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ís e
apenas alguns franco-atira
a guarniçâo que resiste no

;ueno quartel situado na parte
noroeste da cidade

0 comandante alemão fugiu, aíravessan-
do a nado o rio Seille

ISENSACION Âi 1 A SI ii ^

METZ. 20 (De ('ollie Small,

correspondente da "United

press") — O 3." Exército norte-

ameiii-ano eliüiinou a reslstencip.
da.» principais forças alemãs que
defendiam esta cidade. Reslam

apenas alguns franco-atiradores
c a guarniçâo que resiste no pé-
queno quartel situado na parte
noroeste da cidade.

Assim, desmoronaram-s." as cie-
lesas nazistas na histórica cirla-

de após dois dias de intensos

ataques.
E' provável que a cidade não

»e\c. entregue oficialmente pelos
alemães aos aliados, pois .'Iniõ

oficiais das tropas "SS" que lo-

iam aprisionados declararam aos
oficiais norte-americanos que o

comandant» alemão da guarni-
rão fugiu, lendo atravessado a

nado " rio Seille.
Com a repentina desorganiza-

eãn «Ja resistência nazista, as
tropas de "tanks" >> infantaria
aliadas cruzaram as ruas até o

centro dn cidade. Este corres-

pondeme chegou ao I-íoiel Royal,
onde outrora Hitler esteve lios-

pedado Am mas estavam sendo
vigiadas pelos 

"tanks" estaclo-
r.arlos nos lugares dstratégicos
em visti da incerteza de so oa
alemães lutariam. No entanto,
ns forças norte-americanas cru-
znrnin lenlamcnte a cidade, mar-
charuto por ambos os lados «.''as
ruas. Alem de esporádicos dis-

paros ao longe, a cidade, estava
tranqüila e a população, das ja-
nelas das casas, saudava as

trops libertadoras.
Metz sofreu poucos danos, .po-

rr-m foram reduzidos a escom-
bros diversos edificios da cida-
rie. A famosa catedral parece
estar intacta. Os nazistas não
deixaram minas* nas ruas, po-
íem, segundo parece, alguns edi-
fi«ios estão cheios de, armadi-
lhas e, segundo declararam ai-

guns prisioneiros alemães, foram
colocadas numerosas minas nus
tunei? da cidade.

A? divisões estadunidenses si-
tuaram-se ao alcance do fogo
direto dos fortes mais importan-
tes, mire eles Oriant, Samy t,
Saint Blalse, os quais já estão
cercados e na iminência de ss
renderem.

Gmndes surpresas
PARIS, 20 i For J. Edward

Murruy, da. "United Press"» —

Uma semana de, grandes surpre-
ias levou a Batalha da Alemã-
nba, na frente ocidental, a um

ponto tal que se torna muito

possível saber logo se o general

es»

Von Rundstedt poderá, manter
suas tropas no setor central ao
oeste, do Reno. Para isso de-

pende a conquista da parte da
Alemanha situada ao ocidente do
histórico rio pelas forças aliadas
antes do Natal.

A questão da duração da guer-
rn esta se resolvendo em grande
parte entre "tanks" semi-entor-
rados, que são utilizados como
fortins, trincheiras que fazem
logo c r U z íi d o e valas anti-
"tanks" construídas pela nrgani-
zaçâo Todt e a "Volksturm" ao
longo do rio Roer.

Esta batalha cm solo alemão
serã a prova final de três coisas:
li A frenética mobilização ini-
ciada há uni môs por Hitler e
F-Iimmler; 2) A Volksturm; 3i A
decisão nazista de sacrificar o
território do Reich. palmo a pai-
mo, até o último centímetro.

Por outro lado, o resultado da
luta no ocidente do Reno lera
influencia extraordinária, sobre
as dificuldades e distúrbios in-
ternos da Alemanha que, ao que
informam, aumentam continua-
mente.

Esta fase decisiva foi alcan-

cada literalmente na semana úl-
lima, graças aos importantes
avanços dos exércitos aliados.
Koles desempenhou grande In-
Uuencia o fator surpresa, repre.-
sentado peln fato de que as íor-
cas atacantes puderam avançar
sem a necessidade de receber
abastecimentos pelo porto de

Antuérpia.

Grave problema
Esse. aumento de pressão na

extensa frente levou imediata-
mente ao ponto máximo o grave
problema com que se defronta
Von Rundstedt e insuficiência de
reservas.

O mais surpreendente da atual
retirada que realizam os ale-

mães ê que o comandante nazis-
ta luta com tal falta de reservas

que se viu forçado a sacrificar
excelentes posições. Um outro
fato que ficou evidenciado no

recuo é que quem tem comando
total sobre o exército alemão é

o Alto Comando e não Hitler e

que a retirada foi ditada em fa-

ce ria situação militar. Isso tam-
bem significa que os aliados per-
deram 

° 
o comandante. inimigo

preferido : Hitler.
Em caso de per coroada de

êxito a, retirada, nazista, essa

manobra poderá, prolongar a ago-

nia rio Reich antes ria derrota
final, porem a, circunstancia de

que a mesma tenha, sido neces-

saria, eliminou a possibilidade
õe que Rundstedt consiga esta-

belecer, com o número de ho-
mens rie que dispõe, uma li'iha

defensiva impenetrável em ex-
tensão, que n o que a situação
está exigindo.

LÍDER REPUBLICANO ESPANHOL.
— Miguel Maura, que se vè na gra-
r-urtt, chefe rios republicanos espa-
nhóis. agora no ct.llio, apresentou um.
"iiltlmátúm" ao general Franco para
abandonar o poder "ou responsabili-
?c.r-sc pelos conseqüências". O do-
cimento foi enviado depois de uma
conicrrncla. entre Maura e José An-
tonio dc Saiigroniz, embaixador de

—— fr-nnco na França. 

shacam ís
í*êmi dois co

tra - ataques
alsmass

Os nazistas r?conquis-

taram Monte Fortino,

que cs poloneses ha-

viam capturado

sábado

Metralhado seu au-
tomovel na estrada

Forli-San-Marino
LONDRES, 20 (TJ. P) — O

Jorinai "Daily Telegraçh." rece-
beu um Informação do seu cor-
respondente em Forli, segundo a

qual o jovem Italiano que ser-
viu de (intérprete no Q. G. Ale-
mio nessa cidade, declarou que
«s (topas .Memãs acreditam que
o general Kesseling, coman-
«Iam» rias forças nazistas na.
Itália, faleceu em conseqüência
dos ferimentos recebidos duran-
te um ataque efetuado pelos
«açaí "Mustangs".

O mesmo Informante acres-
tentou que os aparelhos aliados
met.ralharam o automóvel do co-
mandante alemão na estrada
Forli — San Marino dl Vllla.
granca, no dia 20 de outubro-

Capturado

Acaba clé Sair
o numero-

Novembro
de 3

¦•¦¦ dp Reacjer's Digèst

Custa só

METZ, 20 (A. P.) ~ O major-

general Ant.on Duckern, coman-
rlante das "SS" em Metz, foi

capturado pelas tropas amerlea-
nas. Não houve troca de liros.

Localidades ocupadas

QUARTEL GENERAL DO 9.-

EXÉRCITO NORTE- AMEmCA-
NO, 20 (U. P.i — Avançando
sob copiosa. chuva e sobre exten-

sos lodaçais, as forças norte-

americanas do 9." Exército
ocuparam as localidades de

Kinsweiler, Langweiler, Schlei-

den e Nurboslar, realizando

avanços gerais entre um e meio

e dois quilômetros.

