidade de san-
gue ótima. Deve provir da ali-
nicntnçSo, do azeite de olivas,
dr. vinho etc. "Realmente, o no-
vo soldado americano "iiascena

em Nova York, mas era filho de
espanhóis. *

A"ARIADNE 
ADORMECIDA''

— Encontra-se ainda hoje,
no Museu dn Vaticano a "Arlad-
np Adormecida" a única estatua
de mármore provida de nesta-
nas.

Nova comissão para o
general Yague

MADRID 3 (U. P.) — Informa-
Be que o general .Jua,n Yague Blan-
co, que deixou o comando do 10"
Coipo do Exército espanhol, exer-
cora a presidência do Conselho
Superior Geográfico, com reslden-
nla em Madrid.

Tão somente com o blo-
queio aero-naval

Poder-se-ia quebrar o
esforço bélico da Itália

LONDRES, ,1 (U. P.l — 0'pl-
na-se ern fnnte britânica i|ue, dn-
da a sua aguda necessidade de
material, falta de estoques e ab-
soluta dependência Com respeito
à Alemanha, o esforço bélico da
Itália, poderia, ser gravemente pre-
indicado tão somente mediante um
intenso bloqueio aereo-naval, Os
únicos materiais Industriais com
que a Itália conta. — produz em
ounntirlade mnls nu menos su.
ficiente — são o magnosio, a ba.tl-
xita, o chumbo, o alumínio e o
zinco. No setor agrícola, o. situa-
ção é um tanto peor, posto que
se cultiva nu elabora no pais cor-
ca de 95 por cento dos produtos
Comestíveis essenciais, muito ,cm-
nora, geralmente, a Itália impor.
te da Alemanha umas 300 mil
toneladas de cereal para o fabrl.
co de pão. Normalmente o mpn-
tante da colheita, ascende a sete
milhões de toneladas por ano, sen-
do que os peritos do governo pe-
ninsular perdizem que será pos-
sivel obter uma. safra de sete o
meio ou oito milhões. Mesmo as.
sim, o pais, segundo as melhores
informações disponíveis, não con-
seguiu reunir uma. reserva bas-
tante para n seu esforço de guer-
ra. Assim sendo um ataque ae-
reo constante ás comunicações
que a Itália mantém com a Ale-
manha, criaria uma. situação se-
ffisslma para a resistência da pe.
nínsula a um golpe aliado.

PAVOLINI MOSTRA-SE
PESSIMISTA

Berna, 3 (U. P.) — Segundo
uma informando recebida aqui,
Pavollnl, redator-chefe de "II Mns-
eaggero", de Roma. considerado
como o porta-voz oficial, expressa
tm um editorial que "não so-
mente haverá uma tentativa rir;
desembarque, mas que essa tenta-
ti\a é iminente e terá êxito".

A data de hoje'nao é apenas a
maior do calendário-cívico dos
Estados Unidos da América do
Norte, e, portanto, multo grata
aos países amigos da grande Re-
pública vizinha, mns uma das
efemérides excepcionais da his-
toria da liberdade e dos nobres
ideais humanos.

O pacto firmado em 4 de Ju-
lho de 1776 pelos patriotas nor-
te-americanos assegurou As tor-
ras do Novo Mundo a missão his.
tórica de refugio e centro de pre-
servação dos inalienáveis direi-
tos do homem, e, dal, também de
fonte das esperanças de sucess!-
vas gerações vitimadas pelas cri-
ses morais e políticas do conti-
nenle europeu.

Ao contrario de simples do-
cumento de uma rebeldia aven-
turosa, ou de mera afirmação de
autonomia que uma colônia st:
dispunha a adquirir, a Declara-
ção tio Independência foi a con-
substanciaçáo de Ideais r.madu-
recldos, um código de ética poli-
tlca em que se fixaram princípios
essenciais á existência digna no
selo da sociedade humana. A con.
solidação desses propósitos ha-
veria, portanto, de ter notável
influencia no hemisfério ociden-
tal e constituir um penhor de
segurança da sobrevivência de
ideais semelhantes, mais cie
uma vez ameaçados noutras Ia"

tltudes por Inimigos da clvili-
zação.

Os homens que a corr-f.useram
e a mantiveram pela força das
suas convicções e o vigor das ar-
mas cie um povo conclente dos
próprios objetivos, passaram de
heróis nacionais a grandes vul-
tos da humanidade. As reccn-
tes comemorações do blcentcna-
rio de Thomas Jefferson mos-
traram que tanto este como Ge-
orge Washington ou como Ben-
Jamln Franklih sfto reverencia-
dos por todos os povos livres co-
mo Intérpretes e construtores
de um sistema filosófico que en-
cerra as aspirações democráti-
cas de todos os tempos.

Esse sentido realmente profun-
do e extenso rio "Independencn
Day" — cabe acentuar — tem
sido honrado plennmente pelas
gerações que receberam o mag-
niflco legado. Construíram elas
uma das maiores e mais pode-
rosas nações do mundo, através
de tempos fáceis e dp lutas
sangrpntas mas sempre manten-
do, como uma condição de res-
peito mutuo, o perfeito íuncio-
namento do seu governo repre-
sentatiyo, a observância das 'l-
berdades básicas de crença, de
opinião, de Iniciativa, fazendo,
finalmente, um correto uso do
seu direito de nuto-determina-
çfto, alcançando o máximo de
prosperidade e cultivando belos

Ideais de convivência Internado,
uai.

O poderio moral daqueles
princípios democráticos, o po-
derlo material de uma civiliza-
çfio toda ela fundada e agigan-
tnda sob a inspiração desses
princípios, tudo Isso foi, mais
de rima vez. já, conduzido a In-
tervlr nas lutas semeadas pelo
desatino e pela barbaria, E' o
que ainda agora está acontecon-
do. pela segunda vez neste se-
culo.

Na data de hoje, a bandeira
dos Estados Unidos da América
é reverenciada pelos bravos sol-
dados que a drfendem nos
acampamentos onde se encou-
trarri, em todos os continentes.
Lutam para que continuem dn
pé as pretensões firmadas ha
mais de dezessete décadas na
Carta da Independência e para
que os demais povos possam
usufruir direitos semelhantes.

E é motivo de grande júbilo,
para a nossa como para, em ge-
ral, as Nações Unidas, a clatí
máxima da Norte-América,
quando a vitoria das forças coll-
gadas contra a agressão e a vio-
iencla está cada vez mais próxl-
ma e na direçfto do esforço ame-
rlcano para esse resultado so
encontra Pranklln Roosevelt.
grande lldor democrático da cs-
tirpe de Jefferson e Washington

PRESTAÇÃO DE CO.NTAS
Telegrama de Maceió Informa que a grande,

maioria dos servidores do Estado, ali, Já pres-
lim as contas exigidas pelo decreto-lei que esta-
helecpu n obrigatoriedade de. registro dos bens
dos funcionários públicos.

Essa noticia sugere uniu indagação sobre o
que se possa ler feito, nu mesmo nssunto, fora
de Alagou*. Porque n materin é das que, supo-
mos, não comportam mela execução. Semelhante
prestação de emitas iifio deve ser tida como uma
exigência imposta no funcionalismo, mas, antes,
como um direito seu, paru sobrepor-se á nialedl-
ccnçla c à calunia, llá quo aplaudir e estimular
a prosperidade que se funda na economia e nn
previdência. E tais sãn, om sua quase totalidade,
or alicerces dos bens dos servidores do Estado —
Isto é, dos que não são apenas servidores dos
seus próprios interesses ou de interesses de ter.
ccirns.

Nesse particular, o registro em questão revê.
lará quanto esfiirço p, mesmo, quanta privação
representam esses pequenos tetos que enxnmeinm
os bairros pobres e os subúrbios distantes — cons-
traídos por funcionários que sustentam famílias
nu morosas !

Fuça-se, pois, o registro em sim honra. Have-
rá, entre eles, as mesmas exceções que se verl-
ficam om tmlas as coletividades! exceções quo
confirmam a regra ; haverá os que possuam pala-
cetes e até palácios, avenidas e belos nutomo.
veis. Mas estes não serão, n rigor, funcionários
públicos — serão homens de negócios.

Cumpre, pois, acompanhar Alagoas o ativar
o Inquérito, nmplinndii-o, mesmo, so a oportii-
nidade for julgada boa pnrn Isso, a outros ho-
mens de bem, fora do funcionalismo, quo dese-
jem mostrar a nnçíio ns mãos limpas.

O PLANO RODOVIÁRIO
Acaba de ser criada a Comissão Incumbida de

promover todos os estudos necessários à elabora-
çflo do Plano Rodoviário Nacional, o não há se-
não que nplnudir essa medida. Realmente, num
pnls extenso e diverso como o nosso, as obras de
alcance nacional não podem ser empreendidas sem
visão de conjunto. E essa visão de conjunto nunca
ae chegará a possui-la se não decorrer de estudos
e Investigações capazes de orientar o esforço
num sentido construtor e náu dispersivo. Não
raro, ns Improvisações prejudicam de tal manei-
ra a eficiência, dns trabalhos públicos que, n cada
passo, encontramos obras que, antes mesmo de
estarem concluídas, JA se revelam Insuficientes
paru os fins n quo se destinam, nu mnl iirlleuln-
das com o sistema dentro do qual devem fundo-
nar. E' o que tem acontecido, por exemplo, com
muitos edifícios que a administração tem levnn-
tado para iicudlr As exigências do seu serviço.

Isso está mostrando que n planlficaçáo do
esforço administrativo constituo uma dns bases
mais Indispensáveis A sua eficiência. Hasta pensar

¦na extensão que os serviços públicos estão npro-
sentando, cudn din em grau maior, pnrn se sentir
quanto importa conhecer primeiro, afim de renll-
znr depois com segurança, No caso particular do
sistema rodoviário nacional, nflo é do hoje que se
fnz evidente a necessidade de um plnnn dpntro do
qunl nossas estradas de rodagem se desenvolvam.
Entretanto, é preciso que o plano, conhecendo as
peculiaridades de onda região brasileira, não re-
tire nos Estados a Iniciativa, que lhes devo ser-
mantida, de trabalharem na rede própria de suas
comunicações, desde quo os princípios p as coor-
dpnnilas gcrnls do sistema rodoviário sejam rospel-
tndos.

Em trânsito para Assun-
ção o ministro da Fazen-

da do Paraguai.
A bordo do "olipper" da pan Ame-

rlcam Airways, chegou, ontem, ot Mia-
mi o :r. Rogoil0 Espluoza, rnimslru da
Fazenda do Faragual, que integrava a
comltida do pre».dento da vizinha Re-
pública, general Higino Morlnigo, em
sua visita oficial aos Estaaos ynir.os.O tlt.ular pr.iagualo, que prosseguirá
viagem, hoje, para Assunção, aguarda-
ra naqucia capital a chegar.» ro pre-
sldente Morlnigo. O chefe do governo
paraguaio Ja Iniciou sua viagem de re-
gresso, realizando agora visites aos
países americanos da costa do Paci-
fic0 e deve viajar para Assunção, via
Corumbi, ondo tomará o avião da II-
nha transeonUnrtal ia Panair do Bra-

De Gaulle publica uma
declaração sobre a data

de 4 de julho
ALGER, 3 (U. P.) — U general

Charles De Gaulle p.iblicou uma
declaração a propósito da come-
moraçáo da data de 4 de julho,
dizendo que a França manteve
sempre os mais amistosos senti-
mentos para com os Estados Uni-
dos. A referida declaração diz o
seguinte: "Neste aniversário de
sua independência enviamos nos-
sas mais cordiais felicitações ao
povo norte-americano, para o qual
o povo francês sempre teve e
terá os mais profundos sentimen.
tos de amizade. Este anlversa-
rio é celebrado pelos Estados
Unidos em plena guerra. Estão
lutando não só por eles mesmos
como também por todos, porque
a causa da liberdade é indivisl-
vel, A França está em corpo »¦
alma com os Estados Unidos nes-
ta guerra pela libertação e re-
novação do mundo".

Amanhã, a data da in-
dependência da

Venezuela
Comemorará no dia de amanhã a

Venezzuela a data da sua Independeu-
cia, proclamada a 5 de Julho de 1811.

A República Sul-ar,.e;icana, que, com
o sou progresso m&terinl, desenvolvido
cm ritmo Intenso, nas últimas décadas,
e a evolução de suas Instituições poli-
tlcas e da sua cultura, em todos os ra-
mos de atividade, tem um lugar de re-
levo no concerto continental, está dan-
rio, neste momento, destacada coopera-
VÕo à caufa das Nações Unidas.

Pela passagem da máxima data na-
clonal do seu nais a representação dl-
plomática venezolana no Brasil recebe-
rá amanhã as homenagens do nosso
mundo 0flciFÍI e da sociedade brasileira.

Man-
Atos do presidente da República

Decretos assinados nas pastas da Fazenda, da Guerra e da
nha e no Dasp — Nomeações, aposentadorias, remoções, transfe-

rencias, designações e outros atos
para Pontual, no mesmo KstaO presidente da República assinou os

seguintes decretos:
Na pasta da Fazenda;

Nomeando Cândido Oliveira Fi-
lho e BgJantie Pereira. Interinamente,
esoriturarios, classe E. 6 Bvandro Sll-
va Antunes, interinamente, estatístico-
auxiliar, classe E.

Removendo, "ex-offlcio". no inte-
resse ria administração. Oscar de Car-
valho, de escrivão da Cole tor ia das'
Rendas Federais em Borborema, Sao

Bolsa de Valores de
Nova York

MOVA YORK, .1 IU. P.) — A Bolsa
de Titi;',os e Valores abriu, hoje, om
calma e com os títulos firmemente co-
tados. - A libra esterlina cotoil.se de
4.02 a 4,04. O Mercado do Alsodão
abriu em posição estável.*

NOVA YORK. .1 (U. P.l — A Bolsa
oe Títulos e Valores fechou hoje com
ns açô.'s Irregularmente cotadas, em
calma e com o* títulos também irregu-
larmente cotaoos. As obrigações do
governo fecharam em alta. A libra es-
terlina fechou rii 4.02 a 4.04. Foram
n.'gociados 452.250 titulou e ações. O
Mercado de AJRodíio fechou em baixa
He 8 a 9 pontos e com {> disponível"Dtadn a 2i,ü). O termo para aposta
e outubro foi, respectivamente, cotado.-,
u 20,4!) e 20,1.2.

A CHEGADA DO GENERAL FER-
NANDES DANTAS A NATAL

Homenagens prestadas ao novo interventor
federal no Rio Grande do Norte

NATAL. 3 IA. N.l — Ch",;oti mil em
¦ esta capita. 0 K»neral Fernandes
Dantas, que se fnzia acomp.inhar c-i
sr. Dioclcclo Duarte, e do captlão Mos-
ses, novo comandante da Força Poli-
ciai dn Eslado. Aguardavam o novo In-
tervcníor o ex.Interventor federal Rn-
íael Fernandes, almirante Ari Pairei-
ras, coronel Ribas Júnior, comandante
da Artilharia Divislonarla. prefeito da
capita1, D. Marcolino Dantas, bis.
po i!e Natal, cônsul norte-americano,
capitão dos Portos, chere r.c Policia
e outras altas autoridades, reptflsentan.
tes rins classe.i trabalhistas, auxlllares
da admlnlstrnçfio Rafael Fernandes,
«lem da Inúmeras famílias.

D0 campo de Parnamlrim, o inter-
Dantas. O sr. Dloclecin Ouarte foi .-mi-
eoirdtlva. acompanhados pelns aiito.ldn-
des e pessoas presentes, dirigiram-se
fiara 

esta capital. Em frente r.o Pa-aclo rio Governo estava armado um
palanque, ceicado por grande massa
popular que Irrompeu em aplausos Aehegnda rio nnio interventor. Em no-
me do povo felou o sr. Juvenal La-
marline. saudando o general Fernandes
Dantas. O sr. Dineiesio Duarie foi sau.dado pelo arnr.emlro Alulsio Alves, em
nome da moddade potiguar. Falou am-
da um representantes ria.i desses tra-
balhistas, Ar;r;idrccníin falou o generalFernandes Dantas. Em breves palavrasexplanou o curso a ser rrguido pe'asua administração — ordem e discl-
plir.a. Falou em seguida o sr. Dlo.clrcio Duarte que teceu efusivas pa-lavras de reconhecimento no governohonesta e brilhante dn sv lír.fael Fer-
nandes. A poise do general FernandesDantas oar-se-á hoje à tarle, no Pa-
Inrfo do Governo.

MANIFESTAÇÕES
NATAL, ;i IA. Ni — Durante amanifestação d. que íol -iívo. ontem,

o Intervenffir Fernandes Damas, res-
ponúcndn nn discurso do >r. Juvenal
Limanine, pronunciou significativa ora.
ção. começou dizendo qun era c«n,
profunda emoção que volta co seu
F<!ario. dei n. i> 13 anos de ausência.
Todavia, durai,te todo esse tempo o

sru pensamento estava voltado pera o
Rio Grande do Norte e .i seu povo,acompanhando com carinho e inte.
resse o seu progresso e crnçiegando
as mesmas aspirações. Refere-Se a se-
gulr no honroso mnnoato qi'e lhe foi
confiado pe'n presidente Gilulio Var-
Ras, qual o cie governar o seu estado
natal. "E' meu propósito soileitar a
colaboração dos filhos dn Estado que
mais se tenham disUngllido pelo ex*
alusivo valor pessoal e melhor conhe-
çam os problemas e necessidades ilo
Iíio Grande :io Norte. Cercado assim
de clemcntoi rapazes e bem interveio-
nades, espero trabalhar sem esmoreci-
mentos pelo bem do Esin-ln c peln fe-
licidade de seu povo. Ação, disciplina,
ontem, honestidade e justiça — eis o
meu programa de governo" Pessa de-
pois a afirmar que o sen governo ro-
laborar! com as autoridade militares
sediadas nqui "sent Inelas avançadas —
diz — ria defesa da soberania do nosso
territorin". E'prossegue: "Riogrnndeu-
ses do norte- no lario dns gloriosas Na-
ções Aliadas, o Brasil participa na lu-
ta r!« extnrmii/o contra a prepotrneia.tirania e ese.r..v dão. para que prevaie.
çam no mundo os sagrados dogmas da
bondade, ria justiça e e.a liberrinrle.
Com suas bn.-.ev aéreas o Nordeste per-mi Mu aos exércitos, que lutam pelnredenção dn humanidade, ocuparem o
norte dn África e nosso pequeno f1 rn-
cantador Estado foi alvo de nlençèn
universal comn um fator decisivo em
defesa das democracias. São. pois. ar-
duas as nossas responsabilidades. Nfioserá necessário, entretanto, concllar-
vos a contribuir nom o molho do nosso
esforço espiritual e material, para quea cooperação do nosso pais se afirme
pujante e desacsombrndampnte; os rio-
fjrandcnses do norte ja estilo à espera
ria primeira melem de comando". O
general Fern-nc.es Dantas termina o
sen discurso com estas oalivras: ¦'Ren-
firmo o meu propósito de. rorrespon-
dendo a ric-vr, i.eceriora confiança rio
nosso clnrlvlrienle ehef» e guia, o rir.
Gefiilln Vargas à vossa própria, servir
rom nelrlotismi' desprendimento e re-
nunçia ao R ¦> Grande do Nuile".

Paulo
rio.

Tornando sem efeito o decreto quo
nomeou Lui?, Gonzaga da Mota, lnterl-
namente, e.statlstlco-auxillnr, classe E.

Aposentando Jorge Cornello Brnm,
contador, classe K, Oscar Torres, oft-
cinl administrativo; elnsse L.

Concedendo exoneração a Maria
Ivete Torres de cscriturnrlo, classe E.

Demitindo Josó Perelrs de Arau-
Jo Nelo de escriturai-lo, classe K.

Na pasta da Guerra:
Transferindo, a pedido, Sebastião Ni-

ger de Paiva, de datilografo, classe ü,
para escrlturarlo classe G.

Removendo, "ex-officioú, no Inte-
resse ria administração: José dn Rocha
Ferreira Júnior, datilografo, classe b.
da Secretaria Geral parn o Gabinete
do Ministro; Lourlvnl Siqueira, esore-
vente, classe O, do Estado Maior para
o Centro de Prepnraçflo de Oficiais na
Reserva de SAo Pnulo; e Oscar de Al-
buquerque Sarmento, escrevene, cias-
se G, da 11.a Clreunscriçno de Recru-
tBmento para a Fnbrlca de Itajuha.

Designando Elfego Jorge do Sou-
zaz e Epltaclo Cordeiro Pessoa Cuval-
cantl, para servirem como segundos
substitutos, respectivamente, do nudl-
lor e do promotor de 1.» entrancla da
Justiça Militar.

Aposentando Antônio Procoplu Be-
serra, escrevente, claste O. Notanacl
Marinho iln fl'.lva artífice, classe F. e
Serafim de Carvalho, servente, cias-
se D.

Dispensando Elias Alrredo Vieira
t José Borba de servirem como segun-
dos substitutos, respectivamente, rio
promotor e do auditor de 1.» entran-
cia da Justiça Militar.

Concedendo exonernçSo a José
Maria Reboliças de escrevente, cias-
se G,

Na pasta da Martnlu"
Aposentando Alberto de Alvim Te-

les, escrlturarlo. classe O, e José Alves
de Olivelrn, foguisla, classe F.

TransferineTo para a Reserva Re-
munernd« o 1" ttn. Augusto Rosolem.

Reformando: o sub-oficinl Elde-
mar Borges, o 2." sargento Antônio Au-
gusto da Silva, o marinheiro Joaquim

Alves da SUvh e o lalfeiro de l.a clns-
se Severiano José Rodrigues.

No Dasp:
— Tornando sem efeito o decreto que

nomeou Jofto Gomes da Nobrega, da-
tilogrnfo, classe V,

Hitler em Berchtesgaden
Repousando de esgota-,

mento nervoso
55URIQUS, 3 (U. P.) — Infor-

mnções chegadas da Alemanha dl-
zem que Hitler se encontra re-
pousando em seu retiro de Ber-
chtesgaden, devido n um esgotn-
mento nervoso de que padece. As
mesmas informações , acrescentam
que o marechal Mannheln tem a
seu enrgo, no momento, o eomnn-
do em chefe das íorças alcmfls na
frente oriental.

Mussolini teria sido alvo
de dois atentados

LONDRES, 3 (United Press) —
O semanário "News of tha World",
na sua secção de rumores, diz que
recentemente Mussollnl íol alvo
de dois atentados, tendo os agres-
sores utilizado rifles de repetição.
Num deles faltou multo pouco
parn que fosse atingido. Os dois
atentados tiveram lugar nas ruas
cie Roma, sendo esse o motivo da
vida afastada iue ora leva o
Duce.

Antonescu ordena a de-
posição das armas

LONDRES. 3 (United Press) —
Despachos da B. B. C, dizem
que, segundo uma informação da
imprensa turca, o primeiro mtnls-
tro rumeno, marechal Antonescu,
ordenou a seus exércitos c|ue de-
ponham as armas quando o prl-
melro soldado aliado puser os pés
na Ruma.nia. Estes despachos cor-
roborarlam a recento sugestão de
pau formulada por Antonescu, por
intermédio do embaixador turco
em Bucarest.

GOLPES DE VISTA

Chegará, hoje, o embai-
xador Negrão de Lima

Era esperado, ontem, nesta capital,
o embaixador Negrão de Lima, repre-
sentante do Brasil Junto ao governo
do Paraguai. Tendo-se retardado o
avião, cm que viaja, o embaixador
Negrão de Lima resolveu pernoitarem
São Paulo, de onde prosseguira via-
gem, hoje. devendo chegar ao Aero-
porto Santos Dumont, s 11,.10 horas.

Bombardeiros americanos atacam
posições japonesas na Birmânia

Não tiveram importância as ações terrestres das
tropas britânicas, que se restringiram a expio-

ração e fustigamento

A denota dos submarinos
LONDRES, 3 — (M. L. FORMAV — Exclusivo do MARIO DE

NOTICIAS.) — Churchill informou que junho foi o melhor més
marítimo dos aliados. Para se compreender o alcance da afirmativa
do primeiro ministro e o júbilo do Almirantado, é preciso uma ana-
lise maior da guerra naval. Já. em 1804; perguntaram ao almirante
britânico St. Vincent se a Inglaterra nao construiria submarinos, e
ele respondeu: "Não pensemos nisto; se o fizermos, outras nações
o faraó também e será. o maior golpe imaginável contra a nossa
supremacia naval". Napoleáo também considerou a idéia imprati-
cavei, mas Hitler o o Kaiser desenvolveram a arma submarina alem
de tudo o que previra St. Vincent. Contudo, a Inglaterra manteve
a sua supremacia marítima, em duas grandes campanhas. A análise
do tais feitos poderá explicar a orgulhosa afirmativa de Churchill.
A estratégia geral da guerra, manipulada pelo comando alemáo, re-
servou um papel de segundo plano ã luta no mar. Foi este o erro
do Kaiser e a derrota de ambos resulta, em principio, do mesmo
erro de concepção. Hitler planejou a guerra curta — ou seja uma
campanha fulminante de aviação e de exército. A função dos sub-
mersiveis era limitada ,e, em 33 de novembro de 1941, Churchill re-
velou: "Nas observações de Hess, ficou bem esclarecido o plano de
Hitler, confiando mais na fome do que na invasão para nos obrigar
a cair de joelhos". Portanto, tanto a Esquadra como a RAF es-
rasgaram os planos de Hitler em 1940. E' curioso ver os pontos de
contacto entre Í914 e 1939. Com efeito, o Kaiser julgou o submari-
no um fator de menor relevo do plano de Schlieffen, pata uma
guerra curta. Viu-se obrigado a mudar de parecer seis meses de-
pois, com o desmoronamento da sua estratégia no Marne, e então
o almirante Von Scheer recebeu ordens para "a guerra submarina
ilimitada". O desmoronamento do "blitz" no Canal, em 1940, obri-
gou Hitler a voltar-se para o mar e a prometer ao mundo uma re-
volução na guerra de corso. *

O Kaiser deu Inesperadamente aos submarinos a função de der-
rotar a, Inglaterra e calculou-so que 200 submersiveis eram neces-
sarlos h empresa. A ordem de produção de 100, em novembro do
1914, cresceu para 231, em janeiro de 1916. Mas as tripulações trei-
nadas em massa eram deficientes e o resultado foi este: em 1915,
os submarinos afundaram uma media de 24.800 toneladas brutas
mensais e, em 1918, 13.100 toneladas. Apenas um terço da navega-
ção, entre 1914/1918, foi afundado por 20 capitães profissionais.
Também em 1941, três principais capitães alemães — Prien, Schepko
e Kretschmer — foram perdidos pela Marinha alemã. Em 1939, Hl-
tler acreditava que 70 submarinos construídos bastavam aos planos
do •'blitz", mas a batalha da Inglaterra, em 1940, destruiu aqueles
planos. Como o Kaiser, o "fuehrer" voltou-se para a produção em
massa de tripulações e anunciou: "A nossa luta no mar apenas está
começando" — isto 6, a luta para derrotar a Inglaterra apenas com
submarinos. O resultado é que os seus submersiveis afundaram em
medln, em 1940, 19 navios; em 1941, apenas 12, e em 1942, apenas 7
e meio. A presteza inventiva dos técnicos ingleses ditou esse fra-
casso, depois de 1940. Na guerra passada empregamos contra os
submersiveis armas puramente defensivas. Agora, depois do clntu-
rfto antl-magnético, a Inglaterra se fez pioneira de armas ofensivas
em larga escala: detentor hldrofônico, cargas de profundidade e o
ataque da aviação. Na luta antl-submarlna, nesta guerra, a feição
principal caracteriza-se pelas armas ofensivas do ar. Os submarinos
de Hitler estão enfrentando armas mais terríveis do que os do Kal-
ser. Vê-se que duas são as causas principais do fracasso dos sub-
mersiveis em maio e junho: as tripulações sub-trelnadas devido ft. der-
rota dos planos germânicos para uma guerra etirtn, e a escala crês-
cente de perdas e avarias, em vista do emprego de novas armas
ofensivas contra os mesmoF. O primeiro fator deveu-se ã vitoria brllá-
nica em 1940 o o segundo indiscutivelmente à eficiência técnica da
Esquadra, desde aquele momento. Sob ambos os aspectos, a der-
rota, dos submarinos nazistas é paralela á da guerra passada, quan-
do a Alemanha, viu, como em 1940, na Inglaterra o seu principal
inimigo. Tanto em 1914 como em 1939, a derrota naval obrigou o co-
mando alemáo a modificar todos os seus planos e, aqui, entramos
num terreno estratégico que exige novos comentários.

A Bolívia sobre
o Atlântico

NOVA YORK, 3 (U. P.) — O
jornal The New York Times" pu-
blica um editorial Intitulado "Bo-
livla sobre o mar", em que ex.
pressa: "O Brasil e a Bolívia con-
certaram um acordo de emergen-
cia. de guerra, que proporcionará
ã Bolivia uma saída para. o mar,
estr^ielecer um:» zona livre no
grande porto cafeeiro do Brasil,
que é Santos. Afora as vanta-
gens puramente práticas que o
acordo contem, o pacto constitua
um exemplo notável do cada vez
mais intenso espirito de coopera-
ção hemisférica. Pode-se dizer
que, por esse acordo, a Bolivia se
reorientou completamente. Ante.
riormente, sua.? linhas de comu-
nicação com o mundo exterior se
deslocavam para o oe.st.e, aoi
portps do Chile, e agora terá uma
salda para o Atlântico, que esta
multo mais próximo de seus mer-
cados normais da Grã-Bretanha
e Estados Unidos, sendo que sua»
artérias de comunicação através-
sarão um terreno multo mais fa.
voravel".

TOMAM IMPORTANTE DECISÃO OS
GUERRILHEIROS DA GRÉCIA

Todos os grupos concordaram em se consi-
derar como parte integrante das forças ar-

madas das Nações Unidas

Al
GOERING ENFERMO
coolismo, desarranjos

cardíacos e depressão
nervosa

ESTOCOLMO, 3 (U. f. Su-
be-se de diversas fontes fidedignas
que o marechal Goerlng esteve se-
rlamente enferno nas ultimas se-
manas, com desarranjos cardíacos
e depressão nervosa, depois de sub-
meter-se a severa cura mi con-
nequencia de alcoolismo, que o
pôs em perigo de vida. As infor-
mações sobre a enfermidade de
Goering assinalam que sua espo-
sa c dois módicos estiveram>*Mis-
tantemenfce junto ao leito do ma-
rechal, em Cnsttllo de Karlnhall,
onde só se permitiu o aces&o a
uns poucos amigos íntimos. Re-
cordn-se que Goerlng não apare-
ceu em público desde 21 de mar-
ço. Seu lugar nas recentes reu-
nlões do Conselho da Defesa foi
ocupado por Keltel. A influencia
de Gonring se foi apngando consi-
deravelmente desde os acontecl-
mentos de Stallngrado e não se
despreza a possibilidade de que
sua lnfermldade sirva de excusa,
para ser afastado rio cargo qu>'
ocupa..

NOVA DELHI, 3 tU. P.) — O
comando da 10." Força A»rea Nor-
te-Americana expediu o seguinte
comunicado: — "Bombardeiros 

pe-
sados "B-a-l", da 10.» Forga Aérea
Norte-Americana, despejaram, mi-
tem, seis toneladas de, bombas so-
bre a refinaria de petróleo de Sy-
riam, situada om frente a Ran-
gun, na margem oposta do rio que
banha a. cidade. Os japoneses pro-
curam reparar essa .refinaria para
aproveitá-la. Registraram-se im-
pactos entre o.s depósitos de arma-
zenamento. Bombardeiros médios"13-20" atacaram, no mesmo dia,
muitos objetivos na Birmânia Cen-
trai. Em Chauk, foram colocados
impactos ejn edifícios camuflados
e entro armazéns. Outra formação
alvejou turres de extração nas ja-
zida.i petrolíferas i|i> Yennngytit.
Em Pqawbe se viu explodir Iodas
ns bombas nos quartéis inimigos,
onde deram origem a grandes in-
cendios. Em Nyanungyan foram
acertados Impactos em grandes
edificios. Em primeiro de julho,
nossos bomba rdeiros pesados des-
carregaram mais de uilo toneladas
f\ projeteis sobre a base Inimiga
de abastecimento para o prolonga-
mento da ferrovia até Bangkok,
istn om Thabuyzayat. Destas
operações não regressou ainda um
de nossos aparelhos".

Peattenas acoes
terrestres
NOVA DEI,III. ." IU

houve n o v i d a d e s
hirmana, durante
da. Em terra, ,-i

P ' — Não
na frente

última (omn-
t ropas líritAní-

cas su conseguiram pequenas

ações de exploração e fustiga-
mento, porem as forças aéreas
realizaram eficazes vôos de pa-
tiulhagem ofensiva ao longo dos
rios Chíndwin e Irrawaddy e
na península de Mnyu. Um comu-
nicado conjunto expedido pelos
altos comandos do exército e ria
aviação britânica, na índia, de-
talha as operações do dia, assim
se expressando: "Em terra, a si-
função geral na Birmânia con-
tinua sem modificações, porem se
efetuaram patrulhas de costume.
Há dois dias. uma patrulha brita-
nica armou unia emboscada con-
tra um grupo inimigo perto de
Bulliid.-iung e aniquilou um ofl-
ciai e dois soldados, som sofrer
perdas. Na. zona do Sumprabam,
soldados indígenas de nossas for-
ijas atacaram no dia anterior uns
70 japoneses, matando 7 e ferindo
outros, sem sofrer baixas. Nos
montes Chin não houve ações em
terra, porem formações de apa-
relhos "Blenheim" bombardearam
ontem depósitos inimigos, perto oe
ICalenyo. Todas as bombas ar-
rojadas explodiram dentro da zo-
na do alvo, tendo ficado ardendo
um grande incêndio. Em outros
pontos ila Birmânia nossos caças,
durante vôos de patrulha sobre
os rios Chindwln e Irrawaddy,
afundaram 10 alvarengas condu-
/.indo abastecimentos, avariaram
mais de 50 dessas unidades, deixa-
ram afundando-se unia. lancha de
L'0 metros, danificaram um navio-
fluvial o atacaram edifícios indus-
I riais.

Na península de Mnyu, nossos
aviões "Hurricane" incendiaram
31! i-abaiias militares japonesas.

Não se perdeu qualquer de nos--
sos relhos".

CAIRO, 3 (U. P.) — Fontes fi-
dedígnas anunciam que todos os
grupos de guerrilheiros que lutam
na Grécia concordaram em se
considerar como parte integrante
das forças armadas das Nações
Unidas. Pela posição geográfica
da Grécia, os referidos grupos
passam a depender do comando
aliado no Oriente Próximo c, se-
gundo se diz, já estão cumprindo
as missões militares que lhes fo-
ram encomendadas pelo referido
comando. Ao que parece, as Na-
ções Unidas conseguiram fornecer
aos guerrilheiros gregos bastantes
armamentos, tanto assim que a
primeira unidade motorizada de
guerrilheiros já, lutou com êxito
contra, as forças do "Eixo" na
Tessalla. Os mesmos informantes
revelaram que, ontem, os guerri-
lhelros derrotaram uma grande
força de italianos que tentou se
apoderar de um baluarte patriota.
Os gregos abriram fogo quando os
italianos chegaram a cem metros
de distancia, aniquilando muitos,
enquanto os restantes empreende-
ram a fuga. Os observadores ml-
litares, ao comentar este acordo
dos guerrilheiros, dizem que as
Nações Unidas dispõem, pela prl-
meira vez, de forças armadas 8
disciplinadas em território ocupa-
do pelo inimigo. Também é o prl-
melro caso que grupos de guerri-
lheiros resolvem unanimemente
cumprir as ordens rio Alto Coman-
do aliado. Os guerrilheiros gregos
dispõem agora de armamentos
adequados. O povo grego tomou
conhecimento, hoje, à noite, atra-
vês de transmissões radiotelefônl-
cns em seu próprio idioma, de que
os guerrilheiros se converteram,
finalmente, em parte concreta do
esforço bélico aliado.

As medidas de unificação dos
guerrilheiros originaram outras
poi parte do "Eixo", que teme que
os grupos constituam um perigo
maior, agora que estão sob o co-
mando aliado. Devido a isto, ío-
ram enviados reforços para o norte
ch. Grécia, sendo reforçadas mui-
t&K defesas das coEtas.

Executarão qualquer

cargo, segundo as conveniências
do comando supremo aliado, se-
rfio comandadas por oficiais do
mesmo comando. Com Isso, pela
primeira vez desde o começo dn
guerra as Nações Unidas dispõem
de iim exército organizado, em um
território ocupado por italianos o
alemães.

Imposto de renda
MAIS Cr.? 188.801.721,8(1 EM U)i:i

QUE EM 11143
A arrecadação do imposto da renda

nos cinco primeiros meses do corrente
ano, em todo o pais, elevou-se a ....
Cr.S 289.814.(565,30, reglstmndo-se, ns-
sim. Um aumento de Cr.S 108.861.721,20
em relação ao total arrecadado no pe-
rlodo correspondente do ann anterior.

Em números redondos, a cobrançn,
no Distrito Federal, passou de 52 para
182 milhões; cm Sao Paulo, de .15 para
73; em Pernamlnirn, de 2 e melo para
5 milhões e oitocentos mil cruzezlros.
Em Minas Gerais, a arrecadação caiu
parn metade: de Cr.S 12.202.346,00
para Cr.S 8.194.678,00. Caiu, igual-
mente, nos Estados do Amazonas, Parn,
Maranhão, Piauí, Baia, Espirito Santo
e Goiaz.

Firmas brasileiras reti-
radas da "lista negra"

americana
incluída apenas uma de sao

PAULO
WASHINGTON. 3 (U. P.) — A fir.

ma Editorial t Comercial Rlcordl Br»-
silelra S. A., estnbeleclda i rua Libero
Badaró, 348, era São Paulo (Brasil)
íol incluída na "lista negra" norte-
americana.

Foram retirada» d» refsrlda list» u
seguintes firmus: Anna, de Florlano.
polis; VIdal Alfraln Branco, de Elo-
rlanópolls, Sta. Catarina, • todas n«
suas filiais no Brasil; Enildlo (Emílio)
Cardoso Jr„ de Florianópolis, SanU
Catnr-lna, e todas as suas filias na
Brasil; Cnrl Hoepcke, de Florianópolis;
Casa Lohner SIA Médico.Técnica, av. RlO
Branco, 133, Rio, e todas n» su»s fU
liais no Brasil; Orlando Farreira Cunha,
do Florianópolis. Santa Catarina, •
todas as suas filiais no Brasil; Brun»
Espíndola, de Florianópolis, Santa Ca-
tarlna; Empreza Nacional de Navega.
cão Hoepcke, de Florianópolis, o to.
das ai auaa filial» no Brasil; Esta-
lelro Arataca, de Florianópolis; F4.
brlca de Gelo "Rita Maria", de Fio»
rlanópolls; Fabrica de Pontas "Rita.
Maria", da Florianópolis; Fabrica d»
Rendas e Bordados Hoepcke S. A., d»
Florianópolis; Fabrica de Oelo Cario»
Hoepcck S. A., de Florianópolis; Co.
mercio e Industria Carlos Hoepcke 3.
A., dn Florianópolis, a todas ns sua»
filiais no Brasil; Laboratório Química
Bloterèpico "Anliplol" Ltda., Rua Ta-
mandará, 609, São Paulo; Max, d*
Florianópohh, Produtos de Lavoura,
Ltda., rua Libero Badaró, 73, 8. Pau.
Io; Raul Von LaspcrK, rua Nascimento"Silva, 44, Rio do Janeiro.

Comissão de Estudos e
Negócios Estaduais

Realiza-se, amanhã, fts 17 horas, ne
Monroe, uma sessão solene coniema-
rativa da passagem do quarto aniver.
sario da criação da Comissão dos Es.
tudos e Negócios Estaduais.

Ao sr. Marcondes Filho serft pres.
tnda uma homenagem, devendo sau-
lá-lo o sr. Francisco Sá Filho, em
nome da Comissão.

O coronel Luiz Procoplo de Sousa
Pinto e o tenente-coronel Antônio José
Coelho dos Heis, que foram membros da
Comissão, comparecerão como convl-
dados a sessão, que será publica.

A 15." Semana dos
Fazendeiros

A Escola' Superior de Agricultura do
Estado de Minas Geral», em Viçosa,
prosseguindo no seu procrama da dl-
fusão dos cnsinameit.os ,7a agricultura
racional, iará realizar co dia 19 a 24
do Julho corrente, a 15.a Semana, doi
Fazendeiro.-!. Jã estão inscritos mnll
de mil $ cem fazendeiros de varlot
municípios de Minas Gerais e de Es-
tados vizinhos. A Escola vai oferecei
lhes quase cem cursos de caráter ex-
clusivamente prático, visando, antes de
tudo, o aumento ria produção e a dl-
fusão dos processos moderr-s de agrl-
cultura racionalizada.

As estradas de Cerro Leopoldina •
Vitoria a Minas, concederam o dei-
conto de 50 % nas passagens par»
agricultores que desejarem tomar par»
te na Semana dos FazeVideiros. A Ini»
crição * feita, por escrito. A Dlretorl»
da Escola e é gratuita a' permanencl*
do agricultor, quer para o Internato.
semi-lnlernato ou externato.

Foi a Minas o ministro
da Agricultura

Acompanhado do sr. Aloislo Fonss-
ca Sales, seu oficial de. gabinete, st-
guiu ontem, de manhã, para Belo-Ho-
rlzonte, o ministro Apolonio Sales, afim
de conhecer, a convite do sr. Israel PI-
nhelro, as realizações da Companhia do
Vale do Rio Doce.

ordfem
CAIRO, 3 (U. P.) -

emissora local, em uma
sfto em Idioma grego,
que os guerrilheiros

A radio
transmls-
anunciou
helènlcos,

aiem das atividades normais de fus-
tigamento das tropas de ocupação
que seus chefes julgarem convenl-
entes, executarão, de ngora em
diante, qualquer ordem que lhe",
si-jn transmitida pelo comando
aliado do Medio-Orlente, ao fica-
rem Incorporados ns forças orga-
nlzadas das Nações Unidas. Anun-
ciou-se que o acordo pelo qual os
guerrilheiros são incorporados n'i
exército aliado dispõe que ai
operações que forem postas n seu

Não há indícios de uma
força naval japonesa

Em condições de impedir que os aliados
consolidem suas posições nas ilhas de Nova

Geórgia e Rendova

Pagamentos no Tesouro
No 'K;.oui'u Niirioii.i'. srrfin pngftc.•miirihâ, a& fciguintfü íolhus tabelndn?

no 7 " dia:- Aposentadi.s d» Vinçãn iA a 1) —
livro» 1.016 a 1 02a

WASHINGTON, 3 (Por Sandor
KLEIN, da UNITED PRESS) —
Embora em fontes autorizadas e:<-
presse-se náo haver Indícios do
que exista uma força naval Japo-
nesa em condições de impedir que
os aliados consolidem suas posi-
ções nas ilhas de Nova Geórgia o
Rendova, os despachos informam
que esquadrilhas de aviões japo-
neses dirigem-se para bases ae-
reas situadas mais para o norte,
afim de apoiar as forças terres-
três que defendem a estratégica
base de Munda, na ilha de Nova
Geórgia. A afluência de avlóe.l
Japoneses parece atender a fins
defensivos, porem os comentaria-
tas opinam que os nlpônicos con-
seguiram o domínio do ar na par-
te central das Salomão e talvez
aventurem arriscar grandes uni-
dades de sua esquadra de bati lha
contra os aliados. Acham tambc.m
que a flotilha naval japonesa quo
bombardeou Rendova, procurava
impedir a consolidação das pusi-
ções aliadas, uma vez que estas
ameaçam diretamente as bases
de Munda, distante apenas S ml
lhas através do estreito. Bombar-
deiros nlpônicos haviam atacado
Rendova, causando, entretanto,
danos Insignificantes,

Dizem os despachos oficiais quoa artilharia norte-aiiiericann fn;i
fogo do Rendova contra n liusu
neren de Mundn, através do es.
trnito, e que e muito provável o
neródromo oticontrar-án inutiliza,
do pela queda constante das gm-nutln.i « lioiiiimü.

Outras forças que desembarc*'
ram em Viru informam que avan-
çam costa acima em direção a
Munda, distante 48 quilômetro»,
para o noroeste. A per.da de 128
aviões que experimentaram os Ja-
poneses nos dois primeiros dias d«
combates, nas proximidades dessa
base, aniquilou, virtualmente, se>
gundo se acredita, a concentração
aérea nela exls*«nte. E é prova-
vel que a ação '\nnibinada da artl-
lharia e da aviação tenha torna-
do imprestave' o àeródromo ds
Munda. Não obstante, os japone-
sos contam ainda com bons cam-
pos de aterrissagem perto de Mun-
da, em Kahill « Kictn, ambos na
ilha de Bougfwnville. E' para es-
sas duas bas»:. que, segundo se
acredita, enviam os Japoneses
apressadamente seus aparelhos.

Fala o sr. Curtin
SAO FRANCISCO DA CAM-

FORMA, LI (U, P.l — Segundo ft
emissora de Melbmirne, o primei-
rn ministro dn Austrália, sr. ,1'úin
Curtiu, afirmou que, em que pa-
som algumas noticias publlcndai,
níio hn Indícios dr une os japone»
sos tenham enviado ou esiojnm
enviando reforços navais pnrn tf"
mar pinto na atual iMiiipiinlul n»
/miíi rias llhns Salomão. Acroscen-
loii que os navios iillnilos ilnrrtl'
uniu por completo ns bruss
regido, sendo que ti niilen
ção quo eiicoulrani è ti »|<"'
ild pelos aviões in|ituiefcí>s, lilft* '','
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pagamento dos funcio-

paríos e extranumera-

rios do Ministério de
Educação

BsrAo pas°s amanhã, ciia 5, os fun-
„,„„, os contratados, os mensalis-

." , os diaristas das repartições rtoi
Os
Mlnlstirle ria Fducaçfto e Saúde, com-

»ndidt> n° quinto dia da escala rie
P.l.mentos. Os pagamentos serão efe-
Fiados no* mesmos locais rio .nis an.
tiiados
terier Ourm não estiver presente no
í« dn pagamento receberá somente a

Jftli, ú dia 15, devendo procurar seu
hírri" na Contadorla, á avenida Al-

mlfânie Barroso n.o 72, segundo pavi-
m"nto Aquele que retiver o cheque es-
«ri sujeito a requerer o paiíomento e
«-uard.iV a decisão do requerirreuto. O
I«to dia da escala de pagamento serálext
paço nn dia f. terça-feira.

Dr. Duarte Nunes
Via» urinaria» e suas complica-

ções. llcmnrrriidas e doenças ann-
-piais, Das 8 às 18 horas. — Sfto

Pe(Jr„ n.« 64 — Tel.: 23-1148.

Dr. Wilton Ferreira
OCULISTA

Di Fundação Ciaffré-Gulnle — Rua
5 de Setembro. 1)4 • 'l.0 T. 4S-IIÍI56.

Consultas de 3 às li hora».

I FARMÁCIA R0SS1NI
DROGAS KM GERAL — PER

FUMARIAS
F.nlfS3' rápidas a domicilio. T)ls-
Hntn< médicos atestam os nossos
produto». Consultas médicas a
qualquer hora em consultório «e-

parado do estabelecimento.
Du» Conde do Bonfim, 879
FEDIDOS 1'EI.O TEL. 88-0183

NOTICIAS DA PREFEITURA

Regulamentada a venda de bilhetes nos
teatros da cidade

Novo chefe de Serviço do Departamento de Ren-
das Diversas — Atos e expediente das Secretarias:
do Prefeito, de Finanças e na Caixa Reguladora

de Empréstimos
' Com o objetivo de proporcionar

maiores facilidades ao público na aqui-
slçâo de bilhetes para teatros, o pre- ,feito Henrique Dodsworth determinou
ao Departamento de Fiscalização que,
fossem tomadas medidas urgentes.
Dand0 cumprimento a essa delibera-
ção, o Diretor desse Departamento re-
uniu, ontem, em seu gabinete de tra-
balho os empresários teatrais, ficando
resolvido que, para maior comodidade
e segurança dos freqüentadores das
casas de diversões, a venda de Ingres-
sos de entrada se Inicie às 11 horas
da manhã, obedecendo à seguinte es-
cala: A partir da 2,a feira, para os
espetáculos de G.a feira; a rartir de
3.a feira para os espetáculo, de sába-
do; a partir de 4.a feira para os es-
retáculos de domingo; a partir da 5.»
feira para os espetáculos de 3.a fel-
,-a; a partir de 6.a feira para os espe-
láculos de 4n feira e a partir rie sá-
bado para os espetáculos de 5.a feira.

NO GABINETE
A Diretoria do Clube rie Engenharia,

composta dos rirs. Edson Passos, Au-
gusto de Brite, Belfort Roko, Pires
Ainarante, Alfredo Niemevcr e Maurl-
cio J. ria Silva, esteve no gsoinete do
prefeitj, afim de felicitá-lo pelo ani-
vercai'i0 de Min administração.— Esteve no gabinete c0 Prefe."co o'
embaixador Gonzaez Vid;la, afim de
ápreséntar.lha felicitações neo aniver-
saiio da sua administração.
NOVO CHEFE DE SERVIÇO DO DE-
TARTAMENTO DE RENDAS DIVERSAS

O prefeito Henrique Dodsworth, por
decreto de ontem, proveu, cm comis-

I ENGENHEIRO CIVIL E ARQUITETO
para (Irmã construtora para serviço de obra n dr escritório, com tlroclnío.
Ordenado Inicial de Cr? 2.1101),Ml. Cartas detalhadas liara a caixa n. 1)715,
nestt Jornal.

Diagnostico cqm "tests" cutâneos e tra- [
lamento das Doenças Alérgicas: ASMA. |
ECZEMA. URTICAR1A, RINITE, EDE- I
MA DE QUINCKE. ENXAQUECA, ele.

DBS. CARLOS DE CASTRO, MARIO P. DE MIRANDA E NELSON
TASSARELU

Alrarn Alvim. 31 - Apt.° SOI, 14 às J8.30. Tc!.: 42-M.ifl - Etllf. Metropolitano

KFTOKBSSBMTlf

HOJEas
No ambiente inigualável da

QUINTA DA BOA VISTA
A MONTANHA RUSSA, O AUTODROMO, AUTO PISTA,

PARQUE INFANTIL, tudo cm pleno funcionamento — Outros
aparelhos.

Leve seus filhos ao recanto adorável da Quinta da Boa
Vista, onde está o maior Parque de Diversões da América
do Sul. Entrada grátis.

Não exige força
É 10u% i,acionai
É tactl at manejar
E rápido
Escova» moveis
Sem engrenagens
Encera tãu bem quanto qualquer
enceradeira elétrica
À vendo i\as boas casas do ramo

\ r,Po «.•"-'¦ f-jlx \
\peT.R,oô^r 1

PÃDÜR S/l ,
Ru<. Mftdco, HM

r CONCIHIONARIOf tMClÜUVOI MKA O
DtHRIfO MOIHAl JÊ

O seu pedido de uma
experiência so.n com-
promisso será para nós
sumamente honroso.

^^^¦B^'**«'^^^''^í''í'^'^fi^^5

wjconomi/a* \m.
{( t ajuim» )W

%S A5 AMlmtAl/ÍSS

são, o cargo de Chefe de Serviço do
Preparo de Cobrança, do Departamen-
to de Rendas Diversas, da Secretaria
Geral de Finanças, com o oficial ad-
minlstrativo Ernesto Di Rago e, exo-
nerou, a pedido, do mesmo cargo, o
oficial admin'stratlvo Aderbal Albano
Prudente.

Secretaria do Prefeito
DESPACHOS DO PREFEITO:
Na Secretaria do Prefeito — SailtlB-

go Guerra e outros — á Secretaria rie
Administração; Fluminense F. C. —
ao Serviço de Teatros para Informar;
Oílclo 15S do Instituto de Resseguro.;
do Brasl! — à Secretaria ri; Vlaçfio;
Oficio s|n da Estrada de Ferro Ccn-
trai do Brasil — ao Chefe do Serviço
de Tipografia; Oficio 3.724 do Coorde-
nador da Mobilização Econômica — ao
Departamento de Fiscalização,

Secretaria Geral de
Finanças

SERVIÇO DE EXPEDIENTE
Atn do secretario geral — Foi riesi;.

nacio o escriturado extraiuiró"i
Odeti: Símio, para ter exercício no
Departamento do Patrimônio.

Despachos — Lucla Frias de Paul?
— mantenho o despacho recorrido
tendo cm visita os esclarecimentos
prestados pela Comissão Fiscal do Im-
posto de Transmissão; Manuel „"oAo
pias — autorizo o levantamento <1<
depósito.
CAIXA REGULADORA DE EM-

PRÉSTIMOS
Serão pagos, amanhã, os pedidos do

empréstimos corro pondèntes a; se.
roínter, matrículas :
7782, 28092, 13165, 40317, 14320, 28868
14858, 40881, 12656, 7456. 24724, 7874,
15609, 19339, 10392, 15220, 18201, 8875
14323, 18255, 15942, 18195, 18379, 16008.
18241, 5510, 26(110. 4955, 5124, 11223

Para recebimento da fórmula da
certidão rie assiduidade, devendo ser a
mefma devolvida dentro de qutniso
dias :

Matrículas : 21950, 17531, 8044, 4450,
22332, 1513, 13419. 1024, 15409, 7425,
31036, 11876, 11130, 1760, 28433, 10071
743l) 19434, 9286. 28440, 13268. 14222
25P77 15299 8484. 85, 8773, 18398. 1716
17338, 15878, 15900, 26632, 16373, 21134
5195,' 7157, 15823. 13197, 19016. 14380.
•J4078, 17778, 17459, 23830, 16310, 16978
30074 8358, 18351, 33252, 20379, 14629
23917, 22319, 25035, 25111, 03Í2. riSOriP.
22424 19551, 22595, 24089, 19021, 21666,
200j,' 22809, 14703, 14412, 25855.

Clube Municipal
HABILITAÇÃO A PENSÃO DO MON-

TEPIO — Na sede. central rio Clube
Municipal, à rua Álvaro Alvim. come-
cará a funcionar amanha, dos 15 às
18 horas, o pà°to de Montepio destl-
nado especialmente aos processos rie
habilitação prévia à pensão deixada
pelos funcionários municipais. A dlre-
çSo do posto esta confiada ao sr. 0:lel
Miranda, serventuário do Montepio.

DOMINGUEIBA — Das 18 iis 21 ho-
ras será realiznda hoje a primeira do-
minsuelra dançante" deste mes, com vi-
trola, na sede própria de Hadock Lobo.

Assim fala o radio
de Berlim

(3.' de Julho de 1943)
A NOVA MELODIA

Sempre foi tese clássica, di ar-
to militar prussiana quo o "ta-
que ó a melhor defesa. Procla-
maram-na em guerras anteriores;
tornou-se o lema sob 0 lual os

¦eus responsáveis desfecharam o
conflito atuo,!.

Desde alguns tempos, tudo so
alterou. Ontem, numa coníeren-
cia pelo radio, rech;iada de clen-
cia bélica, o locutor de Berlim
citou um aforismo do célebre
Clausewtisr, autor ria obra "Da
Guerra": "A posição do defensor
é esmpre ruals forte do que a do
atacante". E o coníerenclsta In-
sistiu em provar, com riqueza do
pormenores, esse preceito surpre-
endente, enumerando as perdasmais graveis que incumbem ao
atacante, as necessidades de pau-sa que, sucedem a cada etapa
vencida, e muitas outras razões
consplcuas...

Que maravilha! O livro de
ClausewlU, a íamusa bilnla dos
imiitarcn alemães, sempre con-
teve aquele aforismo. Por que nun-
ca teria silo lembrado ou aplicado?
Por que sempre o contrario é quefoi prcgauo e usado? Por que até
agora a Alemanha sempre preíe-riu a ofensiva?

A explicação é simples: náo íola ciência que modificou os acon-teclmenta^; foram os aconteclmen-
tos que transformaram a ciência.
No Inicio da guerra, os nazistaseram bastante fortes para agredir
o conquistar. Gloriflcavam, por•550, a máxima, do ataque. Agora,
premidos no recuo, atacados eles
próprios nas diversas frentes, pre-ccmzam, como mesinha mais idó-nea, a n.tdiclna da giIcsb.

8empre encontra i ova aplicoçao
a velha sabedoria do íabuilsta; à
raposa que não poude lUti.gir as
uva», f.iRe. desdenhá-la:.'.

Spectalor

NOTICIAS DO DASP

Tabela de preços para
frutas argentinas em

caminhões
O diretor da Divisão de Fomento da

Produçfto Vegetal, agrônomo Juvénclo
Marlz de Lira, aprovou a seguinte ta-
bela dé preço', máximos para as fru-
tas frescas ria .'.rgentlna a serem ven-
(lidas, nesta Ca"itâl, nos caminhões
licenciados pelo Ministério da Agricul-
tura: MnçSs — Deliciosa comum, quilo
5 cruzeiros! King Davld, 4 cruzeiros e
40 centavos; Rome Beauty. 4 cruzeiros
c 70 centavos; Glcngy]e*Red, 4 cnuel-
ros e 70 centavos; P:ras — Arenberg,
4 cruzeiros ê 60 centavos; Winter Ne-
Ms, 4 cruzeiros ¦ 60 centavos; Winter
Bartlett, 4 cru.-c;iros e 60 centavos;
Cômico. 4 cruáczlros o 40 centavos; An-
Jou, 5 cruziriror; Passe Crassane. 4
cruzeiros e 80 centavos; Pnck Trl-
umi:h. 4 cruzeiros e 80 centavos; Alen-
con, 4 cruzeiros e 80 centavos; Jo~e-
phine. 4 cruzeiros c 80 centavos: Uva,
Alméria, 7 cruzeiros o quilo. Qual-
quer reclomoçáo poderá ser feita pelo
telefone 22-7173.

dr; m. vaz de melo
CLINICA DE CRIANÇAS - Docente da
Universidade — Diariamente, ás 4 hs.
Urugualana. 86 — (Ed. Ouvidori - Ss.
509 e 511. Fone: 43-6868. Res. 27-8989.

__! N

\ A Sra, Nâo Precisa
% de Eletricidade

PiPpjLmiiMI

%M;-T PREÇO APENAÍ

jp^ 
«M50,00

e^as

O ANIVERSÁRIO DO DASP
O Conselho Deliberativo do DASP,

cm sua última reunláo, ocupou-se das
comemorações que deveráo 6er levadas
a efeito por ocasião da pasiagem do
quinto aniversário do Departamento,
no próximo dia 30 do corrente més.
CONCURSOS E PROVAS EM REAL1.

ZAÇAO
Auxiliar de Escritório IX ria Escola

Agrícola de Baroacena da Supcrmten.
dencla do Ensino Agrícola do M. A.
A parte única da prova será realizada
hoje, dia 4, às 8 horas, no Sxter-
natu do Colégio Pedro II (avenida
Marechal Floriano 80i, Distrito i-eae-
ra!. e em Barbacena, na Escola Agri.
cela de Barbacena.

Auxiliar e rraticanle de Escritório
de qualquer Ministério. Esta prova
será realizada, hoje, de acordo com
a seguinte e.cala: Candidatos de nu-
mero:, 951 a 1.100 — Tipo A, às <i
lniras, no Extcrnato do Colégio Pedro
II tavenida Marechal Floriano U0i,
Candidatos de ns. 3ul a 380 '— Tipo 13,
às 11 horas, na íiscola Remington (rua

1 ds Setembro 591, ou na Casa fidison
(rua 7 de Setembro 90i, conforma a
picltrencia do candidato.

Aimazcnista rie qualquer Ministério.
A parte 1 (Português, e Aritméticai
será 1'enllzaaa hoje, ás 3 horas e 30
minuto.', no Exlernato do Colégio Pe-
iir.i II (avenida Marechal Floriano 80).

Inspetor XV da Dlvlsáo de Educa,
çào Física du Departamento Nacional
ile Educaçáo. Esta prova será reali-
zada, de acordo com a seguinte es-
cala :' parte í — hoje, dia 4, às 8
horas, no Exlernato oo Colégio Pe.
oro li (avenida Marechal Floriano BOi,
parto II — amanha, dia 5, às 19 ho-
.aí, na Divisão de Seleção (praça Ma-
rc-chal Ancorai.

Lalmratorista VII e XI do Hospital
Central de Aer., do Prsntó Socorra dos
Afonsos e do Pronto Sauorfo do Ga-
ieâo do M. Aer. A parte I (escrita),
será realizada, amanha, às 9 horas,
ho segundo pavimento da racuiriaUt
Nacional rie Filosofia (avenida Apari-
cio Borges, 40j.

Técnico ile Laboratório XV da Po-
licia Civil do Distrito Federal do M.
J. N. i. A parle I (escrita), será
realizada, amanha, às 9 horas, no se.
gundo pavimento dá Faculdade Nacio-
nal de Filosofia (avenida Aparicio
Uorges, 40).

Lalioratorisla VII do Serviço Fio-
restai do M. A. A parte I (escrita!,
será realizada amanha, às 9 horas, no
••egundo pavimento da Faculdade Na.
cional de Filosotia (avenida Aparicio
òorges, 40).

1'iojctador Auxiliar XIV da Direto.,
ria de Armamento da Marinha do
M. M. A parte II (Desenho), será
realizada no próximo dia 6, às 13
heras, no Exlernato do Colégio Pe.
tiro II (avenida Marechal Floriano BOi.

Laboratorista Vil e IX do Serviço
d" Assisiencia a Menores do M. J.
M. I. A parte I (e.crltai será reali.
,:nda no próximo dia 6, às lü horas,
lio segundo pavimento da Faculdade
Nacional de Filosofia (avenida Aparl.
cie Borges 401. ,

Traiisicrencia para a carreira de
Agrônomo — O sr. Aquiles Aguiar
Coutinho está convidado a compare,
cer, no próximo dia 6, às 18 horas,
u DivisSo de Seleção (praça Mariicns.1
Ancorai, afim de submeter.se à pro-
vd escrita de Seleção.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Auxiliar e Praticante de Escritório,
d» qualquer Ministério — permanen.
te Radio.telegrafista da Diretoria de
Rolas Aéreas do M. Aer., até o dia i,
Auxiliar de Seleção do DASP, até o
dia 9; Auxiliar de Escritório VII do
Patronato Agrícola Artur Bernardes,
até o dia 12; Estatístico Auxiliar de
ouuiquer Ministério, até o dia 30;
Guarda Civil do M. J. N. I.i íscri.
vSo de Pollci.'' do M. J. N. I., e
Agente de P^..cia Marítimo e Aéreo,
do M. J. N. I., até o dia 4 de agos
to: Datlloscoprta do M. T. I. c, e
tio M. J. I.". I.i " Médico Lejisiiti

•Io M. J. N. I., até o dia 8 de ngos-
tu; Inspetor de Imigração do M. T.
I. C, até o dia 19 de agosto; Exa.
inlrador de Marcas do M. T. I. C,
até o dia 20 de agosto; Engenheiro do
M, F., até o dia 30 de agosto.

EM VISITA AO DASP
B:tiveram no gabinete do presidente

do DASP os diretores do Instituto
Brasileiro de Direito Administrativo,
sociedade recentemente fundada, nesta
capital. Reunindo, no seu seio, cul-
toret do direito administrativo, a re-
ferida associação, por intermédio de
seus diretores, manifestou ao ir. Luiz
Simões Lopes a sua simpatia por sua
atuação naquele Departamento, co.
rnunicando-lhe, nessa ocasião, a sua
escolha para membro da novel associa-
ção.

O prof. Bilac Pinto, em nome do
Instituto Brasileiro de Direito Admi.
nistratlvo, saudou o dr. Luiz Simões
Lupes, que agradeceu, em rápidas pa-
lavras.

m
Apartamento na Urca
por apartamento ou

casa em Ipanema
ou Leblon

Permut.a-se um bom apar-
tamento, na rua Otávio Cor-
reia, na Urca, pelo preço de
CrS 700,00, com 3 quartos,
quarto de empregada, 2 sa-
Ias, garage e demais depen-
dencias, por apartamento ou
cassi, com comodidades equi-
valentes, em Ipanema ou Le-
blon, até CrS 1.000,00. In-
formações pelo telefone
26-5271.

I
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Dicionário de verbos ingleses
A Livraria Para Todos - Rua São José, 28 - Tel. 42-5719

Conhecendo as dificuldades dos estudiosos do
idioma inglês, acaba de editar o livro

IG10NARI0 DE VERBOS INGLESES
DO PROF. EDWARDS

Este dicionário, não só ensina a cnnju-
rar em todos os tempos, tanto na voz ativa
.orno na voz passiva, como também dá uma
lista de todos os verbos irregulares com a
respectiva tradução. Após cada tempo, o
leitor encontrará um exercício escrito no
tempo do verbo conjugado e uma serie de
perguntas, as quais, sendo lidas com aten-

'ção, tornam a aprendizagem da lingua o
mais fácil possiveL

Preço em todas as livrarias: Cr$ 12,00

Amazonas
JVAt/FJ?.AG/0 DE MAIS UM KA-

V/O NO RIO AMAZONAS

MANAUS, 3 (A. N.) — Novos infor-
mes, detalham haver afundado em 15
minutos, salvando-se 34 tripulantes e
os passaeeiros, o vapor peruano "Al-
berto", vindo de Iquitcs.

Pará
CONSTRUÍDOS UM ESTÁDIO,

EM CAMETA
BELÉM, 3 (AsapresM — O prefeito

da cidade de Cametá teleRratou ao in-
terventor MagalhScs Barata, anunclan-
do a constrncSo do estádio "Getullo
Vargas", naquela cidade, por inicia-
tiva do prefeito Nelson Parijos. O novo
estádio será inaueurado no dia 23 do
corrente, tendo sido convidadas varias
autoridades.

Maranhão
EM DUFtSA DO PATRIMÔNIO

ARTÍSTICO DA CPOCA
COLONIAL

SAO LUIZ. 3 lAsapres.M — O prefel-
to desta capital baixou um decreto em
defesa do patrimônio artístico da épo-
ca colonial* proibindo a demolição ou
reforma dos prédios cujos m<rantos os-
tentem revestimento de azulejos.

Ceará
ABRIGO PARA AS FAMÍLIAS
DOS TRAPAIHADORES DA

BORRACHA
FORTALEZA, 3 iAsapre;s) — Inau-

gurar-se-á, na próxima semana, o nu-
cleo de Itaperf, construído pela SEMTA.
para abrigar as famílias dos trabalha-
dores da borracha, distante seis quilo-
metros desta capital e com capacidade
para 2.000 pessoas, pendo de salientar
ò conforto e os requisitos de higiene
de que está dotado o núcleo.

Paraíba
^PSovfr/rAAfENro dos terrí-

NOS DEVOLUTOS PARA
A LAVOURA

JOÃO PESSOA, 3 (Asapressl — Em
conseqüência da Batalha de Produção
todos os terrenos devolutos de perime-
tro urbano e das adjacências da cida-
d* deverão ser aproveitados para au-
mento da pequena lavoura.

Companhia do 3." Regimento de Infan-
tarlâ, noíta cidade, uma Interessante
festa Joanlna, que teve o compareci-
mento dos autoridades civis e millta-
res.

INICIADAS AS OBRAS DO IIOS-
P1TAL DE TUBERCULOSOS

CAMPOS, 3 (Asapressl — Tiveram
Inicio, hoje, ás obras do hospital de
tuberculosos, com a presença do pre-
íelto, Jornalistas e pessoas destacadat;
na sociedade.

São Paulo
NOTICIAS DE SAO PAULO

SAO PAULO, 3 iDo correspondente)
— Entrou em exefclclo a nova direto-
ria da Academia de Higiene Dentaria,
que ficou assim constituída: João Pn-
mavera Júnior, presidente; José Gabriel
da Rocha Mina, primeiro vice-preslden-
te; Emílio Teixeira, segundo vlce-presl-
dente; Luiz Antcnlo de T°losa Filho,
terceiro vice-presidente; Inês Altobelo,
cecretarlo geral; Ellra Schanz Grazlolt,
primeiro secretcrlo; Luiz Barra, segun-
fio secretarie; Augusto Alvares da Sll-
\a, terceiro secretario.

OS SERVIÇOS DE SAUDB
ESCOLAR

SAO PAULO, 3 IA. N.l — Foi as-
slnado, pelo Interventor federal, decre-
to que estende os serviços de saúde es-
colar ás c:colas primarias do Interloi
do Estado.

 |

BORRACHAETOS USADOS DE
ML£M MUITO J>m A ViTÓWf

Paraná

Alagoas

1/2 quilo da borracha «ntra na fabricação
de cada máscara contra gases.
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APELOU DA SENTENÇA ABSO-
LUTOR1A

MACEIÓ, 3 (Asapressl — A Promoto-
ria Plbllca apelou da sentença absolu-
toria do réu Joel Moreira de Lima que,
em 1034, assassinou a esposa, o logro
t um sobrinho, e for» absolvido no
dia 30 nelo Tribunal do Jurl. O réu,
recolhido s Penitenciaria do Estado,
auuardará o "veredlctum" da apela-
ção.

Baía
ErTUPUNnn n PACIOVAHÍNTO

DA CARNE VERPE
HAtA, 3 <A. N.l • Afim di pine-

,|„r ,Vi. eMildri» nfrfMiirlO «'i rnr.ln-
namonto ''» nrr» »'•"> "'»'" eiipUnl,
n flnniUMtrUdo ^ Abísltelmenln v«m
ri» dstermlmi au»l« »< i«mnu« n»«
nnfiem funelonur »m ceils» miir.. ti»
eirtàíl». a mídlrt» ái o«mU»erleilo «n
irará em vigor nn prAHlma •8«und».
feira.

Rio de Janeiro
noticias nr nova rmvnao

fiovA rnmmao, ioi-n;. um
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POSTOS DE ALISTAMENTO PARA
A DEFESA PASSIVA

CURIT1EA, 3 (Asapressl — Já foram
oficialmente instalados os diversos pos-
tos de alistamento do serviço de Defe-
sa Pasílva Antl-Aerea, localizados era
vários pontes da cidade.

Rio Grande do Sul
FORTES CHUVAS

PORTO ALEGRE, 3 (A. N.) — For-
tes chuvas est&o desabando sobre a
nona da cariltal, desde ontem, csusan-
do enxurradas, principalmente no balr-
ro ds Menino Deus. onde as águas do
rlaeni.. transbordando, dificultaram o
tráfego de bondes. O temporal caldo
ua noite passada foi bastante violento,
cauísndo grandes estragos- nos arredo-
res da cidade.

PROIBIÇÃO DE FUMAR NOS
BONDES

~~ A Delegacia Especial de Costumes,
tni eolabcraçlo com a Companhia Cai-
tis, vem de iniciar uma campanha vi-
nando eiltar o uso de cigarros nos bon-
cie». Inicialmente, serp.o tomada» me-
ilida* d» caráter educativo, rnm enrta-
?.es alusivos no Inconveniente que cs fu-
mnniP' ocasionam n?s veículos fecha-
«o«. conff'hcs nor intermédio da im-
prensa, etc. Depois, entfo, será prei-
Mdn termtnnntemenle fumar nos vel-
ruins de transporte coletivo, rominar,-
do-sc penas e multar aos Infratores.

Mir?as Gerais
"SEMANA PO FAZENDEIRO"

BBLO HORIZONTE, 3 IA H..l —
riMitn lá podí-ie afirmar que maif de
I cnn in-.-fndpiros d» tfdoi os munlçl-
nlr« mineiro» narilcliinrãn 'In l* trndl-
íi-rini "8«mana do paiendelro'. d-. Rs-
pol» Ri"i>-'inr d" Avrleultura r V*»tr>rl-
pnrln d» VIWK K'1* »fi" havsrs du-
rnnt» » "frmsna" ums P.xpnslçfln Gemi
ri» ISncnl*,

Mato Grosso
ntcuPKHAçm "* tioitnACiiA

UHADA
fTIIAHA, 3 (A IM - n-iill»'».-".

fiiii*w, no DcpafUrriínln üsianuai d'
lmtit»ii*s i Pfffiadaiida, Imporianis f-
iiiiI6'i paru a r*?t»fn»rneA*i <1' horiarh»
iU»<1ii, ni».il'n'»''i l|M« »•'* "l"l»i r>rlfM<
l*n> M*t» l,«»!''i lÜiCIlPIr» M" A»«l«-
1W,» TiiltS'Sln ;'»Hf ""' 'iMficllilini-
II, el»(i|ill»i i<»in (iriSMif*! * lülill'»-
liia int)»* «nicclcrtn t n fép»»t»tl-
Hll» A* KHM>f\ J1>-.*lnprtl'n' A >•""»
n| f*|ts p«l »ff'i!»l»«, l*»flrt'i >lil" !«»¦

Ill<j|ljn» |KPHli"l' \mt* í« #»!<!'«> •) •>*

• '-¦' ••iwm ifi*i«'f tiHtnHúti* rtt 6ot'
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Para fabricar um flutuador salvavldaS são

precisos de 7,5 a 45 quilos d* borracha.

Em cada carro de assarfo se empregam

perto de 140 quilos de borracha.

As forças armadas das NâçSes Unidas precisam de borracha!
Nas esteiras dos tanques, nas botas e roupas impermeáveis para
tropas de desembarque, nos uniformes de vôo dos aviadores, nos
carros de assalto, nos bombardeiros e em mil e um instrumentos
ou peças usados, direta ou indiretamente, para a guerra, consomem-
ie, atualmente, imensas quantidades de borracha.

A Comissão Nacional de Borracha apela para o patriotismo
de todos para que contribuam com todos os artigos de borracha
usados e imprestáveis, em prol do esforço de guerra das Nações
Unidas. Entregue seus objetos velhos de borracha no posto de

gasolina mais próximo da sua casa. Os pneus e câmaras velhos,
cujos possuidores os desejarem vender, serão adquiridos a preços
estabelecidos. Contribua com sua borracha velha!

COMISSÃO PRÓ CAMPANHA NACIONAL
DE COLETA DE BORRACHA

com a cooperação de

ANGLO MEXICAN PETROLEUM COMPANY LTD.
ATLANTIC REFINING COMPANY OF BRAZIL
STANDARD OIL COMPANY OF BRAZIL
ME CALORIC COMPANY
THE TEXAS COMPANY ISOUTH AMERICA) LTD.

I 
—, ,., ¦—¦ ¦¦ . *—• .«.MMIMlf

826 quilos de borracha entram na fabrl- |
cação de um bombardeiro pesado- I
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Associação Brasileira
da Homeopatia

CtNTENAKIO DA MORTE DE SAMUEL
HAHrfSMANtt

A Associação Brasileira rie Homeo.
t..,tia vai comemorar s passagem do

centenário ria morte de Samuel Harme.

£RT„ o tündador da homeopaU» com
«, realização rie varias *°}em™ú%n$.
v;cas, durante uma semana. ;A 

comi?.
f»,- organizadora esta constituída^ dos

dr . Duque Estrada, Caislo rie ».Bie».
o. j. Volmer e Amaro Azevedo.

iniciando a Semana Internacional de

Humeopatla, embarcaram, ontem, paia
São Paulo os homeopatas cariocas,

orde permanecerão por dois tog
observância rio programa organizo
relns homeopatas paulistas.

Faz parte rio programa comemora-

tive o seguinte :UILC . .
Recepção, pela manna na

,,, —;—i ———

F. c. b', rios homeopatasDif 9 —
cure ria E

^nií^io - As =n hf'raí' ""^ '"¦

,.„e no salão rie musica e conlerenoe»
d»'Associação Brasileira rie I"»fl"ns3,

em regoaljo pela fundação cia Asso-

Leão Brasileira rio HomeopaU., •»

íítcS Pan-Americano, e PJKanizada
Slla sra. Corrtba Marques Porto « pefc>
VrWeb musical Henrique M»W»«-
,' ; o rir. Huberto Rohden-U"

^conferência sob o título cnaio

« «Medicina-. iTrajc oe passeio). .
Ai, n -- ^ li horas '¦ r"m"u" B0-

^^sconcettinfl^o: 
con-

&h*rto. Teixeira Nova.» tarrnjeêo.

^ »?*&»..7»* çardo,
íSé Vicente Martins a Nilo Calio

ponUri» «o cemitério de São Fran.

5S"»»«« ^i, n \od,í^e^
fe «ao* 3». Vs. 

queiraSi- silva e Amaro Azevedo. Encontro

ft portão Principal, com II minuto»

^^íía.hol»« - Almoço de roníra.

i.^l»çao oíereçldo aos homtci

paulistas no Clube Gin.

'Ux"'lS hora. - Visita ao Parque da

^VVT- Vl^ «õs estúdio.

íM&l db Brasil om com,.

„om*n ao sexto aniversário
HbrtU"òr». •- Oferecimento
homeopatas paulistas e repr
da-imprensa de uma lunçio
tro Reíin».

O INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE O BRASIL B, OS ESTADOS UNIDOS.

VJrldéndoainn convite do governo norte-americano, 'W™**'!.*'

Ziol Unidos, tmdo viajado pelo "clipper" da Pan 
f^^^X^*

an Ncliemias Guélros. professor .da Faculdade de Direito do R c, . 1 en

Sardinha Xavier da Silveira, especialista em cirurgia da, glândulas At se-

3?I»tfrn«; e «aróói Augusto EnríeUi. diretor do Instituto de. Biologia e

Pesquisas Tecnológicas do Estado do Paraná. A gravura mostra, da esguer-

da para a direita, os drs. Enrietti, Nehemlas Gueiros e Xavier da Silveira,

após o desembarque no aeroporto de Mimai, a caminho de outras cidades
dos Estados Unidos. 

NOTICIAS DO EXÉRCITO
(Conclusão da S." pagina.)

SõíífíXR&l
SlLCLRTinCOESi

Nio obstante a iranrlc e sempre c.esrente d fusão do nosso ornai nn, meios
administrativos e. em todos o» circulo» sociais. "Lu* , «rual . a conhecida
. modelar orcanliaçSo de recortes de Jornais, encaminha dlar amente as

queixa» e reclamações que aqui aparecem ás autoridades ou Instituições as
quais «»• cia» dirigida» pelo publico.

a»
FüllU-

tia "VOZ

aos
ntanteí

no Te»-

Com a Diretoria Geral
dn fazenda

16.36c PAGAMENTO DE APOSEN-
TAPORIA -- Aposentados ex-

oficio na carreira rie condutor rie trem
da Central do Brasil, pela auminn-
tração aluai, não receberam ainda os
vencimentos correspondentes ao exer-
cicio de 1942, embora estejam r.ce-
bendo, em dia, os rio corrente exer-

'ciclo de 1043. Pedem, assim, uma
providencia no sentido de lhes sír
pago aquilo a que tèm direito, no
exerolclo do ano passado. — 4-7-343.

Com a Saúde Pública

Instalada a Associação
dos Servidores Civis do

Brasil
Tm ...são realizada na tarde de

.«ía-felra ultima, no salão nobre do
ínsitutn Nacional de Mnslca, foi lns-

íílVia aolaaomanu, ao mesmo tempo

nu, tornai posse a sua P"m«ra dlre-

rori» eleita, a Associação rios Serviao
res Civis rio Brasil;

A solenidade rie instalação da Asso-
»|di-la o sr. Luiz Slmes -Lopes, pre-"ri 

-a o sr, LUIZ üSimftes Lopes pre-"dente 
do D.A.S.P. « presidente de

honra da novel associação, que usou da
palavra dizendo do significado da
le,u q«e representava a concretiza-
não de um velho sonho de todos os

servidores públicos. Outros oradores-se
seguiram, tendo o escritor José^ Lins
<-i Re.o pronunciado nm rápido dls-
curso sobre ar finalidades da A.S.C.B,
, o maestro Villa Lobos nue. em seu

' 
fls-urso propôs a realização de um
concurso para a escolha ria letra e mu-
«rica nara o -Hino rios Servidores Cl-
v(s" Antes rio ser iniciaria a parle
musical do programa, falou ,> sr. João
Carlos Vital, presidente rio Instituto de
Resseguros do Brasil e presidente da
nova Associação.

Enccr i'ria a primeira parte, teve íni-
cio o programa musical orge.nir.ar.rio em
colaboração com a pianista Ana Ca-
rol'na « com a cantora srta. Nadir de
FiíUelrpáo. •• ,

O jnlÃo "Leopoldo Mlgue , do Insn-
luto 

* 
Nacional de Música, estava re-

pleto nolando-se chefes de serviços
no= diversos Ministérios, diretores de
órgãos autárquicos e altos funcionários
municipais,

16 366 VA,'A INFECTA — Morado-
res de Quintino Bocaiúva re-

clamam uma providencia no diretor do
Posto de Saúde rie Madureira, no stn-
tirio de sanear uma vala existente
na rua Duarte Teixeira. Todas as los-
sas da citada rua despejam uara a
mesma vala, exalando dali msupor-
lavei mau cheiro que ameaça a saúde
de qm.ntos residem na clrcunvlzl-

4-7-943.nham.ii.

16.367 QUEIMA DE VÍSCERAS E
PENAS DE AVES — Mora-

dores da rua General Pedra queixam-
.se rio i.buso freqüentemente praticado
pelo proprietário de um negocio de
penas de ave», sito à mesma rua n.
174, que ateia fogo nos montes rie víí-
ceras e penas Imiteis, produzindo es-
pes.sa fumaça o Insuportável mau chei-
ru qu'i penetra nas casas vizinhas
ameaçando a saúde dos moradores. —
¦1-7-043.

16 .'!()S NA0 nEVEM FUMAR,.; —
Reclama um leitor contra o

hábito inconveniente de alguns pa-
delros o açougueiros que 1 uniam ei-
garros nu charutos enquanto servem
aos fregueses pão ,e carne. — 4-7-943,

Com a Policia

16.365) MENORES VADIOS — Os
moradores dos prédio» ns.

332 a 356, da rua Silo Luiz Gonzaga,
em São Cristóvão, pedem uma provi-
ileiicla contra u abuso da tini grupo
cie menores vadlos e mal educados que
praticam depredações, sobem no tolha-
cio rins casas, soltam papagaios e res-
ponclem em termos rie baixo calão
quando advertidos. — 4-7-943.

Aos Nortistas
A M-ROLA nA CHINA comunica
-fqtic rffbeu mandioca, puha, goma
fre»ea, mantiizá, fnbã para cusem

— diverso» doce do Norle.
ISO _. «RUGBAIANA — 130

rie n. 1.436, silo á rua Goiaz, de que.
lendo (Pito uma representação ao di-
retor rio S. A. E., em 18 rie agosto
rie 1942 ", mala tarde, encaminhado uni
requerimento i,ii. 12.4161 ,1 mesma au-
toridade, ambos os documentos fica-
ram, r.-.e «jrora, sem resposta.

Aleija ••; referido .senhor que, tanto
a répre.-icn-.íifáo como o requerimento
subsequente íe relerem ao faio de não
haver aquela repartição ciarln uma
certidão ae quitação rie consumo dágua
ao anterior proprietário do prédio, sr,
Emílio Semeau Correia ria Silva, e que,
entretanto, ao comprar o referido lmo-
vel, vpriíicou, com surpresa, não ha-
ver Ri! pena riasua, embora lot.ve pago

imposto devido.
Dianle cio silencio rm face rie tão

estranho lato, o queixoso pírie a quem
de direito as necessárias providencias,
— 4-7-943.

6'0/fi o Ministério tia
Educação

«fi *i7 l VARIEDADE KL UNIFORMES
NOS COLÉGIOS rARTICpLA-

RES -- Escreve-nos um íeitor riscia-
mando contra a variedade rie unilnr-
mes exigidos pelos colégios partícula-
res. São. em geral, caríssimos e mui-
tos rios pais cie nlunon lanem sacrin-
cios imensos para atender a tais exi-
genclns. Em geral, exigem, alem do
uniforme de brim kaki, outro rie gani,
sem contar os emblemas, roupas cie
esporte e ginástica. Coin u encareci-
mento de todas as utilidades, satis-
Inzer ns exigências dos colégios nar-
tlciilare» quanto aos uniformes cons-
titue sacrifícios que nem todos cs
pais estão em condições de íazé-la;
Não é sri o ensino cuiú mantido pelos
colégios. Os uniformes são caríssimos.;
Seria conveniente — acrescenta — que
o Ministério ria Educação determinasse
a exigência de um sé uniforme, dite-
renclando-se os colégios por um ais-
tlntivo. — 4-7-943.

Com o Ministério do
Trabalho

16 Wi UM ArEI'° — Operaria» qun
trabalham na Lavanderia

Confiança, á rua Senador Furtado,
n. 61, julgando-se sacrificadas nn ho-
rario de trabalho que vai alem dos
limites rio regulamento em vigor, sem
a remuneração correspondente, apelam
para a Divisão de Fiscalização. —
4-7-943.

Leão Coimbra Gonçalves, Rui GigUnt!
rie Barros, Adelermo Alvarenga Fiihi»,
Henrique dos Santos Fonseca, Done
Isidoro Israel Stoisemberg. Maurício
Dourado Lopes, José Ferreira Soare»,
Mai ros Ramos domes, Antonlo Au-
gustõ iíp Mc'.,-> Mouzinho, capitão ria re-
serva Lucas Bouteux e ainda 5°». te-
nciit^s' Paulo Dncnrnso Filho, Valdç.
mar rie Sousa Matos, Luiz Raimundo
Tavares rie Macedo, Acncio Fernan-
des Martins Correia Júnior e Dnoinal
Torre» Homem.

O COMANDO DA FORTALEZA
SANTA CRUZ

Recentemente nomeado, assumiu', an-
te-ontem, o comando do 1." Grupo de
Artilharia de Costa o Fortaleza Santa
Cruz, o tenente-coronel Henrique Sa-
rior.k de Sá, cargo esse que lhe foi
transmitido pelo coronel Osvaldo Nu-
lies dos Santos, nomeado para coman-
rinr a guarhlcno de Saiilos. e sendo,
por esse motivo, transferido rio quadro
ordinário para o suplementar. O ato
rpvestiu-se cie simplicidade, tenrio sírio,
entretanto, observado rigorosamente o
Regulamento do continências e SI-
nais ria Respeito. O coronel Nunes rios
Sriiio;. perante a tropa formada, (ez
ler a sua ordem do dia, na qual, rir-
pois de passar em revista a sua longa
administração, louvou os seus antigos
comandados. O novo comandante.
usando ria palavra, rèlerlu-se aos me-
ritos rie seu antecessor, que respondeu
agradecendo. Por último, houve o des-
file ria iropa. em continência.