Conquistaram Colmar

BASILEA, 20 (U. P.) ~ Uma

informação da fronteira anuncia

que as vanguardas blindadas

francesas avançaram cerca de

55 quilômetros ao longo do Reno

e conquistaram Colmar. As for-

ças francesas empreenderam seu

ataque em direçào da Alemanha

e avançaram sobre as posições
nazistas, limpando de inimigos

entro Murlhrjse e Basilea.
todo o território compreendido

Numerosos destacamentos fron-

telriçns do exército nazista se

viram obrigados a entrar na iaul-

ça para. ser internados. O gros-
s» das tropas nazistas se retirou,

deixando forças rie retaguarda a

quilômetro e meio ao norte de

Basilea.
Saint Louis foi ocupada por

tropas francesas. A população
festejava sua libertação quando
a localidade, foi cercada.. Segun-

do despachos ainda não confir-

mados, outras tropa» francesas

se aproximam de Strasburgo.

ROMA, 2J (De tieanor ra-
cisarei) correspondente da Um-
ted Press) — As tropas alemãs

que defendem a zona ao sul de
Faenza reconquistaram Monte
Fortino, posição montanhosa
dominante, 8 quilômetros ao
sul da Via Emilia e centro de
comunicações da região. Es=e

pico havia sido ocupado sábado
último pelas forças polonrlas

do 8.° exército.
C3 ataques contra a aldeia da

Converselle foram rechaçados.
No setor do 5." exército, na Ita-
Ua central, as tropas brasileiras
rechaçaram dois contra ataques
alemães, próximo do Monte Ca-
vnllero, 33 quilômetros a sudes-
te de Bolonha. Na costa do
Adriático, ao sul de Havenna,
os alemães defendem tenazmen-
te suas posições.

O comunicado do comando
aliado de hoje informa sobre
ataques aéreos com poderosas
forcas da 15.a Força Aérea, os

quais visaram objetivos impor-
tantes na Austrália e na Iuf.os-

lavia. A aviação de caça atacou
a Áustria, a Hungria e o Iugos-

lavia. Outros aparelhos ataca-

ram comunicações no vale do

pó. Foram efetuadas 2.200 sor-

tidas, deixando de regressar às

suas bases 21 aparelhos aliados.

SUFOCADA UMA REVOLU-
CÃO NA BOLÍVIA

0 movimento estalou na província de Oruno, fracassando
com a fuga dos cabeças, general Quiroga e coronel Brito

Fuzilados dois coronéis e dois engenheiros
envolvidos na rebelião

LA PAZ, 20 (U. P.) — ¦
O Governo sufocou uma
revolução na província de
Oruro. Os cabeças do mo-
vimento, general Quiroga e
coronel Brito, fugiram.

O comunicado da Direto-
ria de Imprensa e Propa-
ganda do Ministério do Go-
verno anunciou o seguinte:

"A oficialidade de Oru-
ro se poz em contacto com
o Governo manifestando
não estar disposta a coope-
rar com a ação de elemen
tos desclassificados que ini-
ciaram a sedição. Outros-
sim, informam os oficiais
de Oruro que Ovidio Qui-
roga e Meliton Brito se pu-
seram em fuga. Ao se anun-
ciar a marcha de tropas
sobre Oruro, aqueles ofi-
ciais se ofereceram r/.ra
capturar os dois citados
maus bolivianos.
Sob controle do

- ¦ —- 
.

governo
LA PAZ, 20 (U. P.) —

Anuncia -- se oficialmente
que o Governo controla
totalmente Oruro, tendo fi-
cario esmagada a revolução
não só com o concurso de
oficiais como também de
populares. A primeira au-
toridade civil de Oruro, sr.
Adolfo Ballivian, deposto
pelos revolucionários e le-
vado a Challapata foi pos-
to em liberdade esta ma-
nhã por elementos leais às
autoridades.

Penetra o lll Exército de Patton duas milhas no lado

germânico da bacia industrial do Sarre

Os franceses desfecham a maior ofensiva desde o assalto i Norma* em três
pontos próximos à fronteira suica - Caiu Eelfort - Ntouliiose teria sido conquistada

„,lel Viutrroel, préstaeiue
constitucional da Bolívia

LONDRES. 20 — (De E. V. W. ,
.Tones, da "Associated Press") —

O Terceiro Exército penetrou
duas milhas no lado germânico
da bacia industrial do Sarre, nu-
ma nova invasão do Reich, numa
operação sensacional para as ar-
mas aliadas, que viram os fran-
eeses na maior ofensiva desde o

assalto a Normandia, om direçào
ao Rheno, em três pontos prôxi-
mos k fronteira suiça. A grande
fortaleza de Metz foi invadida e
no extremo sul Belfort foi flan-

queada — tal como Metz uma for-
taleza francesa imune à captura
através dos séculos — e está sen-
do abalada pelos ataques dos zua-
vos coloniais, que lutam dentro
da cidade. Uma vez níais os ale-
mães estão lutando no Rheno,
pela primeira vez desde, o inicio
da guerra As linhas alemãs fo-
ram atiradas para o interior do
Reich e rompidas na França sob
o impacto de seis exércitos alia-
dos, em gigantesca ofensiva de
inverno.

A radio de Paris anunciou que
as. divisões* blindadas francesas,
que avançaram 20 milhas em 24
horas na direção do Rheno, es-
tão agora atacando a cidade, fran-
cesa de Mulhouse, na rampa de
acesso ao vale do Rheno, contra

o flanco exposto dos exércitos
meridionais alemães.

Informações procedentes da

Suiça dizem que os franceses es-
tão- lançando uma ponte através
do Rheno, para uma nova e imi-
nente invasão, e noticias não con-
firmadas procedentes da frontei-
ra dizem que as tropas america-
nas jâ ocuparam Mulhouse. Na
Basiléia, já se ouve intenso troar
da Artilharia e numerosos solda-
dos alemães, bem como imensas
colunas de civis, fogem em dire-

ção ao Rheno. Os "tanks" da

eraidos
,e guena ame

WASHINGTON, 20 (U. P.) O
secretario da Mnrlnha anun-
ciou a perda de 10 navios de
guerra norte-americanos, entre
eles o "destroyer" "Abner Read"

e dois outros "destroyers*' de
escolta, devido a ação inimiga
e por outras causas, na zona
do Pacifico. O "Abner Read",

que deslocava 2.100 toneladas,
tinha normalmente uma guar-
nlção rie 250 homens.

3 u\^_^t2_&-' ia " ^W ¦ ¦• "W gp' gf"^

HU ler está gravemente enfermo, em conseqüência de
recente operação na garganta

Himmler empenhado ean se tornar "Fuehrer"

Fuzilados

LA PAZ, 20 (U. P.) -
Esta manhã, teve lugar em
Oruro o fuzilamento dos
coronéis Fernando Garron
e Eduardo Paccieri e dos
engenheiros Eduardo Brito
e Fernando Beltran Loaiza,
estes últimos responsáveis
pela destruição da ponte
ferroviária existente em Eu-
ealiptus, entre La Paz e
Oruro.

O Governo informou que
(Conelue na a." coluna da

quarta página

fiCMA, 20 (U. P.) — O Jor-
nal vespertino do partido de-
mecratteo operário "Rtcostru-

zlone" publica na primeira pá-
glna informações procedentes
de Berna, que dizem que Hitler
está tão r.-avemente enfermo,
em conseqüência de sua recen-
te operação de garganta, quo
Kimmler preveniu o povo ale-
mão de que esteja preparado
para, possivelmente, receber más
noticias. Acrescenta o "Ricos-

truzione" que. segundo se sou-
be* grupos de operários, bem
organizados, alemães, estão mui-
to ativos em certas partes da
Alemanha, o que preocupa se-
riamente as autoridades nazis-
tas, pois seus componentes ar-
mam emboscadas e ciladas à

policia, tendo Já eliminado va-
rios oficiais e soldados, alem
de incitarem os trabalhadores
das fábricas a abandonar o ser-
viço, ameaçando-os com repre-
salias, caso não concordem.

As ambições de

Himmler
LONDRES. 20 (A. P.1 — No-

ticlas que chegam da Alemanha
anunciam que Himmler está

tão atarefado em tomar o lugar

de Hitler, que achou necessário

produzir um nazista n. 2.

T-timmlcr no exercido de suas novas junções de coman-
dSSejedoX"jront" interno da Alemanha, jalando aos

soldados, durante uma inspeção
soai. uma honraria que somen-

te. Hltler e Himmler, anterior-
mente, haviam tido.

Esse novo sub-Puehrer é o dr.

Ernest Kaltenbrunner, que sub-

stitulu Neydrich o Eníorcador
como chefe da super-Gestapo.

Pela primeira vez — de açor-

do com fontes dignas de c.rédl-

to __ Kaltenbrunner recebeu m

batalhão escolhido da Super-

Gestapo como sua guarda pes-

etelado do sudoeste da Ido-
eséícitos soviéticos marcham airavés do solo am
nia. tendo por objetivo o aniquila^toie^S0^ mil nazistas ho BáMco

A batalha leve inicio no domingo, c
artilharia, ao longo de um

om um intenso fogo de barragem de

front" de 40 km. de largura

;IÍÉvMlGf;SlÍálSfeJ
"A HORA CERTA NQ PULSO"

"fe 
: ENtONfdAIVrtE EM TOIÍAS AS ÍOAIHER1AS

LONDRES, 20 (Por W, W.#
Hercher. da "Associated Press' i
— Berlim anuncia, que. o exér-

cito soviético Iniciou sua gran-
de ofensiva de inverno, através
do solo congelado do sudoeste
da Letônia.

Tendo por objetivo o aniqui-
lamento de cerca de trezentos
mil nazistas que se acham en-

garrafados contra, a costa do
Báltico, essa ofensiva russa ini-
ciou-se no saliente formado por
sua forças em torno de Prie-
kule, a cerca de 40 quilômetros
a. suleste do porto de Liepaja,
na parte de suleste da Letônia.

A narrativa feita pela emls-
sora al°mã diz que a hatalha
leve Inicio ontem, com um in-
tenso fogo de barragem de. arti-

lharta ao longo de um "front

de trinta a quarenta quilôme-
tros de largura, com todos oe

Indícios de tratar-se de uma
ofensiva em grande escala.

E' possível que essa nova
ofensiva — surgindo três dias
depois da arrancada geraj no
"front" ocidental — seja o pri-
meiro dos "novos e devast3do-
res golpes" que Stalin prome-
teu que seriam desferidos con-
tra o inimigo, no inverno deste
ano.

E' bem verdade que essa no-
ticia nao tem nenhuma confir-
maçâo de Moscou, mas também
é fato que os russos esperam
freqüentemente quatro ou cinco
diaj antes de anunciarem qual-
quer ofensiva já em andamen-
lo. Ainda no caso recente dn
invasão da Prússia Oriental, eles
esperaram uma semana, para
incluírem as operações no co-

municado habitual.
O primeiro a anunciar essa

nova ofensiva dos soviéticos na

Letônia foi o coronel Ernst

Hammer, autorizado comenta-
dor das agencias noticiosas ale-

mãs, em assuntos relacionados
com o "front" oriental. Suas

palavras foram as seguintes;
— "Poderosas forças russas

Iniciaram, na, manhã de ontem,

uma ofensiva em grande escala,

contra o flanco sul de nosso
"front." terrestre. A primeira
Investida foi detida pelo fogo

cruzado dos alemães. Nos com-

bates subsequentes, os russos

conseguiram abrir algumas bre-

chás que foram eliminadas por
nossos contra-ataques".

Mais tarde, coube a "D.N.B.

anunciar que o ataque russo foi

apoiado por um fogo de bar-

i-agem "mortífero" e poderosa
força aérea, acrescentando que
eS russos estavam se aprovei-
tando do solo congelado para
lançarem na ofen.-iva grandes

massas de "tanks", "seguindo-se

a isso uma batalha, feroz".
A "Transocean", dando o de-

talhe sobre a extensão do
"front" onde foi desferida essa

ofensiva, reproduziu as seguin-

tes informações, atribuídas a

um porta-voz militar do Reich :
_ "Ondas e mais ondas de

forças russas, de infantaria e
"tanks". com o apoio constante
da artilharia e da aviação, fo-
ram continuamente lançadas

contra as linhas alemãs. Desde

a manhã de ontem, não se pas-
sou um único minuto sem que
o ar fosse cruzado por máqui-
nas e projeteis, e sem que o

solo fosse abalado pelas expio-
sftes. Ainda se combate, com

uma violência cada vez maior
Devem-se esperar, nestes 4oif
dias, batalhas de uma violem

(Conrlup nn R.1 roluna da
quarta páj^na.)

A noticia vem acompanhada
de outra, segundo a qual Hlm-

mler está desempenhando mui-
tas das funções políticas de Hl-

tler.
Sabe-se aqui qne Perene Sza-

last e o dr. Joseph Tiso. chefes

dos governos-titeres da Hungria

e da Eslováquia, respectlvamen-
to, tiveram ordem de cancelar

as suas futuras entrevistas com

o Fuehrer e, em vez disso, so

avistarem com o chefe da Ges-

tapo, Himmler.

O destino de Goering
NOVA YORK. 20 (Por LoulS

Loehner, ex-chefe do Bureau da
Associated fress em Berlim) —

Depois de Hltler, o pomposo
marechal de Campo Hermann
Goering é quem merece, em todo

o Reich, a maior serie de pontos
Onde está ele ? Como está ?

de Interrogação.
Por que. nâo aparece no noticia-

rio :
Depois de mais de seis anos

e melo de permanência no po-

(Conelue na 8." coluna da
quarta página.)

Décima Divisão Blindada do ge-
neral Patton penetraram duas

milhas na bacia do Sarre— vital

centro produtor de. carvão e aço

para a máquina de guerra ger-
mãnica — e ate a duas milhas

da cidade alemã de Merzing, no

rio Sarre. A noroeste dessas for-

ças, a Cavalaria, Mecanizada
avançou cinco milhas no vale. do

rio Mosella, antigo portão para a

Renania, avançando pelo menos
uma milha alem de Ninlng. À dl-

relta, outras unidades alcançaram
Kesselingen, quatro milhas no in-
terior da Alemanha e três milhas
a oeste, do rio Sarre.

Outras forças a suleste de Metz
atingiram até dez ou doze milhas
da fronteira, do Sarre, em vários

pontos. A resistência em Metz
entrou em colapso tão rápida-
mente que o major-general An-
ton Burckem — comandante da
Guarda, de Elite nazista — foi
capturado em seu quartel general ¦

por oito soldados americanos,
sem que se disparasse um só tiro.

Os Sétimo Exército Americano
e o Primeiro Exército Francês,
em marcha para o Norte ao lon-

go de uma frente de. RO milhas,
alcançaram a fronteira suíça.
Pelo menos duas cidades na en-
trada dos dnis passos de monta-
nha do Vosges fora.tn capturados,
sendo os alemães compelidos a
recuar para o Rheno e a cruza-
rem o rio sob violentos ataques
aéreos.