NA DIRETORIA DO MATERIAL
BÉLICO

Apresentaram-se, por diversos motl-
vos. os seguintes odeiais: teiientes-co-
roncis Luís Antônio Bltencourf e Isaac
Veiga, maiores Harcldo Tavares ria Cia-
ma Rain'nrio Campeio, Ives ria Fon-
seca da Silva, Agenor Marques, Jus-
celino Camilo de Almeida, Jorge Fox
Saladlno de Argolo Silvado e José Car-
neiro óa Rocha Menezes, capitães Ro-
berto Correia. Alfredo Bruno Gomes
Martins e 2.a tenente Decio Tavares
Ba.stos. <a reserva.

 Por terem sírio promovidos, (ira-
ram ariirios os majores Pedro Ascenção
e Jorge Fox SalacUno rie Argolo Sil-
vado.

NA DIRETORIA DE SAÚDE

Por diversos motivos, apresentaram-
se. ontem, os seguintes oíicinis: coro-
nr'l dr. Alcides Romeiro ria Ro:;a. ma-
Jores drs. Augusto Marques Torres e
Ismar Mtitel, capitã-o elr. Paulo de Oli-
ve'ra RibPiro e I.Os tenentes drs. Ca-
milo Borges cie Castro e Luiz rie La-
errria Werneck.

SOLUÇÃO
FUNÇÃO

DE
DE

CONSULTA SOBRE
IDENTIFICADOR

Tendo o quadro .do pessoal rio Ser-
viço ri» Identificação do Exército con-
signado um cabo Identificador por uni-
rinrie o comandante da 9.a rtegiáo Mi-
litar, general Mario Xavier, consultou
•'se entes cabos serão acrescidos aos
efetivos atualmente cm vigor nesta Re-
r-ião Militar c que 05 não consignam
naquelas ¦unidades, ou se preenchem
vagas no efetivo cilaclo. embora sejam
identificadores. Em, solução, declarou
o ministro da Guerra, por aviso n.
1.638. d" 1 rio corrente, que não há
necessidade d» aumento rie efetivo. As
unidades sediadas nndç náo pxista Pos-
lo cie Trientilicnçáo, nem Gabinete rie
Identificação ou Chefia do Serviço rie
Identificação rio Exército, devem atri-
buír a um rios cabos, ou no cabo da
respectiva Seção Mobiliznrlorn, a fun-
cão de identificador, alem ria que Já
tem normalmente, fazendo, pnra Isto.
o n»ce'sárío estágio a que se refere a
letra d do artigo 2.0 dn Regulamento
para o Serviço de Identificação.

CRIADA UMA OFICINA DE
ALFAIATES

Nas rua*
esquina ria

Z^caspa!.
X CABELOS
/IRANCOS!.

íoçtòXAMBU
^•«»1 0RAMCOS OV ORtiAlHOf
í«t>tT*M « toâ CÒO MlllPai
»*»«af» * fSAtPt (IDO í,AHh*t llf>0

r
BOMBAS
BERNET

FABRICA
IVJATOSO - 60

RIO

16.370 ALGAZARRA -
Fllomena Nupes.

Mario Hue, Estação de Rim
unem-se a noite numerosos Indivíduos
quo fazem grande algazarra, proferem
palavrões, cantam sambas Imorais e
dirigem pilhérias ãs moças e senhoras
que- por ali transitam. Acrescenta aln-
ri» o autor ria presente reclamação que
«parecem, também nas proximidades
daquele trecho, alguns casais em a ti-
tudo Inconveniente, que colocam os
moradores em Situação de constrangi-
mento. — 4-7-1)43.

lfi 371 KOUHO» FREQÜENTES —
Moradores da rua Manuel

Leitão, nu Tijlica, pedem h atenção
das autoridades policiais pnra os ire-
quentes turlos praticados mi mesma
rua, c»ntaiiriii-S8 entre OS ladrfies nu-
merosos menores que. a pretexto de
pedir comida, peneiram nas casas para
roubar. — 4-7-U43.

16 372 ' EXAMB "E MOTORISTA —
Queixa-se o sr. Isanc. Cotl-

nliola de que. lenrio-.se submetido a
inspeção de saúde no Gabinete Mé-
dleo da Policia Civil desta capital, no
dif. 10 de mato p. passado, como can-
dldnto a Motorista da referida ¦ re-
partição, foi reprovado simplesmente
por não ter o peso correspondeu!» ã
altura, Isto e, por pesar 54 quilos,
medindo lm.70. Entretanto, encontra-
ae em perfeito eslado de saúde, con-
form» atestado que Juntou no processo
e enviou posteriormente documento
idenlieo no chefe rie Policia, rie quem
espera uma solução em seu favor. —
4-7-B43.

Com o Ser riço de A finas
« Esgotos

16..173 SEM *ESpOSTA — <3uerxa-
s» « sr. Luiz Antonlo da

Oliveira, atual prnprletnrln do prédio

CONTRA O...T1FQ E COLI-BACILO...
ANTE-POWE A CARANTU ABSOLUTA DO

ESTERILIZADO!» BRASIL
SALADEIRAS, MORINGAS, FILTROS, ETC.

v. SOC. MERCANTIL FERRAGENS, LTDA.
Rua Gmcalr» Lado) 21 • Fcnti 43-7405

Com o Departamento
de Obras

1 fi 17fi ATOI.EIROS PREJUDICANDO¦"-" v o TRAFEGO — Na rua Con-
tolhelro Junqueira e Llmile de Rea-
lengo, formaram-»» dois grandes atu-
lelros que estão impedindo o trafego
d* veículos, principalmente dos cami-
nhoes, que se destinam ao Mercado,
carregado» d» verdura, legumes, lenha
• carvão. Estes atoleiros têm ocasio-
n»do acidentes, inclusive um de con-
seqüência» funesta», reclamando o falo
providencias de quem da direito. —
4-7-943.
1fí'{77 BNORME BURACO IMPE-

DINDO O TRAFEGO — Mo-
radorea da rua Marechal Cantuana,
na Urca, pedem uma providencia ã re-
partlç&o competente, no sentido de
mandar aterrar um enorme buraco
aberto no calçamento da referida rua
que podo ocasionar acidente», consti-
tulndo também embaraços ao tráfego
de veículos. — 4-7-943. 1 ,,

Com a Inspetoria do
Tráfego ,-r

1 a oro PARADA DE ÔNIBUS — Ha-
via no Inicio da rua Joaquim

Palharee — escreve um leitor — quase
Junto a At. Francisco Bicnlho, um»
p»rada de ônibus que foi transferida
para outro local, alem da rua Figueira
cie Melo. próximo ao Centro de Saúde.
Ests é a parada mal» próxima da zona
norte pira quem vem de Barão de
Maná. ohegando de viagens longas nos
trens da Leopoldina. O percurso é de
cerca de um quilômetro, para atingir
a parada de ônibus existente no local
referido. Seria razoável — acrescenta
_ que se situasse a referida pnrarin,
de ónlbu» em ponto mais próximo da
Av. Francisco Bicnlho. — 4-7-943.

Com a Sociedade Propaga-
dora das Belas Artes

ICÍTO FALTAM OS PROFESSORESxu.oio __ Reclamando que alguns
professor'» do Liceu de Artes e Ofícios
faltam constantemente ns nulas, com

prejuízo do ensino, alunos rio mesníc
estabelecimento dirigem um npelo a
riireçfto no .«ent irio rie remover tais
irregularirinrles. -- 4-7-943.

CRISTINA
pimiiHin «• canlorit pruXlsalonai,

Tel. 4Í-MI1.

Dr. Paulo Nicmeyer
(inir.i.iA (.r.RAi
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Segundo declarou o ministro da
Guerra, por aviso de ontem, (icou crie-
da uma oficMia rie alfaiai es Junto no
Depósito cio Material dp Intendencia
da 8.n Região Militar do Belém rio Pa-
rã. com a seguinte constituição: sar-
geiito artífice 1; sargento contador li
cabo contador 1; soldados artífices 4;
soldado auxiliar 1. As disposições cm
vigor atinente às Seções Comerciais
dos E.M.I., deverão ser observadas em
tudo que for compatível com os traba-
lhos da novel oficina.
EXONERAÇÕES E RECONDUÇÕES DE

OFICIAIS NA ESCOLA DE ESTADO
MAIOR

O ministro ria Guerra resolveu exo-
nerar das funções de instrutor ria Es-
cola rie Estado Maior, onrie SSverão
permanecer até 31 de Julho do corren-
te ano, o coronel Floriano rie Lima
Brniner os tenentes-coronels Amaur)
Kruel, Aurélio Alves, rie Sousa Ferrei-
ra João Batista Rangel, Armando VI-
lanova Pereira de Vasconcelos c o mn-
|or Aníbal cie Andrade; e reconduzir
ao cargo de instrutor do mesmo esta-
beleclmento. onde elevem ter exercício
até 31 de março rie 1944, 0s. tenentes-
coronéis Alceblndes Tnmolo dn Silva,
Elias Americano Freire. José rie Melo
Alvarenga, Armando Batista Gonçalves
» Arqulminlo Pereira.

MOVIMENTAÇÃO DE OFICIAIS DE
ENGENHARIA

Por determinação do ministro da
Guerra, passou para a condição de adi-
do á Diretoria de Engenharia o tenen-
te-coronel Osvaldo Ferreira Guimarães,
por ter sido extinta a Comissão onda
se achava servindo. Esse oficial sjipe-
rlor vai ser classificado. O capitão
Antônio Almeida, foi designado para
fiscalizar a instalação de ar condicio-
nado na 14.» enfermaria do H. C. E.
Por diversos motivos apresentaram-se
ã referida Diretoria, os seguintes oíl-
ciais: majores Raimundo Teôlonio de
Morais CJundros, Mirabenu Pontes o Fe-
lipe Henrique Carpenter Ferreira, ca-
pitão Floriano Moller e 1.° teu. far-
macéutico Renato da Silva Freire.--
O major Afonso Augusto de Albuquer-
que Lima, por motivo rie sua apresen-
tação o capitão Antônio Homem de
Almeida assumiu Interinamente a che-
fia da 3.a subseção rin 4.a seção.

NA PRIMEIRA REGIÃO MILITAR

Foi designado o 1." tenente dr. Hpr-
bert, Dias Gaspar, cia l.a F.S.R., para
substituir o seu colega dr. Iturbtries
Gouvea do Amaral, na presidência ria
Junta Militar de Saúde daquela uni-
dade.

— Forom transferido» de adido» «o
Grupo Escola t Regimento Sampaio,
respectivamente, pnra o T-l.° A.. A.
Aéreo • 3.0 R. I.. as clnsslficaçôes dos
aspirantes .médicos estagiários drs.
Welmar Castro e Silva e Mário Cae-
tano d» Silva.

 Por diverso» motivo». »preíent,a-
ram-^e os seguintes oficiais dn reset-
va: capitão Luiz rie Souza Aguiar. 2»s
tenentes Rui Giglioti ri» Barros, Hen-
rique dos Santos Ferreira, Maurício
Dourado Lopes, Abelardo Alvarenga. Fl-
lho. José Ferreira Soares, Dorlo Isido-
ro Israel StOliemberg, Dmiilo de Souza
Leão Coimbra Gonçalves, Pnulo Darco
Filho. Drlovnl Torres Homem, Vnlrtc-
mar rie SoUía Matos. 1." tenente Aca-
cio F. M. Corroa Júnior e nspiraiioi
,lnrl Culabano; a ainda ,0 capitão Lu-
eus Bouieux.

ATIRADORES EXCLUÍDOS A BEM
DA DISCIPLINA

Pelo general ?«I»urlrlo Carriosn, co-
nundnnte ri» 1.» Região Militar, Juram
^x¦'i^]l^r>« on,í*'Ti * b-pm d* tlUcípllMii
n» »'ir»riorcs pertcnr»nt"r an« Centro»
rie Tn»'ruç.'>p» *halxo. rie conformldaie
enni e iinr»ij. 1." do «rt. .11. do He-
gulsmento ruscipiiunr rio Fuéinto «Io
'nm ri« Ouerrn Jl Corn-ir ri"' Riinto»
Vieir» Jm.f Monteiro flobrinlm, Ltll«
Fernando Bratin», Jcf* flammeri» c
Orlsnrto Hirrrto Oulmnrf.es, por »<¦
conduzirem m»l n«rci«-l» T.CJ e 'rti
pilbllco, riepoi» tle terem sHo vãrl»»
íí=jm «rivcititlo» pelo nargenin-lnsirii-
tnr, incidindo a»»tm n"1 n», l, I*. 19.
'JO. Ti Si » *« «1" »l' 13, combinei"
com « n. I rin i t" ri" «rt, I», "idn d"
KD.t; d» E I M 4«ã Jnriit OtlM
1 fiei.d pnr t» |)»rl»r dp -.uorio incm-
íppifiit» itífitfinri'' ralavr»' ri" b«.*u
eèil.n i.HrWn'!" S • ¦, tri iv.'t li- 111 e
li' ii>. >¦• l' '"iji ». »j«i-*ri'e« i"'
„, | 7 « 1 , :o ,", 1 1 ' . , • ' "

.; : f U T ri» n 1 M ' ¦¦' '¦¦
. , ... ¦ . >..,, 
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ça, trabalhar mal, Intencionalmente,
na instrução, rii.rigir-se de modo ries-
respeitoso ao instrutor e ofender a mo-
ral e os bons costumas com gestos ob-
cpnos. incidindo asoiin nos ns. 18. 19.
20 94 e 99. rio art . 13, com 05 agra-
vantes dos n». 1, a. 3, i e l», rio i 3."
do art.. 16, tudo rio R.D.E.

DEIXOU A CXGENHARl* O CORONEL
MORAIS CARNEIRO

For ter sido transferido, » pedido,
para a Reserva de !'.« eln:se. foi desll-
gado; ontem, de adido a Diretoria rie
Engenharia o coronel Flrmlno Fernan-
rio rie Movais Carneiro.. A seu respettu,
o coronel Mario Perdigão, que esta res-

ponriciulo pelo expediente daquela Dr-
i-etoria ter. consignar, em boletim in-
trrno o-seguinte louvor:" E' com pro-
liincló pesar que vemos o afastameniu
rio convívio diário ri0 distinto câmara-
ria trabalhador infattgavel, Int.rllgen-
ria preTilcglarin. possuidor de uma at -

vldade profícua, serviria por uma. ri-
siri» norma rie -honestidade, que pos
cerca rie trinta anos deu o melhor do
sen esforço ao -Exército.

Galgando os postos rie Major e CO-
remei'pelo principio rie merecimento
quê sempre traduziu o seu indiscutível
valor confirmou a brilhante tradição
,ip spu saudoso progenitor a quem es-
tavamos acostumados a admirar e ies-

peitar como militar e como m««" ¦
Possuidor de uma natural mooestl»

que esconde o seu verdadeiro mérito,
S Coronel Morais Carneiro * digno rie
admiração pelas qualidades morais, ln-

teleçtuals e pela tina educação que pos-
MForcado 

por motivos rie saurie. que
nn momento impediam dedicar-se m-

telramehte a sua amaria profissão, pre.-
feriu Interromper a carreira, em,-que
sempr» se destacara, a ricsemnenha-l«
com mediocridade ou sem brilho, mes-
mo por pouco tempo.

Rétfranao-se ã vida particular, aln-
d» poderá prestar ótimos serviços; a

Pátria, tão logo o seu organismo ainda
ria Jovem vença a moléstia que o alas
t.,u ria atividade. B então, quer no

Eiército, se ainda vier a ser convocn-
S quer na vida civil, hn de eontl-
iiuar ns b-ilhsnles tradições que ebU-
«oV acostumados a admirar no com

panhejro e no chefe que ora se des-

Peí8'" DENTISTAS CHAMADOS

Estão chamados os dentistas que con-
rluiran o Curso de Emergência para
e e,tr rie inspeção rie saurie na Junta
Militar da Diretoria rie Saúde do, Exér-
ciio por terem requerido estagio ou

nomeaçfto, os quais deverão compare-
cer nos seguintes dias; .

Dia S •- ãs 13 horas — Albeito l in-
|.o Loureiro. Arauliz Sother. Augusto
Tltrí ri" Oliveira Lemos, Brasllio Fe-
ilpe Brétz, Fianclsco de Almeida Gua-
raciaba. Genesi0 de Queiroz Por o
Gustavo Macl-orio de Almeida, Hélio
Leite Guimarães, Joaquim de Mag";
Ihães Santeiro, João Crisóstomo cie
Freitas. João Evangelista cie Lima Ju-
mor, José Go.ioy Filho, Michel Anto-
mo Courl. Osvaldo ria Silva Vizela
p Paulo rie .M'-i;querque.- 

ó1?l 7° _. às 13 horas — Raimundo
Rodrigues, St:ilen Severino rin Silva,
Valriemnr Piacntini Eyer, Álvaro Ro-
saclas Fernandes, Alvlno" Schwab, Al-
lair Lima Torres, Amaro Silvestre Pe-
¦pira rie Araújo, André Cavalcanti oe
Araújo, Bertbelot Terra Franco, Er-
nai-!'. 63 Souíh Carvalho, Genuifo Hfr-
cilles Pinto, José Gonçalves cia Luz,
José' de Paula Gomes. Raimundo No-
¦ ato Gomes e Rubens cIp Oliveira Viana.

"CASA 1)0 SARGENTO"
Solicitam-nos a publicação do se-

S "O Qif.dro Social foi. nn última ren.
mão de sua Diretoria, P'ir pmposta rio
lo saifenlo Luiz Gonzaga Sobreira,
presidente dv Casa. acresridn rio.s sar-
gmtos abaixo, portenccni.es eo 3.° Ba-
laihão do 3.° Regimento cie Infantaria,
aquartelado em Campos, Estado rio Rio;
segundos sargentos: Vítor Cláudio Mar-
tins Artur Bernardes Filho, João Bn-
lista da Silva. João Zito rios Santos
p rins terceiros ditos: Te»dorie.o Nunes
ria Mota. Valdemar Pereira. Roberto Di-
niz Hir;o de Lima Fernandes, Joel Hi-
lario ria Ro??, Nelson Hanzen e Abel
Almelria Barreto. Na mesma reunião,
por proposta rio sargento João Batista
Soares, pertencente ã Diretoria rieTto-
tas Aéreas dn Ministério da Aeronau-
tira. foram aceitos como sócios os ler-
uelros sargentos- Mario Borges de Cas-
irn, Francisco rie Brito, e Nelson Ma-
charla de Aguiar."

mmmmmmmmmmmimm»mwm»WBmwéti'^MWmMt ¦ Aparelhos de iluminação
em todos os estilos
Corrêa, Seita <t Cia.
Av. Mem de Sá. 101. -

Tel. 22-6700
DESENHOS F. ORÇAMENTO1:, SFM

COMPROMISSO

BANDEIRANTES PAULISTAS VISITAM O DIRETOR GERAL DO DIP. —

Uma caravana de bandeirantes de. São Paulo, composta de elementos filia-

dos A entidade ligada à Federação das Bandeirantes do Brasil, esteve, on-

tem, em visita ao tenente-coronel Coelho dos Reis, diretor geral rio De.par-

lamento de. Imprensa e Propaganda. Durante a visita, alguns dos seus mem-

bros tiveram ocasião de diier no tenente-coronel Coelho dos Reis os objeti-

vos de sua e.rcü'-srio no Rio. Ontem mesmo, às 19 horns, ru bnnfíeironfej

pnu/isíni regressaram a São Paulo. A gravura fixa um dos aspectos da
visita ao diretor do DIP. 

NOTICIAS DA MARINHA

Numerosos militares da Armada con-
cluiram cursos nos Estados Unidos
Em Miami e Nova York prepararam-se para o me-
lhor emprego de caça-submarinos — Foi conce-
dida a Medalha da Vitoria a um ex-marinheiro

O Sindicato dos Lojistas
e os Bônus de Guerra
Em sua reunião clç 1.° do corrente,

resolveu a Junta Governativa rin Sin-
clicato dos Lojistas promover, por pro-
posta do sr. João Palm 'rie Menezes
Câmara, rio patrlômnlo deste, a aqui-
sição de obrigações di guerra no valor
de cinquenta mil cruzeiros 
iCr.$ 50.000.001, cooperando. assim,
com n oportuna campanha em prol da
colocação' desses títulos, inteiramente
preferenciais do ponto de vista do pa-
triotismo brasileiro.

Desejando emprestar certa solenlria-
de a essa Iniciativa, orno expressão
que è ria colaboração de uma classe
por intermédio rio seu órgão represen-
tntivo, resolveu a Junta, por proposta
rio rir. Hugo Carneiro, comparecer in-
corporaria ã respectiva secção do Ban-
ço rio Brasil, para realizar essa opera-
ção, cujo significado deseja realçar.

Conforme comunicação enviaria pela
Comissão Nnvnl Brasileira em Miami
ao almirante Henrique A. Guilhem,
ministro da Marinha, concluíram, com
integral aproveitamento, os diversos
cursos e instruções atlnentes a equipa-
mpntos rie c-ça-submnrlnos vários on-
iros militares ria Armada, que se en-
contraiu nos Estados Unidos estudando
a técnica moderna para a perfeita
aplicação dncinele lipo clp navio nn lula
contra os .submarinos rio "Eixo". Os
aprovados agora sf.o os seguintes:

Instrução rie Operador rie Som no
Sub-Chaser Tralning CPiner, rie Miam!
— Segundo sargento Francisco Asslz
rie Limn>: cabos Antônio Luiz da Silva
e Dagoberlo rio* Santos Macedo, e ma-
rlnheiros Rubem Cabral de Araújo,
Eduardo Agostinho Antas. Ivon Jonarri,
Wilson Zlmerman. Joaquim Brasil da
Fonseca e Frederico Guilherme Fran-
co de Sã.

Curso rie Operador rie Som nn Fleet
Souncl School, de Key West — Primei-
ros sargentos João Rochel Camargo e
Jos* AnrrPlo rie Almplria; 'segundos sar-
zenlos José Ribeiro, José Rodrigups Ne-
grão e João Ferreira rie Lima Júnior;
cnbo Uno Cajazelra, e marinheiros Eu-
Joio Garrot. Júnior, Silverlo dos San-
tos Guimarães, Astroglldo Pessoa Cam-
pos. Armando Pprcut, Rubem Guelbk.
Pedro Virgílio Carmona, Lúcio Conte dp
Aiaulo, João Dantas Cortez, Antonlo
Soares do Nascimento, ófonio Feliciano
Bezerra. Francisco Gonçalves ria Silva
Filho, Ismnel Rodrigues ria Silva. Ni-
rnldo Dnntns Melo. Tobias Batista de
Castro Filho, José Rocha Abreu, Carlos
Alexandre Sales Moreira. Eldio Meire-
les, Rubens rie Medeiros Tlnoco. Anto-
nio Ambrozio dor Reis Filho. Francis-
co SllaTCsky e Geraldo Rodrigues de
Oliveira. *

Instrução Sobre Montagem, Desmon-
tagem e Revisão rie Motores de Caça-
Submarinos, na Navnl Tralning School
_ siib-oflclal Bento Arcelo, Jaime Ge-
vaord, Artur rie Carvalho, José Boaven-
Inra Lobato Neves. Nilo Gonçalves Dn-
maslo e João Batista ria Silva: segun-
do sargento José Maria Veloso; cabos
José Nogueira Gonçalves. Tancrerio
Carneiro" Aragão e Francisco Xnvlpr
Correta, c marinheiros Marclnnlllo rie
Almeida Llrtia, Egertoh Espíndola PI-
nhelro e Dib Jamur.

Curso rie Reparo de Agulha Giros-
ròplca, na Sperry Gyroscope Co. Inc.,
d» Brooklyn, Nova York — Segundos
sargentos Artur Alves Pinheiro e Estp-
Vío Machado rip Almplria. e cabos Os-
valílo Nunes Ribeiro e Ângelo Custodio
rios Reis.

MEDALHA T)A VITOKIA
O presidente da Replbllcn assinou

riecreto. ontem, na pasta rin Marinha,
concedendo a Medalha da Vitoria no
ex-marinheiro Manuel Antonlo de Oli-
velra.

DEMISSÃO DE F.Ü.N-
CIOXARIO

Conforme decreto de ontem cio pre-
sldente da República, foi nsslnada a
demissão rio sr. Geraldo Pessoa Bezer-
re. Cavalcanti do cargo dp oficial adml-
nlslrativo do Ministério da Marinha. O
inferido funcionário, q«ie há tempos re-
querem llcençn, é escritor e Jornalista,
encnnlranrio-se, atualmente, em Lon-
rires como cronista e lrcutor cia Bvillsh
Bronricasting Corporation (B. B. C.l

Durante multo tempo o sr. Geraldo
Cavalcanti exerceu as funções oe se-

nretarlo do chefe da Secretaria da Ma.
rlnha.

ElOfilO
O almirante Júlio Regis Bittencourt,

ritretor geral rio Arsenal de Marinha da
Ilha das Cnbrns, assinou o seguinte
elocio: — "Elogio o capitão de corveta
F.dgar Rnmos Lamelra, pelo esforço,
zelo, lealdade e espirito de cooperação
com que desempenhou ns funções de
encarregnrio rio Grupo de Inspeção,
cumulativamente com as rie encarrega-
rio rio Serviço rie Controle do Material
dos Contratorpedplros-.

J,FGIST,AÇAO JTE MARINHA

SPgundo comunica a Spxta Divisão
dn Diretoria rio Pessoal dn Armada.
acham-se ã disposição dos possuidores
ria colpeão da Legislação de Marinha,
o exemplar correspondente aos anos d»
19:18/1939 (dois volumes».

D 0 E M Ç Â S
Bronco - Pulmonares

Um medicamento Itlertl para
crlançns e paru todas ns lies-
soas fracas e wnvalcscentei
é o PHÒSPIIOTHIOCOI. GRA-
KULADÒ HK G1IKUM. Pela
fosfocalclo fisiológico que pu-
cerra, ele auxilia a formação
dos dontes e dos ossos, descti.
volve os músculos, repara as
perdas nervosas, estimula o cp-
rebro; polo sulfogualacol tonl»
fica os pulmões e desintoxica
os Intestinos. F.m pouco tem.

po o apellle vnlla, a iltltrlçürj
f1- nielliorartn e O peso ilu corpo
aumenta. E' o fortificamp m-
dispensável na convalescença da
piieiimoiila, da Influenza, da
cnriiielurlie e do sarampo, Pie.
doso reealclflcante temincrall*
zador, diariamente feceltado

pelat» sumidades médicas. —
Km todas as farmácias e diora-
rins. Depósito geral: Drogar.»
Francisco Glffonl * C. — Rua
Primeiro de Março, 17 — Mo.

J'F.Rr)r.t-SF. carlp.lra de F.slrantelro •
mais clcvciimentfis, pertencente à Ma-
miei Maria dn Amaral. Graliflca-se *
quem ti. para 30-ICOí.

ENCERADEIRA EI.ETROI.UX — Cr|
1.100,00, com dois aniis de earanna.
Aspirador Cr* Ofill.MI. — Hua General
Calilwrll '!3!l. Tel. 28-B«iW.

DESENHISTA
Firma construtora adnille desenhista

com muita prática: pxlsem-se refe-
rencias. Rua da Quitanda, "4 - 3.°.

Conserto de iadio
Telefone para 3«-4SI(! e chame Almlr
ou Kranclsc,, <¦ lera em sua residência

um técnlcn competente « criterioso.
Orçamento gralfs,

ROUPAS USADAS
COMPRO A DOMICILIO

Tel. 22-5568

PRE CISAM-SE
Coiili-a-mestres, práticos para

uma fiação de algodão nos suliij^--
hlos. Referencias, etc, por escrito
a "C. F.". Caixa Postal 8(18. Rio.~ 

ocutos?
ÓTICA RIO
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RUA AN-DRADAS, õtí

FIIAQUEZAS EM GERAL

VINHO CREOSOTADC
SILVEIRA

PRISÃO de VENTRE?
1 Pitai as

ALOICAS
IE1UUIIZHII OI IHTOTÍi
KOI UM TO«Tllt»-l.0l.m

Nãn se fíescuifíe
aplique o Linimento deSloan
quanto antes para evitar
conseqüências mais serias.
Este enérgico remédio fal
afluir sangue novo ao
lugar afetado, removendo
assim a dôr. Nao deve
faltar em nenhuma casai

CONTRA -IR-
RITANTE QUI
f STIMUIA A
CIRCULAÇÃO
DO S A N GUI
ALIVIANDO Al

PORES
RfUMATICAS I
MUSCULARli

m
Ataque n rfór
onda et dôr
se manifesta

ÜNIMEÍNÍtKSf
SLOAN

li? 
^ii'^"^

DRA. MARGARIDA GRILIO JORDÃO !
-... »..._„.. «... noni.. IS R. Anto. W

GINECOLOGIA e PEDIATRIA - Rim Senador Dantas, 45 B. Apto

H.=s, 5."* e sahs. das 13 às 15 hs. — Tel. 22-3367 — Tel. 2(1.145)

UM ACONTECIMENTO JORNALÍSTICO DIGNO DF REGISTRO. - Há. sete

meses apareceu o mensarió "Leitura", de crítico e informações bibliográfica,

com uma tiragem Ae 8.000 «<MÍuplare«: Hoje, 0 rtojso coífera, ciyn o numero

oui está circulando, registrou 15.(100 eiewplarei. Para. testemunhar esta ti-

rtigetn verdadeiramente excepcional para. uma publicação especializada, a

rfireçoo de. "Leitura" convidou os editores seus anunciantes. O clichê acima.

t um instantâneo tomado nas oficinas onde se imprime "Leitura" Da es-

auerda para a direita vemos n dr. Arguiinedc, Melo Neto, diretor dajdlto-

ra da Casa do Estudante do Brasil; >r. Fróij rir. Mota. chefe de publicidade

de "Leitura"- sr. Oscar Mano, da Editora Mine;; a e da Lo,a do Livro; rir.

neteia Ataide. representante da Livraria dose Olímpio editora; Sousa Pinto,

da Editora Dois Mundos e Livros de Portugal; Ribeiro Bertrand. da Livra-

rir. Editora Civiln.açáo Prasileira. e Barbosa Meto, da Empresa "Leitura",

"posteriormente ao instantâneo chegaram os sr... Rnontn Pongett, dn Edito-

r.i irmãos Pongett: Artur Vtcehi, da Editora Vecchi, e Sebastião Hersen, da
Editorial Calvina.

Vermes
YíRMIOL RKOS
LIQÜIDO i «BOAS SIM CHCIROSEM 

"^

Erfifnrlnl Calvina. ^Bm^^twmmmm^^^^^^^^^'  . |
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Melhoramentos da Preíeitura inaugurados
pelo chefe do Governo

0 Hospital Santa Maria, a escola "Canadá" e varias estradas — As mani-
festaçoes ao presidente da República em Jacarepaguá
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NOTICIAS DA AERONÁUTICA

A solenidade de ontem no Aeroporto
Santos Dumont

A viagem do ministro aos Estados Unidos — Mé-
dicos civis chamados a inspeção de saúde — O
brigadeiro Gervasio Duncan vai comandar a 3.'

Zona Aérea — Outras notas

DR.EUDORICO DA ROCHA JÚNIOR ! iModista de 1 ordem
Aceita fazenda» e reformas, desde
Cr$ MM — MÁXIMA PERFKI(,'AO
— Ouvidor, 10!» . H.o - sala «03.

TEL. : 28-42*3.

CIRURGIA GERAL — UROLOGIA
Álvaro Alvlm, 31 - 3." andar - Apt." 301 — Tel. 42-2K50

Diariamente, daa Hl àa 19 horas.

Flaàrantes colhidos durante as inaugurações de ontem, em jacarepaguá, e aa manijes-
tação prestada ao presidente da Repu blica, no Largo do Tanque

n presidente da República, sr. Oe-
túlio Vargas, inaugurou, ontem, va»
rl0-, melhoramentos da administração
ao Distrito Federal, entre as quais o
ho^p.tal-fsnatorio de Jacarepaguá, es-
U£(ias cie rodagem e uma escola-mo-
delo.

O chefe do Governo, saindo do Pa-
Ijcio Guanabara as 10,30 horas,
jcompínhado ; do prefeito, sr. Henrl-
aue Dòdsworth; e do comandante Abe-
lerdo Meto, Inaugurou a pavimenta-
táo da estrada da Barra Ou TIJuca,
pela qual. após meia hora do vlogem,
chegou ao largo da Freguesia.

Nesse local, teve o sr. Getullo Var-
gas oca-sião de apreciar o novo acesso
ao outriro de N. S. da Pena, e o.
pavimentação do avenida que conduií
ao alto do morro, bem como de verl-
ficar o andamento das obras da es-
tracla que ligará Jacarepaguá ao Ora-
|aú. Percorreu, em seguida, a avenldu
Geremario Dantas, qua se estende ata

o lBrgo do Tanque e que acaba de
oor colçoda a ampliada.

Duronte o percurso, o chefe do Go-
verno recebeu varias manifestações ü»
população local.

Os trechos ria estrada ontem lnau-
gurodos constituem mais uma via de
acesso à rodovia Rlo-São Paulo, o
vèm beneficiar uma zona de nequenu
lavoura, qua abastece a cidade.

A MANIFESTAÇÃO NO LARGO DO
TANQUE

O presidente da Repúblico foi rece-
bldo no largo do Tanque pelos sr».
general Eurlco Dutru, almirante Arls-
tldes Guilhem, Osvaldo Aranha, e Gus-
tavo Capan-ma, ministros, respeefa-
mente,' da Guerra, Marinha, Exterior
e Educação coronel Alcides Etchcgoytn,
chefe do Policia, coronel Jcsulnu o*
Albuquerque, coronel Jonas Correia, se-
cretarios gerais da Prefeitura, Mario
Melo e Edison Passos, cônego Olímpio

Chuveiro Elétrico "AMARAL"
(Aprovado pela Inspetorla Geral

de Iluminação),
TREÇO COM GARANTIA DE 5 ANOS

Cr$ 480,00

A prestações mensais de CrJ 50,00

HUGO BOUCAULT & CIA. LTDA.
AVENIDA RIO BRANCO, 128 - S. 1201 — 42-9109

E FILOLOGIA
Solicitamos a atenção dos leitores para o anuncio
que publicamos no "Jornal do Comercio" de hoje,
na sucção LIVROS DE OCASIÃO. A quem nos soli-

cililar, enviaremos copia do referido anuncio.

Livraria - Editora ZELI0 VALVERDE
Travessa do Ouvidor, 27 — Caixa Postal 2956

xvio de Janeiro

mm ha FERIDA queè' resista ao uso da' ndula Concreta
*4 melhor pomada para FERIDAS,

W" aUEI/AADURAS e ULCERAS rebeldes,
•Não confundir, oom ,a- pomada commum de Calcndula

llxljam CALENDULA CONCRETA• VENDE-SE EM TODAS AS PHAR/AAGIAS £ DROGARIAS

de Melo, general Sousa Ferreira e nume-
rosa comissão de moradora* <lc Jaca-
repaguá, estando presentes milhares
de alunos dos colégios locais.

De um palanque armado no centro
dn praçn, assistiu o sr. Getullo Var-
ghs & manifestação.

Em nome dos moradoies da lo,-a'l-
dade, o sr. .José Fagundes Netu sau-
dou o presidente da República, salien-
tando a significação dos melhoramen-
tos inaugurado».

O sr. Ctetullo Vargas, depolii da
agradecer as aclamações da massa
popular, retirou-se, enquanto os esco-
lares entoavam em coro a marcha"Brasil, pais do futuro".

O HOSPITAL SANTA MARIA
Daquele local, seguiu a comitiva

presidencial para o Hospital Sanatório
Santa Maria, que o chefe do Governo
ia Inaugurar.

E;se estabelecimento, com capacidade
paru 700 leitos, faz parte do grande
plane; de combate a tuberculose, de
iniciativa do atual governo, e que Ja
conta com ¦ vários pequenos hospltaib
em pontos diversos da cidade, num
total de mil leitos, tendo custado a
execução desse sistema hospitalar cerca
rie vinte milhões ae cruzeiros. O p_lnno
lnclue também estabelecimentos desse
gênero nos Estados, Já estando em
funcionamento 12 deles, um em cada
um dos seguintes Estados : Pará, Ma-
ronlifio, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Alagoas, Sergipe, EsplriU»
Snnto, Santa Catarina, Estado do Rio,
Minas, Rio Grande do Sul, com um
total de 4.300 leitos.

O custo desse conjunto da obras, no
país, Já atinge a 40 mllh'ies de cru-
zeiros. O Hospital Santa Maria, loca.
llzudc cm ótimo ponto de Jacarepaguá,
dispõe" dos mais modernos aparelha-
rnentos da técnica hospitalar, tendo a
Prefeitura aplicado em sua construção
vultosa verba, alem dos quatro milhões
o meio de cruneiros dispendldos ini.
ciulmente pelo Ministério da Educação.

O sr. Getullo Vargas, reoebldo no
Hospital pelos médicos, tfnler.nehos e
outros empregados, perconou todas as
dependências do estabelecimento, in-
cluslve gabinetes médicos e dentário,
enfermarias, e salas de operação.

Ttrmlnada a visita, que demorou
mais de uma hora, o chefe do gover-
nó, a convite do Prefeito, Inaugurou
a placa comemorativa do ato, as-man.
do a seguir a ata da cerimonia.

GRUPO ESCOLAR CANADA'
Foi Inaugurado, a seguir, o Grupo

Escolar Canadá, com capacidade par!*
1.000 alunos, construído pela Prefei-
tura na localidade Taquara, em terre-
no doado pelo industrial Francis Hime.

O sr. Getullo Vargas, ao chegar ao
estabelecimento, foi saudado pelos e^-
colares, que, formados em ala.;, e.'loa-
ram a saudação orfeônica "Viva Ge-
tvlio Vargas".

Alem das autoridades, estavam pre.
sentes o ministro do Canadá, sr. Je.m
Desy; o sr. Francis Hlme e outros
convidados.

Discursaram na solenidade da ln.AU-
guraçáo, o sr. Henrique Dòdsworth,
e o ministro Jean Désy. Em seguida,
a menina Hemy Carvalho, proferiu
uma saudação ao chefe do governo;

Poor ílm, o sr. Getullo Vargas ir.au.
atirou a placa comemorativa.

O ALMOÇO
O presidente da República e sua co.

mitlva almoçaram na lazenda "Fio
Grande", do sr. Francis Hime. Em
seguida, percorreu o chefe do Govev.
n<> aquela propriedade, apreciando a
criação de gadn ali existente.

Mais duas cerimonias uvlatorlas Io-
iam realizadas, ontem, no hangar da
Ac-.onàulica Civil, no Aeroporiu San.
tos Dumont, para incorporação dfc
novos aviões à nussa frota aérea civil.
Presidiu.as o sr. Salgado Filho. Re.
cèberaiii os aparelhos i>s nomes de
John Rockleller e José Marcelluo,
numa homenagem ao lilantropo baia
americano e au saudoso político baia.
no. Durante a solendade, laiaiam us
srs. Assiz Chaleaubriiind, Berent Fric
le, na qualidade de padrinho do pn
meiro dos aviões citados, e Carlos Luz,
presidente da Caixa Econômica Fede.
ral, que agradeceu a oferta ao Acro
Clube de Leopoldina, sua teria natal.No
batismo do segundo avião, falaram os
srs. Asflz Chateaubrland, Lemos Brl-
to Pacheco de Oliveira, ministro do
Slípremo Tribunal Militar, como ,iadri.
nho; e por último, a sra. Marieta Dia.'
da Silva, filha de José Marcelino,
agradecendo a homenagem, ü "Jor-e
Marcellno" destina-se á cidade de
Prtsldente Prudente, na alta Soroca.
bana, em São Paulo.

Numerosas pessoas aislstiram ¦«
duas cerimonias, entre as quais ele.
rnentos da colônia dos Estados' Unidos
- da colônia baiana. Esteve presente
também o sr. Eduardo Splnola, pre.
slriente do Supremo Tnbur.al Federal.

Nu seu discurso, proferido cm bom
português, o sr. Berent Friclc, que i
o representante no Brasil do coordena,
dor das Relações Interamericanas, rie.
pois de ressaltar a obra de oenome.
renda de John Rockfeller, cujo neto,
sr. Nelson Rockfeller, entrega-se, tam.
bem, a obras de melhoramentos iuclais
e econômicos nas Repúblicas aa Amé-
rica, passou a se relerir ao grande
papel reservado à, aviação, dizendo em
piosstgutmento ;"Temos presenciado o constante de.
senvolvlmenlo da aviação civil e mi-
litar no Brasil, de acordo com o
grandioso programa iniciado pelo pre-
sldente Getulio Vargas, ao qual tem
dado ativa execução o ministro Sal.
gado Filho, que hoje nos honra com

JUSTIÇA MILITAR
PASSADEIKA DF. PLATINA PAttA

GENERAIS

Na sua última sessão, o Supremo
Tribunal Militar, tomando conheci-
mento dos processos que lhe foram
transmitidos pelo ministro da Guerra,
Julgou que os generais de divisão Cris-
továo de Castro Barcelos e Heitor Au-
gusto Borges e de brigada Artur Si-
Ho Portela, Mario Ari Pires e Fran-
cisco Gil Castelo Branco, merecem a
Passadcira de Platina, por contarem
mais de 40 anos de bons serviços ao
Exército e em particular ao pais. Após
essa decisão, foi mandado fazer o res-
pectlvo expediente para o Presidente
da República, por Intermédio daquele
titular. Relatou os referidos proces-
sos o ministro general Manoel Ra-
belo.

REASSUMIU O ADVOGADO "AS
PRAÇAS

Por conclusão da licença sem ven-
clmentos, em cujo gozo se achava, re-
assumiu ontem o seu cargo de advo-
gado de oficio da 3." Auditoria de
Guerra o bacharel Auricello Claro de
Oliveira Penteado, sendo, por esse mo-
tlvo, dispensado o substituto, bacharel
Antônio da Costa Marques Filho.

O PROCESSO DE LEONIDAS BRITO
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Foi distribuída ao ministro Cardoso
de Castro, do Supremo Tribunal Mi-
litar a representação formulada pelo
promotor substituto da 2.* Auditoria de
Marinha, bacharel Nelson Barbosa
Sampaio, solicitando o desaforamento
da mesma Auditoria para a Auditoria
da «.* Região Militar dl Bala, do pro-
cesso a que responde Leônldas de Aze-
vedo Brito, acusado de delito previsto
no decreto-lei 4.766, de 1-10-1942. Esse
recurso deverá ser julgado dentro em
pouco pelo referido Tribunal. LeAnldas
Brito á acusado de grave crime contra
a segurança nacional.

TEDIRAM HABEAS-CORPUS

Pediram habeas-corpus ao Supremo
Tribunal Militar, sob o fundamento de
se acharem coagidos pelas autoridades
militares, os seguintes pacientes: José
Rogério Gomes, Raimundo Nonato
Ferreira e Jesus de Oliveira Lima, re-
servlstas convocados, presos no 29.°
B.C.; August0 Barreira, soldado preso
no Regimento Sampaio; Otávio Tel-
xeira Bochnt, reservista convocado,
preso no Regimento "Aruirode Neves";
Fernando Marques Figueiredo, preso
no 26° B.C.; e Donato Debonls, sor-
teadoPda 4.» CR. de S. Paulo. Es-
ses pedidos foram Imediatamente dls-
trlbuidos aos ministros que deverão
relatá-los « Julgá-los perante aquela
alto Tribunal.

Aumentado o capital do
Banco de Crédito da

Borracha
PASSOU A SER DE CENTO E CIN-
QUENTA MILHÕES 1)E CRUZEIROS,
DEVENDO O AUMENTO SER SUBS-
CRITO PELO TESOURO NACIONAL

E A RUBBER DEVELOFME.NT
CORPORATION

O presidente da República assinou
o seguinte decreto-lei :

"Art Io — Flca o Banco rie Cré-
dito da Borracha S. A. autorizado a
elevar para cento e cinqüenta milhões

cruzeiros o capital de cinqüenta

a sua presença neste melo. A Kjrça
Aérea Brasileira, vigilantemente pro.
tegendo as águas do hemisfério contra
os submarinos do Eixo, está prestando
uma notável contribuição para a Vi-
loria aliada na Batalha do Atlántl.
co. O poder do Brasil nos ares, csloi.
certo, continuará a cre cer com a ex-
pansão das industrias brasileiras e <.
rief envolvimento do programa de aclcs
irarrenlo em que este avião vai tomai
parte.

Aproveito este momento para dizei
ao ministro Salgado Filho qua meus
compatriotas aguardam a sua visita
com uma particular satisfação. An Io.
sair ente esperam pelo snco.it.ro com o
homem que muito tem feito pelo pto.
gresso da aviação no Brasil e out «
Justamente considerado um dos inalo,
res lideres de um grande aliado Se.
rhor ministro, permita-me v. ex, qus
i.as vésperas da sua partida para o
meu pais lhe apresente os votos ca.
Iorosos de boa viagem e de uma feilz
e agradável permanência nos Estados
Unidos."
MÉDICOS CIVIS CHAMADOS A INS-

FEÇ.\0 DE SAÚDE

Estão chamados a comparecer ao
Departamento de Seleção, Ccntrole e
Pesquisas, no Campo dos Afons>s, os
seguintes médicos: civis, candidatos ao
concurso de admissão ao curso espe-
ciai de saúde, afim de serem inspeclo-
nados: Paulo Mota Filho, José Eduar-
do de Abreu, Jorge Mendes Lage, Os-
valdo Serra de Macedo, Darci de An-
drado Furtado, Drausio Viana Cazcs,
Itamar 6oares Vargas, Alberto Alfredo
Vizzini, Emerson Ferreira, Manuel Sa-
der, Wilson Mendonça, José Belluscl
Pais, Luiz Moreira da Costa Lima, Fre-
derlco Carlos de Abreu e Sousa Ju-
nior, Lister Roque de Lima, Luiz He-
redia de Sá, Jorge Galvão de Fontou-
ra, Osvaldo Nunes Manaia, Faulo Le-
mos Gomes da Silva, Jarbas Gaspar
de Mendonça, Eduardo Parreiras Horta,
Inaldo Lima Pontual e Álvaro Santos
de M>lo.

NO RIO, O COMANDANTE DA 4.»
ZONA AÉREA

Chegou, ontem, a esta capital, o
brlgade.ro Gervasio Duncan, proceden-
te de São Paulo, onde comandava a
4.a Zona Aérea nll sediada. O brigadet-
ro Duncan, nomeado por decreto do
presidente da República comí.ndante da
3.R Zona Aérea, no Rio, v-eio assumir
o posto para que foi transferido, não
estando ainda marcada a data de sua
assunção ao elevado cargo
PASSOU O COMANDO DA |.» ZONA

AÉREA D CORONEL AVIADOR
APEL NETO

Segundo comunicação recebida pelo
gabinete do nvnistro, realizou-se, em
Belen do Pará, a cerimonia da trans-
missão do comnndo da 1.» Zona Ac-
iea, até intão exercido pelo coronel
aviodor Apel Neto, ao tenente coronel
aviador Américo Leal.

O coronel «vlador Apel Neto vlrA as-
sumir o comando da 4.a Zona Aerca,
com sede em Suo Paulo, para onde foi
transíerido, recentemente, por decreto
do presldent? ria República assinado na
pasta da Aeronáutica
CHEGOU O NOVO ADIDO DE AERO-

NÁUTICA A EMBAIXADA DO CHILE

Procedente de Santiago, via Buenos
Aires, chegou a esta capital, pelo "clip.

per" da Pan American Airways, o co-
mandante de grupo da Força Aérea
Chilena Armando River.i, que vem de
ser designado para . o cargo de adido
de Aeronáutica Junto a Embaixada do
Chile no Rio de Janeiro, em substitui-
ção ao seu colega de Igual patente At>
iello Celedón Palma.

NO GABINETE
Estiveram, cnlem, no giblnete do ti-

tular da pasta, o major brigadeiro
Armando Trompowskl, chefe do Estado
Maior; 0 brigadeiro Heitor Varady, co-
mandante da 3.» Zona Aérea; o coro-
nel av.'Neto dos Reis, comandante da
Base Aérea do Galeão, c o coronel In-
tendente Luiz Barreto, enefo do Ser-
viço de Fazenda. I

O tltulor da pasta passou a tards I
em sua sala da trabalho, despachando I
com o coronel Dulcidio Cardoso, chefe f
do gabinete.

REPRESENTOU O MINISTRO (
O titular da, pasta fe'!-ss representai

pelo tapitâo aviador Luiz Sampaio,
ajudante de Ordens, nas festas co-
memoratlvas da Indepsndcncla dos Es-
tados Unidos, leallzada no Gávea Golt )
Clube. '

QsG0àwK? DRAGO
/Ae oferece:

M Garantia contra qualquer
defeito de fabricação

& Garantia de Durabilidade

O 28 modelos diferentes, pa-
ra casais ou solteiros

4 Modelos populares e de
luxo — de Cr$ 320,00 a
Cr$ 3.980,00

O Pagamento à vista ou em
prestações

O Conversão facílima, a urc
simples toque de mão.
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MODELO SO»

Poltrona cama, dt
ótimo acabamento.

Preço de-de
Cr$ 550.00,

MODELO 500
Peça conjugada,

contendo guardam
roupa, guarda-cha-
peu, estante para
livros « cama. Pre-
ços: Para solteiro,
desde Cr$ 2.500,00.
Para casal, desdm

CrS 2.920,00.

EXPOSIÇÍO E VENDAS:
TILIAL: Rua 7 de Setembro, 209 - Tel. 43-4131
FILIAL i Rua do Catete, tel-k - Tel. 25-5812

FÁBRICA E ESCRITÓRIO i
,Rua Moncorvo Filho, 51 - Tels. 23-3430 e 43-9349

REUNIDAS

áí*r
de estabelecido nomilhões de cruzeiros
Parágrafo único do art 5.o do decreto-
lei n. 4.451, de 9 de Julho de 1942.

Parágrafo único - A Importando
de cem milhões de cruzeiros, corres-
nondente ao aumento de que trata este

a? igo? será dividida em ações comuns
nominativas de mil cruzeiros cada

E3á ^enta lT%**Tg
quarenta por cento, no total de qua-
renta milhões de cruzeiros.

Art 2 - Este decreto-lei entra em

vigor* na data de sua publicação, re-

vogadas as ~" "disposições em contrai Io

O pagamento do abono
familiar

PARA TAL FIM FOI ABERTO O CRE-
DITO DE QUINZE MILHÕES DE

CRUZEIROS
da República assinou o

Mi-
Cô-

O presldcnt.
segiilnta decreto-lei:

"Artl7o 1." — Flca abelt"' a0
nlstcrlo" do Trabalho, Industria e
reerclo o crédito especial de quinze
milhões cie cruzeiros — Serviços e en-
cargos[ - destinado a atender ao eus-
telo das despesas necessárias a exe-
cuçáo r>as obrigações de pagamento de
abono ns famílias numerosas o que se
refere o decreto 12.299, de 22 de abril
"parágrafo 

único — Esse crédito, após
a publicação do presente rccreto-lel.
será automaticamente registrado pelo
Tribunal de Contas e distribuído ao
Tesouro Nacional, ficando r disposição
rio Serv'.c0 de Estatística ria Prrviden-
cia e Traba ho que requisitará-- os
adiantamentos c autorizará os paga-
rnentos, na foi ma estabelecida no de-
creto supramenclonaóo e segundo a
conveniência dor, compromissos a sol-
ver.

Artigo 2.° — O presente decreto-lei
entra rm vigor na data ca Mia pu-
bllcação, levcgadas as disposições em
contrario."

Dr. Heitor Acliilles
Tuberculone, Doenças dos pulmões
Ralo» X. Edifício Nilomet, 1." —

thv: n-una f 4221171

DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

RIOSÃO PAULO
Viaje confortavelmente em ÔNIBUS DE LUXO, apreciando a pai-

sagem de uma das mais belas estradas do mundo . ..

ALMOCE E JANTE COMODAMENTE EM EXCELENTE HOTEL,
E FAÇA O "QUILO" DEPOIS DAS REFEIÇÕES...

RIOSÃO PAULO
PREÇO DA PASSAGEM: — CR$ 100,00 (TUDO INCLUÍDO)

Partida do Rio: — 6 horas (Praça Mauá)
RESERVE, COM ANTECEDÊNCIA, A SUA PASSAGEM

RIO:
Avenida Rio Branco, 10 - 12.°

Tels. 43-8770/8/9 (rede interna)

SÃO PAULO:
Estação Rodoviária "SANTA"

Av. Ipiranga, 252 — Tel.: 4-1464
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A PEDIDO

A MEDiUNIDADE. 0 CÓDIGO E A
JUSTIÇA - NÃO t 0 PRIMEIRO

FLAGRANTE
O ESPIRITISMO E AS DECISÕES JUDICIARIAS -- UMA LUMt-

NOSA PROMOÇÃO DO PROMOTOR At,CIDES GENTIL — A

LEI DOS HOMENS E A LEI DE DEUS.

Tendo os Jornais noticiado a prisão em flagrante de um adepto

fla doutrina espirita, como sendo o Primeiro Flagrante, convém,

para a verdade dos fatos, esclarecer não ser absolutamente esse,

primeiro.
Outros Já têm sido efetuados. E a Justiça elos homens, graças

a Deus, vai traçando o rumo da jurisprudência indicada pela razão

• pela verdadeira sabedoria que deve inspirar os julgados sobre a

Interpretação das leis.

Abaixo transcrevemos a esclarecida e luminosa promoção do

Dr. Promotor Alcides Gentil, que dá norma geral ao incidente :

O Dr. Alcides Gentil, no exercício das elevadas funções de re-

preaentante do Ministério Público, estudando os autos e analisando

prova produzida, proferiu então uma das mais luminosas pro-

moções que até hoje transitaram pelo Foro desta Capital, pelo senso

de Justiça e alta compreensão dos sentimentos verdadeiramente

cristãos nela exarados, os quais mereceram imediato deferimento por

parte do MM. Juiz. B' a seguinte..à Promoção do Dr. Alcides iCe.nUl :

••A despeito ela nova redação do texto com que a lei cm vigor

pretende punir a exploração da credulidacle pública pelo chamado

•'cürandeiriamo" (Cód. Penal, art. 28-1), nãn é possível arguir de

crime um «to em cuja consumação é completa a ausência elo dolo.

Isso importaria desconhecer uma tradição secular da justiça.

Abstendo-me de enxerta'r; nesta promoção, as raízes de, meu

pensamento, pois que me faz repugnância a lei penal ciue, em

'•crimes" dessa natureza, exclue - e ninguém sabe porque - a

responsabilidade daqueles Indivíduos que procuram os "eurandeiros:1,;

nem o meu sentimento depara diferença qualquer entre as virtudes

milagrosas de um "passe espirita" e as ela "água benta" da. liturgia

católica.
A esse propósito, vizinho -que sou da igreja dos Capuchinhos, à.

rua Hacídock Lobo, dou testemunho da fé imensa de colossal mui-

ttdão que As primeiras sextas-feiras de cada mes se acotovela, a

empurrões, nesse templo, só para o efeito de receber a "água benta"

que os frades - alias beneméritos místicos, alviçareiramente cs-

parzem.
Excluir, pois, da'punição legal os que acreditam em virtudes

milagrosas dessa espécie é apenas uma forma sobrepticiá ele en-

cobrir a culpa, que a nós . todos enxovalha, ela vasta e prpíunda

Ignorância do nosso povo, Incluindo nesta designação as elites mais

graduadas.
Kestrinje,, destarte, esta promoção k prova elos autos. Ora, os

investigadores que efetuaram a diligencia, depõem, 
' 

um a. um, que

o tato se passou na "Tenda Espirita São Jerônimo", ã rua Visconde

de Itabòrai, n. 8, sobrado (fls. 2, 2v., 3v. e 4,. Logo, não se trata,

na hipótese, de mero "Curande.cismo". Trata-se. de ato ligado a

determinada crença. De mais a mais, receitar "Chá ele abacate'

para moléstia dos rins tfls. 2v. e 4. não é ofender a ciência medica;

e por outro lado, atender a fiéis, -sem o Intuito de remuneração

Uls 4, eqüivale, sem dúvida, .a. dar uma assistência espiritual muito

máls generosa do que aquele que cobra, a dinheiro de contado, a

missa, o batismo, ou a encomendado elos mortos.

Não HA, portanto, nestes nulos, crime nenhum que punir. A vista

do exposto, requelro o arquivamento deste processo.

RIO de Janeiro, 7 de Abril de .1943.
Alcides (ientil .

Promotor

A DECISÃO DO MM. DR. JUIZ

Em face do alegado a fls. retro, defini o pedido do Ministério

Jr-úblico, para mandar que sejam os .autos arquivados.

Hio, 7 de Abril de 1913-
Mario de Paula Fonseca

Juiz ele Direito.
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CURSOS POS CQMESMNDENCia
E3tude confortavelmente em 
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Geografia Correspondência 1 W^S do Rio cie Janeiro".,
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Associações cultu-
tais e científicas
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Trcf'OL\ DE AERONÁUTICA - E. P. C. - -
ESCOLA DE^AU 

__ ^ de iNTENDENCIA
Turmas de admissão no

CURSO EÜLEE
Rua cia Carioca, 55 - 3/ - 42-W*

ESCOLA
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INSTITUTO ÜHIVÊRSITÂR
SEDE : Kl A TIA ASSKMBMSIA, 3Í

Diretor: Prof. Dr. .1. C. Baggl

Corpo docente: Professores Carlos M. Cantão, Hamilton El.n.

Hlldebranelo Leal, J. C. Baggi, Orlando Carneiro e Silvio Ella.

MATRÍCULAS abertas para os seguintes cursos:

I) Concursos do J1ASI-. "' Vestibulares:^

ai Dlplomaln; »> KaouWade de ) rciloi

b) Oficial Administrativo. I>) Fliculduflo de l ilos.illa.

III -- Preparação para os exames do habilitação ao registro

de professor particular na Prefeitura.
' —'¦
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I CURSO TUIUTI
Dlreçfto do MaJ. PÁCl-O IA) TES

ADMISSÃO AS :
E BMI,., E. NAVE., E. AERON., KSC. I'REF. CADETES,

E INTENDEXCIA DO EXÉRCITO, AERONÁUTICA E CURSO

TARA ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA

Artigo 91 (C.1NASIAL PARA ADULTOS)

Turmas diurnas e noturna.1».

Dep. 1 — R. S. Francisco Xavier, 144 — Fone : 48-5266.
Dep. 2 — Rua 7 de Setembro, 209 - 2." — Fone : 43-93S6.

INSTITUTO DE ESTUDOS TOH-
TUGUESE3 — Inãugura-se; nina-
nhâ, essa nova. entidade, cu.la pri-
m»lrn. alua será. dada pelo pro-
fe«sor Pedr0 Calmou. Os cursos sfio
gratuitos e públicos. Os Interessa-
dos poderão obter Informações, a
respeito, no Liceu Literário Portu-
guèi.

INSTITUTO ÜRASILEIRO DE
CULTURA — Reune-se terça-feira
próxima, às 17 horas, no saião no-
bre do Liceu Literário Português.
Durante a sessão. 0 escritor Carlos
Devlneli faríl uma conferência so-
bre o temi. "Fundamentos da arte
de representar". Em seguida, lia-
verA uma parte artística na qual
tomarão parte Marina Dutra, Au-
custo rie Gntli, Míriam Suplno. Nlnl
Magalhães e Marcai Silvio Rome-
ro. A entrada c franca.

SOCIEDADE DE MEDICINA E C-
RUUOIA DO RIO DE JANEIRO —
Reune-sé depois de amanhã, com a
seguint? ordem elo dia: Dl. Campos
ela Paz Filho — "Hlstero-salpüigo-
grafia, nie?(, somiótlco deolslvo"! dr.
Murilo Bretas de Araújo — "Modlfl-
cação rio processo de Schroeder, nos
abortos Incompletos".

SOCIEDADE DU ASILEI IIA DE
NEUROI.Ot.IA, PSIQUIATRIA E
MEDICINA LEGAI, — Reune-se
no Pavilhão Rodrigues Caldas, com
a seguinte ordem elo dia: 1. A. R.
ele Melo c Paulo Elejnlrie - "For.
ma amiotrúflca ela slfills medular";
2. Jlavo Nery -- "Torclcolo congònl-
to". 1. Aloisio Marques — "Aspec-
tos clínicos h etlológicps dn disto-
nla de torsAo"; 4. Austrcgfjsllo Fl- •
lho — "Afasia: estudo anatômico";
5. J. R. Portugal e Heitor Peres —
"Tumor ela rrglãn profrontal"; fl.
Austregésiléj Filho — "Core-la de
Himtliigtor:"; 7. AustregiSsilo Filho.
Dcusdedlt Araújo — "Mlastenla
grivis"; a .1. R. Portugal e Paulo
Elejaide — "Tumor clsticp rio tala.
mo"; í). Austrcgésilo Filho r Olavo
Nery — "Deformidade de Spreilgol"

i E-.-.-ipula. alta i.

SOCIEDADE DE GEOÜUAl-'lA DO
RIO DE JANEIRO — iieiiiie-so no
próximo ilm H, em sessão ordinária
da diretoria e cio Conselho Diretor.
Durante a mesma, deverão ser em-
passados cs sócios reclpicndanos,
havendo, temo de costume, clmérl-
des o com,'.menções geogrnllcas,

CLUBE DE ENGENHARIA -- A
diretoria riu Clube de Engenharia,
continuando no seu programa ele
atividades; culturais, elaborou paru
o corrente mes uma serie de paios-
Iras o confeicncias. No próximo dia
7, às 17 horas, na sessão urclina-
ria do Conselho Diretor, 0 unge-
nhili'0 Valdemar Luz, diietor elo
Departamento Nacional de Estradas
ele Ferro, cissevtará sobre o "Piano
Ferroviário Nacional". No dia 8,
às 17 horas. Lambem em sessão ex-
traordlnaria daquele Conselho, o en-
genholro Franklln de Oliveira Ri-
beiro, elo Departamento Nacional de
Portos c Navegação, falará, sobre"O Rio São Francisco"; e, final-
mente, no dia 10, ás 15,30 horas,
realizar-se-á a oiiíeie.ncla do enge-
nhelro. Francisco Kruel Eblltíg, in-
titulada "Metropolitano-Rede sub-
terranen ,ile trens elétricos do Dis-
trltò FcticJ ai".

Educação e Cultura

DIÁRIO ESCOLAR
Movimento Universitário

FACULDADE NACIONAL DE FILOSOFIA

i

Escola Técnica de
Serviço Social

EMào escaladas paru trabalhar, hoje,
ás 15.30 hora», nu Cantina d»s Com-
batentes, á Av. Venezuela, sob a che-
fia da sra. Theresita M. Porto da Sil-
vclra, diretora daquela Escola, an se-
gulntes alunas: elo l.o ano — Leda Fa-
ria e Evelyn Nohiega; do 2.» ano —
Cacilda Fernandes, Õltiórah Gúlmufftcs
Campos e Noemia Rodrigues Gomes, do
3.o ano — Euridicc Albuquerque e Isa-
liei Beck.

Realizar-seão, aniaiihá, ás 9 horas,
as seguintes provas; 1." ano Bodo-
login; 2.° ano — Técnicas a Métodos
do Serviço Social.

Academia Comercial
São Francisco

Recebemos:
"A Academia Comercial S. Francls-

co. interessada em que todos os teus
alunos participem da Campanha Na-
Clonal íIm Borracha, convida a todos ou
matriculados nos diferentes turnos a
comparecerem amanhã, ás 13.30 horas,
para que sejam divididos em pelotões
para a aquisiçjo do material. A bor-
rarha obtida será, enviada para o 7."
Distrito Educacional, afim de que se
afirme o espirito de patriotismo dos
estudante» rti> Academia. A eonvocn-
ção feita assume, assim, o caráter do
uma ordem de comparecimento.

Concurso de Oficiais
Administrativos e

Escriturarios
Inlciuriiin-sp no dia 1." de jiinhn
iluiis turmas pela mnnlia, das

8 às II) li., c à tarde, dns 17,311
as 10,30. Prof»'. especializados
para cada maioria.

Curso Victor Silva
Diretor: Dr. Victor Carlos da

Silva (Prof. elo Colégio
Pe-lrei JU

Expediente: dns. 7,3(1 as 21 hs.
RUA DA ASSEMBLÉIA. 14 - 1." «

2." ANDARES

rRIMEIRAS PROVAS PARCIAIS
Amanhã — INTRODUÇÃO A FILO-

SOFIA: Para os alunos de disciplina
Isolaria ibanca constituída pelos pro-
fessores Penido-Berge e assistente Cel-
so Lemos) ás 15 horas no Edifício Prlll-
cipal. — Serão chamados: Itajuba de-
Almeida Rodrigues, Eduardo Prado de
Mendonça, Elza Lacerda Franco dé
Abreu, Lúcia Ascebland.

ÉTICA; Para a 3.a serie do curso de
Filosofia ibanca examinadora:, constl-
tutela pelos professores Sbrozek-Penielo
e assistente Celso Lemos) ás 16 horas
no Edifício Principal. Serão chamados:
Hcnda Maria da Rocha Freire. Agncs
Szilarjl, Let.lcia Maria Queiroz Santos.

HISTÓRIA DA FILOSOFIA: Para a
l.a série do curso de Pedagogia iban-
ca constituída pelos professores Berge-
Penlrio e assistente Lemosi ás 15 ho-
ras no Edifício Principal. Serão cha-
mados; Sara Òavldqvich, Elza Nanes,
Elzaz Rodrigues, Neuza Viana Rodrl-
gues, Eva Cnrfinkcl.

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA
EDUCAÇÃO: Para a 2.a série do curso
de PeÕígogia (banca constituída pelos
professores Lambert-Vlloi* Nunes e as-
sistente H. Leali ás 15 horas no Edl-
ílcio Auxiliar. Serão chamados: Pau-
Una Ciofflmniiii, Dlnah Pacheco Mace-
do, Maria Gehy Ferreira da Silva. Dls-
clplhia inalada: Brlsolva de Brito Quel-
roz, Haydóe Gallo Coelho, Maria Dorls
M. de Riveros.

EDUCAÇÃO COMPARADA: Para a
3.a série (banca constituída pelos pro-
fessores Carneiro Leão, Nlltou Campos
e assistente Lauro Muller) ás 15 horas
no Edifício Auxiliar. Serão chamados:
Maria Angela Herniiela da_,Costa, Ma-
rlana Rdlzcntuljunla, Flavia Moreira
da Fonseca. Edla Moreira d'Afonseca,
Geraldo Bastos Silva, Tomyris da Cos-
ta Lacerda de Alineida. ácsls Ucia y
Amoedo, Imideo Giussepe Ncrici.

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL:
Para a l.a série rios cursos de Física e
Matemática (banca constituída pelos
professores Costa Rlbeiro-Cardos0 c as-
sistente Tlomno) ás 14 horas no Edl-
ílcio Principal. Serão chamados: Fran-
ca Cohcn, Esther rie Oliveira Redes,
Aurélio ele Abreu Júnior', Maria Lúcia
Neves Gonçalves. May Lacerda de Bri-
to, Roberto de Souza Neves, Elza Ba-
tlsta de Azevedo, Hileln Auler. Urbano
Teixeira Gondnr. Isabel rios Anjos Lou-
ronco, íris Emidio de Castro, Ana Ro-
sembach, Neuza Margem. Disciplina
Isolada: Siro Biessembach.

GEOMETRIA SUPERIOR: Para a 3."
série do curso de Matemática (banca
constituída pel0 prpíessor Oliveiía Ju-
nior e assistentes Mocma Marianl e
Maria Laura Mousinho) ás 14 horas no
Edifício Principal. Serão chamados os
alunos: Elta Moinar de Azevedo. Eleo-
nora Lobo Rbero. Mara Edmée de An-
drade, Fany Malln. Manuel Jar0 Be-
zerra, Julo Scheartz.

QUÍMICA ANALÍTICA E QUALITA-
TIVA: Para a l.a sére (banca constl-
tuida pelos professores Hansselman -
Barros Terra e Cardoso) ás 14 horas
no Edifício Principal. Serão chamados
os alunos: Elcy de Azevedo Lacerda,
Maria ela Conceição Faria, Ja.vme Ber-
nardo Kauffman, Manuel José rie Sou-
7a Dantas, Vera Gouvéa Labaurlau.
Disciplina Isolada: Bcnjamin Tlomino.
Inti Ollanty Bellran, Paulo Andréas
Schullz. Airred I, Gumberg, Celeste
Maristela Pereira.

QUÍMICA ORGÂNICA E QUÍMICA
BIOLÓGICA: Para a 2." e 3." séries do
curso de Química (banca constituiria
pelos professores Barros Terra, Has-
selmann e Cardoso) ás 14 horas no Ia-
horatórlo da cadeira. Serão chamados:
Xenla Silvia Geharri. Odcte Junqueira
de Castro, Olimpin. Junqueira de Cas-
tro, Maria Carmen de Oliveira. Maria
Carolina Marques da Silva, Alair P-uas
Pereira, Orlando Chevitarese, Feiga
Rebeen Tiomno. Rachel Kosovskl, Frl-
da Clornai. José Walter de Faria, Mo-
zart Fcrerira d'Azezvedo, João Consa-
ne Perrnne.

LÍNGUA E LITERATURA ESPANHO-
LA: Para a l.a série (banca constitui-
da pelos professores Iglesias. Silvio Ju-
lio o Manuel Bandeira) ás 14 horas no
Edifício Principal. Serão rhamados;
Ninila Porto, Eunlce da Mota Amaral,
Maria rie Lourdes Barcelos, Maria Bar-
bosa Leal. Eda Maria Silveira, Carm"n
Aritucto Silveira. Elolsa Rossl, Maria
Tcreznz Castelo Branro Vieira, Ivone
de Oliveira Silva. Disciplina Isolada:
Wilson rie Oliveira Souza Lima, Ba-
fael March Cast.aneda, "Nllza rio Couto
Coutinho, Helena de Oliveira Albu-
querque.

LtNGUA E LITERATURA ITALTANA:
Para a 3.a série (banca constituída
pelos professores Chiarappa, Magno e
assistente »')iighobardi) ás 15 horas no
Edifício Principal. Serão chamados:
Célia Ccrvlno, Vitória Noeme Aina,
Amalia Beatriz Cruz da Costa Lobo,

Marina Lopes de Amorim, Hilda Reis,
Marina Pinheiro de Oliveira. Joaquim
Gastão Pinto ele Miranda, Guiria Nedda
de Carvalho Barata.

LITERATURA LATINA: Para a 3.a e
3.a séries (banca constituiria pelo pro-
fessor Ernesto Faria e assistentes Ivete
Pinto c Maria Amélia Vieirai ás 15 ho-
ras no Edifício Principal. Serão cha-
mados: Edlth Wandeck Gaya, Edmun-
do Blnder, Terely Ramos Poyares, Cha-
na Waksmah, Aristóteles Rodrigues
Vaz Siencliiulc Barbosa M. Autran,
Dalva Fossatl ele Chiara, Maria rio
Lourdes de. Barcelos, Noiva Perpetua
de Souza, Alda Barbastefalio, Léa Fia-
mlnla Dadario, Daisy Pires Guimarães
Josefina Lúcia Rodrigues. Maria José
Ayres Waldemar Aruda, Rachel Hosld,
leia de Vattlmo, Joayrton Martins
Cahu, João Paulo Cordeiro Hllriobrantj
Filomena Fllguclras, Hernanl Caetano
Ferreira, Llgia de Carvalho Vieira.

LÍNGUA E LITERATURA ALEMÃ:
Para a 2.» série ibanca constituída
pelo professor Drenkpoll e assistentes
Lemos Santana e Jorge de Lima) ás 14
horas no Edifício Principal. Serão
chamados: Iraci Gruenbauni, Zelia
Quadros Moretzohn, Eugenia Solbel,
Lona Galler, Edelvira Oomes Fcrnan-
des, Iolanria da Frota Matos. Adella
Kauffman, Ruth Charlottc Drryer, Re-
née Keller, Norma Quadros Moretzchn,
Maria Teresa Castelo Branco. Norma
Becker Gonzn, Olga Goldfeld, Henrlct-
te do Amaral Lott, Lucllla Leão de Fa-
ria Tzipora Abranovlch. Hans Carl Vaz
Giese, Maria Teresa Monlz Braga, Yole
Vrrri, Ghltcl Colfman.

ANTROPOLOGIA: Para a 1.» série
do rurso rie geografia c História (ban-
ca constituída pelos professores Artur
Ramos njceir Menezes e assistente
Marina Vat I icclosl ás 14 horas no
Edifício Aiixiuar, Serão chamados os
alunos: Baszka Boreiisztajln, Myrlam
Hiflfln Amélia Mansun, Alexandre Fer-
relra, 

' 
Iza Chacle Zarur, Elza Sobral

Teixeira Braga. Maria Rita da Silva,
Elzlra de Barros, Hugo Henrique Noc-
chi Regina Cocli da Rocha Freira.
Disciplina isolada: Sperldião Falssol,
Flavio Peixoto Siqueira.

Terça-feira --FUNDAMENTOS BIO-
LÓGICOS DA EDUCAÇÃO: ás 15 ho-
ras para o curso ele Didática.

MECÂNICA" RACIONAL: ás 15 horas
para os cursos de Física e Matemática.

LÍNGUA E LITERATURA INGLESA:
ás 10 horas para a 1.» e 3.a série.

ETNOGRAFIA DO BRASIL E ETNO-
GRAFIA: ás 1-1 horas para a 3.a séria
do curso de Geografia e História e 2.»
rio curso de Geografia e História e Cl-
éncias e 3." série de Ciências Sociais.

CURSO DE ESTENSAO UNIVERSI- .
TARIA

A Poesia Francesa Contemporânea,
pelo professor Mlchcl Simon, a próxl-
ma aula será amanhã, ás 17,30 horas,
no salá„ nobre da Faculdade Nacional
rie Filosofia, á Avenida Aparlclo Bor-
gi-ü, 40. A aula versará sobre Lafor-
gues, Gros « Corblere.

Escola Royal do
Rio de Janeiro

Realizou-se na sede da íscola Royal
do Rio de Janeiro, o concurso de da-
tilografia que esse estabelecimento
leva a efeito anualmente, para confe-
rir o título de datilografo aos alunos
do primeiro semestre de cada ano.

Relação dos alunos aprovados: Ader-
cy Pinto da Silva, Maricta de Figuel-
redo Margarida Gabriel, Venina Al-
melda Batista, Elsa Tanajura Vieira,
Clelia Antrmla ria Silva, Heloísa Hilda
Carbono, Teresa Carilosu dos Banto.t,
Maria Aríete Ribeiro, Itahy Cardoso,
Beatriz Cardoso, Manoel Alvarenga Fi-
lho, Cellna Moure, Nelly Ribeiro, Eu-
nlce Ribeiro. Amilcar de Sousa, José
Martins Ribeiro, Ângelo Madeira, Ar-
naldo da Silva Rodrigues, Silvia Souto
Maior, Rodolfo Passos, Sebastião Viel-
ra da Silva, Deodoro Freitas Vale. Ma-
rita da Silveira, Nane.y da Silveira,
Maria de Lourdes Perdigão, Maria de
Azevedo, Ana de Oliveira Lima, Cie-
Ha Mota Garvia da Silva e Léa Costa
de Morais

SUCURSAL DO MEIER — Maria
José Gomes, Elsa Martins, Idéa Ma-
dalenc, Sonla Moreira da Silva, Wal-
delcya Ferreira rie Almeida. Rubem
Henrique da Silveira, Iara de Brito,
Lourdes Lourenço. Manoel Martins de
Magalhães, Minocl 'Egldlo Ferreira,
Elisa Mota, Manoel Avelino. Joel Pln-
to Teixeira, Elisa Mota, Mariz Alves
Louro, Carlos VUanova e Dlocélla OU-
va*Crua.

Esses ahmo3 receberão os respectl-
vos diplomas no próximo dia 10, por
ocasião do festival dansante em co-
memoraçáo ao 26.o aniversário da Es-
cola. e que terá por local o salão do
Llght Atlético Clube.

Escola Nacional de
Engenharia

AVISOS — A prova parcial de Qul-
mlca Analítica,' marcada para ontem,
foi transferida para data a ser opor-
timamente anunciada.

Acham-se abertas, até o próximo dia
10, as inscrições para a prestação de
exames na forma do Regulamento, pa-
ra as seguintes matérias lecionadas no
l.o período do ano letivo corrente, e
que, de acordo com o aludido, regula-
mento, têm o ensino terminado no
mesmo período: "Complementos de
Geometria analítica", Construção Civil
Higiene e Química analítica. As pe-
tlçòes serão recebidas na Secção- do
Expediente das 11 ás 10 horas.

Acham-se também abertas, no mes-
mo horário, as Inscrições para os exa-
mes de 2,ft época, para os alunos que
em março último, embora estivessem
em condições legais, deixaram de fa-
zer essas provas.

Curso de Traumatologia
de Guerra

Serão reiniciadas na próxima quar-
ta-felra, 7 rio corrente, nu Liceu Llle-
rario Português, ás 15 horas, as aulas
du Curso de Traumatologia de Guerra
da Universidade do Brasil, com a con-
íerencla do prof. Raul Leitão da
Cunha, reitor da Universidade, sobre
o tema: "O Sangu» em Traumatologia
de Guerra".

Na semana seguinte, será lida pelo
prof ylarbosa Viana, diretor do mes-
mo cnr.-o, a llçáo quo o prof. José
Arce, catidrállco da Faculdade do
Ciências Mérflcas de Buenos Aires,
lhe enviou na lmposslbll:dael.> de com
parecer pessoalmente, na qual desen-
volve o tema: "Traumatologia Tora-

Foram convidados a assistir esta
reunião o sr. Gustavo Capancrna, ml-
nlstro da Educação, o o embaixador
da Argentina, como uma homenagem
dos cientistas brasileiros aos seus
colegas argentinos.

ESCOLA MILITAR
Deverão comparecer a, Secrctaii»

dessa Escob. com urgência, parsi tra-
tar de seus interesses, os seguintes ix
cadetes: Emani Vlggiano Correia Jua
rez Caldeira Brant e Rómulo de Ali-
drade Resende. 

Caravana Universitária
Chilena

O embaixador do Brasil no Uruguai,
dr. Batista Luzardo, comunicou teie.
gruficamente ao cônsul geral do Uni.,
guai, dr. Fau;tino M. Teysera. que
entre os dias 13 e 15 rio corrente,

'chegará ao Rio de Janeiro uma cara.
vana universitária da Faculdade rie
Química do Uruguai, composta de i'8
membros, chefiados pelo professor Al.
voriza. Esta delegação ficará em São
Paulo, de 10 a 12, e permanecerá no
Rio uma semana, quando menos, du.
ianto a qual visitará as escolas, labo-
ralòrios químicos e institutos técnicos
similares desta capital, estando a car.
go da direção ela Escola Nacional do
Quiiiiica o respectivo programa.

faculdade de Fiksofia
Vestibular

PREPARAM-SE CANDIDATOS
CURSO ITAMAUATI

4v. Rio Branro, lll - saiu Hli
. Fone : 4.'l-õq,!l

fnfnrmaçnes das II 11 hnrj

Escola Ana Nery
CURSOS DE ENFERMAGEM E SER-

VIÇO SOCIAL

Acham-se abertas, na Escola Ana
Nery as matricules aos Cursos de En-
fermagem e Serviço Social. As can-
cllelatas serão atendidas todos os dias
uteis, das 13 ás 15 horas, na secreta-
ria da Escola, á rua Afonso Cavalcanti
n. 275.

Diretório Central de
Estudantes

Em sessão realizada no dia 1 do
corrente, na Reitoria da Universidade,
foi eleita e empossada a Diretoria
rio Diretório Central de Estudantes.
Para a gestáo 1943-44, ficando asçlni
constituída: Presidente — Carlos
Eduardo Pais Barreto: vice-presidente
— Regino de Aguiar: l.o secretario —
I H Ercv Vilela de Andrade: 2.-> se-
crelario - Luiz Coelho de Carvalho,
e tesoureiro — Teimo de Jesus
relra.

ÚTIL

PARA

TODOS.

Curso Técnico <ie > nigrafla
FUNDADO EM 1928 .

TROF. S. HENRIQUK MATOS
P. Tlrndentes, 14, 2.» - Tel. 42-127B

Concurso no DASP
Para OFICIAL ADMIN1S-

TRATIVO, escriturado e Au-
xiliar de Escritório de qualquer
ministério — Curso no Depar-
tamento de Instrução da A.C.M.

 Professores de respnnsabili-
dade — R. Araújo Porto Ale-
gre, 3b — Esp. do Castelo.

ART. I C
(4/ SERIE)

Curso Victor Silva
Está srnrin organizada i,m,-, lnrm,

que funcionará das lll lm. , ,„ ^fan
(e, ie.-.: profs. d„ rcii„ |> tttietã
das nulas no dia I", de liilho, j|S.
Irlciilas rberlas — Exacillrtilf. a,,
7,:tn ás 21 horas. — ItUA DA As
SE.1IHI.EIA, 11 - |.n p •;." ,„,!„;,;

m

"" ^?)S

HOficial Administrativo
Escriturario
Aux. de escritório
Turmas funcionando pela ma-
nhft e à noite — CURSO
GEN. GOxAIES CARNEIRO

R. Hadock Lobo, 4fi0 -.
Tel. 28-5522.

CONCURSOS — AULAS INDIVIDUAIS — 50 MTS. Cr$ «0,0»

PBOF. MILTON BIVERA MUiGa
RUA riNIIEIRO MACHADO N.° n — (Lawnjflras)

Pe-

Conferências

fira a tf. h

r-" Ttw nsinoB*, i

e
(Exames de licença.
Maiores de 19 anos)

Aulas pela manhã, á tarde c à nol-
te. ministradas por ótlmu enrpo do-
eenle, constituitln P"r professores
do Col.-gio Pedro II. Matrículas

nbcrlns.
NOVA3 TURMAS EM ORüA-

NtZAÇAO

Curso Rio Branco '
AVENIDA RIO BKANCU, nll-'.'."

AND — Tel. 43-11510.
Soh orienlaçãn dos professores Co-
mainlaiile De l.amare S. Taulo, ea-
tedratico ria Escola Naval, e "r.
Ceeil Thlró. r.alcdrático dn Colégio H

Pedro II. ]

Seminário de Biologia
TROGRAMA PARA AMANHA

As 14 horas — Professor B. A. Hous-
ner — Hipoflses e Diabetes, W. O.
Cruz — Anemia por Injeção de subs-
tanclas estrogênlcas, Miguel Osório de
Almeida — Flslolopla do Labirinto.

Local: Instituto Oswaldo ' Cruz. Ha-
vera condução ate 0 Instituto Oswal-
rio Crua, as 13 e .10 horas, devendo o
ônibus partir da Avenida Almirante
Barroso, defronte do Edifício Andorl-
nli».

Instituto Menino Jesus
Os alunos da 4.a série do curso gl-

nasial do Instituto Menino Jesus co-
munlcam que a tarde dansante que de-
veria rallzar-se nos salíes do AutQjno-
vel Clube, no próximo dia 11, foi adia-
da para o dia 25 do corrente, das 17
As 21 horas. Os ingressos encontram-
kb na secretaria do Instituto Menino
Jesus, a rua Mori^ e Barros n. 554, e
na portaria rio Automóvel Clube.

Inglês
Aprenda a ía'ar e a escrever fluen-

te e correntemente ¦ a lir.gua de Sha-
kespeare. O Inglês é hoje uma ne-
cessldade para todas as classes sociais.
— A UNIÃO INGLESA reabriu as lns-
crições para as novas turmas de inglês
do 2 o sttnestre. ministradas por pro-
fessores ingleses e americanos.
Nâo se cobia taxa efe matricula nem
Jóia. — AVENIDA RIO BRANCO NU-
mero 120 — 10.» — Telefone : —

, 42-7380.

Maiores de 17 anos can-
didatos ao exame de
acordo com o Art. 91

CURSO NOTURNO no Largo do Machado
O EDUCAXDARIO RUI BARBOSA, ampliando suas atividades,

alem dos CURSOS COMERCIAI, a GINASJ.AL,, diurno e noturno,
mantém um CURSO ESPECIALIZADO NOTURNO para os can-

didatos ao exame do art. !ll.

Matrículas aberta» — Mensalidade: CrS BO.fm.

R. GAC.O COUTINHO, 2A (Junto à Matriz da Gloria). Tel. 25-2Ü0R.

Nr^t^^w^MyTTírg^^y^y'f'r*^'»ryaw.i''' ——I——^—— I i — I I ' — "Tri nn~i r—rrm imn ríir

ART. 91
Inicio de novas turmas,
2:;, 30 horas Professores

amanhã, 5 de Julho. Aulas diárias das líi.30 às
do redro 11, especializados para cada matéria.

Matricula* abertas.
CONCURSOS — Oficiai AdmlnístraUvo e Kscritiirarlr».

INSTITUTO MORAES BARROS
O colégio de maior frc|iicnria nn MEIER. — Av. Amaro Cavalcanti,

snh (Em frente á Estação).
aiawMWBMWMwanwffWB«r

GLORIA - Colégio Benjamim Constant
CONCUKSOS P.MiA O I). A. S. P. — AULAS NOTURNAS

OFICIAL ADMINISTRATIVO
Escrituraria — Estattstim

RUA BENJAMIM CONSTANT.

União Nacional dos
Estudantes

SORVETE DANSANTE
Realiza-se ho.|e o Sorvete Dansante

Semanal que a Secretaria de Intcrcam-
blo Social ria Uniáo Nacional dos Es-
tudantes oferece todos 0s domingos aos
universitários do Distrito Federal. A
festa de hoje é dedicada aos uni-
versltarlos rios Estados e que se en-
contraiu atualmente no Rio de Janeiro,
especialmente os acadêmicos do Rio
Grande do Sul e do Ceara. As con-
dicóes cie ingresso são as estabelecidas
no Regulamento, sendo necessária ft
apresentação do carteira de estudante.
ANIVERSÁRIO DA GRANDE PASSEATA

A UniãJ Nacional dos Estudantes co-
memora hoje o primeiro aniversário
da grande pesseata civica e antl-fas-
cista prii/iovida por esta tnlidade.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO
VI CONGRESSO NACIONAL DE

ESTUDANTES
, A Diretoria da UNE nomeou para
presidente da Comissão >le Organiza-
ção do VI Censelho 0 colega Augusto
Vilas Boas, em substituição ao univer-
silario Aidenor Campos que. duranta
algum tempo, prestou seus inestimáveis
serviços á organização do Congresso e
que, agora, por motivos de acúmulo
de serviços, viu-se obrigado a solicitar
substituto. O sr. Aidenor Campos con.
tinua como membro ria Comissão Cen-
trai de Oignnização do Congresso.
FESTIVAL 1'ANAMERICANO DE ARTE

No nosso noticiário de ontem do Fes-
tival panamericano que os grandes can-
lores uruguaios vão oferecer no próximo
dia 12 aos esludant.es. saiu por um
lapso que os cantores Marina Dutra e
Augusta De Giull eram paraguaios o
que nos apressamos a retificar, pois os
referidos artistas são uruguaios.