A resistência germânica pareci
ter chegado aos seus últimos mo-
mentos no norte, onde o Segundo
Exército Britânico e'os Primeiro
e Nono exércitos americanos
avançaram de uma a, duas milhas

para o interior da Alemanha. O
Primeiro Exército Americano ai-
cançou um ponto situado a, 28 mi-
lhas de Colônia. Lutando contra

poderosas posições alemãs e as

pesadas chuvas, o Nono Exerci:
to Americano chegou a nove e
meia milhas de distancia de Ju-
lich, fortaleza situada sobre o rio
Roer, — última grande barreira
natural antes de Colônia e do
Rheno, 25 milhas mais adiante.
As vanguardas do Primeiro Exér-
cito ameaçam cercar Eschveiller,
a, mais imortnnte cidade de Colo-
nia. O Segundo Exército Brita-
nico, no flanco setentrional, cap-
turou Geilenkirchen, important*
fortificação da "Linha Siegfried",
e capturou também Tripet. Os
alemães parecem estar abando-
nando as posições a, oeste de Mas-
sa. na. Holanda, pois as tropas
britânicas avançaram até três
milhas de Venlo, encontrando- o
caminho deserto. Venlo é a prin-
cipal cidade do rin Mass, blò-,
queando o caminho para, a Ale-
manha. • . . ;',-;

St, Dié libertada
NOVA YORK, 20 (A. P.) —

Uma emissora britânica, numa
irradiação gravada pela 

"N. B-
C", anunciou que o Sétimo Exér-
cito norte-americano do general
Patton, libertou St. Dié, que pro-
tege importante passagem através
das montanhas do Vosges.

Nova linha fortificada
NOVA YORK, 19 (A. P.I —

Uma transmissão da radio da

(Conelue na fi." roluna da
quarta pagina.)

OLHOS Dr. Gervais
DOENÇAS F- OPERAÇÕES
Hua Gonçalves Dias, 30-8»

Telefone: 22-7DR8
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Tém remédio na* gotas IO-

DASTENIL, que Impedem a

marcha perigosa do mal. Peçi
IODASTENI1. na sua farmaii i

e experimente.
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Cur3os Diurnos e
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"*ueixas e Reclamações
Com a Prefeitura

IO S4S UM APELO — Os fundo-
IS.OiO nnr)03 da antigo Assistência
Médlco-Cinírgica dos Empregados Mu-
nlclpais que nSo foram aproveitados
na passagem dessa Instituição para os

serviços da Prefeitura, entre os quais
alguns farmacêuticos, rilrldem um ape-

lo ao prefeito no sentido do seu apro-
veitamento, uma vez que prestaram
eempre bons serviços e existem, nos

serviços municipais, vagas nas quais

poderão ser aproveitados. — zi-U-sm.

IQHáQ CALÇAMENTO PARA UMA
iv.otv RUA _ Mora,iores da rua

General Belfort, na Estação do Bocha,
dirigem um npelo à Prefeitura afim

de que seja providenciado o calça-
monto dessa rua. Alegam que, por
ocasiSo rias chuvas, formam-se poças
de lama por todo a extensão dn rua,
a<, qua'", esgotando multo lentamente,
durante" dias, ficam estagnadas, exa-

Inndo mau cheiro e tornnndo-so focos

<ie mosquitos. Quando há sol, nuvens
do pú elevom-so do solo, invadindo
as residências. Pedem, por isto, que
Jeja providenciado o calçamento e es-

perom ser atendidos com urgência. —
; 51-11-944.

tSom a Coordenação da
Mobilização Econômica

to QK(\ PAO MINÚSCULO FOR 20
ív.oov CENTAVOS — Queixando-se
do que o pBo branco vendido na
Padaria Pátria, f. rua Pedro Amé-
rico n. 74. 6 minúsculo e não apre-

senta o peso do tabelamento, pedo

tribunal de Segurança
CONTRABANDISTAS

Pelo procurador Ademar Vida! foi
apresentada ao ministro Barros Bar-
«to. presidente do Tribunal de Sega-
fença, denuncia contra Evaldo sen-

irütz brasileiro, casado, agrlcv|.or;
Antônio Vnrgns e Allrlo Martins, tam-

hem brasileiros, ca^ndos, agricultores,
retidentos em Porto Mauá, Estado do
Rio Grando do Sul. Como consta, da
denuncia, os réus aproveitando-se da.
noite Transportaram dez pnoiimatl-
cos do lugar Campo Alegre para a.

costa do Rio Uruguai, com o intuito
de levá-los para a República Argeii-
tina Incorrendo, nns penas do nr-
tico 7 0 do decreto-lei n. 6.122, oo
1942 e art. S.13, do Código Penal.
Para o processo e Julgamento, foi de-

Signado o ministro Pedro Borges.

"CAMBIO NEGRO"

Ao ministro Barros Barreto, presl-
dente do T. S. N., o procurador José

Maria Mnc Dowell da Costa aprese.n-
tou denuncia contrn José Lacerda
Teleado, Hermes Cappl, .'osé Arcanjo
de Oliveira e Guilherme Pretti, por
prática de "cambio negro". Os réus,

que são estabelecidos em Alto Pancnj,
Espirito Santo, feiram olasüflcados no
art 3 °, Inciso II, do decreto-lei
n 869 Parn o processo e Julgamento,
fo! designado o ministro Pereira
Braga.

VENDEU GASOLINA POR PREÇO
ACIMA DA TAB.ÜLA

Em audiência presidida pelo mi-
.Vstro Raul Machado, fnram julgadas
Jofto Cnlil e Artur Porto Vlelva, de-
nunclados no prne.essn n. 4.636, orl-

ginnrlo do Rio Grande do Sul, por
terem vendido grande quantidade de

gasolina por preço nclma da tabela.
Após os debates orais, foi condenado
o réu Joflo Cnlil n um mes de prLftn
» multa rie mil cruzeiros, sendo Artur
Porto absolvido po. deficiência de

prova-

um leitor uma providencia i autorl-
dado competente. — 21-11-944.

Com a Light
in Q-1 O ITINERÁRIO DO BONDE
lJ.OOl LIN-HA 24 _ Reclamam di-
versos funcionários do Ministério da
Guerra, residentes na zona sul, quan-
to ao itinerário do bonde "Praça Du-
que de Caxias - Estrada de Ferro", li-
nha 24, alegando que nada Justifico
que os mesmos trafeguem pelas ave-
nldas Passos e Marechal Floriano, on-
de quase não apanham passageiros.
Seria mais lógico que os mesmos se-
guissem para a Lapa, via rua 20 de
Abril, pois a viagem seria muito
mais rápida. Poder-se-lam instituir
tombem, nessa linha, os bondes ex-
pressos, que traziam Brando economia
de tempo aos referidos funcionários
e ao público om geral. — 21-11-944.

Cnm a Policia
19 8^2 VITROLA BARULHENTA —

Queixando-se de que a vl-
trola automática existente no botequim
sito à av. Presidente Vargas, esquina
de Regente FelJA, funciona dlariamen-
te no mais alto volume, das 6 horas
do manhã até Ss 20 horas, os mora-
dores das proximidades pedem para o
caso a atenção da autoridade compe-
tente. — 21-11-944.

in Q-o MULHERES DESOCUPADAS
LV.ooo _ pcdlnd0 uma providencia
à autoridade competente no sentido de

por termo ao abuso que ocorre no
botequim n. 10, à rua Coronel Ran-
gel, esclarece um leitor que ali se
reúnem mulheres desocupadas, que fa-
zem algazarra e se tornam inconve-
nientes, merecendo a atenção das auto-
ridades policiais. — 21-11-944.

inocl CIRCO PAVILHÃO AZUL -
1(3 Queixam-se moradores da
Avenida Ataulfo de Paiva dè que há
nil um circo quo conserva o alto-
falante com todo o volume aberto,
todas as noites, até depois das 24 ho-
ras. O barulho ensurdecedor dos ca-
louros, no concurso que vem o refe-
rido circo realizando, perturba o sono
dos moradores da vizinhança, que pe-
dem prcJVidenclss urgentes Js autorl-
dades competentes. — 21-11-944.

VARIAS OCORRÊNCIAS

Desastres — Atropelamentos — Acidentes — Agressões — Furtos e roubos — Assalto
— Tentativas de suicidio — Conflito — Naufrágio — Encontro de cadáver — Campa-

nha contra a ganância — Cinco mortos e quarenta feridos

Doenças internas - ütero, o-urio,
Esterilidade. Partos, Dlst. 8exuai,'
Anus-recto, Hemorroldas.

RUA BUENOS AIRES. 204 - 6* andar. Tel. 43-3924 - Consultas tom
hora marcada CrS 20,00. Ondas curtas, série. Cr» 150.00.

DR. EUDAS

Rcslsfrsram-se, ontem, n«t»
cm Niterói, entre outras, as
ocorrências:

capital «
seguintes

Desastres

raf reeleito 5 b
ipl Os Norte-America r^ê
«fflk ros cm fren.e mm

II reunião do Conselho
do Serviço Nacional de

Aprendizagem
Industrial

Reuniu-se ontem na sede da Con-
federaçüo Nacional da Industria, o

Conselho Nacional do Serviço Nacío-
rnl de Aprendizagem Industrial. Ao

iniciar as atividades do Conselho, o
sr. Roberto Simonsen, presidente em
exercício da Confederação ^acionai Ce

Industria e do Conselho Nacional do
SENAI, convidou pnra presidir a. se-

gunda reunião semestral do D. N. S.

o ministro da Educação, e para to-
marem lugar à mesa os srs. Américo
René Olanettl, representante do Con-
s'.ího Regional de Minas Gerais; si.
Marcial Dias Pequeno, repcisentante
do ministro do Trabalho; sr. Fran-
cisco Montojos, diretor da Divisão de
Ensino Técnico Industria.; sr. JoSo
Luderltí, diretor do Uepart.vr.4nt o
Nacional do BENAI; Rooe.to ííst-ge,
diretor do Departamento Kc;;: i:.U oo
SENAI em Sâo Paulo; Jornalista Costa
Rego e sr. Antônio Horacio Pereira,
secretario geral do D. N. I. e C. N. S.

Dce.arando aberta a nassítO o sr.
Gustavo Capnnema concedei a pala-
tra ao sr. Roberto Simonsen, quo
pronunciou uma oração, focalizando
as atividades do SENAI desde tua
fundação. Em seguida o sr. Gustavo
Capímema agradeceu as referencias
que acabavam de ser feitas ao Gover-
no, por intermédio do sr. Roberto
Simonsen e, cm seguida deC.atou
Inaugurada a reunião semestral da
Consílho Navlonal do SENAI.

LIVROS DE ALUGUEL!
. APENAS CUS 8,00 MENSAIS .
20.000 volumes. Infilès, Francês e

Português.
Biblioteca de Aluguel

R. RODRIGO SILVA, 21 - LO.IA
TRAV. OUVIDOR, 8 - 1." AND.

(Fundada em 1.033)

Na «Irada Monsenhor Felli. em fren-
In ao prédio n.o 531. colidiram o rarro
n.o 4759. da Prefeitura desta capital, e
o honde n.o 28C\ linha "Ira]a". guindo
pelo fiscal Sebastião Sena. morador á run
.Icsulno Andrade n.o 23. cnsa 3. Em ron-
seqüência, saíram feridos, alem daquele
ri.enl e do condutor Arnaldo Macedo Cri-
síislomo, rrsldont* íi roa .Inrlra n.o «S,
ns quais recebernm contusSes uenernll-
zndas. os sr";iiintí.s passageiros do elé-
tricô: Luiz Oliveira Amnrnl. Ar. 27 «nos,
solteiro, operário do Arsenal de Marinha,
morador íi rua Dona Clarn n.o 301). com
fratura exposta rio braço direito; Maxl-
mlnno, de 2 anos dt Idade, filho de Emt-
dlo Alves. resldm»e \ run Costa Fonse-
ca n.o 55, cnm frntura do braço direi-
to; Alceblnde. CAndldo Costa, de 3 anos
rte Marte, mnradnr à rua T_nmbari n.o
69. com fratura rio hrnço direito, e Al-
talr Emirilo da Silva, de 11 nnos. morador
k rua Lamharl n.o 7R. com fratura do
braço direito. Todos foram «ocorridos no
Hospital Getulio Varsas. retlrnndo-se cm
íeçnlda. pnra as respectivas residências,
com excecSo do primeiro que foi Interna-
rto nn Hospital Cen'-nl rta Mnrtrhn.* * *

Na fvenldii PemnetAtlros, esquina dft
rua Marechal Foch. o bonde n.° 1.044,
linha "Rnmor,". rtlrlfrldo pelo motornelro
rPBiilnmpnto 9.fl40, chorou-s*? com o au-
to-camlnhfln n.o 7.451. resultando sair fc-
rida» as seguintes pessoas: José Mendes
Filho, morador /i rua Doutor Noguchl n.
330. com ferimentos nas müos o pernas;
Aususto Santos, residente h rua Max-
well n.o 4S3. com ferimentos na perna e
braço direitos; Augusto José Barcelos, mo-
rndor fi rua Dona Llll» n.o 94, com fe-
rim«*ntos nfls coptAS o no braço e^nuerdo;
e Santorn Ciando Tm. residente h rua
T_,lbf?rdniio n-° 2R. c.-ifn 2. rnm escoriai; A es
KcneraUzadas. Fnrnm socorridos pela As-
glstencia. * * *

Na praia de F.ln Cristóvão .esquina (ia
r-ua Bonfim, o automóvel n.n 24.505, a
{rasogânio, quando snin. desta ült.lma rua,
rom Rrítndp velocidade, chocou-*© no auto
ri» praça r..o lO.nnü, dirltrlrio pelo moto-
rlsta Cnrlos Rosa Spartltsh. atlranrio-n
r.obre o bonde 1775. da Unha "CaW-Re-

tiro", conduzido nelo mnl/>rn*lro fiebns-
tlfto Vargas de Ccrvnlho e que «e des-
t.lnava a cidade. No auto 10.0D9, vla.la-
vam Cláudio Herrera Morales. com 31
nnos, mecenleo. residente a run General
Onrifo n.o 145: sua esposa. Rute Ca-
mnren Herrera. com 26 nnos; e Espeil-
difio Hamstl, comerciario, com 23 anos,
solteiro e residente à rua Tavares Guerra
n.o fl4, ns quais inm batizar a menlnft
Leda, com 6 meses, na matriz do Engenho
Novo. Com * violência dn collsfio o mito
lO.OOíí. ffroii bastante avariado, e a ara,
Ruto Herrera sofrou fratura da pprnn
direita; seu marido teve contusBo no ab-
domen. com suspeita de fratura da bacia,
e a menina Leda e Esperldlfio Hamatt
sofreram escoriações. Todos foram socor-
ridos na Asídstencia, ficando o casnl Her-
rera Internado no TTo!tnltnl de Pronto So-
corro. Os motArlritis fugiram 9 a policia
do líl.o distrito tomeu conhecimento da
tato

Atropelamentos
Na praça da República, em frente à

estação D. Pedro II, Raimundo I-.au-
reano Costa, foguista do Lloyd Bra-
Kileiro, morador à ladeira Joáo Homem
n. 72, foi atropelado pelo caminh&o
n. 143. dln-igldo pelo motorista José
Soares Amaral, recebendo contusão na
cabeça. O motorista foi preso e au-
tuado em llagrant.e, sendo a vitima
socorrida peia Assistência.*

Na rua Conde dc Bonfim, em frente
ao n. 177, um menor de 1 anos pre-
sumivels. de cor pí-eta. foi colhido por
um auto, sofrendo fratura do. crânio,
contusões e escoriações .generalizadas.
Socorrido pela Assistência, em estado
de "shock", foi internado no Hospital
de Pronto Socorro.

pelou o operário Júlio Couto, com 18
anos, residente à rua Jogo da Bola
n. 107. causando-lhe fratura da bacia
e escoriações generalizadas. A vitima
íoi internada no Hospital de Pronto
Socorro e' o motorista fugiu, tendo to-
mado conhecimento do fato a policia do
10.o distrito. *

O menor Eubcr, de 14 anos. f'l!_o
de Jo.-é Silva, morador à ma Dr. Ma-
rio Viana n. 316. em NiUtói. ao sal-
tar de um hond: próximo à residência,
ini colhllo pelo auto 1.22.77, cujo mo-
torlsta fugiu. Apresentando ferimen-
tos generalizados, foi o mrnnr socor. 1-
do pela Assistência. *

Em Anta, município de Sapucaia, no
Estado do Rio. o ônibus 636. linha"RIo-Muriaé". atropelou no qullôme-
tro 33 da rodovia Rlo-Baia, a menina
Vilma, filha do inspetor-flscal do lí.'á-
fego Eliseu das Neves, destacado na-
quele local. A menina sofreu esma-
gamento do crânio, tendo morte ins-
tantanea. O fato ocorreu em frente
a um grupo escolar, onde nào existe
indicação alguma para os motoristas,
pondo diariamente em p_>:'igo centenas
de alunos.

de que foram furtados, em sua residen-
cia. uma caixa de ferro, contendo a quan-
tia de Cr$ 150,00 ê vários documento...