Registro de diplomas
O diretor geral do Departamento Na-

cional de Educação autorizou o re-
gistro dos diplomas dos médicos: —
Júlio Brasileiro Neto, Antônio Pedro
de Padua; do.> cirurgiões-dentistas Ce-
eilia. Penlche Fernandes de Oliveira.
José Guedes Pinto; do farmacêutico
t.enir Santos: ria enfermeira Raquel
Alexandre; dos bacharéis Fcllciano de
Morais Costa. Júlio Vieira Filho, José
de Siqueira Júnior e Manuel de Jesu.-
Amaral; da licenciada em Educação
Física. Mlda Verglll: rio bacharel em
Pedagogia, João dos Santos Bispo; do
bacharel em Letras Clássicas, Luiz Al-
ves Lobo; da pianista Euridice Pereira
da Silva.

SR L H. HORTA BARBOSA —

Hoje.'às 10 horas, no Templo da Hu-
manidade, sede ria Igreja Positivista do
Brasil, k rua Beaijarmm Constant n°.
74, sobre "Sociologia P*sitiva . Entra-
da franca.

T-ROF. JOAQUIM MOREIRA DK
SOi:SA — Amanhã, ãs 17.30 horas, na
Associação Brasileira de Educação
fav Rio Brajaco 91, íoo andar), sobre
"Uma lição de guerra sobre a educa,
ç.ão rural".

SR. MINUANO DÊ"MOURA - Quin.
ta feira às 20.30 horas, no Instituto
da Ordem rins Advogados Brasileiros,
sobre o tema: "A convivência,.;_eco,
nòinica dos povos, no após guerra .

rROF. IMERRE MONBEIG — No dia
13 às 17 horas, no salão do conla-
reiicias da Biblioteca do Palácio Ba-
maratl, sobre o tema : "Crise das Cl.
er.clas do Homem".

União Metropolitana de
Estudantes

ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA
Rcallza-se, amanhã, às 20 horas, na

sede lio Diretório Central de Estu-
dantes, a eleição ria primeira dlretoiia
da União Metropolitana de Estudantes.

Os estatutos que regerão a entidade
estão aprovados riesdo ante-.ontom. 03
representantes rias Faculdades reco-
nhecidas e das Universidades, em nu-
mero rie dois, deverão apresentar-se-
para a reunião devidamente creden-
ciados, cora ofícios^

Escola Nacional de
Agronomia

SF.RA' COMEMORADO AMANHA «
sno ANIVERSÁRIO DE I'UNDAÇAO

Por ser hoje, domingo, as Çomemo.
rações rio Mo aniversário da fundação
da Escola Nacional de Agronomia, 66

rão levadas a efeito, amanhã

COPIAS À MÁQUINA ;
F, ao mimerterafo com rapldex « revisão. Preparam-se eandldiln» |g

«nfleursos do DASP. Curso de 4 miiterlas por CrJ 40,00. Ingle» o TanuljjiK
classes novas. Por correspondência, enslna-se o Inirlês. Peçam prespM()jj
7d e Setembro, 107. Escola IJranla — Rio de Janeiro. Fazom-se irados .
para o Interior. Estatística, Coroe, e Geografia para Concursos. Tel.: S2-JW, i

QUER EMPREGO 
~

ou melhorar ? Estuda datlIoRrafla. CrS 15,00 *> Cr$ 28,00 mens»l|,
Curso do Tort., Aritm., Batllofr. e InfflCs, n Cr$ 40,00 mensais, pj»,
param-se candidatos ao DASP, Taqulg:. e ingr., classes novas. IISo-m
matérias avulsns. Inglcs por corresp., peças prospectos. Triiduç^

7 de Set.«, 107, Escola IJranla. Telefone : 22-3772.

ARTIGO 91 — CR$ 50,00
Escola Moderna de Comercio

RUA DA CONSTTTTJIÇAO, 71 — TEL. 22-6766

VESTIBULAR DE MEDICINA
ODONTOLOGIA E FARMÁCIA

Pelos professores L. Nogueira da Gama, Paulo Lacaz, Cláudio H;llt,\
Alfredo P. Domlngues, J. Bettencourt e outros,

Das 15 às 17,30 horas.
R. BAIiAO DE ITAMBI, 60 — BOTAFOGO — TEL.: 2fl-»01l,|

CONCURSOS DE POSTAUSTA
E TELEGRAFISTA

Estão ã, venda os íinleos pontos completos, em 2." edição,
de CARLOS LUIZ TAVEIRA, antigo Diretor de Correios, •
RENATO VALE, ex-Chefe do Tráfego Postal. Pedidos à ri»
1.° de Março, 17, 5.° andar, sala 2, ou à Caixa Postal 3777, pelo
Reembolso Postal.

ooedo.
c.er.do o seguinte programa : as 10 ho-

ra, na Candelária, missa em inteii-

ção dos professores catedràtlcos da

Escola, jã falecidos; às 16 horas, na

Avenida Pasteur, 404. 
^.0.0sol0cnepI.<0,'Congregação, quando f«l» »» Pro-

íe"or Melo Leitão, e um ex-aluno per-
teucer.ta à primeira turma diplomada

em 1015

ALUNOS E DIPLOMADOS
ESCOLAS LIVRES

Regularização de cursos de acordo com o Deercto-Lel u." B.HS, íl
4 de junho de 1048.

Informações e Pareceres. Processamento no DEPARTAMENTO XA-
CIONAI, DE EDUCAÇÃO, dentro do prazo IMPRORROGÁVEL dt PO 41".
de transferencias, registro mediante validação e registro lndepcuãtutt ti
vnlidaçãn de conformidade com o art. 5.°.

Escritório de advocacia dos Drs. OCTAVIO MACHADO e FRANCHM
IZENTO. Avenida Rio Branco, 108, sala 1.007. Edifício Martlnelll *
Tel.: 22-8010 — RIO DE JANEIRO.

ADMISSÃO
Ao Instituto de Educação, Pedro II,

Amam Cavalcanti C. Militar -
Ginaslal

Curso Victor Silva
Dir-tor: Dr. Victor C. da Cilva

(Prof. do Pedro II)
As aulas eslão funcionando com re.
giilaridailc das 13 às 10 horas, soh

a direção dn Técnica do Educação
Zulmlra Cohn.

MATRÍCULAS ABERTAS
Expediente: das 7,30 às 21 horas.
Rua da Assembléia, 14-1.9. e 2.° ands.

ESCOLAS — AERONÁUTICA — PREPARATÓRIA DH CA-
DETE — NAVAL (todos os quadros) — MILITAR — IaTBK-
DENCIA DA AERONÁUTICA E DO EXÉRCITO — E3FECIA-
LISTA DE AERONÁUTICA.

CURSO DUQUE DE CAX
PROFESSORES CIVIS E MILITARES

ÓTIMOS RESULTADOS NOS OLTIMOS EXAMES — ATOAS
DIURNAS E NOTURNAS.

INFORMAÇÕES E PROSPECTOS NA SECRETARIA. DA8 10 AS Ií SI DAI
14 AS 17 HORAS AOS SÁBADOS, DAS 10,30 AS 12 K DAS 13,.10 AS IS H».
ALFÂNDEGA, 130, 2." ANDAR — F. 434757

.*tb*4

INGLÊS

Rua Urugualana, 114 e 116,
1.* e 2.° andares (entrada
pelo 114). Anexo ao Instituto

C. Brasil.

AVISO
Escolas Militares

A Diretoria rtn Cnlejrlo Monroe, resolveu criar um cuM« •*
admissão fts Escolas Militares, funcionando à noite, alem dr. oott*

que JA vem funcionando das 14 às 17 horas, do modo seguinte:
a) As praças e cabos: 30 % de abatimento;
b) Os sargentos: 20 % de abatimento;
c) Os filhos orfSos de militares, candidatos ao Ginaslal '{¦

Científico do Colégio Militar e demnis Escolas, 30% de Bbatl-j^
mento.

INFORMAÇÕES NA SECRETAUIA DO COLÉGIO
RUA GENERAL CANABARRO, 2!)!) — Fone: I8-5IS1

!¦¦¦'¦'¦ ' 

** ^' 
' 

'

auxiliar, eli
12 — TEL,

Escola de Minas e
Metalurgia

O ministro ri;< Educação baixou por.
tr-.ria designando o .professor Franclsrc.
Afslr. Magalhães Gome para exercei
as funções dp menibro do ConsellT'
Ti-tiilc,, Arlmiiii traiivn r\A ..Escola :<"•
oitnal de Minas e MeUlurcia.

ATENÇÃO T
a

Façam como nós. Segurem seus empregados e operários no LLOYD IN
SUL AMERICANO. Única Companhia de Acidentes do Trabalho no Brasil
Hospital próprio especializado desde 1925'...

DUSTRIAL
que P»55U°

SEDE: AVENIDA RIO BRANCO N.° 50
SERVIÇOS MÉDICOS — Direção Técnica do Dr. MARIO JORCE DE '

HOSPITAL CENTRAL DE ACIDEN TADOS: — RI A DO RESENDE
3ARVALHO
N.' 154

mmmmm^^mMM
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Os casos dolorosos da cidade

m

o» leltore» que não quiserem levar pessoalmente os seus donativos aos
*.recos indicados poderão trazê-los ao DIÁRIO DE NOTICIAS, onde serão

lildoí pelo falsa deste J°rna'' "r- Joao F> Betelho, das B às 18 horas.
A entrega, pelo MARIO DE NOTICIAS, das importâncias recebidas é feita

. ... ,, jpmanas, às segundas-feiras, entre 16 e 18 horas, quando poderão
,1° à no«na redação os leitores une desejarem nssisti-la.

CASO 262

Uma surpresa da morte dcI*ou-a, assim, sozinha, ao desamparo,
com seus cinco filhlnhos, quatro meninas e um menino — o caçula,
de apenas 13 meses de Idade. A mais velhinha das filhas conta
12 anos. Não havia multo, o marido, relatlvomente moço e forte
«índs, tivera baixa nas fileiras do Exército, antes de completar o
Irmoo de reforma remunerada, em vista de disposições militares que
tal determinaram. Anlmoso, bom chefe de família, reuniu o que poude
de suas economias e construiu um barracão de madeira, em terrenos,
nó que parece, da União, lá na variante da estrada de Petrópolis,
n.» W. em frente á Fundação Rockfcller. Nada havia de faltar —
disse ele à mulher — uma vez que dispunham daquele ranchlnho.
K, na verdade, assim foi. Tomou logo emprego numa fundição meta-
lúrglca que existe em S. Cristóvão. A vida corria sem fartura, mas,
sem tristezas. Seis meses decorreram. Uma bela tarde, o moço voltou
rio trabalho ardendo cm febre, com as faces em fogo, quase sem
poder caminhar, ele que nunca estivera doente. E delirou toda a
noite e o dia seguinte, até que a mulher pediu socorros a Assistência.
Pouco mais tarde, diagnosticado mal contagiosa, uma deslnteria bacilar,
o moço era levado parit o Hospital de S. Sebastião, onde veio a
falecer. Começou o drama que culmina, agora, em lancinante infor-
lunio. Estão passando fome, em extrema miséria, a viuva e as
crianças, que são bonitas, multo claras e loiras. O menorzinho dr
Iodos, ainda de colo, encontra-se acometido de bronqulte, está febril
r desnutrido, sendo medicado no ambulatório da Santa Casa da Mise-
rironlin. A mulher c os filhos ficaram cm . completo desamparo, pois.
como soldado, lendo sido excluído das fileiras antes da reforma remu-
nernda. soldo algum ficou recebendo o militar. Nas oficinas meta-
lurrlcas IraTialhava cie apenas havia seis. meses, não tendo a família
lambem direito, portanto, a qualquer pensão do Instituto dos Indus-
triarios. E' facll Imaginar, outrotanto, o que é o rancho em que
ninrn essa pobre gcnle, falho do menor conforto e sem higiene, à
r.Hi-11 ilo mangue, da variante da estrada de Fetrópolis, lugar Inhósplto,
Insalubre.

Cooperação do Circulo de Estudos Psíquicos
"Rita de Cassia,'

Pessa entidade recebemos o seguinte oficio;
"Rio de Janeiro, 20 de Junho ds 1943 — limo. Sr. DIRETOR

P1ARIO DE NOTICIAS — Rua Constituição, 11 — NESTA — Repor-
lando-nos aos termos do nosso oficio anterior, queremos levar ao seu
conhecimento, que em prosseguimento à nossa campanha de socorrer
r*\ necfssitarios, cujos casos são publicados por Vs. Ss., fizemos en-
ursa ao Sr. Ccsarin Marques, residente à rua Carmo Neto, to.',,
casa 2, da Importância de CrS 85,00, produto angariado pelas nossas
liRÍonarias em beneficio daquele senhor, e referente ao caso 248;

Sem outro assunto, nos firmamos com a maior estima e considera-
çá„. _ De Vs. Ss.. Alns. Amgos. Obrdns. — (a) JÚLIO B. FER-
RF.IRA, Secretario".

Cáranlido o ihlernamènlo da velhinha do caso 226
Recebemos do Asilo Amor ao Próximo, s-dlailo em São Gonçalo,

n arguinte carta :
"São Gonçalo de Nltcnii, 2" de Junho de ÜI43 — A Redação do

PIARIO DE NOTICIAS — Rua da Constituição, 11 — Rio de Janeiro,
p. F. — Prezados amigos c senhores : Saude, Fraternidade e Taz
Espiritual, — A diretoria desta Instituição, hoje reunida, cm sessão
ORDINÁRIA, referente ao mês corrente, tomando conh "cimento pelo
reportar da leitura de seu exemplar de 31 de Março último, na epigrafe
"OS CASOS DOLOROSOS DA CIDADE" KASO 228), de cujos diz'res
nele contido nos mereceram particular e especial atenção, vem, com
n presente, embora decorridos quase noventa dias, por motivo de so-
mente agora ter ela lido conhecimento da natureza do caso, OFERECER
\ ESSA REDAÇÃO O INTERNAMENXO DA VOVOZINHA, QUE PODERÁ'
FER INTERNADA IMEDIATAMENTE.

No momento, também, não temos vagas, mas drlib rzmos fazei
uma exceção para o "coso." em apreço, atendendo, assim, ao apelo
dessa redação. Desconhecemos, igualmente, se a "Vovozinha" j.i se
encontra agasalhada; ilc qualquer forma, cntrrtanlo, o nosso ofereci-
mento se • robUstcce na sinceridade de nossas intenções, no proporcionar
aos VELHINHOS acolhida até a terminação de seus dias terrenos, no
recebimento que eles merecem' da "misericórdia Divina", que lhes c
dada sempre de acréscimo. Fraternalmente, nos firmamos, com parti-
ciliar apreço e consideração. — ta) AGENOR MARTINS DE OLIVEIRA,
Presidente'*.

Donativos em nosso poder
Importância recebida anteriormente, conforme publicação

feita na edição de ante-ontem  CrS 1.467,00
Recebemos mais :

Anônimo — caso 254, um embrulho contendo
roupas e 

Anônimo — caso 261 
Anônimo — caso 250 
Mariazinha — caso 261 
José Teixeira — caso 212 
Anônimo — casos 260 e 261, sendo CrS 10,00

para cada, no total de 
Em memória de nosso pai : Leonor, Mar-

clllo, César e Iclanda — caso 36 
Um anônimo, em intenção do espIr\o da

menina Maria Lúcia, desencarnada em
Recife — caso 2.15 

Sor.rkenbrooke — caso 252 

CrS
CrS
CrS
CrS
CrS

' CrS

CrS

Cr$
CrS

50,00
20,00
5,00
5,00

25.00

20.00

40,00

10.00
5,00 CrS 180,00

CrS 1.647.00

Entrega de donativos
Amanhã,

entrega dos
dos doàdòrí:

ent
don

16
lativos
donati

Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso
Caso

n.o
n.o
n.o
n.o
n.°
n.o
n.°
n.o
n.°
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o

36
39
56
57

íoa
125
130
140
142
154
161
166
167
169
171
172
175
177
160
189
195
196
199
210

e 1
aos

vos a
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Crs
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Cri
Crs
CrS
CrS
CrS
CrS

horas, realizaremos
próprios -beneficiários,

serem entreguem estão

50,01) 'Transporte 
25,00 1 Caso n.° 212 .
20,00 Caso
20,06 Caso
70,00 ! CAhO
10,00 I Caso
10.00. Caso
6,-,„|Caso

Caso

m nossa redação a
Segundo a vontade

assim distribuídos .

5,00

ío.co! Caso

n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o

214
216
219
220
222
223

10,00 ! Caso
so;oo" #CasoCaso

Caso
Caso
Caso

I Caso
I Cl.' Cl
, caso

5.(10 I
185,00 í

50,00 |
52,511
10,00
5,00
5.0,1

133,5:1
26,110
40.00

Caso
CliMI
Caso
C-K-i

Transporta  Cr;

15.00: Caso
75,ao | Caso

867,001

n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o
n.o

Ü

n.o

231
233
235
236
243
246
247
249
250
252
354
358
257
258
360
201

CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
crs
CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Ci'S
CrS
CrS
C'.'S
Cr 5
CrS
Cr 3
CrS
CVS

867.00
25.00
3U.00
85,00
50,00
85,00
30,00
15.00
10.00
5.00

115.00
20,00

5,0.1
50,00
15,00
20,00
20.00
15.00

5.00
50.00
10.00
15.0 1
60.00
10.00
35.0o

CrS 1.647,00

X)NCUKSO DE >
JlJL j

WÊsaÊá
SEGUNDA SECÇAO Domingo, 4 de Julho de 1943

NOVO CONCURSO PARA SUBSTITUIR OS CARTAZES PLAGIADOS
Mantida a segunda colocação e desclassificadas a primeira e a terceira, bem como u a
menção honrosa, por verificação de plagio — Deféndem-se os srs. Carlos Klanke e Ben-
jamim de Araújo Carvalho — Uma carta do sr. Di Celio — Grande interesse pelo

segundo turno do certame
¦¦jm '¦** ¦" "¦ .¦V,::::::l'í::W.í.;;:;:':':í

íSRHBHPwWríBí^^ '.¦'¦-¦. «*«*ü mti,niw^ 

O cartaz que conquistou o segundo prêmio e, ao lado, um
ao qual se atribue semelhança ao

«n"^ü3 -*&*$L

BABAQ de ITÀRARElJ

detalhe do desenho de propaganda de produto farmacêutico,
trabalho dos srs. Gomide-Lani

Dando por terminado o seu traba-
lho de examinar as denuncias de
plagio no concurso de Cartazes para
a propaganda de bônus de guerra, a
Comissão Julgadora, após tet «studndo
todos os casos, procedendo as invés-
tiEaçüts necessárias, reuigiu o seu
relatório, encaminhando-o a Conusjáo
Executiva de propaganda doa B'inus
de Guerra. De posse do relatório esse
uigão superior celebrou uma reunião,
após a qual distribuiu à imprensa,
pui Interin flio da AgcnciH Nacional,
a seguinte nota :

"A Coinidsâo Executiva da Pròpa-
ganci Uüo üonuõ ile UueVru, prenuncia
1.1.IL tenente-coronel Amorno josj cou-
uio aos i-tcis, reuniu-se, nuje, as 0 nu-
rus. no *í.u andar cio vduictu uu. 'Caba
do Ju:na!ista", para, entre c-uiros a;.-
sunios, se inteirai do relatório Ia co-
ii-.itsàu Julgadora du Concurso oe Car-
ir-zes. constituída dos srs. lle.ou:".
Musts. o.icar dantaria e beapuiuo ua
Cunna Melo. ¦ •

Depois de debatida a matei ia, a Co-
air&sao bx.cuhva icoiiiieu, unnulini.-
mente, aprovar as seguintes conciuaueõ
da comissão julgauura do referido
concurso .

l/j) — excluir clu cuiiciir.-,o os cai-
tazes dus srs. Silvio Lira Madeira
e Carlos Klanke, classlíicauos, respe-
ctivamente. no primeiro v nu teictiio
lugares; excluir também do mu.uiui
concurso o trabalho do sr. ftfnJam'"1
de Araújo CavvMho, contemplado co.n
l-.ençào nonrosa;

jo, _ manter no 2,o lugar o carta*
da colaboração dos srs. Paulo Rocha-
Gomide o Américo Lani; -

30, — manter o Julg-m^nio cas
rruiiçòes honrosas conferidas aos ira-
balhos'* dos concorrentes, belix Osim
Sei, Lcslie Richard Inta. An orno
Nássara, Elmano Henrique, Lmine^i.
de Propaganda Época e Ari Fagundes,

401 _ coníelir o premiu oe mil cru-
Beirou n cada um dos concorrentes dls-
tinguldos con, menção honrosa;

50, _ abrir, por esraço de 20 dias,
òuirp concuroo para a escolha oe no-
vos trabalhos, alim de concorrerem 1 OS
prêmios de .10.000 cruzeiros, 3.000 cru-
zeiros e 1.000 cruzeiros, á vista ca ues-
classificação do> escolhidos. Essa re-
solução basc.u-se ho falo da Comissão
Julgadora ter considerado nao ser jus-
ta a escolha di outros trabalhos de
concorrentes de numes já revelados pa-
ra a .sua classificação nos lugares dr»
excluídos cio certame.

Na nova concorrência, eonfoime cons.
tara 00 edital, terão preferencia ns
cartazes contènoci motivos do ambiente
de guerra brii3i',eiio.

Caso qualquer concorrente já p™-
miado apresente novo trabalho e con-
qutste classificação terá que optar por
um dos prêmios.

A Comissai, Executiva actonzou a
sua Secretaria u devolver, dentro do 10
dias, a partir desta data, aos seus au-
tores os lari.aieí.' não classificados.

Dos trabalhos de Hoje participaram
tocos os membros da Comisvao Execu-
tiv.i, srs. Boir.ero B5tellta, ]'eoru Ra-
i.he. Herbert Mos.es, Oscar Santana e
Ijeopolór. da Cunha Meio"
DEFEM1E.SF. O ARTISTA Qlit FORA

PREMIADO EM TERCEIRO I.UÍiAR

AFresentanao unia dclesa a dtnuii-
cia que fizeme-s em reloçãj ao cartaz
qu» havia conquistado rio terceiro pre-
mio. o seu autor, sr. Cario, Klnnke,
residente em São Pau'.o, enviou-nos a
seguinte carta:"Freiatos srs.

Vejo-111? na obrigação de protestar
contra a acusação de plagio, por par-
te de vv. ss.. e envio.lhes por Isso
uma sr-ri» de esboços, para que qual-

quer técnico possa perceoer o óesen-
volvlrhsnto da minha idéia.

Peço-vos apresentar estes esboços ã
Comissão Julgadora do Cone. de Car-
tazes, e confio no Justo julgamento dos
entendidos nr, assunto.

Posso afirmar de boa fé, que vi hoje
pela primeira vez o vosso ixeroplo d»
cartaz (Buy War Bonris — com sol-
dado ferioo na cabeçai. A Idéia é a
mesma que no meu cartaz: mas, a
Idéia de apresentar um sn'dado fcrlrlo

SíJl» -' -'..'.-

Atendendo ao desejo do fr. Carlos
Kinnké, o DIÁRIO DE NOTICIAS, poi
mermedlo do um dos seus irdatoier
fará a entrega, amanhã, dos esboços
ao tenente-coronel Coelho dos Reis.
rrtcidénte da Comissão Executiva da
Fiopaganda dos Bônus de (Hierra, para
oi fins julgados conveniente*.

UMA DECLARAÇÃO DO SR. BENJA-
MIM DE CARVALHO

nina nova modalidade — bem
modesta. reconheçamos — de>

nproveifcadores da guerra, a dos
caçadores de prêmios da propa-
canrla rio nosso estorço bélico

mediante imitações, adaptações;
cop.las ou, mesmo, puros decai-

quês.
A atual coiiflagraçiò nâo deu

margem ainda à Identificação,
entre nós. de 121 andes "proíl-

teurs" de tipo clássico de

acumularlor.es r,e fortunas ins-
tantaneas, na Industria, 110 co-
mpreio, no transporte, ás custas
rios sofrimentos coletivos lm-

postos pela calamidade das guer-
ias. De um modo geral, a ele-
vaçSo, em escala espantosa; dos

l.i-pços de toda espicle de utill- i
ciadas, ha de estar, necessária-
mente, produzindo por ai afora.
lucros enormes. Mas, é duvidoso

qup se possa, a rigor, classificar
como "profiteurs" os comercian-
tps e fabricantes a quem a guer-
ra, longe de r,estrlnglr-lhes os ne-

gocios. ampliou 11 margem de
lucro. Inclusive porque multas
vezes esses negociantes e Indus-
t-riais vendem, generosamente, os
srus artigos a preços ainda infe-
rlores aos que, generosamente,
lhes foi fixado nas tabelas, como
no caso de tantos produtos far-
mBcrmtlccs.

Modestos aproveitadores de

guerra o.s que as reportagens
sensacionais do D.IARIO DE NO-
TI Cl AS (há que tempo esta nos-
sa pacata, dócil, burocratlzada,
padronizada Imprensa de ho]e
não se clava ao luxo de uma re-
portagem sensacional !) desço-
brlu entre os vitoriosos do con-
curso de cartazes de propaganda
don bônus rie guerra. Seus lucros
cia guerra se limitariam a sim-
pies prêmios, relativamente altos
se comparados com os que de
cidlnarlo se instituem nas pos-

sas crT.petlções artísticas e llte-
rarias ia milionária Academia In-
slste, parece, no "nada aiem de
três mil cruzeiros"), mns inie- 

J
rlores, salvo engano,' poi exem- |
pio, aos que têm estimulado a 

j
prosperisslma Industria da cha- I
mada música "popular", ou car- ;
navnlesra. • i

.Parece mesmo que tis c.crlto- \
rios de publicidade concorrentes j
estavam mais interessados no as- j
pe^to subjetivo, inas vantagens |
indiretas a propaganda de r-uns j
organizações comerciais ¦ do que !

propriamente no "quantum" dos 1

prêmio?. Outros, íifituralmente, 1
tmham em visia a simples e le- j
gitimn vaidade da vitoria. São
humildes "profiteurs" da catego-
ria. mais ou menos, daquele mo-

ço rico que mandou, segundo
cnst.a, rnrTr--lonar por Um de-

smülsta nm V da vitoria, assl-

,nou-o e fez desse trabalho do

nrtlsta desconhecido um titu-lo

de heroísmo para si próprio, uma
c-pecle de comenda fia Legião

de Honra rio esforço oéllco. a

i base da celebridade nacional e

I mundial rio seu nomp.

Mas o estranho episódio do
I concurso de cartazes — como

deixaram patente os artistas en-

trevistado?, Santa Rosa. Augusto
Eodrlgues, Álvarus, Callxto e

outros — não deve fornecer
apenas assunto para comentários
alegres, porque põe em relevo

questões de interesse vital para
uma classe cujas condições c

perspectivas profissionais sã, o

ainda, no Brasil, das mais ingra-
tas. Observa-se, antes de tudo, a

ausência dos nossos melhores
ilustradores, velhos ou modernos
nc concurso ou, ao menos, na

lista dos premiados e dos reco-

mandados pelas menções honro-

sas. Uns nâo concorreram (cetl-
cismo, falta de confiança ?); ou-

lios foram preteridos pelos co-

pistas. Pode-se alegar, a esse
respeito, que o cartaz é uma
sub-efpecialldade da Ilustração e

que grandes desenhistas podem
re; superados por técnicos dessa
sub-especlalizaçao, e que um
concurso pode consagrar, e muito
louvável mente, valores novos aln-
da desconhecidos. Mas nao dei.
xa de ser significativo esse
nibelamento rios nossos maiores
e mnls famosos desenhistas, e.
ainda mais, a circunstancia de
haver a classificação beneficiado
tantos trabalhos arguldos rie pia-
ojn .. plagio ria Idéia, adapta-

çftes Indlsfarçaveis ou mesmo

I simples copias. (O cartaz do

| soldado morto dá a Impressão de

I haver sido, nao copiado á, mão
I apenas, mas decalcado —• o mlla-

| gre do papel de sedai.
Nâo é possível deixar de assl-

: nalar lambem a ausência, no

j jun. de artistas, que teriam, na-
I fiiralmente, não só um Julga-

ir.ento mais seguro, porem tam-
bem muito mais facilidade de
descobrir déthpnestklades rio que
uma comissão composta rie um

jurista, dois banqueiros, vários
burocratas e o presidente ria A.
P. I., que. em matéria rie arte,
ria propngnndo, no que conste,
é um grande técnico apenas em
auto-publlcldãde.

A organização do Jurl ha de
ter concorrido para encorajar os
copistas, para aquele Jublleu do

plnglo. no qual houve até quem
apelasse, em sua defesa, para
uma teoria parecida com a des
"cem anos de perdão" (copiou
um desanho porque outro já o

havia copiado), como os nossos

compositores da música chamada
"popular" que se plagiam reci-

procamente o ano lnteiio, sem

que nenhum deles se preocupe
em reclamar contra os outros,

pois to.los têm garantidos os

stus cem ano's de perdão.

O desenho citado pelo sr.
Benjamim de Araújo Car-
valho, de autoria do artista
josef Langhof, publicado à
página 40, da revista "Ge-
brauchsgraphik", de Berlim,
número de, março de 1938

como cartaz do propaganda de guerra
(bônus, cruz vermelha, incremento da
produção bélica, etc.) está 6. mão, t
Já foi certamente bastante vezes em.,
pregada.

Mas um cartaz é um exemplo de
tempos muito avançados:

Há mil anos. mi hares de pintor?»
vem empregando os mesmos motivos
da Bíblia, para os seus quadros: Giotto
drpei:. de Cinabue; Raíacl depois de
Giolto; Tiziano Rubens c Rembrándt
depors -de Rafael, e assrm por diante.
T',t.os plagiadores?

Líglôe-. r'e poetas e escritores narra-
ram a vida de César, Alexandre, Ma-
ria Antonieta, até sobre Churchill e
SUlir. ete. — Quantas e quantas ve-
?es foram pintados Nãnole» e o Ve-
suvio, a No.tre Dame de Paris, quan-
tas vezes a bela natureza do Rio de
Janeiro?

Sa dol5 artistas pintam um mesmo"houquet" de rosas, são vv. ss. da opi-
nlèn ie que um é necessariamente-
uiagmder co 011t.ro?

O famoso Monet pintou exatamente
vinte e duas vezes uma mesma paisa-
gem, do mesmo ponto. O que VV. SS.
Julgam que Monet teria pensado de
um critico, que quisesse afirmar de
que pelo menos vinte e um dos vinte
e dois quadres são copias ! ?

Se fosse certo o ponto de vista de
VV. SS., então todos os monumentos,
por exemplo, do Rio rie Janeiro ou
de qualquer outra cidade seriam p'a-
gios. Assim como existem, sem duvida
alguma, dúzias de cartazes com aviões,
"tanks", etc, creio.que possam exis-
tlr da mesma maneira duzias de car-
tazes com soldados feridos, caldos, etc,
srm que um seja necessariamente co-
piado ou plagiado dn nutro !

Declinando novamente a sua acusa-
çã,, de maneira alguma Justificada,
confio no julgamento Justo de Juhes
ccmpfctentes e firmo-me atenciosamente.
a) Carlos Klanke".

O ESTUDO DO . C ARTA7, DES-
CLASSIFICADO

O sr. Klanke Juntou à sua carta
d-z esboços do seu trabalho. São estu-
dos preliminares, cujo exame autoriza
a crença de que o artista pretendia
compor um cartaz representando nm
solrierio com ferlnrntn na cabeça, pri-
melro d» muletas e braço na tipóia;
depois, mais reduzido, com exclusão
dir muletas e, finalmente, a cnbcç--,
apenas. Observada a serie ,1- esboços.
rilf(:„.<„ à última fase do estudo, 00
t»ja" a miniatura do cartaz a que a
Comissão Julgadora conslderru em seu
l-ilrotnento Inicial, merecedor do ter-
cru o prêmio. , •

ROUPAS USADAS
Cõiiipram-se, de homem, pngn-

se hem. Atende-se a domicilio. —

Tel. parn 22-55M e 22-4S4B-.

O sr. Benjamim rie Araújo Carvalho,
autor de um dos cartazes que rora
riistinguldo com menção honrosa ten-
do sido desclassificado na reconslde.a:
& tomada pe.a Comissão Ju«WgJ>".
esteie, ontem, novamente, na tedação
do DIÁRIO DE NOTICIAS, entregando-
nos a seguinte declaração:

"Tendo lido no matutino que redl-

gis a acusação a mim feita peto1 sr.
nomlrie de me ter eu aproveitado e

plagiado uma de 
,««",rf«««^fiSidéias, venho por melo desta declarar

publicamente;' ^ ^ ^ ^ pomba
com ramo de oliveira no bico e de
um avião, enr um mesmo cartaz, com
a finalidade de mostrar a volta da
Paz", nunca foi representada pelo sr.
Gomide ou por outro crualque artista..
para anunciar Bônus de Guerra. .«
pomba por num desenhada ja. e um
símbolo, 6 a Paz, e o avlao largando
a bomba, a destruição que está sendo
levada ao inimigo hoje.

2 o _ Que a Idéia de pomba re-

presentando o Correio e de aviões
huitos não é absolutamente originai,
nem privilegio do sr. Gomide, pois na
revista alemã "GebrachsgraphiK , de
marco de 1938, está um cartaz, o qual
vai Junto, com os mesmos elemcn.os
rie nossos desenhos, com a dilerença
de ambos ns elementos representarem
no cartaz alemão, a mesma coisa quo
o sr. Gomide quer representar no seu
folheto de propaganda da Panalr. B
também um cartaz de anuncio ae
"companhia rie navegação _&«•* ""
quanto o meu é rie BONTJS DE
GUERRA. ¦•

30 — Não quero nem posso acusai
o artista patrício de plagio, pois isto
nâo é da minha índole. Quero dizer
matematicamente, que o meu cartaa
está para o dele, assim como o delo
está para o da revista alemã.

4 o — Quo aprovo a idéia do sr.
Raul rie Brito do Concurso ser feito
á vista rio público, pois assim o artls-
ta que me acusa de plagio e que se
compara a um maestro, poderia apre-
••entar-se lá com seus músicos. E eu
lá também estaria, como estive como
aluno da ESCOLA NACIONAL DE BE-
LAS ARTES no concurso que publica-
mente se realizou na Sociedade dos
Artistas Brasileiros, como pode provar
o sr. Alceu Pena, ganhador do mesmo.

5.0 _ Que não sou profissional de
cartazes, faço-os por esporte, sou um
arquiteto como também o é Ari Fa-
gunries. Apesar disto nunca necessl-
tel de "músicos", eu mesmo tenho, e
executo ss minhas Idéias.

6.0  Que o ganhador do segundo
prêmio deste rumoroso concurso devia
ser menos leviano e mais prudente, ao
acusar publicamente de plagio e de
modo tão deselegante um patrício seu,
que, sozinho, sem músicos foi o único
brasileiro, que com exceção de Ari
Fagundes, conseguiu deter para o
BRASIL, o terceiro lugar em um con-
curso onde concorreram artistas das
21 REPÚBLICAS AMERICANAS, nos
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO
NORTE. (Concurso do Hemisfério Uni-
do, organizado pelo MUSEU DE ARTE
MODERNA DE NOVA YORK), num to-
tal de 855.

7.0 _ que Já consegui em Concur-
sos as seguintes classificações: l.o

lugar: Exposição Pecilarla; ENBA; Re-
vista CONCRETO; Sanatório de Tu-
berculosos-Campos.

2.os lugares: Caixa. Econômica; Ban-
co de Sangue, ENBA: Exposição de
alunos; IAPE — Acidentes do Tra-
balho.

3.os. lugares: Hemisfério Unido-
New York -USA; Sociedade Nipo-Bra-
silelra — Japão moderno; Semana da
Asa; alem oe outros classificações.

8.0 — Seja qual for o resultado des-
te concurso continuarei de cabeça or-
gulda a tomar parte po.r esporte, por
gosto, nestes prelios, porque desde
pequeno em casa me ensinaram a ga-
nhar com modéstia e honra e a per.
fler com um sorriso nos lábios.

Muito grato pela v. atenção, subs.
crevo-me dando por encerrado o meu
talar neste concurso, (a) — Benjamim
de Araújo Carvalho".

AINDA O CASO DO SEGUNDO
PRÊMIO

Em nossa edição de ante-ontem, por
indicação rie leitores, foi levantada a
hipótese de apresentar o cartaz dos
srs. P. Rocha, Gomide e Américo Lanl.
alguma semelhança com um desenho
de propaganda rio "Nutrion", O traba-
lho em causa não foi considerado pia-
gio pela Comissão que, havendo exami-
nado com todo rigor as Indicações
apresentadas, decidiu mantê-lo no se-
gundo lugar.

Agora', a pedido do sr. Bcnjumln de
Araújo Carvalho, publicamos o clichê
do desenho rie anuncio daquele produ-
to faramaoêutlço ao lado de uma gra-
vura reproduzindo o cartazz premiado,
excluídas as legendas. Os leitores te-
rão oportunidade de examinar os dois
trabalhos, que. aliás, são baseados em
motivos semelhantes mas destinndos a
fins de propagar.di inteiramente di-
versa.

EM TORNO DE UMA DIVERGÊNCIA

Num cabograma recebido ontem por
este Jornal do sr. Cícero Lcucnroth.
presidente da Empresa de Propaganda
Standard Ltd., eram formuladas cer-
ta3 reservas ás declarações do sr. A.
R. Di Celio, da Secçâo de Arte da em-
presa The Sldney Ross Co., a propó-
sito da organização de concursos de
cartazezs e seu Julgamento.

Com0 o fato gerou uma divergência
entre 05 dois profissionais da arte da
propaganda, o sr. Dl Celio velo ao
"Diário de Noticias", aqui deixando as
seguintes declarações:"Sobro a minha entrevista a esse
matutino, na qual foi ventilado o caso
criado pelo plagio no concurso de car
tazes para Bônus de Guerra, em nada
me surpreendeu o telegrama passado
pelo sr. Cícero Leuenroth. Somente nu-
ma coisa ele tem razão, pois eu nunca
disse a ninguém que sou técnico em

(Concilie na 12» página)

'Seguros contra fogo
NA

Companhia d« Seguros

Argos Fluminense
(mudada em ISIS)

ALFÂNDEGA, 7
EA. próprio

BIO DE JANEIRO

CINISMO NAZISTA
O radio de Berlim está derramando lágrimas de croco-

dilo sobre as ruínas da catedral de Colônia.
Todo o mundo civilizado naturalmente lamenta, com siri-

cera tristeza, que os bombardeios aéreos sobre objetivos mi-
litares tenham, muitas vezes, que atingir monumentos histo-
ricos ou instituições pacíficas que se achem localizadas em

zonas próximas aos alvos visados.
Aliás, todo o mundo tem o direito de chorar sobre os es-

tragos causados pela guerra, menos os alemães, que a provo-
caram e a desonvolveram com os processos mais bárbaros,
deshumanos e violentos. , . .

Os guerreiros germânicos têm procurado interpretar ao

pé da letra a filosofia nazista, tentando subjugar, a ferro e
fogo, os povos vizinhos, que devem ser reduzidos à simples
condição de escravos dos senhores arianos. As tropas ineca.
nizadas teutônicas têm sido cruéis nessa torva missão. Para
atingirem os seus escopos de .dominação, essas hordas puse-
ram de lado todo o sentimentalismo, revelando o mais pro-
fundo desprezo pela vida alheia e por tudo o que representa
um patrimônio material ou moral de gente pacifica, que nunca

nenhum mal lhes fez.
O procedimento dos alemães na Polônia e na Rússia, para

não aludir aos ataques dirigidos coutra a Inglaterra, a Iugos-
lavia e a Grécia, lhes tirou toda a autoridade para falar em
nome da cultura e da civilização.

Assim, as lamúrias em ondas curtas que os boches estão
espalhando pelo espaço, acusando os ingleses de selvagens,

por terem atingido com suas bombas a celebre catedral do
Colônia, são a expressão do mais sublimado cinismo.

Todo o mundo sabe que a RAl<+ não levava a missão da
destruir templos ou monumentos de arte, mas o de destruir
até os alicerces, as industrias de guerra que floresciam na
zona onde se encontrava a histórica igreja.

Amanhã, poderá ser devastada Roma, se as neccssida-
des da guerra assim o exigirem. Todo o mundo lamentara a
destruição da capital da latinidade e os próprios bombardea-
dores podem sofrer com o.ato que as circunstancias .os obn-

garam a praticar.
Todo o mundo, então, terá o direito de amaldiçoar a

guerra, menos os alemães que a qu^eram, que a provoca-
ram e a levaram aos mais horripilantes excessos.

IRFI O HORIZONTE Dr' r,u,a de Azeredo Coutlnho

Doenças pulmonare» — TUBERCULOSE
Rua dos Carljós, 218 — De 3 às 8. Fone t 2-1400.

...0LESTIAS DOS PULMÕES
Tratamento especializado da TUBERCULOSE em todas as suas formas
D R. II E R N A N I NEGRÃO- Assembléia, 67. Fone: 42-9749 (2 às 6).

ê %?***

FONTE DA VIDA

Osório BORBA

Energia e Juventude
Se quer ter Uns ¦ande, torça de von-

tude e controle nas «um açOíl, *""*
vencer torta- »s dificuldades que se
lhe d«P»rcm nn arrtim lula p-la exi. -
tenria, defenda cm primeiro H'5'r os
«eu, nervos. Os dentistas stirmam que
* nelo sistema nervoso, düpaiiperndo
|. Ias emoções violenta, diárias, que
entra !t maioria dn, male, que nos
atormentam. E' o sistema nervoso que
dirige o nnssii destino, regula e esta-
belece a harmonia dns diversos orgaos
constituinte, da economia vital. Go""
Mcndellnas, o surpreendente restau.
radnr rio sistema nervoso do homem
e da mulher, sem contra-indlcacao,
são Indicadas no esgotsmento pelo ex-
cesso de trabalho físico ou mental,
tristeza, lirilação constante, nisiinl».
friC73, tlque» nervoso, irnco?trM e
debilidade no homem : "a muiner,
fraco, e cedo envelhecidos, os quais
rrcuprram no-.a, cnergiss no I." vidro
de uso. Nas firmadas o rtrncarlos do
Brasil. Cr5 1.1 0» nu Rio e São Paul".
pcln Correio, mal, Cr.5 1,5(1 l*:d. a
Aiauju Ireita», Cia. — üurlvc», H», '""'

Cirande Fábrica de Colchõer,
LUIZ PINTO

RUA FREI CANECA, 44
I J£k '1Í.JS09 - Rio de JanoiK

"Vifflffl
Om-ciii mtlos ns sábados As 18 hs.
n Programa "Seleções" — Música!
Li iraíural — Radio Guanabara

Frequencln LISO Kcls,
UlreçAi) de Adolfo Cru/

tom\

m

.70-

DR. ANTÔNIO SALGADO
Ex-lntcrno dos Prnfs. R. Rensauilo Carnot e Ralherj-, de Tarlr

HEMORROIDAS — Intestinos
SEM OPERAÇÃO E SEM BOR

Edifício Ouvidor. 1013 (D as 11 — i As 8) — Telefone ! 23-6330.

mBummmHmmm.
LOGOSOFIft BAUMS0L
Ja estão expostas lias vitrines da Livraria Freitas Basto» as famosas
ohras de LOGOSOFIA, original concepçíio do Inspirado filósofo e
psicólogo Riil-amcrlcano KAUMSOL. Literatura' útil, suave, fecun-
da. Transbordante de vida espiritual. Altamente tonlflcante. Ao

ftleance d» todas as Inteligências.

E* ESTE MÊS!...
A GRANDE VENDA DE ANIVERSÁRIO

DO

ARMAZÉM DEODORO ! !
PREÇOS EXCEPCIONAIS !! 1

Retalhos de tecidos de todas a« qualidades a peso e a metro ! Vi a
Deodoro • nSo perca tempo — para fazfr uma. boa compra '.!

ARMAZÉM DEODORO
4 — RUA MARANGUA" — 4 (Estação do Deodoro).

Ip,^Wü7^*,,w,,,!5s^g|pssíí,", v

^^^ „ot*-# \

*~ ' C** 1

grande Moda /fr"' -^^^31
Con|untoSHANTUNO. / >v %»$Ê^$\

Capa Shantong Impar- / jj>, &* LJ^^^ilMíSS,

eitilo Roglan e Chapéu /-íííi *>-'<-^"^^>''.^W^í^^^^^^SR
Shontung Impermeave, /¦¦ ::' ' ,-.áÉl^ 'wÊÊMÊÊÊÈÊÊÊÊ^

%* 

"•¦¦

O nosso- Departamento da
Capas possue a maior cola-

ção de capas de gabardino e shanturifj
nacionais e estrangeiras, em todos os fama-
nhos, modelos o proços.
Ouorn tom copo . escapa.

(d tia Mff
U00f^Bm .

¦
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• PÁGINA DEZ - SEGUNDA SECÇÃO

$s nomes dos felizardos
i Obedecendo sua antiga praxe, o

popular 
"AO MUNDO LOTÊEICO"

f- Rua do Ouvidor, 133, torna pu-
líico que em sua próxima puhll-

¦ caçfto divulgará or nomes e

respectivos endpraços de todos os

felizardos que ali se enriqueceram
recentemente, possuidores dos bi-

lhetes inteiros de números 4.900,

«ontemplndo com DOIS MILHÕES

DE CRUZEIROS no sorteio de sao

joao. e 9-535, premiado qUWta-
íelra última com 300 MIL CRU-

ZEIROS — sendo de salientar que

no sorteio .ontem realizado nova-

mente o AO mSNDO LOTÊRICO,

rua do Ouvidor, 139, vendeu o nu-

mero 12.161, sorteado com 30 MIL
'"'CRUZEIROS, o segundo prêmio dos

600 mil cruzeiros. Quarta-íelra,
' 

serão ali vendidos mais 300 MIL

CRUZEIROS, e, sábado próximo,
UM MILHÃO DE CRUZEIROS. Ja

'. 
te acham ali à venda os bilhetes

' 
flo "SWEEPSTAKE" BRASILEIRO

grande prêmio 
"Brasil" — UM

¦ MILHÃO DE CRUZEIROS por 120

cruzeiros, em décimos de 12 cru-

eeiros. extrnçüo em 1." de Agosto.
' 

Procure a sorte na casa procura-
:' da pela sorte: "AO MUNDO LO

TÉRICO" — Rua do Ouvidor

DIÁRIO DE NOTICIAS

MUSICA
Música norte-americana

com as questões materiais *a
eternamente preocupado e ocupado^^.^.- 

jv^,^ „„ mundo,
isso o,„la. procurando res«^'f 

f^d/^ . humanidade, nem por
,ara o seu próprio ^eneflc^ e^o «le^ta 

J^,.^,,, a„ contrnrio, deu-lMs
aliviriadcs, procurando vencer as tendências musl-norte-americano se distanciou

luirar carinhoso cm suas aliv
& nue então ainda se 

j^^ £-£ «» nesse campo
aqui radicou-so e aqui

alma yankee.
Vem d«
morreu.

melhorvaleu para ele a

colheita d.i

139.

verdadeiro plantio

refletir a*

feSil^S :^ Raciona.:. Vem ,, ¦_,„„, K-w.r-

£ Dowell, cuja música de tendência européia,

acolhida no amfomte d" Velho Mundo.
Não data, poret», de multo tempo

^P"r.íu^mir^,mesTt%ost^ÍoVmè^dao 
?&.? . o^ng", Impuseram

""SÁ*'"'.'.» 
T f""^ -"acentuou a existência dela. O ambiente

mkiSD I

T,

o Mario rBtâ
Loteria Federal

o domínio das "Ja/.7.-bands", com Paul Wnllcman, Ray
entanto, apenas adstrito aos saloe»

Sociedade Beneficente
Auxiliadora das Artes
Mecânicas e Liberais

COMUNICAÇÃO
am^ír^V^l^Ta-o^so^S/T
Socleilado que deixou o carfro do «»"
brador pago o satisfeito dos seu, ha-
verrs, tendo recebido taml.cm Plena O

geral quitação do Tesoureiro, tudo oon.
torme termo assinado perante a MM.
Sm Junta de Conclliaç5o e Julgamento
da Justiça do Trabalho, no processo n.»
401 que lhe movi.

Foi meu advogado o dr. JoSo BraslUo
Ferreira da Silva, a quem por este meio

' 
bipdcco os meus sinceros agradcclmen.
to» pelos serviços profissionais que pres.

,- tou e a quem devo o bom termo da.
• reclamarão.

Rio do Janeiro, 2 do Julho de 1U4U —
•Bllvlo Rodrlgufs da Costa. --- •

para
porções.

Tevo inicio, então,

r^nWi^J^rvtt^r^cnlo para outro transplantado par»

o, aaíõe"d «oncertoa. por força da, criações jaa.bandl.taa de Georg»
os saiões ne ' h, „ rcvniucionou o gênero, dando-lhe ca-

™7efcrnud.toJ e fSfUV 2 possibilidade do seu aproveitamento na.

"'^r 
.'pro"*."-,»..""».".' .. I» tardar. StraswlnsK,. H.nucmlth R.ve,

M„lh„nd Honneger, Poulenc, todos esses usaram os -eus processos de_ ritmo

Sde ílmbre enquanto Inúmeros compositores americanos a ele, se filiavam

^ 
Antecipados"^^ Horacio Pinker, Charles Rugle, e outros, este, influencia,

dn. neta weola européia, mrglr.m Arthur Fanvell, John Alder, Carpente»,

J.Tld Stan eySmVe outro,8 uns produtos da Universidade de Yala. outro,

do, ensinamento, de Vincent d'Indy, de Charle, Marte Widor ou de Nadla

A Frei Fabiano e St." Expedi,
to. Agradeço a graça alcançada.

JÚLIO

Mas a lista do, modernos, esta si se abre para ag«">«">" oa nome. de

Henrv Cowell Roy Harrls, Harrlson Kcrr, Waltcr Plston, Quin-Still, Ran-
on, Rogcr Scssions, Oeorge, Anthell, Aaron Copland, Paul Crês-

Hlll, Plston, Sesslons o Copland, como mestre, dn
formar a verdadeira escola americana de música,

tem surgido a nova música yankee que, como é

dali Thomps
ton, eac, sendo que
composição, começam

Desses jovens mestres

fiiíbiiiib
^^KKjb.É UM DOS MAIORES

pSÍ£3 HUMANIDADEi

IIT3 Btratamento com o

SOFREDORES
Permanentes

dos RINS, URETRA e BEXI-
GA, escrevam mandando en-

j dereço pura o consultório a
I rua Santa Maria, fl, que en-

j viaremos gratuitamente um
i mítüdn pura o tratamento dn*

I seu» males.

natural, reflete a, tendências de dinamismo, do esforço, e, quiçá, de meca-
nlsmo que domina a grande República do Norte, na ansla de vencer o

tempo e domlni-lo pelas renlliaçócs avançadas da Inteligência humana
Retrata a música da nova geração americana a faina de trabalho do

noto sua agitação, a estrldencla da sua atmosfera Irrlquleta, como revelam
alguns titulo, de obras modernas, tal, como o "Ballct Mccanlque", a "Sonata

de Aeroplano" e "Transatlântico", de Gcorges Anthell.
Um parêntese todavia, abre-se para acolher outros autores e outros

pensamentos. E é quando encontramos Romherg e Victor Herbcrt, com as

suas melodias derramadamente românticas, com as quais encheram de beleza
e sabor singelo nma Infinidade de operetas adaptadas à tela e transforma-
das em esplêndidos filme,, nesta mesma Hollywod onde, no entanto, o

próprio Anthell, como Copland e onl.os, dos novos, também cooperom na
musicalliação de películas. -¦•-.'•.

Os meios fabuloso, do que dispõe atualmente « América do Norte, em
matéria de difusão musical, jamais foi atingido por nenhum povo e em
nenhuma época. Dal o crescimento admirável da, suas vocações, o aumento
espantoso dos seus ciumentos artísticos, por isso que o yankee começa a
ouvir música desde quando nasce, nos Jardins da infância, para não mais
deixar de sentir e participar das suas realizações por toda a existência.

' E nfto somente músicos so preparam nessa ânsia espiritual que absorve o
poro americano. Preparam-se ouvintes atentos c conhecedores do assunto,
mercê do tratamento dado a cs,a arle em todos os meio, onde se agita,
a cnormo eolméia que representa aquela nação, nas escolas, nas academias,
nas fábricas, nos quartéis, nas associações especializadas, através do radio,
das discoteca, ambulantes, dos concertos ao ar livre, meios de que todos ,e
valem para ouvir e fazer música, com a convicção do quem pratica um bem
para si mesmo e para a coletividade.

Por Isso, os Estados Unidos deram Já ao mundo um punhado de artistas
produtores e uma platéia Imensa para aplaudi-los, não só a eles como aos
múalcos da toda a parte, que para ali se transferem cada dia, como quem
busca na noTa Meca, um refugio o nma salvação.

D'OR

."Cântico dos cânticos
Sendo os temas pornográficos das

novelas imperantes nos programas de
radio, a radiofonlzaçdo do -Cântico

dos cânticos" parece uma iniciallua
aceitável c até... ingênua.

Convém notar, porem, que o ceie-
bre poema de amor foi apresentado
na Maurink em hora conveniente e
sob o controle dn "Biblioteca do Ar .
sempre tão cautelosa em assuntos
culturais. , . ... ,,..„,.

pouco outej da meia noite, Lesar
tndelrn e Sônia Oiíiclcn uiueram o
irtillo bucólico da Sulamlta e seu pas-
tor Mas, antes disso, o ouvinte foi
Informado acerca da situação da obra
nas modernas investigaçóes dos deu-

6 "Cântico dos cânticos", na Me-
rnturn bíblico, c «m pesadelo pnrn os

padres da Igreja, devido ao «w»»
profano que aborda. Atribuem-lhe os
rabinos um significado simbólico, qual
seja o dláloao entre Israel e-seu Deus.
Mas a justificativa não rouba: ao;,B0e-
ma o Mbor erótico e nada íttl^°' ,

por Isso mesmo, não seria admls- l

aluei o irradinçío rio "Cântico rios
cânticos" fora de um ambiente edu-
cativo c transcendente. Lamentamos
aue nem sempre, as emissoras se

preocupem com esses detalhes. Veja-
mós, como exemplo, a novela A ou-
tra", transmitida em horário diurno-
apresentando um entrecho WW"
mente proibitivo ao comum dos ou
VÍnAtCpropósito, no decorrer de uma.
stssáo do instituto Brasüejro deCul-
tura o assunto das novelas foi de-
batido entre os consocios, que « «»'¦
traram apavorados com as ™nWUtri
cias funestas que tido tardaria a sur-
-ir no selo da família fileiraTodos clamam I O D. '¦/¦ l"""'"
providencias t assegura aos 

Critico.
de radio que já tomou ™cd<d°>J"%,
nicas e definitivas. M«s "s »°»«f*

trnjiedKt

RESUMO DOS TREMIOS DA LO-
TERIA N. 565, EXTRAÍDA EM *

DE JULHO DE lUtS-

7348 — CrS 300.000,00 — Rio.
8345 (Apr.l - Cr3 12.500,00.
7347 (Apr.) — CrS 12.500,00.

12161 — CrS 30.000.00 - Rio.
12808 — CrS 10.000,00 - Rio.
21071 — CrS 5.000,00 - Manhu-

mirim — Minas.
18922 — CrS 2.000,00 — Salvador

— Baia.
E mais 5 prcmlos de CrS 

1 000,00; 16 de CrS 500,00; 48 de
CrS 200,00; 630 de CrS 100,00; 720
rie CrS 80,00 para os bilhetes ter-
minados com os dois últimos alga-
rlsmos do 2.0 ao 4.o prêmio e
2.400 de CrS 80.00 para os bilhetes
t.-.minndrH PIT1 6.

DOMINGO, 4 DE JULHO DE 1943

com¥¥a^se TUD0
MAnuinaa de costura, de escrever, máquinas fotográficas, gnla.

nelra^ louças e cristais. - Compram-se cautelas da Caixa, de ,o,a.

e mercadorias. - Atende-se a domicilio. - Av. Passos, 46, sobrado,

sala 1, telefone 43-8246. - A. Santa Maria.

¦

terminados em 6.

oícns e definitivas. tt«> "'

.^au^a^Co^dZ^ers^

tidlonos, ao alcance de toi°M'ng^

Pinte sua casa pelo nosso sistema

C R E D I M E N S A L

Pagamentos

parcelados

T-TOJE a pauis das 16,30 horas, pela
la onda da Ouzeiro do Sul, o Progra.
ma Carlos CJcmes vai apresentar, na
Interpretação de consagrados cantores
da lírica internacional, a ópera de
Verdi "Alda" Nesse, audição serão
conhecidos os vencedores do seu prl-
meiro concurso, devendo ser irraalaao,
também, o 1.9 trecho do segundo con-
curso, nas mesmas condições do que
acaba de se terminar.

POMO 5." concerto da serie "Viagem
^ através da música instrumental , »
PRD-3, Radio Difusora da Prefeitura,
apresenta um programa que compreen-
de: "Prelúdio, Coral e Fuga" ds F""-""-
"Holb3rg's Suite", de Grieg; "Batu-

guc", de Ncpcmuceno, o "Islamey , a-
Balaklrew. "Script" e internr=taçoes da
pianista Silvia Guaspari. Esse progra-
ma irà ao ar depois de amanha, terça-
feira, ás 2i horas.

(\ programa 
"Tela e Som", que a Ra.

u di0 Ipanema transmite todo os dias
às 18,'10 horas, apresentará, terça-feira
próxima, uma entrevista concedida pe-
Io pianista tcheco Firkusny a Jornalls-
ta Shiila Ivert, redatora de musica
daquele programa.

*

ADOLFO Tabacow, pianista patrício,
estará, hoje ao microfone da Trans-

mlssora durante a audição da Hora
Selecionada Israelita, afim de encerrar
a s;rle de concerto, que vera realizan-
do na onda da PRE-3.

#...+¦.*

A Racio Educadora transmitirá, numa
reportagem rio Mano Provenzano. o

encon-.-o Canto do Rio x Vasco, que
será travado no estádio Caio Martins

As 19,15 horas, a B-7 apresentará o

seu "Placard Esportivo' .

O Hadio Clube do Brasil esti t«ns-
V mitlndo diariamente, »a »8,zs. p
programa «Atualidades Brasileiras ,
crônica, ái Oscar ^Gonçalves.

MOMENTOS Líricos, o Pr0^am» ^a11 PRA-9, volta ao ar amanha, foca-
„,a„do a ópera "Manon^ Lescaut .

?naíftono -^^~M&*&

^^^"^.^-p^o^^e^^Alhe^
Lazzoll.

A Britlsh 
' Broadcasting Corporation,

A amanhã, das 21.80 àa 21,45 horas
(hora do Rio) Irradiará uma m""1»*»™
especial de congratulações pjlo chefe
de Policia df Londres, tenente.coron-1
Sir Hugh Turnbull, K V.C.O., K.B^
à Policia do Rio de Janeiro, mensagem
essa que seri seguida de .im «ncerto
pelo ooro da Sociedade Coral da Po-
liei» do Londres. *

A PRD-5 Radio Difusora da Prefeltu-
"¦ ra do Distrito Federal hoinenagea-
rá, amanha, os Estados Unidos, emir-
radiação especial dedicada acf Inde-
pendence Day". As 21 horas, have á
um programa especial com as Produ-
cões mal- significativas do patrimônio
musival o literário da grande naçáo
aliada. *
GUPLEMENTO musical para a "Hora

do Brasil" de amanhã, ,egunda-f3l-
ra: Recital da cantora Alma Cunha ae
Miranda.

Sob pena de requisição
imediata

DEVE SER COMUNICADO AO
CONTROLE DE ESTOQUES

E DISTRIBUIÇÃO DV
MANTEIGA, BANHA E

ÓLEOS VEGETAIS,
QUALQUER RECEBI-

MENTO DESSES PRODUTOS
Comunicam-nos da Coordena-

çac da Mobilização Econômica,
por intermédio da "Agencia Na-
ctonal":»I  Todos os representantes.
atacadistas e varejistas, deverão
comunicar, até o dia 3 (três) pró-
xímo, a situação precisa dos es.
toques disponíveis de banha, mau-
teiga e oleos vegetais.

II  Qualquer recebimento, se-
ja qual íôr a procedência, devera
ser prontamente comunicado ao
"Controle de Estoques e Dlstrl-
muçào da manteiga, banha e oleos
vegetais", (C. E. D. M. B. O. V.),
seb pena de requisição Imediata
em caso de lnfraçáo.

III — Estão tamtem Incluídos
na, exigência do n. II, acima, os
varejistas de manteiga que ad-
qulrirem este produto dlretamen-
te dos produtores".

Orçamentos
sem

compromisso

rita 11 DE MAIO, 44-A, 12.° ANDAR, SALA 1204
TELEFONE: 42-3806

Você acredita no

PODER DOS MORTOS? &mm>

Grande festival de músi-
ca russa pela Orquestra

Sinfônica Brasileira
ROJE, NO TEATRO

HORAS
REX, AS !"

Sob a direção do maestro Eugen
Szenkar, a O. S. B. realiza um gran-
de festival de música russa, no Rex,
às 10 horas.

Serio executadas as seguintes pe-
Çts :

Tsclialkowsky — Sinfonia Patética.
Rimfky.Korsakoif — Scheherazade.

¦Hl,!, mmm, A-nuramna-nB ~~t

ÍMMMLS
ÚtfiJhfffã

CoffiPl Ç. Nacionais r
Ride 'em

1 Clnedla Jornal V. 4 N.° 11 — Duas
F.ra, do Brasil — Marajó, Paraíso
Verde — Delp Jornal V. 3 N.° 6.

| «ludos eile marovi/hoio Radio H^^^!Í'5* íf^^j^||?^^^^^^^S

Teatro Municipal
HO.IE, RECITAI, A TARDE, DE YEHU.

Dl MENUHIN
Yehudl Menuhln, o célebre violinista

ora entre nós, exibindo.se com grande
sucesso, dará um recital, em "mati.
née", hoje as 16 horas, com o pro.
grama abaixo :

Mozart: "Sonata em lá. maior: Pa-
ganlni: "Concerto n. 2"; Enesco: "So.
neta", iem lá, anrlicãoi; Falia : "Lo
vida hreve"; Ravel : "Habanera"; Ca.
mnrgo Guarnlert: "Canção sertaneja";
Novãcek: "Perpetuum mobile"..

PROGRAMAS PARA HOJE

DR. ANÍBAL VARGES. Rua
Sete de Setembro, 141. Das .15
às 18 e Hora marcada. Tels.:,
43-2522 e 38-3703.

OUÇA

 Porque entro Helena o o marido havia sem-

pre o presença Invisível de outra mulher?

 Teria o marido de Helena assassinado sua

primeira esposa para casar novamente 7

.. « tnuop» ha OUTRA" V sentira através de cenas

SffiSlSvSTSjí rival ]i não pertencia e,esU^mundo
Esta impressionante n"v.?'amdeB^EcANd°R° ^d^ marca mais
autoi internacional de Em Busca aa 

^«™d 
=,OLGATE 

que
um extraordinário sucessordc^ADIO TBATOO COLGA^^

armXsrnS^onaI?rerr.°poPlga^^ do Rádio Brasileiro.

A SOMBRA DA OUTRA
OEPOIS DE AMANHA fE8t,A - FEIRA ÀS 10 HORAS DA MANHÃ

Não ijerca nenhum apitulo na

RÁDIO MAYRINK VEIGA
1220 QUILOCICLOS

TODAS AS 3as., 5oj, E SÁBADOS, 10 HORA'6

Standard

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

JULHO
Hoje — O. S. B. Teatro Rex,

à- 10 horas.
Hoje — Violinista Menuhln. T.

Municipal, às 16 horas'.
Terça-feira, (1 — Ass. Artistas

Brasileiro.:. Festival Beethoven.
Pianista J. Otaviano. E. N. de
Música, à; 21 horas.

Terça-feira, fi — Promovido pela
Ass. Cristã de Moços, concerto
sinfônico sob a regência oe Elea-

zar rie Carvalho. Solista: Ana Ca.
rollr.:i. T. Municipal, às 21 horas.

Qulnta-íclra, 8 — Cantora Van-
da UHicica. A. B. I., ás 21 horas.

Aaeeberá um (njfrumenlo ef»
prova paro medir rej/ifenciai,
condentadores, bobinas, etc.:

'

l fambem um jogo comp/elo
é» faram-nint i

^| ffL/A i-iais awimMMmi«""'»ftff

C/OAOf... • ¦

APRENDA EM SUA CASA
nas horas de folga para ser um

RADIO TÉCNICO
COMPETENTE

Com o novo e aperfeiçoado método

prático de nosso INSTITUTO, V. S.
aprenderá todos os trabalhos manuais
de um modo eficiente para montar e
concertar RÁDIOS de qualquer marca,
amplificadóres, transmissores, cquipos
de Televisão, Cine Sonoro etc. Poderá
V. S. ganhar mnii dinheiro do que o
custo de seus estudos, logo npós de
iniciá-los. Duração dos estudos, 25
semanas. Mensalidades suavíssimas.
Não é preciso ter conhecimentos nem

preparação especial. Os alunos tím
direito de praticar gratuitamente no
laboratório do Instituto.
MANDE HOJE MESMO O COUPON
ABAIXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO

Excursão ao sul de agro-
nomos dos Cursos de

Aperfeiçoamento
Os técnicos que fazem o Cur-

so de Agrônomo Fomento Agrícola
vão iniclnr, amanha, "ma excur-
sfio a0 sul (io pais, orientados pelos
profs, Jiilio Nascimcmto, Okiro de Se-
na Brasa e Mario Vilhena. Visitarão
serviços o fazendas dor. Estados de São
Paulo, Paraná, Sln. Catarina, bem oo-
mo a Dketoria de Publicidade Agricola
de São Pnulo.

Ablüo Seco. Da
Pedernçfto Espirita e

Depart. Saúde Es-
colar. Cons. Rua Conde Baepcndl, 23
--• Apto. 22, Catote. Das 16 ás 18 ho-
ras. Resid. 25-20S9.

Homeopata j&

A Âqonia
da Asma
Aliviada em Poucos Minutos

Em poucos minutos a nova receita
— Mendaco — começa a circular no
sangue, aliviando or acessos e. os ata-
quês da asma ou hronquite. lím pou-
co tempo é possível dormir bem, res-
pirando livre e facilmente. Mendaco
alivia-o, mesmo que o mal seja anti-
go, porque dissolve e remove o mucus
que obslrúe as vias respiratorlns, mi-
mimlo a sua energia, arruinando sua
saúde, tazondo-o sentir-se premntii-
nuiiiMite Velho. Mendaco tem tido
tnnto êxito que se oferece com n ga-
rnnliii de dnr no paciente respirnçfio
livre e facll rapidamente c completo
alivio do sofrimento dn asma cm pnu-
cos dias. Peça Mondaco, hoje mesmo,
em qualquer tniiiineiii. A iiobhh ga-
riiniln e a sua mnlor proteção.MendacoT^r

RADIO JORNAL DO BRASIL
(PRF-4)

8 horas — Suplemento musical. 11
Programa du a"moço. '2 — Saúda-

çâo 13 — Transmissão direta do Hi-
póórom5 da Gávea. 17 — Suplemento
musical. 17,30 — Programa Co Jantar.
18 — Invocação ao Aneelus. 19 — P°-
lestra de mor.selhor Henrique de Ma-
gathá°s. — programa Cosmopolita. —
20 — 10.o Concerto Sinfônico, pela
Orquestra Siníònica de Filadélfia, fob
a regência da Lepoldo Stokowsky.
21,30 — Valsas de Strauss. 22 — Final.

RADIO MAYIUNK VEIGA

(PRA-0)
10 30  Programa Case. 15 — Trans-

missão do Jogo Botafogo x Fluminense,
com Oduvaldo Coszi. 17 — Gravações
19 — Alô Amlgosl 10,10 — Gravações.
20 — Brasil na guerrr.. 20,30 — Res£"
nha Esportiva com Oduvaldo Cozzt. 21

Cine-R,adio-Teatro com "Mulheres .
22,30 — Posta Restante.

RADIO GUANABARA
(PRC-8)

9,30 — Programa Infantil. 11,30 —
Suplemento Dominical do almoço. 14,30

programa Israelita. 18 — Progra-
ma Grajaú. 19 — Horas Portuguesas.
22 — Programa árabe.

RADIO TRANSMISSORA
(PRE.S)

11  Samba e outras coisas, com
Henrique Batista. Leia Bandeira, Re-
nato Baitsta, Odaléia Sodre, Dilerman-
do Pinheiro e outros. 12 — Hora se-
lecionada isreclita iúltim0 concerto ae
Tabacowi. 13 — Azes do microfone.

Can.u _ Mlscelanea musical. 18
cioniros famosos. 19 - Programa por-
tupues, com Nelson Barra, Ernesto Tá-
veia, Maria Adelaide, Rosa de Lima,
e Oro. Saudade. 21 — Música variada.
22 — Baile — Boa noite musical —
Oração de Rui Barbosa.

RADIO CLUBB
(PRA-8)

15 _ irradiação do Jogo: Botafogo
x Fluminense. 17,30 — Programa Re-
gional Brasileiro. 18 — Seleções Por-
tuguesas. 19 — Jóias musicais. 20 —
O Brasil na guerra. 20,30 - Músicas
populares. 21 — Resenha esportiva.
21,30 — Valses de Strauss. 22 — Final.

NATIONAL BROADCA31ING
(Nova York)

17  Orquestra Sinfônica da NBC,
dirigida pelo dr. Frank Black. 18 —
O Mundo Hoje. 18,10 — Resumo dos
programas. 18,15 — Melodias da Bro-
adway. 13,30 — Seleções de opereta.
18 45 — A vlna em Hollywood. 19 —
O Radio Jornal da NBC. 19,15 — Sa.
lão ds Concerto, dirigido por Frank
Black; solistas — Lucille Manncrs, 80-
prano; Ross Granam, barítono. 19,45

 Musica semi-clássica.
RADIO NACIONAL

(PRE-8)
15 06 — Repoitagem esportiva, a car-

go de Gagliano Neto, transmitindo a

Partida de futebol Flamenga xAmé-
rica 17,30 — Tarde dansante, 19,30 —
Resenha esportiva, com Gagliano Ne.
to 20 — Progrr.ma de Barbosa Jun or,
com o concurso de Leda Vasconcelos
Incsita Falcão e Amirton Valin. .20,48
— Barão Eixo, o grande mentiroso.
2i io — continuação do programa ae
Barbosa Júnior. 23 — Encerramento.

às Zs.. 4ns. e sextas-
feiias o programa

Paulo Giacindo

concorra
a

um lindo e

moderno

MANTEAUX

E1LA0Bfflffl Rara t» w

que
¦ m ¦ a%\ ma pç^ ta em ¦A NOBREZA

PARA AMANHÃ
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

(PRA-2)

17 _ "Ouvertures de Von Suppó".
17 35 — Trechos da opereta "Os SI-
nos da Comevllle", de PlanquetU. 18

"Educar para vencei'". 13,10 — 'Mu-

slca brasileira". 18,35 — "Dansas hun-
caras" 18 45 — "Noticiário do DASP .
19 _ "O dia de hoje há muitos
anos. ." — "Rapsódia das Nações
Unidas". 19.30 — "Quarto de Hora
com Miliza Korjus". 19,45 — "Momen-
to literário" — da Federação das Aca-
domina de Letras do Brasil. 21 — A
Marcha do Tempo". 21,30 — Trans.
missão dns óperas: "Cavaleria Rustl-
cana", de Mascagnl, e "Palhaços", de
Leoncavailo."

DIFUSORA DA TREFEITURA
(PRD-5)

g hor^s — Jornal falado do Distrito
Federal. 9 — A voz do DASP. 11 —
Hora co Lar — Leituras e suplemento
musical. IR — Jornal dos Professores

Suplemento musical: Ouverture 11-
rico. com Dino Borgioll, LouU Rlchard
c Ebe Stlgnanl. 19 — Programa "Pano-
rama Cultural rios Povos Aliados". 20

Hora do Brasil. 21 — Jornal do
Prefeitura — Noticiário administrativo.
Suplemento musical: Programa com o
i,oprano Mcatrlz Leal Guimarães. 21,30

Programa "A Música Inglesa e a
Guerra", com músicas de compositores
britftnieis: Trechos da ópera "Maríta-
na", de Wllllom Vincent e a Suite O
Nosso Prospecto, de Wllliam Boyce.
22,10 — Cena do Jardim, üo "Fausto",
de Gounod, com Georges Thill, Martha
Nnspoulous e Bordon. 22,30 — Con-
rerto em ré maior, para cravo e or.
qurstra, de Hnydn, eom Wanda Lan-
dowska e slníónica de Londres.

RADIO TRANSMISSORA
(TRE-3)

ig _ policial Zarur, eom Alziro Za-
rur, Tofesa Coita, Gastfto André. Pa-
lia Qarnia, Anil Murad, nndamés Ce-
lestino, Nelinn Cosln e outros. 19,15 —
Alcides Ghcrardl — Dilormnndo Pinhal-
ro — Mundo na guerra — Lourden
Cardoso. 21 ¦¦- Alcides Cihernrdi —

'Emlllnha Borba — Melodias do meu
Brasil, animado por nomes Filho —
Nações Unidas, na palavra de Alzlro
Zarur — Lourdes Cardoso — Nelson

a rainha dos manteaux
oferece às suas ouvintes

INSTITUTO RÁDIO TÉCNICO MONITOR UDA. 3S
RUA AURORA, 1045 - CAIXA POSTAL 1793 - S. PAULO

Snr. Oirntor, P«(o «nWor-nn GRAUS ÍFM CQMPROAUSSO o lolhslo com o»
ínilruçõm como oonlmr cfin/i»ir.-) no HailiO,

>••> .».»••***•**•« , H o~

,f f..C7A0O

Por que V. S. não procura
r mais?ganlií

ICxerepnrlo, ccmi» |irufla«liinnl nu
ilUlInlii i|ii<' multo iKinnirA V. H. !

Cuerevn |iniii liinn, nu pnrliirln tlcílf

iiiiiiMlnt, uma |tru(laaft«

Joi nnl

Maaalhnes - Prof. Gaya - Claudionor
e leu regional - Boletim da Vitoria
— Boa noite musical — Oração ao Rui
Barbosa.

RADIO MAYRINK VEIGA
trRA-fl)

18 — Passos e orq. — Ciro Monteiro,
Quem tem razão? 19 — Esportes com
Oduvaldo cozzi e Galho de ürtlga com
A. Consjlheiro. 10,10 - Xerem, Lenta
Bruno, Orquestra cem Lazzoll — 

çiro
Monteiro. 21 Retransmissâo do Nova
York. 21,15 — l.enita Bruno, Você leu.
2| -t5 _ "Momentos líricos", com Ma-
non Lescaut. 22 — Comentário de Uil-
íon Amado. M.10 - 23." episódio de
"Covardia" — Carlos Roberto. 22,85 —
Biblioteca do Al.

RADIO IPANEMA
(PRH-8)

18 — Ave Maria. 18,30 — "Tela e
Som", cinema, teatro e música. 19 —
Boa Noite da Radio Ipanema. Progr.
Caravana musical. 21 — "Esforço de
guerra Jo Brasil", crônica de Campos
Ribeiro. 21,30 — Calouros cm revista,
com Raul Longras. — Encerramento.

RADIO CLUBE
(PRA-3)

19 — Canções finas. 19,10 — Orques-
tra clnaga de Lajos Kiss. 10.25 — A
hora aue vivemos. 10.30 — A marcha
da puerra. 19,45 — A famillit Borges.
21 — Regional. 21.15 — Piadas do
Manduca. 21,15 — Düermando Reis em
solos de violão. 22 — Azes do ritmo.
•>m 15 — Elza Vale. 22.30 — Comentário
Internacional. — Valsas. 23 — Final.

NATIONAL BROADCASTING
(Nova York

17 — Abertura, Resumo dos progra.
mas e noticias. 17,16 — Magia Tropl-
cal. 17,30 — Revista da Semana. 17,45

 DlVlrtam-se conoteo. 18 — Noticias.
18,15 — Tesouro Musical das Amérl-
eng  Burle Marx. 18,45 — Música ás
riansa. 19 — O Radio Jornal da NBC.
19.15 — Sammy Kaye e sua Orquestra.
10,45 — Música scml-classlca.

RADIO JORNAL DO BRASIL
(PRF.l)

21 hora» — Nllza Maria Drtimend e
Orquestra. 21,30 — Mais em capitulo
da novela "O rrnfetn branco".

RADIO TUPI
(PRO-3)

17 horas — Os Fidalgos dn Cas»
Miiurli::'!!. 17,30 — I''ox'. - Cortina
musical — O Vingador. 18,15 -- finln.
mé Cotell, 111,30 -• noleilm da guerra
_ Radio Ei-poMaa Tupi — Tlon Noltx
para você... 19  IVi'b ombpladi
Orqiienl',1 meiajourn Ademllde Fon-
ser.n. jo.TiO — Murrlin da guerra. •
rnmllla Horges. 21 - TmnMUl^éo dn
M.I1 H — OrqilMlni Mniajoiirn. 21„in
-- pimplneln — aalnmé Colatl — Clau.
rt« Hérni", mm nrqueiira. :3,H5 — Cor.
(ma nusnnl - Tenim 33 30 - Pé-
nnnmhra 34 — B"" nnll» muaiMl.

95, Uuguaiana, 95

EXCEPCIONAL LI
MOVEIS DE LUXO E OBJETOS DE ARTE

EURICO — Leiloeiro
GRANDE quantidade de finíssimos cristais Baccarat, porcelanas
raras de notáveis procedências, pratnria artística finamente cm-
zelada, tapeçaria oriental, magníficas pinturas a óleo de alto
valor jóias antigas, plano BECKSTEIN, Radlola, Enceradeira, As-
plrador, Refrigerador G. E., com 3 anos de garantia, máquina de
costuras, 200 vasos de samambáias, 32 bancos de ferro para Jardim,
tipo Parreira, 25 gaiolas de pássaros estrangeiros, 2 automóveis
Ford V-8, em estado de novos, Motocicleta D. K. W., bicicleta
para homem, moca e criança, velocípede, 2 bilhares franceses,
6 ventiladores giratórios e notável biblioteca de raros e valiosos
volumes diversos.

AO CORRER DO MARTELO
Inicio: Amanhã, 2.' feira, dia 5 às 20 horas,

prosseguindo nos dias 6, 7, 8, 9 e 12

EXPOSIÇÃO HOJE DAS 14 HORAS
EM DIANTE

514 — Rua de São Clemente — 514
(Botafogo)

NOITES FRIAS ?

COBERTORES
Preços módicos

GâAClA^N6L0-BnflSHBW

SUCESSORA DE

MAPPIN STORES
Praia de Botafogo, 360

BOLSA DE AUTÓGRAFOS
COMPRO : — Cartas ou trabalhos literários, dos seguintes auto»

res: F.ça de Queiroz, Anatole France, Balznc, Victor Hufrn,
Castro Alves, Gonçalves
Asslz e Ruy Barbosa.

Dias, Olavo Bilac, Machado de

e cartões de visitas, dos
Trinclpc de Gnlles ('depois
VII), Jane Hadlngr (ntrlz

VE> DO : — Cartns, cartões postais
seguintes autores: Zoln, Canino,
Sua Majestade o Rei Eduardo
célebre), Paul Cambon, Treodoro Roosevelt, Joaquim Na-
buco (45 cartas), Nilo Peçanha, Oliveira Lima, Luiz Gul-
rnaraes Filho, Domlclo da Gama, Visconde «le Taunay. Joao

Alfredo, Rio Branco (carta muito Intima, assinada Jucá).

Retrato de Zoln, com dedicatória; Mudo Teixeira, Remy

de Gourmont, Iailas Guimarães Júnior, Euclydes da Cunh»,

Rnymundo Corroa, Theodoro Sampaio, Garcia Redondo, Vlv

conde de Taunay, Pedro II, Barilo de Coteglpe.

CARLOS
LIVREIRO

RIBEIR
ANTIQUARIO

Mercador de Livros, Estampas e Autógrafos
20 — RUA DO CARMO — 29.

1° ANDAR — SALA 9 — FONE: 43-8222

-— &

EVA no SERRADOR
(O TEATRO DA ELITE)

ADâO
HOJE : VESPERAL, AS 15 HORAS
A NOITE : AS 21) E 22 HORAS

ÚLTIMO DOMINGO DE

A COSTELA DE
108 — 100 — lio Representações

AMANHA n.lo havrrft eapal&eulo P*ra n dr«ran«n «¦miin.il
Funcionar* » hllhrlrrla par* on r«pci,iriilns dn iemana

SEXTA-FFtEA, 0 — AS 20 E 22 HORAS
Primeira» tia i.nraiitailt.f,* rnmrtlla «Ir ANDRÉ' BIRABEAU,

Hf ISA SILVEIRA IKAI. :"0 MUNE0 E UMA BOLA!
Um novo sucesso de EVA e seus comediantes

AVISO AO POBLICO : Neste tentro nfto liA rnmhUtn*.

dn .il"r

Iraduç*0

mttíê a

I

MANTEAUX, COSTUM llé o Eâ
*rv.siTjD08
VlíiM

Em lã, sctln, chflnlun« e Bl«ndfio com redução
tle 30% durante o mês de julho Secçílo fie
vestidos paru fiunlioru» «onlas até o 11." 56.

VESTIDOS EDEN(
4." _ im Avenida Rio Branco 114 •

iJuuto au "Jornal rio Uraul")



Pág. Onze — "Diário de Noticias" O Matutino de Maior Tiragem do Distrito Federal Domingo, 4 de Julho de 1943

í

Dr, Guilherme G. Vianna
cirimnM - vias uiunarias
Coiiiiiltas a Partir d-"1" '¦"' hnri,s

ti-.isuniana, 25 — 1." andar

'Dr. 
Paulo F. Bittencourt'

clinica Médica. Anarelho Digestivo
i, méxioo, ir,» - sala nn»

TKI..: 4'J-HCÜ!):

O seu domingo ficará
coniplolo, com n progra-
mu cia Jornal tio Brasil,
b 9,45 da manha, (U20
Kc).

DENTISTA
Dr. Heitor Correia "-- especialista
cm trabalhos a ouro e dentes arti-
fici.ils — Ifna Raniallm Ortigâo —
Eíltrailri p-. Ia rua 7 de Setembro

lõô *- Preços módicos."
nm sssWijar.-T3-*t-?*-gpTi»tg-.ii Bgapgsg

Inimigo das manchas
íl s.ibán TAI.IS.MAN (vermclliii),

uma verdadeira revelação da cl ii-
,i,> niiiderna, limpa com a maior
fHcilldade manchas de linlas, ver-
nires. nleo, graxa, pixe e outros
romlMislos (iiiímicos. Excelente para
lavagem de fcidn, linos, sedas,
rasemlras, etc. Não oõnlcm siihs-
Uncias corrosivas. A vchdn n»
•ei Cni/eiro", suas rilials, Droga»
rias Pacheco, Sol-Americana. Per-
rumaria 5Iola, etc. Preço: CrS 5,00.

Gírias: €^òrm'dc5âi'í:f
i

CLINICA l»OS DRS.

LÉO LUCCHESE E J. MIRANDA FILHO
ADULTOS K CKlANfAS — CONSULTAS DIÁRIAS

Av. «Iraçii Aranha, Hl - 8.° - sala 811*
ED. MARECHAL DEODORO — Telefonei: ¦."l-lillli.

DR. MOISÉS FISCH
rincrl.ilivla -- Moléstias dos rins, bexiea, próstata. Utere), ovarlos, et
Cirurgia. -- Assembléia. 98 - 7." - Ed. Kanilz — Colis. com hora mnrcarl

lliarlainenle, das 13 ás l« e I!) ãs 21 hs. Tcl.: 38-1810.

HÉRNIAS
Tratamento sem, operação e sem repouso

DR. JOAQUIM BELÉM
Rua Miguel Couto, 27-A - 8." andar — 2as.,

4as. e sextas, das 13 às 16 horas

$ SEUS CABELOS

, "6trV »É a resposta de
v_ _ milhares de pessuas que di-
^^ zem encontrar nos cabelos-

brancos o declinar da vida. Por vissò,
paia resolver esse problema, a ciência
moderna apresenta a mais recente cie-
ação na especialidade : a Super Loção
Dai-Natlia.
A Super Loção Dai-Natlia, não sendo
tintura, restilue aos cabelos a côr pri-
mitiva, dá-lhes um novo brilho e forti-
fica o couro cabeludo. _
Faça uso da Super Loção Dai-Natha e
não fará mais experiências.

SUPER LOÇÃO DAI-NATHA
rejuvenesce os cabelos

Enviamos-lhe grátis um folheio elucida-
tivo do valor da Super Loção Dai-INalha.

Pode solicita-lo

WÈ Íí DISTRIBUIDORES 
'¦%;[¦'.

¦ M. CABRAL &Cia: Litda.
¦V ¦¦':"' RUA S. JOSÉ, 13
fm- RIO DE JANEIRO ::

&%#&
ftâ$0Zj(-*r 

"i"¦'¦"-'i '¦¦';;:i -¦ • ¦ ;V•^iii;:'-- í:-v:'ii'o'''^ 1
(poça

NO íjÁ M E NA SOCIEDADE
Nnvela x koa

vizinhança
Tcm-sa difo multa coisa acerca

dos inconvenientes das novelas on
de certas iiorelnj radtofAninds, eii/e
leram para dentro dos lares e me-
lem pelos òübidos das crianças
novelas mesmas centís que n beve-
volcnie censura do cincvia costuma
considerar impróprias vara meno-
res, 71 riíi rô pelos violentas emoçes
ove produzem ou procuram produ-zir, como nelas transígencias dos
sç«« entrechos.

Mas ainda ninüilSm falara, no
aue nos consta, dos*Cstrago$ ctí ti*
sados por asas irradiações na cor-
dia lida de dos vclaçScs sociais. F. foi

d qne nos revelou, hoje, um nmigo.
Contou-vos ele que sevs antigos i"í-
zinhos, 110 edifício de apartamentos
em que inora, sõo dos tais que. têm
janto ao radio um quadrinlio com a
escala dav 1^3 naoçlas que estão
sendo irradiadas. De modo que, dast
primeiras horas da manhã às ulti-
mas da noite, através da fina pa-
rede que separa a; duas residen-
cias passam, perpassam, repassam
choradeiras amargas c gritos lanei-
ndntes. Ora, há dias, notara rie
qve uma dar moças — ouvintes dei-
rara de corresponder ao seu cum-
primejito: e, depois, verificara que
as demais pessoas da casa-ourinte
jaziam o mesmo. Que foi? que nao'foi? isto: a mõc'0uvintc tivera uma' violenta süfocaçâo, quase falecera
e, apesar, de toda a qrilaria cias
fillias-ouvintcs, do csposo-oüvintc e
da críada-ouvinte, «0550 n micro e.
sua família não Unham acorrido
para oferecer-lhes os prèstimos. E
vão houve jeito de convencer a /»-
miUa-ouxünte de que, a algazarra
anqusfiosa fora tranqüilamente in-
terpretada, do lado de lá da pare-
de. como a cena culminante, de uma
novela. — l.

Nascimentos
JOSÉ RENATO. — Com o nasamen-

to dn menino José Renato está. em /es-
tas o lar do nosso jornalista Renato
de Pauta, e da sra, tinir F. de Paula.
Batizados

ALBERTO -¦-" -Será batizado, hoje,
na igreja elo Carmo, à rua l.o ele
Março, o menino Alberto, filho elo
Sr. Armando Correia ele õales c ela
sra. Ueeeina Tavares ele Sales, seneio
padrinhos o sr. Arnaldo Correia de
Sales a a sna, Áurea Tavares. Se-
guir-se-â R crisma, 'servindo ele pa-ririnlio o dr. Allnio Tavares de Sales.
Ambos os sacramentos serão ininls-
trados pelo bispo D. Mamede ele Leite.

Aniversários

qüe e
correto

Por EUNOR
AMES

ArtiüSÜNTU-US riu-
LOS PRENOMES — As
senhoras não precisam
apresentar seus jovens
convidados como "Se-
nlwrinlia Almeida" e"Senhor Silva". Nesses
encontros é correto (e
mesmo mais convém-
eme) evitar apresen-
laçoes cenvwniusas;
basta apresentar "José

Silva" e "Maria
Almeida"

SUl América em Barra Mansa, e ele
sua esposa, sra. Orfclia Brandão,
acaba rle contratar casamento o .sr,
J. D. Manes, funcionário técnico da
Cia. Siderúrgica Nacional.

Cnm a srla. Guilhermina Dias,
filha rio sr. José Dias e ela sra.
Carminei» Dias. contratou casamento,
o sr. Mnrio Gomes de Saa Josó.

Estão noivos a sll n. Hegliui
Flora Lessa. filha do dr. J.ilme Lessa
e cIr sra, Teresa Reglnato Lessa o u
acadêmico rie Direito, Delduejue Fer-
relra Dtiriuo, filho do sr. A''dnn Du-
i|iie da Silva e ela sra. Argentina
Ferreira Duque da Silva.
Bodas de Prata

^,.....,„,.ç;..^....g..,,.,.^,p.,.....,.,..,,. .... ^ ^t^ Silva Ribeiro, Augusto Ramos, Honei-
rato Ramos e o rosso companheiro cie
redação Ernnni ria Silva Rodrigues.

lt

DR. CIUSANTO SA' DE MIRANDA
PINTO — De acordo com as praxes
positivistas, será realizada, hoje, a
comemoração fúnebre do terceiro do-
mingo, rio engenheiro Crisanto Plnw,
recentemente falecido na cidade rie
f impôs. A cerimonia, que será pre-
slnina pelo sr. Geonislo Curvela rie
Mendonça, terá lugar ás 16 horas,
no Templo ria Humanidade, cede da
:«rejn resitivista do Brasil, á ma
Bfiija-ilm Constant, 74 — Entrada

franca.
Missas

CASAI, AUGUSTO PINTO DE MO-
RAIS -- Festejam, hoje. suas bodas
ele prata, o sr. Augusto Pinto de
Morais e a sra, Leocadia Cordeiro
de Morais. Em sua residência, o
casal oferecerá recepçáo, à tarde.

Honienaaens

Fazem anos hoje :
O prof. Henrique Ro;co

Dr. Maurício Herbsler Pereira,
médico elo Hospital Miguel Couto"

Dr. José dos Santos Ferreira
Menino Jo?p Euvalelo, filho do

rosai Rute-Euvaldo Peixoto
Aloisio Sales, filho rio elr. Auto-

nio Sales e aluno do curso comple-
montar do Colégio Aidrielge

Sr. Armando Guimarães de Al-
Almeida, luncionario da Caixa Eco-
nômiea

Sr. Heleodoro Gonçalves, antigo
funcionário elo Ministério ria Guerra

Srla. Ludovina Martins Duarte,
filha rio sr. José Man ins Duarte
e ria sra. Maria da Conceição Duarte

O Jovem Mario Martins Pereira,
aluno ria Escola Amaral e filho do
sr. Ildefonso Martins Pereira.

':¦-.-':. 
¦- * * *

Fez anos ontem a sra. Ralmuneln
Vieira, esposa do si. Erotilrtcs Vleirn,
residentes em Rio Branco, Estado de
Minas Gerais.

* * T
Farão anos amanha ;
O desembargador üvidio Romeiro

Dr. Evarisio de Morais Filho
Dr. Francisco Olímpio rie Al-

meida Melo
Dr. Targino Ribeiro, advogado
Jornalista Porto ria Silveira
Sra. OsvalelliiR Santos d? Oll-

velra, esposa do sr. Francisco Dias
rie Oliveira

Sra. Conceição Franco Ribas,
esposa do sr. Joio Ri'>as, encarrega-
do do expediente da secretaria da
A. B. 1.

f

nn nnAiii/r ernaw - Tirana»
correrá, amanhã, a (laia lintallciB do
rir. Draull Ernany de Melo e Silvn,
(iirrlor do Banco rio Distrito Federal
e elemento rie rtestaque em nossos
meios sociais e íinanielros.
Noivados

Com a srta. Mania Brandão. [Ilha
rio sr. Orlando Brandão, inspetor cia

MINISTRO SALGADO FILHO — A
Diretoria e os Conselhos Consultivo
e Fiscal elo Jockey Clube Brasileiro
/oram incorporados nnic-ontun, ;¦.
residência rio ministro Salgado Filho,
presidente da mesma sociedade, pres-
lanelo-lhe uma homenagem pela pas-
sagem da sua data nataliclã, Em
nome dos manifestantes falou o mi-
nisl.ro Thompson Flores, lendo u
.sr. Salgado Filho agradecido.
Comemorações

Viajantes
Seguirá amanhã para Pouso Alto,

no Estado de Minas, o dr. Alexandre
Fischeí, ria clinica de Urologia da
Cruz Vermelha Brasileira.
Enfermos

I." TENENTE LEOKALÜO RODRI-
(iL'ESi DE CARVALHO — Encontra-
se enfermo no Hospital Central do
Exército, onde foi submetido a uma
Intervenção cirúrgica, o 1.° tenente
Leobaldo Rodrigues rie Carvalho, rio
l.° G. A. C. e Fortaleza Santa Cruz.

Falecimentos

CELEBRAM-SE
GUINTES !

Álvaro Miranda
Candelária.

Antonln Sahlnn Cantiiarla Guimarães
capitão de corveta — 9 hs. Candelária

AMANHA AS SE-

- 7." dia. 10,30 ha.

dia

Araujo

major
Igreja

9 ha.Domingo» I.eohous — 7.°
Igreja do Carmo.

José Custodio Dias dr
7.o riia. 11 hs. Candelária.

.losé Joaquim da Graça,
l.o aniversário. 9.in hs..
S. Francisco rie Paula.

I.ui». José Martins — 7° dia. 9,3»
hs. Türfja da Lampadosa.

Margarida de Amorlm Lorrnn — 10
hs. Igreja rio SS. Sacramento.

Nelson Cardoso, dr. — 30.» dia.
10 hs. Igreja rio Carmo,

Sebastião Correia Fontes — Ifi dia.
10 hs. Candelária.

Valdemar de Queiroz Masrarenhas
_ 7." dia. 9.30 hs. Basílica de Santa
Tereslnha.

Também dependem de
licença para exportação

O ministro da Fazenda, tende, em
vista, o que solicitou a Carlelra rie.
Exportação e Importação do Banro (Io
Brasil, baixou portaria declarando que
estáo, também, sujeitos io regime de
licença previa para exportação us pro.
dutos crina animal e cerda, classlfl-
cados como msterlais básicos e maivu-
faturas.

FABRICA "AZTECA"

ri'víw ¦ >t<i

II o a Ríftn-
tn F c 1 J ó lh.
Fabrica ns ver-
cindi iros anéis•ZODAHOS" —
Registrados oninn
PrniirindPtV Ar-
listiea N. BÜ2 e
.V, cõm
Plr.nrta. e
do r.iê'..
Maravilha,
róscopo

piíno,
pedra

I'm.i
Ho.

(•ratls.

UMA' JÓIA* MARAVILHOSA
Peçam catálogo.

Tel. Í2-8I02.

CONSELHEIRO SAMUEL WALLACE
MAC-DOWEL1, ¦-- rteali.-ar-L-c-á no
Instituto Histórico e Geográfico Bra-
sileiro, sob a presidência, elo embai-
xarior José Carlos rie Macedo Soares,
uma sessão solene no p'róximo dia 9,
ás 17 horas, comemorativo elo l.o ern-
tenr.rio do nascimento rio conselheiro
Samuel Wallace Mac-Dowell, na quai
será orador o dr. Cristóvão Leite de
Castro. *

CENTENÁRIO DO DR. JOÃO PEDRO
I>12 AQUINO -- Conforme foi antlli-
ciado, o centenário do educador bra-
sileiro. dr. Joáci Pedro ele Aqtlino,
ocorrido a '2B rie Junho, toi come-
morado por diversas solenidades. Mo
dia 'i~, inauguruu-se o busto em oron-
ze, trabalho de autoria rio escultor
prof. Honorio Peçnnha, perante nu-
merosa assistência, tendo um grupo
rie aspirantes da Escola Naval mon-
lado guarda á herma. O comandante
Olavo Viana, catedrhtlco da Escola
Naval, i nde o dr, Aqtlino foi pro-
fessor durante .17 anos, pronunciou
a oração oficial, finda a qual sou-
citou á viuva do-saudoso extinto des-
cerrasse a bandeira (ia Associação
Brasileira np Educação que cobria a
herma. Em nome da família, agrade-
ceu o prof. José Teófilo Leão de Aqui-
no, filho do homenageado.

No dia 28, pela manhã, houve uma
romaria ao c mlterio de S. João Ba-
tisla, onde falou o ministro Otávio
Kelly, agradecendo o rir, Roberto
J.,;-ãei (le Aqtlino. A tarde, a Associa-
ção Brasileira ele Educação pr.slou
lambem ac ilustre, educador uma lio

Co-

SRA. DAGMAR CARNEIRO PA
CUNHA -- Faleceu, ontem, a sra.
Dagmar Carneiro da Cunha, esposa
do sr. Claudiano Cláudio Carneiro
da Cunha, lendo deixado os seguintes
filhos: sra. Lueia Nóbrega, espora
do rir. Apolonio Nóbrega, funcionar!»
do D. N. C.i sra. Alice Madeir»,
esposa do rir. Carlos Madeira; MU.
Germana Carneiro da Cunha, fun-
ei.'liaria ela Alfândega, e o esiiioa.li>,*
Epitacio Carneiro da Cunha. O seu
enterramento réallzar-s:-á hoje, ás
17 horas, saindo o íéretro da capei,"
do cemitério de São João Batista.*

SRA. V1CENTINA SONEGI CAPUA
-- Em sua residenciR, á avenida
Atlântica, 700, faleceu a sra. Vieen-
tina Sonegl Capua, viuva do sr. For-
tur.ato Capua. A extinta d ixoil ou
seguintes filhos: José, Jullo, Américo,
Rosinha, Maria, Assuma. Filomcna,
Antonlela e Teresa Capua.

O seu sepullamento realizou-se, on-
lem, no cemitério de São João Batista,
"ln-Memoriam"

CAPITÃO DR. .1111.10 DOS SANTOS
JORDÃO — Por alma rio capitão rir.
Júlio dos Santos Jordão, será rezada
mi «.-a, -terça-feira, ís 9 horas, na
Igreja de S. Francisco de Paula.

SR. ANTÔNIO NIVALDO FREITAS
DA SILVA — Mandada r ?.-.r pela Ia-
miiia e amigos do extinto e pele
Diretório Acadêmico da Faculdade Na-
oionel rie Direito, celeorou^se, -ontem;

na igreja (le São Francisco de Paula,
missa rie 7." riia em sufrágio ria alma
í.'o acadêmico Antônio Nivaldo Frfl-
la-; ria Silva, filho rio sr. João Luiz
da Silva e ria sra. Isaura fcilva. que
se encontram em Floriano. ri Estado
do Piauí. A cerimonia toi bastante
concorrida, rolandn-í», entre ns pre.-
sentes, o dr Cunha Baima, alio fun-.
uc-nario do Ministério da Agricultura;
rir. Ormlndo elo Rego Monturo, tír.
Peregrino rie Oliveira, secretario da
Facilidade N. de Direito; sra. Isabel
Andrews, diretora (Io Co'('l?j0
Andrews representantes da Faculdade,
rie Ciências Políticas e Econômicas rio
Rio ele Janeiro; c desemiiirgartor Ueo-
vani Costa e os professores Paulo
dn Silveira riamos. Carlos Flexa Ri-
btiro e Marnillo de Lacerda. Entre
cs parentes rio saudoso estudante, ts-
i-vam o desembargador Esmaragdo rie.
Freitas, os drs. EsmarRgdo Ramçw c
•Astrolabio Par. a e Silv.-.. o.i srs. De,'-
ineval Neves Rodr'?ucs, Dioclecle.no da

Pasta perdida
PerdetI-se, Biite*onlcm, no centro da

cidade, contendo poucos papeis, que
só interessam ao próprio. Unem a
encontrou poderá enviar apenas os
papéis para a rua Arnaldo Qtilntcla,
n, 30. Tel. •ICHM.

NÁNCY MODAS
Apresenta

Cltimos Modelos em
COSTUMES

VESTIDOS
CASACOS

e CHAPÉUS
BLUSAS

VENDAS A PRAZO
Ouvidor, 121 -1/ andar

OCUIOS
20Z

_}.:, mais-hdrato ;
ííwam-se reeéifos médicas '

LUIZ RICART
28. rua >ía Cari o c a .'28'

sessão
Ma.'ia
E"ter-

Pa.ia
lendo

menagem. No 1.° deste mês,
Ickio Pedro II realizou uma
presidida pelo desembargador
ri» Laet, antigo professor elo
nato \quino, falando o prof
Gahaglia, diretor do Colégio^
recitado um ronelo do dr. Carvalho
Guimarães, feito rm 1911. n aluna
Elvlra Araújo Ferreira. EniMriando
a sessão, falou o dr. Mafra de LíCt.

Feètas
R S. CLUBE GINÁSTICO PORTV-

GULS. — Hoje, tarde regional infantil,
das 16 é< 19 horas. No palco, varieda-
des infantis.

ci.vnr dos contadores. — note,
rnni inicio ris 17 íiorets, r,'trí-t'e!iis(!iifr.
no ••i/rilt-róom" do CasrJm ri" t/refl,
sendo apresentado um "jftow". Reserva
e!c mesas c coitriífj «« sede, das 14
eis 17 horas. •

FOEÇA E LUZ A. C. — Hoje. das
19 às 54 liorris. Iinile. orçieiiiiseiefo pe/o
Departamento Feminino.

RADIO
CONSERTO

Nas horas il: folga. Inclusive aos d»-
mniee--, ronserto seu radio cm sua pro-
pria residência. Orçamento grátis. Ter-
nico competente. Chamados pelo lei.
22-8191.

Mp contra ^^
mu ConstlpaçSes >m^

I Ms ° dopes de oar<J°nta wL
Mff com os verdodeiras W

1 PASTILHAS 8

I VALDA J

MAIZENA DURYEA
*M

°.r9anismo lp_Y,"e e àá ao

j§as

— o ali Moizeno Dhrvsr,

PRATOS
COM

rMAIZENA DURYEA'
A DEUCIA

DAS
CRIANÇAS-X^^

Não é liquidação

SÃO 10% DE BONIFICAÇÃO,

enquanto durarem as obras e enquan-

to durar o grande estoque de ferra-

gens, aluminios, louças, cutelarias,

cristais e miudezas para uso doméstico

CASA AMERICANA
ASSEMBLÉIA, 50

Esquina de Quitanda

Os Bifes ficam
mais saborosos

QUANDO FRITOS NESTE
PURÍSSIMO ÓLEO!

Os bifes, pas-
teis e outras fri-

turas adquirem melhor sabor e
ficam leves e digeríveis, cjuando
fritos no puríssimo Óleo «A
Patrô.i». Feito com sementes de
algodão por um processo exclu-
sivo da Swift do Brasil, o eíleo
«A Patroa* não queima, não
iuniega, não rouba aos alimen-
tos o seu verdadeiro sabor e í
sobretudo mais econômico, pois

a mesma porção de óleo pode
ser usada muitas vezes.

O Óleo «A Patroa» e ideal,
também, para fazer «m.i5'onnai-
ses» finíssimas e condimentar
todas as saladas. Experimenta
hoje mesmo o Óleo «A Patroa».

ÓLEO
dlWsttfaüu

UM i>RODUTO DA

Swift do Brasi
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PÁGINA DOZE - SEGUNDAJECÇÃO

TvTsoTnF^íNE BRE S
DIÁRIO DE NOTICIAS

DOMINGO, 4 DE JULHO DE 1943

Basilides de Albuquer-
que Martins Pereira

Costa
(PBPBNA)

tl.ul7. 

André Ferreira da

Costn, senhora o filhos; Eu-

rico Lynch do Albuquerque

e Mello, sen hora, filhos, genros e

netos; Komulo Gonçalves Mala e

senhora; Gulornar Costa Cavai-

cantl e filhos; Rui Carneiro da

Cunha, senhora e filhos; Cnrmcm

Pereira Godoy c filha e Alias de

Albuquerque Mnrlins Pereira, se-

lihura e filho, profundamente sen-

„i i'1'.Hilos <-"m as demonstrações
ilr iMiliilui recebidas por morto

de sua multo querida miie, sogra,

a\ó, bisavó o tin

Tribunal do Júri Sorteados das classes de 1920 e 1921

PEPENA
ngratleccni, convidando âs pessoas
de suas relações para as missas

,que mandam celebrar na capela
mor c altares do SSmn. Sacra-
mento e .V. S. das Dores, da Ififre-

ja da Candelária, terça-feira, fi do
corrente, as III liorns.

: 1liII.

Coronel Sebastião
Corrêa Fontes

to 

C o r p o Docente da
M. A. B. 10., antigo instituto
Superior da Preparatórios,

convida os parentes e amigos
de seu presidente, cel. Sebastião
Corrêa Fontes, paru a missa de.
7.» dia, que manda rezar pelo
«eu descanso eterno, no altar de

Silo .Miguel, na Igreja da Caiide-
larin, amanha, dia 5, às 10 horas.

Coronel Sebastião
Corrêa Fontes

tOs 

professores da M.A.B.E.,
antigo Instituto Superior de
Preparatórios, convidam os

parentes e amigos de seu presi.
«lente, cel. Sebastião Corrêa Fon-
tes, paro a missa de .sétimo dia

que mandam re/.ar pelo sen des-
canso entorno, no altar de N. S.
dns Dores, na Igrejn dn Candeia-
ria, amanhã, dia 5, às 10 horas.

PROFESSORA

Idalina Pereira dos
Santos

(fi.o ANIVERSÁRIO)
^ rir. Rmil Elny dos Santos, filhas
X» e genros, convidam seus parentes'* ' 

e amigos para assistir a missa
qtiu por alma de sua pranteada

IDALINA mandam celebrar, amanha,
dia 5, às 10 horas, no altar-mor da
igreja d3 S. Franclscn de Paula, agra-
deoendn desríj Já este ato de piedade
cristã.

Coronel Sebastião
Corrêa Fontes

tO 

Departamento de Educa-

ção Física e Esportes do

MABÈ anljgo Instituto Supe-

rlor de Preparatórios, convida
os parentes e amigos de seu grau-
de animador, cel. Sebastião Cor-

rea Fontes, para a missa de sé-

timo «liai, que manda re/.ar pelo
seu descanso eterno, no aliar de

Sito Manuel, nu Igreja da Cande-
larla, amanhã, dia 5 às III horas

Coronel Sebastião
Corrêa Fontes

tA 

Administração da M.A.B.E,
antigo instituto Superior do

Preparatórios, convida o*

parentes e amigos do seu preslden-
to cel. Sebastião Corrêa Fontes,

pnrn A missa de sétimo din que
manda re/.ar pelo seu descanso
«terno, no altar do SS. Sacra-

menlo, nn Igrejn da Candelária,
amanhã, dia 6, às 10 horas.

Coronel Sebastião
Corrêa Fontes

+ 

0 Serviço Médico da M.A.B.E.,
antigo Instituto Superior de

Preparatórios, convida <"*

parentes e amigos do cel. Sebas-

tiào Corrêa Fontes, pnrn a missa

de sétimo dia que manda rezar

pelo seu descanso eterno, no ai-

tar da Sacra Família, na Igreja

dn Candelária, nmiinha, dia ">, às

10 horas.

Francisco de Paula
Mayrink

(7.° Dl Al

talai-la 

Mngdalcna Mayrink,
Zilii Mayrink, Etl.UI» Mnyrlnk,
o yyaldomnr Antônio Cnrlos

Mnyrlnk c família, convidam seus

parentes e pessoas nmigus para
assistirem v missa de 7.» dia qno
mandam celebrar, por alma de

gou Inesquecível, esposo, pai, o

Ho Francisco de Paula Mayrink,
dia 6, terça-feira, às R horas, no

nltor-mor da Igreja do SS. Sa-

cramonto, à av. Passos. Antecl-

pam seus agrnclmentos.

NELSON FERREIRA
(H.o ANIVERSÁRIO)

f 

Alexandre Clrnc Sobrinho, con vi-
da seus parentes e amigos, para
assistirem a missa que fai oe-
Iebrar por alma de seu cunhado

Nelson Parreira, amanhã, t|ia 5, *s
!>,3I) horas, na Capela de Nossa Senho-
ra da Vitoria (Igreja de São Franoisco
do Paula), Desde já apradjee aos que
comparecem.

SERA .JULGADO, AMANHA, O
Rftll WILSON GOMES

Será julgado, amanhã, o réu
Wilson Gomes que, segundo a rie-

nuncia, no dia 22 de julho do ano

passado, cerca das 14 horas, no

interior do café existente na ma

Monte Alegre n.° 31, matou a ia.
cada, Caetano Cetrãngulo

A sessão, quo se iniciará As 12

horas, será presidida pelo juiz Jo-

sé Murta Ribeiro, funcionando o

promotor Francisco Baldessarini.

PERDERAM-SE as cautelas 328.8011 r
123(1 5117 da Caixa Econômica, Ar. do
Rosário.

1U5KDEU-SE a cautela iilÒiüliO
da Caixa Econômica;

PERDEU-SE a cautela n.o 478 :IT,\
da Caixa Econômica. Agencia 7 de
Setembro.

PERDEU-SE a cautela 41)11.IMI, da
Caixa Econômica. Ag. 7 de Setembro.

To let in ncw edifice at rua

Martins, 51, cornei- of nv. l-ipiln-
cio 1'essoa, exuellent iipart inciils,
ncctipa.ving the Wholc riuor, wltll
n rniinis, llvlng-rooin, dlnliig-rnoiu,
g coloiired halli-rootns, vcrainla,

garnge, etc, wltíi beuutilnl slglit

over l.ago» Kodrigo de Freitas
siiariy sido, nem- Io bus. Informa-
tliin' at rim Miirtltis, 54, or tele-

phone 23-3488."JUROS 
DE APÓLICES

VENCIDOS E A VIHNCEREM Siii

PAGAMENTO RÁPIDO
mediante módica, comissão

NA SECCAO BANCARIA DO

A partir de hoje, serão publicadas relações nomi-
nais de chamadas fornecidas pela 1." Circunscn-

ção de Recrutamento

ÁLVARO MIRANDA

tFiIilh 

Mesquita Miranda e seus filhos Fly e Sérgio.
Oc.tocíllo Miranda e senhorn, Arandy Miranda e senhora,
Moaeyr Miranda e senhorn, Zeny Mirnndn, Álvaro Mes-

quita Bastos e senhora, Álvaro C.onçnlves Comes Filho e
senhora; Herbert Mesquita Bastos c senhora, e demais
membros da família, convidam seus amigos o parentes
a assistirem à missa de !.• «lia, qno por alma de seu
saudoso marido, pai, lrmíio, genro e cunhado — ÁLVARO
MIRANDA — mandam rez.nr no altar-mor da Igreja da

Candelária, na segtindn-fclra, 5 do corrente, as 10,30 horas, ngrade-
cendo a todos que comparecerem a esse ato «le religlfío.

ÁLVARO MIRANDA
Tnrglno Ribeiro, Raul da Cunha Ribeiro, Ruy da

Cunha Ribeiro, Fernando Nina Ribeiro, Antônio do Souza
e Ibero do V. Bernardo», seus amigos e companheiros de
escritório, Ivo Arruda, Carlos Olyntho Braga e Adalto
José dos Reis, seus amigos e suas famílias convidam seus
amigos e parentes n assistir a missa de V.° dia quo, por
nlmn de, seu saudoso amigo

ÁLVARO MIRANDA
lhandam rezar no nltnr do Santíssimo Sacramento da Igreja da

Candelária, na segundn-felrn, 5 do corrente, as 10,30 horas, agra-

decendo a todos que conipnrecerom a esto ato do religião.

Coronel Sebastião Corrêa Fontes
, A família do Cel. Sebastião Corrêa Fontes, como-
vida c penhorada, agradece às autoridades civis e mili-
tares, assim como aos parentes e amigos, as homena-
gens e irrefutáveis provas de apreço e admiração, pres-
tadas ao seu inovidavel chefe, por ocasião de seu fa-
lecimento e fét -tro, e convidam para a missa de sétimo

dia que mandam rezar no altar-mor da Igreja da Candelária,
amanhã dia 5, às 10 horas.

t

AGRADECIMENTO
A Diretoria dos Estabelecimentos de Ensino da

M.A.B.E., Colégio do Instituto Superior de Preparato-
rios, Faculdade de Comercio e Curso Primário Central

 e a família do cel. Sebastião Corrêa Fontes, agra-
dece aos srs. comerciantes da rua São José. o cerramen-
to das portas de suas lojas, como última homenagem

*o seu fundador, presidente e chefe, por ocasião da passagem
do cortejo fúnebre.

T
ÁLVARO MIRANDA

O Tijuca Tênis clube, profundamente consternado
com o falecimento do seu querido consocio dr. Álvaro
Miranda, membro ilustre do seu Conselho Administrati-
vo, convida os amigos e admiradores do saudoso ex-
tinto a assistirem a missa que, em sufrágio de sua bo-
níssima alma, manda celebrar no altar de São Manuel,

da Igreja da Candelária, às 10,30 horas de segunda-feira, dia 5
do corrente.

MAJOR JOSÉ JOAQUIM DA GRAÇA
(1." ANIVERSÁRIO)

Corina Ribeiro da Graça, seus filhos, cunhados e irmãos,
convidam os demais parentes e amigos para assistirem
à missa que, em sufrágio da boníssima alma do MA.TOK
JOSÉ' JOAQUIM 1>A GRAÇA, mandam rezar no altar-
mor da Igreja de São Francisco de Paula, segunda-feira,
dia 5 do corrente, às 9 horas e meia. Antecipadamente

agradecem o comparecimento.

CENTRO L0TÊRIC0
TRAVESSA DO OUVIDOR. 9

Aviso à Praça
Aníbal Itnsailn, sorlo dn firma "Mar-

Uns * Rosado", estabclcclrta á rua
Marechal Canluar!» n. :W>. F„ comu-
nica ao comercio cm Rsrnl e aos rre-
dorrs em especial qun o sócio Manoel
.losc Martins rellrou-sc (Ia firma, paRo
o satisfeito rtc seus haveres, por cs-
crllnra pública (to H.° Oficio, l'.V.
1.3111, fls. 110. cm I" ilc .junho p. P.
— continuando o declarante, no mes-
mo local, a explorar o mesmo gênero
de negocio.

Rio, 2 (le julho de 1048 (a) — An!-
bal Rosado.

CARTEIRA DE IDENTIDADE
CERTIFICADO MILITAR

CASAMENTO — CERTIDÃO DE
IDADE K OUTRO QUALQUER

DOCUMENTO
trata

Amoacy de Niemeyer
Av. Marechal Florlano, 154 sob.

Av. Copacabana, 845
Rua Doze «Io Maio, 1K) - Gaveta

Tels. :-43-2703 -27-3553

0 CATARR0 PODE
CAUSAR ZUMBI-
DOS E SURDEZ

UM REMÉDIO QUE ELIMINA
O CATARRO NASAL E

ALIVIA O ATURDIMENTO
CATARRAL

São poucas as pessoas que
dão importância e tratam a
afecção catarral. Entretanto a
aíecção catarral não é um mal
passageiro. Se não for trata-
da em tempo, ela pode degene-
rar numa grave enfermidade,
destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a sau-
de em geral.

Se V. S. padece de catarro,
não se descuide. Compre um
frasco de PARMINT e tome-o
de acordo com as instruções da
sua bula.

Parmint tem demonstrado sua
eficácia em muitos casos, por-
que sua ação se exerce direta-
mente sobre o sangue e so-
bre as membranas mucosas.

A volta da respiração fácil,
da agudeza de ouvido, o resta-
belecimento do olfato e do pa-
ladar e levantar-se, pela manhã,
com novas energias e a gargan-
ta livre de catarro — eis o que
lhe proporcionará o trata-
mento com Parmint. Torne sua
vida mais aprazível, mais a.le-
gre. Para seu próprio bem —•
se sofre de catarro — comece,
hoje, o tratamento com Par-
mint.

Dr. Nelson Cardoso

A Primeira Circunscriçíio, prosseguir!.-
do na sua especialidade de icciutar os
jovrns para que os mesmos se tornem
aptos r.ará ã Defesa dn Brasil, vai Ini-
ciar agora o chamamento de sortea-
dos das classes de 1921 c segundo se-
mestre de 1020, que deviam ser lncor-
porados em outubro do ano findo e
que, por motivo da convocação, só ago-
ra vai aquela- medida ser levada a
efeito.

Assim é que, por nosso Intermédio, a
1 a Õtreunscriçfto de Recrutamento fa-
ra publicar uma relação de sorteados
daquelas classes, os quais deverão se
apresentar sob pena de serem consi-
derndos insubmissos. Os sorteados cha-
mndos que deverão comparecer uma-
lihft dia 5. a partir de 11 horas, mu-
nidos das respectivas certidões de ida-
de, afim de serem imediatamente suo-
metidos a inspeção de saúde, devendo
procurar inicialmente o escrevente
Santos, i.ío os seguintes:

CLASSE DE 1021 — Alberto Bucli-
wcls, Alberto Rietzes Nogueira Truta,
Alberto Rodrigues de Souza, Alcxan-
dre Vaz Pedro, André Mala, f. de Ana
Maria Maicc, Antônio Dlirnns de An-
drade, Antônio Ferreira, t. de José
Ferreira e Maria Simões, Antônio, f. de
Antônio Ribeiro do Vale, Arlstidcs Edil-
ardo f, de Marcondes Romeiro, Ar-
mando f. de Manoel Cardoso e Maria
Umbcltna Ca. doso, Batista Jones, f. de
Sebastião Jones, Benjnmin Goldberg,
Boariérgcs Almeida da Silva, Brivaldo
Luiz Caldas da Silva. Carlos Bocaiúva,
Carlos Fernando Lrckie Lobo. Carlos,
f de José Lourenço dos Santos. Dan-
té f de .laíro Alves. Durval Pellclano
da Costa, Edgar Allredo Junghlut, Edl-
sou Coutrin de Vasconcelos, Edison Pi-
nhclro de Lima. Fernando Luiz. f. do
Elmana da Cunha. Francisco dos San-
tos Oliveira, Forlunato Viveiros, Ge-
raldo f. de Vicente Antunes dos San-
to' Germano Gustavo Borger, Grueln,
f 

'rie 
Paul Pietzoch, Hclin, C. de Hcn-

rique Paiva Pita, Hélio Vitor Priglone,
João Balbino Bernel. Joio Batista Pa-
rias João Ferreira Melo, Joaquim
Agréla rio- Nascimento, Joaquim, t. de
Joaquim Alves Branco, José Ivans, f.
de Antenor da Silva Pereira, José Luiz
Marques Joré Ramos da Silva, José,
1 de José Fretl de Carvalho, Levls
Bruno Cavahaw Wurthnans, Lenina
Cruz Louzada, Luiz Fererlrn. I. do
Antônio Ferreira e Maria Te.odora. Liii:i
Selmo Hartmashs, Manoel Cardoso dos
Santos Manoel Fernandes, f. de José
Fernandes e Maria da Conceição. Mar-
colírio de Andrade KObregn, Mario Con-
tinho de Lira. Mario. f. de Manoel Al-
ves Afonso, Milton, f. de Américo Te -

xeira Lixa. Nelson da Cruz Silva, NeJ.
son Pereira dos Santos. Newton, f. de
Agenor Moreira da Silva, Otávio, f. do
Joaquim Domingos de Almeida. Olde-
mar f. de Oldemar Otlo. Osvaldo Bar-
retrós Paulo, I. de Domingos Fererira
da Cosia Pedro, í. rie Jullo da Rocha
Vldal. Rainpoldo Latz, Rangnar Gus-
tavo Byorklund, Raul, f. rie Raul da
Torre Tavares.

EDITAL ME CONVOCAÇÃO DE
RESERVISTAS

Do acordo com o decreto-lei mime-
ro 4.237, rie a de abril de. 1042. com-
binado com o decrelo-lei n. 12.422,
de 14 de maio de 1043, são convocados
parn o serviço ativo do Exército de-
vendo apresentar-se no quartel rio
II o Regimento de Artilharia Anil-
Aerca em Deodoro. Distrito Federal,
dentro rio prrzo de 8 dias a contar
da publicação rio presente edital, os
seguintes reservistas de 2.» categoria:
Walbert Sousa, filho rie Erasmo Tlbl-
riça de Sousa, da classe de 1019;

Alberto Gustavo Woll, filho de Fran-
clixo Pedro Wcll da classe de 1018;
Carlos Armando Rocha, filho de Te-
m stocles Rocha Costa, da classe de
1018; Carlos Gomes Ventura, filho de
Benedito Ventura, da classe rie 1018;
Carlos Luiz Soares da Silva, filho do
Ernesto Soares ria Silva, da classe do
1018; Dalmo Ncri,- filho de Augusto
Ncrl, da classe de 1018: Ellslo de Sou-
sa Pereira, filho de Eduardo de Sousa
Pereiro, da classe de 1018; Henrlquo
Clever do Carvalho Pereira filho do
Romeu Pereira da classe rie 1918, e
Mario du Silva C. Mauez, filho do
Jubal C. Mauez, da classe de 1918.

A reorganização do Ins-
tituto da Estiva

FOI PRORROGADO O PERÍODO DE
TRABALHOS ATE' O FIM DO ANO
O presidente da República assinou

decreto-lei pronogando até 31 de de-
zembro próximo o período de reolgíi-
nização em que se encontra o Inst -
luto de Aposentadoria c Pensões da
Estiva, para o efeito de se adotarem
as medidas de ordem administrativa
qiiP o ministro do Trabalhu detcrml-
nar.

O presidente do mesmo Instituto con-
tlnuarii a exercer as atribuições que
lhe Inaumbem na forrma do respectivo
regulamento, assistido por dois repre-
sentantes designados pelo presidente da
República c en coordenação com eles,
cabenlo-lhes a função especial de exe-
cutar as medidas necessárias a garon-
tir os benefícios aos contribuintes do
Instituto e regularizar a sua estrutura
administrativa.

LEILÃO DE MERCADORIAS
Estação de Praia Formosa — E. F. Leopoldina

. . „„,„_h« «rmimla-fclra, às II horas, no Armaiem
.O CIDADE ""dera amanhã, segund , 

mnnuin,, SP„a,,
de Cargas, à. Traça Marccha ""™" U * 

m(,ia5> nrolluto5 farmacê„tlcos,

c^adoV, 
"sTos 

SE? 5SKT. tmnore' radio, fumo, moveis, pollas ,

outras peças de fe-.ro e aço., etc.

Novo concurso para substituir os cartazes plagiados
(Cuiitilttsao da !>" piiííinti)

propaganda e oe assim fui classlfi-
ciidu, foi pela bondade rio sr. re-
porter. Tenho, porem, que dar graças
a Deus por ser "um -imples dtsenhis-
tu", na linguagem do sr. Cícero, que
talvez não aiba que eu tenho 14 anos
de serviços prestados á propugund».
Sempre trabalhei cm empresas de pro.
paganda, sendo uma delas a "Eclétl.
c-.i ', de cuja diretoria fazia pan.c o
s:\ Eugênio Leuenroth, pai de Cicr.io.

Sobre empresas estrangeiras citadas
po- mim, está a Associação Braseira
do Propaganda, que não me consia
ser estrangeira e as demais, são em-
presas americanas que há muitos anos
estão estabelecidas no Brasil c muito
mu trabalhado para que a propagan.

Para indenizar os prejui-
zos do Brasil na guerra
Vai ser vendido em con-
corrneia pública o edifi-

cio Martinelli
A Comissão de Defesa ílconóml-

ca resolveu mandar vender ém
conoiTcncia pública, mediante pre-
via avaliação, o Edifício Martinelli,
Situado na cidade de Sao Paulo o

pertencente ao Instituto Nacional
cii Crldito per 11 Lavoro Italiano
AlTEstero, entidade ligada ao go-
Vfctnp da Itália e que tem a sua
Ecde em Roma.

O edifício Martinelli é um dos
maiores cio Brasil, sendo o seu va-
lur estimado em varias dezenas de
milhões de cruzeiros, devendo o

produto da sua venda ser recolhi-
i!o ao Banco do Brasil, conta do
Fundo de Indenizações.

AUOIUZADO A VKNUADB
OUTRO EDIFÍCIO

Dr. Avelino Alves
Exame completo do» pulmões.

Dlnenôstlco o tratamento <1a tu-

borculoRO. Traça Florlano, 55, 7.»

andar, 4 au ".

Estofador e Decorador
Especialista cm cortinas, capas, toldos

de lona. Faz o reforma qualquer obra

estofada. Tinge grupos (le couro e lus-

tra moveis. Chamar Samuel 2H-IM44.

A Comissão de Defesa Econôml-
ca também resolveu autorizar a

nlíneação do Imóvel sito á Alame-
ila São Boaventura n. 273, em NI-
tct-ól. Estado do Rio de Janeiro, h

Fabrica de Doces Regina Limitada,
rluquela cidade, pelo preço de
CrS 220.000,00, montante da ava-
Ilação judicial, devendo o produto
ser aplicado no esgate do crédito
hipotecário da Fábrica Guenther
Wagner Limitada, desta praça, na
Importância de CrS 176.603,70, e

recolhidos ao Banco, do Brasil, a

conta do Fundo de Indenizações.
CrS 21.698,10, correspondentes à.

perto do saldo que calierla a Ger-
trudes Use Heuer, alemã, reslden-
te no estrangeiro, e o restante en-

ttegue a Walter Heuer, que do

mesmo poderá livremente dispor.

da em nosso pais seja o que e hoje.
Alem do mais, hoje as Américas cons-
tltuem um só bloco unido, o que ,ni
com que e<sas empresas deixem oe ser
consideradas estrangeirai.

Agora, pergunto ao sr. ClccrJ : P°'-
que sua empresa tem o nome fStr.m.
geln. de "Standard" ? Se è genuína,
mente brasileira, deveria trocar o no-
me de Standard pelo nome de Pa.
dião", e não o atual do que tanto
ele se orgulha.

Dr. fato esqueci.me de citar empre-
sa-, nacionais, como a Tupa, interame.
nciina. Eclética e a própria Standard,
peço desculpas por Isso."

MOVrSIKNTA!M-SK PAUA A
SEGUNOA JORNADA

o repórter do diário de noticias.
acompanhando de certo as reaçAe» .iro-
vocadas nela serie de reportagens que
vimos publicando, esteve na Associação
Brasileira de Imprensa, onde se rçali-
7.0U a rxoosição dos cartazes e local da
sede da" Comissão Julgadora. Há um
grande interesse pela segunda Jornsda
rio concurso. Artistas que participaram
do certame Inicial preparam-se para
apresentar novos trabalhos. De Igual
modo, varias empresas de propaganda
comercial e estúdios de cartazistas, vi-
trlnlstae « desenhistas movimentam-se
para o segundo turno, cada um mais
esperançoso de conquistar os três pre-
mios postos de lado pela verl cação
de plagio: o primeiro, de dez mil cri -

Mlros; o terceiro, de três mil cruzei-
ros e u'a menção honrosa, de mil cru-
zelrof _

Três investigadores pro-
cessados porque espan-

caram súditos do Eixo
Foi enviado para a 2.» Vara

Criminal o inquérito instaurado
contra os investigadores da D.G.l.

Antônio Carlos da Silva Tlndò,

Ataíde Meireles Bispo e Manuel

Moreira Pinto, acusados de ha-

verem espancado os súditos do
"Eixo" Adolf Ernst Muller, Hans

Stepha.n Werthiner, Hermann

Max Paul Preetz, e Joseph Ebner.

O processo correrá os trâmites

dt lei.

H—i^—BfhMfci .«—¦¦

TEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA OFICIAL DA TREFEITURA

TEMPORADA DE CONCERTOS

HOJE — ÀS 16 HORAS — HOJE
2." E ULTIMO RECITAL EM VESPERAL,

Do lamoso Violinista :

YEHUDI MENUH1N
EM PROGRAMA : Sonata cm lá maior, de MOZART,

Concerto n.° 2, em si menor, do PAGANINI.
Sonata, de ENESÇO. „.„»,

1 -i Vida Breve, de FALLA — Habanera, de RA\ EL.

v^.a^.jSMWSfcsasí^ c„
(Selo a parlei.

QUARTA-FEIRA, 7 - AS Ü HORAS - QUARTA-FEIRA, 7

DESPEDIDA DE :

YEHUDI MENUHIN
GRANDIOSO CONCERTO

Com a Orquestra do Teatro Municipal sob a regência de

ALEXANDER SIENKIEVICZ
EM PKÒGRAMÀ : BACH: Concerto em mi maior

BEETHOVEN : Concerto Op. 61

Solista : YEHUDI MENUHIN.

BILHETES A VENDA : - Os preços constantes acima.

fÍRANDE TEMPORADA LÍRICA OFICIAL
...AÍIIAMEVÃ? 

"»s 
10 

'horas 
em diante serão atendidos os

novos pretendentes para as Assinaturas.

TRODO
Revestidos Para Solda Elétrica

Apartamento em Ipanema
Aliiga-so o apartamento 101(10 predi"
á rua Joana Angélica, 47. Duas salas
dol» quartos, banheiro completo e «¦«¦
mala dependenelas. Preço CrS <•>"•"»
mensais. Tratar: rua Taulo Iiarrcto Bi.

Teleíonc 2(1-5100.

Frecisn-se <le uni nvulso, rciris-
trarío. 1'edc-se referencins. Av.
Mem de Sa, U47-B, c/o Sr. Alfredo
das 14 às 18 horas.

Livros colo-
gials e aca-

uern"icos.""Rtta do Ouvidor n.» 164.
LIVRARIA ALVES

CASA CALHA
Material Elétrico, Filtros, Fo-

fíões a Óleo, a Carvão e a Que-
rosehe. Geladeiras e consertos,
Louças e ferragens. Tapeçaria

AV. MARECHAL FL.ORIÁNO,
41, - Loja — 1EL.: 23-5407.

Não
pague
luxo.
Manteau
da moda
muito
mais
barato,

só

N'A NOBREZA
Manteaux
pura lã

(30.» DIA)

tA 

família do dr. Nelson
Cardoso, convida os parcn-
tes e amigos à missa -de

30.» dia, que se realizará, segun-
da feira, dia S, às 10 horas, no

altar-mor da Igreja do Carmo.

Economise o gás
Para níio pagar cm dobro a sua

conta. A oficina gasista "Cnrlos",

aprovada e registrada pela I.O.I.,
conserta fogões e «aquecedores a

gas, garantindo economia. Tele-
fone para 48-3612 "Carlos".

Certidões de
nascimento

Mando buscar no interior, assim
como trato de registro de nasci-
mento, com .qualquer idade, car-
telras de identidade, casamentos,
reg. de diplomas, retificações,

Justificações e outros documentos.
Av. Mar. Floriano, 219, sob.
(próx. à Llght). Tel. 23-3093, com
J. SIQUEIRA. \

DÔR de ESTÔMAGO?
AZ IA - MA DIGESTÃO
SiSPEPSIA- ULCERAS

Papeis

BANKETS
%

Ci$

fl I

Ba ífilfiíS^l ÊÊ

(MAKCA REGISTRADA)

. FABRICANTES:

HIME & CIA.
52 - RUA TEÓFILO OTON1 - 52

Telefone: 23-1741 — Rio de Janeiro

 ¦-»—-——~^zzzzzzz*í-m^^mÊÊÊ»ÊiÊÊÊtm to^

39,00

A NOBREZA
95, Uraguaiana, 95

CHARUTOS
PRÍNCIPE DE G&LIES

PPECOS NO VAREJO CR$

NO f (GRANDES) JÇO
N»-2 (MÉDIOS) «tJIO
N°3 (PEQUENOS) 1,00

produto ÇOSTAPENNA
gjB^..- -za

DR, NASCENTES COELHO
CLÍNICA GERAL

Undas Curtas — Ultra Violeta
— Infra Arermelho

Edifício Ilex - 13.» andar -

sala 1315.
Diariamente — 15 às 18 horas.

Tel.: 22-0623.

,<iiimiiiimimiii\. TEATRO CARLOS GOMES ilMllllllillllllllllK

IMMK^IWt^É

Pinto Filho
MIUIIHHIIIIIIIIIIII

EMPRESA PASCOAL SEGRETO - 
^KW)NÉ:_22-7581

HOJE — VESrERAL AS 15 HORAS — HOJE

A NOITE, AS 20 E 22 HORAS

Contlnu.ç&o do formidável «uctsoo da r«vl»ta fnntasl» original do
continuação ^r 

MARIO • MONTEIRO :"RICO TIPO"
A maior criação de PINTO FILHO. .

reio, urijo ^ 
^ ^^ (Q Re, do CRTa(,ulnho).«RICO TIPO"

E' o mal. brilhante espetáculo da temporada,lf-A»BUU ""CO TIPO

com o «eu impressionante quadro religioso NOSSSA SENHOKA
FÁTIMA « «v<TTVTD'>

A -SEGUIR A SUPER-REVISTA : "TOQUE DE REUMR ¦

WHJ^--'.-:-Ay/.n'>^-.y^j.v::.y;:4;---Y^

América Cabral
MMUIHIHHIIHIIH''

DÀGMAR CARNEIRO DA CUNHA
Cln-diano Cláudio Carneiro da Cunha e filhos; Alice

Carneiro dn Cunha e filha; Apolonio Nóbrcgn, senhora

r— , p filhas; Carlos Madeira, senhora e filha; Hellomar

IfflMinpif. r.lrnr|ro ,i„ Cunha <¦ senhora; Omnr Carneiro do Cunha,

senhora e filhos; Itn.nnr Carneiro da Cunha, senhora e

fUhai Volmar Carneiro (Ia Cunha, senhor,, e filhos;

EMevSn Marinho, senhora e filhos; Clovls Washington,

senhora e filhos: Mil» Borges, senhora o fi li..: Arq .1-

n,: cs 1-,,-H Barreto, senhora e filhos; Honorlo Carneiro

" ', 
Í UcVr 1, i" às 17 horas, saindo o feretro da capela do

ümítVrí. Ti ííi «alista para o mesmo cemitério.

I
Cunha

.1 o R o Fernandes Pcrel-
aí» ra Trlsta e filhos Del-

y fim Coelho Rodrigues da
Silva o Adelaide da Silva

Coelho, participam o falecimento
do sua querida esposa, mile e fl-
lha, o convidam os seus amigos
o parentes a acompanhar o en-
terro que se realizara, hoje. 4, íis
11 horas, saindo o féretro da Ca-

pela de Stu Terezlnha, ít praça
da República, para e Cemitério
do Caju.

mmlbertcTcairY
DE ROURE

^ Zulmira Bastos tle Rou-
*t> ro e filhos, profundamen-

i li' sensibilizados com ns
|... \ as de carinhoso afeto que
receberam por ocasião do fale-
cimento de seu prantedo espo-
so e pai, ADALBERTO CAI-
KR DE ROURE, na impossibi-
lidade de agradecerem pessoal-
mente a cada um de per si, dei-
xam aqui consignado o seu re-
conhecimento -i todos quantos,
por telegramas, cartas ou acom-
panhando os funerais, se soli-
darizaram com sua dor.

EXPOSIÇÃO
XRABAMIOS CALIGRÀFICÒS do
rrof. HENRIQUE MATOS e do seus
alunos. Acha-se aberta, até o dia
íí de Julho próximo, no Salfio da
A. C. M., a rua Araújo Torto
Alegre, 36 ^Entrada franca), Rio.

ponesi 25.7679-25.7459 *

DEPOSITE SEU! WNriElKd
EM CONTA CORRENTE"

-PRAZO; ,•<; fixo;:-/:"
'V.iANa;
,.; cómví;;:

RENDA'
;;,'MEl>íSÀti

BANCO DELAMARE

rua de são wHto^ío:;-;'!tóo

HOJE M OfitÁRlO
2.4-6-8 10 HS.

' ' 
i*Mm'iM~rl

EM 5* GLORIOSA SEMANA,
O FILME MILA6RE DA

WARNER/KAY WALTER
FRANCISHUSTON

GLORIA

WARREN No elen-i. tiiiiiliein i\ fani"-»
„ ¦.•,•-,! (!i< «iiltus de Borrnli 

Jj, " —4JAlinilR lllslíui.il - -lul/ de tom Pel (opo"- i" SCUH eu|

d. r. it. - oiiiui, itiini e ciintpiiiii '• - !'• *¦

*i
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LOJA CINELAHDIA
Ka rua Álvaro Alvim, frente ao Hotel Itajubá, esquina

Edifício Odeon — Nova rua — Seis grandes portas,

cada 2,50 mis. Aluga-se sem luvas e sem qualquer

ônus. Tratar fones: 42-2498 e 42-5840 — Domingo

das 10 às 14 horas.
!^^"^^~™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^ü^^^^^
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E' V. S. portador de reu-
maüsmo gotoso, conde-
nado a sofrer cada vês
que se produz uma varia-
ção no tempo ?
Muitas vezes os excessos,
r alimentação deficiente,
os abusos a que subme-
temos o nosso organismo,
favorecem os ataques do
reumatismo gotoso. Nosso
c0rpo é invadido por im-
purezas e substancias to-
xicas, cuja presença se
manifesta amiúde por
dores nas juntas.
As dores reumaticas de-
vem ser combatidas inter-
namente por meio de um
medicamento, capaz de

facilitar a eliminação das
impurezas tóxicas e dos
cristais de ácido urico.
As Pílulas De Witt para
os Rins e a Bexiga devem
ser experimentadas nesses
casos. Sua ação direta
sobre os rins facilita uma
melhor eliminação das
referidas impurezas. As
Pilulas De Witt são sobe-
jamente conhecidas em
todo mundo. Merecem
toda a sua confiança, pois
não contem drogas noci-
vas que possam prejudi-
car o organismo.

PiloiosOf

Pela boa alimentação
do povo

l!MA CAMPANHA DA SECÇÃO
DE NUTRIÇÃO DA POLICI.l-

NICA GERAI, DO RIO
DE JANEIRO .

Segundo comunicação que nos íej o
dr. Luiz de Brito, chele da Secção So-
ciai de Alimentação da Pollclinlca Ge-
ral do Rio de Janeiro, esse serviço
acaba de ser reorganizado, encnntmn-
do-se agora suficientemente aparelha-
do para desenvolver suas atividades de
órgão técnico, orientador e propugna-
dor das boas normas de nutrição ra-
clonal.

Vai a referida Secção iniciar uma
campanha educativa em favor da boa
alimentação, através de conselhos e
pequenas dissertações pela Imprensa 8
pelo radio, mantendo também um Con-
sultorio Dietétlco, no qual o público
poderá obter gratuitamente a Indica-
ção de um regime alimentar adequado
as particularidades de cada pessoa tal-
tura, peso, Idade, tipo de trabalho,
etc), assim como uma assistência téc-
nlco-aümentar para sf.os ou como para
doentes.

Esta a Secção Social de Alimentação
da Pollclinlca Geral do Rio de Janeiro,
apelando para a imprensa no sentido
de divulgar, em suas coluna», duas ve-
zes por semana, os seus conselhos ao
público relativos à boa nutrição.

A febre da bozncha no sertão baiano I Exercite sua
Buscavida, quartel-general dos borracheiros

400 quilos de goma-elástica em 7 dias

Unguento Cruz
Para feridas, dartros, frlelr»s r ecie-

mas. Limpa e aformoseia o rosto.

OURO $íAS, platina,
ilhantes, pra-

taria e Cautelas
Caixa Econômica. Paga-se o

melhor preço.
URUGUAIANA, 118 - 8.» - «ala

— 43-3839 — 43-0498

da

BUSCAVIDA iDo enviado especial na
Agencia Nacional) — Justamos a 45
quilontcilros de Jequle, de onde salmos
as 13,2U horas rie automóvel para che-
gar aquJ às 15 .hs. mais ou menos,
tíuscavidu é uma* aldeota que seive ao
de quartel general dos borraUieiros.
iJos.sue um barracão — seme.hante ao
armazém do seringallsta no Amazo-
nas — onde o hiirinchelro vende o
produto du íeu trabalho c encontra
indo quanio precisa para »ua manu-
tenção : sal, carne c salgada, íarinha e
fumo da corda. O dono desse barro-
cão, Joaquim de Oliveira, um outros
seis i.ipn.hacio:, po a caatinga e em
cada um deitr.. compra a media sema-
nal dt 400 quilos de borracha. Por ai
póúe-si fazer uma idéia do Interesse
quo os atuais preços íixacios para o
comercio da borracha vém despertan-
do em toda a região. Aqui todos são
barracheiros. Os ailos lucros feitos
pelos primeiros que se aventuraram
na extruçáo da gomai.elástica provoca-
rim a mobilização do tod'/s os braços
disponíveis para essa nova industria.
Os caboclos não quorem mais saber
dt po de ourlcurl, nem ao mamona.
Dedicam-ae r.itc.romcnle à coüieita do
lcilte das maniçobeiras, porque é tra-
balho mais Xtcll o mi.M.i mais ren-
doso.

O dono do barracão emprenha-s»
pelo mato e daí a pouco volta com-
panhido de um caboclo baiano legi-
timo. O homem traz um riso largi»
lluminando.lhe o rosto e sente-sa or-
gulhoso por estar sendo procuraoo poralguém que velo d0 Rio.

Martlm Jorge de Sousa é o campeát»
dos borracheiros de Buscavida. Temi
extraordinária prática no corte da ár-
vore e dizem os seus competidores queele é "um machado ligeiro na lega"
(lega é o nome que o borracheiro dá

k faca de corte). Martlm é veterano
nesse trabalho. Há longos anos que é
borracheiro e Já se dedicava à extra-
vão do látex das maniçobeiras mesmo
no tempo om que o preço da borracha
era baixo. Mais tarde, desvalorizando-
se o produto, ele voltou-se para u la-
mura Hojn volta a empunhar a ia-

ca seduzido pelos preços atualmente
em vigor. Está satisfeito. Diz.me que
obtém facilmente 10 a 12 iitros de lei-
te por dia, o que lhe rende uma diária de
40 a ãD cruzeiros. O campeão traba-
lha auxiliado por seus dois filrn* me-
nores, Virgílio e Antônio Almertndo de
Sousa.

Ao se despedir do Jornalista afirma
não conhecer nada mais rendoso rio
quo o trabalho aa extração da borra-
cha."Nunca nói esperávamos ganhartanto".

TEATRO
Missão Vitoriosa

memória
LEITOR : Responda, mentalmente,
às percuntas abaixo e depois con-
fronte as suas respostas com as
nossas, que serio publicadas ter.
oa.feira :

813

WITT
O vidro oronde de Pilulas Do Witt, contendo duas .vezes e me/a a

quantidade do (amanho pequeno, cuslo proporcionalmente muito nfènot.

Dr. L. Oliveira Lima
RUA VISCONDE UO RIO
BI" *NO N. 37. 1.1 AND,mK

Dentadura?, queriradns? Sem
pressão? Caíram os «'dentes V
Consertamos em 90 minutos;
precisa de uma nova ? Fa7.e-
mos em 1, 2 ou 3 dias, confor-
me o caso. Sua ponte precisa
de conserto ? Coroas, "plvots",

etc. Fazemos novas e conscr-
tnnins em horas npenas. Cl-
rurglao-dentlsta com labora-
torlo de prótese anexo. A
rua Visconde dn Rio Branco
n.* 37 — 1." andar.

AV. PASSOS. 90 — 1." and.
Tel. 42-6591.

A nacionalidade nunca

QUEM TOSSE NÃO TEM SOSSEGO!
bmríi

se perde
O Juiz Emílio »Jiniüiitel de Oliveira,

da Oitava Circunscrição do Registro
Civil, exarou o seguintu despacho, ni
piocesso de averbaçáo em registro de
cas.imentu, no qual figura como reque-
rente Erna Wlnkler :"Mantenho o despacho de fia. t,
exarado pelo meu antecessor. A requa-
rente confessa haver nascido em Cha-
teau Salins, Alsaciu Lorena, aos 21 de
Janeiro de 1892, que íifssa época fazia
parte da Alemanha. A requerente e,
portanto, alemã de origem. Alega ha.-
vtr se casado, em segunda nupclaa,
com B:no Wlnkler, de nacionalidade
húngara, seguindo, por esse fato. a
nacionalidade rie seu marido, confor-
me' preceltua a lei húngara (art. 5.°i,
t a lei de 22 de Julho, art. 17, n. 6,
da Alemanha, em vigor. Acontec» que
seu atual marido se naturalizou bra-
sllelro, conforme certificado da Lega-
ção Real da Hungria, Junta a fls. 5.
Por tal fato, a requerente pede sejn
averbado no termo de seu casamento
que é apatrida, sem nacionalidade, em
face da lei brasileira não admitir que
» mulher estrangeiro adquira a na-
clonalldade do marido, que, no caso,
tornou-se brnslleiro. Não pode ser
at-ndido o pedido: Primeiro — Porque
a requerente é alemã de origem, desde
que desapareceram as circunstancias
oriundas de seus dois casamentos:
Segundo — Porque a nacionalidade
nunca se perde, mas sim os direitos
de cidadania, nos termos das convoca-
çfias adotadas nos Estadcs soberanos.
Negar-se a pátria . ia naclonaIidr.dc)
á alguém, e o mesmo bem cie sd pre-
tender negar a maternidade. Terceiro

 Porque na certidão do casamento
iportanto, no termo de seu casamen-
tol, consta ser a requerente alemã,
r.So havendo razão, pois, para outra
averbação cm face do exposto. São
esses os fundamentos por qui não
reconsidero o despacho anterior".

O sr. Carlos Cariola, desde há
dias, é hóspede nosso, e dos mal»
distintos, pois aportou às plagas
cariocas em Comissão da Diretoria
de Informações e Cultura do Chi-
lc. sendo ainda presidente do Co-
missão de Teatro e Extensão Cul-
tural e membro do Conselho de
Ação Cultural. São credenciais que
se impõem e revestem a persona-
lldade em apreço de uma apresen-
taçfto Invulgar.

O Ilustre chileno, em vlsItB a
nossa terra aspira, pois, a uma
estreita aproximação' entre as re-
presontações Intelectuais de sua
pátria e as na nossa. E possue
amplos poderes para o bom êxito
de suo missão que se resume numa
boa harmonia entre o Chile e o
Brasil, em matéria de direitos au-
torals,-no que diz respeito às re-
lações com o teatro, o radio e o
cinema para o aproveitamento re-
ciproco da literatura e da música
de ambos os países. Esse consor-
cio ele obterá. Se a nossa legis-
lação, quanto ao assunto, é por
demais ampla e esparsa, referen-
temente às garantias que a lei
oferece a todas as modalidades do
direito do autor, ela reveste-se das
mais adiantadas e mais completas
conquistas modernas, tanto no re-
conhecimento do .direito dos nacio-
nais como dos estrangeiros.

O próprio chefe do Governo é o
autor da mais recente lei sobre a
matéria, que velo eliminar as ul-
tlmas falhas e derradeiros senões
filie então embaraçavam a defesa
do direito do autor, rio Brasil.

De tudo Isso se conclue que a
missão do sr. Cariola é uma mis-
são Já por si só vitoriosa.

Ab.

4046

4047

404S

onde os livros são me-
Ihor conservados, na
cidade ou nos campos?•
Que 

' iti/íuencta têm as
sobrancelhas na idade
das pessoas ?

Há trepadeiras
cas ?

elêtri-

COLICAS das*
CRIANÇAS

4049 — De que é composto o

gás lacrimogenio ?

4050 — Quando nasceu Maria
e que idade tinha
quando se casou cowi
Napoleão 1

AS CINCO PERGUNTAS DE ON.
TEM E AS RESPECTIVAS'

RESPOSTAS

4041 — Por qat *e aconselha •
emprego de serragem d«

madeira nas pastas de dente ? —
Pelo seu alto valor higiênico. A
serragem do Jequltlbá evita a pior.
rela.

A(\A9 — Qnal» as temperaturas
mais altas at* hoje <*-

nhecldas ? — 40.000» centígrados.*
if)4q — Que Influencia tem a <*>'

amarela na conservação
dos alimentos 7 — Provoca a sua
deterioração, enquanto o preto » o
verde a retardam.

â(\Â a — E' possível o homem ia-
4044 lar com larlnge artificia»
— Pode até discursar, usando um
pequeno aparelho Inventado pelo
dr. Gus.

Anil — Qne efeito tem na faina
*U agrícola a neblina artifl-
ciai 7 — Evita a geada.

Quando seus filhos tiverem eólicas,
evite os purgantes violentos, Dê-lhes
o Leite de Magnésia de Phillips, um
laxativo de efeito suave mas seguro,
que neutraliza a acidez, estimula a di-
gestão e ajuda os intestinos. É abso-
lutamente inofensivo aos delicados
órgãos infantis.
0 Tombem em comprimido! tob o nome rf« MII.MA

LEITE de MAGNÉSIA de

PHILLIPS
AS AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS VENCERÃO

h ^ rmiÍlh* \

-»*

Dr. Júlio Macedo
Vias urlnarlas — Ginecologia —

Slíills. — Quitanda, 20 - 2.°, das

9 às 12 — 14 às 19. Tel. 22-3051.

O Cassio, em Copacabana,
arranja complicação
jogando, com a tosse, insana,
lindas 'iclistas no chão.

As moças, naturalmente,
reclamam. E então o guarda,
vem jalar ao renitente
dono da tosse- bombarda...

CASA DOS

<f ti!

****

mM

Eis sinão quando, o rapaz
em novo acesso rebenta
que o guarda atira p'ra traz
e as mocinhas espuvehla!

E o pobre Cassio Garcia,
da tosse por culpa só,
passou o resto do dia
nas grades do xilindrô!

ORALII

J /^NÂO TEM SOSSEGO QUEM TOSSE"
«-^* A U UM DITADO MUITO CERTO:
I Sjl USE SEMPRE C0NTRAT0SSE
l| ¦#/ 

\E VIVA NUM CÉU ABERTO/

CONTRATOSSE é nome registra-'
do, e é indicado para o tratamento
das traqueo-bronquites e suas ma-
nifestaçõès (tosse, catarro, bronqui^
te crônica ou aguda, rouquidão.

81
284 Senhor

dos Passos 281

Retalhes r. quilo e
a ms'.ro

Cr$
Ttleollr.e p. camisa —AA lOQ

quilo  '

Zefir cl pequeno defito o CQ
— mt  «Jjuv»

Opala lisa largura 80 — A f\(\
mt  **>yv

Crct-ib cl 1,40 largura
mt 8,00

Cre'011* cl !.20 largura —IO Q(\
mt.  i<s,oU

Cr-tons Igual iin'0. 2,25 15 80larg. — mt  c»,wv»

Colchas para casal 16,50

Colchas superior, casal ..-22,00

Cobertores escuros  8,50

Panos p. cortinas — rnt. 7,00

Algodão p- casal, peça e| 7'i nft
10 mt. peça <«3,W

Trlcollne Ingleza — mt. .. 8,80

Atoalhado melo Unho, p. J3 gQmesi — mt  '

Casa dos Retalhos
284 Senhor

dos Passos 284

As primeiras da semana
SERBADOR — A Companhia Eva To-

dor representará sexta-feira prAximaa tradução da comédia de Mirabeau, O
mundo i uma hola.

JOÃO CAETANO — Sexta-feira, tam-
bem, a Companhia Valter Pinto re.ipa-
rece neste teatro, apresentando a bur-
leta de Freire Junlnr Marl» Gnznginin,
para uma temporada ds um mis.

União Brasileira de
Compositores

HOMENAGEM AO ESCRITOR CHILENO
SR. CARLOS CARIOLA

A Unino Brasileira de Compositores
vai homenagear, amanha, no Casslro
da Urca, o escritor chlhno sr. Carlos
Cariola. delegado da "SOCIEDAD DK
AUTORES TÉATRALES DE CHILE" e
presidente da Comissão de Teatro e
Extensão Cultural do pais lrinào, a
qual se encontra nesta capital, reali-
zando uma tarefa de aproximação e
Intercâmbio artístico e cultural.

Será oferecido pela diretoria da "U.
B. C." um jantar de despedida ao
sr. Cariola e sua esposa, que regres-
sam, no dia 3"gulnte, a Snntiago.

O sr. Carlos Cartola teve oportunl-
dfcle. rie recolher, entre nós, Informa-
c6es e detalhes sobre a questão do
direito autoral no Brasil e foi por-
Uldor de um contrato qu permitirá k
UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSI-
TORES rereber, através da SOCIEDAD
DE AUTORES TÉATRALES DE CHILE,
os direitos dos compositores brasileiros
seus associados.

Noticias Diversas
Dentro de breves dias íerá prestada,

no Carlos Gomes, uma homenagem ao
escritor Mario Monteiro, autor da re-
vista Rico Tipo, que está ali se repre-
sentando com sucesso.*

O atual cartaz do Serrador, A C<is-
tela de Adão, original americano ada-
ptado por Luis lgleslas, está Já em úl-
Uma semana de despedida naquele tea-
tro.

»
No teatro musicado, o òxlto do mo-

mento ê a revista Rico Tipo, de Má-
rio Monteiro, que se representa com
grande agrado de uma assistência que
se renova todas as noites, enchendo o
Carlos Gomes.

O ator-empresárlo Browce está orga-
nlzando, em SS0 Paulo, umt» compa-
nhia de operetas com elementos na-
clònals. *

A companhia Delorges, que se dis-
solveu em Santos, pretende reorganizar
para estrear no Rival, no dia l.o de
setembro. *

A Companhia Procôplo Terrelra apa-
recerá no Regina, em meados de ou-
tubro *

A cnmoanhla Carlos Thalllot está
atuando "1 sul de Minas, a Compa-
nhla Jof'i Rios no Estado do Rio e a
Companhia Hortencla Santos no lnte-
rlor de São Paulo.

CAUTELAS DA CAIXA
Particular, compro, pagando o dobro
e até mais da avaliaçáo. Soluçflo rá-
plda. Absoluto sigilo. Informe-se pelo

Telefone: 43-4790
Rua do Teatro, 21 - l.o andar, eála

da frente.

A PRAÇA

1
m

TORGE T. ABDALLA & CIA. LTDA.
ÀDQUIRENTES DO ACERVO DE

CÉSAR GANEM & CIA.,
PVTARF] ECIDOS NESTA CAPITAI. À RUA MIGUEL COUTO N.n 09 VEM

, í í v i COS I) FSTA PRAÇA K lin INTERIOH DO BRASIL OS AGRADIv
rftnJ^ PKI-AS INÚMERAS li INEQUÍVOCAS MA-
v u-íl \COFS 1) SIMPATIA K TOTAL COLABORAÇÃO, DEMONSTRA-
ukk K ™i)OS OS roí PONENTES E AUX1L1ARES DA NOVA OROAN .

%$& í:OM?ít<'lAl. (lUJAS WKHAÇOIH TIVERAM INICIO UM II UK

MAÍCJ DO ANO EM CURSO.
Uiri DF JANEIRO, 2(5 DE .UNHO DF ltt-13.

(ASS.) SORGE T. ABDALLA & CIA. LTDA.

Jóias, brilhantes e cautelas
— Vendam à
CASA LEDI

96, OUVIDOR, 96
(Junto à Casa Nararé)

SFsTLFlf ES DO CENTRO
Slmon Gandc.mann, da Avenida To-

mé de Sousa. 151, convida-vos a vlsl-
tar a sua filial. Galeria dos Comer-
ciarios — loja 10, onde tincontrareis
aviamentos e casemlras, por preços ho-
nestos.

LEITOR
AMIGO

A "Otreiros do Bem" apela para todos,
no sentido de angariar sócios e donativos,
afim de fazer funcionar o Hospital Espí-
rita Pedro de Alcântara (para obseda-
dos), o mais breve possivel e, ainda, con-
servar o seu ambulatório, que atende 80.
doentes pobres, todos os dias, consumin-
do nesta caridade uma media de 9 mil cru-
zeiros por mês, em medicamentos e ma-
terial — tudo grátis a todos.

"Obreiros do Bem" espera-o, amigo lei-
tor. Pense na "Obreiros do Bem" — Rua
Santa Alexandrina, 181 — Telefone :
28-8541. Mandamos em sua casa buscar
medicamentos, auxilio monetário ou a sua

proposta de sócio.
Una aos "Obreiros do Bem" o seu co-

ração e seja feliz por fazer o bem !
-C.»l

_j^__^_^___^^m^^^^m ggpBminnBt^1'' **

V. também pode ter
VITALIDADE-VIGOR
• e aqui está o segredo I
Enfrente o» fatos! E V. apto e forte

como ilevla aer? É V. capaz dn viver e
fjoznrn vida —nu a frnqunza, o nervoilR-
mo o a depresaAo tornam V. Irialn, abatido,
deaanlmadnV Quer ter vitalidade nova-
mente? Kntno lome nolaillslu. Ilnitnmrmn
clenllsla calculou une lill"/, dns millhorai
e Ml*/, ilos homens sofrem ile sangue
dellclenle. I,emlire-se quo bruriio poliraKiniiiliiwi iniiiliriu niiíhIp nulire no pnssni|iu'. siuiKue rlrn n snuilável eiinsllliie a
bane soifurn iln saúiln i> da li<llclilnile
se^retlii dn vluor e ria vilaliilnile. I'rln-
clple Ininnniln Vlnol liojo pntii ser vIrii-
rosn e shiIIii! lí uma onmblnaçÃa «Rs-
mente nllolflnln de lerrn, vllnmltms e
niilriis elemenlns revluiininles iln snn-
ifue. viiiui fnrllllon Inilosoii nrunnlunio ¦
ininienia a in'iiini'i.ii.iiiii . jjjannliiln no 1011 nangut, v\i"s //Vlnol i»/ oom fluo v, mi sfl 'C^,
llnlA mui* Jiuimii, iiiiiih
lorifl '¦ mnis li'li/ jiinn
mivn vliln «llfBn em \,
Oom Vlnol, Nnn linslle
mnis principia « In
limr Vlnol iiMurn iiiiminii,

/í^l^

DFinol

CAMPANHA DA BORRACHA
UNIDOS VENCEREMOS
Desejando colaborar com as altas autoridades do país na

campanha que se iniciou a 1.° de julho, as Empresas Rodoviárias

de Cargas, abaixo mencionadas, comunicam aos seus distintos clien-

tes e ao povo em geral que, solidárias com o eminente chefe da

Nação, Presidente Vargas, neste momento em que o esforço de

guerra exige a cooperação de todas as classes, oferecem os seus

aulo-caminhões para recolher as contribuições dadas pelo público,
ao local designado pelas autoridades competentes.

Estas Empresas já deliberaram, entre si, reunir todos os pneu-
máticos e câmaras de ar fora de uso, de sua propriedade, colocan-

do-os à disposição desta Meritoria Campanha.
Expresso Flamengo .
Transportes Aéreos e Rodoviários Interestaduais b. <V

TARI ._
Empresa de Transportes Minas Gerais, Ltda.
Empresa de Transportes Relâmpago
Expresso Sul-Americano
Expresso Orion
Expresso S. Geraldo
Comissário Vargues ¦.
Empresa de Transportes Bola de Ouro Ltda.
Confiança Transportadora Ltda.
Transportadora S. Vicente Ltda.
Empresa Imperial de Transportes
Expresso Estrela Azul
Empresa Bandeirantes de Transportes Rodoviários
Aliança Transportadora Atlântica Rodoviária
Empresa de Transporte S. Cristóvão
Expresso Tupan
ASTRAL
Empresa Fluminense de Transportes Ltda.
Transporte Rio-Minas
Expresso Luso-Brasileiro
Empresa Guanabara de Transporle Ltda.
Transporte Vitorio
Transporte 1,001 — Cruzeiro Ltda.
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DA DIRETORIA DAS ARMAS
de oficiais - Preenchimento de vagas -.Movi-

pessoal — Promoções de praças Permissões
viera

ordem do exmo. s
a devida execução,

mi-

>,r:.», por ler
mi? •¦ artldo
rrnt,'
do classlílc
velrn Sucupira,
Maior, por ter

Tcrreira
Infantaria, pnr
d» Fora: Renato
t«r
insnetorl"
Militares

A ESTA DIRETO-
ontem, a es-
oliciai.s:

Bar-

OU-
Estado

Public", d
nlstro, para

tua Apresentaram-se,
tí nirr-tmia. es seguintes

INFANTARIA:
r-npoNrlS - LUÍ7. Correia,irio 

promovido e cont-
, Thspetoria do Segundo

ri- Reglícs Militares aguardan-
• iicío; Nilo Horacio de

dn Escola de
sido promovido.'TENBNTE-CORONftIS - ¦'erfl."l"!°

Ilomarlz, do 12." R«>™ní° £
ter de seguir paia Juir-

KbdrÍKues Ribas, por
adido a

do Segundo C.rupo de RSB<6?"

^idrã^^sçoretarfa Geral do Minis-
tevlo da Guerra

Eícola de Estado

com permls-
Moreira, do

minis

r, síio Paulo, donde
«_. «invnndre si Colarei

SS°- Balalliao de Caçadores, por ter re
-,1 

adodeSap Lourenço éter de pe.
nesta capita.,,de.ordem d^M

Palm, do 20." Re-
por ter lermi-

ègülr destino; Ll.n-
Santos, da'Escola Técnica

rin Exército nor ter sido promovido.
'de Pessoa, da Sétima Região

nor ter que regressar,Aq«j»»
Osvaldo Miranda, dn 13" Ha-

Caçadores, por ler erml-

P. .1. M.. ter sido desligado

grei
tnanecer
cnlentisslmo
ordem: Paulo Sales
cimento rie Infantaria
nado o transito
cr.ln .leoláa

por ter sido promo-

Roberto
Militar,
Rreino:
tnlhfio de
nado o C. ' 

Guardas e entrado em

d»
Luiz Mendes da Silva,

Maior'; Nilo s,,n_
cfto dn sr. lnter-ri»lUgp. Po»lVi«d0PSò^-Sor Samuelventor do Estado do w ,..

Fonseca Fomandes, cio ?-o " 
„,„,,,„

Alberto Soares^deMelieto, «»r«leroxn*-S^Sp»,
'ter 

rie regressar para
»idn

Bnr-
pr

>,nsa Pinto, do
d» romba1'. Por
Rfri"rAPlTAFS — Argens -... CAPiiAi_n norteado
Lima. do R. S-'1"". l% 

m segunda

to de infantaria, por ler

do MonH

de regressar

Sociedades Anônimas
---^ísC^AS^^

„v Seguro, Marítimo»
...„i|a" — Extraorrilna-

í, Av. Rto "Branco,

,'nhl* «»' A>""l<,,ln»
L Extraordinária, As

Branco, 47 - "¦ •

Cifrais de
eompanhlss :

Companhia
Terrestre»
ria, ás 11 horas,
p- J.o andar.

A. r. fl- .Companhia Rnl

dr Eletricidade

»«'*»«"¦«'. 
%^'Morafs e Silva, n «,

ArronAntlcs» ». A.

^raordlnsrla. 
:». l« *.«»-. 

J 
Ar-

mirante Barroso, n. RI *» 
Snhrinhr.

B„enn., Aires, n. M-

ConjpsnMa Força-„«„,;£,, »., In

{!"nri(rrí *v. RioBranco, 135-137 - 13

in horas.
Conslruçóf«

Far-

dei-
rie Ar-

A.
Tua

Av.

Patente de invenção
24.660

Oflci»!
n.

Mim»., * n»ri,.. Asen;
rroprirdad» '."-"l Vr.o „,«i« cidade
Traça Ma li A

promOTf r
T"^fERrr.íc'OÁMESTOS NO

jr>.°. ne*ta
pito.

rr.ssr, da ^Ç^«ii«>««»òsT^;

l.lfü StiBEW.COMPANT.

Companhia Imobiliária
Santo Antônio

aclonlst*»

reunirem em
fracnlinarl», ás M h.ra. «•*,»Cl£pl.
,.,„„ „„ i»*v,*0;íSs.™.vm. i»

honorário, do C«'lto
rnrrenl.- exerelelo, uten-
,.'i ,1,> íipparlnmentn Na-

","a" 
oíííAJ 

"oín.relo 
pa-r* «r-

ivamenlo da ala da
, ,rra| mrtinaiia.

RI» rfe Janeira, I (In 1lllho (1

presidente

phla. á rua
('¦• fi\arfim
I Iscai para

última asse™

1943.
BASTOS

tozembacli & Co. suces
sores ds Leclerc & Co,

Arrote*

Itus.

oficiais da Proprlcdado
Industrial

ürunuaiana N-° »', *¦

EDIFÍCIO ADRIATICA
Encarrsfam-se de contratar e »r°m0.T"

„ orneelmenio do noT„ «'""«ro ««-

iscado, par, «fé, prljU«J«do P«*

palenl- de Invenção n.« «y»»'n**JlI,íl

é concfSslonarla a n. rENTEADO S,

dn natalhao de
trAnslln.

f-'4TFNF,NTÉs-CORONÈIS — Banulfo
., oliveira Paredes, da Inspetorla do

VSd< Regiões Militares, por

?e, mÍ,oP promovido; Florlano Peixoto

Kelíer por ter sido nomeado chefe do
*rví 

n rie Estado Maior da Ilispeto Ia

de Cavalaria e ter de assumir as lun-

'A-' 
CAPITÃO — Asrao Benchimol do

a« 
'nanlmènto 

Molo-MecanUadn, por
ícr de segu"r para os Estados Unidos

dn América do Norte.
.. PEIMEIROS TENENTES - J»ck-

,on Rced Cosia, do tV/4.» Reglmantó

de Cavalaria Dlvlsionario por ter que"e 
recolher a sua unidade: Nelson P -

res rie Carvalho e Albuquerque, rin s,s-

rola de Moto-MecanizaçRp, por ter sido

promovido;
ARTILHARIA:

CORONEL -- Osvaldo Nunes dos

Santos, por ter sido promovido
xndo o comando do 1." Grupo
tllharla tle Cosia.

... TENENTES-CORONÉIS — Htnrl-

n„e Dclfino Sadock de Sa; por ter sido

desligado do 3." Grupo rie Artilharia
de Co<tn e assumido o comando do 1.

Grupo dn Artilharia de Costa; Antônio

Dlnlz. pnr ter sido transferido para o

Quadro Suplementar Geral e llcar adi-

do a esta Diretoria; Antônio Acloli Bor-

Kn, da Ihspetorla do Scguftrin Grupo

de Regiões Militares, por-ter sido pro-
movido; Ncstor Penha Brasil, do i.

Grupo de Artilharia rie Dorso, por ter

sido designado para estagiar no Exér-

cito Americano. ¦ •'
 MAJORES — Francisco Paulo oe

Tarla. do Centro de Instrução do-De-

fesa Ahtl-Aerea; Llndplfo Ferrar Filho,
dn F.srola de Estado Maior, por terem

sido promovidos: João dn Costa Braga

Júnior, rio Quadro de Estado Maior do

Atlvn nor ter rie seguir para os Es--
Indo» Unidos dn Americn do Norte, mi

culo Exército vai estaclnr: Cario» Am'-
rlcnno Freire, da Diretoria do Material
Bélico, nor haver sido sortenrio e pre=-
tado compromisso como presidente
Conselho Permnnente dn Justiça,
Segunda Auditoria.

_ CAPITÃES — Merclo Caldas; ^
Tsrcelrn Bateria Indepenriontn rie Artl
lharla de Costn, por ter sírio classlf!
cario e assumido o comando rin unlcin
ri»; Lul); Felipe de Azevedo, por ter

promovido, passado o comando rin "ler-

clrn Bnterla Independente de Artilha-
ria de Costa e ficado arildo fiquei» uni-
riarie' KelI Franco Belmlro dn Silva,
do Estndo Maior do Distrito rie Defesa
d» Costa, por conclusão rie curso (na
Escola de Artllhnrla de Costa.' 

-- PRIMEIROS TENENTES — Fnulo
dn Costa Tavares, do 2." Grupo de Ar-
tllharla de Costn, por terminação de

curso na Escola de rtilharls de Costa
e fp recolher a sua unidade; Eugênio
rie Melo Schubnel, do S." Grupo Movei
rie Artilharia de Costn, por conçlUíRO
ri» cirso n> Escola de Artilharia de
Costn " recolher-se a sus unidade;
Flsler Ribeiro MOSSO, dn Primeira Ba-
lerln Independente de Artllhnrla de
Costn por conclusão de cur<o nn Escola
de' Artilhar!» de Costa • entrar em

transito.
_ SEOUNDOS TENENTES — Ernes-

tn Tos'n ria Silva, do 3.» Grupo Mo-
vel rie Artilharia de Costa, por haver
obtido permissão para permanecer Oito
dias ne-.la c.-.pltal; Dlllo Llmn Tnbor-
rin por ler sido desligado do 3." Grupo
de' Obuses e classificado no 1." Grupo
de Artilharia de Costn. „_„„_

— SEGUNDO TENENTE DA RESER-

VA DE PRIMEIRA CLASSE — Tranels-
ro .To>e Ferreiro, do I/B.» Regimento rie

artilharia de Divisão de Csvnlnrla, por
ter de regressar « Campo Grande, onde
foi rc:n nermlssSò do exmo. sr. ml-

nlstro. ''entro da dispensa concedida

pelo exi"0. sr. comandante da Quinta
R.glSn 'Illltnr.

_. PEGUNDO TENENTE DA RESER-

VA D'' 3EGTTNDA CLASSE — Rubens
Cernn-I" Gomes Caminha, por conelu-
,S0 d- curso e sido classlflendo ns^Ter-

òcira Ba teria Independente d* Artilha-
ria ri- Costa .

FN'',FNHARIA:
— MAJOR — Rui Cotias, da Escola

de Transmissões,
''DETERMINAÇÃO 

SOBRE OFICIAL
_ O exmo. sr. ministro determina
.sela transferido do Destacamento de

Transmissões rie Fernando de Noronha,

para a Quarta RcgiSo Militar, o se-

gundo tenente de Engenharia Paulo
Bue;io Alvares de Azevedo Macedo, que
devera ser adlrio ao 10." Regimento de

Infantaria durante três meses a con-
lar da data de sua alta do Hospital
Central do Exército, onde se acha bal-
^CONTINGENTE 

DA DIRETORIA DAS
ARMAS. — ADIÇÃO DE PRAÇA. —

Fica adido ao Contingente desta Direto-
ria, para efeito de vencimentos, o reser-
vista convocado Otávio ria Costa Bra-

transferido da Primeira Companhia

^ÜRCiõ7PRÕbu_ÇM-LJINANÇAg
. ¦-- ' 

~~ ,. i 
foram mais desenvolvidos, como se vi a segu

-.«iria ciKmirAT I S/Lcndres. I t/venda . nlc. n ApóUc.5 Rerills: , „„,_ ^
-~~ ^>..mk* r-XMARA SINDICAL s/Lõndres: E. t/comp. . nlc- nat>

MERCADO CAMBIAL
calmo e semO mercado cambial abriu, ontem

alteração nas taxas.
O Banco do Brasil declarou vender

79 58 9/16 e dólar a CrS 19,53 -e comprar
- respectivamente.

libra

CrS .
a CrS 78.46 7/16 e a Cr$ 19.47.

Assim fechou, as II horas, inalterado.
O Banco do Brasil afixou as seguintes

para suas cobranças, cobranças de.
cos, quotas e remessas para importaçfto_:

taxas
oiUtor ban-

Libra
Dólar

rio
rin

rin

rido

A.

EDITAL
Fililal com ., priwo de 30 dia. par» » elracllo de *>•«

mulher lia. Adellna Blanolll, para olenol»
aeua ben», e par» no praie legial.

de revelia, n» íorm»
Blnnchi o sua
riu nenhora íolta em

a ação, siihcniilesliirem
nhaixu :

O Doutor Oscar Acololy
Vara Cível, do Distrito Federal, etc

pena

Tenorlo, Jul* de Direito da Déclm»

leeunria
ou dele

Fai aaber
conhecimento tiverem, que pelo

sua mulher Da. Adellna*<-,* que o presietite virem
inesmo ficam 

' 
citados José Bianchi reouerl-

Bianchl, para ciência oa penhor» folia om mui bena, » requerl

aponto oa Companhia Branileira d. Imóvel. * ConstruçOea S A...

Mia peabOM 
"ecalu 

no terreno designado pelo lot. T da quadr» i.

ff jrSSf."» do Engenho Novo, medindo 16m,6fli d. 
£*£•"£**£

SmM depol» do ponto de oruxamento da. linha. d. fachada lm

-Ti. da^ruas Professora Ester d. Melo . L.cin o Cardosot l*m.»