Assalto

Acidentes

D 
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DENTISTA Feno: 12-3121.

DR. OSCAR CHERMONT
Comunica aos seus amigos o clientes a reabertura de seu cônsul-
torio. Clinica módica « Infantil. Ondas Curtas, Tjltra-Vlolet» e

Infra-Vermelho.
KTJA DA ASSICSIBLÊIA, 81 - SOB. — FONE i 22-1269.
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Banco Prado Vasconcellos Júnior S/
Oi't.5_.Ít<!S, descontos, cáuçõei. e" cobranças às melhores i_»xas[. |
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W, OBERLAENDER - Distribuidor da General Electric
Rua Senador Dantas, 117-A — Telefone: 42-1169
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aUDÓ BOM

"Quanto mais avançada a itlade
tanto mais benéfico* ,«fio os efel-
toa rto cafó, pois tonirícam o co-
raçflo e produzem unia sensaçfto
de alegria e de bem estar geral".

THEOPHILO DB ANDRADE
Alem do tantos

sempre um prazer
C. B.

Ncide Maria da Conceição, d^ 22
anos. solteira, moradora à rua V.s-
conde de Itamaratí, ao saltar de um
bonde na rua 3. Francisco Xavier,
em frente ao n. 268, caiu, sofrendo
fratura do crânio. Socorrida, em es-
tado de "shock". pela Assistncia, íoi
internada no Hospital de Pronto So-
corro. *

Maria Ferreira dos Santos, de 38
anos, solteira, moradora à rua Davi
Carneiro n. 99, caiu de um bonde da
linha "Piedade", na avenida Amaro
Cavalcanti, esquina da rua Dr. Bu-
lhôes. Tendo sofrido fratura do era-
nio, foi socorrida pela Assistência do
Meier e internada no Hospital de Pron-
to Socorro. *

Joupart Dias Duarte, casado, de 44
anos, residente à rua Lemos Cunha
n. ò99. em Niterói, foi vitima de um
acidente no âerviço de Investigações
da Central do EiCasil, onde trabalha.
O seu colega. Jorge de Figueiredo exa-
minava ali um revolver e este dis-
parou, sendo Joupert. atingido pela
bala na coxa direita. Socorrido pela
Assistência, foi internado na Casa de
Saude N. S. de Lourdes.* *

Maria da Gloria, de 69 anos, sol-
telro, moradora à rua Atalaia s.n..
em Niterói, íoi vitima de uma queda,
na rua Elpidio Boamorte, esquina da
avenida Francisco Bicalho, sofrendo
contusões na regláo frontal. A Assis-
tencia socorreu-a.* *

A Assistência do Meier socorreu o
carpinteiro Claudionòr de Paula parai-
zo. de 65 anos. casado, morador à rua
Teófllo Dias, 18, no Engenho da Ral-
nha, o qual cai^a de uma escada, em
sua residência, sofrendo fratura da
rótula esquerda. Foi internado no
Hospital do Pronto'Socorro.* *

Na rua Marquês de Abrantes, em
frente ao prédio n. 2iõ, a sra. Horalde
Dias. com 42 anos, residente i rua
Clarisse índio do Brasil n. 31, caiu
de um bonde e sofreu fratura da ba-
cia Recebeu curativos de urgência
na Assistência e foi internada no Hos-
pitai de Pronto Socorro.

.loáo Abreu da Fonseca, gerente do cl-
nema Eldorado, à avenida Rio Branco,
morador à rua Domingos Lopes, 497, em
Madureira, queixou-se ã policia do 5.ü
distrito de nue (ora assaltado, no escri»
tono daquela empresa, por dois indlvl-
duos. um dos quais lhü dera uma violon-
ta pancada na cabeça, com um oeda-;o
de pau. Gritou por socorro e os assai-
tnnt.es ovadiram-Kc. Acorreu em auxilio dn
vitima o vir;ll_.ntc n.o 1.371. da Poticu
Mjmicipal, que providenciou para que o
sr. Fonseca íos?e socorrido pela Ac&ísLen-
cia.

Tentativas de suicidio
Na rua Domingos Lopes, em frente an

prédio n.o 500, José Alves Peixoto, cc-in
33 anos, solteiro, peixeiro, de residência
lfrnorada, tentou suicidar-se, sendo In-
ternado em estado Rravt no Hospital Car-
los Chagas. * *

Joe< da Silva Oliveira, d» 27 anos, mo-
rador rua CulabA, 228. era Banjii. ten-
tou sulcldsr-se em sua residência, sendn
Internado no Hospital Carlos Ohagae.* *

Marcf dos Santos, solteiro, morador k
praia do Pinto, sin, tentou suicidai-se
em sua residência, inserindo um tóxico.
Foi medicada no Hospital Miguel Couto.*

Na estação de Madureira, Maria da
Penha Paiva, com 35 anos, casada e
moradora à rua Carolina Machado

n. 638, tentou o suicidio, sendo so-
corrida no Hospital Carlos Chagas,
onde ficou cm observação. Tomou
conhecimento do fato a policia do 24°
distrito.

Conflito

Na avenida Mem de Si. o caminhão
n. 13.266 alíopelou Julla Cruz, de 49
anos. viuva, costureira, moradora à
rua da Lapa n. 16, produzindo-lhe
contusões generalizadas. A vitima íoi
socorrida pela Assistência e o moto-
rista evadlu-se. sendo o fato comu-
nicado è policia do 5.° distrito.# * *

Na praça da República, em frente à
estação Pedfo II, o ônibus n. 245 da
Empresa Limouslno Federal, dirigido

pelo motorista Horacio Camiço, atro-

Congresso Brasileiro de
Cooperativismo

Com o fim de reunir os coopcatl-
vistas de todo o Brasil, deverá rea-
llzar-se nos próximos dias 18 a 21
oe dezembro, o 1.° Congresso Sra-
slleiro de Cooperativismo, celebrando
O l.o centenário de fundação da fa-
mosa Cooperatlca de Rorhdale e pra-
porcionando o estudo, de teses sobre
os referidos problemas.

Pel noturno de Sâo Paulo, ondo se
realizará o certame, chegam, hoje, a»
Rio, os srs. Otacillo Tomanik, pre-
sidente da Comissão Executiva da re-
ferido Congresr.o e diretor do Depar-
tamento de Assistência ao Cooperat.1-
vismo em São Paulo; Francisco Anto-
nio Toledo Piza, Manuel Carlos Fer-
raz de Almeida. Francisco Pereira do
Andrade, Fernando Neto, Ceiestlino
Fazio, Fausto Vilas Boas e Hugo Al-
bertini, membros daquela comissão,
aílm de incorporados convidarem, para
assistir ao referido Congresso, o pre-
sidente da República, ministros do
Estado, diretor geral do Departamento
do Imprensa e Propaganda, e outras
altas autoridades.