5» linha dos fundos; 31m,25 d. extensa pelo la.lo direito • ílm.M

Ííu, 
"aüo 

esquerdo, limitando » direita com Modos** Nenzl, a es-

í^erd» com » requerente . no. fundo, oom Manuel Antônio Afonso

J SEU» eom aqrequerente; bem como em dol. «alp^e. exls.ente.

L Xdido terreno, . bem as.im par» no praao d. 10 dia., 
^apre-

Saiuram » oontestacAo ou defes» que tiverem, .ob pena d. revelia,

K.»r«o comerarr» correr apó. e tran.cur.o dos 30 dia. d»

C? Bub"«a 
'Ó 

presente i expedido em virtude d. d.ferlmen o

fo, Co. d» acfto executiva hlpot«>arl» propo.U. pela Companhia
BrMl"r» de Imóvel» & Constmeoe. 8. X. «ontr» o. referido. José

««OW • .U» mulher. B P»r* ««• «her». a» conhecimento 4.

£k!M o. interessado., fa. expedir o pre.ente e meia

'" "*m ""' beng"- 
OgOAll AOOIOI.T MKOJIIO.

dois de igual
na forma da

JUÜit qtl» dl.

(çn -
Montada de Transmissões para o 20."
BntnlhSo de Caçadores tMaceiò — Ala-
goasl „

PREENCHIMENTO DE VAGAS DE
SARGENTO. - AUTORIZAÇÃO. — O
exmo. sr. ministro ria Guerra, autor!-
T.ü o preenchimento, de acordo com o

Aviso n." 442, rie -lfi rie fevereiro rie
1943, das seguintes vagas de terceiro
saliento:

QUARTA REGIÃO MILITAR: — No
I'8." RerjliiK-nto de Artilharia Montada,
uma.

SF.TIMA REGIÃO MILITAR: —, No
7." Oilipo de Artilharia de Dorso, Ires.

ADIÇÃO DE OFICIAI, CONVOCADO.
 Fica adido, como se efetivo fosse,

«o .1." Regimento de Cavalnria Dlvl-
slonnrlo, o segundo tenente convoca-
do, da Arma rie Cavalaria, Pedro Fer-
relra Alvares, do 13." Regimento de Ca-
vaiaria Independente, que a 21 rie outil-
bro próximo, completa a Idade limite
de permanência' no serviço ativo, em
face 

' 
do (|iie preceitua o Aviso nu-

mero 157-Inat. 1, rie 20 de janeiro de
1942.

MOVIMENTO DE OFICIAL. —
TRANSFERENCIA: — Transfiro, por
necessidade do serviço, o primeiro le-
nente dn Arma de Artilharia, Eisler
Ribeiro Mosso, ria Primeira Bateria In-
dependente rie Artilharia de Costa pnra
a Oitava Bateria Independente de Ar-
tllharla rie Costa.

— Transfiro, nor necessidade do Rer-
viço, rin Sexta Circunsertçao de Rccru-
tnmento pnra o i." Regimento de In-
fantarla, o segundo tenente rin Reser-
va de primeira classe, convocado, Ma-
rio dos Santos. I

CLASSIFICAÇÃO DE OFICIAIS DA
RESFRYA. CONVOCADOS. — Classlfi-
co, por necessidade do serviço, no 2." |
Grupo de'Artilharia rie Dovso (Jundlal),
os secundos tenentes dn Resenva rie se-
jrunrta classe, ria Arma de Artilharia,
recem-proníovldos, Ncstor José Aratan-
El c .losi5 Alexandre Tavares Guerreiro.

ALTERAÇÕES DE PRAÇAS. — PRO-
MOCÍbES.  Foram promovidos, con-
forme comunicações fellas a esta Dl-
reloiin: — A primeiro snrcenlo -- Ar-
mn rie Infantaria — Pnra o in." Regi-
mento de Infantaria, peto exmo. sr.
genernl comandante rin Qunrtn ReiiiSo
Militar, para preenchimento rie vaga,
o segundo sargento Ernesto Lopes rie
Vasconcelos, da mesma unidade. Arma
de Artilharia — pnra o 4." Recimento
de Artilharia Montada, o segundo sar-
gento Francisco Caramez, da mesma
unidade: pnra o 2." Grupo de Artilha-
rin de Dorso, o segundo dito Francisco
Pdxoto Filho, do 4." Regimento rie Ar-
tlllinrln Montada, nmbos rie acordo com
o Aviso n.e 442, de 16 de fevereiro rie
194.1- rara o 5," Grupo rie Artilharia
de Dorso, de acordo com o Aviso nú-
mero 44?. ri» 16 de fevereiro de 1943.
o segundo sargento Deorlidcs Ferreira
ri*» Soiixa, ds mesma uMdnrií»; para o
1/3." Regimento de Artilharia Antt-
Aérea, o segundo sargento José Sarto-
rato Júnior, da mesma unidade, de
acordo com o Aviso acima citado. A
segundo sargento — Armn de Infnnta-
ri a — No II'18." Regimento de Infnn-
tarla. o terceiro sargento .lerônlmo Ro-
rendo de Oliveira: e no 31." Batalhar,
de Cncnriores, o terceiro sargento Anlr.lo
Coelho Pereira. Armn rie. Artilharia —
No IT/4." Regimento de Artllhnrla Mon-
tndn. o,« terceiro.» snrtjentos Expedito He
Vasconcelos Bnslllo Brnll e Ijlllj Rodrl-
gues. A terceiro sargento — Arma da
Infantnrla »- No 12." Regimento de
Infantaria. • por possuírem o.s respec-
Hvos cursos, os cnbos Mario Cnmpclo
Correia de Sousa, Jo<é Cnmpos dos
Santos, José Wagner Moreira. .Ismnel
Vieira dn Silva, Amnrlllo Domingos da
Costa. José Anastácio Neto, Fablo Ro-
(ju» Ciamnl. Jofto Forttinnto Ferreira a
João Kvarlsto dos Snntos; no 13.» Regi-
mento de Infantnrln, a terreiro »ar-
gento eorneteiro, o cnbo Benedito José
Vieira; • no 31." Rntnlhfio de Caçado-
rrs, os enhon Erasmo Meneses e .loa-
qtilm da Silva Costn, e no 21." Bata-
lhío de Caçadores, o dito Antônio Cor-
rela de Oliveira. Arma rie Artllhnrla —
No TI'4." Regimento rie Artilharia Mon-
tnda. os eabos Manuel rie Sousa Rnnion,
Francisco de Arrudn Campos e Abadio
de 'Brito: no T'B.» Regimento de Artl-
Ihtrla Montada, o rabo José Franco
Fraga, de acordo com o Aviso acima
mencionado; * no H/5." Regimento de
Artilharia de Divisão de Cavalaria, e
«abo Vnlmlr Soares dos Santos.

ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES. — Asstl-
mlrnm, ontem, as funções de adjunto
d* 8.2/D.l, o segundo tenente da Re-
serva, convocado, Oscar Rodrlguea d»
Araújo • as rie adjunto da S.2D.3, o
aegundo tenente da Reserva, convoca-
do, Vítor da Velgn Freltn.s, ficando sem
efeito a alteração referente ao segundo
tenente da Reserva, convocado, Pedro
Ferreira Pereü, publicada no Item
XXVII do Boletim Interno de ontem.

OFICIAL ADIDO. — Fica adido a
•st. Diretoria, o capItRo José Francla-
ce d« CostR. ajudante de ordens do
exmo. «r. general Ângelo Mendes ds
Morais-

PERMISSOílS. — Concedo as «eguln-
tra permissões: — Ao eapltfto missa»
Cavalcanti, ultimamente transferido
para o 1» • Batalhão de Caçadores, go.
«ar o transito no Rio: «o segundo te-
nente da Reserva, convocado. Gabriel
Barbosa Alvea Pereira, gorar o trUnslto
em Mirai. Minas Geral»; »"• segundo
tenente da Reserva, eonvoonrio. Mario
Darwlm de Melo Lima. Ultimamente
rleaalflr.ado no 4." Grupe cie Artilha-
ria de Dorso. permanecer por mais Oito
dias nesta capital: no terceiro sargeii-
to José Alves Noguelrs, transferido rto

Contingente do Q. O, R. ria Sétima
Regido Militar para o l.« Regimento
de Cavalaria Dlvlsionario, gozar o trftn.

alto no Rio.
(n.i — Oenernl de Brigada ítirlMei

/«iioblo rie Co»(a, diretor.
Confere: — Coronel Aaxmald» Cita-

do ds Caaíre, ehef» do Gabinete.

Cr»

Libra, k vista ]\ \\
Dólar " liEscudo °. 52
Franco suíço J 2j
Coroa sueca "'
Peso argentino *•"?
Peso uruguaio '" .'
Peso chileno "•""

O Banco do Brasil afixou as seguintes
po mercado livre oficial.

Livra

9/1»

1/3
9/16
3/8

taxa»

CÂMARA SINDICAL
MÉDIAS HE CAMBIO

de Julho foi registrada
, seguinte :

MERCA
 79.38 9/16

'* 0.80

Em 2
Sindical

Praça»
Libra. .
Portugal
N. York
Uruguai. .
Paris ...
Argentina ..
Canadá . .
Chile - • •

Coberturas do
Libra. . .

na CSmara

1/4
16.61 19.63

4.97

DOS
79.SR 9/16

0.87 3/4
29.45

S/Londres
S/Londres,

A vista:
S/N, York.
S/N. York,

S. 22
18.60

9.63 3/8
Banco do Brasil:

para compra

Libra
Dólar
Escudo .. •
Peso argentino
Peso uruguaio
Peso chileno .
Franco sulco
Coroa sueca. .

C-rí
78 46 7/16
19 47

0 79
4 86

10 13
0
4 52
4 62

AOS BANCOS

3/8
1/16

15/16
3/16
1/16

Oficial
Cr»

66 49 l/S
16 50

0 67 1/4

8.62 3/4

OURO FINO

O Banco do Brasil comprou ontem

de ouro fiiro na base rie 1 000/1.000, í

ií 10 em barra ou amoedaflo._' OURO

a grama
razáo dt

100 $. t/venda 189 
J»100 t. t/comp. isf su

Em Buenos Aires
BUENOS AIRES, 3.
Fechamento

S/Londres. E. t/venda . ,
S/Londres, t. t/comp. . .

A vista: ,
B/Ni York, 100$, t/venria
S/N. York, 100$, t/comp.

Em Londres

189 75
189.50

Hoje
17 00
16 90

:iiib .0(1
398 50

Anterior
p. 17 00
p. 16 90

398.00
398.50

COMPRADO
Quantldnrtt

Ontem
De 1.9

Libra .
Dólar

"° '"'MOEDAS 
DE OURO

169 20 || Franco . . .
34 90 II Franco suíço

'6 7(1
6.70

LONDRES, 3.

S/N York /t S-
S/Berna, p/C '• ¦
8/Mndrld p/í. P--
S/Lisboa, p/t es.
S/Fstocolmo. V/l,

K

Abertura FcP|?a.iiento
4 02 50 a 4.03 50 4 112 50 a 4.02 0«

17 40 17 40 a 17 4»
40 50

i.80 a

17 .10 a
40 50
80.80 a 100.20

16.85 a 16 85 16.85 a

TELEGRAMA FINANCIAL

100.2(1

16.90

3 89
3 93

66 76
16 58

REPASSE
(oficial) .
(oficiali

COBERTURA AOS BANCOS

(vendai  II 11(com'"•," ;' íooo
':r'm'',r& 20 50
vsnrta 78 46" " 

'' 79 
58

Libra
Libra
Dólar
Dólar
Libra, compra
Libra, venda

3/í

3/8

9/li.
i/ie

7/l«
9/lfl

NOVA

S/Londres,

Em Nova
YORK, 3«

» . .tel.. p'£
S/Lisboa, tel.. p/Esc . .
S/Madrid. lei., nor F. .

.4-Berna. tel.. p/f c

S/Berna (livrei, tel.. p/E $
= B. Aires. tel.. poi» P. •

S'Estocolmo, tel p/t.
S, Montreal (Canadai „..-„

Em Montevidéu

York

Abcrt.
402/404'

4 11
- 9 20

23 33
32.25
25.15
23 84
90.31

MONTEVIDÉU, 3.
Fechamento Hoje

Fecham
402/404

4 11
9 20

23 33
34.00
25:15
23 84
90.31

Anterior

LONDRES, 3.
FECHAMENTO

Banco da IiiRlntcrra .
Banco ria Itália

Cambio A vista:
Lisboa. a/Londres, t/v.

¦ por E. escudos
Lisboa. s/Londres, t/c

por E escudos
Em N York. 3 m.. t/e.

Em Lonrires. 3 meses

«i Víi %

99 80

100 29
7/16

1 1/16

99 80

100 20
7/16

1 1/1«

BOLSA DE TÍTULOS
ns rícBOcíos realizados ontem na

Títulos ^íe esteve bas.ante animada
Bolsa de

e calma,

1 Uniformizadas
16 D. Emls. noni. ..
18 Idem

5 Idem, port
10 Idem C/J. H917I

141 Reajustamento ..
32 Idem

611 Ob. Tes. 1930 —

Cr$ 500,00 . . ..
100 Tesouro 1932 

' ..
1 Ferroviárias . - ••

Municipais:

200 Emp. 1906 pt. - -
100 Idem 1920 nom. ..

Prf.» Estados:
10 B. Horrz. C/Juros

Estaduais:
37 Minas h'„ nom. ..
14 Idem 7','/, port. ..
54 Mi. 1934 2.a Serie

700 Idem 3.» Serie ..
21 Idem

1 Pernambuco .. ..
34 Rio - Elet. C/J. .

200 São Paulo .. ..
27 Idem. Unif

Aç. de Cias.:
300 Butiá

1000 D. Santos nom. ..
57 Idem

100 F. e L. M. Gerais
C/30^'. 

50 B. Mineira, port.
253 Idem

10 Idem
50 Idem
50 ldcm •

270 S. Min. Elet. Pref.

920.(10
920.110
925.011
915.00
890.0(1
928.00
930.0(1

523.00
1 110.00
1 060,00

202.0(1
180.00

1 060,00 6,69'

5.43'
5.41'
5.46'
5,6'-'

fi.31'
fi.fiU'

s'?nlt:
Énuci.

uag»m,
1-1
1-1

1-1

8(10.11(1
1 038.00

210.r>0
214.50
215.00
101.00

1 118,0(1
246.00

1 204,00

154.50
259.00
260.00

210,00
808,00
810.00
800.00
802.00
805,00
225.0(1

6,74',
6.71'/,

fi.il-i

7.1i~
4 (lfi-
6,617,

1-1

¦Ml
s-a
5-11

4-10

1-1

1-1
4-11
4-1»

2-«
(5-11
1-1
4-U.
niv

{¦ :

WÊLs
BI
m

CAFÉ
Esse mercado funcionou, on-

tem. calmo e sem alteração no*

preços.
O tipo 7 loi rotnrio an preço

de Cf$ 25.00 por 10 quilos, na
tábua, e venderam-se 760 sacas.

Fechou calmo.

COTAÇÕES FOR
Tipo 3 
Tipo 4 
Tipo 
Tipo 
Tipo 7 
Tipo 8 
— Paula

riasl:
Idem

10 QUILOS
C.r» 27.00

.. .. Cr?

.. .. CrS

.. .. Crs

.. .. CrS

.. .. Cr»
aitnsal (E

- Café comum,
fino. Cr» 4,10

26,30
26,00
25.50
23.00
24,50

de Ml-
Cr» 2.80;
_ Paula

— Calesemanal iE. do Rioi:
comum. Cr» 2.20

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Saca.»

4.697
3.732
1.260

9.6R9
600

570.105
9.689

56.359; ano pas-
Central 
Leopolriina > ¦•
rteg. Flum. Rio .. ••

Reg. Er.p. Santo .. .-

Total
Consumo local
Stock em 2 
Entradas até 2 •• ••

Em Santos
Hoje. nominal; anterior. r.o-

ínu-ial: ano passado, nominal.
N.n. 5. disponível por 10 qul.

los (riurni - Hoje. nominal; an
terlor. nominal; ano passado,
nominal.

N.o 5 imolei - Hoje, íioml-
nal: anterior, nominal; ano pas
sndo. nominal.

Entradas — -Ho.i".
cas; anterior. 25.306
sado. 5.662 ditas.

Embarques -

1.688.040
ano

23.321 sa-
ano pas-

Hoje, 62.315 sa-

ras; anterior,
sado. 21 ditas.

Existência — Hoje,
sacas; anterior. 1.725.034

passado, 1.226.095 ditas.
Exportação nflo houvn.

Em Vitoria
MOVIMENTO DO DIA 3

Funcionou «™e coando se

o tipo r« no preço de Ct> 24.41,

por 10 quilos.

AÇÚCAR
Em São Paulo

MOVIMENTO DO DIA 3

Preço do disponível no fecha-

mento do mercado:
Somenos . . . N°m na

Mascavo .... Nom na
Branco cristal . Nominal

Em Pernambuco
MOVIMENTO DO DIA 3

Cotações por

?emeraras . .
Usina do l.-a
Usina de 2.°.
3.» sorte . •
Cristais . . ¦

Por 15 ks-:
Somenos . •
Masca vos. .

Entradas . .
ne 1" de set.
Existência
Exportação .
Cons. local .

Cr»
Cr»
Cr»
Cr»
Crt

Cr»
Cr»

54.00
68.90
nlc.

40.00
60.00

12.00
10.00

54.00
68.00
nc.
46.00
60.00

12.110
10.00

Sacas

4 581.6(15 4.58.1,605'895.052 
1.011.202

145.350
900 900

ALGODÃO
Em São Paulo

MOVIMENTO DO DIA 3

Julho.
Der.. .

COMPRADORES
(Velhol iNuvol

72 30 72.60 71.80 72.30•¦ 
_ -_ 71,00 74,60

Ollt. . •
Jan. . .
Março .
Maio . .
Vendas .
•'-.rendo.

PREÇO
Tipo 4
Tipo 5
Tipo fl

Em
MOVIMENTO

Cpts por 80 ks.:
Mercado. . ¦
Sertões,, tipo 5
Matas, Upo 5

_ _ 75.30 76,00
_ _ 76.30 77.80

_ 77.80 78.20
_ __ 78.20 79,00

_ 20.500
Est. Est. Est. Est.
DO DISPONÍVEL

.. Cr» 74.00' '. 

.. Cri' 73,0(1'. 
.. .. Cr» 70,50

Pernambuco
DO DIA

Hoje

ABERTURA
Abert

Cr»
Crí

3
Ant
Est
72.00
66.00

set.
Entradas
De 1° de
Existência . . •
Exportnçfto . . •
Consumo local .

Em Nova

Est.
72,00
66.00

Fardos
500 

214.590 314.000
78.200 84.300
2.600 —

700 109
York

NOVA YORK, 3.

Ent.:
Em Julho .... 20.4S
Em outubro . . . 20.03
Em dezembro . . 19.86
Em Janeiro 1944 . 11 11
Em março .... 19 71
Em maio .... 19 58
Am. Mirl. Uplnnds
Mercado Est.

Na abertura.
7 a 14 pontos.

No fechamenl
j a 9 pontos.

Na abei ura
a 5 pontos.

No fechamento — b
a 6 pontos.

TRIGO
CHICAGO, 3.

Preço por
hushel: Hoje Ant,

Em Julho . . I 17 37 1.47.11
Em outubro . 1 47 S2 i 41.H

fech.
30. U
20,01
19.M
19.1»
ia.13
I9.it
ii.n
Est

balu dl

ba!n i\

bàlx! ¦)»

1X1 1)

Oportunidades co-
merciais

ASSOCIAÇÃO COMERCIALNA
Asso-

para

neiro.

geral.
S.Á., do

O Serviço rie Intercâmbio ria
Claçau Comercial rio Rio rie Janeiro

leva ao conhecimento dos Interessados,

por nosso intermédio, ns seguintes
oportunidades rie engóclos:

Iraco Ltd., da Inglaterra, ofere-
cendo referencias, deseja rélaclonar-se
com exportadoro-, rie couros salg?dos.

-- Luiz rie Ballester, dn Espanha, de-
sela contado cm firmas Interessa-
das na importação de arames de aço

carria e trama rie tecidos.
Scverlno Ramos, rio Rio rie Ja-

dispondo de organização arte-

quarta e oferecendo referência?, deseja
representar fabricantes rie b«outerla "

artigos rie moda e ferragens em
Cia. Cervejaria Adrlátlca

Parnnn desela vender um conjunto
completo para fabricação de gazosas,
usado porem em bom estado e com
uma capacidade do produção rie 1.000
a 1.500 litros por hora.

 Faianças Lys Ltrir,.. rio Eslario do
Rio dcsela comprar esponjas finas.

Repiillo Hermanos, ria Argentina,
exportadores d- produtos argentinos,
desejam nomear representante idôneo.

Outros detalhes a disposição rios In-
teressador-, naquele Serviço de lnter-
cambio dn AssociaçSo Comercial do Rto
de Janeiro em sua sede a rua ria ("an-
nVInnn, 9 — 11." andar, ala esquerda.

A A. B. I. e os ideais da
imprensa aliada

UMA MOÇÃO DE APREÇO E ACRA-
DÊ01MENTO A AGENCIA KEUTERS t

AOS JORNALISTAS BRITÂNICOS

A AssocInçSo Brasileira de lmpren-
sa telegraloil para Londres, em rtnta
de ontem, a seguinte mensagem de

cordlalidnde e agradecimento aos

lornallstaR da Imprensa brltajlica: —
"A correspondência de Lonrires rie
Guy Beltary, referente, n. Assoclnçao
Brasileira rie Imprensa e a reporia-

gem sobre a mesma matéria estampa-
ria no YFnrld'» Press News, tratando da
orgntilznçno e das Instalações dn série,
da nosSR instituição de classe, sAo do-
cumento» que foram lidos e comen-
tado» de mão em mfto, quando o Con-
selho da Casa do Jornalista tomou
c.onheclmrmnto de ambos. Todos os
conselheiros, refletindo n entusiasmo
reconhecido da imprensa brasileira VO-
taram uma moçfio de apreço e agra-
declmento a Agência Reuters e ao seu
Ilustre e ativo Diretor correspondente
o redator Chlstopher J. Chnncellor,
qu» com tanto brilho e generosidade
fes o elogio da Casa do Jornalista e es-

pelhou em sua magnífica reportagem
nno ad os contornos das'cottsns mas os
movimento» da própria almn e espirl-
to da imprensa do Brnall. Por tudo
nuetram os ilustres confrades aceitar
a expressão renovada dos agradeci-
mento» da Associação Brasileira de
Imprensa, que sempre foi, e continua-
rVi a «er também a casa d» todo» os
oologa» do estrangeiro Identificados
oom a causa comum da civilização e
com o« Ideal» da Imprensa «liada. —

He:-bert Moses.ll

iiiãíiiiíriwrâõ
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

CASA BANCARIA DO GLOBO, LTDA.
N.» 21RUA DO ROSÁRIO,

desconto de duplicatas e
IV ANDAR

Empréstimos
promissórias.

~~~ inn_.nii ¦» ' """¦'¦ """"""'"¦¦¦¦'

dpc. 41101 U/31
Reconhecida de Utilidade Pública P°r — 

V^',,.7 42.4.-,,,;, e 41-47119
rua Evarlsto da \ciga, «,_• [^'P^»0,, rl Ans r„lado5. das 8

todos os dias utçls, das 8

11.9(1'!, em
42-

ans feriados,

F.dificlo próprio,
Expediente,

, 18 horas

«
Domingo, 4

dia

dp Agosto
Silvio Bar-Dr.

.avonwa
o. Telt-

larriucri e Aluz.io
REPROVADO —

Devoto.
1.

1$
,!ní'0

15401,

\BANCÒ ECONÔMICO
DO BRASIL S. A.

Comunica ao» seus clientes e amigos que vai transferir, cm

caráter provisório, as suas instalações para o prédio que acaba

de adquirir, para a sua sede, à

IUJA 1. DE MARÇO, 13

a pnnir do dia 5 de julho corrente, onde espera continuar n

íceber suas presadas ordens,

COMP BOMUS DE GUERRA

Publicações
BOLBtTIM do conselho NACIO-

NAL DE OÍOGPAriA — E'ta cir-
colando n número de maio deste men.
sarlo editado pelo Conselho Nacional
de Oeografla, do Instituto Brasileiro
An Geografia. • Estatística. Buas 2«l

pr-glnat contfm farto manancial de In-
íormaçota relativa! ao Brasil, alem d«
muitos trabalho» cuja leilura multo

no» estudioso» da Cleo.¦e recomenda
""rtKVIHTA 

DAH ACADKM1AS
I.W1TIA8" — Küta em clrrulaçfto n

n. H, d» "Revlsln das Arndemin» d"

Letra»", nrgnn ria Vederaçno dns Aca.
demlai de l.eirns do Briull, publlead»
HBi.r» »nh a dlreçAn do »r M»rlo LI-
nhnte». Apresnntii boa rolnbomçHo li.
ternrl» de vario» nendAmlOOi, A» »ec
ene» "Nnias Ai oomamurloi'
hlloitrulln", Inserem urillcai
vnrne» eurlomtl, (|ue revelam
d«d« • » bon iiileiitiiçfto da

DP.

e "BI.
t ninar,
s inrl*
novitiki

!

KNOAIXOTAMF.NTd »K

m o v i; i s
IOIKM » rirlilul" B'>m «»r«ini« •
l'l»rn llioril''" A diiinli-lllu

ArtTojtacI» H
bosa Sampaio.

rrnmradnr — Carvalho, (

Henrique Valadares, 27, terr
fone: 22-0749.

Ans associados — A sede 50-i.al na'

abre. hoje. por ser domingo, tmj**
de prisão, o associado devera telem

nar para 22-0741); ou manoar avisar
h avenlrin Henrique Valadares. 27,

terreo. que .«era atendido.
Telegrama» — A diretoria enviou ao

comandante do Corpo rie Bombeiro»,
felicitando pela passagem do Ri."

nntvcrsario daquele Corpo e no sr.

Hen'-icg- Dodsvorth. pela passagem
do 6 o aniversário na administração
da Prefeitura do Distrito Federal.

carla  srs. do Aulomoblllsmo e

Tríifego. itniSo Beneficente rio« Chaüi-
feurs do Rio de .Innèiro. En. mnioii--
ta e proprietário de um carra ue
lirnça oesla clriade de ?ribur<o, nç

Estodu rio Pio, riesfjo sabe como Pr'-
s-, ítaressar nesia Uniüu Jo.i C/naUl-
feia- por isso peço e e-per.-, cutalcgo
ou explicações ris quanto pago ri» l.-.a
e menralMiide se mais obnsr.çSes que
possa tor. Aguardando vesporta de v.

c int Jullo Marques. Endereço Prl-

biirgn - Eslario rio RVj em '110 11143
fi.ircii — Foi prestaria R _ o

500.on (.ií fnvor rio assocU-''«o
Mon ra rios Santos, jualricui-
no "1 ' Distrito Poiicial. '...',., •-¦.-.'•,
-,.i "!• ngrnfo 6.", rio nrt. í» no (.r-
digo renal.

Beneficência» — SSo dcíerlncs ns re-

qiierimentos feito" pelos arssciedOM
Carlos da Costa Guiniarüt!, matricula
22D7; .Toao Matos 'ic Oliveira m"rl-
ruln 4:1(17; Francisco Antônio n.o, ma-
Irlrula R834: Alessio Frulan?. matri-
cuia 691.1; Francisco Pinto, matricula
17fl(t. San indeferidos os pídldi" (>os
associados: Euclideí Marques-da F-iha,
matrícula 2974. e Fugenio Leonardo
Leite, matricula 13703.

Segunda-feira. 5 de Agosto
Advogado de dia — Dr. Finnrisca

Mnteus Ferreira.
Procurador — Carvalho, k Avnlria

rteivrlque Valadares, 27, térreo, Tele-
fone: 22-0749.

Deparlamenln .IiirlHIrn — Devem
comparecer, às 12 horas, para suma-
rio, os nssodrrins: Albevio rio Nasci?
mento na 3.« Varn Criminal: Horacio
SimSo' rin Fonseca, nn 2 • Vara Cri-
mlnnl, e Clemente dos Santos, na 6."
Vara Criminal.

Departamento Dentário — O dr.
ejuirino Alve» Toledo, dar.s, consulta,
tia» 12 as 15 horas, e o dr. Francisco
Leite Calar.ans, das ÍB.M 'j 20.30 ho-
ra.«, todox o.«. dias uteit>«

Secretaria — Devem c.impnrerfr oi
associados: .loín Veiga, .loaqtnm Cr.r-
rein, Gomes. Juvenal Dantas ;la Silva,
Mnrlo Andrade 2-v. Manuel .liínuim
.l.o, íenlte Selnck rios Santos, pa-a
levar x carteira de lrienllrtarie asso-
clstlva,

/ A' S P E TO RI A 1)0
TRAFECO

Exame de motoristas
CHAMADA PAItA AMANHA. \» 7,4»

IIORAR (TURMA "A") — Silvio lnn-
cio rie Andrade, Xisto Soares rie Melo,
jofto Vieira nodrlgnrs. Raimundo
Unham, Manuel Luir Lopes, finlillno
Regi» Neto. Hello Vieira. Snulo '/.mo-

Bi. Delln BaIbnsa Borkel e João Quin-
tino Cnlliein,

RKRIII.TADO DOS KVAMF.R Kl K-
T1IADOH ONTRM -- APHOVAIIOS --

Henrique lllbelro, Vlnvlo ll.ubin.-i 1'or.
rr«, Aieirie. Mrrtnlrni, JnSo Mnnuel
Mende» ,1o«« Leandro dn ílllvn, fegi-
niililo Aiiioeilo i'oiii'«li,nii, nuMrnbcrg
K«VM Lopii», liilU Alliui|iieif|M« ünil-

7.tsri,
334,
C. 72S8;
Pnlta (le
Abandonado

Infrações registradas
Estacionar cm local nSo permitido

P 1393.1, 22730. 23844. SoO^S, 36201.
c" R447 iòànn; Desobediência ao sinal

' 
p 1n^ 6r?7 22992. 312SS, 3/...'-'.

Í4922.' 35612. 3644-1. C, 141. 3346 4033.

bicicleta 53(17. bonde 266. 3Gü,

1770; interromiiei o tril-.stto ¦-

Contra nlSo -- V. 32I.1B.
atençRo e cautela P- L'-1'

 p. 16074; Vazar "Ico

C 3477 7705; Falta rie ti.nn.sfcnn-

l(h de. local - Pr 181)9. 19810, C. 3913;
r A P E T E C. — CargH ÍISJ^,
carrinho 2117. 3056, triciclo 469; Nno

apresentar a licença •¦- P. 23909, C.
12512, 13107; Falia de freios — t ¦

13975- F:ilta ou deficiência ri.i selas:
-1 C 2930 923h. 10001; Nno apresentai
certeira - P. 1881», C. 708.1. carrin.io
359a. carroclnha 780; Pftlta de rcuislt.o
— Triciclo 469; Recusar passageiros --

p 18190. 21581 246t5; Us, excessivo
,1e buzina - P. 8145. C. 1-662: NÃO
tnzer o sinal regulamentar - .'. 344.2.
C 4405 7200, 11621. 1172(1. Diversas
infrações — P. 392. 9040. 17JH8, 34036,
C. 6128. 6959. 9808, 11251. 13171,
cirldH 3607, ônibus 461, iol.

CRISTAIS DE ROCHA
colncnr aos melhores presos

-IhaRem, armazeni

boas
Podemos

exame a olho nú ou na lâmpada comum
Tomos negocio papecial

limpas, classificação

Kiiii São .lnsí,

partidas de

habilitado,
foems instais,

para pedra
de 120/200 grs,

Dirigir-se a firma :
IEHOMMO RIBICinO & CIA ,,,.,,,,,,,RIO DE JANBTKO.

T-KMiJGKAEICO 
"J.OnitlElfiO

facetadas ou piramiilai»,

aiiilar.

EXIHSRBVQ
_ ItH),

MBWB! u,'lllwjmm>WW*^i^«e——¦————»' mmammmtm

" 
WHIII ¦JWBÉWHWÉW gWWia«SB! -i - m i 'T1'»* n""^m)

bl-

Ternos ai crédito
n' llador, sob nvdlüã. a0
lofloí, fazent-sp. Alcn*lc-se

ilnnre
rtomi-

illo. Balista

TELEFONE: 23-2772

EDIFICI O

PRÍNCÍP
Rua Ministro Viveiros de Castro

/I L
103

EASY
r.' (acil fa/cr ti liem. a
M p nos oiitroR* cnm-
pranrto tudo ° fl"**

(iiieira, de um:i «n v:í. sem aumenln tle

pretos, em oscila, de casas, paRando
á ADOMA, em pres|at,-ics, com I
cada, mensalidade. Una
l'í, Í.°, Tcls. 23-I5IÍ e

cm
,1c Srlcmlirn

IS-KflflIl.

INGLÊS?
Rn nn Curso 1'tilÍRlota Snloperlo

rta Carioca, S'< - I" andar Turma»
novas em S do corrente. Assista lima

aula anlcs de fa^rr sua inscrição.

ANTIGÜIDADES
Compram-se praianas, porcelanas,

cristais, pintura'. Jóias, marfim, pesos
para papéis e moveis rie jacaranda.
Par.a-se o valor de antigüidade, Rua
Assembléia, n. 73. Tel. 22.9064.

TAHIA HIIAHII
mm», .11*1.

Huii
Tel'(i»ii»

llfllHSl
ll.fllll

re-

Dr. Vitoi Hugo
fllllltn K!ll<»("|f|(!l"'H IfHnili ••
fl' ,) « HMI-Uili \)M 1" *• "!

JlHH Mn ,l«t»A H * Vi »nIi,
'l'n|»if(i/)#! 4V htlfi,

IIuA t,n\i. Ai- I i»m»*«. ftt

lim«»
W»

KfiTAVA MIIIKIO, llMCd. IIMin-
rfliii nem forçMi rii|in'l Imnii
ffurdii r fuilc, rum iiIkiiii vi-
Hi.ih .1. KOI,A i:ui:i l<T

OR.JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Ml UMIHI lt* "" " ",*'" "'

• I xuiiiiiM lll IMIH*

Doentias sexuais rin homem
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Prof. Cumprido SanfAnna - Viam urinaria»

Dr. Asdiubal Rocha
_ GINKCOI.OüIA ~

liai das dnrnra, ile aparelllti «eniln
iii-inario da mulher. Fisioterapia - Ed.
1't.rin Aletre, .sala» lü(l!i-4. Kspl. las-

Irln, II, ás 1H h«, - Tel.: 1^0088.

DR. SPINOSA ROTHIER
!")(icnr;:isi .«cxuíiíb e urinarias.

Lavagom endoscópIOB An vcalctila.
Hormnnlns srxuaia. I'!. SENA.DOR
DANTAS, 43-B - Tel.i 22-3367.
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Localização privilegiada

SOMENTE 10 APARTAMENTOS
( UM POR ANDAR )

VENDEM-SE OS ÚLTIMOS
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cozinha — banheiro <l<* cor
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As empresas da União
face das leis trabalhistas

r. r-onsclho Nacional do Trabalho, em
rtltima reuiíiao plennrla, sob a

SLwmoS do -sr- Silvestre Pérlcle.,
5. ÒolJ Monteiro, julgou uma reclama-

f Ho superintendente do Acervo dn
£,,Mll Rallway Company e Empresas
incorporadas ao Patrimônio du União

«tra. as 3.a c 6.a Juntas de Concilia-
íso a julgamento do Distrito Federal,

,, motivo oe L-xecuçôes quii lhe estãu
I ndn movidas perante as mesmas pa-
,', cu<norlmento dc decisões da Justi-''' d0 Trabalho transita em julgado.
• Aau-la Supctrllitendência fundamentou
. reclamação na alegação Ue que, co-
mo narte Integrante do patrimônio da
Unlao, nio podiam seus bens str ob-
lei iie penhora, por parto d.. .lusti«va
Lo Trabalho, porquanto a União so-
ment» pode ser condenada peiu Su-
„r6mo liibunal Federal.p Todas os. especUi» d» questão furuu.
¦molaincnte debatidos pe.o Conselho,
tendh o relator du feito, sr. Oséias
uota apresentado voto escrito, favora-
fel ho ponto de vista sustentado pela
tderlda Siípcrintendcuicia.

Foram, também, trazidos a debato,
«, recentes despachos dos ministros do
Trabalho e da Fazenda, em quo esses
titulares, agentes diretos do poder exe-
rulivn, declararam explicitamente, ftque-
tf a propósito de sindicalizacao de
elementos vinculados as empresas em
cjusa e o Ultimo om questão relativa
, pngamentos de lmposíps devidos
nulas mesmas á União, que essa incor-
noraçfto «lio esta consumada, depen-
Sendo do cumprimento -ias instiuçdei
baixadas pulo Ministério da Fazenda,
Iji.vi legls, paru esse fim.

Depois iie longos debates, resolveu o
Conselho, no entanto, preliminarmente,
hrir onze votor. contra um, vencido o
relator, qnfc o meio empregado para
Intentar a reforma dos julgados ria-
nuplr.s Juntas r.ira lnldoneo, dai não
ter tomaoo conhecimento da reclama-
cSo, cabendo o Superintendência do
Acervo usar do.; recursos estabelecidos
no Rogulamento da Justiça do Traba-
lhn, na fase de execução.

Nilópolis é um município adiantado e
próspero do Estado do Rio

Conselho de Imigração
e Colonização

Reunlu-ss, no Palácio Itamaratí, sob
4 presidência do embaixador Frederico
de Castelo Brancu Clark, o Conselho
de imigração e Colonização, que, em
teu expediente, tomou conhecimento de
numerosas consultas relativas à situa-
çáo de estrangeiros no território na-
cional, formuladas por autoridades do
Distrito Federal e dos Estados, sobre
,« quais deliberou.

Foi lido um oficio pelo qual o inter-
renmr liderai no Estado do Rio de
jjnriro comunica haver designado pata
Observadores do Estado Junto ao Con-
telho os srs. Brondllio Uulrajara Bra-
íllelro Cidade, chefe do Serviço de
Registro de Estrangeiros, e engenheiro
Nilo Vieira Câmara, chefe da Divisão
de Industria, Comercio e Organização
da Produção, da Secretaria tia Agri-
cultura, o último em substituição ao
er. Nilo de Freitas Bruzzi. ,

Esiudando um oficio em que o De-
partamenlo Nacional de Imigração co-
mímica a próxima chegada do uni
passageiro estrangeiro em navio de
bandeira suíça não registrado para o
transporte de estrangeiros para o ter-
Mtorio nacional, o Conselho 'decidiu
autorizar o desembarque de passageiro,
recomendando ao Departamento tomar
as providencias que couberam no caso.

Na ordem do dia, íol aprovado d
parecer pelo qual o sr. Artirv Hehl
Noiva resolve divergências surgidas no
processo de registro da estrangeira
liana Ghitlea Blrman.

O Conselho votou a redação final
rie um ante-projeto de Resolução rela-
uva à criação de um documento es-
occial de identidade para tripulantes
estrangeiros de navios adquiridos pe o
Governo brasileiro, que permita a tais
Wpuíantes o exercício de atividades
mie garantam sua subsistência e, ao
ÍÀesmo tempo, sempre as tenha colo-
Vao-v fi> a vigilância daí autoridades
colidais de clrcunscrlção territorial
que lhes for delimitada como me-
nngem.

Aprendizes da industria
D SENAI DA' INICIO AOS CURSOS

PARA MENORES
Até a presente data vem mantendo

o SENAI cursos noturnos de apcirlel-
çoamento e monotécnicos para opera-
rbs adultos, localizados na Escola Hen-
rique Lage, em Niterói, cm São Cristo-
vá", na zona da Central e em Petró-
polis' 

IV partir deste m6s 0 SENAI dã lnl-
cio a cursos reguiarefi destinados aos
minores do 14 a 18 anos que traba-
lham cm nossas fábricas. As inscrições
Fe nrham abertas, de l.P a 10 de Ju-
Iho. das 8 hs 17 horas, nas escolas
ti'nadas à rua Bela, n. 402, e a rua
24 de Maio, n. 25. destinadas aos Jo-
vem empregados nos estabelecimento»
localizados no bairro de São Cristo-
vi. o.

Criado o Serviço de
Azeite e Óleos AU-
menticios de S. Paulo
O Coordenador da Mobilização Eco-

nfimiea assinou uma portaria em que
resolvo :. l.o — Distribuir entre as fã-
brlcas de óleos do caroço ae algodão
nn Estado de São Paulo o caroço de
âlçodaçi da piesenln saíra algodoelra
em quotas proporcionais & sua capacl-
dsde de moagem; ai — Para estabe-
lfrer a capacidade de moagem das fã.
brlras de óleo de caroço de algodão,
tntnar-so-á. como base Inicial a media
fnüe a capacidade dos pratos de
prensa, calculada em 950 kg. de ca-
roço de algodão em 24 horas, e a ca-
pacidade das máquinas desllntadeiraa
de 2.o corte, calculada em 4.000 kg.
de caroço dei algodão em 24 horas de
trabalho continuo; b) — Para con-
cessáo definitiva das quotas seri con-
eiderada, independente da iorma refe-
rida na letra a), a eficiência e o equl-
libno daquele maquinarlo. Parágrafo
único — Para as fábricas possuidoras
de prensas continuas Anoerson DUO
ou equivalentes, a capacidade das mes-
mas será calculada cm 14.000 kg. de
caroço de algodão em 24 horas da tra-
balho continuo; 2.o — Para a exe-
oução das presentes disposições fica
crlad,, o Serviço de Azeite e Óleos AH-
mentidos no Estado de Sáo Paulo, que
será dirigido por um Asslsttinte Es-
pcçial do Coordenador, o qual, por sua
vez. requisitará um delegado do Sin-
íicato da Industria de Azeite e óleos
Alimentícios no Estado de Sáo Paulo

um dolegado do Sindicato dos Ma-
qulnistas de Deacaroçamento de Algo-
din no Estado de Sáo Paulo, paraharmonização dos InteresíBJ das duas
Classej atingidas por esta medida. 3.°— Fica a cargo rio Asslsteniri Especial

exccucAo das medidas previstas na
Portaria ri. 81, de 1! de Junho do cor-
Jfiitd, pnra o abastecimento do oleu
» população do pais.

Concorrência para for-
necimento de material

de avicultura
No rlla |li rio eonriile, ns H hOrMi

J'i Hinsáo do Malorln| do MiniMi-nn
"•« Airiniliura, n iuhçii Mnrnclul An-
J'< ». ici/iii recxiiirlas propoitu putê""icrimento, nssií ano a DIvlnVi de
l"iiiini«i iíri |>rodUÇla Aniliinl, de in»-
'*li»| ili-Minuilii a titvftiüu ti »vinil
j-w», miolianii) evmUeinii iiubllcaiins im
Hiaflo Ollflül" il» Uiiiaa, do dl» 'it

«* Junho, iinií, iimi»r> maioria] a t«i »rj()iili|r|o nílo «»•
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Entre n» localidades flumliien- '
ses que mnls floresceram nestes
Últimos anos, Nilópolis merece üer
]Mista em relevo, pelo contraste
(jne iipiesonta o seu quadro pa-
iiorâmlco ante o que era lio ano
de 11)14 — unia simples fazenda
pastoril.

Fundada, pois, na época da con-
flagraçíio européia, hft ''H anos,
quando o antigo proprietário (!o
latifúndio resolveu dividir em
lotes ns terras ainda Incultas c
despovoadas, a preferencia na
!Hjulsi(,'fio de terrenos se munlles-
tou de mudo acentuado, lormuu-
do-se, dentro em pouco, um núcleo
populoso que logo despertou a
ntençao das autoridades, come-
çiindo nestii época unia era nova
])nra a florescente localidade que
Integra lio,|e o município de Nova
Iguassú, como um dos distritos
mnls Importantes;

Tendo I3.000km2 de supcrllcle
c uma população de 22.572 lialn-
tnntcs, cónfome os dados êstatis-
ticos do último recenseantciito,
Nilópolis rcglstrii no seu cadastro
rie construções 5.175 prédios, dls-
tnliuldos por 118 ruas, estando
toda a área dividida em pequenos
lotes de terreno, sendo a media
de cada lote de fjtjoin». As cons-
triiçõés sflo, na maioria, de casas
proletárias, de aspecto moderno.
Higiênicas e confortáveis. Servida
por duas estações da E. F. Cen-
trai do Brasil, no trecho cletrin-
cado, o movimento ue passagèi.roa
é de 7.000, por dia, na sua maio-
ria operários, que encontraram an
a 16ni805 acima do nível do mar,
nn clima salunre e ameno e a
unia distancia de 128 quilômetros
desta capital, o local mais conve-
niente à sua comodidade e aos
seus Interesses.

Sendo Nilópolis um nurleo po-
puloso, tendo uni comercio vare-
.lista movimentado e algumas lií-
dustrlas, localidade acentuada-
mente marcada com os sinais tio
progresso e adiantamento, nSo t\
ciiiiludo, uma municipalidade ri-
ca. A renda municipal nfto vai
alem de CrS 1 2011,000,00 anuais, o
que se explica por ser a população
constituída, na sua maioria, de
operários e outra parle que exer-
co atividades na pequena lavoura.

Funcionam, uo distrito de Ni-
lópolis, 7 escolas primarias, dns
q~tiais 10 sflo mnntlde.s pela .Muni-
clpalldade e 7 pelo listado, règls-
trundo uma- freqüência de l.:iK">
alunos. Há, ainda o Ginásio Pro-
fisslonal, subvencionado pela Pre-
feitura, com uma freqüência de
255 alunos e 8 escolas partícula-
res freqüentadas por 400 alunos,
(i Instituto .1 ulio Abreu Gomes é
freqüentado por 2íi(i alunos. Estes
dados servem" para sailentar a
atenção que a autoridade pública
drt. no problema do ensino, o TI-
ro de Guerra n. 4(M1, que ali tem
sua sede, registra nn seu quadro
numerosos sócios que atendem
nos deveres militares. A Pollcll-
nica ali Instalada presta àsslsten-
cia médica ft populaçAo, havendo
outros estabelecimentos de assls-
tenda social que prestam bons
serviços ít população local e sfto
naturalmente amparados pela Mu-
nlripalldade.

Por esta breve resenha Informa-
tlva pode-se aquilatar o lndlrtj
expressivo do grau de udlantamen.
to a que atingiu o florescente dls-
trlto de Nilópolis, que, em 1014,
eia ainda uma fazenda pastoril
despovoada e sem meios fáceis do
comunicação com os centros po-
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INSTITUTO EDUCATIVO
(Fiscalizado pelo governo Federal)

Diretor: Professor Frederico Burgos
Insp. Federal: Professora Evolina Templar

557 — RUA CEL. ANTÔNIO RIBEIRO — 557
Nilópolis (E. F. C. B.) — Estado do Rio
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Firma Corretora Oficial da Bolsa de Imóveis
Rio de Janeiro

ADMINISTRAÇÕES — FINANCIAMENTOS — TABELA PRICB 9 <*

CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES

Grande arca de terreno para Industria, e residências k RUA ODETB

BRAGA, NILÓPOLIS — E. do Rio. Informações com

BARROS & KRAMHER
AV. RIO BRANCO, 173 - 6." (Em frente a Ga-

leria Cruzeiro) -r- Tels.: 42-1040 e 42-0812

¦ ¦¦¦ * J

Vista parcial do Instituto Educativo

CURSOS:
CONTADOR — PROPEDÊUTICO — ADMISSÃO — PRIMÁRIO

TIRO DE GUERRA (E. I. M. 400)
CAMPO DE ESPORTES COM CERCA DE 6.000 m2

DATILOGRAFIA

CAFÉ
FAZENDA

POR SI
SE

RECOMENDA
NILÓPOLIS — Vende-
se a casa da rua Júlio de
Abreu n. 1.307, por Cr$
15000,00. E' conforta-
vel e linda. Ver diária-
mente, à tarde, no local.

Trapfche Nilópolis
Depositário dos Produto» do Moinho

da I.ux e Moinho Inglís
CERKAIS EM UKANUK IltStJAI.A,
• VINHOS E ÁGUAS MINERAIS

Delphim Silva
820 — RUA GENÈRÁIj MENA

BARRETO — 324
NIIiÒPOMS — ESTADO DO RIO

Alfaiataria Avenida
Especialista em ternos sob medida

e costumes para senhoras
Preço» mnls baratos que existem em

qualquer casa
ABRAM NISKIER
AVENIDA GENERAÍi MENA

BARRETO, JK8
NII.ÒPOMS — ESTADO DO RIO

INSTITUTO FILGUE1RAS
Cursos diurnos e

noturnos
Jardim da Infância _ Trlmario
_ Admissão — Concursos — Da-

tllografla

Diretor: Prof. Josué
G. Filgueiras

Rua Mario Monteiro, 12
Nilópolis — E. do Rio

Mobiliária Bela Vista
Grande sortlmento de moveis de

diversos estilos
Vendemos, Compramos e Trocamos —
Praços convidativos a prazo e à vlEta

Josef Kleinberg
AVENIDA GENERAL MENA

BARRETO, 1B3
Nilópolis

ESTADO DO RIO — E. r. C. B.

O Instituto Educativo, de Ni-
lópolis, é fiscalizado pelo governo
Federal e se acha instalado em
magnífico prédio próprio, dispon-
do de ótimo campo de esportes.
Possue oito amplas salas de au-
Ias, biblioteca, gabinetes de FI-
sica, Química e Historia Natural.
Anexa ao Instituto funciona a
E. I. M. 400 (Tiro de Guerra),

única no município. Há também,
anexo ao Instituto e fundado por
seus alunos, o "Grêmio Litero-Es-
portivo Amaral Peixoto".

E' diretor do Instituto Educa,
tlvo o prof. Frederico Burgos, ex-
presidente do Sindicato de Pro-
fessores de Belo Horizonte e ex-
presidente da Associação dos Ta-
quigrafos Brasileiros, de Minas

Gerais.
O corpo docente do Instituto

Educativo ê composto de prof es.
sores diplomados, dentre os quais
se destacam os seguintes: drs.
Arp Procopio de Carvalho, Ama-
zor Vieira Borges, Frederico Bur-
gos, Sales Monlz, J. F. Freire,
J. Batista de Paula, Perci» de
Melo e outros.

FARMÁCIA MENA BARRETO
BRAZ TARCÍSIO & CIA.

Grande sorlimento de produtos químicos e especialidades far-

macêuticas. Perfumarias — Secção de Homocpatia. Consulta»

m-Nlicas ao lado, a cargo do dr. Geraldo Fonseca, no seguint»

horário: Dias úteis: as 18 às 21 horas. Domingos ê

Feriados: das 9 às 13 horas.

Av. General Mena Barreto, 294 — Nilópolis

Fábrica de Baias e Bombons
MONIS

Salomão Medgibovsky
QUÍMICO LICENCIADO

Av. João Pessoa, 1.429
NILÓPOLIS — EST. DO RIO

A Tesoura Elegante
Santos & Silva

ALFAIATES
EXECUTA-SE COSTUMES PARA

SENHORAS
TR. SAO MATEUS, 157
NILÓPOLIS — E. DO RIO

DESPACHANTE OFICIAL JUN-
TO A RECEBEDORIA DE REN-

DAS ESTADUAIS DE NOVA
IGUASSÚ

Ernesto Cardoso
Agencia da rua Mena Barreto, 44,

em Nilópolis - Tel. P. S. 1

A Bolsa Econômica
A Casa Vermelha

Secos e Molhados, gêneros de
1;* qualidade, nacionais

e estrangeiros

VENDAS Só A DINHEIRO

Cunha & Alves
Praça Paulo Frontin, 16
NILÓPOLIS — EST. DO RIO

FABRICA DE BRINQUEDOS

WIDA
WILLY VOIGT

RUA EMA DE ABREU. 158
Nilópolis. E. do Rio
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Depósito dos Produtos

PANIFICAÇAO E
CONFEITARIA

PROGRESSO
PAO QUENTE A TODA A HORA

Provem o delicioso
CAFÉ* NILÓPOLIS

I. Almeida & Lopes
Praça Paulo Frontin, 18
NILÓPOLIS — EST. DO RIO

TELEFONE P. S. 1

DA

Palácio Nilopolitana
(ALFAIATARIA)

Av. Mena Barreto, 20,
Nilópolis

Confeções cie 1.» ordem, com per-
feitos acabamentos

Sob qualquer figurino.
Para homens, senhoras e crianças.

Eiverton G. Vieira

PAPELARIA LÉA
A mais antiga e mais snrtida em

artigos de papelaria e para
escritório.

S. L. RIBEIRO
RUA GENERAL MENA

BARRETO, 91
Nilópolis — E. do Rio

Carvoana Aliança
CONSTANTINO LUIZ

DA SILVA
B _ Avenida General Mena

Barreto — 6
NILÓPOLIS — E. F. C. B. —

ESTADO DO RIO

CASA FONSECA
Fazendas, Armarinho

e Camisaria

Ottoni Fonseca
Av. Mena Barreto, 143

ARMAZÉM PARAÍSO
DE NILÓPOLIS

GtMtniíe íóriüsienio do Seco» e
Molhado», liebldní flnn»-

Antônio Paulo Dieguez
Rua Teresinha, 253
NII,ol'OUK - 15. 1)0 ItIO

fli-nndi novldndi em calçado*

puni liomaiiB, tonhoru o
drlnnçai

tUfiiims iiíivldiiílo» pi» «winrlnhfli
i. tfimiilH rllUVIlM M"J« «ttllK'» ,|,J

««ii «iiiii((i liidlcando-lln i

(lusa Cleber
A. J. Ilibcirn

17 - Av Mírnndnlft - 17

BAZAR POPULAR
H. Mi Silva

— Ferrngens, tintas e loucas —
Material de construção e de ele-
trlcldade — metnls, alumlnliim,
cimento, manllhas, madeiras, ar.

tlgos escolares.

Rua 6al. Mena Barreto 170
A maioi- e mais completa casa

de ferragens de Nilópolis

Nilópolis — E. do Rio

Cia. Cervejaria Brahma

Rogério Carelli
Av. João Pessoa, 1323

Tel. P. S. 1 -- Nilópolis

NILÓPOLIS — Se desejar
comprar ou vender terrenos
ou casas, nesta localidade,
procure o mais antigo ven-
dedor: Genesio de Sousa
Barros - Av. Fran cisca de
Almeida, 1.596 - Defronte à

Estação.

HOJE - CINEMA NILÓPOLIS
O VELHO LOBO — W. Beery
SAIU CINZA — O Gordo e o Magro
CONTRA a 5." COLUNA — 9/10 cps.'.':.- 8 A 11
FRUTO PROIBIDO — S. Tracy
DOIS E DOIS — O Gordo e o Magro
CONTRA A 5." COLUNA — 11/12 — eus.

OLARIA PROGRESSO
Entrega rápida de Tijolos, Pedra, Barro, Areia, para construções

e todo o material do ramo.

PERILIO BRASILIN0 DA COSTA
CAMINHÃO A FRETE

AVENIDA OSVALDO CRUZ

CASAS
E

TERRENOS
EM PRESTAÇÕES MENSAIS, MÓDICAS

POSSE IMEDIATA AO PAGAMENTO DA 1.' PRESTAÇÃO

VILA MODELO
(Nilópolis)

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
A 30 MINUTOS DA CIDADE

Servida por 110 confortáveis trens elétricos (ida e volta) .

INFORMAÇÕES:

| Rua Sáo Bento, 21 - Loja - Tel. 23-4737

i nm ii iiiaimn

ESQUINA DA RUA lin. RUFINO'

Esplanada do Matadouro Nilópolis

TIPOGRAFIA
ENCADERNAÇÃO

Leopoldo & Júlio
Berkowitz

Rua Mena Barreto, 101
Telefone P. S. 1

NILÓPOLIS — EST. 1)0 RIO

CASA BOA GUIA
FUNDADA KM IB»1

BKRVIÇO FUNERÁRIO UM GERAI.
Papelaria e ArtiROS Escolares

Guilherme A. Anciães
AVKNIDA OKNBUAIj MBNA

HAHHI.TO, !((!{
NII.ÔPOM8 - r.sTADO lio Itio

Casa Barros
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM'
CiiWMTlOn e rcfiirllin» (le máqul-

inift de ronliirn cm girai.

81IKVIÇ08 fiARANTIDOS

Jacinto Barros Amorim
Av. João Pessoa, 1.435

Nilópolis E« do Rio

Ginásio Profissional de
Nilópolis

Fundado cm St de Março de l!):12

RUA TERESINHA, 5
Registrado de acordo com ns lei»
em vigor. De n seu filho uma
solida educação física, moral, re-
liglosa, Intelectual a cívica, ma.

trictilnndo-o no

Ginásio Profissional
de Nilópolis

Semi-Internato e Externato
Peçam prospectos

Diretor — Professor José D'Ales-
sandro, Secretaria — Professora

Maria Tereza Benedetti.

Casa de Moveis N.S.
da Aparecida
Fabrica-se instalações

comerciais.
TRABALHOS GARANTIDOS

PREÇOS MÓDICOS

João Nogueira Lopes
Rua Coronel Júlio de

Abreu, 462
NILÓPOLIS — B. do Kio

SAPATÃRÍA RIO BRANCO"
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
B' l. BBRA' A SI A SAPATARIA

CALÇADOS FINOS
Vnm homens, senhorns e crlançaa
Especinlldnda *»m cnlçndo* port me-

dlrln, por preços «"in competidor

João da Mata Peixoto
is - AV. MRVA fíARRF.TO — ««

htlàVMM - K. UO Kli»

SERRARIA NILÓPOLIS
MOVIDA A ELETRICIDADE

Grande depósito de madeiras e materiais para construção.

Madeiras de todas as qualidades, serradas e aparelhadas.

Cal, cimento, telhas, barro, pedra, tintas, ferragens e mantlhas.

Nicolau Pereira & Cia.
PRAÇA PAULO FRONTIN, 108

NILÓPOLIS — Tel. P. S. 1 - EST. DO RIO

CARTÓRIO DIRCEU PILAR GONÇALVES
NILÓPOLIS — 7." Distrito do Município de Nova Iguassú,

138." do Estado do Rio de Janeiro.

, (Antigo COSTA MADEIRA). — Rua Mario Monteiro n." 114 .

Tabelião e Escrivão

Dirceu Pillar Gonçalves
Diariamente das 8 às 18 horas e posteriormente, à rua

Dr. Adolfo Bergamini, n.° 83.

REGISTRO CIVIL:
Casamentos — Nascimentos — Óbitos — Certidões —

Buscas em arquivo

NILÓPOLIS
NOVA CIDADE.

Viagens em trens elétricos de 30 em 30 minutos
Trens de 20 em 20 minutos

TJm dos mnls prósperos Municípios do Estudo do Rio, eonsl-
dnrado o de maior futuro, devido K sua localização junto ao
Rio de Janeiro.

OPERÁRIOS — Comerclarlos — Industrlnrlos, trabalhadores
em geral, VENDEMOS prédios de residência, em centro de ter-
reno, Isoladas, tipo "Bungalow", graciosas e modernas, com boas
e amplas acomodações, construção srtllda de cimento, tijolos, pedra,
cal saibro e areia de água doce, desde 1 quarto, sala e demais
dependências, até. de 3 quartos, sala, etc, a começar de 18 a 38
mil cruzeiros.

Facilitamos o pagamento desde que seja feito O financiamento
por qualquer Caixa ou Instituto de Beneficência ou Aposentadoria,
para o que prestamos todo e qualquer auxilio aos Srs. Compra-
dores, facilitando nsslm a aquisição da casa própria.

VIVAM FELIZES DENTRO DE SUA PRÓPRIA CASA. NAO

VIVAM EM CASA ALHEIA.

VENDE A IMOBILIÁRIA SAO LUIZ S. A. Rio, ou com o Cor-

retor Oficial de Imóveis e agente exclusivo FLAMENGO IMOBI-

LIARIA, T. Jorge Bastani, Av. Rio Branco, n.« 109 - 8.» andar,

sala 28, tel. 43-9588.

PRESTAMOS TODOS OS INFORMES NO LOCAL E NOS

ESCRITÓRIOS ACIMA,

A ífcARRIDO

DESPACHANTE OFICIAL DO ESTADO
JOSE' DE ALMEIDA CAVALCANTI, e Prop. LACRO

BRISENO COSTA.
Eicrí. RUA CORONEL NICOLAU RODRIGUES N." 1730

... NILÓPOLIS Tel. P, S. I.

e AV. MARECHAL FLORIANO N." 30 - s«»h. Tel. 23'0U2n

-. DISTRITO FEDERAL,
Torlo» os serviço* dn proflMftó e procuratorio, leguroí *m

«zr-rnl, i» vendas de imóveis.

(Do Sindicato dos Corretores de Imóveis)

Rua da Candelária, 9 - 3.° andai
SALAS 303/305 — TEL.: 43-3896

VENDE
CENTRO — O 3." pavimento do Edifício Civi-
tas, em final de construção, com frente para
Santa Luzia junto ao antigo Lafont.

Preço: CrS 850.000,00, com financiamento.
CENTRO — Na Esplanada do Castelo, no Edi-
ficio Cruzeiro, em construção, os 7." e 8." pavi-
mentos com 309 m2 cada um e grande facili-
dade de pagamento.
FLAMENGO Magnífico terreno para incor-
poração, medindo 400 m2.

Preço: Cr| 600.000,00

COMPRA
NO CENTRO ZONAS SUL E NORTE Al fi
AO MEIER — Prédios e terrenoi diretamente
rio» proprietário» ou de peiioas autorizado!'.
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KENT TAYLOR

72." sorteio da General
Electric

Realizou-se, no dia 1 do corrente, na
loja da General Electric S. A., á ave.
niria Almirante Barroso 81, mais um
sorteio' mensal, assistido pelo fiscal
rio governo e grande número de pes.
soas. O resultado foi o seguinte :

10 PRÊMIO — Nicanor Neves de
Castro, residente A rua Taborari 322,
Braü de Pina — que, como possuidor
rio coupon n. 1.265. teve como pre-
mio a quitação do seu saldo devedor
proveniente da compra de um Reln-
Kcvixcior fl 3.

20 PRÊMIO — Júlio Valcntim doi
Santos, residente à rua Sao Cristo,
váo 1.086 São Cristóvão, que possuln-
rio o coupon n. 0.560, teve como pre.
mio um brinde no valor de cruzeiros

30 PRÊMIO — Olavo da Graça Cas.
tclóes, residente A rua Barão de Bom
Retiro 470, casa 6, que, como portaacu
d'j coupon n. 1.244, teve como prêmio
um brinde no valor de CrS 55,00.

VIDA BANCARIA

Cr$ 450,00 dentaduras
de paladon, Cr$ 250,00

vulcanite
Pe aderência absoluta desde o

momento da colocação, por mais
desarilmadora que seja a boca.
Estética e mastigação perfeitas.
Devolvo o dinheiro se o cllent.o
não se Julgar satisfeito. DR. T.
ROCHA. Prótese própria. Rua S.

Cristóvão, 270, tel. 48-3327, pró-
xtmo da- Praça da Bandeira.

~^ _ _ ^^ — Bhilhantes,
l^\l A r prataria, ouro,

II II ¦> ^ platina e caute-
JUIllJ 'as da Caixa
• VBriW Econômica.
PAGA-SE O MELHOR PREÇO

URUGUAIANA, 118-8.", sala 813

_ Tel. 43-0498 — 43-3839

mmtMèígÊÈ

O Xarope Toss exerce nção antis-
séptica quando as vias respiratórias estão
afetadas pelos Incômodos provenientes
de reslrlados e ncessos do tosse provo-
lindos pelas bronquites aguda, crônica
ou nsmática. O Xarope Toss.age licne-
licamente na gripe, na asmn e no coque-
Inche. Na composição do Xarope 'I oss
estão associados cientificamente os ro-
nhecidoR elementos gimco, aurião. grin-
delia e lobélia. Da hons resultados na
gripe, na coqueluche e na asma. Aos
primeiros distúrbios de um resinado, o
Xarope Toss age sobre os brónquios.
Não possue medicamentos narcóticos,
Por seu sabor e pureza de composição
o Xarope Toss é agradável rie tomar.
Pode ser dado ate mesmo, a criancinhas
de um ano de Idade. Não tem contra-
indicaçíies. Experimente o Xarope Toss
hoje mesmo. Em todas as farmácias.

Instituto do Bancários
JUNTA ADMINISTRATIVA

Resumo da ata da 35.a sessão ordl-
nária realizada em 23 de Junho pró-
xlmo findo:

CARTEIRA IMOBILIÁRIA — Pociíl-
co de Alvarenga Paixão: autorizada a
operação pleiteada, dentro do limite
Uxado pelo art. 52 ria Poitaria Minis-
terial SCM-30Í), dt 27—5--94Ò.

INTERNAÇÕES .HOSPITA L A R E &
PRORROGADAS — Valentina Maria
Sarto, Salatiol de Oliveira. João Trani,
Geraldo Prado e José Albino de OU-
veira |90 dias). .

APOSENTADORIAS POR INVALIDEI
— Mantidas: Alipio Figueira lem ca-
rater definitivo); jlosé Severiano Bor-
ge« José Fcllciano Moreira de Sousa,
Pleíro Eugênio Landi, Hugo de Olivei-
ra Vasques, Alvar0 Júlio da Silva Ro-
clia Júnior, José Artur de Souza Pm-
to Otávio de Joius, José Menezes de
oíiveirii, José Lu!= da Silva. Blagricn
de Barros Barata. João Hailsta Clmen-
ti Henrique Giirrltl Pessoa..'suspensas: 

Frederico Guilherme Bar-
tcls Vicente Antônio de Cuia Cucto.
Nelson Estolano da Silveira. Aida Reis.

Concedidas: Clconice Coütrelra Ro-
drlgucs, LHiirentino Vieira de Melo.
Waldemar Estelita Romeiro de Melo.
Bento Peleteiro de Carvalho, Hugo
Tatsch, Waldlr do Andrade. Everardo
Balão, Francisco Fernandes de Quel-
roz Roberto Hugo Ahrons.

De acordo com as conclusões do
laudo médico, deve o associado Hello
Klaes reassumir as suas funções.

PENSÕES — Concedida: Maxünlano
Rodrigues Coelho e Laudelina Rosa de
Carvalho, pais do Josa Fidells Rodri-
BU65 •

Indeferidas: Maria Luiza Magalhães,
Irmã de Feliciano Inácio Freire; Maria
Etelvina da Silva, mãe de Rosalvo Mo-
relra da Silva.

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS — An-
tonlo de Souza Fonseca, Feliclo de Sou-

za Júnior. Américo de Castro, João
Dias Spinelll, Friedrich Ernst Bernhort,
_ negada admissão em virtude de
contarem mais de 50 anos.

Antônio Solda, Mariette Catherlne
Josephino Huberty de Carvalho: nega-
da a admissão cm virtude das conclu-
ses rio laudo médico.

Valdemiro Caldas, Francisco Come-
nale Ape.riclo Alves Teixeira, Zeneida

FARMÁCIAS DE
PLANTÃO

Estão de plantão, hoje. a partir das
20 horas, as seguintes farmácias :

44 ICamerlno
Riachuelo 69-a

Av. G. Freire 124
3. Euseblo 238
7 de Setembro SI

XAROPE eflCT
ímm

W EDGAR BUCHANAN;
Ça Francês Gíf f ord - Don Castle

vp^L^ 8* Bevans.Victor Jory-Rex Bell
IAAP.I4ANOS k
£ AINDA, Ulh COMPLEMENTO,
Q&iE VAL€ ühh PROGRAMA /

ALIMENTO ARMA
DE. CONQUISTA

tffíC/ONfll t REPÓRTER DR TELfí, 105 • D. N»

PARISItnStPRItlOR COlOTIiM

1 w.m rmm
7r k o1

RADIO

pAr GEORGE

'

0'BRIEN • MURPHY
JANE WYATT • JACKIE COOPER
CARL ESM0ND • MAX BAER
Desi Arnaz • Ray Cojlins
Lee Bonnell • Frank Jenks A

'onof. W 9 "••••

NACS : "DUAS HORAS DO BRASIL'
RAISO VERDE", "ARTE, CULTURA

"MARAJÓ", "PA-
E TRADIÇÕES"

. Andradas -2 i
S. Fompcu 233 |

Acre 3"
-Matoso li !
-B. Hlpólito 192

CatumbI "
-Av. Salv. SA 77

Arlst. Lobo 22-1
Mach. Coelho 174

. Had. Lobo 461
M. e Barros B35

-CatumbI lnR
-rntcle 245
-Catete RB

Laranjeiras 1B8
. M. Abrant.es 2V. :

Laranjeiras 45R i
Áurea L"1

-Lapa Ijj
-Alice '

S. Clemente 94
-Humnitá 149
-A. B.Mitre 770-a

Gen. Polidoro 2
Real Grend. 313
Vol. PatriB 245 |Princ. Isabel 60 I
M. Lemos 25-b I
Montencgro 129-h \
Slq. Campos 83 j

-T. Melo 25 !
Sousa Lima 8-c |-Vise. Plrajá 616 !

-Av. Cop. 921 |
Av. Cop. 556
S. L. .Gonz. 38 i
S. L. Gonz. 2411 i
S. L. .Gonz. 666
s! Januário 188
S. B. Mont. 88-b
S. Crlst. 518-a

-Bela W
Bonfim 351.

Fig. de Melo 335
C. Bonfim 300
C. Bonfim 819
Boa Vista 105
P. Siqueira 69

-T. da Silva 986-0
Av. 28 Set. 34-1
Av. 28 Set. 285
d. Zulmlra 43

. Maxwell 383

Mearim l-a
S. F. Xavier C(i5
B. Mesquita 758
B. Mesquita 458
P. B. Drumond 23
Ana Nrri 2.078-a
B. B. Retiro 370
Eng. Dentro 104
D. Romana 56
\. Carneiro 60

AV. Sub. 5.825
J, dos Reis 525-b
J. Bonifácio 593

. Arlst. Caire 340
Goiaz 234

Aquldaní 335-a
-Vnz Toledo 412

Sousa Barros 195
Gaspar Vlann 46

Av. Suii. 8.701
Maria Freitas 24

E. M. Rangel 60
N. Gouveia 5
C. R.iugel 450-a
C. Melo 798-a

-Miri.i Passos 86
-Slrionlo Pais 19

Av. A. Clubo 2.297
E. M. TUng. 918-b
r. Marinho 13
E. M. l-elix 723
L. Pa nina 45-a

Sirici 8-b
C. Machado 1.556

-A Rochn 413
Pça. Pérolas 126
Av. A. Ciube 4.035
C. C. Meneses 28
João Vicente 667

-Divisória 92
-Pe. Nobrega 400

E. Otaviann 286
Av. Sub. 10.233
C. de Morais 96
C. de .Morais 560

Etelvina 9
F. Nunes 573

Quito 385
-I. Junl.-ir 1.976

L. Prirtriprues "0
Av. Q. Daín 1.16:1
C. Benicuo 4.'52
E. Taquara 372-b
E. Sta. Cruz T06
Ferr. Borges 22

C. Agor-ünho 17
Pça. 3 rie Mato 'J
B. Domingos 18
S, Câmara 29

Falcão Pereira: deverão voltar a novo
exame em agosto de 1943.

José Fontes Thoirié e Orlando Carll:
deverão voltar a exame em setembro
de 1943.

Murilo de Souznz Coelho, Jorge RI-
mes de Barros Barreto, Celso Lima
Araújo, Laura Adelaide Piaccentinl
Torres. Salatlel de Almeida Filho, Mel|
Emldla Strassburger. Guanaira Vilhena
Pereira. Maurício Delia, Armando de
Paula, José Correia de Araújo Taro-
nhos: deverão voltar a exame em ou-
tubro de 1943.

ADMITIDOS — 81 (oitenta e um),
ASSISTÊNCIA MÉDICA

Movimento do dia 2 do corrente: 37
primeiras consultas, 3 visitas domlcl-
liares 21 exames.de laboratório, 15 ra-
dl&grafia.\ 5 internações hospitalares,
8 tratamentos especializados, 8 inspe-
ções de saúde,

Dados estatísticos do periodo de 26
nu Junho a 2 do corrente: 164 primei-
ras consultas, 11 visitas domiciliares,
126 exames de laboratório, 08 radio-
rrafias, 23 internações hospitalares, 14
tratamentos cspeclalizazdos, 39 lnspc-
çCes rie saúde. ¦;'„„»..„_

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS
Demonstrativo do movimento de on-

tem: Totais anteriores, 28.043 emp
CrS 63.193.500,00; Distrito Federal. 7
emp Cr.S 22.800.00; Interior, 6 emp
Cr.S 33.000,00. — Totais: 28.061 emp.
Cr.S 63.249.300,00.

Noticias Diversas
O TERCEIRO CAMPEONATO -«^f»1;
LEIRO DE DESPORTOS BANCÁRIO»

Reina grande animação nos meios
desportistas bancários a respeito da

próxima realização do .l.o Campeonato
Bancário, na cidarie de Belo HorteontK
sob o patrocínio da Federação Brasi-
lelra Bancária de Desportos.

Soubemos que Já se acham Inscritos
mais de duzentos amadores para a
competição. .

As duas primeiras, nos nnns de lim
e 1942. fórum levadas a efetlo. respe-
ativamente, no Distrito Federal t. em
BSo Paulo. ,_,

Dado o êxito obtido pelas duas prl»
meiras competições nacionais desyor-
tlstas de bancários, espen.-se qUb.seJh,
brilhante n campeonato anunciado.

SOCIAIS BANCARIAS

Fa^ ano- hoje o veterano bancário
fundador do Instituto e rio Sindicato
dns Bancários, sr. Heitor Ferreira Go-
mu- antigo funcionário rio BHnco Hl-

potecário de Minas Geralr. _.„';.
Atual diretor do "Mtnasbank clube .

receberá decerto o estimado aniversa-
riante as proves de apreço que me-
rece.

Costuras na Guerra
D  Na Alfaiataria do E. M. I.

cio Rio, haverá distribuição de

costuras na semana entrante, na

ordem seguinte:
Terça-feira. 6 e quinta-feira, 8

— Alfaiates de ns. 76 a 150 e

Costureiras cie ns. 1.001 a 1.500.

LOIft DOS PAPEIS TBMBPWUSHTESirJ5 * aiWi/Mui
'avisa 

««a distinta clientela nue já tem h venda em seu varejo

PAPEL TRANSPARENTE
d. fabricação NACIONAL pauLM-, marca "C-.osu." - 15. «CA DO SENADO, «"oDORÍco 
EMPREGOS

Alfnlate — Aguru

R. Gonçalves Dias, 38 - 4.°
DRy^MÃÜ^Õ FERRAZ
Do Hosp. Moncorvo F.° e Cruz V.

Brasileira
nOFNCAS ANO-RETAIS - CIRURGIA
^'HEMORRÒIDAS SEM OPERAÇÃO -

AV. RIO BRANCO. 108. B.°
TF.I..: 48-3251;

Rádios Baratos ^>w
bom radio e paguem suavemente,
em 42 meses, com todas as garan-
tias e cnm direito a uma reforma
no tinal do pagamento. Rosário 151,
,ob. Tel. 43-2421. Dona Esperança J

LaS^SsponS^n^oOSa tSlt, 
Ppor funcionários públicos

°U 'SSaíte'empresa nacional, em organização de novos

ras. ã avenida Rio Branco, 173 — 5. andai.

-——^3PP0BWBM I' IIII llllllli*glfflWff*^*l*'"M^>**"r,^Hi
ca- .«HJLHJJK.«=B»—.—.««—

I íob.

Dr. Horacio 
"Carrapatoso

INTESTINOS, RETO E ÂNUS

Ed. Porto Alegre, 7." andar.
2as., 4as. e Oas., às 15 ns.

Em Niterói - R. Barão Amazonas,
5-J2 _ 3as., õas. e sábs., as 14 ns

ICOMPÂHHIÂ IMOBILIÁRIA KOSMOS
RESULTADO DO 520.» SORTEIO, REALIZADO EM 3 DE

JULHO DE 1943.

Número sorteado 899
O próximo sorteio terá lugar no sábado, 7 de Agosto de
1943, às 12 horas, na sede social, à rua do Ouvido! n. B7.

O Fiscal do Governo
Álvaro Carneiro de Campos

DR. COSTA PINTO —
DENTISTA

Tratamento de abeesso - granulomas
_aObtura?.áo de canal com controlei
de Ralo X. t rua da A«semb.óia 83,

sala 67. Ed. Kanitz. Tel «-4548.
Radiografia avulsa. Cr* lP.oo.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO INTEST1
y05 FÍGADO E NERA'OSAS —

FAIOS X

Prof. Renato Sousa Lopes
Rua Méxi'«. n

Minerva
118

Tel.
pa v. Edifício

Çpmprnm-se para coleção pesosi an
tigos de cristal, com bichos datas,
fiore-, desenhos e maçanetas de cns-
tal para portas. Paga-SB o valor da
reridade.. Rua Assembléia n.° '3. io
leíoni. 22-9804.

ClinKa Médica, Gineco'ógica e Eletn-
ciiiàriéa Médica sob todas .as.fomu
Galvonndiatermia, nova corrente ele
trica. rio Dr. Annibnl Varges .adotado
na Europa, e na America do Norte,
trata as moléstias crônicas, paralisias,
poünevrite reumatismo crônico, turno-
res. íibromas, hemorragias. As para-
lisias tanto a hemiplega como a inian-
til. mesmo datando ne alguns anos.- O»

professores: Cumberbatch de Londres,
Border da França e outros reeonhaw-
ram na nova corrente os resuUaaO?^-
rapèuticos — Rua Sete de Setembro,
141. Das 15 ás 18 horas e '-°"s "Ia1;
cadas previamente. Fones . 43-2522 e
33-3703.

r.storão de plantão
lir das 20 horas
marias :

li, ria, Carioca
Ij. ria Carioca

. Av. Mal. Fl.
V. Klo Branco

-Matoso
B. Hipólito

10
lü

lHi
31
15

192

NÃO SOFRA MAIS

CatumbI
-Av. Salv. St "7
-Arlst Lobo "29
-MBch. Coelho 174
-Had. Lobo 4fll
. Catete 287
-Laranjeiras 213
. M. Abrantes 214

A. Alexanri. SH
COSnTí Velho 121
fl. Clemente 04

-Humaitá 14'.'
-A. B. Mltr» 770-"
. Gen. F^lidoro ?
. F.eal Grand, 313
-Vol. Pátria LL,,fi

G. Sampaio 220
Av. Con. 726-a

-Av. Cop. ¦>•'"
Av. Cop. 845-''
Av. Cop. 500
Maria Quiteria 03

. S. li. Gonz. 1-V
S. L O-inz. <'7 i

-S. Crlst. 30'
-S.'Crlst. 1.233

G»n. Sampaio
Bela
c Bonfim

C. Bonfim
-Boa Vis'a
-T. da Silva

Av. 2-3 Set.
Av. 23 Set.

-B. B. Ret.
B. Mesquita
B. Mesquita
S. r. Xavl

so:
Ii3

310
]n-,

ORO-..
104
438

701-b
357

766-n
r 4fifi

L. Cnrdosn 201
S. F. Xavier 883

-24 de Mnln l.OCfi
li. Teixeira 283

, amanhã, a par-
as seguintes far-

B. B. Retiro 3í
. c. Meter 12

J. des Reis 45
-Av. Sub. 7.GÍ0

c Melo 3
-A. Carneiro 21
. Alv. Miranda 451

A. Cordeiro 622
pias da Cruz 616

Av. J. Bih. 61-a
C. Rancei . 450-a
A. Rocha 41S

. Pe. Nóbrega 400
-Maria Passos 114

Av. Sub.' 10.443
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Assuntos femi n i n o s

Últimos modelos
TERCEIRA SUCÇÃO Domingo, 4 de Julho de 1943

BIRAPUITA
(Conclusão do episódio) ,

Flores da Cunha
(Especial para o DIÁRIO DE-NOTICIAS)

TBR/MINADA 
n peleja nas ad-

jacenclas do Iblrapuitn, a
populaçfio da cidade, que a pre-
«enclara das Janelas, sotéias, te.
lhados e balcões, acorreu em au-
tomovela e a pé para socorrer
tu. ferido» • levantar os mortos.

Dentro de um automóvel ío-
ram presos •, depois, remetidos
pnra a Intendencia Municipal,
três revolucionários de postos
elevados, que apresentavam le-
ri mentos de suma gravidade,
üm deles era o tenente-coronel
Abreu, gaúcho destemido e bom
guerrilheiro.

A coluna sediciosa, ria retira-
dn desordenada, 

"dlvldira-se em
magotes: Honòrlo Lemes, Batls-
tn Luzardo e ma's alguns fugi-
mm nn dlreefto da chácara do
sr, Diogo de Assis Brasil; o cel.
Teodoro Meneses, que. estav«
punrtlando a ponte do Caverá, dl-
rigiu-se.pa.ra o Corro do Catim-
pau e encamlnhoiuse rumo da
Lngoa Branca; e Derrtqeratino
Silveira, que ficara de reserva,
atravessou o arrolo Jararaca o
marchou em busca dos compa-
nheiros derrotados.

Estes, já a alta horas da noi-
tr. chegavam à Lagoa Vermelha,
r, enfn de um funcionário pübll-
cn, onde tomaram alimentos e
repousaram ligeiramente.

Nossa ocasião, Honorlo Lemos,
eseotado, enfermo e desiludido,
tcrln declarado que estava re-
«olvido a render-se, sem mais
insistência, nos perseguidores.
Pelo menos, foi o que. depois,
Informou o dono da casa que o
hospedou por algumas noras.

Durante, a fuga, ele perdera,
em nossas' mãos, os medlcamen-
tos de quo vinha fazendo uso,
uma bússola, um guarda-sol e
muitos outros objetos.

Soube, depois de terminada a
revolução, da boca de meu vi-
zinho Bastllo Pesano, que nesse
combate o coronel Batista Lu-
zardq, chefe do estado maior de
Honorio Lemes, guasqueando
desesperadamente o cavalo, dis-
parava na vanguarda... dos íu-
gltlvos! Pobre... cavalol

A perseguição, porem, nflo
poude ser feita senão ato pouco
r.lem do Capito do Angico. Nela
bó tivemos uma baixa, pouco
alem da casa Gnllant, na costa
de uma velha cerca de pedra.

Os nossos homens, que ha-
viam feito uma longa marcha o

pelejado pela noite a dentro,
exhaus.tos e necessitados de bem
merecido 

"dèsban^b,'.', começaram
a acampnr.

Todas se tornaram raerecedo-
dores dos mais francos elogios.
Combatendo a peito descoberto
e encarando o perigo face a face,
a Brigada de Oeste só nflo se
cobriu de laurels lmarcesctvels
porque empregara o fogo e o
hço de suas armas para ferir e
cortar quase que em carne pro-
prla, no mais doloroso e deplo-
ravel íratrlcldlot Nao estariam
fora d» propósito as palavras
com que Lucano, nos versos da
sua "Pharsalla", anatematlzou
César e Pompeu, por terem atca-
do a guerra civil: "d'avolr don-
né au monde le spectacle d'un

peuple pulssant qul tourne le
fer contre ses entraille», d"ar-
mées íraternelles qul se com-
battent avec une íureur lm-

pie!"
De qualquer modo, remeto-me

ao Julgamento dé Deus e ao dos
homens, consclo de haver cum-

prldo o meu dever I
A conduta modelar da nossa

gente, o destemor e o espirito
de sacrifício de que deu provas,
transformou, para si, em stmpa-
tia, a antiga animadversão de
Alegrete, de cüja«guarniçao te-
dernl conquistou o respeito e a
admiração!

Sei até que, durante- as ai ter-
nativas da luta rude, o coman-.
dante do 6.» R. C. I., major
Setembrlno de Oliveira, dizia
ao» seus oficiais, em louca tor-
cida contra nós: — "Não passa-
rfiol Nâo passarão!" Logo que
viu porem, nossas forças atra-
•vessarem a ponte, não se con-
teve e proferiu estas expressões:
_ "Passaram! Passaram! Oh!
Gente danadal"

Ninguém melhor assistira a
todo o desenrolar daquele feito
de armas, pois estivera sempre
no seu quartel, que domina to-
do o vale do Ibirapultã, e fica
a cavaleiro da ponte I

Nao quero deixar sem registro
alguns episódios do combate
memorável.'

No momento em que eu, nos
brados, concltava os companhel-
roa a forçar a travessia da pon-
te vi um aoldado da 1.' corpo

provisório, forido de bala no
rosto com orifício de entrnda e
inlda o qual, dessangrnndo e

quase exangue, ainda nssim
tentava por p6 no estrlbo para
montar a cavalo e atender a voz
de comando!

Admlre!-o comovida mente, não
¦o pelo gesto de obediência o
Intrepldez, como por so tratar
de um Jovem patrício de multo
mr-nos d* vlntn anos de Idadol

Assisti, ainda, a uma outra
eona, vtrdadal.ro nauchn

sas cabeças! Tanto asum que,
coisa inaudita, depois do apor-
tar a e.incha', ainda foy. o gesto
costumeiro de todos os homens
do campo: segurando em, ambau
cabeças do lombilliu, avoraii.
dou-o para rino melhor assen-
tasse no lombo do sou pingo!
Era um herói, ou era um ineoli-
ciente ?

Muitos dos rebeldes, uo sei eu.
aprisionados e temerosos do qtl<
não lhes respeitassem a vida,
recorriam logo ao estratagema
de declarar que tinham con ti-
denoias a fazer me, para, des-
s'arte, poderem chegai' a minha
presença ! Ao parecer, ora a se-
nha entre eles convencionada
para escaparem á morto, no ca-
so do se verem vencidos e prl-
sioheiros. Desse recurso se va-
leram vatius, lembrando me bem
dn um que, noutra situação,
teria de enfrentar o pelotão do
fuzilamento, p o I a conduta
anterior. Para salvar-se, açor-
e.ou-se de mim e disse que
tinha coisas, de grande impor,
tancia a revelar-hie! Mandei
que lhe fosse aplicada uma In-
joção, porque eslava ferido.
Quanto ã. denuncia de que ha-
via armas e munições escondi-
das cm certo "salado.ro" de
Quaral, era mera escapatória
que mal encobria o vezo de meu-
tir e a ansla de livrar-se do
transo critico em que se via!...

Quando voltei a cidade, já a
encontrei toda iluminada. Desce-
ram.me do cavalo, â porta da
Intendencia Municipal, alguns
dos velhos amigos com que ali
contava. Recordo-me de Fra.hc.Is.
co Carlos de Sã Dornellès, ho-
mem bom o digno, prematura-
mente desaparecido. Cerrou os
olhos, sentindo o travo da iri-
gratidão e da injustiça dos seus
conterrâneos!

Alojaram-me, depois, no pe-
queno Hotel Paoli, onde fui ob-
Jeto dé atenções e desvelos. Os

(Concilie na 2." pagina)

loroldn, de quo nunca mo poi
ftaqUACeri utn soldado, não HOl d»
que corpo, teve seu cavalo mor-
Io quando começou n fuzilaria.
Itiltnlua. Pois bem. Vi-o, dcbnl.
xo di uma chuva de projetei»!
a VíUlladn, tllltr nu iniciou do
cavalo morto » «trilhar outro,
que Iraüla « eiibic«t/i ou a'1
arranjam! Fnt« In , cmi íçIh-
fneti!» Indlfutciii» n» linin*
u •* auiilbta.fi} aulíta au n->

nossa literatura está eritran-
do nunr momento de inten-

sa revisão e critica da obra do
passado. Há uma febre de reatar
a continuidade de nossa tradl-
ção literária, por ventura per-
iurbnda pelo abandono dos estu-
do.s literários sistemáticos, e pe-
.as necessidades de inovação que
marcaram os nossos movimentos
Miais recentes.

Ao indo da critica própria-
monte dita, se i.utensiflca uma
disciplina diferente embora cor-
rc-lata, com as suas finalidades e
riiétodcs próprios, quero me re-
ferir á "historia literária". A
ri.edição de nossos escritores e
poetai, as comemorações de ele-
merides como n do centenário do
nascimento de Machado de Assiz
e até mesmo de escritores por-
tugúe-er;, como Eça de Queiroz
e Antero de Quental, vêm dando
lugar a esses trabalhos hlstòri-
cos. que vão alem cia critica ciu
obra e tendem á reconstltuiçào
do pr.ü. ado em relação direta
dom ,i mesma c .o im a pesoa co
;'iu autor.

Es a disciplina tem dado lugar

VIDA LITERÁRIA

O VALOR DA HISTORIA LITERÁRIA
n muitas discussões, em relação
no seu alcance e aos seus moto-
dos. Deve-se tomar a llteiatura
npe.nas como documento histó-
rico sobre uma época, sobre o
autor, sobre o sentido da evo-
luçao de correntes? Nesse caso,
o acento tônico recairia sobro o
aspecto HISTORIA, procurando-
se recolher o maior número de
dados e fatos históricos certos e
comprovados, que seriam depois
coordenados e logo sistematiza-
dos em grandes quadro? científi-
COÍ'.

Essa historia literária cientl-
fica, praticada pólos homens rio
METIER, é acusada, porem, de
frieza, de insuficiência na ex-
piicação dns obras literal ias, e
por aí de inutilidade para a sua
compreensão e fruição. Exige-se,
por conseguinte, cio historiador,
que não seja um simples

ncumulador de fatos em torno
dafc obras e dos autores, mns
que se empenhe numa restau-
ração dinâmica do passado llte-
rnrlo, a ponto de Infundir-lhs

. uma nova atualidade, porqunnto"aí, obrns literárias se enferru-
.mm e se tornnm pálidas depois
cie um certo tempo de uso".
(1'hlllppe Vau Ticghem — "Ten-
dances Nouvclles en Hlstolre LI-
cevalre", pg. 17).

A historia literária teria, as-
sim, a fuiiiçáo de fornecer os ele-
mentos necessários para que a
obra desmerecida viesse a ser
posta novamente em circulnçíio.
c fosse possível no leitor con-
tomporaneo tornar a percebè-la e
ecntl-la, como o leitor da época,
ju melhor de acordo com 'o seu
valor em relação à sua época,

Essa compreensão da historia
literária indica uma de suaa

Barreto Filho
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

Um pre
LETRAS ALHEIAS

ra
LHEIAS

cio de Maupassant
j EIMPRIMINDO agora esse

livro sem grandes profundl-
dades de horizonte, mas tão
cheio de dignidade intelectual e
de tão hnrmonlosa estrutura,
oue é o 1'lcrre et Jean de Mau-
passant, Inegavelmente lima dns
mais puras realizações do nntu-
rnlismo francês, teve n Aineric
Editora a excelente lembrança
de conservar-lhe o prefácio orl-
ginnl.

Este prefácio é. possivelmen-
te, na sua densa substancia de
cxpennncin, de interesse ' mais
vivo no dia de hoje rio que o
próprio romance. Isto porque
nele desdobra Mnupnssnnt, so-
bre o sentido e a função da cri-
tlca, e ainda sobre a arte litera-
ria, algumas considerações de
atualidade patente.

Na sua maior profundidade
de sentido, a critica nfto pode
ser nem um puro Julgamento de
valores, nem uma simples im-
pressão oplnativa. Tem de fa-

jografia do medalhão
Guilherme Figueiredo

(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)

Pais em que mora essa fi-
gura universal chamada "O

niedalhao" é árido e melancó-
Uco. Isto quem me afirmou nao
foi um desses amigos cuja ob-
servaçao se inclina para a cro-
nica ligeira. Foi um estrato.-
glsta, autor de comentários pre-
clsos sobre os movimentos de
"Wehrmacht e aa intenções do
Esta"do Maior Aliado. Justamen-
to porque o meu amigo nao
possua o voso da vadlagem llte-
rarla dos assuntos, considero
profundamente valiosa a sua
observação psicológica.

De fato, o Pais do Medalhão
ô triste. Nele nfto medram ri-
60S, nem vlçeia a anedota, nem
existo a despreocupação alta-
mente filosófica de "ser a si
mesmo". O Medalhão escolheu
a profissão do eaqulzotlmlco da
gloria, e quanto mais passa o
tempo a sua figura se enrijeço
numa só atitude, já então gra-
ve, "esqulsofronica, catatómca.
Ninguém ainda notou', creio,
que uma estatua 6 sempre uma
catatonio. Cristalizou-se assim:
com o gesto duro e imóvel da
espada no ar, ou a batuta num
compasso que nunca transcorre,
ou a mao espalmada, a boca
aberta numa verdade nunca
proferida. A estatua é o super-
ideal do medalhão; a lndifeten-
ça ao ruído em redor e a cer-
teza bronzea de merecer a pa-
tina, o discurso, a coroa tio
flores. Quando, dentro do am-
bicloso, começa a nascer a pa-
ralisia do medalhão, quando o
artritismo da posteridade em-

perrar as primeiras Juntas para
conduzi-las á rigides da esta-
tua, ent.lo o homem humano
inicia a morte — a morte da
criação, da potência, da aua
afirmação na vida através de
erros e certezas. Está se con-

gelando, e, com o frio endure-
cimento, o sangue se solidifica,
sem mais quentuia, A alma
transfundlu-se do corpo para a
antologia. Esta consideração me
recorda aquela estupenda
"Quando se é alguém", uma
dns últimas comédias de Piran-
dello, apresentada em Buenos
Aires, em 1933. O "Alguém",

1 no final da peça, sente.se ai-

£„,,,„ - e porlsso, quando so

senta em um banco da praça
pública, o banco se ergue com
cio, torna-se pedestal. O Al-

guom é a sua própria estatua.
Está feito o milagre. O pano
onl escondendo dos homens a

personagem inhumana, Já Im-

prestavel pata aquele bom PI-
rtindello quo fez a Itália a pi"
llierla de ser o faüclata da du.
vido — o desmoralizado!' da ar-
ti. Ulrlglcln, o maior agressor
dlHfarcaclii do Paln-Mcdalhfto quo
Hcnipre f.,1 n Itália fn»clata.

Ma» para «nlondor a alma do

Homem-Mednlhno ^ pre. imo
nivimpnnhur a nua origem. Na

Província nu na Cuilu, cia no*e«
rum veleidade* literária», aiil»-
ti,.»», polltlcna, ou cientifica*.*
Lnn.fi mn livro, a critica r«-
,.„!,„ rom »« d ei dadlvn» q"«
fin aofl |)i'liiil|tt<o»! crttlniuio,

conselho • aplauso. Já o se.
gundo volume recebe restrições,
porque entende a critica — a
mais medalhôa das profissões
literárias — que a severidade
deve crescer ao segundo parto.
Enquanto isso, o autor eufórico
pinta o aete: ataca os meda-
lhões, ps acadêmicos, os consa-
grado», os mestres, as doutrl-
nas, tudo. Oa franceses dizemt
"II vent »o falre un nom" Ao
fim de alguns livros o artigo»
e discursos, o homenzlnho des-
cobro que uma palavra de elo-
glo & um Sezamo mil vezes
maior do que todas as Investi-
das contra a estultlce geral.
Essa palavra é pronunciada, ou
grafada. Atrás dela vem a pro-
moçáo, a nomeação, a cavaçílo,
a consagraçfto. As portas ea-
táo abertas. 'Todas as portas,
cujos ferrolhos resistem ás mal»
explosivas verdades, se escan-
catam.

Desde entáo principia o perto-
do esclerótico da moléstia. Ah,
aqueles formlgamentos nos de-
dos, aquele peso no braço (que
já nem mais tem força de es-
crever), aquele ranger de ar-
tlculações perras! E' o Meda-
lhilo que nasce. Adeus, des-
preocupações, adeus liberdade de
movimentos, adeus vetsatlllua-
da de inteligência! Tudo se con-
grega para tornar hirto o cida.
dito. Elo já ousa usar as «o-
Ienes calças listadas dos diplo-
matas, dos noivos e dos defini-
tos. O colarinho também endu-
rece, vitima da paralisia que
ataca o homem inteiro. Muitas
vezes, entre dois' dedos da mão
começa a brotar, Insistente, pe-
dante, epicuresco, um charuto.
(Por que aerá que a gente liga
Imediatamente Epicuro a charu-
to?). Vigiando e vigiado, o bem-
posto Medalhão, saiu do ca-
BIllO.

Entfio já não pode mais sor-
rir senão o sorriso da socieda-
do. Não castigará mais o seme-
lhante: não o contundirá; não
o aniquilará. Para eic torna.se
verdade a enorme pilhéria da
Labiche: "Só Deus tem o dl-
reito de matar o semelhante".
Não dirá mal do ninguém. Su-
portará o convívio de cérebros
duros como bigornas. Não se
atreverá a amar o bastante pa-
ra fazer o que ns pessoas sen-
patas chamam "uma grande ns-
neira". Somente proferirá jul.
7.os equldlstant.es e cinzentos.
«cjn arrojos de forma ou do
idéia. Os seus discursos serão

pata oonslões do polida dintln-
cno sem compromissos. Como n»
bons confeltavlas, usará o dis-
tico: "Atendi".se a# aniversários,
caaomento» o batizados", Neasb

pai* frln, nem nóls n sem som-
lu-ai, «cm nrngcnH n sem tem-

poHlade», Irá á deriva, «oin a
violência d* amizade* ou odlo.s.
Sn A verdade quo n homem vale

pela finqueza com que uma «<
nele força com qu* odeia, o

Medalhão, no *»'"« l"1'" hibernai,
já nfto e um homem, IC' o tn.
mulo de kI mewio, wun cota-
t,||, • tlHl*

Tassò da Silveira
(Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS',

zor-se pesquisa, análise perseru-
tr.dora, nnselo fundo de desço-
l:rlmento.

Ser um puro julgamento de
valores, de que maneira? Em no-
me de que sagrada oniciencla, de
que Infalível senso Judlcatorio,
cíe que prodigiosa pjenitude de
cultura, . sensibilidade, gosto ?
a obra de arte é o mais comple-
xo fenômeno, e o mais cheio de
sentidos, com que se defronte a
Inteligência. E', n um só tempo,
aparecimento (presença real) e
aparição (slmbologla). Apareci-
mento, porque é o próprio espi-
rito (ou, se quiserem, o comple-
xisslmo mundo Interior do ar-
tista, em comunhão com a rea-
lldade \iniversal) — que, lncar-
nado numa forma, se projeta no
espaço e no tempo. E aparição,
porque, para assim projetar-se,
vê-se forçado o espirito a velar
sua nudez e aua face sob a más-
cara e as roupagens da matéria,
efetuando um deslocamento de
planos que o furta a um con-
tacto direto com o nosso eu par-
tlcular.

Diante dessa realidade do tan-
tor traços esfingicos nfto pode ft
Inteligência arrogar-se o direi-
to de um Julgamento direto e
positivo, segundo normas fixas
t preestabelecldos critérios.

Por outro lado, no entanto,
Rerla injustificável que, desa-
lentada ft dificuldade do proble-
ma, permanecesse a inteligência
em atitude de passiva receptl-
¦vidade, pretendendo apreender
apenas da obra do arte o que
dela se lhe transmitisse por uma
cspeclo de Jrràdlaçáo esponta-
nea, como apreende a senslblll-
dado a luz e o calor do «oi. E*
Isto, pouco mais ou menos, o
que faz a critica chamada im-
presslonista, sem ligação algu-
ma com o caráter dinâmico da
inteligência e sem validade no-
numa na esfera da espcculaçfto
estética.

Letras e Artes

A Amertc-Edtt Incorporou As suas
edições mais (tuas obras lamosas da
literatura /rancesa: "Thirése Raquin",
de Êmile Zola, e "Le Grani Meaulnes",
de Alain Fournler.

m * *

Entrt as "Novelas Universais", eoie-
çtlo das Edições Cultura, encontram-s»
agora as traduções de "Nossa sennora
de Paris", de Vlctor Hugo, e "Ivanhoé",
de lVnlfer Scott. * •

Da escritora Lucla Miguel pereira,
cujo ensaio crítico sobre Machado de
Anslz, publicado há alguns anos, foi um
dos mais legítimos sucessos literários,
saiu ultimamente notável bloara/la d»
Gonçalves Dias, na Cleçilo Documen-
tos Brasileiros da Livraria José Ollm-
pio. • •

A nova editora Oceano, de S/lo Pau-
lo, publicou um livro de grande opor-
tunídade sobre a estratégia e a dtpio-
macia da segunda guerra mundial. ;n-
tltwln-iii! "A Batalha pelo Domínio fl"
Mundo", de Max WCrner, em tradução
n/to assinada. • •

Na serie "O romance da ninn", ao
editor José Olímpio, saiu agora, em tra-
i/ncfln de Llvio Xavier, "Minha Vida",
extenso ensaio autobiográfico de Tro-
tskv, no qual o famoso político russo
traça..nos primeiros capítulos, belo qua-
dro da vida rural do seu pais.* *

A editora da Casa do Estudante ao
Brasil acaba de lançar "Problemas Bra-
sileiros de Antropologia", do prol. Gtl-
oerto Freire, iniciando, assim, sua co-
ÍCCíTo de Estudos Brasileiros. Fm ter-
mos de síntese, mas com agudeza e se-
gurança, o autor debate interrssantls-
tintos assuntos de antropologia soriai
que a Brasil vem resolvendo ou tem
aluda oue resolver, oferecendo suges-
toes e tecendo considerações oportunas.

• ? •

Obras de mais vm clássico da poesia
latina, n« rfc ODlflfo, traduzidas por
Antor.tri Fellclano de Castilho, foram
publicadas pelas Edições Cultura num
volume da Serlr rM"lrn Universal em
que ha um blco-de-pcnn de Tarslla,

A verdnde é que toda obra
de arte é um mundo desconhe-
;!do, que devemos descobrir e
explorar até suas extremas 11-
nhas de fronteira. Um mundo
em profundidade, que exige es-
forço de penetrnçáo e compreen-
Bfto. A única genulnn e fecunda
atitude da crítica em face de
uma o'.ra de arte é a de uma
santa humildade para com essa
obra e a de uma postura moral
severa para consigo mesma. Só
nestas condiçóes readquire o es-
plrlto critico a autonomia e a
liberdade autênticas, que o le-
varão a sentir e a compreender
mesmo o mnis leve estremeci-
mento de beleza Inesperada.

O que Maupassant, exige do
ei Rico, em seu prefacio, é ape-
tias que se mostre Isento de par-
T.idnrlsmos e preconceitos este-
ticos.

"II faut, ecreve file, que sans
parti pris, sans opinions précon-
çues, sans ldée d'école, sans at-
taches avec aucune íamlllo
cVartistes, 11 comprenne, dlstln-
gue et explique toutes les ten-
dances les plus opposés, les tem-

-péraments les plus contraires, et,
ndmette les reoherches d'art
le» plus • dl verses".

Vê-se que Maupassant não per-
cebeu, ou nfto previu, outros
mal» ilegítimos e violentos par-
tldarlsmos da crítica. Outros
partidarismos que multo mais
gravemente a desvirtuam, ferln-
clo-lhe a dignidade e anula,ndo-
lho a eficácia. Refiro-me noa
partidarismos, tfto fartamente
eMmpllflcaveis no atual movi-
mento literário brasileiro, nasci-
dos de planos alheios ao do puro
interesse artístico ou literário.
No Brasil deste instante — sal-
vo, é claro, aa excepções que
confirmam a. regra, — Julgam-se
as obras literárias segundo cri-
terlos ideológicos. Peor ainda:
eogundo interesse» de perso,na-
lidades ou grupos que «e perde-
ram da gloriosa idealldade cria-
dora de bons momento» do Bra-
ell passado.

Maupassant protesta especial-
mente contra a critica ao ro-
mance, feita pelos que arbitra-
rlamente desclassificam do gS-
nero todo romance que se não
estruture por um certo pndrfto
quo eles tèm em mente, e nin-
guem sabe afl,nal qual seja.

O crítico, diz: "qul, aprés Ma.
non Lescaut, Paul et Virginie,
Don Qulchotte, Les llalsons dan-
gereuses, Werther, Les afflnltéa
electlves, Clarlsse Harlowe, Êmile
O a n d 1 d e, Clnq-Mars, René,
Len trols mousquetalres, Mau-
prat, le Pére Gorlot, Ia Couslne
Bttte, Colomba, Le rouge et le
r.olr, Mademolselle de Maupin,
Notre-Dame do Paris, Salambô,
Madame Bovary, Adolphe, M. da
Camors, 1'Assommolr, Sapho,
etc, ose encore écrire: "ceei est
un roman et cela n'en est pa»
un", me parait doné, d'une
persplcaclté qul ressemble fort a
de 1'incompétence."

Significa, e obvio, que Mau-
pasaant reclama para o romance
a mais ampla liberdade de for-
ma, estruturação e conteúdo,
dado que, nem na historia do
gênero, nem ina lógica da lnte-
ligencla criadora, coisa alguma
autoriza a que se estabeleça um
padrão rigoroso e imutável.

O prefacio em questão foi es-
crlto em 1887. Surpreende que
ainda hoje represente uma ad-
vertencla necessário. Adverten-
cia que, aliás, .se reveste de en-
cantadora Ingenuidade diante de
certos processos de critica com
que nos estamos cdlflcando a
esta hora no Brasil.

Curioso é que, rememorando,
no prefacio, alguns fecundos en-
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funções possíveis, que em llte-
faturas como a nossn, sem
abundância de rcoliznções nbso-
lutns, encontra a sua oportunl-
cinde, ótima de aplicnçfto. Com
oíeito, nfto é possível dispensar
o auxilio da. historia literária,
niostrando-nos a obra dentro do
quadro da época, condicionada
pelos acidentes do momento, na
maioria dos nossos escritores do
passado. São poucos os que re-
distem a uma leitura atual des-
prevenida, conflnda slmplcsmen-
te nos valores universais que
nela se encontrem mantidos. A
decepção e o enfado rondariam
essas tentativas.

A historia literária corrige es-
bus exigências excessivas, que ar-
riscariam a mutilar a linha de
iiossa tradição intelectual, ampu-
tnndo-lhe os elos lndispcnsa-
velí, e não conservando senfto as
figuras plnaculares, como ncon-
teclmentos solitários o extrema-
mente raros.

Temos encontrado, freqüente-
mente, essa tendência desabusa-
da, mas se trata, na realidade,
cie um movimento slmpliflcador,
originado de um certo barbarls-
mo, que Impede a formação de
«ma «melancia mnis fina do In-
telectual : a conclencla de per-
tencer a uma comunidade litera-
ria que se comunica no tempo,
percorrendo uma linha de con-
sangulneldade que se deve re-
constituir e conservar. A INO-
CENCIA de Taunny, por exem-
pio, se não é sustentada pela
preparação da historia literária,
r-ão resiste a esses movimentos
de Intransigência, e nós seremos
Incapazes de perceber direta-
mente o valor que o .romance
possue para a nossa literatura.

Isso nfto significa que a hls-
torla literária seja uma espécie
de campanha de boa vontade
em tonno das obras do passado,
e que se destine indiscriminada-
mente á sua valorização a qual-
quer preço. Pelo contrario, mes-
mo nessa função especial, o seu
papel é o de seleção e ordenaçfto
hierárquica, prolongando-se na-
turalmente na crítica: nias o
que se quer é que ela nfto deixo
que se perca, pela simples ca-
rencla de um esforço de restau-
ração, o menor vestígio de be-
leza que o passado houver pro-

duzldo. Onde houver uma pos-
slbllldade de reconhecer a bele-
za, mesmo nos seus mais humll-
des disfarces, nfto se deve re-
nunclar a esse esforço de res-
tauraçfto que, para o nosso caso.
posaue uma significação espe-
ciai.

Esse processo de revitalizar a
obra podo-se estender, natural-
mente, aos grandes quadros 11-
terarlos. Enquanto a historia
literária cientifica acumula ia-
tos. e trabalha em torno da
obra literária sem nunca pene-
trar na sua Intimidade, a ambl-
ção dos modernos historiadores
e recrear o movimento, a vida
mesma da literatura. René La-
lou, no prefacio de sua "Hls-

torla da Literatura Francesa
Contemporânea", nos descobre
essa ambiçfto, quando diz: "J'rl
viBé á donner d'une époque ln-
tenBément vlvante une pelnture
vlvante, á composer une hlstoi-
re de Ia lltteraturo contempo-
ralne qul pulsse être lue comme
un- réclt, volre un réclt d'avon-
tures".

O valor dai sistematlzaçóe», o
levantamento das filiações de
corrente» e de idéias, as varia-
dlsslmas condições do melo e da
prssoa do autor que podem ex-
pllcar a obra na sua gênese e
no seu conteúdo, o problema dos
•imultaneldades e da» liníluen-
cia», todos esses processos d»
Historia literária devem, poi»,
concorrer a no» mostrar a llte-
rntura como uma'coisa viva, em
constante crescimento, através
de «eus representantes máximos,
Como de seus agente» de transi-
çfto. Mas eu creio que tudo lseo
estaria em última análise irubor-
dlnodo ao Intuito primordial de
nos habilitar a descobrir a bele-
za literária, mesmo quando ela
está submersa em material lm.
piestavel, que ameaça »uíocft-la
definitivamente.

Isso quer dizer que » historia
literária nfto deve se orientar
por preconceitos extrinseoos, nem
ser apenas a llustraçfio para teo-
rias previamente adotado». O »eu
mister fundamental ficaria ilu-
dldo, se o trabalho de reconstl-
tuiçfto do passado literário ti-
vesse simplesmente por fim pro-
var determinada» tese», e aquf
nós estamos pensando, parti-
cularmejnt», na» de caráter eov

clolôglco, que procuram se 60-
íjrepor'. a todns as atividades.
Nesse cnso a elaboração deixa de
ser literária, porquanto os pro-
dutos da atividade criadora sfto
tomados, simplesmente, como do-
cumentos de uma ciência dlfe-
rente. Tal aconteceria tnmbem
se a atividade literária de uma
época fosse tomada como pre-
texto para discussão de uma'
teoria moral ou psicológica.

Um problema que nos lnteres-
sa multo de perto é o problema
dar. influencias. A nossa hlsto-
ria literária tendo naturalmente
a explicar o movimento das nos-
6as letrns pelo método das "iin-
íluencias" externas, particular-
mente européias. E' Inútil ne-
gá-las, como é também inútil
exagerai' o valor desses conta-
gios, que são um fenômeno' per»
mànente na vida intelectual, eo-
tarefudo num mundo dominndo
pela te,ni:lencla á universalização
da cultura.

HA uma atitude talvez mala
fecunda, aquela que nós podere-
mos denominar a "pesquisa dl-
íerencial", consistindo precisa-
mente em npontar o que surgiu
de dlforente e de próprio, na
repercussão quo entre nós ré-
ocbeu determlnnda Influencia. A
nossa historia literária terá, as-
sim, esse tema cnpitnl: desço-
brlr o cunho próprio que tiver-
mos imprimido á atividade llte-
rarla, desde as suns origens en-
tra nós. O trnbnlho de verifica-
çfto das Influencias é indlspen-
savel, mas nfto deve ser o ponto
íinal, o resultndo, senão um pon-
to do apoio para aquela verlfl-
caçfto.

Ao lado dos grandes sistema-
tlzações é possível a existência
do slatematlzações parciais, que
tomam, como objeto uma corren-
te, um movimento ou um g»-
nero. Estamos precisando cio es-
tudo» bom completos, de revlsõe»
• atualizações do movimento»,
conio o romantismo, o slmbolls-
mo ou o parnnslnnismo. Fea
época entre nó» o número da"Revista do Brasil", do maio do
1041, sobre o "Romance Bra-
ellelro", qus forneceu um brova
apanhado histórico do gênero,
obedecendo ao método que o sr.
Otávio Torqulnlo de Sousa de-
flnlu nos seguintes termos l"Mem todo» o» romance» o ro.
mandatos nossos estão aqui e*>
tudndoa. Nenhum do» vivo» íl«
gurai • dentre oa mortoa só
mereoeram anállee aqueles qua
trouxeram uma contribuição
maroante ou, posto que médio.
ore, foram típtoos de uma época,
uma oorrente ou uma escola".

Caminhando, porem, para a ln-
dlvlduallznçao e se afastando
do quadro histórico «lstematl-
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IBÍRAPVITÃ
UMA PERGUNTA
Gilberto Fhkybe

/JVo prelado da seleção oot
"Farpas")

Em. título «So poder* •»•"»; P"
forte» motivo., » Eoa ou tv¦¦*»*«••,. *
Oliveira Martins nu ...esmo »«»"'"' °
Dom toda a nerfistIcaçfto que Mi.»-'/a.™
tempo os afastou He. Port. gal • «»
«rtirioiallzou cm "europeuI . • •»
"cosmopolita»", 

P»». rl'".o;',(f"ulut?&ó
rssft aventura prodljio.a de disso luta»
^¦personalidade - sua P"»0"»»^
Se portuRueso» velho» e do 'Ispano.
lEons — * reconstituírem com um vH •,
,,m\.gor, uma forca, ""^'^
ft» coisa» nativas e aos valores nau
Sionals, um poder do «°'»<>XrVaue
™oi- « Intcrurctar esses valores 1u"
Zamênte «'encontram „.. Indivíduo»
v. vida toda presos ao pais ou a re.
«rito onde nasceram, achando a ora »
meílior, ora » neor do mundo, exal-
tíndo lhe às veies as simples cxtorlo.
rid&M pltoreseas, a. •"•'«"'"""''í,..
•té ». banalidades, e SUbes numdo.lh.
«« tradições as característica» e »»
„!lf naUdade» verdadeiramente expre»-
«lias, efetivamente ricas de significa-
dos humanos >¦'

NACIONALIDADE
A. D. DlVINK

/No Huro "/Jestroi/er'í toar ;
Mais tarde eles viram fumo »»nJ«™-

tonto, na direção da popa do navio.
MalK uma vea, correram para os oa-
Bhfics Poderia ser uma per«c|rnMo.
?ao era multo possível «ue navio» de
7&i*Mè da armada Italiana vleseem
rapidamente para uma e-v"^, a toü.
ínroa na esteira de suas agiia*, m.„
ílnTuem pode negar possibilidades. ^Elo.'«Vivam 

havia trinta o seis hora.,, •
menos do cem milhas da base Itália-
iin. de Oaellarl. B entlío, de «ob r.
fumai», «ntjpnhtc. dlstlngnlam alguma

rcecr no horizonte, viram piscar »m»
luz Nao garanto a verdade do Inicio
„«,„, do fim de*,» historia mas.conta.
ram'a oomo «Implosmonte autentiea.
A luz que plsoava perguntou t

, _ Vocês «ie Inglese. T
1 Dionorain-mn que o oanltão «o ri-
gedrake" respondeu I

— Multo.
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yConclusBo da l.« pftglna»

primeiros curativos consistiram
na aplicação exterior de íarta
quantldado do lodo sobre toda a
regllo lllaca direita. O iodo, po-
r«n, que era velho e havia sido
tomado aos revolucionários, de--
fendeti-me, provavelmente, do
tétano, mas, por outro lado, pro-
duzlu-mé uma ferida muito mal»
extensa do que a dos estilhaços
da bala que me atingira! Im-
ptinha.se, entretanto, esse tra-
tamento enérgico, pelo grau de
desleixo e^desaselo das roupas
do corpo I Á imundicie era tanta
que, na mesma noite, quando o
dr. Antônio Salnt Pastou» me
¦ubmetla aos ralos X, em seu
gabinete de radiologia, senti-me
contrafelto • envergonhado 1
Nao me havendo restabelecido
d* todo da oongestfLo pulmonar,
estava Inibido de tomar banho
ao ar livre e, de outra parte,
oa incessantes temporais impe-
dlam a «eca das roupa» molha-
da».

Jn pela mela noite ou pouco
antes, recebi, no Hotel Paoll, a
visita do tenente Ubirajara que,
de parte do general Monteiro
de Barros, vinha solicitar a trans-
Xerencia, para o Hospital MUI-
tar, do tenente-coronel Abreu,
nosso prisioneiro, ferido grave-
mente quando procurava luglr
daa barranca» do rio, ao ver des-

.troçada» aa forças a que perten-
«Ia. Acedi, desde logo, ao pe-
dido, ma» sob a condição de «er
entregue às autoridade» legal»,
se chegasse a M «alvar. Deplo-
ravelmente, no dia Imediato,
faleceu.

A chamada «on« neutra, de-
marcada pelas autoridades X»-
deraia e de cuja extensão e 11-
mites nada conseguimos saber,
so serviu para mascarar a pro-
toçfio que o» militares, com ra-
ras exoeções, dispensavam aos
rebeldes «

Os poucos do« nossos que, por
equivoco ou forçados pelas clr-
cunstancias, nela penetraram;
foram logo desarmados e detl-
dos I

Nao puderam, nfto obstante,
fazer respeitar os pontilhões sjjf
cos da Vlaçfto Férrea, sob os
quais mandei que se resguar-
ciassem os valorosos companhel-
ros de Quaral, quo, sob o coman-
do do saudoso coronel Miguel da
Cunha Corrais» mesmo desar-
mudos, me secundaram na in-
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SIPER
NAO HA QUARTO

PEQUENO!mfcP WÈ r ^

.ESCRCVANINHA, ACOMODA»
IÇAO PARA ROUPAS, ETC.

C UMA CON»
ro RTAVCl CAMA

vrjfêlp* ' A'l'iT '' ''lá ~T'idSI. 
. '"• i i ',13^*'^™ *A -mUi

JHEODORO RIBEIRO & CIA. LMTDA.
SlRUA DA ALFÂNDEGA, 109 » 1^ ANO. » TEU 43-7084

f VEHDflS aiVISTft e & PBAZ0
CATtNTES ill.070 I J9.H»

vestida Inicial I O coronel Miguel
Correia era meu primo lrmSo e
bem mais Idoso do que eu.
Recordo-me, ainda de, ao che-
gar à cabeceira da ponte, tê-lo
visto, transfigurado nas feições,
A frente de seus denodados le-
glonarlos 1 Adverti-lhe, contudo, .
em voz alta: "Por que velo, co-
ronel, com esta pobre o' brava
gente desarmada 1".

No final do combate, quando
Ja se recolhia à sua unidade, foi
atingido por um disparo casual,
que o vitimou, o malogrado ca-
pltao Artur Mendes, do B.° cor-
po. O valoroso oílcial, que du-
rante a ação, com tanto deste-
mor, expusera a vida, perdeu-a.
Justamente quando tudo Ja es-
tava terminado, devido à im-
prudência de um companheiro
cuja arma, que trazia sob o as-
sento, disparando, matou-o I

A noticia, chegada a Uruguaia-
na, de que se estava ferindo em
Alegrete o terrível combate,
alarmou os nossos amigos dali.
Nao tardaram, porem, em apres-
tar-se para vir em nosso au-
xillo. Com efeito, nessa mesma
noite, chegava a Alegrete, de
trem, toda a gloriosa Guarda Re-
publlcana, sob o comando do
digno dr. Sérgio Ulrlch de OU-
velra.

Como Já referi, nfto contava-
mo» com grande» amizades nos
meios militares daquela guar»
nlçao. Apesar disso, recebi a vt-
sita do tenente Jo&o Alberto, a
quem conheci na ocasião em
que me levava o conforto • a
expressão da sua simpatia.

Embarcados para Livramento,
onde repousam, os despojo» «a-
grados • gloriosos de meu lrmfto,
o governo do Estado concedeu-
me uma dispensa de trinta dias,
pe*a ourar-me • restabelecer-me,
em Uruguolana.

Passei o comando da Brigada
de Oeste ao tenente-coronel Ja-
nuarlo Correia, comandante do
2» R. C. da Brigada Militar, e
eegul, em compa,nhla de minha
mulher e dos filhos, para aquela
cidade, onde residia e de que
era, ainda, Intendente Municl-
pai.

A posição ocupada por Hono-
rio Lemes, como evidenciei, nao
podia ser mais forte, nem mais
facilmente defensável do que,
com efeito, o era.

Ainda hoje, os entemdldos ,o
técnicos que a examinam sao
concordes em que era verdadel-
rnmente inexpugnável e que,
portanto, para dali desalojar o
inimigo eram precisos esforços •
recursos excepcionais.

Mas surpreendem-se e pergun-
tam: como foi possível atacá-la
de frente, em campo aberto e
estando o rio transbordante; e,
ciepols, como poude se coroar de
éxlto essa Investida ?

Desde logo, convém salientar
que nenhum dos contendores
dispunha de artilharia, de mor-
telros ou de quaisquer outros
engenhos bélicos apropriados pa-
ra essa natureza de guerra.

Os efetivos, mais. ou menos, se
eqüivaliam em número.

Nao soubemos a extemsao e
Importância dos reforços, em ho-
mens, armamentos e munições
que, dias antes, os revoluciona-
rios rtíceberam.

Apesar de náo haver o gover-
no do Estado remunlciado a
Brigada de Oeste, depois dos su-
ctsslvos combates que, anterior
mente, ferira, ainda assim, é de
«er-se que tivesse s\iperlorldàde
em potência de fogo, dispondo
cemo dispunha, de algumas ar-
mas automáticas.

Já se enunciaram as múltlplaa
razões que detormlnaram o ço-
fiando a levar o ataque frontal.

O rio transbordava. Tínhamos,
apenas, duas coisas a fazer: ata-
car ou esperar, inativos, quo o
inimigo, de motu próprio, aban-
donasse a forte posição.

Optamos pela arremetlda te-
mera ria I
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DENOVIDADES
INVERNO

Grandes Exposições de

Manteaux - Costumes - Vestidos
Luvas - Bolsas - Tecidos de lã - Cobertores

Acolchoados - Echarpes, etc.
Vantagens da nossa

ORIENTAÇÃO DE VENDAS
Convidando a sociedade carioca para vir exami-

nar as nossas exposições de inverno, formadas

por nrligos selecionados, db alta qualidade, deso-

jamos melhor mos irar que de acordo com a nos-

sa orientação de vendas podemos oferecer Indo

por preços os mais accessiveis. Sortimerilos mui-
Io mais variados e grandiosos permitem que pos-
«amos ampliar ainda mais as vantagens concedi-
das até agora, do modo tal, que satisfaz igual

mente os desejos de todas :ts pessoas,

GALERIA CARIOCA DE MODAS S. A.
OUVIDOR — GONÇALVES DIAS
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O comando tinha motivos so-
brados para confiar na impe-
tuosldade e no ardor combativo
de suas tropas, cujas virtudes
clvlco-mllltares, (nunca desmen-
tidas, sao o padrão de gloria de
todos ò» rlograndenses I B por-
que tinha confiança ilimitada
na sua gente, deixou-se embalar
e optou pela acometida heróica
e lnvenslvel 1

Corto, nâo se ha de apreciar o
feito aob o exclusivo aspecto téc-
nico-milltar: nao era VJossivel
cruzar os braços com o inimigo à.
vista e ao alcance da mao!

B, depois, n&o se jogava a sor-
te da causa republicana que,
verdade é, nunca esteve compro-
metida!

Podeiao, acaso, os críticos e os
profissionais, alardeando doutri-
nas e ensinamentos teóricos, fui-
minar a conduta de quem deli-
berou em circunstancias tílo ex-
cepcionais ?

Uma coisa é, da cátedra, pres-
crever princípios' e dar regras
que facilitem as soluções dos
temas de guerra e outra, bem
diversa, é, na zona do fogo, tor-
nà-las exeqüíveis! Em mano-
bras, as dificuldades vencem-se
brilhantemente, com maior ou
menor agilidade imaginativa e o
apoio de recursos e meios que,
em teoria, nunca faltam! Mas,
quando se trata de luta autên-
tica e os problemas se apresen-
tam complicados, bem difícil é
tomar uma deliberação • agir
em conseqüência I

Poderia, no caso ocorrente, ter
sido tentada a travessia do rio
a montante e a três léguas da cl-
dade, mais ou menos a altura
do Sobradlnho, como multo bem
sugerira o valoroso capitão Al-
fredo Ramos, homem de poucas
luzes, mas grande conhecedor da
região, por sor natural do Ale-
grete. Ele informara que, no lu-
gar referido, era costume esta-
clonarem algumas canoas. Mas,
admitida essa Hipótese, alem da
passagem do Iblrapuitâ, em me-
lhores ou peores condições, sur-
gíria o obstáculo da ponte do Ca-
verá, ocupada de antemáo pelo
inimigo. Fixado este na ponto
Borges de Medeiros, o ataque de
flanco, para preparar a manobra
envolvente, estaria indicado se
nfto houvesse de permeio o es-
torvo do rio Caverá que, sabem-
ho todos, deságua naquele outro,
a menos de uma légua da clda-
de. Ter-se-ia, assim, em vez de
um, dois cursos dágua, caudalo-
sos, a transpor!

Fazem-se estas apreciações tio
somente a titulo elucidativo: se
o propósito fosse o de apresen-
tar Justificativas para os erros
cometidos, a linguagem, entáo,
seria outra!

E, depois, o êxito dispensa de-
monstraçóes: se, em Marengo,
Dessaix náo chegasse a tempo
para vencer e morrer, Napoleao
nunca teria sido Imperador!...

Critica, e essa, sim, inexora-
vol, deveria ser a que se fizesse
aos que nao souberam manter a
formidável sittiaçao que ocupa-
vam do outro lado do rio!

Nfto há porque deprimir a me-
morla e o renome de Honorlo
Lemes, o "Tropeiro da Llberda-
de", como o cognominaram, bra-
vo, nada culto, mas notável va-
queano e gaúcho generoso!

A censura atinge mais aos que
o assessoravam do que a ele
próprio, mais guerrilheiro do
campo raso ou das encostas es-
carpadas da serra, que também
lhe grangeou a outra alcunha
Uo "LeiTo do Caverá", do que
da espécie de luta e«i que se
viu envolto! Nao é possível en-
contrar expllcaçüo para a orga-
nizaçao defensiva, incompleta o
defeituosa com que pretendeu
manter-se e agarrar-se ao ter-
reno nas posições que, antecipa-
damente, por ele foram ocupa-
das!
Tendo a ponte disputada um

v&o do mais de duzentos metros,
o estando, como estava, forte-
mente guarnecida de ambos os
lados da cabeceira que tinha em
sou poder, só com fazer con-
vergir o fogo cruzado para o
lastro estaria impedida a sua
passagem, por tempo lndeterml-
nado ou enquanto dispusesse do
munição!, Desso modo, náo co-
deria um só palmo do terre-
no como teria .tornado possível o
prolongamento da resistência.
Dada a magnífica posição que
escolhera, era ele osporar outra
defesa, multo mais obstinada e
tenaz do que a oferecida.

Sobre o episódio cruento há
ainda multo que dizei-, que náo
cabe nos âmbitos dento memo-
rlal, simples, imparcial o náo
afetada doscrie;áo, eiUe é, dos
fatos quo o autor presenciou e
dos quais foi "para minlma!"

B' um depoimento para a hls.
toria. Tanto mais necessário
quanto, não tendo sido baixada
nenhuma ordem do dia sobro o
combate, nem celebrada de ou-
tro modo a vitoria das armas le-
gale, é de toda conveniência re-
lembrar o acontecimento para
que nâo se apague, inteiramente,
da memória desta geração, que
o poderá retiricar nos pontos em
que for doficiente ou incomple-
to.

Quanto a pesoa que o redigiu
essa nüo se arreceia, nem da
maldição dos coetaneos, nem da
Injustiça dos vindouros, até p<ir-
que, embora vitorioso, só sentiu
e sente ainda o pczai- do ter
perdido um irmão muito ornado I

Quanto aos adversários ilaque-
Ia hora nefasta, já o declarou e
torna, agora, a fazê-lo, não os
odiava, nunca poderia odiá-los:
assim como perdeu o seu ente
curo e inesquecível, outros, den-
tre eles, se' teráo visto cm idón-
ticas condições! O mal que a
todos, indistintamente, afligiu e
magoou foi a guerra civil, a vi-
bora da discórdia!

No tocante ao feito do armas
em si mesmo, nfto seria para
dar-lhe» maior importância so
nao fossem os lances do Indftini-
ta bravura nll cixnetidos • qu«
emparelham, em grandezu, afi»
mais glorioso» dos farroupilha»
Imortal'

O romance
que eu li

DR. ARROWSM1TH, de