, TELLES DE MENEZES
CLINICA GINECOLOGICA

Rua Gonçalves Dias, 84, 5.«, sa-
Ias 504-5, das 15 àa 18 hs. Cons.:

23-3147 - Residência : 42-1948.

DOENÇAS »0 ESTÔMAGO, INTES-
TINOS. FÍGADO E NERVOSAS

— RAIOS X

Prof. Renato Sousa Lopes
Rua México, n. 98 — 2.» pav. — Edi-

fiolo Minerva — Tel : ^'-7227

HOMEOPATI A

beniflclos
saborear o

a finíssima marca da

Rua Arquias Cordeiro, 320 (em frente à
estação do Mey«r) — Tel.: 29-2242
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Horário : 2as.. 4as e 6as. das 15
17 horas.

Rua Álvaro Alvim, 33 37 Kd.
Rex, Bala 915 - Tci. 22-1860.
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Um PHODÜZEM COLICAS

CABELOS BRANCOS
evitdlos ?

IÜ4J

L.omo evitdlos ( wí£^SSí\

CABELOS BRANCOS kflg

A policia do 21» distrito instaurou
Inquérito para apurar um conlllto
havido no Café Independência, à rua
Lcbo Júnior, 1.456, na "Penha Cir-
cular", o qual teria sido provocado
pelos Indivíduos Luiz de tal, morador
à rua Califórnia; Oscar de tal, resl-
dente a rua Iranl, o um outro co-
nhecldo pelo vulgo de "Gordo' , que
trabalha no Cortume Carioca. Em
conseqüência do tiroteio, ficaram fe-
ridos o operário Joio Canuto, de 25
anos, solteiro, morador à rua Cuba
486. com ferimento penetrante no
omoplata direito; e Antônio Elesbão
da Costa, de 24 anos, solteiro e re-
sidente k rua Lusitânia 618, com con-
tusões na cabeça, os quais foram so-
corridos no Hospital Getullo Vargas

Naufrágio

Agressões
Na, rua Carolina Mach»do, esquina

da estrada doa Queimados, Francisco
José da Silva Rocha, com 29 anos,
operário, morador àquela rua. n. 1229,
foi agredido, a bala, por um desconhe-
cido, recebendo ferimento penetrante
na coxa esquerda. Poi internado no
Hospital Carlos diabas.* *

Júlio Novais, com 30 anos, solteiro,
operário, morador à rua Miguel Ran-
gel n. 185, foi agredido, a faca, em
sua residência, por um vizinho, rece-
bendo ferimento penetrante no abdo-
mem. Poi internado no Hospital Car-
los Chagas. * *

Florlano Goulart, com 32 anos, sol-
teiro e morador à rua Carlos Seidl
n. 209, casa 1, foi agredido, ft ca-
nivete, por Silvio de tal, nas proxi-
midades de sua residência, recebendo
ferimento no hemitorax esquerdo. A
Assistência socorreu-o.*

Geraldo Augusto Marques, de 2J
anos, solteiro e morador _. rua Joào
Barbalho 176. ao intervir num Jogo
dc "monte", num depósito ds lenha
da rua Sousa Barros 192, de próprio-
dade de Hugo Rangel, foi agredido
a navalha, sofrendo ferimentos na
cabeça e na mao esquerda. A Assis-
tencia do Meier socerreu-o, sendo o
fato omunicado à policia do 19" dls-
trlto. » • *

Na rua México, foi preso André Pe-
relra, de 28 anos, casado e morador
à rua Scnapor Pompeu n. 47, acusa-
do de ter agredido, a socos, o garçon
Valdemar Ross, de 20 anos, solteiro
e residente à travessa do Paço 26,
íerindo-o na testa. A vitima íoi so-
corrida pela Assistência. sendo o
agressor autuado na delrgacia do 5°
distrito policial *

A Assistência do Méier socorreu
Abelardo dos Santos, de 31 anos, ope-
rarlo e morador rua Antunes Gar-
cia 472, com ferimento inciso no bra-
ço esquerdo, o qual declarou ter sido
agredido, a faca, por Joaquim de
Sousa, sendo o fato comunicado à po-
lida do 19° detrito.

4

José Barbosa, operário, com 3J
anos, morador à rua Dois 143, e José
Bernardes, residente à travessa Oto
sem niimero, em Niterói, ioram agre-
dldos. a pau, na Eng.nhoca, por Josa
Correia da Silva, so.rendo ferimentos
na cabeça. Ambo. foram socorridos
pela Assistência da capital fluml-
nense. * *

Bento Pereira Dias, vendedor am-
bulante, d? 23 anos, solteiro e mora-
dor no morro do Pires sem número
em Niterói, foi agredido, com uri
tijolo, pelo soldado do Exército, Ctn.
dido Alves Gomes, residente à rua
Aníbal Bonévolo 625, rec.bendo feri.
mento nn região «frontal. A Asslsten-
cia pocorreu-o. * •

José da Silva, rnmerclarlo. de 19
anos, morador a travessa Pranclscu
Coelho 347, em Sfto Gonçalo. foi agre-
dido, com um taco dc bilhar, num
café ft rua Santa Rosa n. 1, em
Niterói, por um indivíduo conhecido
pelo vulgo de "Peracio", residente
numa casa sem número da mesma
rua. A vitima recebeu ferimento na
cab-ça. sendo socorrida pela Assis,
tencia

Roubos e furtos
Luii Gonçalves Oarrla, morador à rua

Dois de Dezembro n.° 13. quarto 5. lol
roubado em 100 cruzeiros e objetos no va-
lor de 500 cruz»lros. Anresrntou queixa á
policia do 4.o distrito.* *

Delfim Pereira da Silva queixou-se ft
poliria do 2ft.o distrito do haver .Ido
roubado om diverso» temos de casimira
e fazendas, no vslnr de 2.400 cruzeiros,
per ladrões nue penítraram em sua nl-
fala tar Ia, ft ru« n«— lngos Barcelos n.°
19, em Campo <~ -••¦'-.

* *

Próximo à ilha de Paquelá, naufra-
gou um calque em que passeavam
Cirllo Antônio Lopes, com 44 anos,
morador à rua Conselheiro MayrineSt
n. 234, sua esposa Djanira da Silva
Costa, o íilho do casal, Hugo Lopes,
com 17 anos; seu amigo LldiGnor Turl,
com a companheira, Hilda de Cas-
tro, e Jair, com sete anos, íilho ado-
tivo deste casal, morador à rua Joa-
quim Siiva n. 79. Durante algum
tompo, os náufragos se debateram nu
mar, partindo de terra algumas tm-
baicoçôes para salvá-los. Cirllo pe-
receu afogado, sendo o seu corpo
transportado para a terra, ficandu
Hilda em estado grave, por haver
ingerido muita água.

No posto de Assisttncia da ilhs ío-
ram socorridas as vitimas do aci-
dente, sendo Hilda transportada par;.
o Hospital de Pronto Socorro, ond«
laleceu na madrugada de ontem. O»
demais náufragos retiraram-se ds
Assistência após os socorros, sendo oa
cadáveres de Cirilo e Hilda, trans-
portados para o necrotério do Insti.
tuto Médcio Legal.

policia do 28.o distrito de estar amea-
çado de morte por Eduardo Abreu de
Macedo, morador à rua Paralcaina,
51, casa 5, por haver afogentario do
seu terreno, um cão pertencente a
Macedo.

*
Evarista Altalr Moncorvo, morado-

ra à Reta de São Jofto 154, em San-
tl..simo, queixou-se à policia do 29"
distrito de qu3 íora ameaçada d»
mort.- por seu companheiro, Reglnalõo
Ferreira Lima.