Sinclair Lewis

(Trad. de Jiivenul Jacinto — Ed.
da livraria do Globo — 445 pftgs.)

Martin Arrowiiriith fez eiii Unlversl-
dade o seu munelo. Quis eledlcar-ao à
bacteriologla q conseguiu Inspirar um
pouco de coníiança uo professor Mnx
Gottlleb, Judeu alemão, grande aablo
que vivia inteiramente devotado à elen-
cia, estranho o contrario a toda Idéia
do sucesso, scmprci cm ousca pura e
simplesmente õu verdade cientifica.

Uma experiência sentimental pertur-
bou algum tempo a dedicação do jo-
vem estudante Ficou noivo de Mudo-
line Fox, que fazia um curso de pro-
fossara de Inglês o era um pouco pe-
dnnte. O noivado desfez-se quando ele
conheceu uma mocinha do ¦Wluatsylva-
nia, na Dakota do Norte, chamada
Leora Tozer, que praticava enferma-
gem num hospital próximo da Uni-
versidada e era uma criatura compre-
ensiva, suave, com uma dmlravol ca-
pacldaela dé omitir-se quando cie Be
deixava arrebatar pelas próprias as-
püações o idéias. A'gum tempo de.
pois casava-s» com Leora, Ia no lu-
garejo de Dnkota, no meio de uma
família -ispera nos hábitos. Somente
passados uns meses Le,ora se reuniu
uo marido e voltou ele a cuidar dos
seus estudos, nã0 mais sob a orienta-
ção do velho Gottlleb.

Quando se graduou, Martin foi st
um modestistimo médico rural em
Wheatsylvanla, onde a família ue Lei.ia
lhe causava não poucos aborreclmem-
cos. Depois de algumas peripécias, de
Insatisfação pela falta de meios par»
entregar-se aos trabalhos do sua pre-
(erencla — a pesquisa, a busca da ver.
dads slentífica — e cansado de lutar
contra incompreensões de toda sorte,
foi ser assistente do diretor da Saúde
Públlo» da cidade de Nautllus, Iowa.
Logo após a primeira entrevista com
o tão pouco cientifico dr. Pickerbaugh,
recelou continuar a ser um incompro-
endldo, um esqulsltfto. Dlsse-o a Leo-
ra o ela acolheu-lhe a cabeça no re-
gaço o Martin "agarrou-se a sua afel-
ção, a única realidade num mundo de
fantasmas tagarelas".

O novo passo foi a Clinica Rounce-
fleld, em Chicago: horas e horas me-
tido num túmulo de azuleejos branco»
a fazer oontagens de glóbulos sanguí-
neos. Mas um seu trabalho sobre a
estroptolisina foi publioado e, tenao en-'
vlado um exemplar a Max Oottlleb,
recebeu do veüho cientista a oferta
de um lugar no famoso Instituto Mac-
Qurlt de Biologia, em Nova York, onde
Oottlleb agora chefiava um departamen-
to. Al pareceu a Martin que se encon-
trava num mundo perfeito, com o seu
laboratório, um ajudante, material, li-
herdado para trabalhar. Algum tempo
depois, quando através ae dias e nol-
tes intermináveis de obsessão e can-
seiras, durante os quais L&ora guar-
dava uma admirável linha d» descri-
ção a o mantinha docemente estimu.
lado, Martin pareceu ter obtido uma
invenção capaz de revolucionar o mun-
do cientifico, sempro se recusando a
divulgar a n'arcnu elas pesquisas, te-
vo a noticia de que um cientista fran-
cês anunciara descoberta semelhante.
Mas suas reflexão foi a de que assim
continuaria com a vantagem do não
ser notav&l, poderia andar vestido como

o povo, não precisaria ser racionai a
grave, como os "homens ele alegria
sob medida", a quem no fundo tanto
desprezava.

Depois irrompeu aquola terrível epi-
demitt de peste bubônica nas Antilhas
e u se foi ele, em companhia de
Leora, lazer experiências de vacinação.
Muitos o dramáticos acontecimentos
ocorreram ai, no meio dos quais Mar-
tin conheceu Joycc Lanyon, millona-
ria encantadora que não pudera vol.
tar a Nova York devido à quarentena
doporto. Ali morreu suavemente a po-
bre Leora e, quando a eipidemla foi
debelada, Martin regressou famoso, em-
bora conoier.temente Inseguro da efl-
ciência total do seu tratamento pelo»
fogos. Além disso, eca um homem de»
soladoramente só.

Contudo, algum temp0 mais'tarde ca»
sado com Joyco Lanyon, ora parecendo
adaptado a uma nova existência do
luxo e .-nundanldade, ora tremendamen-
te apaixonado pelo seu Ideal clontlfl-
co. Acabou refugiando-se com um an-
tigo companheiro do Instituto Mac-
Qurk, numa esbana no campo, de onde
Joyce desistiu de arrancá-lo. E, en-
golfando-se nas suas pesquisas, disso
ao amljo ter a ImpreáSão que dc\ fato
estava começando a trabalhir, acres,
centando: "Kste novo derivado da qul»
nina talvez venha a prestar. Cozinha-
lo-emos bem, uns dois ou tréa anos,
e talvez a gente obtcuiha uma cols»
permanente... ou provavelmente falha,
remos!". — R.L.

Um prefácio
(ConclusUo da I." página)

sinamentos elo arte que lhe
transmitira Plaubert, seu mes-
tre, põe Maupnssant, sem que-
rer, num mesmo plano — o es-

pirlto crítico, quando se deíroffi-
ta com a obra a analisar, e a
lmaglnoçáo criadora, quando
contempla a realidade de que se
nutre.

Tratn-se, escreve ele, repetln-
cU". Flaubort, "de regorder tout
ce qu'on vent exprimer assez
longtemps et avec assea cfatten-
tion poúr en découvrlr un aspect
qul n'alt été vu et dlt par per-
soiuie. II y a. dans tout, de
Tlnexploré, parce que nous som-
mes habitues à ne nous servir
de nos yeux qu'avec le eouve-
nlr de ce'qu'on n pense avant
nous sur ce que nous contem-
plons. La molndre chosu con-
tte.nt un peu d'luconnu. Tróu-
vons-le. Pour décrlre uri íeu qul
ílambe et un arbre dans une
p'.aine, demeurons en face de ce
íeu et de cet arbre Jusqu'á ce
qu'ils ne ressemblent plus, pour
nejus, à aucun autre arbre et à
íucún autre íeu."

Exclusão feita do que há, no
fragmento citado, de acentuação
puramente naturalista, pode-se
dizer que nele se afirma um
grande principio de criação llte-
rarla ou artística.

Há sempre, em verdade, "de

1'lnconnu", há sempre uma face
Irxevelada na realidade total de
cuja substancia haurlmos a
energia de vida de nossas cria-
ções de beleza. Pressuposto o
dom criador, a única regra ver.
dadeira de arte seria viver o ar-
tlsta profundamente essa realL
dade foíal, antes de procurar
exprlml-la. Vivê-la profunda-
mente, quer dizer: penetrá-la até
a essência, lmerglr-se nela, até
que a tenha virglnalmente Ben-
tido e compreendido por si mes-
mo. Porque, nesse Instante, lhe
haverá descoberto uma face dl-
íerente. possivelmente, o dom.
criador será essa mesma força
da viver em profundidade todas
as coisas do mundo.

Ora, o críticu, em presença da
obra de arte, ê o que tem a
fazer, exatlsslmamente. Peine-
tra-Ia até a essência. Imergir-se
nela. Transformar-se no que ela
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A Gigantesca
Invasão da

África do Norte
Primeiro relato oficial e autêntico
dos longos meses de preparaçüe»
que explicam o êxito da maior
expedição secreta' do todos oa
tempos. No novo número d«
SELEÇÕES. E ainda:
Oestranhocasodas20.000
pessoas que anualmente
perdem a memorial Ser&
que todos podem sofrer de iranj.
tia ? Como curá-la ? Conheço are»»
posta dessas perguntas... Pág. 7«k
Winston Churchlll — Condem»
sação de um Hvro de grande êxito.
Biografia do homem que dirige o»
destinos do Império Britânico ne»»
ta guerra... Pág. 99.
Perdida nas solidões do
Alasca I Aventuras de uma mo»
ça que passou uma noite de vigília
na solitária cabana de um caçado*
dementei... Pág. 78.
Cuidado com a aletricida»
de estática J Uma proveitos»
lista do que a dona de casa nSo
deve fazer, para evitar incêndios
e explosões causados por essa ele-
tricidade «inofensiva»... Pág. 17j

Não deixe de ler estes e outro»
artigos notáveis no número da
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o, para poder compreendê-la c^

conliooô.lat
Eis c-v.no, no ;fundo, se assl-

miram o milagre criador e a
função critica ao dinamismo rto
conhecimento, como iaô-lo revela
tt filosofia aristotéllco-tomista.

No caso presente, todavia, eu
desejara fundir a sabedoria de
Aristóteles e Santo Tomas h de
Simato Agostinho. A necesslda-
de de nos tornarmos o objeto a
conhecer (a. obra de arte), para
podermos conhece-lo,. eu quere-
ria acrescentar a necessidade
nuzustlnlana ele manter intacta
tv nossa pureza interior afim de

que, a Iluminação divina, se per-
roesse o conhecimento em nós.

Em outras palavras, c ainda
com referencia especial a critl-
eu: para que o critico penetre o
sentido último da obra de arte.
faz-se mister, nílo apenas que
ele "se torne" essa obra de arte,
desnudando-se, em face dela, dos
ícus pre-Juizos estéticos; faz-se
mister ainda, e sobretudo, que
ele a respeite como um milagre
quo e* ou, cm linguagem meno»
mlitica, como expressão do e*.
pirlto, da dlRnidade suprema cH»
espirito, da similltude do espl-
rito com Deus; e, assim proce
tiendo, n&o permita que lnterfl»
ram na sua contemplação, na
sua meditação, na sua penetra-
çflo da obra de arte — subal-
ternos interesses, ressentimentos
mesquinhos, considerações de
ordem diversa à daquela em que
puramente a obra vive.

Ha Juízos, atitudes, referen-
elas da crítica que sao pecados
morais. Alguns, porventura, gra-
vieslmos.

Bemessa d» livros: Palssa,Ti-
dú, 274.

Quem é ò misterioso
* DOUTOR

Dr. Irabussú Rocha
Trnt. senhora» (Ginecologia) Onda-

Curta. — Diariamente de 1(1 «m dlan-
te — Ed. Eex — 0.«, ». 007.

Dr. Agostinho da Cunha
Doenças Internas — Pele —
Sífills — Regimes alimentarei
ASSEMBLfilA, 73 — 42-1155.

1

Endereço para remessas: av. ^plta-
cio Pessoa, 674, ap. 3.

Recebidos: Da Editora Oconno: "A
batalha pelo elcminio elo muneio", elo
Max Werrer; Dn Editora Vecchi: "O
mistério de Marie Roget", de Edgar
Allan Poe, e "O Príncipe", de Maqua-
vel; Da Amerlc-Ecllt: "La Grand Me-
suínos", do Aiain Fournler, e "Thé.
rose Uaquin". de Emile Zoln.

Dr.' Geraldo Barroso
CIRURGIA GERAL
Rua 18 de Maio, 87 - õ.« and.
Telefones : 27-1719 e 215-0158.

 Por que o Doutor Correi exerce tão es»
tranha influência sobre tantas pessoas?

 Que missão sinistra vem ele cumprir na
casa da família Cortês?

No ESTRANHO CASO DO DR. CARREL V. experimen-

tara emoções fortíssimas, ficará empolgado .com o seu

mistério e irá conhecendo o terrível segredo de um homem

que parece ter cm suas mãos, o poder da Vida e da Morte...

o misterioso Dr. Carrel I Esta arrepiante novela radiofônica

de Sérgio Castelar marca a volta do famoso TEA1KO

PALMOL-IVE DO AR, que, junto com o RADlU Iüaijxu

COLGATE, tem apresentado as novelas mais empolgante»

e mais dramáticas I

0 ESTRANHO CASO DO DR. CARREL
AMANHÃ, ÀS 10 HORAS DA MANHÃ

Não perca nenhum capítulo na

RÁDIO MAYRINK VEIGA
1220 QUILOCICLOS
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TENDO 

andado para cima, e®

Darft baixo, através do nosso

e0„tmente, cheguei a uma con-

S&O g«al qu.. »_£•.»«£«?
pai. clara do_que.nunca. E' a

, „,,„ o «r. Robsevel está sendo
oito bem sucedido oomo co-

*rnd»nto em cheio. ao paaso
5., como oheí. do executivo •

Jul» da naçfto, vai falhando bs-

Realmente, nfto poda haver dú-
ida de que a mobilização ame-

ILna, em toü,i * Unha' desd8
a centro» de produção as íábrl-

« da guerra » aos laboratórios
!, nwqulBas, é uma realização
.rodiglo»*. B orelo nao haver

Juvida d» quo o pais, que julga
trios resultados, se sente con-
Late em que a estratégia da
L,t& ostft sendo bem dirigida.
ÍT, nfto * menos clnro que,
Juando ¦• *"><» de relações tra-

bsinlstas, finanças de guerra e

,dmlnlstrnçAo dos estoques de
•ltmentos, nfto existe a mesma
«nílançã. Nfto existe porque, na

lealldade, neste terreno há con-

fusão « Indecisão. E no reino
dos imponderáveis, que silo de
ama Importância tfto vital, é la-

m„ntavelmenfce . verdade que o

presidente negligencia guiar a

O PRESIDENTE
WALTER LIPPMANN
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®

naçfto, nfto Informa o povo, nfto
explica, nfto persuade nem con-
¦vence, nfto inspira à naçflo um
sentimento da grandeza de sua
causa e de sua missão histórica.

* * *
A vitalidade de qualquer ho-

mem tem limites. Em tempo de
guerra, o cargo de presidente é
demasiado grande para qualquer
homem que o ocupe. Nem o sr.
Roosevelt, nem qualquer outro
homem, pode ter a força de es-
pirlto o o caráter paru ser chefe
de Estado, comandante em che-
fe, chefe do Executivo e gula
da naçfto. Portanto, a não ser
quo delegue alguns de seus po-
deres, terá Inevitavelmente de
negligenciar alguns cie seus de-
veres.

Até aqui, o sr. Roosevelt tem-
se recusado a encarar esta ver-
dade. Decidiu, muito Justamen-
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ESDE o inicio, esparava Hl
I) tler ganhar esta guerra

pmiclpalmento por meios dlplo-
máticos. sun estratégia era criar
pela diplomacia, situações critl-
Cas — Áustria, Tchecoslòvaqula ,e
possivelmente, a Polônia — ia-
zer seguir de breves "blltzes"

es,sns vantagens diplomáticas, de-
pois retornar á diplomacia e, de
tai modo, solucionar a guerra.

Assim à que, antes da atacar
a rtilonln, ofereceu um pacto à
KiifSin: npós a queda da Polo-
mu, ofereceu a paz à França e
ii Inglaterra; após a bem suce-
diria gucrra-relampago contra

ijB i Palses-Balxos e a França, ofe-
|;'l i , a pa/, à Grã-Bretanha.
jj t"les '!'' campanha contra a

Ktisslii, ofereceu uma aliança a.
Inglaterra, depois de unia com-
pletn aliança com a Rússia ter
tido recusada.

Maqulnvel observa que todos os
díspntns mim têm sem poder po-
I'.- mesmos meios com que os
constróem. Hitler conquistou a
pruprin Alemanha por uma com-
binnção de força e diplomacia
Interna. Como a maioria dos po-
lltieos e como todos os parunól-
COS, espera repetir, com suces-
io, um método que foi bem su-
adido antes.

Quaisquer que fossem a» po.i-
Slbilidades do Terceiro Relch, Hl-
tler tentaria, em todo caso, ô
tnutodo diplomático, para atin-
g.v .-eus fins. Mus, desde que
sims perspectivas são baixas, seus
esfoi'ços são desesperados. E é slg-
nlficntlvo que não mais procure
negociar diretamente, mas o faça
Indiretamente, por Intermédio de
ftus satélites.

* * *
0 clímax do poder de Hitler

lá passou. Ganhou tudo que lhe
era possível ganhar e, se pudes-
Ee conservar suas conquistas, se-
rln o maior dos conquistadores,
desde Alexandre. Daqui a dez
anos, seu império germânico —
te lhe fosse dado alcançar tuna.

84»/ 0~S
De i|iiali|uer marca ¦s ...odeio

AltlSTHMSS SII.VA llio venderá,
tom grandes descontos, á. vista,
íarilil:iiii|<i urii l<ni(;o prazo. Temos
oflclnn paru, consertos, por '.ée-
nlni ronipetonte. Telefono 43-1081.

paz negociada, que lhe deixasse
tudo ou a maior parte do que
tem — seria a maior potência
sobre a terra, e invencível.

"Ficar com tudo" de maneira
nenhuma depende da Incorpora-
ção ao Relch germânico dos ter-
rltorlos que ocupa. Os governos
titeres e satélites teriam a mus-
ma utilidade, para seus fins.
Tudo de que necessita Hitler é
de um sistema europeu domina-
do por um poder central ale-
mão, com a dissolução da atual
Grande Aliança que existe entre
os pulses anglo-americanos e a
União Soviética.

* * *
Ora, se nos colocarmos, por

um momento, na mente de Hl-
tler, como pensaremos ser pos-
sivel cnseguí-lo ?

Era sua esperança consegui-lo
derrotando os exércitos russos.
Agora sabe que não vai obter
esso êxito. Seus agentes já o
admitem abertamente, mesmo.
Tem sido um principio da pro-
paganda alemft, no passado, ja-
mais admitir qualquer fraqueza.
E assim, se essa propaganda hoje
admite que é impossível derrotar
a Rússia, nfto o faz por amor á
verdade, mas porque Hitler está
fazendo um Jogo diplomático.

O Jogo de Hitler nunca ô íel-
to abertamente. Sempre temo»
do perguntar a nós mesmos por-
quo é que Hitler está fazendo
qualquer coisa, porque a expll-
cação mais lógica raramente cor-
responde á renlidade.

A confissão do que os exér-
cltos germânicos náo são capa-
nes de derrotar os exércitos rus-
«os poderia ter dois objetivos po-
lltieos: chegar a termos de paz
com os russos, ou farer um ape-
Io ao Ocidente "para sarvar-se
dos russos". Qualquer das duas
coisas é uma ameaça á aliança
anglo-americana com a Rússia.

Hitler prossegue em suas ten
Cativas de abrir uma brecha, por
meios sutis, Primeiro, anuncia
que esteve negociando com os
russos — náo abertamente, mas
ao maneira a poder desmentir a
noticia, se assim for desejável.

A seguir, empurra para diante
da cena aqueles de seus satélites
que o mundo considera como suas
pobres vitimas. E' a Rtnnania
que dá a conhecer que deseja

(Conclue nn 4.» Pag.)
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te, que nfto pode delegar sua
mais alta função em tempo de
guerra, que é a de presidir, como
.estadista civil, o planejamento
militar; e paia isto, afortuna-
damente, tem dons naturais e
uma rica experiência. Mas, por
ser tfto pouco inclinado a dele-
gar poderes a tão pouco inclina-
do a afastar os lugares-tenen-
tes que são Incapazes de exer-
cer os poderes, quando lh'os de-
lega, negligencia as funções que
Jubtamente tocam mais de perto
á população civil.

* * *
Essas funções estão sendo ne-

gligenciadas porque o presidente
nfto pode, ele próprio, desempe-
nhá-las, e ninguém tem autorl-
dade suficiente para agir em
seu lugar. Não adianta, pois,
pretender que o sr. Byrnes tem
realmente os poderes que o pais
esperava e acreditava possuísse.
E' evidente, de observações ca-
suais recentes do sr. Roosevelt,
em suas entrevistas coletivas,
que o sr. Byrnes nfto tem o co-
mando do Tesouro e das flnan-
ças da guerra. Nfto é menos evl-
dente que o sr. Shlster Davls
nfto recebeu os poderes de que
necessita para realizar sua tare-
ia. nem a qualificação, nos con-
clllos superiores do pais, que a
Administração dos Alimentos de
Guerra devia ter.

E' claro, também, que no cam-
po das relações trabalhistas o
sr. Roosevelt está usando as so-
bras cansadas de um espirito
preocupado, as sobras cansadas
de seus dias de trabalho exces-
slvo, para tocar de leve, para dar
um pouco de atençáo, para abor-
dar, de alguma maneira, um
grande e omlnoso problema social.

E assim, enquanto que o pais
ve uma política coerente e pia-
nos bem amadurecidos para a
condução da guerra, a frente
interna é toda incidentes, acl-
dentes e improvisos. A histeria
da Câmara dos Deputados é um
reflexo da indisciplina o da In-
eoerencia da Administração. Na
ausência de uma política bem
concebida e perfeitamente expll-
cada, para os estoques do ali-
rnentos e para as relações traba-

lhlstas, há um vácuo para onde
têm afluldo os irresponsáveis e
os mal Informados do Congresso.
Não adiantam as queixas. Se o
Congresso fosse composto de san-
tos e de sábios. mesmo assim
nfto poderia formular uma po-
litlca construtiva. Só aqueles
que devem administrar a poli-
tica podem formulá-la. A quês-
tfto dos alimentos será uma ir-
ritante * confusão, enquanto o
presidente, absorvido pela guer-
ra, não' puder providenciar para
que o homem responsável pela
produção de alimentos controle
os preços, a distribuição e o ra-
clonamonto; enquanto não pu-
der providenciar para que os
processadores e distribuidores de
alimentos estabelecidos sejam
nomeados agentes do governo
para tratarem do problema dos
alimentos; enquanto não provi-
denciar para que os estoques de
alimentos da nação sejam prl-
moiro organizados, antes de se-
rem aplicadas vantajosamente as
subvenções. Enquanto a—política
não for esclarecida, o Congresso
pairará perigosamente. Porque a
estrada para a sabedoria, no Ca-
pltollo, começa na outra extre-
midade da Pennsylvanla Avenue.

* * *
Essas decisões podiam e de-

viam ser delegadas ao sr. Byr-
nes e seus colaboradores. Mas
há também uma função presl-
dencial, entre as de comandante
em chefe, que não pode ser de-
lagada e não deve ser negllgen-
ciada. O presidente náo pode
confiar na Repartição de Infor-
mações de Guerra, ou nos Jor-
nals, para manter os homens das
forças armadas o.o povo do pais
regularmente Informados sobre o
curso da guerra. Ninguém pode
fazê-lo em seu lugar. Uma na-
ção em guerra, com seus filhos
lutando em todas as partes do
mundo, não pode viver de co-
municados, tiradas éspirltuòsas
do presidente nas entrevistas á
Imprensa e relatos de correspon-
dentes. A nação deve ouvir a
historia, — capitulo por capitu-
Io, no seu conjunto c na sun
grande perspectiva, —« do pro-
prio comandante em chefe.

Todos os demais problemas sô
silo solúveis se o presidente, com
regularidade, se der ao lncómo-
do de ganhar a nação á sua con-
fiança, falando como só ele pode
falar, do posto elevado onde
todas as partes separadas formam
um todo homogêneo, todos os
incidentes são elementos do mes-
mo drama histórico, onde a
guerra e a paz a seguir podem
ser vistas em seu todo e em sua
continuidade.

NÃO BASTA A AVIAÇÃO

0 general Charles De Gale
J. FERNANDES CARNEIRO

¦ (Especial para o DIÁRIO DE NOTICIAS)
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A 
respeito <io Rcnernl Do Gnulle «í
rins Intermináveis nctçoeinçfies en.
tre ele e o genernl Giraud gos-

t.Briamna de dl?er lnteftralmíntd tiióo
quanto pensamos. Um receio todavia
nos nsinlta e é que possa parecer uma
ímpr.Tt.inencla vir um estrangeiro ei»
imiscuir num assunto err.re france-
ses. Entretanto, sob muitos aspectos,
as questões e os motivos relaciona-
dos com o cnso da França, do VI-
chy, da África, de Darlan. ds Giraud
e do Db Gaulle transccmdem um qua-
dro paramento naclonnl e Interessam
n todos os homens de todas as ter-
ras. O caso da França 6 a ponta
do véu que podemos desde Ja levan-
tar para lobrlpar a nnttircza das for-
ças contraditórias agora unidas so»
a prjssilo da ameaça do domínio ale-
mito. De qualquer sorte, se formeis
talvez Inconvenientes nas aprtelaçOes
a seguir resta-nos aprosrintar descul-
pas. Que se perdoe a uhi brasileiro
tocar em questoos da França. A Fran-
ça alias sempre esteve multo próxl-
ma do coração do toda gente nfto
Brasil, o embora esso sentimento nao
fosse rnclproco — o que se explica,
ria facilmente 

'— 8 cento que a Fran-
ça exerceu no Brasil uma seduçfto
lncomparavel. Toda Rente sempro
noubo do editos traços do avare7a fre-

3uent.es 
na França, o multas outra»

eficiência». Nilo obstante » Trança
era para nos uma segunda pátria es-
plrltual. Vivíamos lá, • quando as
hordas alemãs Invadiram Paris • tan-
ta» famílias francesa» s» viram tor-
cada» a mudar da residência, pode-»»
dizer au- também nôs, no Brasil, tlv».
mo» do mudar 'do residência. Porque a
nosso ooraçilo, as nossa» preferencia»,
a nosoa Imaginação estavam lã. A
queda do Pari» e da França tetra «ido
para muitos dos «eus aliado» um tor-
llvel contratempo que o» obrigou a
organizar novos plano» da í"e"a »
a pag^r mais sangue, suor o Iftijri-
mas do que se contassem com a bar-
relra d<-, heroísmo francês. Pura nós
foi outra coisa. E podemos dizer quo
nenhuma outra queda, foss? ela a de
Londres, o de Roma, a de Lisboa ou
t, do Nove. York causaria o sofrimen-
to que nos causou a queda da Fran-
çn Entretanto 6 certo quo uma dei-
rota militar J?mals afastaria qualquer
alma bem nascida da sua solidário-
dade » do seu afeto com o vencido
ocasional. A maneira como a França
aceitou a derrota, a maneira como
OBsa derrota foi recebida por tantos
milhares da franceses espalhados no
mundo é que provocou em muita gen-
ta uma decepçtlo multo forte, mesmo
naqueles que levianamente, ou nfio, es-
tavam disposto» a partilhar com os
francesas todos os ressentimentos pos-
slveis contra a Inglaterra. Vicliy do
pronto so encarregou de transformar
o caso da queria da França não numa
derrota dos aliados na Franca, como
normalments doverla ter sido, ma»
numa derrota da França. E InaUGU-
ron <le nronto a sua politl-a rio fco!-
pezlnhos", de pequcrfbs lucros, insinc»
ra com a Alemanha, com a Inglnlerr»
e com a tradição c a hnnra da Fran.
ça O governo do marechnl Póttiln, do
almirante Dar'nn. do Rnnrrnl Wey
gand, e de tpntos almirantes, generais,
mnrernals e notáveis, nflo tez o gesto
simples que fizeram todos os pnver-
nos dos países onde os aliados Jíl Ü-
nham sido deirrotados, como na Po-
lonla na Holanda e nn Norueça. Nes-
-m mó:nenlo exato, nesse memento em
que lado pr.recla perdido, um homem
nrocitron so-rruer mora'men1'< a Fran
rn e viu eom uma clarlvldencla qut
ninguém teve. o desdobramento 0*.
euorra Novo Bayarrt elo clamou, 10-
ílrto eomo uni latino, bravo romn um
filho da Franca, .nobre como quem
nfto nensn r,m ressentimentos, mas ape
nas na hSnra da pátria, que nfto acet,
lava nem n capitulação, nem a ser
Tld.lo por razoes que r,e chamavam
» honro, o bom senso e o Interesso
dn pátria

J- dis rhnnncnr, car Ia France s osl
engcgée A ne deposer les armes <|Ut
d"ftccord nvec se, ali é». Tnnt qut
se» alhes continuem In BUWre. son
Kouvernement n'a pas lc 'irolt de st
íendro A Penneml. i,« gouvernement
hnilnndals, Ia gouvnrnement >«xcm-
bourgeols, quolque choasos rie cur ter
rltolre, ont ceroprls aln.H leut de
T0"Jâ 

dls le bens »«!"»• CRr " fFt Bh-
siiido de consldírcr Ia lulta commn
peraue. Otll. nous nvnns

dernlers combata, nous ont fnlt per-
dre Ia batalhe dn France. Mais II nou»
reste un vaste Empire, une Ilctte In-
tacte, beaucoup d'or. II nous restei des
alliós dont les resources sont Immen-
»es et qul •ícmlnen-t.les mers, 11 nous
reste les glgr.ntesques possibilites da
1'lndiistrle niecanlque. Le* mfimes con-
dltlnns do Ia fiierra, qul nous ont fal»
battro par 11.00(1 avlnns et fl.nnn oliars,
pcnvent rtoniicr dcmaln ia vlctnlrí par
20.000 chars e 20.0011 nvlons.

".Ia dls rintérct snpftrleiir de Ia P»-
trio, car cette guerre n'cst pas una
guerra frnnco-alliimanrie qu'une lia-
talllo pulsse decidir. Cette guerre est
une guerre mnnriiaki. Nul ne peut

prf-volr si les peuples qul sont ncu-
três an,lourd'lnil lc resteront dcmaln et

si les alllís «le 1'AHcmogne rosteront
tnujours ses allics

]E começou a organizar os france-
ses livres partindo do nada. Phlllpe
Barres nos conta a3 'dificuldades de
um Inicio assim. Do Gnulle chegara
a Inglaterra perfeitamente só e co-
meçara a criar um pequeno exór-
cito homem por homem "en «'ocou-
pnnt do chnquo modesta fournltura
d'équlpement: uniformes, bldons, go-
dlllots. Dnns leB cas des marlns, paT
exemple, qul dirá le» dlfficultes valn-
ouob pour fabrlquer en Angleterre,
en plelne guorro, cet accessolro In-
oonnu nor» do Franco: le pompon
do béret, Ia classlqua pompon rougel
Qul dlra, pour le» fantaisln», les
problemes de» oasques qua Ia gént-
ral Toulut da modela françalsl Et le
louot da» placo» ds rochang» pour

(Conclne n» 4» pitglna)

Unidade 
de propósitos e de es-

forços, obedecendo a co-
mando unificado e inspirada por
uma mesma vontade de vencer,
eis a chave da vitoria na guer-
ra moderna". Estas palavras fo.
ram escritas em 1940. Figura-
vain no relatório de um dos
mais capazes observadores que
mantínhamos junto às forcas
britânicas, um oficial aviador
americano que, subsequentemen-
te, vem exercendo alto coman-
do, com esplendido êxito, num
setor ativo. Sfto palavras que
todos nós devíamos ter em men-
te. Significam apenas Isto: —
o sucesso na gueia é o bom
êxito de um trabalhei de equipe.

Até o dia da vitoria final con.
tinuaiciiios a ver apregoados pia-
nos e receitas para um triunfo
barato e facll. Não triunfaremos
assim, e 6 perigoso induzir "
povo a acreditai- na existência
de um caminho demasiado suave
para Um resultado que só pode-
rã ser alcançado a custa de san-
gue, suor e lagrimas. Natural-
mente refiro-me, cjti particular,
aos entusiastas que insistem na
possibilidade dn alcançarmos a
vitoria decisiva sobre a Alemã,
nha pelo simples método do aco-
teiar-mos a escala e a extensão
dos ataques aéreos estratégicos
quo estão sendo feitos contra os
centros Industriais germânicos.
Muito poucos oficiais aviadores
experimentados, acreditam seja
o poder aéreo capaz de vencer
por si só, sem a invasão do ter-
ritorio alemão, por exércitos ler.
restres. Mas existo margem para
uma grande divergência de opl-
niões quanto ao grau etn qun o
poder aéreo é capaz de preparar
n caminho para a invasão, o con-
«equentemente, quanto a propor-
çflo dos nossos recursos totais
que deve ser aplicada na avia-
cão de bombardeio, em relação
aoa equipamentos das tropas de
terra o às construções de vasos
do guerra.

* * *
Creio, todavia, que não precl-

«amos ficar muito preocupados
«om essas dlrefenças do opinião
entre profisionals. Existem or-
jrãos adequados para discuti-las
um todos os aspectos e adotarem
«ablas decisões, baseadas na evi-
dencla dos fatos. Mas a conl.ro.
versia se torna, em alguns as-
poctos, Inquletante, quando entra
na esfera dos entusiastas civis.

A razão, multo natural, é que
as famílias americanas, cujos
filhos se acham agora nas for-
Cas armadas, aceitam sem multa
dificuldade a asserçào, tào fre-
quentemente feita, do haver uma
estrada rápida o facll para a vi-
torla, que não acarretará pesa-
das perdas de vida. Se tal opl-
nlão chegasse a ser geralmente
aceita, as reaçOes poderiam aer
graves, quando os ncontectmen-
tos levassem o povo Iludido a en-
«arar de frento as duras reallda-
des da guerra.

Poderíamos, pois, por. um mo-
mento, contemplar algumas das
tlnsões mais recentemente propa-
tadas. O mal do quaso todas *
quo sfto um tanto fundadas em
fatos, mas extraem dos fatos,
tais como sfto apresentados, con-
clusões inteiramente lnjustiflca»
das.

Tomemos, por exemplo, a a.s-
«lorçfio de que a Ilha Pantella.
ria foi conquistada excluslvamen-
to pelo poder aéreo. Na realt-
dade, a Pnntellaria foi isolada
por uma combinação do poder ae-
roo o poder naval e martelada,
atô a submissão, pelas bombas
cios aviões o uma certa propor-
çfio de bombardeio naval. Quan.
«Io «e rendeu, sua guarnição e
população civil jà estavam
«em água e som alimentos hã
três dias. Por que? Porque água
e alimentos não lhes podiam ser
trazidos da Slcllla, nem p«lo mar
nem pelo ar. Nestas circungtan-
cias, qualquer guarnição poderia
ter-s« rendido.

Contingentes do desembarquei Ji
m aproximavam da Ilha, quando
te deu a rendlçiao. A psrspeotlva
de> ter da fazer frente» a •ases

MAJOR GEORGE F. ELIOT
(Copyright para o Distrito Federal

Koproduç&o total ou parcial

contingentes de desembarque, em
tais circunstancias, era mais do
que a guarnição italiana ainda
podia dar.

Naturalmente, temos aqui uma
Interessante lição sobre o tema
de reduzir pequenos baluartes
insulares, quando se pode esta-
beceler um perfeito controle do
mar que cerca a ilha e empregar
na cena de operações uma força
aérea esmagadora. Poderemos ser
capazes de aplicar a lição em ou-
trás partes, por exemplo, no Mar
Egeu, ou no Pacifico, ou na Baia
de Bengala. Mas a lição, 6 Igual-

• mente claro, aplica-se com multo
menos força ao problema de con-
qulstar grandes Ilhas como a SI-
ciiia ou a Sardenha, e mal po-
derla aplicar-se ao problema de
Invadir um pais continental.

do DIAUIO DE NOTICIAS —
rigorosamente interdita),

O elemento essencial da redu-
ção da Pantellarla foi o bloqueio.
Neste caso, o bloqueio foi com-
pleto; a guarnição inimiga esta-
va inteiramente Isolada. Não ti-
nha recursos próprios, nem mes-
mo um suprimento de água ade-
quado. O bombardeio apenas
apressou um fim quo passou a
sei inevitável no momento ei.i
que se estabeleceu o fato do lso-
lamento. Não é de esperar tais
resultados, pelos mesmos meios,
quando npllcados estes a uma
grande área continental como a
Alemanha. O bloqueio externo
enfraquece a Alemanha, privan-
c'c-a das fontes de matérias prl-
mas de Ultramar. O bloqueio In-
terno — Interrupção das comu-
nicaoõess Interiores e destruição

do equipamento Industrial, pela
ferça aérea estratégica — ainda
debilita mais o Relch, reduzindo
n eficácia de seus meios de fazer
a guerra, Isto é, reduzindo sua
capacidade de transformar mate-
rias primas em potencial de com-
bate.

A aplicação do bloqueio desbra-
va o caminho para o assalto e
terna-o mais facll, menos cu*to-
so. Mas, para a vitoria final,
ambos os tipos de pressão devem
ser aplicados, um cooperando com
o outro, para uma finalidade co-
mum, absorvendo a totalidade •
não uma pnrte dos recursos de-
íenslvos do Inimigo, até quebrar-
lhe a vontade, ocupar-lhe o terrl-
torlo e reduzir seu povo ã sub)-
missão. E' esta espécie de traba-
lho de equipe que triunfa na
guerra. Náo é uma estrada rápida
pnra a vitoria, mas é a mali
rápida. Não é uma estrada bar»-

[ ta para a vitoria.

"Jamais deixarei de

usar Pa/molive por-

que à sua espuma

diferente devo a

suavidade e maciez

da minha pele..."

Diz SILVINHA MELLO
estrela de cinema e do ridio
e lecionaria di L. B. A.

Como manter a sua
pele sempre jovem e atraente!

— Use Palmolive para o rosto e para o banho!

A Srta. Silvinha Mello e milhões de mulheres
lindas em 72 países do mundo, além do Brasil,

preferem Palmolive, porque embeleza de ver-
dade. Palmolive tem uma espuma diferente,

porque é o único sabonete feito com os balsa-
micos azeites de oliva t de palma! A sua

espuma-creme penetra profundamente nos
poros e deixa a pele macia, suave e juvenil...

Seu perfume discreto e duradouro dá um
cheiro a limpo.. e beleza. Por isso, Palmolive é"

recomendado por 20.173 especialistas em belez*.NA UNIÃO ESTÁ A FORÇA...
E NA FORÇA O TRIUNFO I

SEM SAÚDE NÃO HÁ BELEZAI
"Recomendo

Palmolive no banho
diário pela sua pureza
e pelos efeitos bené-
ficos que exerce sobre
a pele."

Declara o
Dr. Antônio 8. Borges

Protminetttt Médico
io Ria it Jtntirt.

( '«

PALMOLIVE - embeleza dos pés à cabeça!

Fazer a barba diariamente é um dever social!
Apresentar-se, de quando em quando, com a barba por fa-
rer, é uma falta grave, que contribue para o insucesso na
vida social ou nos negócios. Fazer a barba todos os dias
é uma regra de "bom tom", absolutamente indispensável. Por
isso, barbeie-se em casa, todas as manhãs, com Gillette.
Gillette faz uma barba rápida, confortável e econômica,
evitando infecções no rosto. ^ •* e> eh .
Compre um aparelho Gillette 1»! iSá^ff Ê ã &

gSSdV d«.lte." Un Wrt*«. m'llflr.
rnnuval», !ns tnulpf rnmmlse» on"" "»
condulte dos opírntlons, I í»prlt d a-
btmdon du gouvern-mnH prndi.rit ce«

/^^^^^^^s3mI A0Í A 0DEm ^PEUCOMIGOlk ÚKCÚHQUIM-A M0DEITE,} \Á/jÊM^ V^^^^P^
^HiBí'.^^^^»»^ / M\MQUZMO Stl, MEU AMIGO! USANDO SEMPRE A GILLÍTTE! %MÊlm& ^^^Wy'
^^^^^^Ê^^^^^m WÊÊÊÊÊ&mÊÊ Ha / ,:í'N^Pa;'V""3SC 1 TS ' ""i  
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mm e GnimEi ganhei
DUAS JÓIAS DE UMA FEITAl
E, FRANCAMENTE, NÃO SEI

QUAL DELAS E A MAIS PERFEITA!
.""",".".'.'."."

Tech e use-o sempre com as
lâminas Gillette Azul, legítimas. C. Postal 1797 - Rio cie- Janeiro
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Sobre sondagens de paz, em geral
k

N_

[(Conclusão da 8.' pagina.)
'wlr d» guerra. De certo, a nu-
mania tem esse desejo, mas leso

I serve soa propósitos do Hltlcr,
iiesto momento. As consequen-
'cias militares do um tal passo
seriam negllgivels, para os ale-
mftes.

A força militar rumena tem
sido pulverizada em dois anos cie
guerra na Rússia. E' de duvidar
que a Rumanla seja capaz de re-
tirar da Rússia os restos de suas
divisões. Haveria vantagens para
a Alemanha se a Rumanla ficas-
bo a salvo da invasão e dos bom-
tmrdelos. E' a fonte de uma
grande parte do petróleo de Hi-
tler.

Num Bentldo político, a Ruma-
nla ficaria sendo, de qualquer
maneira, território ocupado pelos
nazistas. A Influencia alemã é
bastante forte para derribar qual-
quer governo que queira e para
reconhecer qualquer outro. E'

D» C. Econômica, compro de Jôlas e
m-rcrulnrias, m.smo vencidas, não ven-
da «cm conhecer minha oferta. Solução
rápida.. R Chile, 5, sob., s. 1 (Era
frente à G. Cruzeiro). Tel. 43.-8553,

Rádios Usados n fi o o o m-
prem, porque
t tolice;

comprem novo» e paguem suavo-
mente, cm 48 meses, com todas as
garantias e com direito a rima re-
Torma no final do pagamento. Ro-
sarlo, 164, sob. Tel. 4.1-2431. Dona
Esperança.

Impossível "libertar" a Ruma-
nla antes de serem derrotados os
exércitos alemães.

Mas, no campo diplomático, as
negociações sao vantajosas para
a Alemanha..Hitler sentiu-se de-
Uclado em instigar uma querela
entre a Polônia e a Unliio So-
viétlca, em torno da questão da
futura linha de fronteiras e do
tratamento dos oficiais poloneses
na Rússia.

Agora, espera criar outra dlspu-
ta, em torno da questão da Ru-
mania. Se as potências oclden-
tais aceitassem quaisquer ofertas
rumenas sem terem, previamen-
te, chegado a um acordo perfeito
com a Rússia, haveria novamen-
te uma brecha entre os aliados.

E, se começarmos a negociar
com governos fascistas e colabo-
raclonlstas, amoleceremos nossa
resoluçfio de não negociarmos
com Hitler nem com qualquer
representante de Hitler.

* * «
iodemos contar como certo que

teremos, por muitos meses, essa
esDecle de guerra política. Ha
questões que devem sempre ser
postas, toda vez que se lança-
rem sondagens de paz: partirão
essas sondagens de governos re-
almente Independentes ? Have-
rã absoluto acordo entro nós e
a Rússia ?

Sejamos cautelosos, para não
nos deixarmos seduzir por aqui-
Io que pode ser, na aparência,
um sucesso diplomático nosso.
As ofertas de paz de Hitler, di-
retas' ou Indiretas, sempre vie
ram cheias de armadilhas peri-
gosas.

A JOALHERIA CONFIANÇA
aguarda a visita de seus amigos o clientes em suas novas

instalações í\
RUA URUGUAIANA, 30.

RELÓGIOS — ARTIGOS PARA PRESENTES — JÓIAS.

Serviço rápido preferencial de Bagagens, Encomendas o Cargas
do porta a porta, entro

RIO — S. PA II 1.0 BELO HORIZONTE — JUIZ DE FORA —
E VICE-VERSA

Mantém o mesmo serviço nas estações da Linha Auxiliar,
bem como o Tráfego Mutuo do porta a porta com as agencias
da Companhia Mogiana de Transportes e da Lcopoldina Railway
(esta por intermédio da Agencia Pestana do Transportes). Breve-
mente será inaugurado o mesmo tráfego com a Companhia
Paulista do Transportes.

Incumbe-se da aquisição do passagens, leitus e poltronas,
cuja entrega faz a domicilio, imediatamente.

Encarrega-se ainda de :
a) Efetuar despachos ferroviários para qualquer estação da

Central.
b) Efetuar despachos ferroviários em tráfego mutuo ou

direto com outras Estradas de Ferro.
c) Retirar as bagagens e encomendas dos armazéns da

Estrada.
TARIFAS MÓDICAS

FUNCIONA AOS DOMINGOS E FERIADOS -.

Informações pelo* telefones :
Rio do Janeiro: Pedidos de Bilhetes, leitos ou poltronas e

coleta do bagagens: 43-4051 e 23-5280 — Encomendas: 43-4227 e
Í3-7001 — Cargas: 4:1-8:185 o 43-3823. Ou na Contadoria Geral do
Transportes, á rua Uruguaiana, n.» 25 - 2." andar, nesta Capital.

v;iw.i' aaroata

DEFENDA-SE//
« SCIENCIR IMPÕE UMfi MEDIDA RRDICRL OE

DEFESR 00 0R6nMSM0 CONTRR 05 TERRÍVEIS
SERMEN5 DE DOENÇftS FUNESTAS 0E QUE E VEM-
CUL0 A R6UR: SEMÜW ESTERILISANTE E'
EM TODOS 05 SENTIDOS 0 PERFEITO 0EFEN-
S0R 0R SUR SRÚDE. EXIJA VEU

SENÜN PRRR 0 SEU FILTRO PORQUE
i C0MPR0VR0RMENTE EFFICIENTE

NO EXTERMÍNIO DOS
MICRÓBIOS,

riu

Xadrez
4 de Julho de 1Ü43

N. 26 — N. 3 do 2." T. "S.
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Só no próximo domingo publicaremos
a soluçio do n. 24 In. 1 do T. S.)
o não hoje, como prometêramos. O
prazo de 20 dias término sábado. 10
do corrente.

TEMPORADA DE ELISKASES NO
1UO — As duas partidas individuais
entro Eliskases e Orlando Rogas, ter-
minaram: a primeira com a vitoria
de Eliskases e a segunda em empate.

A simultânea de Eliskases no TI-
Jucá Tênis Clube marcou uma expres-
slva demonstração enxadrlstlca. Jí-
gando o mestre contra 30 oponentrs,
obteve 22 vitorias, 5 empates IF. Vas-
concelos, P. Kempner, O, HüRUenln,
tenente T. Vasconcelos e dr. J. C.
Almeida Soares) e 3 derrotas (J. T.
Manglnl, Eça Gomes e dr. L. O. Tel-
xelra da Silvai.

Comemorando u passagem do seu
aniversário, a A. A. B. 13. promoveu
um torneio de xadrez, "Prova Luiz
Pedro Gomes", disputuda entre seus
sócios e cm turmas combinadas de
Jogadores de 1.» 2.» e 3.» categorias.
Venceu n prova, a dupla Jiubas No-
guelra e Nelson Salema.

Realizuu-se no dia 38, na Asso-
clacSo Brasileira de Xadrez (Clube
do Xndrez do Rio de Janeiro), a gran-
de assembléia geral para reforma dos
Estatutos o eleição da nova diretoria.
Os novos Estatutos foram aprovados,
observando-se o enquadramento dos
mesmos nas disposições do decreto que
oficializou os esportes. Foi eleito um
Conselho Deliberativo de 20 sócios cie-
tivos e este elegeu presidente do CXlíJ
o dr. João de Sousa Mendes, que por
seu turno designou para o Dep. de
Comunicações o dr. Lauro Demoro,
para o Dep. de Finanças o sr. Jofto
Manuel de Oliveira Gomes, para o
Dep Técnico o dr. Valtcr Osvaldo
Cruz e para o Dep. Social o sr. Qeral-
dino Isidoro da Silva.

A nova administração do Clube vai
promover varias competições de eranio
relevo, inclusive as partidas Individuais
dos seus mestres com Eliskases e si-
multaneas deste contra jogadores de
ia 21 e 3.» categorias.. Como estas
provas são exclusivas para os sócios,
os enxadristaa que ainda não perten-
cam ao grande grêmio xadrezlsta ca-
rioca devem associar-se quanto antes
ao mesmo para não perderem esta
ótima oportunidade-

3." Partida em Consulta
N. 14 — PARTIDA ESPANHOLA

E. Eliskases S. Mendes
R. Rocha

Almeida Soares V. Turchanlnow
1. P4E, P4R; 2. C3BR, C3BD; 3. B5C.

P3TD; 4. B4T, C3B; 5. 0-0, B2R; 6.
T1R, P4CD; 7. B3C, P3D; 8. P3B, 0-0;
9 P3D, C4TD; 10. B2B, P4B; 11. CD2D,
D2B; 12. C1B, T1R; 13. C3R, B3R; 14.
C5C P4D; lõ. PxP, BxP; lli. CxB,
CxC; 17. D5T, BxC; 18. BxB, C5BR;
19. BxC, PxB; 20. P4D, P3C; 21. DxPB,
DxD; 23. PxD, C5B; 23T P3CD, C4U;
24. TD1D, P4TD; 25. B4R, TD1B; 20.
P4CD, T2B; 27. B3D, T2B2U; 28. RIB,
PxP; 29. PxP, T1C; 30. B2B, P3B;
31. T0D, R2C; 32. B3C, T2BD; 33.
B6R, T2T; 34. B3C, T2BD; 35. T4R,
P4C; 38. P4TR, P3T; 37. P5T, T2R;
38. T(4R)4D, T(2R)lR;-39. T0R, TxT;
40. BxT, T1TD; 41. B3C, T2T; 43.
¦iüO. T2R; 43. B6R, T2BD; 44. TOC,
T2R; 45. B5D, C0D; 40. T7C, RIB; 47.
TxT, RxT; 48. P3T, R2D; 49. R2R,
C4R; 50. P3B, R2R; 51. R2D, P4B;
52. R3B, C2D; 53. R4D, C3B; 54. R5R,
CxP; 55. B6R, C2C; 58. BxP, C1R; 57.
E2B C2B; 58. B3C, C1R; 59. P4T,
C2E; 00. PxP, CxP; 01. B4B, abando-
nam.

4.a Partida em Consulta

O general Charles De Gaulie

N. 13rí>. SIST. DR. ALEKIIINE DO
G. D. (INV.)

Valter Cruz E. Eliskases
Acioly Borges
Osvaldo Marques A. Mendonça

1 P4BD, P3BD; 2. P4D, P4D; 3.
C3BR, C3B; 4. C3B, PxP; 5, P3R.
P4CD; G. P4TD, P5C; 7. C2T, P3R;
8 BxP, CD2D; 3. 0-0, B2C; 10. D2R,
P4B; 11. T1D, PXP; 13. CXPD, B4U;
13 B2D, BxC; 14. PXB, P4TD; 15.
C1B. 0-0; 16. C3D, C4D; 17. TD1B,
D2R; 18. B3R, TR1B; 19. B5CD, C2B;
20. E6B, BxB; 21. TxB, C4D; 22.
TtlDJlBD, TxT; 23. TxT, P4R; 24.
PxP, CXP; 25. B5B, CxT; 28. BxD,
C(4D)xB; 27. C5R, T1D; 28. CxC, CxC;
20. P3CR, P3C; 30. D5C, T3D; 31.
D5BD, T3R; 32. D5D. P4T; 33. R2C,
RIB; 34. RIB, R2R; 35.' P4B, P4B;
36. R2B, T3D; 37. D8C. T3R; 3B. D8TD,
R3D; 39. D0T, R4B; 40. D5C-|-, R3D;
41. R2C, R2B; 42. R3T, T3D; 43. D4B
(Secreto), R3C; 44. D5C-|-, R2B; 45.
D8B T3R; 48. D8B, R3D; 47. R2C,
R2B; 48. R2B, R2D; 49. D5B, RIR;
50. D6C, R2D; 51. D5B, RIR; 52.
D5D, R2R; 53. Í13B, T3D; 54. D5B,
I,'2D; 55. R3R, R2B; 56. D4B, R3C;
57. P4T. R2B; 58. P4C, PTxP; 59.
D7B-I-, R3C; 60. P5T, PxP; 01. DxPB,
P31; 02. D5C-|-, R2B; 63. D5C, T2T;
G4. P5B, P5T; 65. DxPC, . P0T; 60.
DCC, T2R-I-; 67. R2B, C5D; 68.
D3C-I-, R3B; 69. DxP, T2BR; 70.
DBT-1-, R4D; 71. P6B, C3B; 72. R2R,
C4R; 73. D2D -|-, R3R; 74. D8D, T2D,

Conclusão da 3a pagina)
le3 tanks, les mitrailleuses, les ca-
nons de torre et do marlne, et Ia
fournitude des munitions de calibre
convenable pour toutos les armes
írançaisos: bailes, obus, torpllles".

Quem era esse general De Gaulie?
Um rebelde, um Insurreto, quo há
multo pouco tempo era apenas um
coronel, mas enfim nada havendo de
melhor, 0 governo inglês trocou com
ele compromissos no dia 7 de agosto
de 1940. Por esse acordo, De Gaulie
era reconhecido pelo governo inglês
como o cheio de todos os franceses
que viessem a defender a causa
aliada.

E' certo quo nem sempre houve
inteligência c imaginação bastantes
da parte de muitas llguras dos go-
vemos aliados rara entenderem a
singular e difícil posição humana e
histórica do eonerul. Entretanto eie
era rijo e nunca cedeu uma linha.
Não poderia ceder uma Unha dos in-
teresses franceses quem como ele era
um rebelde, condenado à morte em
sua terra e tendo atravessado os
momentos tràelcos do bombardeio da
esquadra em Oran e mais tarde u
infâmia de Dakár onde o governador
(neste ponto do original está cortado,
decerto pela censura Inglesa, o no-
me do governador) fez metralhar
uma lancha com a bandeira branca
o na qual Ia o neto do marechal
Foch.

Ignoramos os sentimentos de De
Gaulie em relação A Inglaterra e
até que ponto ele admira o Reino-
Unido. Isso pouco importa porque
o motivo da sua luta foi a honra
da França. A honra, o bom senso
e o Interesse da França.

Uma coisa parece-me certa: o seu
gesto provocou menos adesões do que
so Imaginava. De Gaulie foi menos
secundado do que se supunha 4 prl-
melra' vista. O apoio que cie rece-
beu foi menos generoso do quo po-
derla ter sido. Milhares de franceses,
fora da França, não lhe deram uma
ndesão rvtmerosa. Ela veio devagar,
fragmentarlamento. com restrições e
a medida que a situação internado-
nal se mostrava mais favorável aos
aliados.

Do lado nC2 liados a ma vontade
contra De Gau 3 era partlcularmen-
te viva nos alti's círculos oficiais d»
América do. Norte; evldenc!ou-s«
quando da ocupação pelas forças
francesas livres das pequenas ilha»
de St Plerre e Mlquclon, culminando
quando do desembarque norte-amerU
cano na África do Norte. Al então
fl América negociou com Darlan, sciri
dúvida uma historia, que não ter-
minou com o assassinato do almlran-
te. Muitos franceses se sentiram mais
a vontade ao lado de Glraud e dn
gente- que formou 0 governo da Afrl-
ca do Norte que ao lado do D«
Gaulie. Por queí Muitos explicavam
que Glraud tinha outra tradição e
que o governo do Norte da África
tinha mais autoridade. Por que? Por
quo essa falta de generosidade com
o general De Gaulie ? E aqui vemo»
mais uma vez o estranho destino des-
«o homem que sempre teve de lutar
com a adversidade, a ma vontade doi
«eus chefes e companheiros, a me-
dlocrldade intelectual e sobretudo
moral dos ambientes em que viveu.
Quando ele, na hora trAglca, contl-
nuou a luta expondo com uma cia-

75. DxP, T7D--; 76. RIB, T8D --;
77. R3R, T7D--; 70. RIB, TBD --;
79. R2C, T7D --; 80. R3C, T6D --;
81. R4T (Secreto), RxP; 82. D6T --,
R4B; 83. D8B-I-, R5B; 84. D8B --;
ROR; 85. D5B -]-, T5D -|-; 86: R5C,
C0D; 87. D6B, CxP; 88. DIB -|-, T7D;
80. D5B-|-, T5D; 80. DIB-|-, T7D;
01. D5B-|-, T5D; 02. P5T, R8D; 93.
PGT, P6C; 94. P7T, T5T; 95. D5D-I-,
R0B; 96. D6B-|-, R6D; 97. D3BR --,
R7B; 08. D2C-|-, R6B; 09. DGB -j-,
R6D; 100. P8T-D, TxP; 101. DxT, C5B;
102. D3B-I-, R7B; 103. D4R-I-, R6B;
104. DIR-]-, R7B; 105. D4R -\-, RGB;
100. D1C, P7C; 107. Empato.

NOTA — Na partida n. 12, do • dia
20 p. p., o lanço 25 das brancas é 25.
TD1CR e nao como saiu.

Correspondência
ROBERTO Q. M. SANTOS (DF) —

Tem razão. Retificamos hojo a agra-
docemos.

REI DA MORTE (DF) — Lamenta-
mos sinceramente, mas ó das condi-
ções do concurso. Gostamos do saber
quem sfio nossos leitores e para cons-
tar nas nossas estatísticas. Aceitamos
com multo prazer sua continuidade
extra concurso.

TENENTE CARLOS STEPHAN (DF)
•— Somos realmente a pessoa que citou.
Gratos pela promessa do prosseguir
fiirme I

FELINO (DF) — A turma ostá au-
montando. Primeiro o "ex-Terrível",
depois o "Shero Khan", Zerdax, etc.,
e agora V. Estamos gostando...

CÂP. MARTINS PEREIRA (Valença),
ARNALDO FRANÇA (DF) — Ja expll-
camos como resolver o problema In-
verso. Ropotimos: No Inverso os bran-
cas Jogam e "obrigam" as pretas a
darem mate no número de lances exl-
gido. Ex. em 2 lances: Jogam as
brancas, respondem as pretas, do novo
Jogam as broncas o as pretas sSo
forçadas a derem mato no 3.° lanço.
Para os Inversos, devem mandar uma
linha do mate para prova do quo acer-
taram. Mais tarde, vamos explicar
varias modalidades sobre nomencla-
tura do problemas e como resolvê-los.

FARMACÊUTICO (DF) — Quem é
vivo sempre apareço I Nfio deixo de
analisar bem os problemas, pois serve
para compreender os temas.

DIVERSOS — Recebemos varias rett-
flcaçóes quo anotamos. Leiam o que
dizemos a Farmacêutico.

A. LAAN (DF) — E' preciso Indicar
o n. do problema • datar as rospostas
(soluçóes).

reza tão grande e uma lucidez tão
perfeita os seus motivos, muitos Jul-
liaram que falecia autoridade ao ge-
neral para tomar o bastão de coman-
tto das forças francesas livres. 3e
fosse Wçygand ou alguma torva • fl-
gura da capitulação o caso seria
diferente.. A próprio Inglaterra te-
ria preferido ver à frente dos íran-
cesos que continuavam a iftta outro
nome com maior responsabilidade.

Quem era esse General? Entretan-
to esse general era um grande téc-
nlco militar que com superior lnte-
ligencla e com toda a Insistência que
lhe era possível, dada a sua posl-
ção relativamente modesta, aponta-
ra, com antecedência, os erros da
organização militar francesa. Se ele
não foi ouvido, Isso não o deshonra
e sim aos que não o ouviram. Os
acontecimentos militares mostraram
a razão dos pontos de vista de De
Gaulie o séria miserável e mesqui-
nho esquecer hoje ou sub-esttmar
essas coisas. Mas o livro do gene-
ral, publicado em 1934, onde ele des-
creve ¦ a batalha moderna e o pa-
pel da '"visão couraçada, a Inefl-
ciência dus llnhus Imóveis, o renas-
cimento da guerra de movimento t
o papel supreme da aviação, foi se-
guldo de muitos outros trabalhos e
relatórios seus, sempre no mesmo
sentido. Ler hoje tais coisas é uni
prazer e uma surpresa Intelectual,
tão exatas vieram a se mostrar as
suas concepções gerais .e ainda os
detalhes dos seus pontos de vista.
Em plena guena, De Gaulie lançou
como podia, através de todos os ca-
nals possíveis, a sua suprema adver-
teTicia. Se nã0 foi escutado, diga-
mos mais uma vez, a mediocridade
é daqueles que não o escutaram, que
não foram capazes de simpatizar com
a verdade. Afinal De Gaulie, apll-
cando os seus pontos de vista, der-
rota os alemães em Laon e Abbo-
vlllé. Ao lado da vitoria do Rethel
essas são, talvez, as únicas vitorias
locais da França em 1940.

O eesto de De Gaulie, vindo para
a Inglaterra continuar a luta, se
prendo e se filia a gestos e atos seus
anteriores. A sua atitude era coe-
rente. Não se tratava de uma Im-
provlsação. Mas o certo é quo esse
general, antes da guerra, durante a
luta na França e após a queda da
França, sempre teve contra si a mi
vontade. Sempre o obstáculo. Nun-
ca um vento de popa generoso. E
se 4 certo quo os obstáculos são es-
timulos, multas vezes 6 também
oerto que a criatura humana precisa,
na vida, para se realizar plena-
mente e ser utll a si e sobretudo
aos outros, que venham ventos fa-
voravels.-Na ausência total de um
vento bom nenhum homem pode ser
perfeito. Na só adversidade ne-
nhuma alma, nenhuma inteligência
pode so desenvolver completamente
Uma falha ou outra marcará a per-
íonalldadc daquele quo da sua gen-
to nunca recebeu uma adesão ado-
quada e proporcional ao seu mérito.
O desenvolvimento de uma pessoa
humana 4 fruto de integrações va-
rladas, e ontre os condições do seu
íxlto está também a ação milagrosa
do amor dos Irmãos. E Isso tem fal-
tado ao general De Gaulie. Elo tem
merecido menos do que merece. E'
multo facll dizer 'quo alguém náo
tevo o dom de, por exemplo, me-
lhorar uma sociedade.. Isso pod»
acontecer. Mas também pode acon-
tecer que a culpa seja dn sócio-
dade, Incapaz de melhorar. E' mui-
to facll dlzor quo um chefe não teve
realinento qualidades de chefe. Mas
precisamos sempre meditar se a ln-
suficiência não era dos comandados.

Uma visão materialista ou clentt-
fica, como muitos gostariam de dl-
zer, não sentirá talvez assim. Mai
a vlsã0 que temos da vida 6 moral,
e acreditamos que ela é que está
certa. Dentro desse ponto do vista
é quo nos coibimos do dizer de pron-
to quo um Uder falhou porque lhe
faleceram as qualidades de lidei.
E' bem possível. No caso Do Gaulie
as Insuficiências não estavam do seu
lado, quando ele em vão conclamou
tantos chefes do Império. Lembra-
mo-nos aqui quo a Academia de Le-
trás da Fiança recusou sempro re-
ceber Mollére, o só depois do sua
morto ergueu-lhe um busto com a
inscrição: "Nado faltava t sua glo-
rio; nós é quo éramos deficientes".

Hoje sentimos que Do Gaullo não
Irá certamente levar o melhor nus
negociações com os outros chefes d»
França. E, se Já não o derrotaram
totalmente, ó porque, realmente, • o
general é duro de ceder. Para nós
se afigura entretanto misterioso que
uma maior simpatia pelo general Do
Gaullo não exista da parto do todos
os Ingleses e do tantas figuras do
alto mundo norte-americano. Ouve-
ta em Londres dizer, por exemplo:"O general Do Gaulie tem mais odlo
a Pétaln do que a Hitler; desoja
mais a derrota da gente do VIeliy
do quo a derrota da Alemonha".
Muitos do nós, quando ouvimos leso,
crescemos na nossa admiração- pelo
general. Porquo Isso é quo está cer-
to, Isso significa uma cólera sadia.
A honra é mais lmportanto do quo
a vitorio, e só a vitoria quo derl-
vor da honra será uma vitoria íe-
ounda a gloriosa.

WHITE HORSE WHISKY

WReal
old

Scotch

O general Do Oaulle sempre bo
colocou fora dessa equação de dl-
reite. e de esquerda, e nunca quis
se deixar enredar nesse dilema tão
falso o todavia tão atuante no
mundo de hoje, graças a adesão ln.
telectual que tanto deram a essa
idéia. Uma Idéia, mesmo falsa, age
desde que a conclencia se apodere
dela. Nesse dilema de direita e es-
querda querem enredar o general
De Gaulie e — parecerá Incrível —
se lê isso num Jornal de Londres,
o ainda a Justificativa do governo
de Vichy.

A propósito das negociações entre
Giraud e De Gaulie, escreve certo
Jornal : "Uma verdadeira união entre
Giraud e De Gaullo elucidaria, em
conseqüência, a espécie de equili-
brio ideológico que deverá resultar
da uma vitoria aliada, Seria um
ec.ullbrlo de tendência para o lado"popular" (De Gaulie, nas negocia,
çíes, tem estado sempre vencendo,
porque as idéias que o acompanham
estão multo mais em harmonia com
as aspirações dos aliados, que os
valores pelos quais Glraud se er-
gne), más sempre mantido pela ne-
civ-sidade da ordem, de disciplino,
acima de tudo de eficiência militar,
tanto quanto por um forte teutlmeh-
to entro as massas francesas, afim
do quo não possa voltar ás corrup.
ç0e3 e falsidades de 1039. Até a hora
dl escrevermos, o resultado das con-
versações cm Alger é desconhecido.
Com a renuncia de Peyrouton, pa-
reco haver um perigo multo real d«
quo uma perspectiva muito parcial
so possa apresentar. Poderá Isto tef
valor, ter curso na hora presente,
mas, no fim, gerará amargas desor.
dens na França."

Essa citaçáo, que náo queremos
comentar, esclarece contudo muita
colro. Se o esquerda tem procurado
cercar o general De Onulle, íorçtt *
convir quo ela tem sido moralmen-
te mais nobre do que a direita d»
Lrval, de Flandin e de tantos outro».

Na historia do França esse pais
tem se mostrado por vezes capaz d»
formar compacta o entuslastlcament»
ao lado de causas cruéis e injustas,
como na sobrehumana crueldade com
qii'; tratarnm Dreyfus para salvar a
honra do Estado-Malor Francês.
Pouca Importam as Inegáveis deflcl-
enclas de um Zola, por exemplo, •
a inconsistência de sua obra lltero-
rl«. No momento cm que ele defen-
deu uma nobre causa, foi nobre o
foi digno. Vergonha devem sentir
aqueles de outras agremiações qu«
ntto deram um representante que
adorlsso á causa Justo com o mesmo
élan e a mesma bravura.

Hojo em dia é multo freqüente
eícutar-se aqui que De Gaulie re»L
mento é um grande homem, mai
que a gente que o cerca é de ordem
Inferior. Isto não saberíamos julgar.
Não temos elementos. Mas se lsse
fosse verdade seria deplorável. Seria
melancólico Imaginar que os homens
de bem não o cercaram pressuroso-
mente, generosamente, nobremente, e
deixaram essa tarefo para os cana-
lha:.

DR. VIZEU BARBOSA
Clinica Módica — Doenças do Coração — Tratamento da HlpPr.
tensão — 'Radlosooplas - Eletroeardlogramas — Participa * mu,
«lança de seu consultório para a rim Santa I.uzla, 798 (Edltlcln
Duque de Caxias) - pavimento 17, Rala 1.701. Tel. 22-9271 _

Residência: Tel.s 27-5920.

CASA LUCAS
RUA MIGUEL COUTO N.« 34 — Tel. 23-3095.

MATERIAL, para instalações de força e luz. Cabos, Fiou,
Tubos, Chaves, etc.

MATERIAL ISOLANTE: Fios magnéticos, com isola-
mento de algodão, esmalte e seda, cadarços, cambric, fibra,
verniz isolante e ebonite.

ARTIGOS de iluminação e aquecimento:
Lustres, ferros de engomar, lâmpadas de mesa, plafoniers,

fogareiros, globos e ventiladores.

D. R. MOURA & CIA.

ÀMAHHÂ
A RKO Radio apresenta

«

Ginger Rogers - Cary Grani
EM

"ERA UMA LUA DE MEL"
'(Impr. atá 10 anos)

Nac: Cinedia Jornal V. 4 n.é 14

MAGROS E FRACOS

VANADIOL
E Indicado nos casos de fraquèaa, palidez, magrena « fastio, por-
que em sua fórmula entram substancias tais como» Vanalato de
sódio, Licitina, Glícero-fosfatos, pepsina, nos de cola, ete, de açfto
pronta e eficaz nos casos de fraqueza e nenrastenia. VANADIOL
è indicado para homens, mulheres e moças, sendo sua fórmula «o»
nhocida pelos grandes médicos e está licenciada pela Saúde Pública,

<6r w

FpNE:47.1K-<t - ,ÜZ^^SferSP"(O &* pone: 42.9020 Jgfè&&,§

li^S^^ ^^^^^—'^a»>. .wiiiig^ A éKBfe m MBÉ^^PR

1 :|P^&'':%?^^^^^^^^^^Ék; John Pcryne Victor Matura f I

BK^teS W&ALTAm
HilSk "«^SSSIeIW!^ MÊS -Fooru<w? sbrenapg kAnn

l^pljfc^ ^i/íâLKsSl^ 194,3

OOíiírA TIDAriCklTETC O C 4 % ^^^^^l^r^^WI m\\\l W J* WW jP-



Pág. Cinco DIÁRIO DE NOTICIAS DOMINGO, 4 DE JULHO DE lfl43

Registro bibliográfico
r^vrn DB GUERRA — ANTOINE

,J>SSwSoS»í - A Cia. Edl-
#E Narlonal acaba do publicar um
3t°ta Sé, livro do aviador Antolna
l'n,et|»lS?Bxúpery, que foi traduzido
l^„Sír Monteiro Lobato, Referlmo-¦"•?. VpB0to de Guerra", onde aquele

' ? nm tons de uma extraordinária
'," mktíc dade. conta como so deram
l"Z mo» combates aéreo* na Fran-
'» '';™d« capitulação. SalntJExu-
!í , .11» aos seus conhecimentos léc-

,'í "inRular.» 
predicados de escritor

|1CC5 tornam ,. «eus Uvioi disputa,
_ N.

I"mOITB SEM LUA - JOHN STElN-
¦ JJS¦ _ Ainda em traduçfio de Mon-
I f.|ro tobíto, a Cia. Editora Nacional.
I 1 Mr, Paulo, vtm de dar a publlci-
ii,1 « admirável trabalho da pena
15! John Stelnbeck, vitorioso autor de
línncmlos errantes", e de tantos cm-

»«, «ucmío. de livraria e do cinema.
£„ ,, lua", também aborda to.
II Ac guerra, singularmente trata-

| Ç*" «oi um dos mnls dramáticos es-
irltorcu liodlernos. - N. •

TOXKM1A UXPLICADA - Em tra-
íMlodo nr. Euclldes Machado, a Edl-
Sl-ran-Americana vem de apresen-

,»l público uma obra de J. H.
{?,,,,, ii, D. - "Toxemia Explica-

r .-¦' U verdadeira Interpretação da
!.«« dss doenças). O livro, muito dl-
fundido ii"» Estados Unidos, visa en-
•liar an povo a gozar saúde, a aca-
!..' com o medo. o frenesi e a ma-
jila popular de andar à cata de su-

postos cn-»s- — N-
I It- GltAND MEAULNES — A Amerle-

»jú nrosseguindo na obra de divul-
f,«íò entre nór,, dos móis expressivos
triM'!'¦ • '!n literatura francesa, vem

aí» rfnr i publicidade um romance de
* a«v,- Pournier - "Le Orand Meaul-

Ji,'" - rirtü como dos melhores das
modernas iotrns gaulesas. O editor Max
Si.chcr continua, assim, a prestar va-
lloso serviço à literatura francesa e ao
rrfibllco lrdor da América do Sul, por
Suini repúblicas circulam os livros
franceses, »al<1<» oiTprcloj brasileiros.
"*I 'AIOLON — A Amerle Edlt. acaba

Flambcm de '•ditar mais um livro do Ed-
monrl Rostand no original: "L.'alglon",
hlftorla «lo pequeno Rei de Roma, ob-
tem dos pensiuHtntos e das preocupa-
córs de N.ipoleilo em Santa Helena,
«l/alslon", Juntamente com "Cyrano
de Bergerac" desfruta de ampla fama,
Kjndo niiislderadn o livro que mais con-
trlbiii" para a gloria de Rostnnd. — N.

ANA KARENINA — Romance de Leon
To|sl„l _ ppniçetti, 1B13 — Os Irmãos
ponsctti vôm de apresentar "Ana Ka-
renlna". de Leon Tolstol, — romance
ias mnls lidos no mundo, onde as pai-
xJc.í tumultuam e esmagam os perso-
nagens Em "Ana Karenina" estA sim-
bnlizn.líi a mulher aristocrática da ve-
|lin Ruísia, vlvondo uma existência ar-

I tlflclosa * inútil, presa de desenganos
I íatals e vitima de uma sociedade inca-
| pi?, de encarar a vida longe do cenário

m»ni':<>=n e Irreal. — N.
NOS BASTIDORES DA PUBLICIDADE

I - O sr. Ari Kerner, conhecido autor
% Ae peças teatrais e de músiens que

olrançaram sucesso, vem de publicar
B"No.' bastidores da publicidade", livro

do isn paginas, nas quais, com facl-
Hnnde de estilo, trata da publicidade
ttruvós dos tempos: sua origem e aua
Influencia na política, no comercio, na

¦ irtf etc. Ha um capitulo dedicado a
I filosofia da publicidade, que rrerece"leitura ntenclo-a. — N.

CAUTELAS
(ea. Caixa, compro, mesmo cau-
«tonada* ou vencidas. Pago o

Justo valor. Avaliarão grátis. Edl-
(loto Ouvidor, 169 — 7." andar,
fala 703 — Tel. 43-G73G.

JARDIM DE ÉDIPO]
VI Torneio Trimestral

(30 de maio a 29 de agosto)
940 — Enigma Tipográfico

(A. PAGUPER)

O VALOR DA HISTORIA LITERÁRIA

OFiroe

¦

r

AJAX (Rio)

Novíssimas
941—"Na guerra1' até "na cabeça" ha "material bélico" 2—2

PLÍNIO CUNHA (Rio)
942—"Homem na guerra química" fica "esperto" 1—2

ALAO (Rio)
ÍM3—"No inferno" a "deusa" fez uma "pausa" 2—1

H. IRAPUAN DA SILVA (Rio)

944 — Logogrifo
Em "velha cidade asiática" —3—1
usava-se a "vestimenta" 2—4—15
que nao era nada pratica.
Agora que usa "Minlr a",
o povo mudou do tática. ...„„ .„, .LUZIL (Rio)

945 — Terno por sílabas
(Ao oap. Odnagerdoc, em retribuição)

So tiveres a "boa ventura" de encontrar nalgum "volume antigo"
o nome desta "ave", declíraráR, na certa, ente terno.

AL-AIAM (Niterói)

Casais
940—o "peixe" sobe na "árvore"—í

947—A droga é dissimulação—2
JORGE SOARES MARQUES (Rio)

Sincopadas
948—E' "eloqüente" esta "cançáo popular"—3—2

DARCI VIGIER (Rio)
949—"Tolo" é todo aquele que so diz "mentira"—3—2

CAMILO DE SOUSA (Rio)
950—Tirei da "palmeira" esta gordura 3—2

GANGA II (Rio)

Mefistofélicas
951—Ao entregar a "sopeira" qulu ser "engraçado" e fui "rtescor-

t„z"_2_3- (4) ZELITO 
(R16)

952—O "nnrvo" usa na "cabeça" um "tecido de seda" 2—2 (11)H20 (Rio)

Invertida por letras
953—Quo "sorte" ter encontrado a "planta" 1 4MARTACAM (Rio)

*** Toda correspondência devo ser enviada a LUDOVICO.

(Conclusão dn 1.* pagina)
zado, em qualquer extensão, nós
vamos encontrar entre nos um
gênero que vai sendo praticado
com multa felicidade por alguns
críticos e historiadores literários.
Trata-se da biografia literária.
Um livro, por exemplo, como o
do sr. Edgar Cavalheiro sobre
Fagundes Varela, ou o de Lúcia
Miguel Pereira sobre Machado de
Assiz, sao exemplos magníficos
do gênero.

A historia literária, aqui, che-
gh ao máximo do concretização
« procura reconstituir a perso-
unlldade viva do autor enquanto
autor, Isto é, cm função da obra
realizada. Não é a visão do ho-
Diem em si, mas do homem que
fc» aquela obra, e que, para
is-so, viveu tais ou quais vlclssl-
tudés, teve esta ou aquela orl-
gftm e uma certa e determinada
formnção. A mistura de perso-
utilidade com a obra nas blo-
grafias literárias é multo íecun-
da para a compreensão de nm-
bas, e é singularmente propicia
aquela função de imprimir nova
atualidade ás criações literárias,
a que nos referimos anterior-
mente.

Esse tipo (le estudo norte tra-
zer grandes esclarecimentos so-
bre muitos problemas literários
e modificar muitos preconceitos
que ás vezes se fixam na ccyn.
preensáo do certos casos üte-
rarios. Lembro-me desse vlgo-
roso livro de Mauelair, sobro
Edgard Poo, que nos mostrou
cristalinamciito, contra tudo o
que era corrente até ali, que a
obra do extranho poeta é feita
de equilíbrio, e de lucidez, cal-
culada nos seus menores deta-
lhes, fruto do uma poderosa ln-
tellgeneia, o não a fermenta-
çflo do um cérebro doente.

Esse gosto pela biografia dos
escritores, quo está. aparecen-

mt*

do entro nós correspohde, na
turalmente, a um movimento de
fora. Quem mio so lembra de
que. o livro de Ludwig sobre
Goethe, apesar de um tanto pro-
lixo a lento, torna acessível,
imprimindo-lhe um novo sa-
bor, a sua poesia lírica, pela
aproximação sistemática dos
poemas com os acontecimentos
que lhes deram origem? A vi-
da torna-se poética, pelo há-
blto de transpor em poesla °
acontecimento, vivido, e o poe-
ma adquire todo o seu valor
vital .'quando se tem presente a
realidade, historia do quo ele
é a transposição. Poesia e ver-
dade revelavam-se, realmente, so-
gundo a concepção do próprio
Goethe, como as duas faces de
uma realidade única e as duas
esferas passam a se iiiterpane-
trar, numa evidente intensifica-
çfl.0 do ambas.

A nossa historia literária, tor-
nando.se cada vez mais concien-
te dos métodos a adotar, deve
estar procupta para atender a
uma exigência do momento. Há
uma espécie de volta no pas-
sado, que parece exprimir uma

parada para refletir o assimi-
lar, afim de se iniciar uma nova
fase na nossa vida Intelectual.
Nas vésperas de uma amplia-
ção do nossa conclencia litera.
ria e como uma conseqüência
dela, sentimos a necessidade de
nos apropriar; vitalmente, da-

quilo que já fizemos. Precisa-
mos djgerir o passado, nessa
criso de maturidade.

UVR03 RECEBIDOS: Edmond Ros.
tand, "L'Alglon", Amerlo-Edlt.; Alan
Fournier. "Lo Grand MCaulnes .
Amcrlc-Edlt.; Emlle Zola, "ThéréS»
Raquln". Amorlc-Eflit.: Gilberto Prcl-
ro "Problemas Brnsllciros de Antro-
pologlti", Casa do Estudante do Bra-

sil; Loonor Teles, "Porteira Vo.ha1 ,
ALBA- Max Werner, "A Batalha pelo
Domínio do Mundo", Editora Ocea.
no Limitada; Lúcia Miguel Pereira,
"A Vida de Gonçalves Dla.s", Llv.
Josó Olímpio; Trotsky, -'Minha vi-

da" Llv. José Olímpio; Cicgorlo de
Matos, "Obras completas"; Ovldlu,
"Obras completas"; Fagundes Vare-
Ia "Ofiras completos"; Luiz Amador
sànchra, "Colombo", Edições cullu-
ra, São Puulo.

REMESSA DE LIVROS: Rua Bue-
nos Aires, 20-A, 4.o andar.

CONSULTÓRIO
DO

DR. OTÁVIO DE ANDRADE
CLÍNICA GINECOLóGICA E PARTOS

RUA ASSEMBI.fiA, 115, 5» ANDAR <!8 ãn 17 borai)
TELEFONES ; 22-1501 e !i7-3i59.

CONTRA GRIPPES
e RESFRIADOS!

Use HÂGRSPPE
Í)K ÁDÒLPHO VASCONCHI.I.OS

aawi"r.

DRA. ELENA COELHO
HEMORRÓIDAS — GINECOLOGIA

SEM OPKRAOÀO
Av. Grnça Aranlm. 32(i. 10." and. T»-I. 22-<i412. Das -ial fts 17 lis.

S. DISSIA COMPRAR UM RftDIO
O MAIS VARIADO SORTIMENTO ENCON-

TRA-SE NA

CASA MARTINHO
Eletrolas ultra-modernas

VENDAS À VISTA E A PRAZO
CONSERTOS GARANTIDOS

5 _ Av. Rio Branco — 5. — Tel. 43-0732.

,1

AVISO ..
MAnCELLE Df PARIS

Tem a honra de informar a sua elegante clientela, que, por motivo

de ampliação vai transferir este mês sua Casa de Modas da Kua

fínncalves Dias, para seus luxuosos salões da Rua Tucumã, ao lado do

Edifício Guinle, esquinha da Rua Senador Vergueiro, 55, térreo.

MARCELLE DE PARIS
Iniciou a real e sensacional liquidação de todo o seu estoque, DU-

RANTE 2 SEMANAS APENAS, diariamente a ^partir das 10 HORAS

DA MANHA.
ALGUNS PREÇOS

MANTEAUX — Lindas lãs todas as cores da moda, do _ valor-te Cr^

200,00 a 400,00 — serão liquidados desde  CrJfll lüü,üü

MANTEAUX — Habillé com peles, esporte e viagem, lind4>s/a^si1"
valor de Crf 500,00 a 900,00 - serão liquidados desde Cr$ 300,00

Lindos Ülléurs fantasia, esporte e clássicos em lã e seda do valor do Cr?

250,00 a 600,00 — a partir  Críjj» 1Í>U,UU

VESTIDOS - Lindos modelos, em lã e seda estampado e liso, 
^Vator

de Cr$ 150,00 a 600,00 — serão liquidados desde.. Cr!jj> yt»,UU

CASAQUINIIOS - De lã em todas as cores da moda, 
^valor 

de, Cr|

200,00 a 350,00 — serão liquidados desde  Crífi» 10U,UU

BLUSAS, SAIAS E CALÇAS - Em seda, esporte em diversas 
^<^ ^

valor de Cr$ 50,00 a 100,00 — desde  Cr$ ZO,00

CHAPÉUS - Modelos do valor de Crf 100,00 a 250,00, serão ÜM^ados
desde  Cr$ 30,00

SUA GONÇALVES DIAS. 39 t 1. AND. (ELEVADOR)
EM FRENTE À COLOMBO

NOTA : MARCELLE DE PARIS liquidará também, alem do «,i estoque, todas a»

suas atuais instalações, vitrines, moveis, balcões, utensílios, etc.

EDIFÍCIO "ÁGUAS FÉRREAS li

RUA DAS LARANJEIRAS, 550

Amplos apartamentos •
3 quartos • 2 salas • Todo
conforto moderno • A partir
de Cr$. 220.000,00 • Cons-
trução adiantada • Parque com
5.000 m2 • Recuo de 70 ms. •
Clima de montanha • Bairro
aristocrático • Ônibus à porta
(fim de Unha) • Colégios pró-
ximos (Sion - Sacré-Coeur) •
Garage do condomínio • Água
nascente • Vista para a mon-
tanha e mar • Sala' para
crianças • Salão social.

VENDEDORES AUTORIZADOS

GASTÀO MACIEL
ARNALDO WR1GHT
LINCOLN MACHADO

Coimo Velho

Bico da Roinlia •

mm —l lii'

i (, ^^S?2

<\ t H„,n> liifait|iM«l<S j\ .flpj

Vfír]r, r\r, tt.yr >itfo
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PROJETO E CONSTRUÇÃO:
EMPREZA TÉCNICA CONSTRUTORA LT

ARQUITETO: - MARIO M. PINTO

PROPRIEDADE E VENDAS:

DÃ.

CO F
,-^Mh

\: I Vk

RUA DA QUITANDA,
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UMA VIDA E UM EPISÓDIO

Comece, hoje mesmo,
4 Ki<tr C«/«. íiwí
m<?oí íf rio semp realvo
de admiração geral!
Veja estes noi es tom:

BURGUNDY
LOLlfrOP
RIOT
RUM PUS
"BLACK Ria
RUBI
ROSA ANTIGO

SUGAR PLUM
E GINGERBREAD

Os tons mais modernos!

Para dar uma nota alegre e festi-
va às suas unhas — e para estar
sempre à altura da ocasião — use
estes novíssimos e caprichosos tons
do Esmalte Salon Cutex.
*Sue,ar Plum» — um vistoso ver-
melho-ameixa que favorece a mão
fina e faz as suas mãos parecerem
mais finas e delicadas... *Ginger-
bread» — uma das mais notáveis
tonalidades do Esmalte Cutex,
com um suave toque marrom...
E não esqueça o tom «Sheer Na-
tural» — de todos ja produzidos
até hoje, é o que mais se aproxima
do verdadeiro tom natural.
Há, ainda, outros variadíssimos
tons Cutex para satisfazer todos os
gostos e, para dar às unhas um
toque de distinção e elegância.

A profundidade dos sen-
timentos numanos sempre
encontra correspondência
nos corações. Quaisquer que
sejam as circunstancias que
envolvam um sofrimento, a
sinceridade dessa dor sem-
pre repercute noutras sen-
tibllidades.

Ninguém se emociona já
com a vida das princesas
ae antigos tronos aosoiu-
tistas apenas porque se
trate ae princesas, ureio
mesmo que as princesas que
nâo passam de personagens
de ficção encontram mais
simpatias, por parte das
leitoras de suaves romances
para "Menina e Moça", do
que as figuras de carne e
osso das antigas aristocra-
cias despojadas de poder.

Mas, se uma princesa,
ainda que elemento de uma
família francamente oaio-
sa, conta as suas penas, le-
gitimas aores de um co-
ração feminino, pode ins-
pirar ternura.

Urna grã-duquesa russa
narra a sua historia, o pro-
cesso de sua educação, as
figuras que a cercavam, os
fatos que abalaram o mun-
do, a tragédia em que su-
cumbiu a sua família — a
famüia imperial russa. E,
severo como seja o julga-
mento merecido por essd
famüia, a gente chega ás
ultimas paginas aas Me-

morias da grã-duquesa Ma-
ria com uma certa emoção.

Aliás, nesse ponto, já es-
tamos francamente incn-
nados c transferir a herói-
na para a irrelaidade, a
moiaura ae um oeio ro-
mance. Na verdade, porem,
é que, bem real e viva, de-
pois da dramática evasão
do território da sua pátria,
dirigiu um atelier de bor-
dados em Paris; veio de-
pois para os Estados Uni-
dos, onde escreve, faz con-
ferencias, como informa
André Maurois no prefacio
da autobiografia. E malst
"Embora tenha perdido tudo
o que possuia e chore a per-
da de todos os entes que
amava, conserva um gosto
vibrante e sadio pela vida.
— Minha educação conti-
nua — diz ela: E, quando,
pela janela de seu aparta-
mento, contempla as inter-
mlnaveis filas de veículos,
as luzes rubras e verdes da
avenida e os gigantescos
arranha-céus de Nova York,
assalta-a, por vezes, a im-
pressão de que o tempo ê
algo irreal e que aquela in-
fancia principesca, passada
num palácio moscovita, nâo
passou ae um conto de
fadas".

outra figura feminina
conta, nâo uma vida, mas
um episódio, o último epi-
sódio — a morte de uma
grande figura daquela mes-
ma revolução que produziu
os sofrimentos da grã-ãu-

quesa. Refiro-me, sem tê-lo
escolhido com qualquer in-
tenção de confronto, ao
artigo com que a viuva de
Trotslcy completa o livro
"Minha Vida", deixado por
seu marido. Disse o roman-
clsta José Lins do Rego que
a primeira parte dessas
memórias 6 um dos mais
belos romances que já leu.
E é mesmo admirável a des-
crlção da vida rural de um
pedaço da Rússia, contida
naquelas páginas.

Mas Trotslcy foi assassl-
nado. E sua mulher conta
como se passou tudo. O
momento em que ela ouviu
o grito terrível, alucinante.
O inesperado e a gravidade
com que ele lhe disse ao ser
socorrido:

— Natacha, amo-te... E
mais tarde, no hospital: "A

cabeça inclinou-se sobre o
ombro, os braços caíram,
como na "Descida da Cruz"
de Ticiano, a coroa de es-
pinhos representada pelas
ataâuras. Os traços do ros-
to guardavam a sua pureza
s altivez. Parecia mesmo
que ele ia se levantar e tor-
nar-se outra vez senhor de
si mesmo. Mas o ferimento
tra muito profundo. O des-
pertar tâo esperado nâo se
produziu. Nâo mais se ou-
viria uma só das suas pa-
lavras. Tudo estava aca-
bado. Ele não está mais no
mundo".

Doem do mesmo modo as
dores humanas.

VIVIAN
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Para um jantar de cerimonia todas as origmalidades sao acei-

tas. Este lindo chapéu em lamê-brocado em vermelho e ouro

velho, é de grande efeito. A blusa que o acompanha também

é do mesmo material
f
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CREME

ADSTRINGENTE

Madame, sua cutis é áspera e oleosa?... Seus poros esta'o

dilatados? Os tecidos de seu pescoço estão Hacidos,

com marcas e linhas profundas?
Então, use todas as noites b maravilhoso "Creme Adstringente"

de Elizabeth Arden. fie clareará sua cutis, dando-lhe

nova expressão e vida. Fechará os poros e suavisará as

marcas do pescoço, dando ao seu rosto, uma aparência

firme e avelurtada.
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Botafogo x Fluminense, a im-
portante pugna de hoje, em

General Severiano luturaiutihln
Rio rie Janeiro, Domingo, 4 de Julho de 1943

O S. Paulo atuará
desfalcado

8. PAULO, S (Asaprcss) — Por
maiores qua fossem os esforços
dos médicos sampaullnos, no sen-
tido de colocar Sastre e Zezê
Procopio em condições de disputar
o Jogo corn o S. P-. R., náo será
de todo possível ao Sao Paulo
contar com esses destacados ele-
mentos, que serão substituídos,
respectivamente, por Teixelrtnha
e Hélio.

ittv icfos no Estádio da Gávea
Rubros e rubro-negros empenhar-se-ão, esta tarde, em animada peleja

..... — **¦ 5 __ ai I Ifr.a ««%*»• A n 1*1 %a + n f*A HATV1 l*tl TI ¦-

Dois

PROMETE O MADUREIRA
LUTAR COM ARDOR

Todavia, o São Cristóvão apresenta-se
como favorito da pugna

¦^ r,"""- -^T1 .* T - """ " " — * *~~ "TT

Espinelli e Bloró, defensores cio tricolor
Desde que o futebol so Implan-

fim nesta capital que os Jogos
entrw Fluminense e Botafogo cons-
tltuem unia das maiores atra-
çftes do cartaz esportivo, risse
t n mais antigo "clássico" do
r«:ir.bril metropolitano e, como tal.
<l"?pertR sempre grande interesse
rm soio, da. torcida, que se dlvi-
«le, cheia de entusiasmo em suas
kih ni''estações partidárias.

o Jugo desta tarde, mau gra-
an as duas derrotas consecútl-
van experimentadas pelo Botafó-
go, talvez por Isto mesmo, de.
verá ser empolgante. Os alvl.
negioí possuem uma equipe res-
peltavel» uni tanto desarticula-

Profissionais do Bo-
tafogo para a 2." Di-
visão de Amadores

O Botafogo, a exenlplo cio Flu-
ni:riense e do América, remeteu a
F. M. F. e esta encaminhou &
'". B. D. uma relação de profis-
Kionats menores de 26 anos, quo
deverão ser incluídos nos Jogos
da divlsflf» de Asplrrhnte» 12."
Divisão de Amadores). Os Joga-
dores sao: Garrido, Ari, Danilo,
Ivà, Zarci, Hefio, Lula, Geninho,
Heleno, Bolinha e Reginaldo.

UMA PROVIDENCIA
DA C. B. D.

A C. B. D. oficiou ontem a
í. M. F., tomando geral a. 11-
r,enc,a aos clubes para a inclusão
de profissionais menores de 2b
anos na 2." Divisão de Amadores.

Gasa de Saúde da Gavoa
Doenças Nervosas — Curas rt» "'•
pouso — Dietas — InsUlíiçõris
."paradas - Tratamentos modernos

AiflJloncin mécttca permanente
Camioncto para condução de

médicos e visitantes - Dlarla :
( r$ in.nn em quarto separado -
listrada da fiavea, 151 Tílí

,--:,l:'n c 47-2K40 - Diretor :
Dr Burno rie Andrade

üa (/'-.m a ausência de Santama-
ria, mas, sempre, ivrigosa. O Flu.
mlncnre, seu velho antagonista,
certamente não desconhece a ca-
paridade, de luta de seu adver-
Haiio desta tarde p, se quizer
evitar uni desfecho desagradável
pnra a sua marcha, no campeona-
to, lera de se desdobrar multo,
tnailt.endo-se numa mobilidade
cons,ante, sem recorrei no velho
erro de "cair na defesa", recurso
Invariavelmente fatal, principal
mente quando posto em prática
diante de um quadro da envei.
gaçlura do que apresentará o Bo-
tafogo.

A partida devera ter muita mo-
clmentação, sendo arriscado quai'
quer prognóstico.

QUADROS PROVAVEl S
BOTAFOGO — Aimoré; Calei-
ra e Danilo; Ivan, Diaz e

Zarci; Afonslnho, Pascoal, Hele-
no, Gonzalez e Pirica.

FLUMINENSE — Gijo; Norl-
vai e Renganeschi; Biorô, Es-
pinelll o Afonso; Amorim, P,us-
no, Maracaí, Nunes e Carreiro.

Com a soberba vitoria coriquts-
tada sobre o Botafogo, o Amérl-
ca passou a constituir objeto das
atenqões da torcida. Tendo so-
frido a. perda do dois pontos, por
haver empatado com o Ban<rú e
Madure! ra, rehábiljtou-se diante
dos alvl.negros. Quanto ao Fia-
mengo, também invicto no cam-
peonato, venceu o Madurelra,
Botafogo e Canto do Rio, com
o que revelou as condições reais
de sua equipe neste certame, dls-
posto a ocupar uma. colocação
que lhe permita repetir a faça-
nha do 42. \

Ha muito tempo que os rubro-
negros alimentam a esperança de

alcançar um bl.campeonato, po-
rem ainda é cedo para se fa-
ser qualquer prognóstico do pro-

vavel campeão. Em todo o caso,
.o título será obtido por aquela
que mantiver, durante todo o cer-
tame, a mesma fibra, a mesma
homogeneidade, o mesmo nível
técnico.

Embora favorito, o Flamengo
tora no América um adversário
perigoso pelo seu entusiasmo.

Nada resolvido ainda
sobre a futura direto-

ria do Fluminense
Tendo sido publicado que o sr. Gas.

tfio Soares de Moura Filho seria
Um do; futuros vice.presidem es (lo
) lumincnse Futebol Clube, na ges-
tfto do sr. Arnaldo Guinle. procuramos
saber se outros nomes j,'i havinm sido
indicativa também para a futura dl-
retoria. Ao que apurou a nossa repor-
tagem, porem, carecem de fundamento
as noticias até agora divulgadas, por-
que nada deliberou ainda o sr. Ar-
r.p.lrto Guinle acerca rios nomes que rie-
verAo compor a diretoria quo ele, pro-
ximamente, presidirá.
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Mas, como contará com a. van-
tagem do campo, naturalmente
tirará partido dessa circunstan-
cia.

QUADROS PROVÁVEIS
FLAMENGO  Jurandir; Do-

mingos e Nerwton; Blguâ, Volan-
ta e Jaime; Nilo, Zizlnho, Pirl-
lo, Tlão e Vevô.

AM&RICA — Valter; Osni e Grl-
ta; Oscar, Guimarães a Laxlxa;
Jorginho, Lima, César, Maneco a
Esquerdinha.

O Vasco atuará, hoje,
em Teresópolis

O quadro misto, do Vasco, joga-
rá hoje, em Teresópolis, onde en-
frentará a seleção local.

Dirigirá o Interessante cotejo
interestadual o árbitro pernambu-
cano Palmeira.
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O trio final ão conjunto alvo
O prello que aa ferirá no cam.

po da rua Figueira de Melo, en-
tra o clube local • o Madurei-
ra, poderá oferecer lances do ln-
teresae, dado o espirito comba-
tivo dos tricolores suburbanos que,
ainda domingo último, ameaça-
ram seriamente o Fluminense.

Indubitavelmente, oa condições
ao S. Cristová» «5o «excelente» e

Volante, cenlro-medio do rubro-negre

O VASCO DEFENDERÁ A SUA INVENCI
BILIDADE CONTRA O OLARIA

América x Flamengo, o segundo cotejo da rodada amadorista de hoje

EQUILÍBRIO NO JOGO
DA RUA FERRER

Bangú e Bonsucesso# face a face,
em busca do triunfo

A rodada amadorista de hoje reúne
inúmeras pelejas, destacando-so em
primeiro plano o-: .Ioros Olaria x Vas-
co e America x Flamengo.

Os vasoalnos, que estão invictos, cor-
rerao serio perigo no gramado dos
defensores alvi-azues. Também o onze
rubro pode surpreender os rubro-nc-
gros.

Autoridade.-, designadas pela F.M.F.
1.» DIVISÃO

América F. C. x C. R. Flamengo —
Campo do América F. C. — 3.o Di-
visão — às 14.15 horas —- Juizes de
linha — .lorse J. Glaiiordoll e .Tt.rge
M Freire. 1.» Divisão — às 15.30
horas — Juizes de linba — Acácia

EM NITERÓI
Vascímw e mta.©ien

Neves e Antônio Mlülloni. Juiz Azilar
Costa.
ma — Campo do Olaria A. C. — Ett.
de Olaria. — 3.» Divisão — às 14,15
horas — Juizes de linha — Tomaz
Fernandes Júnior e Vicente Gentil.
— l.a Divisão — às 15,30 horas — Jui-
zes de linha — Vitorio Tempone e Je-
rônimo F. Goulart. Juiz: Antonlo Me-
nesos.

Mndtireira A. C. x S. Cristóvão F.
R. — Campo do Mídureira A. C. —
3.a Divisão — Juizes de linha — Car-
los Coelho e Carlos Silva Matos —
às 14.15 horas, l.a Divisão — às 15.30
horas — Juizes de linha — Derval
BrandSo e Edmundo R. Ferreira. Juia:
Arado Baltazar.

Bonsucesso F. C. x Banjü A. C. —
Campo do Bprisueesse, F. C. — 3.a Dl-
visão — às 14.15 horas — Juizes rie
linha — Agostinho Batista e A'frE>do
O. Freitas, l.a Divisão — às 15.30 ho-
ras — Juizes de linha — Álvaro Nu-

ses »se»ao

O Vasco
em Niterói
adversário
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Dr. Enrico C©sta

da Gama terá, boje.
o Canto_ do Rio por

O j'^go, conquanto
sem grande interesse para a co-
locação dos principais concorren-
trs .promete ser rehhldamente
disputado.

Os vasoalnos foram Infelizes
diante do S. Cristóvão, tendo
perdido em i-onsequencla de um
"goa.l" feito em impedimento
pelo advernano, mm que o juiz
percebesse a irregularidade.

Os niterolenses estão animados
e pretendeu] conservar.se invlc-

tos em seu campo, porem oa cruz-
malt.inos- almejam uma vitoria

Horário e médicos para
os jogos de hoje

MWBI

HEMORRÓIDAS
VIAS URINARIAS

Trai." moderno pelo ralor. Apafellia
grm nnrtee-mrrlcana —

(ODItlGO SILVA, 30 - 3." - S2-H3IIU

APÓLICES
NAO VENDAM sem consultar-a CIA. AüREA

Rua Miguel Couto, 7 — ao lado da rua do Ouvidor

jÂÚLAS DE
i
;
!
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(PRÁTICAS)
"Electra", a grande organização
Nacional de ensino Uadio-Tcciu-
co, iniciará, brevemente, mais três
turmas dns seus conhecidos cursos
de AULAS PRATICAS DE RADIO.

Conserto:; rie receptores — Montagens —
Manejo de Instrumentos. •

CURSOS PERKB1TOS. 1'KLOS MÉTODOS
MAIS MODERNOS

\S AULAS INICIAM-SE NO DIA
B |>K JULHO. OS ALUNOS QUE
VINDA NA<> RESERVARAM <> SE
LUfiAR. PODERÃO PAZÜ-LO ATE
2." Ki:il( \. DIA .".

AULA8 \m MANHA, A TARDE K A NOITE
\i'itovi:m: \k ni/riMAH v\«.\s

Electra Rádios Ltda. - - Ouvidor, 1M-3.
RDIF. DA PÁPELARJA ÍUIÍBWO ^mv 48*UHBÜ

IIORARIO VMt\ ».NMH{MA(,Oi:Hl ».«« »>« 11.30 - !» M "* ""
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Os árbitros que dirigirão os
jogos oficiais de hoje, serão
sorteados esta manhã, como de
costume.

As preliminares terão inicio
às .13.3(1 horas, e as pelejas
principais, ãs 15,50.

Para, as partidas desta tar-
de estão de serviço os seguin-
tes médicos. Campo do Canto
do Rio F. C. — Dr. Vicente
Rondirieli; campo do C. R. Fia.
mengo — Dr. Leõnidas Detsi:
campo do Bangít A. C. — Dr.
Frederico Faulhaber; campo do
Botafogo — Dr. Humberto Ba-
larlni, e campo do S. Cristo-
vã.0 — Dr. Mario Marques

| Tourinho .

nes e Aníbal Gilberto. Juiz: Francisco
Caldas Jr. • „,JUlZiSS DAS PRELIMINARES DOS JU-

COS DE PROFISSIONAIS.
Flam^nuo x América — Carlos Sous»

Carvalho.
S. Cristóvão x Madurelra — José Mo.

relra Brandão.
Botafoco x Fluminense — Leopoldo

Schoemlng. , ,, ,Bangii x Bonsucespo — Paulo Mota.
2.» CATEGORIA

8 C. Oposição x Mavllis F. C. —
Campos uo S. C. Oposição — Flua Sil-
va Xavier" 1. — õ.a Divisão — as 14.15
horas — Juizes de linha — Noson
Masioli e Oscar Pelxto. 4.a Divisão

às 15.30 horas — Juizes de linha
Osv.-udo F.cio e Osvaldo Silva Ps-

ria.
R.ui BsrbosH. F. C. x Manufatura

N P. F. C. — Campo do Rlver F.
C. — Piedade. — 5.i Divisão — às
14,15 horas — Juizes de linha — Os-
valdo Gomes e Osvaldmo MaghAll, —
4.a Divisão ¦— às 15,30 horas — Juizes
de llhha — Paulo Pinto Gomes e For-
Ilrlo Viana.

Confiança A. C. x Rlver F. C. —
Campo do Confiança A. C. — S.8- Dl-
visão — às 14.15 horas — Juizes de
linha, •— Rafei Ferrentino e Sebas-
tino G- Moura. -- 4.» Divisão — às
15.30 horas — Juizes de linha — Re-
veriàno Buco e Sivio Vilano.

S. C. Ideal x Andara! A. C. — Cam-
po do Mr.vtlis — 5.1 Divisão — às
14,15 horas — Juizes de linha — Pen
dro Fonseea Mota o Manuel Silva. —
4.a Divisão — íis 15,30 horas — JulzeS
de tinha — Ângelo Miranda e Manuel
Toblas.

3.a CATEGORIA
O Departamento Autônomo da 3.»

categoria designou por sorteio os se-
RUintes árbitros para os choque dh
hoje:

Serie "A" — Del Castilho F. C. x
Engenho de Dentro A. C. — 7.a Dl-
visão — às 14,15 horas — Juiz: Gre-
gorio Alves Teixeira. — 6.* Divisão —
às 15,30 horas — Juiz: Antonlo Fur-
tado. — Representante Mario de Al.
buquerque — Campo do Del Castilho.

S. C. União x Brasil Novo A . C.
— 7.» Divisão — às 14,15 horas —
Juiz: Maurício Costa. — 6.a Divisão —
às 15,30 horas — Juiz: Gaspar José

(Conclue na 3.a pAglna)

O jogo de menor relevo, «sta (•
tarde, em virtude da colocação
de seus disputant.es no campeo-
nato, serã. travado no campo da
rua Ferver, entre o Bangú e o Bon-
sucesso. Esportivamente, porem,
o prelio poderá, agradar, por ha-
ver equivalência de forcas. No
Torneio Municipal, foi vitorioso
o Bonsucesso, pela contagem
de 4-3.

QUADROS PROVA, iSIS
BANGO — João Alberto; Bnélas

e Paulo; Nadinho, Sousa e Ml-
neiro; Gonô, Baleiro, Moacir, An-
tonio e Joaquim.

BONSUCESSO — Madalena;
Clodoaldo e Toninho; Bolinha, Te-
lesca e Jaime; Sá, Salim, Care-
ca, Eunapio e Armandinho.

Reune-se amanhã o
C. T. de Ciclismo da

C. B. D.
Reunir-se-à amanhã o Conselho

Técnico de Ciclismo da C. B. D.

\ JI '4

lhe dao as honras de favorito
na peleja, mas o Madurelra tem
Interesse em desforrar dos 4-0
eofridos no Torneio Municipal.

Dentro das possibilidades qu»
lhe são atribuídas, o Madureir*
poderá ser, notadamente na prl-
melra parta da luta, adversar!*
digno das atenções dos alvos.

«QUADROS PROVÁVEIS
«. CRISTÓVÃO — Joel ou V«*

lia; Mundinho « Augusto; Blan»
chi, Papotl • Castanheira; San.
U» Cristo, Alfredo, João Pinto,
Nestor • Magalhães.

MADUREIRA — Louro; Ru.
bens • Apioj Aratl, Splna e Es-
tovea; Jorge, Godofredo, Durval,
V&ldemax • Murillnho.

Os jogos de do-
mingo próximo

O Fla-Flu marcará o fim
do primeiro turno

A tabela oficial da T.M.F. mar.
cará para o próximo domingo o«
seguintes Jogos do campeonato,
oom 03 quais será encerrado •
primeiro turno i

FLA-FLU  no estádio da m»
Álvaro Chaves, Laranjeiras',

BOTAFOGO 3C 8. CRISTÓVÃO
_ no estádio da rua General S*.
reriano |

AMSRIOA X CANTO DO RIO
-. em Campos Sales;

VASCO X BANGÜ — no M-
tadio ãe 8&o Januário)

BONSUCESSO X MADUREIRA
— no «ampo da av. Teixeira de
Catsro.

Madalena, que reaparecerá
no arco ão Bonsucesso

ider contra vice - líder
Grajaú e Vasco numa peleja sensacional
L

BOCIOS - Cirurgia
DK AM)T8IO MORAIS REGO

At. Nilo Peçanha, IM.

ÓCULOS com grau
desdo Cr$ 20,00

lnicià-se hoje a Campeonato Juvenil
de Basquetebol

11 jucá e América realizarão o principal embate
Será Iniciado, esta manha, o

Campeonato Juvenil de Basquete-
boi. Em virtude do Botafogo e
do Olímpico terem feito entrega de
pontos ao Fluminense e Flamen-
go, respectivamente, a rodada fi-
cou reduzida a três partidas, das

Racing x Cavalcanti
hoje, ns equipes do Racing. • que

enfrentarão ns do Cavalcanti, deverfto
estar na sede ns 12,30. Estilo conyo-
rados os seguintes amadores: MnMm,
Rui Wilson, Osvaldo. Aristóteles, Clau-
rllo,' .torce, Cavr.nelns, LtiUsada, Bcr-
talino, Toledo, Orlando II, Gamoft,
Santos, Afonso, Folco, Ribamar. Ar-
linrio, Teorioro, . Betinho. Santana e
Newton II.

pltiliólü, iiicdu) vuscuiiio
ano n» estimula a vitoriosas une-
metida»,

QUADROS l'KOVAVI<:iS
CANTO uo iuo Podvlnlioi

ni.rMim <• i.Hi-.mHni; Bollnhii, Da-
niio t> AlcoblailDH; Mllatly, Curon.
«o, KiniKiiiio, MIimI <• Noronha, .

VASCO OA «IAMA ({OhOf.
(o- Jl.inil.lii •' ÍUiboiIíi KlKli"!».
1'lftn «• AiKüniiioi DJftlnin, Adomlr,
iKiiíitf, I.old " Clilco, «

ROUPAS USADAS
DF, HOMKM

i oMriiAM-M; i

Em Volta Redonda
Os ClUbCí 1!> de Abril e Alegrete, ria

Associação Slrienirgica «le Esportes
AMcMlros, defrontaram-se, domingo,

trltinlando o segundo por 4-1.

Em Campos, o Ame-
ricano jogará hoje

com o Goitacás
n público esportivo osmplslii nniisr-

da oom aiiileodris » "olAssIco" nosts
iniiie, rntre o Americano o <> f/jUaea»,
/liitl (lado a fOIÇ» 'Io» »lvl-n«"Ki-'i" ''in
]n«'i antriioi* foi i«l« vcnclrtn pelo «ini-
tniii/, por «•». coiitagein <\uv ele» ten-
Intftll Mtiriii- li» pelejli lie linje.

()ii nliiii||i«í ««l/l» 0» «eiíUlIlle»'-
ÃMRIUCANÜ Miliiui; Hiqueir» e

IVsni; l-el». ''»•'' " Alfrul»! Oeralrtn,
i-firrl. Áni''filo, 31 » Dum»»

UnrTACA?! Thler», <;«t«»ra *
Msfll*riV, ller*l'Jfi, ealniilllliilio * B»l«
urisn tel»! C»«r, AtnsiK, KoDoltnii"

t CHvtfSHc,

quais se destaca a que terá como
adversários o Tijuca e o Amé-
rica. O grêmio "cajuti" defen-
dera seu prestigio de campeão
da cidade, enquanto o América
n parecerá com dilatadas posslbl-
lldades de triunfo.

Foram escalados para o con-
trole:

GRAJAO X 8. CRISTÓVÃO —
Av. Engenheiro Richard — Fe.
nelon R. Vaconcelos, Arbitro; VI-
tor Castel Rulz, fiscal; .Toso
Guló Filho, cronometrista; Adoi-
fo Peres Filho, apontador; Car-
los Bnerleln, delegndo.

ATLI5TICA X VASCO DA GA-
MA — Rua Senador Soares —
J. Rubens Cerqualra I-.lma, Ar.
bit.ro; Altamtro Pereira Gonçal-
ves, fiscal; Artur Perez, crono-
metrtstn; Ismael Ribeiro Macha-
dn, apontador; Alalr O. de OU-
velra, delegado.

TIJUCA X AMERICA — Rua
Conde de Bonfim — Afonso Le.
fever, Arbitro; Goorgfl Cera tri, fls-
oali Benjamim niilista Vieira,
cronomotrUta; Jullo Meireles,
apontador; Armlndo do Oliveira,
dologado.

Reuniu-se o C. T. de
Atletismo da C.B.D.

d i'iiiiicllin TAi iili-o il«> Atlctln
nm d/i C, li. I> « "l»! w,m ''"""
nifiii dn imif»in nptvivnu o rodljto
dei próximo (.'amponiwlo hinallel'
ia inffinio.juvnnll. o infeiidii >(>-
dl|õ **iA *iibiii*ii'ln A rliiatoi-»»
para «provação flnni,

Caberá ao Vasco da Gama e «w>
Grajaú, realizarem a principal
partida da noitada de terça-fel-
ra, pelo Campeonato Carioca de
Basquetebol.

Trata-se de um encontro de
quadros que se acham nas prin-
cipais colocações da tabela, pois
o Vasco está invicto e o Grajaú
ocupa o segundo posto.

Completarão a rodada os pre-
lios América x Flamengo, Bota-

fogo x Sao Cristóvão • Aliado»
x Bonsucesso.

No campo do América, eera.
disputado também o Campeona-
to de Lance Livre, cabendo ao
Tijuca fazer o» arremessou re.
gulamentares.

Quando "alguém" lhe recomendar
«ntra casa como sendo de "SUA COM»
FIANÇA", consulte, antes de comprar,
os preços da"PAN-ÓTICA"
AVENIDA NILO PEÇANHA, Sl-A
• teril ranho.in 15%. Desconto it
in % nas receitas da Follclinlca de
tllo dt Janeiro.

Veteranos do Anda-
raíA. C. xA.A. Dro-
garia Sul Americana'

Em homenagem & data de hoje,
será realizada, no campo da A. A.
Cruzeiro, A rua Barfto de S. Fran-
cisco, uma íesta esportiva, desta-
cando-se o Jogo entre as equipes
dos Veteranos do Andaral A. O. »
A. A. Drogaria Sulamerlcana.

Durante esta festa, promovida
pelo grêmio alvl-verde, eerá servi-
da uma feijoada completa aos
presentes, tendo sido convidado»
os membros da crônica cltadlna.
Bata íesta, que terá inicio oa 10
horas, será dedicada ao quadro
social feminino do Andaral A. O.

O "clássico" de Bar-
ra do Piraí

O prelio Royal x Central, considera-
do o "clássico" do futebol barrense,
foi disputado domingo último, na pra-
ça do cspo.-tes local, triunfando e
conjunto centralense por 3-3, «pós
movimentaria peleja.

Inscreva-se no

^ casa BARBOSA FREITAS,
e compro tudo o que preci-
sar para pagar suavemente,
com toda a FACILIDADE !

FACILXTÁRIO ê o no™
sistema de vendas a prazo exclusivo da

Casa BARBOSA FREITAS
AV. RIO BRANCO, 136

'O ABSURDO DE HOJE! — Remar com vassourai
£ absurdo, slml Assim como é absurdo querer
fazer a barba com sabonete, por muito ílno que
seja! Porque a espuma de um sabonete nunca foi
feita para barbear-se . . . mas o Creme de Barbear
ColRate, sim! O Creme de Barbear ColRate nao é
um sabão ... é um preparado cientifico que espu-
ma 10 vezes mais que sabonete . . . e produz uma
espuma mAKlca que amolece a barba mais dura
em um minuto! O Creme de Uaibear Coltjnte
garante uma barba mala rápida ... mais (i
cômoda, mnls higiênico I Experlmente-o }^s3>
hoje mesmol

COIGA1H - Caixa Poital 1749
i, - riiec»

XIO^
_ de con ver»* Hidi,

Minilciiii umi «niuitu do CRI
, (jnrro provii I
EME COI.ÜA1E.

Nome

Fnilrfçn

4
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A CORRIDA DE ONTEM
Diji e Quem Sabe? levantaram as principais provas

Público numeroso compareceu ontem
.oPUHIPódromo ria Gávea parada Siittr
. 33» reunião hípica da presente es

taçSÕ. Programa cheio, com alguns
atrativos, foi bem amparado pelos tur-
listas, vérlflcando-se a vitoria de algU-
ma i "surpresas", Inclusive de parelhel-"os 

qu" nada haviam produzido uma

•'Mprovafmelhores dotadas foram le-

Tantadas, respectivamente pelos pare-
^Freft1eJAoer?sJuUnadSoftht'ecnl=o da re-

,„iao de^ontemv 
^ % ^ 

_, Q
TÉCNICO

tmiMEIRA CARREIRA - 1-200 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE) -

CrS 7 000,00.

Xrnpate entre OJOS NEGROS,
«eis anos. Sao Paulo, Gentle-
mnn e Guitarra, do sr. L.
Santos, 58 quilos. Geraldo
Costa e GACÍ, seis anos, Pa-
raná, Spahis em Roleta, do sr.
J. Guarllla; 56 quilos, C. Pe-

PONTA 
'GROSSA,' 

54 quiios. D.
Ferreira .'," ".íjLL"

OTÁRIO, 48 quilos, O. Macedo..
OVILIO. 58 quilos, P. Simões....
BOLEADOR, 53 quilos, .7. Mes-
quita ¦¦ " ¦ v ¦

CAPOEIRA, 52 quilos, R. de
Freitas ,; ,' •

BRISE COETJR, 49 quilos, J.
ArHUl° ' 

kATEToS
Do vencedor (5) . . . • CrS
Do vencedor 17) ... • Crs
Dupla (34) •¦••¦' cr»

P L A C í S
CrS

10.»
11.»

IPArTÈ, 52 quilos, C. Pereira
COQ HARDY, 56 quilos, J. Zü

OIDIU 53 q'ulÍòs,"Á'_'Barbosa...
R A T E I O S

Do vencedor (8) ¦ .... .... CrS 131,60
DuPla,23, . .^.^r» 49.40

CrS
CrS

Cr$

42.40
42,80
41,90

A corrida de hoje no Hipódromo Brasileiro
As homenagens do turfe ao "Independence Day" - Programa de 9 carreiras -

¦>Montarias, cotações e nossas informações

O inicio da reu-
nião de hoje

i.»

3.»
4.<>
5.»

6.»

Do n.
Do n. 7
Tempo: 79"
Apostas

CrS

8.»

10,80
10,60
28,10

10,00
10,00

1.»

a.»

5.°
6.»
7.»

3.»
4.»

0.»

. . CrS 63.420,00"D' 
l'ÍE R E N Ç A S

Empate; e mela cabeça. _____
TRATADORES: - De OJOS NEGROS,

cícar Andrade; de GACÍ, F. Tourlnho.

«FGUND* CARREIRA — 1-400 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE) -
Cr$ 10.000,00.

DIJA, quatro anos, 85o /aula,
Morrlnhos em Donlng, do BI»
pnllo li. P. Machado; 84 qUl-
los, Juan Zúnlga . . _..

D<\RLTE, 54 quilos, E. Silva....
DEMO, 56 quilos, O. Palael....
MICKEY, 56 quilos. A. Araujo..
DECRETO, 66 quilos, H. Boa-

DÔRICA, 
'54 "quilos, 

j. Morga-

roí.AGÁ, 54 quilos. R. de Frei- 
^

rrtjIPTNA,' 54 quiios, V. de An-
drade  •'

RATirros
Do vencedor (1) .... Cr» U.W
Dupla (12) . . - . . . Cr$ 80,50

P L A a t s

Do n. cr» a*'*u
Tempo: 90" 4/5. «•-*«
Apostas • M 78.620,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao secundo, cabes»! ao

segundo ao terceiro, nm corpo.
TRATADOR: — B. Freitas.

TERCEIRA CARREIRA — tj««»'
TROS (APROXIMADAMENTE) —
CrS 7.000,00. ,,,'í

CONCORDÂNCIA, olnoo ano».
Argentina, Whlg cm Col, dos
«rs. Figueiredo & Saavedra;
46 quilos. Ollvlo Macedo . ...

RIVAL, 55 quilos, V. Lima.
ÂMBAR, 54 quilos, C. Perera...
QOIJOTE, 49 quilos, Timóteo...
CAMÕES, 58 quilos, L. Benlte»..
OLIN, 43 quilos, J. Portllho..... 6.»
FANCHO, 58 quilos, J. O. 611-

SFGumiLHA,'58 quilos, A. Ne-
vcs . •  • • ¦ •

CLAIRSOLETL, 52 quilos, V. Ma-
cala . • ¦;R'^.'fii'tp"s"'"'
Do vencedor (4) . . . . CrS
Wtll3lPüciSW
Dou. CrJ
Do n. 1 Cr$

Saí 
°°: 3/B-' 

¦ CrS 107.370,00
DIFERENÇAS

Do primeiro ao segundo, vários oor-
los; do segundo ao terceiro, dol» eor-

M. Almeida.

1.200 MB-

Do n.
Do n. 6 .
Do n. 10 .

ApoX78'.'-. • - CrS 130.570,00
DIFERENÇAS

Do primeiro ao segundo, um corpo;
do segundo ao terceiro, um corpo.

TRATADOR: - N. Figueiredo.

QUINTA CARREIRA — 1L400 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE) -
CrS 10.000,00.

B E T T I NO*
QUEM BABE?, quatro anos, Sao

Paulo, Insurreto em Jandlrc,
do sr. R. Marinho; 56 quilos,
Reduzlno de Freitas . . ... ....

ORQUESTRA. 54 quilos, A.
Araújo ¦ • — ¦ • •

TRÊS DIVISAS, 56 quilos, E.
Silva ¦ •,

CONDOR. 58 quilos. J. Morga-

PROMISSAO,'' 54 quilos, Jofto
Santos ',•;¦¦"

DRINA, 54 quilos, S. Batista...
FARÁ, 64 quilos, G. Costa
ANINA, 54 quilos, P. Simões.... 8.»
TURAIA. 54 quilos. H. Soares.. 9.»
MATTNADA, 51 quilos, R. d«
Freitas _••

POLO NORTE, 66 quilos, J.
Mesquita ; •

ANCORA, 54 quilos, D. Ferrei-
ra 

TALIA. 51 quilos, O. Macedo....
FALANGE, 54 quilos, J. O. Sil-
Vf^ •
Nfto correram: — RECIFE,

FILIGRANA. CERRITO E ITA-
MARACA.

R A T E I O S
Do vencedor (4) . . . . CrS 62,50
Dupla (22) CrS 104,60

,P L A C t S
Do n CrS 19,00
Do n 8 cr$ 20,90
DO 5. 1 Cr$ 45,90
Tempo: 93" 2/5.
Apostas CrS 146.850,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, meio corpo;

do segundo ao terceiro, meio oorpo.
TRATADOR: — N. Pires.

SEXTA CARREIRA — 1.800 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE) —
CrS 7.000,00.

B E T T I N O

ASTOR, seis anos, Pernambuco,
Jeoiron em Astorla, do sr. F.
Lundgren, 64 quilo», Severlno
Cftmara •••••

BÚFALO, 58 quilos, J. Zúnlga...
KEMAL, 64 quilos, P. Slm6es  3.»
VTTORrOSO, 48 quilos, Timóteo.. 4."
DOM CARLITO, 53 quilos, N.

Linhares • • • • • • ¦
DESTINO, 57 quilos, C. Perel-

10.'

11.'

12.»
13."

14.»

1.»
5.»

6.»

8"
7.»

1.»
2.»
S.«
4.«
5.»

1*

8.»

8.»

28.70
41,40

15,40
21,40

0.»

10.»
n.»
12.»

. 13.»
. 14.»

88.80
63,40

28,70
53,40
54,80

pos
pos.

TRATADOR:

OT7ARTA CARREIRA — 1.200 MB-
Q 

TROS (APROXIMADAMENTE) -

CrS 7.000,00.
B E T T I N O

«STèLMBTJTL, olneo anos, Sfto
Paulo, Bambu em Nleve y
Agula, no sr. D. O. Gomes;
52 quilos, J. O. Silva...

FRIBURGO, 52 quilos, R
T^TC.tfift ¦••• ••.»«

CARAJÁ, 58 quilos. V. de Andra
de

de
1.»

8.'

ASSÍRIA 61 quilo». Jofto San- 
^

OATBTJ, 48 quilos, Jofto Santos..
AN AJA, 55 quilos, A. Barbosa..
ARRANCA PROSA, 46 quilos, 3.
Portllho •„••

RIGOROSO, 49 quilos, R. SU-
va 

MULATA, 50 quilos, A. Neve»..
BRADADOR, 61 quilos, Valter

Cunha ¦ • •
MONTE ALVO, 61 quilos, C.

Brito 
GUAP*, 68 quilos, A. Gomes...,

R A T E I O S
•Do -vencedor (10) . . . Cr»
Dupla (34) •••••• Cr*

P L A C S S
Do n. 10 Cr*
Do n. CrS
Do n. Cri

Sa» 
'*:-. 

... Cr, 166.660,00
DIFERENÇAS

Do primeiro ao segundo, um corpo;
do segundo ao terceiro, melo corpo.

TRATADOA: — E. Morgado.

BTSTTMA CARREIRA - h»»™'
TROS (APROXIMADAMENTE) —
Cr» 8.000,00.

MONO BABIO, «ete anos. Urõ-
trual, Sohakriar em Monjlta,
do sr. A. do Faria; 88 quilos,
O. Pereira :"'"Vm"

INTEGRO, 52 quilos, J. O. 811-
ya * *

MACONSITO, BI quilos, O. Pa-
lacl •."••••'•

CILGADIN, 49 quilos, Jofto San-
tos _'¦'»',"'

BHANTTJNG, 46 quilo», O. Ma-
, corto * * ' ' '
I CARPIRCHO, 66 quilo», J. Mar-

PERFILADO, 58 quilo», A. Brl-

MONTALVA,'46' quiios, J. Portl-
lho ;, .'•

BARULHENTO, 68 quilos, J.
Mesquita :'í"J

S1TIIOS
Do vencedor (2) . . . . CrS

8.»

4.»

6.»

Os portões do Hipódromo da Gávea
serão hoje abertos para a cornda co-
memorativa uo 'lnaepentience uay ,
com a qual será homenaueaüa a Ame-
rica ao Norte e suas iiguias mais proe-
'"rjuas 

provas de relevo serào dispu-
todas. A primeira, em 2.40U menos,
reunirá no "Grande Prêmio uiana ,
oito éguas nacionais e platinas, e, a
segunda, em 2.40U meti os, üenoininada
¦•uuatro de Julho", que reunira nove
narelhelros, em interessante justa.

Abaixo os leitores encontrarão as
nossas costumeiras informações no

1» 11 t) G B A Jl A li. M.
REVISTA

PRIMEIRA CARREIRA - 
J,S°°ZBHORAS E VINTE. MINUTO* -

PRÊMIO -EMBAIXADOR J"*/*"
SOJV CAFFERY" — 1.000 METROS
APROXIMADAMENTE) — Cr$....
15.000,00.

ABAETÉ, 55 quilos. — Estreante.
Tem bom "pedigree" e Jeito para o
oücio. Trabalhou bem. •

MEETING, =5 quilos. — Vem de um
nono lugar no pareô vencido pelo»'
sablanca, em 1.600 metros, na grama
pesaaa, sem nada produzir.

CHUÍ, 55 quilos. - oá correu auas
vezes na Gávea, bem amparado nas
apostas. A distancia se enquadra aos
seus recursos de velocidade.

HERÓICO, 55 quilos. - Domingo ul-
tlmo, na grama pesada, em 1.50U me-
tros, foi décimo para Casablanca,
Mumps, Belja-Flor, etc, nfto dando im-
prefsáo alguma.

ESCUDO, 06 quilos. — Estreante.
Um bem lançado lilho de Santarém em
adiantado "entraineinent", que poaera
ligurar com êxito.

KINQ. 55 quilos. — Estreante. Pro-
mete este lilho de Araxita, em bom

SAGRES, 55 quilos. — Estreante.
Multo olhado pelos 

"corujas", que nfto
o apontam como possível. Tem exce-
lentes exercidos.

JEEPS, 55 quilos. — Estreante. For-
tolece a "poule" de Sagres. Esta bem
aligelrado.

SEOUNDA CARREIRA — ^S DOZE
HORAS E CINQÜENTA MlNUWi.
_ PRÊMIO "ÜEORGES WASHING-
jON" — 1.000 METROS [APROXI-
MADAMENTE) — Cr? 15.000,00*

ELDORA, 55 quilos. — Estreante.
Uma bem lançada filha de Bospliore
em regular estado.

ESCALA, 65 quilos. — Estreante.
Seus exercícios para este compromisso
sâo regulares. _• ,

QUERENCIA, 55 quilos. — Dom,lnS°
último, na grama pesada, em 1.500
metros, foi quarto para Casablanca,
Mumps e Belja-Flor, dando boa impres-
são durante' todo o percurso. Grande

ROYAL MAID, 55 quilos. — No dia
9 de maio, na grama encharcada, em
1 000 metros, foi décima no pareô ven-
cido pelo Espadlm. Volta a ser apre-
tantado bem estendido -..,..„

MISS TONIA, 55 quilos. — Estrean-
te "Pedigree" Invejável e multo obser-
vado pelos "corujas" que não a perdem
de vista. ,,

GÔNDOLA, 65 quilos. — No dia 13
ds Junho, na grama macia, em 1.200
metros, íol sexta para Plmplnela, Na-
mouna, Mumps, Encontrada e Diva.
Aousou melhoras, tendo fornecido otl-
mo privado. _ , ,

JE REVIEUS. 55 quilos. — Estreante.
Um bem lançado filho de Bambu bem
uditntado.

PENELOPE, 55 quilos. — No dia 23
de maio, na grama leve, em 1.000 me-
tros, foi sétimo para Blg Den, Miaml,
Guaruja, Simbólico, Chui a Quatia,
não deixou lmpressfto alguma.

MEXICANA, 65 quilos. — Estreante.
Uma bem lançada filha do Luminar
com exercidos perfeitos que a recomen-
dam aos apostadores. Há fé.

ESPIGA, 55 quilos. — Estreante. Es-
ta em adiantado "entrainement . Nfto
demora a figurar.

NHA DONA, 55 quilos. — Domingo
ultimo, na grama pesada, em 1.500 me-
tros, foi oitava para Casablanca,
Mumps, Belja-Flor, etc. Atrasou-se na

partida. Seus responsáveis nutriam M-
peranças. Podo figurar desta vea.

TERCEIRA CARREIRA - AS TREZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
PRÊMIO "BENJAMIN FRANKLIN
— 1 SOO METROS (APROXIMADA-
MENTE) — CrS 10.000,00.

Mamoré, Duchka, Cartucha, Jerlbá e
Asalfo. Conserva boa forma.

QUINTA CARREIRA — AS QUATOR-
ZE HORAS E TRINTA MINUTOS
— GRANDE PRÊMIO "DIANA" —
2 400 METROS (APROXIMADA-
MENTE) — CrS 50.000,00.*

BATUIRÁ, 53 quilos. — Mo dia 13
de dezembro de 1942, na grania leve,
em 1.600 metros, com 52 quilos, der-
rotou Luxemburgo, Timbó, Platanlto,
Trapezio e Atleta. Este ano correu três
vezes em São Paulo, ganhando duos
vezes o obtendo um segundo. Anda

NARLETE, 52 quilos. — No dia 20
de Junho, na grama encharcada, em
1 800 metros, com 50 quilos, derrotou
Dakota, ieribá, Minnie Bold, Ema, Ra-
pidez e Cataflor. Conserva a forma.

INVERNES8, 58 quilos. — Estreante.
Já é vencedora em Sfto Paulo, na areia,
com 47 quilos. Em regular estado.

RAZA MIA, 53 quilos. — No dia 25
de abril, na grama macia, em 2.000
metros, com 54 quilos, foi quinta para
Albatroz, Morconi, Burguete e Molro-
nes. Em pista seca é capaz de rehabl-
lltar-se no conceito dos técnicos.

SIBÉRIA, 58 quilos. — Estreante.
Sfto regulares suas condições de treino.
Fortalece a "poule" de Raza Mia.

LUMINAR, 58 quilos. — No dia 20 de
dezembro rie 1042, na grama úmida, em
1.600 metros, com 64 quilos, foi sexto
para Glbraltor. Condurú, Sunset, Shan-
tung e Platanlto. Reaparece bem es-
tendido. , .. .

CUYITA, 53 quilos. — No dia 20 de
Junho, na areia encharcada, em 1.900
metros, com 52 quilos, derrotou fácil-
mente Burguete, Luxemburgo, Tam-Tam
e B. I. M., demonstrando ter adquiri-
do a forma. ,

JAÇA, 53 quilos. — No dia 27 de Ju-
nho, na grama pesada, em 2.400 me-
tros. com 54 quilos, foi quarta para
Tiblrl, Acaraú e Cavnlgade. Vem ob-
tendo melhoras em seu estado.

SEXTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINCO MINUTOS —
PRÊMIO "THEODORE ROOSE-
VELT" — 1.800 METROS (APRO-
XIMADAMENTEi — Cr$ 10.000,00.

B E T T I N G*
BRASIL, 58 quilos. — No dia 12 de

junho, na areia macia, em 1.500 me-
tros, com 58 quilos, perdeu para Atls,
eleito o favorito da prova. Está para
ganhar. , ...

CAROCHO, 49 quilos. — No dia 19 de
Junho, na areia encharcada, em 1.600
metros, com 55 quilos, foi décimo no
pareô vencido pelo Zunldo. Mantém boa
forma. . .

ÉGASO, 61 quilos. — No dia 27 de
Junho, na grama pesada, em 1.400 me-
tros, com 45 quilos, derrotou Cedro,
Bocaina, Analã. etc. Continua em ex-
celentes condições de treino. "Voava"
no último domingo.

BIRI-BIRI, 52 quilos. — No dia 27
de Junho, na grama pesada,, em 1.400
metros, com 56 quilos, foi sétimo para
Egaso, Cedro, Bocaina, AnaJA, Astor e
Itanino. Foi apostado no último ao-

ITANINO, 52 quilos. — No dia 27 de
junho, na grama pesada, em 1.400 me-
tros, com 57 quilos, foi sexto para
Égasn Cedro, Bocaina, AnaJA e Astor.
Parece-nos, salvo melhor Juízo, odap-
tar-se ao terreno arenoso.

OREADA. 52 quilos. — No dia 5 oe
Junho na areia leve, em 1.600 metros,
com 56 quilos, foi nona no parco ven-
cido pela Festlve. Suas condições ae
tíelno autorizam a se esperar ótima
ntuaçfto. .

CEDRO, 48 quilos. — No dia 27 ae
Junho, na grama pesada, em 1.400 me-
tros, com 50 quilos, perdeu para Egaso
no "duro". Pelo que vimos é o pro-
vavel ganhador.

SAPATEADOR, 52 quilos. — No dia
2!> de maio, na areia leve, em 1.500
metres. com 56 qullcs, foi oitavo no
pareô vencido pelo Camões, sem deixar
lmpressfto. Atua bem na grama.

MERMOZ. 50 quilo?. — No dia 28 ae
Junho, na areia macia, em 1400 me-
tros, com 54 quilos, derrotou Dom Cor-
lltn, Vitorioso, Rigoroso, etc. Mantém o
estado.

BOCAINA, 51 quilos. — No dia 27
Junho, na grama pesaria, em 1.400 me-
tros, com 51 quilos, foi terceira para
figaso e Cedro. Como tivemos ocaslfto
de ndlnntar. apanhou estado.

ALTONA, 50 quilos. — No dia 19 de
Junho, na areia encharcada, em 1.600
metros, com 57 quilos, fó! décima-prl-
melra no pnreo vencido pelo Zunldo
Baixou sete quilos, em relacfto ao peso
anterior. Fortalece a "poule" de Bo-
calna.

SÉTIMA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS
— PRÊMIO "ABRAHAM LINCOLN"
_ 1 500 METROS '(APROXIMADA-
MENTE) — CrS 10.000,00.

B E T T I N G

ELMO, 58 quilos. — No dia 6 de Ju-
nho na grama leve, em 1.800 metros,
foi terceiro para Cuscuz e Arlsca. Vem
melhorando aos poucos.

PEÃO, 58 quilos. — No dia 20 de Ju-
nho na areia encharcada, em 1.200
metros, foi sexto para Cajool, Palino-
dia, Conselho, Cupidon o Mirai. Con-
serve boa forma.

TACO. 58 quilos. — No dia 2 de maio
na grama pesada, em 1.500 metros, foi
sexto para Efetiva, OJamba, Mirai.
Itaba e Tupft, sem demonstrar qual-
quer bondade. Parece que nfto é mais
aquele...

EFETIVA, 56 quilos. — No dia 23 ae
maio, na grama leve, em 1.400 metros,
foi sexta para Tupft, Cajoal, Cupidon,
Cllgadin e Conselho. Tem bons priva-
dos

ERIX, 50 quilos. — No dia 26 de
Junho, na areia macia, em 1.600 me-
tros. com 54 quilos, foi terceiro para
Cupidon e Conselho. Atravessa uma boa
fase em seu "entrainement".

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSEIS
HORAS E VINTE MINUTOS —
PRÊMIO "OUATRO DE JULHO" —
(INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA DO NOR-
TE) — 2.000 METROS (APROXI-
MADAMENTE) — CrS 20.000,00.

A reunião de hoje, será.
iniciada às 12 horas e 20 mi"
nutos, quando será corrido o
prêmio 

"Embaixador Caffe-
ry", em 1.000 metros. .

Resultado dos concursos
Foi osto o resultado dos concursos da

reunião de ontem na Gávea:
CONCURSO SIMPLES - 14 ganhado-

res com 3 pontos. Rateio CrS 1.415,00.
CONCURSO DUPLO — 1 ganhador

com 12 pontos. Rateio ÇrS 10-300.00.
BETTING TTAMARAT1 SIMPLES —

3 ganhadores. Rateio CrS 17.231,00.
BETTING JOCKEY CLUBE — 1 ga-

nhador. Rateie CrS 33.782.00.
BETTING ITAMARAT1 DUPLO — 1

ganhador. Rateio Cr» 281.074,00.

RADIODIAGNOSTICO - RADIO-
TERAPIA TROFÜNDA

Dr. Manoel de Abreu
DRS. GIL RIBEIRO e ALCIDES

LOPES

R. Senador Dantns, 45-B — Apto,
702 — Tels. 22-0442 e 42-1367.

APÓLICES
Compramos qualquer quantidade
pela cotação do dia. Mesmo cau-
cionadas pagamos cupoes de ju-
roe vencidos ou a vencer — P*-

queno desconto. Negocio rápido.
ANDRADE CABRAL & CIA.
LTDA. (CASA BANCARIA) —

Rua Buenos Aires, n. R4, 1.» anda*
Telefone: 23-3191

r" -.-

ESTE ALUNO
abilitou-se em escrl-
lurnçflo mercantil,
cálculos, português,
direito comercial
e correspondência
em sua casa oom «npun'
estes 4 livros que
dispensam professor

CAJÒAI, 56 quilos. — No dia 20 de
Junho, na areia encharcada, em 1.200
metros, derrotou Pallnodia. Conselho.
Cunldon. Mirai, etc. Em plena forma.

CUPIDON, 54 quilos. — No dia 26 de
Junho, nn nreia mnrla, em 1.600 me-
tros, derrotou Conselho, Eric, Aragel,
Mlnuano, Sumaré e Arlsca. Continua
em bem estado.

TUPA. 58 quilos. — No dia 8 de Ju-
nho, na grama leve, em 1.800 metros,
foi quinto pura Cuscuz, Arlsca, Elmo e
Itaba. Já derrotou esta turma. Está
bem treinado.

CONSELHO, 30 quilos. — Nfto cor-
rerft.

MTRAt, 32 quilos. — No dia 20 de
Junho, na areia encharcaria, em 1200
metros, foi quinta para Cajoal, Palino-
dia, Consolho e Cupidon. Vem molho-
rando.

11 li

ESCUDO — SAGRES — CHUÍ
MEXICANA — QUERENCIA — GÔNDOLA
DENGO — DJEDI — EMA
DOSEL — DESACATO — ITAGUASSt,
CUYITA — B ATUIR A — NARLETE
BOCAINA — CEDRO — BRASIL
CAJOAÍ — TUPA — CUPIDON
PIF PAF — ABATAGE — LUXEMBURGO
ATLETA — ACARAÚ — CADES.

8.»

7.»

8.«

O programa, montanas
vaveis e cotações para hoje

tos
TTACl, 50 millos, R. Silva.
CARIDADE, 47 quilos, S. Cama-

OARÚPÀ,' 64' quiios, C^Brlto.,
CTZOS, 66 quilos, E. Silva

5.»

8»
7.»

.1 rr paia

Dupla (11) CrS
m.sfl
127,60

24,50
14,40
17,30

^t bí tt horas de ontem, »Pen&"

f^forffllt" de Conselho havia sido

Intregue para * reunl&o da hoje.

P L A C t S
Do _. £*{
Do n. 1 Cr*
Do n. cr»

IpXs97".2/5\' Cr, 220.880,00
DIFERENÇAS

Do primeiro ao segundo, um corpo,
do segundo ao terceiro, um corpo.

TRATADOR: — F. Tourlnho.

Movimento geral de
SDOstns . . . . CrS 019.330,00

Concursos • • •'• • <*• 357.165,00
Pista do areia.

ESTUDE POR
CORRESPONDÊNCIA

Mk CARREIRA COMERCIAL!

ÍGRATIS
J Cada aluno receberá:
+ UM DICIONÁRIO
* UMATUSEMCORESJ

4 - ESTENO-DATILOGRAFIA Íijma CARTElRAj
^n-rrr^rr * DE IDENTIDADE?

t 1 DO CMHÕES DE VISITA*

1 - AUXILIAR E CAIXA

% - CORRESPONDENTE
3 - SECRETÁRIO

EMA, 54 quilos. — No dia 27 de Ju-
nho, na grama pesada, em 1.600 me-
tros perdeu para Desacato, multo bem
amparada nas apostas. Só melhoras
acusou. ,, ,,

FAIAL, 56 quilos. — No dia 36 de
Junho, na areia macia, em 1.500 me-
tros, derrotou Mossorolna, Capuano,
Decreto, etc. Mantém boa forma.

FANFA, 56 quilos. — No dia 12 ae

Junho, na areia macia, em 1.400 me-
tros, fechou a raia no pareô vencido
pelo Jerlbá. Antes, havia escoltado Du-
randí. Mantém excelente forma.

MORONGO, 56 quilos. — D°mlnB°
último, na grama pesada, em 1.800
metros, foi quinto para Desacato Ema
Dengo e Dardanelos, sem deixar noa
lmpressfto. .

DJEDI, 58 quilos. — No dia 14 de
marco na areia leve. cm 1.400 metros,
perdeu P«ra Royal Master. Melhor pre-
parado, e olhado como o provável ga-
nhador da prova.

PATRIOTA, 66 quilos. — No dia 27
de Junho, na grama pesada, em 1.000
metros, fechou a raia no pareô ven-
cido pêlo Desacato. 86 80 o deixarem
correr na ponta.

DUELO, 56 quilos. - No dia 27 de

Junho, na grama pesada em 2.400 me-
tros. oom 43 quilos foi décimoiP«»
Tiblrl, Acaran, Cavolgade, etc. Acusou
melhoras em seu estado.

DENOO, 56 quilos. - No dlsi 27 de

Junho, na grama pesada, em 1.6001 me-
tros, foi terceiro para Desacato e Ema.
A distancia encurtou, aumentando BUa
"chance".

QÜA^LÍAREREc'lN~QUE-NTAXSE CS"M%JTo! - PRÊMIO "THO^S

JEFFERSON" — 1.600 METROS
(APROXIMADAMENTE) — CrS----
10.000,00.

PRIMEIRA CARREIRA — AS DOZE
HORAS E VINTE MINUTOS —
PRÊMIO "EMBAIXADOR JEFFER-
SON CAFFERY" — 1.000 METROS
(APROXIMADAMENTE) — CrS
13.000,00.

K». Cis.
1—1 Abaeté. A. Gutierrea.... 55 30

2 Meetlng, C. Pereira 55 60
2—3 Chui, J. Canalcs 55 40

4 Heróico, O. Serra .... 55 50
3—5 Escudo, J. Zúnlga 55 30

6 King, A. Araujo 55 40
4—7 Sagres, R. de Freitas.... 55 30

" Jeep, G. Costa 65 30

55 50
66 50
55 33
55 40
55 40

DOSEL, 56 quilos No dia 27 de

?***+**+*+****<

Junho, na grama pesada em 2.400 me
tros, com 48 quilos, fechou a rala n

pareô vencido pelo Tiblrl. Antes havl.
.„..„nnrir, nnmnierre. E' bom o sescoltado Damplerre.
estado.

ABI At, 66 quilos.

SEGUNDA CARREIRA — AS DOZE
HORAS E CINQÜENTA MlNUIOÍ>

PRÊMIO "GEORGES WASHING-
TON" — 1.000 METROS (APROXI-
MADAMENTE) — CrS 15.000/10.

Ks. Cts.
1—1 Eldora, Calo Brito  55 35

" Escala, H. Soares  55 35
2—2 Querencia, D. Ferreira.. 55 30

3 Royal Maid, G. Costa....
i Mlss Tonla, J. O. Silva..

3—6 Gftndola, R. de Freitas..
8 Je Revlens, A. Araujo...
*• Penelope, J. Morgado

4—7 Moxtcano, V. de Andrado 55 35
8 Espiga, V. Cunha  55 50
" Nhá Dona, P. Simões.... 55 .,0

TERCEIRA CARREIRA — AS TREZE
HORAS E VINTE MINUTOS-
PRÊMIO "BENJAMIN FRANKLIN

1 600 METROS (APROXIMADA-
MENTE) — CrS 10.000,00.

Ks. Cts.
1—1 Ema, V. de Andrade 54 33

2 Falai, L. Benltez 56 30
2—3 Fanla, G. Costa 58 40

4 Morongo, R. de Freitas.. 56 50
3—8 Dleril, H. Soares 56 30

6 Patriota, D. Ferreira.... 56 50
4—7 Duelo. J. Martins 56 40

8 Dengo, A. Araujo 66 40

QUARTA CARREIRA — ' AS TREZE
HORAS E CINQÜENTA E CINCO
MINUTOS — PRÊMIO "THOMAU

JEFFERSON" — 1.600 METROS
(APROXIMADAMENTE) — CrS....
10000'00- K..CU.

1—1 Dosei, R. de Freitas.... 68 27
2 Ablal, E. Silva  56 40

2—3 Desacato, C. Pereira....
4 Hegemonia, O. Macedo..

S_5 Violeiro, A. Gutlerrez....
6 Itnguassil, R. Olguln....

4—7 Bota-Fogo, J. Mesquita..
" Talumlna, J. Martins

SÉTIMA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E QUARENTA MINUTOS

PRÊMIO "ABRAHAM LINCOLN1
1 500 METROS (APROXIMADA-

MENTE) — CrS 10.000,00.

BETTING
Ks. Cts.

1—1 Cajoal, J. Zúnlga  56 27
2 Cupidon, A. Araujo

2—3 Tupá, C. Pereira
4 Conselho, nfto correrá,

í—5 Mlrnl, J. Mesquita
Elmo, D. Ferreira
Peíio, V. de Andrade..

4—8 Taco. I. de Sousa  58 38
. 9 Efetiva, E. Silva  56 50

10 Erlx, J. Martins

BETTING
m

ABATAGE. 40 quilos. — No dia 21
de fevereiro, na areia leve, com 58 qul-
los, em 1.800 metros, perdeu para Con
Ochos, chegando na frente de Polux e
Marconi. Reaparece bem trabalhado.

CHANGAI, 58 quilos. — No dia 6 de
setembro de 1042, na grama nmtda, em
3.200 metros, com 58 quilos, perdeu pa-
ru Lunar. Nfto enrreu outro dia devido
ao estado precário rios locomotores.

LUXEMBURGO, 55 quilos. — No dia
24 de Junho, na grama pesada, em
2.000 metros, com 50 quilos, derrotou
Burguete, Marconi, Tam-Tam e Polux.
Conserva excelente forma.

ROCKMOY, 51 quilos. — No dia 27
de Junho, na grama pesada, em 2.400
metros, com 57 quilos, foi riécimo-quln-
to no pareô vencido pelo Tiblrl. A dls-
tancla diminuiu e numa pista normal
pede assustar.

PIF-PAF, 48 quilos. — Estreante.
Com o peso que lhe foi proporcionado
e os excelentes privados que forneceu,
ê olhado como um dos prováveis. JA
é vUn"ioso em São Paulo.

ÜGELO, 51 quilos. — No dia 27 de
Junho, na grama pesada, com 63 qul-
los, em 2.400 metros, foi sétimo para
Tiblrl. Acaraú, Cavalgade, Jaca, Dam-
pierre e Tamblú. Conserva excelente
forma.

MONGE NEGRO, 48 quilo». — No dia
18 de maio, na grama pesada, em 1.800
metros, com 56 quilos, foi quarto para
B. I. M., Cuera e Dlágoras. Somente
como surpresa.

MARCONI, 53 quilos. — No dia 27
de Junho, na grama pesada, em 2.000
metros, com 55 quilos, foi terceiro para
Luxemburgo e Burguete. Seu estado
continua bom.

TENOR, 53 quilos. — No dia 27 de
Junho, na grama pesada, em 2.400 me-
tros com 60 quilos, foi déctmo-prlmetro
no pareô vencido pelo Tiblrl. Nfto foi
de todo má sua "performance". Com
menos sete quilos vale um "placé".

NONA CARRF.IRA~- AS DEZESSETE
HORAS — PRÊMIO "FRANKLIN
D ROOSEVELT" — 1.600 MF.TROS
(APROXIMADAMENTE) — Cr$....
15.000,00. *

CADES, 56 quilos. — No dia 27 de
Junho, na grama pesada, em 1.600 me-
tros, com 57 quilos, perdeu para Re-
zongo, quando o seu triunfo era liqul-
do. Mantém a forma.

SANTO. 51 quilos. — No dia 30 de
maio, na grama leve, em 1.600 metros,
com 51 quilos, foi sétimo para Luxem-
burgo, Salmon, Dlágoras, etc. Seu es-
tado é regular.

ATLETA, 56 quilos. — No dia 27 de

Junho, na grama pesada, comi 5í qul-
los ém 1.000 metros, foi sétimo no

pareô vencido pelo Rczongo. Conseguiu
melhoras. E' uma das forças.

B. I. M., 56 quilos. — No cV.a^27 da
lunho na grama pesada, em 1.600 me-
tros, com 50 quilos, foi quinto para^ Re-
zongo, Cades, Salmon e Barulhento.

\ ihiiiiiiu Humiu-m«ILrU-*""'^ t^m^ss-s??*-!
I

Sou professor ha 25 anos, mas nunca vi Isto. Peça prospeto ao Profl
Brando, Caixa 1376 S. Paulo. Escola registrada sob n.» 548 em 1918.1
Ahilitou uma geraçüo de alunos e todos trabalham. Junte envelope selado.I

.endereço claro. PreçoR módicos. Se abllllará em 8 meses: lera direito a uml

ICerllficado especialista em contabilidade: ficará em ordem e satisfeito!

AGUDAS OU CRÔNICAS - PRÓSTATA
_ BEXIGA — RINS E URETRA —

GINECOLOGIAVIAS MRIAS
Tratamento exclusivo cora Injeções intramusculares
np mario neves ? vjíkw?. ; s-i-r;.;..!-- •
DR. MARIO NEVES

Úumí W# cotrfiêce este.

WÊÊÊkwfiÊk

l33Sil3_2iy''.
Vinho nn Porto §
e Xfres (Sliern)

Pergunte aos entendidos em

HH Vinho do Porto e Xéres (SherrY)

~F== 
oMara quem realmente sabe apre-' "~ 
ciar bebidas e especialmente Vi-
nho do Porto e Xéres (Sherry), *
figura do .homem de capa» e bem
familiar. Porque esta marca sig-
nifica a qualidade insuperável dos
Vinhos do Porto c Xéres (Sherry)
SANDEMA.N. Há 153 anos a
marca SANDEMAN foi estabe-
lecida e é hoje famosa no mundo
inteiro. Para fechar as suas retei-
ções com chave de ouro peça o
famoso SANDEMAN, que e sem-

pre uma festa para o seu paladar.

SANDEMAN é distin-
euido pcln preferencia

da Cava Real
Inglesa. Siga
este exemplo
para ter um
prazer «real».

54 40
58 50
50 —
52 60
58 50
58 60

50 70

OITAVA CARREIRA — AS DEZESSEI&
HORAS E VINTE MINUTOS -
PRÊMIO "QUATRO DE JULHO —

(INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA DO NOR-
TE) -~ 2 000 METROS (APROXI-
MADAMENTE) - CrS 20.000,00.

BErriNG
KS. Cts.

1—1 Abattage, J. Zúnlga  40 22
" Changal, .1. Canales..... 58 2Z

2—2 Luxemburgo, D. Ferreira 55 35
3 iíncltmoy, J. Mesquita..,

-—4 Plf-Paf, R. Olguin....
5 Úgelo, P. Simões
d Monge Negro, Timóteo
7 Marconi, V. de Andrade
" Tenor, J. Nascimento

NONA riRREIRA~- AS DEZESSETE
HO AS — PRÊMIO "FRANKLIN

D ROOSEVELT" - 1.600 METROS
(APROXIMADAMENTE) — CrS--.

DP0MBIQ, 
60 quilo,. - No dia 27 de

junho, na grama pesada em 1.600 me-
tros, com 53 quilos, fechou a rala no

paréo vencido pelo Rezongo, sem dar

um ar de graça. Somente como sur-

PrcRECELE. 40 quilos. - No'dia «de
lunho na grama leve, em 1.600 metros,
oom,63 aquilo», foi terceiro para Lu-

xemburgo e Salmon Volta a ser apre-
sentado em.excelente forma. Se cno

VeACÀRAÜ. 
57 quilos. - No «»«_«¦

¦'^rco^N^T.no^^er-deu^rrT^ri

REZONGO, 53 quilos - No dia 27

-t^^0rfíXs«toTc^s
Salmon Barulhen o B.IimM 

^ ^

SMn°emTnr.roqurefsráho)e7

NAS BOAS CASAS DO RAMO

R.p„..-t.nt«, E. MARTINELLl.CIA.COM._S._A.
São P-uloi Cnixia Pontul 88 -

Si».

SfljRJA}'-^ -taisav £ -rí> sér

Rloi Cnlxn Pontal U.'>3 \!^P___?_

trns
qu

51 50
43 30
51 40
48 60
53 40
53 40

CASA DAS LONAS

' 
XUaS íSlÍDO SoSSeNTO. - OS PREÇOS MAIS

VANTAJOSOS, SÓ NA

CJlSâ DAS L 0 M ft S
 8, RUA SAO JOSÉ' 10 - ÚNICA NO RIO

>,:;

.^B|____¦¦¦_¦_¦-¦¦¦-B»«0¦'¦'l¦J,"¦^^™^^"'*HI,™IO,,^™"'^^^^^^ 
"

15.000,00.

1—1 Cades, V. de Andrade...
Ks. Cts.
56 27

2 Santo, A. Noves  51 50
2-3 Atleta, J. Zúnlga..  56 30

4 B. I. M.. C. Pereira.... 66 50
„_5Pomblq, O. Palaci  «J 50

6 Crecele, H. Soares  *»
4—7 Acaraú. J. Canales  57 3&

* Rezongo, L

Ser elegante (¦*•#»

Lelton  53 35

No dia 20 de

68 30
54 60
56 60
58 40
58 35
54 35

5 - PORTUGUÊS

,®-INGLcS crn
JCASSEGURE A SUA INDEPENDÊNCIA ECO-
^nMifA APRENDENDO EM SUA CASA

iT^ãf DC0ASLMCEU IV™!™* SE MANAS
DURA 

MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS f

FyviC.MOS HOJE MESMO 0 C0UP0H ABAIXO f
r^r^TiTrÕ UNIVERSAL BRASILEIRO [ 692 1 ^
CAIXA POSTAL 5058 - SA O 

_^__^„ J i

Uma. Snr. DIRETOR:
Prçn tnvlar-me

OPATIS r. SEM COM-

PROMISÜO n folheio
'•Conto ganhar dinheiro
-o comércio"

NOME -

RUA-
.... N-

CIDADE

$^*##****?????????????????
... EST.

-:

Junho, na areio encharcaria, em 1.600
metros, foi terceiro para Damplerre e
Dosei Vem acusando melhoras em seu
estado. Pode surpreender.

DFSACATO. 56 quilos. - Nn dia TI
de lunho, na grama pesada, em 1.600
metros, derrotou Ema, Dengo. Dai da-
nelos, Morongo, Farsa c Patriota, cor-
rendo uma "barbaridade". Anda como
nunca. .. ,,

HF.GEMONIA. 54 quilos. — No dia 6
de junho, na grama leve. em 1.600 me-
fos foi quarta e última para Duran-
d'é 

'violeiro 
e Cartucha. Seus exerci-

clós continuam perfeitos.
VIOIFIRO. 56 quilos. -- No cila l»

de Junho, na areia encharcada, em
1 ooo menos, foi quinto pnra Dampier-
re. Dosei, Ablal e Tentugnl. Esta bem
trrinndn ,

ITAGIIASSO, 58 quilos. — Estreante.
Vem rie São Tniiln, onrio e?le «no con-
seguiu um triunfo em 21 de maio. em

1 noo metros e um último em 16 ri"
abril. Sul' condiSfles de treino sâo
ÃMmti*.

BOTAFOGO, 50 quilos. N" ni^ l\
de mnrço. na srela leve, em 1.600 me-
trns ricrroíou De Cuius, Tlhlrl, Abist
e Fiara Reaparece bem moiírlo.

TAI.UM1NA. 54 qutlnf - No dia 27
d» Jiir.h" nn grama pe^nds, em 1 oo.i
metros, som 47 quilos, foi sexta para

JUROS DE APÓLICES
Pagamento Imediato com

pequeno desconto. 
CIA. AVREA - R. MIGUEL

COUTO, 7.
(Antiga rua dos Ourives)

i algo mais que simples atitude: uma questão de

omodidade ou requinte de conforto... Na A fatataru

Guanabara o senhor encontrari tecidos finos no.

mais sugestivos padrões para o seu gosto exigente.

Venha hoje mesmo escolher a sua roupa, n. Alfaiataria

Guanabara, que mantém um estoque de mais de

Cr $1.000.000,00 em tecidos nacionais e extrangeiros.

Vi,ta-se na Alfaiataria Guanabara e pague pelos s,s-

temu "A Compensadora" ou "Adorna". C-rioca, 54.

ALFAIATAP1A

GUANABARA

i(/^^«|"i-»~..,., 
"""¦"_r\^,> 

\i i_^rw™^'W "A

QUINTA CARREIRA — AS QUATOR-9 
ZB HORAS E TRINTA MINUTOS
— GRANDE PRÊMIO "DIANA —
2 400 METROS (APROXIMADA-
MENTE) — Cr$ 50.000,00. ^

1—1 Batulra, J. Zúnlga 53 3S
2—2 Narletc, D. Ferreira X! 50

3 Inverncss, R. Olguln.... 58 40
3—4 Riizs Min, J. Nascimento 58 60

" Sibéria, A. Gutlerrez 58 50
4-5 Luminosa, R. de Freitas. 58 50

" Cuvlta, J. Canales 58 10
" Jaca, V. de Andrade 53 10

SFXTA CARREIRA — AS QUINZE
HORAS E CINCO MINUTOS--
PRÊMIO "THF.ODORF. ROOSE-
VELT" — 1 000 MF.TROS (APRO-
XÍMADAMF.NTE) — Cr$ 10 000,00.

BETTING
Ks. Cts.
58 35
40 35
51 50
63 40
52 40
52 40
48 40

, *ÍÉÍtN GÂBINlBETCE DAVIS

(^P^TW-S «*"íVir/*¦ tT v_5v®ISSa ,^g* KS%Sl ____j^*w?v -_ü*s___

91 .-& ^fc^^-~^ei*Tiirt^' •'. A/TN MBffiH

rti
;;NACIOr4AL:

1—1 Br.-ifll. A. Araujo
" carocho. O. Macedo

2--3 ftpaso. V. Llmn
Blrl-Blrl, O. Fernandes..
Itanino, Jofto Snntos

3—s orenda. D Conceição —
6 Ceriro, Timóteo " Snpütendor, V. de Anrirs-
de

4—7 Mermoz, .1 Martins
8 Bocslna, J. Zúnlga.

de HAVILLAND ^^p^mm^;*m
NASCIDA PÁRA 0 MAL
¦ffiÉiÒNtâi COMO 5^ FAEV. O M&**¦cp?^C^

52 40
50 50
51 S0

POLTRONA\
.AAPRÓpWO |Ó AlMOS

" Altona, H. Soares  60 30

h~
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Barba, Cabelo e Bigode...
* * *

O Fluminense, que dizem ser "peluelo" nos Jogos mais dlíiccls, agora com
tí<gode, pretende ganhar o campeonato de "barbada"

roí

* *
Ceim a salda do Bigode, o "team" do Atlético Mineiro perdeu o seu

roderlo. Parece que está para repetlr-se aquele fato histórico do SansSo...
só a Dalila cortar-lhe o cabelo para o gigante perder a força...* *

O rcsstaó "bigorieou" o seu antigo clube, arrancando-lhe o Bigode. Aliás,
translerencla custou os olhos da cara. O Fluminense teve necessidade
um "gastão.' para adquirir o elegante Bigode...* *

um torcedor do Flamengo a um inflamado colega do tricolor :
E' ele admirar que o Fluminense tenha contratado um Bigode negro..

_ Nao podia ser uni branco 1 Você queria, então, que o meu clube
tlveèfe adquirido um "bigode" de velho?!...

Dls

O esportista Marcos de Mendonça,
som o sr. Vargas Neto, disse-lhe:

_ o Fluminense acaba de fazer uma ótima aquisição
(.traçSo no certame

Para que foram contratar o

presidente do tricolor, encontrando-se

Bigode será uma

Bigode 1 Vocês Já atuam com tanto
•pelo"

PALPITES TARA OS JOGOS DE HOJE

Botafíei * 1-lumincns.i — Um espe-
tácu o completo de esportes de ringue,

fanin do Rio x Vasco — Uma via-
.fm jo barca sujeita a "naufrágio",

Flamengo x Amêrloa — Um "banho"
tf IsjJa

6, Cristnrãn x Madurei» — Um
"nssselo" pela rua Flgueirn de Melo.

Bsnjú x P.ciisuc «so — Um ótimo
remédio para os que sofrem de In-
lima.

PM DE SEBO

teu,

fctóí-

r
S>

i*V*

-—»**

29

ESTA E' BOASINHA..
Pelas modificações introduzidas nas

novas ;eií da FedrraçSo Metropollta-
na de Futebul, impostas nela C.B.D..
todo o Jogador que responoer n uma
ngressao, desde que fique evidenciado
quo assim procedeu por "perturbação
dos sentidos ou Inconclencla para do-
minar suas próprias açòcs", não será.
«uspenso.

Diante dessa original rcsDluçe.o o J°-
gaelor que for "amarrotado" pur um
co cga, poderá puxar ek^ uma navalha
ou apartar o gatilho ele um revolvei
que nada ihe acontecerá.

Boa "bola"...

BOLA KUBRO-ANI3

O "coso" Alfredo Tranjan x Tribunal
de Penas terminou bem, mas, ficou
uma pena para atrapalhar... Que, pe-
nal...

A"ínela ante-ontem, houve um bato-
papo entre vários presidentes de du.
bes e o Bonsucesso osteve presente.
Ao entrar no recinto, depois do aceitar
um volumoso charutu oferecido pelo sr.
Domingos Caruso, o dr. Vargas Neto
presidenta cia F.M.F. perguntou ao sr.
Tranjan:

Como é? Quem vai falar é o
senhor mesmo ou é o Bonsucesso?...

E' preciso salientar que os maiorais
rubro-cnls dão muitas "bolas" aos hu-
morlstas esportivos... Pena que na
praça oa esportes do Bon5Ucesso haja
Justamente escassez do bolas...

PENSAMENTOS
Os "cracks" do futebol sào autên-

ticos prestlgltatiores. A única elilerença
é que, em vez de empregar as mãos,
fazem mágica com os pés.

FATOS DA SEMANA
"No quadro do Vila Nova de Lima,

qu« derrotou o 7 ele Setembro, desta-
caram-so os seguintes Jogadores: Ma-
delra, Chumhinno, Parafuso, Foguoto,
Caralarga e Furtado".

Realmente, com elemento» tâo perl-
gosos, náo 6 de admirar que o Vila
Nova fizesse a sua Independência ven-
cindo o 1 de Setembro.

"Causou surpresa a ausência do sa-
guciro Rengauescht no Jogo contra o
Mariureira".

Podemos adiantar e, note-se que aqui
n&o há "veneno", que o Fluminense
náo incluiu esse Jogador para pretstl-
glar o Tribunal de Penas. Renganes-
chi anda melo "groggy" do soco que
recebeu do Isalas...* • *

"O Bangú e o S. Cristovfto Jogaram
na última quarta-feira, & tardo, dan-
do prejuízo a partida".

O choque entre alvos o banguenses
anda "pesado". N0 Torneio Municipal
& partida n&o terminou por falta de
bola e, agora, no certame oficial, em-
bora o prello chegasse ao seu final,
nâo houv» "bolada"...

* • *
"No Rio Grande do Sul um Arbitro

expulsou dee Jogadores de um "team"
por atos de indisciplina deixando »o-
mente o arquelro no seu posto".

Imaginem ae um Juiz carioca tivesse
o topete elo assumir tal atitude aqui...
Por cansa da cxpulsüo de um só Jo-
gaelor, o Vasco quase virou o mundo
prflo avesso e ainda por rima quis cor.
tar as asas do Tribunal de Penas...

FILMES
Reco-nendamo.i aos esporlitas os se-

gulntes itlmes:"Gestapo". — Tribunal rie Penas."Bnlas contra a Gestapo'. — Pre-
slelente do Vai.co."S"mbra de uma dúvida". — Ifalas
e Rnngnneeschl."Os comnndoi atacam de madruga-
ds". — C. R. Vasco da Gama."O- filhos de Hitler". — Árbitros
da T.M.F."Nascida r"rr. o mal". — Turma de"olhelroí" da F.M.F."Os nossos mortos serão vingados".

Conse-lho Deliberativo do Vasco."Amigos de verdade". — Vasco e
Botafogo."Confirme ou dewmlnta". — A'fredo
Trenjan."O mártir". — Mario Viana."Cfiouros ria Brondxcay". — Anto-
n!o Conselheiro e Zc de Sfto Januário."D?z cavalheiros de West Polnt". —
Quadro do Vnn;o sem Isnlns.

SE NÃO P
Entre as coisas lncontestavelmèiite serias e transcendentes deste

agitatllsslmo e lujrubrc vale de lágrimas, nada se compara ao tnr-
naval e ao "footnall". Tratemos deste Último, que o Idenllstn Alcides
iTArcanchy quer que seja "halipodo". niz a historia rjite o "fontlinH"
aqui chegou, há mais de quarenta anos, como turista, em conipa-
nlila de uns rapazes hrasllelrns que tinham Ido ao Velho Mundo es-
tudar. A principio, entrnnlíoii o clima, porem, gostou da "nattira-
leza" e devo ter dito aos Jornalistas, como é ila praxe, que a baia
do Guanabara sé a mais bela do inundo, etc. O fato é que ficou.
Para vê-lo, naquelas priscas eras, as famílias Iam aos campos, pois
as reuniões eram pacificas, distintas e alegres. Os elementos mais
destacados do "grnrid monde" achavam elegantíssimo o dizer com
acento londrino: "football", "gonl-lrceper", "full-back", "Inslde-
rlglit", "ground", "llncsman", "referec', "corner-kick", "louch Une",
embora nem sempre os que os ouviam aprendessem logo a significa-
çftó dessas palavras gregas. Mas, como ora bonito, a moda pegou e
ainda hoje temos mocinhos Inteligentes que gostam de falar em
"cancha", "hlncha", "hlnchada". Como se vê, tudo "pòrgréde"....

+ # *
Uni belo dia, alguém, nao por desamor ao diurna do nosso com-

padre Shnkespearr, mus por achar que JA era tempo de se dar feição
brasileira ao "football". Então, apareceram no mercado vários suce-
daneos, como "liidopcdlo", "podobalio'^, "pebol" e possivelmente uu-
tros. Nao obstante, o prestigio do "Inglês" continuava, ale que, multo
mais (arde, num dos suplementos em língua estrangeirei do "quinta-
ferino" do nosso prezado amigo, sr. Barão Aporei! de Itararé — "A

Manha", foi violentamente lançado o neologlsmo "lutlbollo", íormosa
flor selvagem da suavemente cacofõnlca língua de Borage (honny
solt que mal y pense...). Uni dln, no entanto, Invalidando as gazetas,
surgiu um molecote pernóstico, que se deu a conhecer como filho do
louro "football": era o "futebol", que, "faiodermlcamente". se lnsl-
nunva no terreno, armando caraduramente seu "ehatõ" rie folhas
de zinco enferrujado. Os neclonnllstas afirmam que o "futebol" é o
"foolhall" camuflado, rcceloso de provocar cócegas na garganta voraz
de algum bororó xenófago. Nfto acreditamos nisso, porque o sr.
d'Arcanchy nfto ê bororó nem voraz e multo menos xenófago. 1'elo
contrario, ê. um cidadão pacato, amável, mas braslllsta até debaixo
dágua.

* * *
Ele quer "sapucalzar" o "football" e seu filho espúrio, o "fule-

boi", fundado em argumentos respeitáveis. O "ballpodo", diz ele, é
rapaz do boa família, registrado e reservista do vernáculo, por Isso
que conseguiu entrar corretamente para o batalhão patriótico dos
neologismos brnslllznntes. O perfil que ele apresenta é aristocrático,

ROVAR D 9 •

José BRÍGIDO
helênlro, fotografarei. Tem-se até a Impressfto de que. hniipndlzando
o futebol, os Jogadores serfto bem educados, capazes de dizer, como
ensinou o filósofo de Itararé (novo Diógenes), nomes feios em voz
baixa, cm vez de o fazerem ramo agora, as barbas dos Juizes... Nem
seríi impossível que eles venham até a pedir desculpas a bola, quando
nela vibrarem um pontapé mais fnrie... o sr. dWreanohy é sincero.
Nfto acredita que o "futebol" sejn brasileiro, por causa do sotaque
suspeito; e assegura tratar-se de legítimo "qulntn-roluna" do Terna-
culo, desordeiro e barulhento, porque paz no futebol é... mantcl-
ga... Nfto hft um tlqnlnho assim, nem entrando na fila...

* « •
Tudo, por conseguinte, depõe a favor do "halipodo", inclusive

este argumento Irrespondível: "football" foi feito "p'ra inglês ver"...
Hoje em dia, nfto há Inglês'quo vá assistir aos Jogos da F. M. F.,
neni o Wolfare... Neste caso, desaparece a razão primordial para se
conservar conosco o "football", até agora mantido por "cavalhelris-

mo", e muito menos o "futebol", Justamente por causa do "cavale-

rlsino"... Diante disto, o sr. d'Arcanchy brada entuslastieainente:
"ballpoiUzemo-los !". O peor é que hft brasileiros que apenas têm
patriotismo verbal. Gostam de prenunciar palavras estrangeiras por-
quo c "chie" e a gente pode pensar que eles sejam mesmo Instrui-
dos... I>ni o preferirem o "football". Tudo eslft errado; todos estfto
errados (nós também). O nacionalismo deve estar nos atos e nfto
nos discursos, sejamos nacionalistas xenófilos, nunca xenófobos, é
claro, porque, afinal. Iodos somos humanos. Poderemos querer bem
aos estrangeiros, querendo bem, c'oncomltai»tcmente, ao que é nosso.
Dizem os "craeks" ela filologia que o "ballpodo" é mais belo em seu
aspecto grafico, de prosódia mais agradável e de formação vocabular
erudita. Infelizmente, sempre lia quem goste mais de jaca do que
de pêssego... Que se poderá fazer? Só optando pelo "pul-apuá"... O
"ballpodo" quer ocupar o lugar que considera seu, confiante, talvez,
na proteção da "lei dos dois terços"... "Good-by-y-ye" !...

• * *
Km resumo, n "futebol", hoje, em vez das tradicionais suíças a

.lóhn Buli do papal "football", está metido na camisa listrada do
malandro. Uso palhcta, gança de "Palhaço" presa a orelha, tendo ao
canto da boca um palito de idade e cor duvidosas. "Football' tem
qualquer coisa do "lionie, sweet home", enquanto "futebol" traz o
btidum do samba rasgado. Entra e risca o chão sem cerimonia. Antes
com audácia, assim como quem pergunta, com mallcln e lnsolencla,
sacudindo a cabeça e agitando a gaforlnha empoelrnda: "que é que
a baiana tem'."'... Nós nfto o sabemos, Nfto somos da Haia. Só es-
(amos esperando é que o "futebol" prove também que é reservista,
seníio, "ti." no pau...

"cinematografia
Estréias de amanhã
"PARA SEMPRE E VM DIA"

Próximos cartazes
" . ,E O VFVto '

Alguns dos intérpretes de"Para sempre e um dia"
Os cinemas Fiara, Astorla, Olinda e

RIU estrearão, amanhei, a produç&o
da R.K O. Raiio "Para sempre o um
dia", interpretado por setenta e oito
artistas, dentre os quais se destacam
Charles Laughton, Merle Oberon, Ray
Milland, Ida Implno, Rnhert Cummlngs,
Anna Neagle. Herbert Marshall, Jessle
Mathcws. Brinn Ahrenc, Wenely Bar-
rle, Claude Ralns, June Duprey, C.
Aubrcy Smlth, Bustcr Keaton.

Clark Gable
Quinto-feira próxima, os Metros Ti-

Jucá o CopacRbnna voltnríiei a exibir
o celulóide "...E o vento levou", n-
terpretado por Clark Gable, Vlvian
I.elgh, OUvia do Havllland
Howard.

Leslw

Entraram oa contra-1 Q VaS£0 defelldeiá a SUS ÍHVeHCÍbÍlí-
tos de Reginaldo

e China
Deram entrada, ontem, na F.

M. F., o» contratos dos proflsslo-
nala Reginaldo, com o Botafogo, e
Ch:«".a, com o América, bem como
o« novos compromissos de Nenem,
tem o Fluminense; Alccbladet,,
com o Canto do Rio, o Cotoco,
com o Sao Cristóvão.

dade contra o Olaria
(Conclusão da 1." pAglna)

Nacional x Anagé
O A C Nae.lonol enfrentara, boje,

ne cani-jo da estrada do CamboatA, em
Ricardo" (íe A'buquerque, o quadro do
E C AnaRÓ. pedindo o comporeclmen-
to as 13 horas, dos seus seguintes Jo-
sadores: Juvenis — Belmonte. Tido,
Vale, Armando I, Armando II, Silvio I,
6llvlo II, Jalr, Clda, Domingos, An-
tonlo e Valter.
j.o quadro: à? 14 horas — Napoetio,
VAva, Zoli, Altair, Jaú, Betlnho. Lula,
Abias, Marcrdino, Pires, Nero e nonga.

Convoca o Pro-
gresso

O Progresso . F., C, pede o com-
pareclmento de seus Jogadores, hoje,
ès 8 horas, no campo do Matas e
Jardins, para o encontro com o Orl-
ental F. C. Os Jogadores convocados
sfto os seguintes: Téo; Joilo e Dega;
Bllucfto, Arnaldo e Lima; Hilton, Totó,
Marques, Leênlda» e Álvaro.

de Oliveira. — Representante*: Bcrnar-
do Ferreira áo Ampar0 — Campo do
S. C. União.

3. C. Tavares x S. (3, Volim —
7.a Divisão — ás 14,15 horas — .juiz:
Fran-.eüno do Almeida. 6.a Divisão —
as 15,30 horu.i à Juiz: C audionor RI-
beiro de Freitas. — Representante: Gf'-
naro Tavares — Campo de S. C. Ta-
vares.

Progresso F. C. x IraJa A. C. —
7.a Divisão — às 14,15 horas — Juiz:
Adolfo da Cesta Campos. —6.» Dl-
vlsào — às 15,30 horas — Juiz: NeClr
de Sousa. — Representante: Inácio
Martins — Campo do Brasil Novo
A C

Seria "B" — B. C. Sfto José x
Bento Ribeiro F. C. — 7." Divisão —
As 14.15 horas — Juiz Agavlno Santa-
na. — O.a Divisão — às 15,30 horas —
Juiz: Valter Guimarães. — Represen-
tffnte: Joáo Marques Batista — Cnm-
po do S. C. Sào José

S. C. Paramos x Unidos de Ricardo
r. O. — 1-a DIvIsAo — às 14,15 ho-
ras — Juiz: Laerte Ferreira dos San-
tos, — 6.» I?lvlsilo — às 15,30 horas
— Juls: Aristocllio Rocha. —• Repre-
".entanto: Agenor Rodrigues Soares de
Meio — Campo d0 8. C. Parames.

A. C. Nacional x Anajé B. C. —
T.a Divisão — às 14,15 horas — Juiz:
Alexandre José Fernandes. — 8.a Dl-
Yislo — as 15,30 horas — Juiz: Pedro
Valente. — Representante: Osvaldo Ar-
tur Quintino — Campo do A. C. Na-
cional. _ ¦

S. C. Anchleta x Pau Ferro F. O. —
7.» Divisão — As 14,16 hora» — Jula:

E'ias L. Martins. — 6.» Divisão — às
15,30 horas -- Juiz: Agostinho S. Ba-
tista. — Represen!anto: Arnaldo Ca-
rigne.nl — Campo do S. C. Anchleta.

Serie "C" - Campo Grande A. C.
x Cosm.is A. C. — 7.a Divisão — às
14,15 horas — Juiz: Jorge- Rodrigues
Ferreira. 6.* Divisão — as 15,30 ho-
ras — Juiz: Alcide.; Alves de Azc-
vedo, — Representante: José Pinto rta
Bilvn — Campu do Camp0 Grande
A. C.

S. C. Guanabara x S. C. Oity —
7.a Divisão — às 14.15 horas — Juiz:
Joào Ribeiro. — O.a Divisão — às 16.30
hora» — Juiz. Raclagazlo dos Santos
Viana. — Reptesentnnte: Hernanl Gon-
calvos de Lima — Campo do S. C.
Guanabara.

Transporte F. C. x Oriente A. C. —
7.» Divisão —• às 14,15 horas -- Juiz:
Silvio Wllliam. — 6.* Divisão — às
18,30 horns — Juiz: Ricardo Dias Con-
celção. — RepresemtRnte: Eliezer José
da Silva — Campo do Transporto
V. C.

8. C. Roslta Sufia x S. C. Co-
rlnthlons — 7." Divisão — às 14,15
horas — Juiz: João da Sllvs Ramos —
fl.» Divisão — às 15,30 horns — Juiz:
José da Silva. — Representante: Ma-
nuel Alceu Pereira de Amorlm — Cam-
po do Oriente F. C.

Convocações
PENHA CLUBE — Reallza-se,

amanha, às 20.30 horas, a assem-
bléla geral deste clube para elel-
Vilo da nova diretoria.

Concurso de palpites
de futebol do D. I. E.

ANTÔNIO SANTASUSAGNA —
Fluminense, 3-1; Flamengo, 3-2;
Bangú, 2-2; S. Cristóvão, 4-1, «
Vasco, 3-3.

ISAAC COOK — Botafogo, 3-3;
Bangú, 3-2; S. CrlstovAo, 6-2;
Vasco, 4-2, o Flamengo, 3-1.

JOSÉ" HENRIQUE NUNES —
Fluminense, 2-1; Flamengo, 8-11
Vasco, 4-2; S. Cristóvão, 4-1, e
Bangú, 3-2.

"EiWKOSCADA EM ALTO MAR"

"MULHER nr; vr.nrMDF."

Licenciado
Assumiu a presidência da Fe-

dern.çfio Paranaense de Futehol o
ar. J. Gomes Rosa, em virtude do
ter sollcttaelo uma licença o pr«-
aidente daquela entidade.

George Murphy
Oeorg» Murphy, Max Beier, Jane;

Wvatt, Pat 0'nrlen. Jarlele Cooper c
Desl Arnaz desempenham os prlncl-
pais papais rio filme "Flmboscada em
alto mar" que os clnffmas Parisiense,
Primor i» Colonial apresentarão ama-
nhã.

Reaparecerá
Leônidas

S. PAULO, 3 (ASAPRESS) — JA não
existo qualquer dúvida a respeito da
presença do Leônidas, amanhA, na
equipe do Sfto Paulo, para o Impor-
tanto encontro com o S. P. R.

O estado de saúde do famoso co-
mandante da ofensiva tricolor é o
mais satisfatório possível, esperando-se
que esteja em condições da fazer um
reaparecimento sensacional.

"CAPITÃO LUAR"
O Cino O K. apresentorã,

John üarrick c John Stuart,
pltào luar".

amanha,
cm "Ca-

O que fazem os "astros"

Noticiam, de Hollywood que :
—¦ Josepíl Cotton desempenhar* o

principal papel e fnrã o comentário
da película de ndeitramento militar,
"Airforce Intelllgence".

— O presidente da Columbia e Al
Jobr.son estfto em viagem para Nova
Ycrk. onde, segundo se diz, flrmarfto
contrato para a filmagem d» uma p».
llcula baseada na vida de Al Johnson

Clauãette Colbert
Pura a próxima quinta-feira os et-

nemn.-, Sfto Luiz. Carioca e Vitoria
anunciam a estiéia da produção Pa-
ramount "Mulher de verdade", com
Claudette Colbert, Joel Mac Crea, Mary
Astor, Ruely Valleo e WUUam De-mareít.

"rnsAnELO"

No rrelxlino riia 12, os cinemas Pia-
za, Astorla, Olinda e R1!?. apresenta-
rào Diana Bari ymnre e ítrlnn Don-
levy, em "Pesadelo", uma produçAo
Universal.

"CORSAPIOS DAS NUVENS"
Tcrã liinni-, muito breve, nos clno-

mas Sào Luiz, Rlan, Carioca n VIto-
ria, H estrela do filme "Corsários dal
nuvens", Interpretado por James Cftg-
nev, Dennls Morgan, Breiieli Marshall,
Alíin ltnic e Rcglnaid Gardlner.

Trapos cie lã e algodão,
aparas de tipografia, livros
e revistas velhas, compram-
se à rua General Câmara,'
95, rua Santana, 157, rua
Gonzaga Bastos, 335 e rua

Caetano da Silva, 486.
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SELECIONA'0 MUNDO PRODUZ, NOSSO LABORATÓRIO

ELECTROWIX
O único aquecedor elétrico automá-

tico adaptável a qualquer torneira

• ••0

Um alfaiate Voronoff
Faz do trerno ve'ho novo. virando pe'oavesso. Também conserla-se. Reforma-
so roupa. Faz costume de casemlrB e
br-m fl frlllo, ã. rua ria Alfândega, 280,

sobrado.

Exames de sangue
Laboratório de Aníllses

DR. A. nENRIQUES
Edifício Rex. 7.» andar, sala 722 —

Tel.: 42-8782.

Situação dos clubes por pon-tos perdidos

Advocacia Criminal
DR. OSCAR TIRADENTES

Ex-promotor público
Quitanda, 59-3.» — Toi. 43-7399

ouro, platina, brl-
lhante, pratarla, e

k •' Cautelas da Caixa
Econômica, p-aga-se o melhor
preço, JOA1-HERIA PASOOAL —

Av. Rio Branco, 153, esq."
da Assembléia.

«3

OURO, BRILHANTES < PRATARIA.

compram-se. Trocam-se. vendem-se e

consertnm-se Jóias e relógios com £a-
rantla e absoluta confiança.
Rua da Carioca, 8.1 — Próximo A Pra-

C» Tlridcntes.

A excelência de um produto depende da qua-

lidade das matérias primas nefe empregadas.

Considerando que uma "corrente não é mais

forte que seu elo mais fraco", os Laboratórios

das Industrias ELECTROWIX selecionam com

rigor as matérias que o integram, procedentes
das melhores fontes produtoras do mundo, sub-

melendo-os aos mais severos "tests".

"Só se pode produzir o melhor

usando o que há de melhor".

CAPAS DE BORRACHA
De senhora, desde Cr$ 1110,00.

De 1-iomrm, elepele Cr? TU,00.
pnloclins para homens e senho-
ras. Consertamos capa de bor-
racha. Fabrica a rua Visconde
do Rio Branco, n.° 27 - loja.

Telefone : 42-2.W7.
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Estranho como pareça
por JOHN HIX

C5JERVO \m\MOZflEPA
mmm E5TA 5E

v> r^ArlSFÒISMAfilDO EU
^ MlflADe D/MHEIEO-

PoiAR de tm armo
A GALOPe5B&aP.ArZ
COn A5 HÃ05 A BAEÜr\
DE Ütl 6DAL" DE EUTEBDl
e fazer: bmzm LAÇO

DE "COWBOV EH M'D/\
PE'EI5UmDAS
UÁ&IUDAOES DE¦BOB RC&EZ5

oo Texas.

OS PAS5AGEI&05 DS
TREH 605TAM DE

X noEDAs no eicí
» 55M BATER HO

&RADEAPO PA PONTE.,
£ O CONSEGUEM.

L\

MILAGPC das

EHOJf Ti/11 OE DO
ouf no COMEÇO,

DA GüEEEAX

^Nsrl JÜ»»

i iir.ii

* rkxjiirn on-
MILAGRE NAá «.»...'. ...s-)I..S NAVAIS:

Cinco encoúracados, cinco porla-aviocs, vinte o quatro cruzadores, trinta

e nove submarinos c oiteiHn e cinco "destroyers' , eis o que a Grã. Bre-

tnnlia ia perdeu, no decorrer desta guerra. Mas estas perdas estão mais
do 'que compensadas com as novas construções. Com efeito, possue
hole a esquadra britânica numerosa frota de corvetas, sendo grande
parte contribuição dos estaleiros canadenses; centenas de embarcações para
operações de desembarque; e muitos outros
Note-se ainda que a produção 

"per capita"
p'. iôes. "tanks", munições, navios • reparos
de qualquer outro pafí.

Em torno da horti-
cultura

vasos, 'de iodos os tipos,
ria população britânica, em
de navios é maior que a

A seguir : — BATERIA nF. TRADIÇÕES I

JALAVKAS CRUZADAS
TORNEIO DE JULHO

Problema n.° 1, de Ni joga — Rib
HORIZONTAIS

J Que é mesmo que
trans. ¦! — O mesmo
que alcorfío, 6 — Ilh»
nn Estado do Paraná
(Brasil I. 8 — Proveito.
vantagem. 10 —- Uniria-
de rias novas medidas
agrárias francesas. 12
— Crotalo. 13 — Vila
do distrito de Coimbra
(Portugal). H — Ora.-
culo celebro d'Apoio.
15 — Cohdessa rie no-
lonha, mfte de Godo-
frerio rie Boulllon 11040-
113). 17 — Espécie de
mocho, 18 — Reza.
VERTICAIS

Corria ou cinta

que se ata a roda rie

(lguma coisa. 2 — In-

tervalo entre fluas no-
ias consecutivas dn,

gama. 3 — v'erta plan.
ta da índia. 5 — Feixe
nfrlcano (roja Untea).
7 — rianta do Brasil,
ria família rias maran-
taceas. 8 — Prefixo que
eedencla ou preferencia,
ele de capa sem mangas
blda nas índias Orienta'-

SELEÇÃO E GERMINAÇÃO DAS
SEMENTES

III
LEONAM DE AZEREDO PENA

(Agrônomo)

Num todas as espécies hortlcolas de-
vem ser plantadas em sementeira» es-
peclais ou estufins. Cada planta apre-
senta exigências biológicas que lhe süo"características e, desse modo, alguns
vegetais devem ser semeados direta-
mento nos canteiros onde vão ser co-
Uiidos. Alem disso há sementes de va-
vindas dimensões requerendo, portan-
to, variadas profundidades na semea-
dura. Algumas podem e devem ser se-
meadas em pequenos sulcos feitos com
uma regua; outras Ja devem ser Fe-
meadas a lanço. Estas ficam á flor
da terra, apenas ligeiramente esearlfi-
cada; aquelas devem ser ligeiramente
cobertas por terra peneirada, fina. Para
quem usa máquinas Planet Jr., semea-
deiras, as formas da semente sao de
interesse também, na regula gem doa
dispositivos que deixam cair as sêmen-
tes sobre os sulcos.

Também a duração da germinação
deve ser do conhecimento do hortlcul-
tor, para o controle desse Importante
fenômeno rie vida da planta e para cie-
íesa contra o ataque de Insetos e pás-
jaros fis sementelras.

A aquisição das sementes dev» ser
feita em estabelecimento Idôneo. Mes-
mo assim não é conveniente adquirir-
se log0 grande quantidade em uma
mesma cnsa. antes de ser experlmen-
tado o poder germlnatlvo de cada es-
pcclc ou variedade. Tal poder é obtido
pela percentagem de germinação, en-
salada em seiiienteirns ou em apa'e-
lhos próprios ou improvisados.

Um bom gcrmlhador pode ser obtl-
do eom uma simples tira de papel mata-
borrao e um prato, pires ou objeto so-
melhante (de louça ou de Flandres),
dobrando-se ao meio o mata-borrão, co-
locando-o no recipiente. embebendo-o
em água limpa e colocando ai um nú-
mero conhecido de sementes a ensaiar.
O mata-borrão é mantido sempre Uml-
do até o final da operação e o "ger-

minadòr" Improvisado devo ser colo-
cado em local arejacTo, porem quente
mão ao sol) e livre do ataque de in-
setos, pássaros e ratos. Podendo-se
anotar diariamente o número do se-
mentes germinadas será ainda mais
útil, porquanto as sementes que ger-
minam em maior bloco em um mesmo
dia ou que germinam totalmente em
menor número de dias possuem melhor
valor cultural" valor que é uma relação
entre o total de sementes germinadas
e a duração do fenômeno.

Em geral pode dar-se como boa qual-
quer germinação acima de 80 %, por-
quanto mesmo nas sementes de melhor
origem há sempre, de conformidade
com cada espécie, um ótimo do germl-
nftçfto n ser atingido, ótimo quo ra-
ramente alcança a totalidade das se-
mentes ensaiadas.

CONSULTAS E RESPOSTAS
Toda correspondência destinada k "Produção

mente endereçada para o cng. agrônomo MARIO
Rural" deve ser clara-
VII.HENA, redação do

mente enaereçau» i,*i» u <=..&. »B. ¦"..., .. .,„ „-¦ uvnpn n F
DIÁRIO DF, NOTICIAS, rua da Constituição, 11 - RIO DF, JANEIRO, D.F.
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PARA UM PRINCIPIANTE EM
HORTICULTURA

SR. JORGE BEZEITRA DE MENE-
RERS — Lorena, S. Paulo : — rara
um principiante em horticultura nada
conhecemos melhor que 0 livro "Hor-

tas para o Brasil", edição "Chácarah

e Quintais", de S. Paulo — e quo o
sr. encontra cmi qualquer livraria,

"RIQUEZAS DE NOSSA TERRA"
BR. JOSÉ' RODRIGUES DE ALMEI-

DA — Piedade, D. F. : — A pcdlrin
nosso,' o Serviço de Informação Agrl-
cola já. enviou a revista "Riquezas de
Nossa Terra" p.o seu Irmão, que "si-
de em Minas.

FABRICO DE SABÃO
SR. JOSÉ' CARVALHO, Rio — In-

forma o agrônomo Artur Stwbra : —
O fabrico de sabão no Brasil é, hoje,
uma Importante industria que lança
no comercio uma abundante o variada
quantidade de produtos, oriundos de la-
brlcant.es os mais diversos. Com a con-
correnela implacável que se restabeleço
entre on protiutnre», as fabricas pro-
curam aperfeiçoar os tipos produzidos
ti. como e lógico, monopolizam as fór-
mulas correspondentes. Dal, ser difi-
cll, mesmo Impossível, adquirir a fór-
mula uzada por risses industriais, que
fazem segredo, como 6 natural, de tu-
dn que possa contribuir para eficien-
ela e garantia rie seus produtos. É-nos,
assim, impossível satisfazer a, sua con-
sulta

OL*L'l'I'RA DE ORQUÍDEAS

¦iR. MANUEL CARLOS GOMES Fl-
jCHO — Rio — Respondendo á 5.a per-
gunta que nos foi formularia temos res-
pondldo ás 4 primeiras. Existem tra-
t-ados sobre a cultura das orquiriaceas.
Para o caso presente indicamos o 2.°
fascleulo da "Floricultura Brasileira",
do eng. Eduardo Rodrigues de Figueira-
rio, Intitulado: "Orquldáceas Bromeliá-
ceas o outras plantas que podem ser
usadas na ornamentação suspensa",
ria Biblioteca Agrícola Brasileira, edlcfio
"Chácaras e Quintais", rie São Paulo.
Inriicamos-lhe ainda assinar "Orqul-

dea", magnífica revista dirigida por
Luys de Mendonça, o cujo endereço á:
rua Senador Dantas 1D, ap. 704, nesta
capital.

ONDE OBTER ABELHAS

D. LÍDIA FERREIRA - Rio — A
Sec.ção de Aplcultura, subordinada ao
Instituto de Biologia Animal, quo

transferida de Deodoro paia o quilo-
metro 47 da Estrada. Rio-São Paulo,
vende abelhas italianas selecionadas.
Cada rainha custa'Cr5 10.00 o núcleo
CrS 30,00. A Importância deve ser re-
metida em cheque ou vale postal ao

encarregado ria Secçáo de Aplcultura
rio Instituto de Bl^Ria Animal, av.
Maracanã 222, Rio d? Janeiro. Pelo
correio seguiram Instruções sobro api-
cultura.

DOENÇAS DOS TINTOS

D. MARGARIDA KETTEL (D. Fe-

Jeral) — Diz a sra. aue leu a resposta
a uma consulta sobre r.orlso, nesta pá-
gina, seguiu cs conselhos ria rios e ob-

teve ótimos resultados. Isso porque a

doença, estava bem explicada e 0 nosso
consultor veterinário poude Identifica-
Ia O mesmo nfio acontece, porem, com a

consulta que a sra. agora nos faz, ape-

nas dizendo que os pintos Ucam ms-

es perdem o apetite c morrem. Alem

disso, ainda há as "pipocas" (e.pltel o-

ma contagioso). Para esta doença ox s-

to um melo multo simples de evitá-la,

vaclnanrio os pintos. K' melhor rio que
tratar cada um. depois que adoecem.
Verifica-se, assim, que a sua criação

está. multo mal orientada, sendo neces-

narlo estudar para criar direito, sem

doenças nem perdas de pintos por ou-

trás causas. Remelemos-lhe umas pu-
bllcações peto correio o aconselhamos
a leitura do outros, como a
Avlcola", etc, quo
venda.

GOIABEIRA COM BROOA

DA IZA G/.YA. Rio — Informa o

Artur Srabia; — Como melo
á praga, que esta atacando

sua goial.eira. aconselho Introduzir
do tronco, tampões de

gaso-

"Cartilha
encontram

^Cuidados na plantação
da batata inglesa

l.o — Examinar as batatas cuidado-
samente e utilizar só as sãs para a

plantação, eliminando todas que se
apresentem com manchas ou crostas,
Porem, tratando-se rie manchas produ-
ridos por batidas no transporte, bas-
ta tirá-las eom faca bem afiada, ia-
cendo um corte liso.

2.o — Quanto à questão, se as ba-
tatas devem ser plantadas Inteiras ou
em pedaços, levai em consideração o
seguinte: Quanto mais substancia ali-
menttela, ria batata-mãe, os novos bro-
tos dispõe, tanto inals vigorosos e re-
flstcntes, contra as moléstias, eles nas-
cem. De outro lado. não'se pode ne-
gar, que uma batuta recebe, como um
corte qualquer, um estimulo para a
nrotação. Por Isso, em batatas gran-
des pode-se praticar a divisão em dois
eu no máximo três partes, sem pre-
juizo, a tá podendo-se tornar vantajosa
pela estimularão.

Em batatas pequenas porem, a rilvl-
uno ó semnre condenável. Quevcndo-se
estimular a brotação corta-se somente
um pequeno segmento superficial.

3.0  Cada superfície nova do um
corte, facilita a infecçáo bacterlana.
Por isso, é necessário protege-la. Isto
faz-se do modo mais simples: executan-
do a divisão das batatas um a dol»
dias antes da plantação. Neste caso
forma-se uma camada protetora de sUr
ber (casca secundaria! sobre o corte.
Um outro mítodo de proteção, que e
também de grande utilidade para na-
tatas não cortadas, consiste em dei-
xá-las em Imersão durante duas hora»
numa solução de 0,25 por cento de Us-
puliin. Este tratamento, desinfeta a ba-
tata e a terra que lhe fica mais tarde
em contanto e também serve de estlmu-
lanto muito eficaz.

4.o — Terras que produziram nos ul-
tlmos quatro anos plantas rie fumo
doentes do bacterlose, não devem ser
destinadas ao cultivo da batata Ingle-
sa; pois elas são sujeitas ao ataque da
mrsma molcstln.

Geralmente, não e recomendável
plantar batntas Inglesas Imedlatamen-
te depois da plantação de fumo, ma»
deve-se intercalar pelo menos uma cul-
tura de uma outra planta.

5.o _ Evitar a adubação com estru-
mo fresco.
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GRAVIDEZ E PARTOS
Com assistência médica e Internaçílo em casa de saúde — Cr$ 800,0?

POLICL1NICA SAO

DIREÇÃO DO

JORGE

ANDAR — TKL. 4H-HU24.

agrônomo
de combate

foi

tas e Informações

/V/VOO»

denota pre-
B — Espe-

10 — Be-
11 — Rei

Ul Mil nn.- .......... ^

de Israel ri» 91S a PIO. antes de J. C.
16 _ Planta da família rins capar!-
7vas. 10 — Serra da Província de

Traz-os-Mnntes (Portugal).
(Dicionário do Himões da Fonseca —

(Edição pequena).

INSCRIÇÕES
cem unindo prazer a;
Eermintes novos cor.cor-
(D, F.i. LAPARO (D.

(Mendes), AME, (NI-
! D.
que

Jehovâ, Ta ti. Teixeirliilia, . Tobefal,
Tretezes, Urbano rie Albuquerque, Vi-
bagre, Vlnlcla, Waldoso a Xexéo.

AI.IUATA

O ARROZ NO MARANHÃO
Mais uma possibilidade económlra

vem colocar, cm evidencia, a terra
maranhense. Naquela zona de transi-
çáo entre a Amazônia e o Nordeste,
existem vastos campos nativos, onde
o arraz poderá ser cultivado duas ve-
zes ao ei.o, n0 verão e no inverno. As
experiências feitas pela Secçáo de Fo-
mento Agrícola Federal, em coopera-
çáo com o governo maranhense, têm
sido promissoras. Agora foi concedi-
do um crérilt0 de 200 mil cruzeiro» pa-
ra a experiência final em maior escala,
visando a cultura Intrmsiva do arroz,
na 3alxada Maranhense. A irrigação
mecânica, na cultura do verão, desem-
ponhará. papel Importante nos traba-
lhos em apreço. A obtenção de dua»
culturas anuais rie arroz, no Maranhão,
com resultados vantajosos, constituíra
um fato de relcivo econômico na rlsl-
cultura brasileira.
DESTRUA OS RESTOS DA CULTURA

AI.OODOEIRA
Recomenda o professor Carlos Tol-

xelra Mendes: "Mesmo quo o arranca-
mento o inclneroção do olgodoeiro, apó»
a cultura, náo fossem obrigatórios, cs-
sa prática é lndlspcmsavel onde apa-
recer a "lagarta rosada" - a "broca

das raízes". O agricultor que não des-
tnilr, pelo fogo, todo» esses .restos
está se Iludindo a si mesmo. Estft
agasalhando e permitindo que se mui-
tlpliquem os mais terríveis inimigos
do algorioeiro. Já vimos um agricultor,
em ótimas condições rie terras e cul-
tura, alem dos preços atuais, perder
dinhelr0 peio simples fato de não df's-
truir os restos da cultura anterior".

A GUERRA E A SEDA
Reglstra-so em lodo o pais. mas par-

f.lrularmrmte no Estado de São Paulo,
um grinde surto de desenvolvimento
ria sericiciiltura. mercê da lmportan-
cia que a seda adquiriu na guerra
moderna, para a fabricação de para-
quedas, sacos para pólvora de canhão,
et. E' que a guerra rom o Japão fe.
choii tos Er.tados Unidos o seu maior
mercado fornecedor de seda oferecen-
do-se, aeslm, ao Brasil uma oprtu-
nidarie excepcional para criar nova e
magnífica fonto rie riqueza, para a
qual, aliás, o como .lá foi muito dl-
vugaldo, possuo ele Ineguaíavols con-
diçóea naturais. Tais condições nos
posslblll'am quatro, seis e mesmo oito
colheitas anuais do casulos do bicho
d» seda, .enquanto na Europa e na
Ásia ela» so rtduzem a duas.

DR. EUDAS BAFTISTA
RUA BUENOS AIRES 161 ."cooperativa 

nacTonal de avicultura
A Cooperativa Nacional de Avicultura comunica, nos seus asso-

ciados e às pessoas Interessadas em geral, que iniciou a sua tempo,

rada avlcola do corrente ano com a incubação e renda de PINTOS

DE UM DIA das raças "LEGHORN", "RHODES", "SUSSBX", "PLY-

MOUTH BARRADA" e outras das melhores linhagens e com todas

as provas de sanidade exigidas e feitas pela Divisão de Defesa Sarü.

taria Animal do Ministério da Agricultura.

Outrosslm, comunica que Jã, se acham abertas' as matrículas

para o "CURSO PRATICO DE AVICULTURA" que esta sociedadt

mantém anualmente nos meses de Julho e Agosto.

RESERVEM SUAS ENCOMENDAS DE PINTOS PARA EriTRfiGAB
A PARTIR DE JUNHO.

COOPERATIVA NACIONAL DE AVICULTURA

AVENIDA MARACANÃ, 252 — RIO DE JANEIRO.
Telefones i 48-1088 e 28-8987.

32X52

¦

nna orifícios
algodão embebldo em querosene, gftso-,
lina ou binolforeto rie carbono tapan-
do, em seguida, os furos com barro
ou cera. Também, como mediria pie-
venflva é rie toda conveniência fazer

a ralação dos troncos, usando-se para
tstó past.a de enxofre, cal 6 água ou

calda sulfocalclca.
CAO E GATO DOENTES

SR. MARTINS DK ARRUDA • D.

I.UIZA M. - tC. D. Fedr.rali: - Ao

mvêa le dar aqui receitas paia as

doenças dos seur animais (doenças que.
!\]lá< não podemos diagnosticar com

nogurançil, aconselhamos levarem o cão

e o gaio á pollcllnlca Veterinária
Escola Nacional rio Veterinária, á
Maracanã n.o 200. Ali os serviços
clinica rio animais são ótimos e gra-
tultos. „,„,,..

VACINAÇÃO ANTI-RABICA

SR. FELIX DA'SILVA — (D. Fe-
deratl ¦ .... o prazo de Imunidade con-

ferida pela vacina contra a raiva e
de um ano. Assim, o sr. deverá
clnar o seu cão anualmente. Náo
bfimo3 qual o posto mais próximo
sua residência, mas telefone para o
Hospital Veterinário da prefeitura —

128-3073), que o informarão sobra o
caso.

TERRA PARA ANALISE
SR. SOUSA DANTAS — Rio — En-

víamos ao Instituto do Química Agrl-
cola a amostra de terra do seu sitio;
quando abtivermos solução, daremos
noticia aqui.

rM.uinii im;n wi.nus '"»»•¦,
rERIIAS

SR. ELPIDIO P.IBEIRO DA SILVA
.- (D. Fedetal): — Essa clnença dos
peruas, que o sr. descrevo cemo "pei.

lotas pertn ria vista", deve ser con-
seqüência da corlsa. O tratamento con-
elste em abrir o abeesso. retirando o
conteúdo (geralmente uma massa en-
dureclda) e aplicando d"pois gllceri-
na iodaria. Para a profilaxla da do-
ença çerla conveniente ler o livro "Cria-

çáo Racional do Peru", do Osvaldo
Sequeira.

Selins e Cangalhas
Vende-se no estado. Rua Süo Lali fle

Gonzaga, n." SR0.

PEMEESA GRÁTIS DO LIVRO

da
av.
do

va-

de

DOÍHCSS DOS CÍtS
t REMÉDIOS

:

fÜ
depabta treino TECtrlCO

U. C. B. L

MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA

ENGENHOS de ARROZ
TELAS para BRUNIDORES
BREQUES de BORRACHA

as melhore» qualidades, para todas as máquinas
IMPORTAÇÃO direta em grande escala de:

ESMERIL
"Naxolum" • "Aloxidum" $Aloxite)"Silcarbum" (Carborundum)
CIMENTO dn MAGNÉSIA
CLORURETO de MAGNÉSIA

Brilhadores de ARROZ "Brasil"
Modernos Clasliicadores Cilindricoo

(TRIEURS)
C h a p a S a.Vnltói para quuliqu«r elaiIHcador»!

feI
:¦

CGMilRGQ
RUA VOLUNTÁRIOS DA
CAIXA POSTAL 4285 -

PÁTRIA, 3 95
SAO PAULO

UZIHHS CHIMICUS BHflSILEIROS LIDA.
O Poital. 11 lABOTICASAL . E« <)• S Pnul.

ENVIE 0.60 CENTAVOS PAHA O POSTE

uK&lwy 
'SAB^°^lffl8wlBB

S3BraSH£QG3SS3&&3^^S9&Uram8

A indústria dos fosfões que
rende milhões

Dirija-se hoie mesmo à

\W® \m b\ ÜL
O CAMINHO CERTO EM RVICULIURp

MO • RUA SW í»JBDHO,
FffiffWTfflT!

ifoíO RJttSirftATIl»OS .PARASITA* IAS
YPLISTIASQÚI,OS MESMOS PROVÍCrCAM;

¦MáMWaiMli»«»M»MMMMÉPMMl^M»W*««ISW»WIMII M li II —¦*¦»—II III IIHIII.Mil I n >¦ .illlMMm ¦ !¦ I ¦M.IMMM

Reglftramos
Inscrições dos
rentes: GUR1
F I, TRETAZES

RAIMUNDOteion e ANTONIKTA
F.i. Perilmos nos dois ultimo

noa enviem seus endereços, allm de

ttgularlíarmos as respectivas inseri-

çoej.
Mnlc uma vèz avisamos que as so-

luef.es que n.'i" vievem nos próprios rie-

Benhos publicados, nao serão compu-
tarias para efeitos do sorteio.

O I, V

poder

OS MELHORES, MAIS FORTES E DE MELHOR LINHAGEM - ALTA POSTURA - OVOS GRANDES - PRONTA ENTREGA - NÃO TEM INTERMEDIÁRIOS - CATALOGO GRÁTIS
Pintos de ovos do próprio Aviario - Cr$ 200 o cento. Só fêmeas Cr$ 400 o cento- Visite o Aviario - Bartolomeu Rabelo - Campo Grande, Distrito Federal

f» F. S

Em nosso poder as soluções envia-

das desde lfl de Junho até 2 do mes

atual, pelos seguintes concorrentes:
Abel Maeerirp da Silva, A. Braga, Aer-
re, Alage. Alvali, Ame, Antnnlela Ral-

mundo Antônio Alves. A. Rabelo, Ar-

mando rio Vasconcelos Bittencourt,
Artur V. Bittencourt, Arnulío d. Per-
xo, Azorla, Benedita Ramos, Reinar-
dliio Correia de Oliveira. Brunnett,
Buridan, Cncilda Duarte rie Sousa,
Calipo Camargo, Cap. Odnagodorc,
Carllno, Costard Júnior, Ccrò, Ciro
Pinales. liama-Azula, Dirce Azevedo,
Dlalma Pnnrer. Douglas Wilson Fer-
Tante, Edilia S. dn Cosia, Edo P.eve,
Enetllna Azevedo, Eugênio Agostinho,
Eulina Guimarães. Farmacêutico, Fio-
xa Benevides, Floreal, Plorlta, Grão
Turco, Guima, Guiiatan, Guri, Hayr-
ton Soares, .Heroina, lloinar, Isa NI-
'collelo rie Carvalho, .Iniara, Janlra, .Io-
luar, José Malanalel de Macedo, jotoleaot
joio Calazans, J. Seravat, Krlok, Laln,
taparo, Leria, Léla Moreira Guima-
Tães, Leonllo Correia rie Oliveira, Luii
Correia rie Oliveira, Mme. Erio Revê,
*fme. Lechar, MUu, Lüclíer, Maeall,
Mario Moreno, May, Chemona, Mlss-
Tila, M. L. Correia, Nara Caboe, N'lr-
»e Gusmão de Barros, Nas, N. Me-
llelros. Nono, Novata, Olga Couto Boa-
»es, Orique, Osmonri, oiavlo Carnel-
ffo Leão, Palmlra Fernandes, Paulan-
iliré, Paulinho, Periro Dantas, Radio,
p.. Brasllato, Remos, Rebekalnun, Rosa
¦ele Sousa, Silen», Silvio Alves, Sinho,
B. Negrelros, Solar, Tata, Tonan, Ur-
Viano rie Albuquerquu, Wllamo, Zellto,
toã Meireles, Zumall, Zuzú Ramos e
Xexéo.

• T)o problema a premia rie "Corlnjra":

Anel Mãcerio da Silva, A. Braga, Aer-
t", A1111 Salrt, Alage, Al-Alam, Alllno
Ferreira ria Costa, Antonlela Ralmuii-
«Io, Arnulfo O. Feiro. Atlnez., Brunnett,
Cacllda Duarte rie Sousa. Cítmera,
Cap. Odnagerinre, Carlofi Mesquita,
Cepê. Dldi Melo, Plree de Azevedo,
Enertlna Azeredo, Eusenlo Agostinho,
fabio Severino c\n Cosfn, Flnra Brtic-
vides, Glorlnha, Guri, Hayrton S»a-
Tes, Heroina, Jaiara, Janola, Rosais,
José Noronha, .1. Tougulnlia, Laln,
Maeali, Mario Moreno, Moaclr Ma-
«hães, Nirse Gusmão de Barros, Nu-
mal, Orique, OI a via Nunes, Pérola
Rosa, Pogi, Solar. P. T. Danlas, Re-
bekairam, Roberto Pessoa, Rosslne,

Os programas para hoje :
TEATROS

-MUNICIPAL - I>2-2885.
rada Oficial. - As 16 lis.
linl.sfa Menuhln.

SEItRADOR - 42-0442. Cia
Torior. - As ir,. 2D e 22 hs.
Cosleln de Adão".
-RI VAI, . 22-2721. Cia, Jaime
Cosia. - As 15, 20 e 22 hs. -
"Clube dos Mendigos".

nr.ciNA - 42-iB.tn. cio. Duicina-
Odilon. - As 15, 20 e 22 hs. -
"Delírio".

CARLOS GOMES - 22-
rip RevJstíiS. - As 15, 20"Rico Tipo".
-.TOAO CAETANO

As 15. 20 e 22 hs,
Francisco Alves.

C I N E M A S
CINELAND1

CAPITO' \ • - 23-6788.
nn mru c ratão".

CINEAC - C.I.ORIA"As Três Desgraças"
dr eufirro e variedade

IMPÉRIO - 22-93,48.
do Clarim".

Tempo-
- Vlo-

Eva
¦ "A

81. Cia.
22 hs. -

12-W2:). -
Festival rio

A
'Sempre

- -12-6024.
noticiário

"Ao

- 22-04:10.

CINTAS
Abdominais, estéticas e Con-
tra ii plnso para homens r
senlinruM — filie» depositário

dn Icjrítlma cintn
"1,'ANTI OItfiSK"

Executamos qualquer cinla
1'oni; : Z3-3R88.

A L'INCROYABLE
conforme IniIicnçAo t1

senhores médicos.
RÜA 1 DE 8BTEMBB0, .13

METRO
Dd-Ré-Ml
-ODEON
Intrusa".

O. K .
1,11 ar" p "
- PATiie
Ml'. Pltt".

PI.AZA -
da Galhofa".

REX - 22-0327.
Clinimni" .

VITORIA - 22-0020
da Rlbalta".

Toque

Irlillo Pm

"Adorável

"Capitão

22-1508.

42-0525.
Gentil Madrasta
- 22-R705. "O Jovem

22-1097. "Cavaleiros

"Rapsódia

- 43-4083. "Amando
e "Tio Inesperado".
22-5403. "Os Coman-

de Madrugada" (I.

-. 22-0123.
Trevas" (I.

"O
até

-'OLÍMPIA
sem Saber"

órr.itA -
doa Atncnm
até 101.

PARISIENSE
Monstro nas

18).
-POPOI.AR - 43-1854. "Solteiras
ãs Soltas," e "Alem do Horizonte
Azul" IT, até 10),
-PRIMOR - 43-668). "Al* que
a Morte nos Separe" e "A Caça

do Inimigo" li. até loi.
-RIO BRANCO - 43-1639. "Os
Irmãos Marx no circo" e "Ral-
nha rios Carietes".

SAO JOSf: - 42-0592. "Selí

Destinos".
BAIRROS

- 29-8215. "Jornada de

C E N TRO

43-854;!- CENTENÁRIO
gll, r, Menino Lobo" li.
-CINEAC - TRIANON -

"MOW-
até 101
22-0145."As Três Desgrpcns'

guerra fi variedades.
Jornais df

COI.ONIAI,
Palxfto'1 . e
(I. até lOi .
-D. tedro
Esquina.' c
sim".

ELDORADO
do Dia".
-FLORIANO
Janta Conosco
ceiro" i T. até

GUARANI -
da Broadwav"
Sorte" II. aié

- 42-8512."Madame
"Ódio e

Espiã"

- 43-6654. "Lija ria
'Nova York é As-

42-3145. "Mulher

43-9074. "Satan
' e "Cavalo Justl-

101 .
32-9435. "Serenata

<> "Arriscando a
10) .

101

IDEAL
IKIS -

nes" e
li. alé

LAPA
Corsos" e
Rara" ÍI.

MEM DE
Vezes Meu'

¦ 42-1218.
42-0703.
"Carnaval

"Rio Rita".
'Bairro Japo-

riu Vida"

22-2543. "Os
"O Amor é

ale 141 .

Irmão,-
Coisa

SA
(I.

42-
ate

METRÓPOLE
trepido Ornem
101 .

MODERNO -
Torturada" c
Branco".

1S>.

23-2280'.
Custer"

In-

"Alma
Drama

ALFA
Pavor".

AMÉRICA - 48-4519. "Sempre
em meu Coração",

AMERICANO - 47-4519. "Mira-

gll, o Menino Lobo" II. até 101 .
APOI.O - 48-4603. "Entra na

Farra" e "Desfile Triunfal".
ASTORIA - 47-0466. "Cavaleiros

ria Galhofa".
-AVENIDA - 47-1667. "Quero-te
eimio és" (I. até 14).
-BANDEIRA - 28-7575. "O
Mártir" e "Cavaleiro Noturno".-BEIJA-FLOR - 20-8174. "Acon-
teceu nn Gelo" e "Serie rie Ouro"
(I. alé 101.

CARIOCA - 28-8178. "Sempre
em meu Coraçáo".
-CATUMBÍ - 22-3681. "Estrada
de Santa Fé" e "Aventura no
Sahara" (I, até 141.
-coliseu . 20-8753. "Orgulho"
e "Nas Oavras do Falcão" (I.
ri té 101.

EDISON - 29-4449. "Abandona-
rins" e "Entra na Farra" (I.
até 14) .
. ESTACIO DE SA - 42-9817.
"Indomável" c "Vingança na
Fronteira ".

FLORESTA - 26-6257. "Ser ou
não S r",
-FLUMINENSE - 28-1404. "Mi-
nha Namoraria Favorita" e "No
Tpmpo rio Onrn".

GRA.TAÚ - 38-1311. "A Grande
Valsa".
-GUANABARA - 26-0330. "Cor-

em Berlim' até

40-9010
de Ma-

"O Intré

responde
10i .

IIADDOCK LOBO -
"Os .Comandos Atncnm
rinuraria" H. até 101 .

IPANEMA - 47-3806.
luilri General Custer".

IRA.IA - 29-0330. "Isto Acima
ri- Tudo" e "Carga Maldita".

.ioVIAIj - 20-0653. "Cardeal

Richelieu" e "Ralo da Morte".
MADIRrlítA - 20-8733. "Sei-

Destinos".
- MARACANÃ
dn Pia".
-.MAM ni r
Lua de. Mel",

- 48-1910.

29-0111. "Ei a

Mulh

Chico. 
• Viramundo — Ha Patrulha Guarda-Costas Faça do DIÁRIO DS NOTICIAS o seu jornal

Ei Llfãn |
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Por Lyman Young
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MEIER - 20-12Í2. "Dois Fan-
tasmas Vivos" e "Castelo no
Deserto".

METKO-COPACABANA - 47-2720
"De cartola

METRO -
"De Cartola

MODELO
GpFtapo".

MODERNO
naval" p

í. até 101.
NACIONAL

1'honiaz
ri-. OnçD

- NATAL

c ChIchs
TI.IUCA

c Calças
¦ "Balas

Lutadas".
- 411-2070.
Li? tarias"
Contra a

- "Suc:diMi no Cíii-
Cavalo Justiceiro'

Edison" e

- 48-1460.

72. "O .Li"No Te

"Cançào m

"Andy Harriy Banca

48-1032. "Cavaleiro;

'- 
30-1131. "Serviço

ilau-ali" e
o Sherlock"

OLINDA -
clu Galhofa'

ORIENTE
Secreto".
-PALÁCIO VITORIA - 48-1071
"Alem do Horizonte Azul" c
"Hrrririrn Desaparecida" .

PARAÍSO - 30-1060. "Drleir-uri"

Ia Bandeira".
PARA TODOS - 23-5101. "PU

uhus d» Ferro" e "Scarlace

. I a t é 1 a i.
PENHA - 30-1211 "Canino di.

Haívan" e "Serviço Secreto"

29-6532.

47-2868. "Quero-te

PIEDADE
Rita".

P1RA.TA
i "nin és".

POLITEAMA - 25-1143. "Nosso

Monos Serão Vingados".
-QUINTINO - 20-8230. "O Mor
tir" il. até 141.

RAMOS
Feiro '

REAL
Uroad-.v

ItlAN -
Uibalta".

- 30-1110 1. "Pinhos de
"Serviço Secreto".

2!)-3'!Ct7. "Rpr"iiotn rin
e "O Invento Desos

47-1144. "Rapsudia da

R1TZ - 47-1202. "Cavaleiros da
Galhofa".

ROSÁRIO - 30-1889. "Isto Acl-
ma de Tudo".

ROXV - 27-8215. "Conquista-

doras da Broadway".
. SÃO CRISTÓVÃO - "" '

Contra a Ctestapo" e "O Intro
ni"tIdo" II. até 14i.
-SAO LUIZ - 25-7450. "Sempre

em meu Coração".
-TI.IUCA - 48-4518. "Sucedeu r
Carnaval" n "Sede de Ouro",

ST A CECÍLIA - 30-1823. "Ce-

:uo ela Verde meu Vale" e
. so. .a aos Gangsters" .

30-2666. "Dois

e "Contra a
-STA. HELENA
fantasmas Vivos'
Qulnta-Coluna".
-VELO - 48-1381. "Rslitjula Ma

bra" e "Silencio de Médico"
r.tè 141.

- VAZ I.ORO - 20-0108. "Almi
rantes rie. Amanhã" e "Puma le
Tucson".

VILA
os Mi

l-i ip.i 110.
idos'SírSn Vil

BENTO RIBEIRO

RIBEIRO - "Oã Irmão
jrsos".

PETRÓPOL1S
•O JovemCAPITÓLIO

Pltt".

D. PEDRO
va" (I. até

Jlr

Sei-

EDI.N -
Nazista" e

IMPERIAI
llier" U. a

ODEON -
II. até 14i

l T E R O l
"Casei-me com
"Fuzil de Prata'

I
I

- "Um Rosto
:é J4i.
"Nascida para °

ie M«-

M'1'