Mordida por ura cão
Alzira Mora.s, moradora a rua Ma-

cedo Sooiinho, W6, quci.sou-.e a P'J-
..cia do 1." distrito ae que íora mor-
dida por um cfto, perte.;cenic au mo-
rador da casa 136, da rua Conde de
Afonso Celso, sofrendo um fer.mento
no braço direito. A policia ..íicami-
nhou-a ao Instituto Pastéur.

Fuga de preso
José Ilufino dos Santos, ladr&o que

se encontrava recolhido ao xat_rez ua
Secretaria de Segurança do Estado do
Rio, evad.u-se na o.aslfto em que íoi
t_r.'ido para a faxina.

Campanha contra a
ganância

A policia do trlto prendeu
Fernando Pereira jdo, vendedor
ambulante, morad.. rua Haddocx
Lobo, 56, acusado u vender ceboias
a seis cruzeiros o qu.ío.* » *

Na rua Senhor dos Passos, foi sur-
preendido o caminhão n. 5270, da Lim-
peza Pública, recebendo um carrega-
mento da batatas e cebolas deteriora-
das, que saia do prédio n. 193, para
a ilha de Sapucaia. No referido pre-
dio é estabelecida a firma atacaoista
Fonseca, Santos & Monteiro Ltaa., A
policia do 10.o distrito ouviu o sócio
da firma, Valdir dos Santos, a pio-
posito do caso, tendo o mesmo de;_a-
rado à autoridade haver adqu.ndo a
mercadoria da tlrma Júlio Mourao
Ltda., com escritório à rua do Ou-
vicior, Ia, sobrado, à razão de 22 cru-
lüiro-. por caixa, por estar em mas
condições. Pela policia foi, entfto, pro-
curada a firma referida, sendo aten-
dida pelo sr. Cindido Mouráo, que
informou que a mercadoria em quês-
tào íoi retirada do armazém 17 do
Cais do Porto com autorizaçfto da Sau-
de Pública e aqui chegou a esta ca-
pitai com 30 dias de viagem, tendo
sido adquirida no Rio Grande do oui,
peia sua firma.

Principies de incêndio
Na rua Santo Amaro, t8, aparta-

mento 1, manifestou-se principio de
incêndio, sendo as chamas abafadas
baldes dágua pelo encarregado do pre-
dio, Antônio Augusto. Os bombeiro»
de Sâo Salvador compareceram sob o
comando do tenente Salú, mas náo
tiveram necessidade de trabalhar.

LINHO PARA ENXOVAIS
J DE FREITAS & MARQUES comunica à sua distinta clientela nu. K'a

uendindo partidas dc leirltlmo Llnho Bclira, assim omo partidas if tMldo
nacional, .mitacão perfeito do tecido estrangeiro, e lindos faqueiro». Dtraon_.
trações o domicilio sem compromisso Rua Mayrlnk Veiga, n." 2S - 2.0 _
Tci 43-8568 Caixa Postal 2-496. Prevenimos aos Interessados, afim d< tvlta»

A oue nSo temos filiais nem concorrentes em qualidade.

¦

eniilvocos, que

OJ-ÉSTIAS DA PELE
Dr. DAVID FUCHS ST
Scq-'íU, Ouorios e Sextos de
RUA GONÇALVES DIAS, 30-A

DOENÇAS DOS CABELOS, COURO CABELUDO. SIFILIS.
onchos, espinho., verrugo» e pêlos no rosto. Variei.

1 às 6 lis Terços, Quintas t Sábados de 1 ji 4 hs.
. 3." ANDAR, S. 36/37 — TELEFONE! 4Í-J301

evuu» - RÁD90 OPKADÔP.ES
Temos vaga» nesta companhia para técnicos rndlo-operadorej

com príillca tle material moderno de radio.

Ótima oportunidade parn Jovens que desejem emprego penna-
nente e de grande futuro. Favor só se apresentarem os que tiverem

experiência de radio.

Cia. Radio Internacional do Brasil
ALMIRANTE BARROSO 91 — SALA 807

Afogado
Em Copacabana, um homem bran-

co, com 40 anos presumíveis, ao to.
mar banho de mar, em frente ao
Lido, foi arrastado pelas ondas «

gritou por socorro. Do Posto de Sal-
vamento partiu uma embarcação trai
o trouxe para terra. O desconhecido
havia ingerido multa água e falece»
ao ser socorrido, tendo a policia do
20 distrito removido o cadáver para
o necrotério. Foram arrecadados uir.
livro em búlgaro e um par d»
óculos.

Encontro de cadáver
Na Estrada de Guaratiba, foi en-

contrado, dentro de um rancho, com
a cabeça mergulhada nagua, o cada-
ver de Pedro Gabriel, com 37 anos,
trabalhador da Baixada Flumin-nse
A policia do 2Bo distrito compar.ceu
bo local e apurou que Gabriel era
dado ao vicio (lfi embriaguez, sendo
admitida a hlpitese de se tratar dí
um acidente.

O cadáver foi removido para o ne
erotcrlo do Instituto Médico Legi'

Ameaça de morte
Godofrcdo Dhane, morador â Es-

trada Pau Ferro, 355, queixou-se &

Oscar Duque,
73. queixou-se

orrtíftr ft rua da Lnpa,
policia rio n.o distrito

Tribunal do Júri
ADIADO O JULGAMENTO DO
RÉU SEBASTIÃO DE ALMEIDA

Hcuntu-se. ontem, às 12 horas, em
sessSo ordinária, o Tribunal do Júri.
afim de Julgar o réu Sebastião dc
Almeida, que no dia 27 de abril deste
ano. cerca das 22 30 horas, à Avenida
Mendonça Lima, com uma faca matou
Adon Osório Teixeira, e feriu Be-
nlgno Francisco Ribeiro.

O julgamento, enTretanto, foi adiado.
porque não compareceu o advogado
de defesa.

Concurso de cartaze3
para a "Semana do
Aperfeiçoamento Físico
do Servidor do Estado"
O RESULTADO DO CERTAME PRO-
MOVIDO PELA DIVISÃO DE APER-

FEIÇOAMENTO DO DASP

A DivisAo de Aperfeiçoamento do
DASP promoveu, em setembro último,
um concurso de cartazes de propa-
ganda dos exercícios f.slcos como parta
do programa organizado para a rea-
lizaçfio da "Semana do Aperfeiçoa-
mento Físico do Servidor do Estado".

As inscrições estiveram abertas du-
rante quarenta dias, tendo sido lns-
critos vinte « oito cartazes.

Designada a comissão examinadora,
formada pelos srs. Ari de Casiro
Fernandes, Tomaz Santa Rosa Junlor,
e Luiz de Moura, procedeu-se ao Jul-
gamento dos cartazes, de que resul-
tou a aprovação de quatro trabalhos,
aa.-inados peíos pseudônimos: 

"Tre-

vo", "Tupan", "O. K." e "Vlc",

aos quais atribuiu a comissão a se-
guinte classificação: VIC — Legenda:
"Dez minutos de ginástica lhe darão
disposição para o dia inteiro" — 70
pontos; Trevo — Legenda: "Ganho

em uma hora um dia de energia" —
60 pontos; Tupan — Legenda: "O cs-
porte lhe dará bom í.sico" — 60 pon-
tos; e, O. K. — Legenda: "Asslsten-

cia, agilidade, força e beleza obtém-
se com educação física diariamente"
— 60 pontos.

Dentro do critério previsto nas lns-
crições e a Juízo da comissão, cabe-
ria ao trabalho assinado por 

"VIC '

o segundo premio; aos três restante?
foi propnsta a concessão de menções
honrosas. Dentre os e_rtaze6 aprova-
dos, dois não satisfizeram as cendi-
çôes estahelccidas quanto * exigência
dns cores: preto e hranro. A comis-
sfto julgadora, em parecer dirigido ao
diretor da Divisão de Aperfeiçoamento,
pronunciou-se, não obstante, lavora-
vel à sua aceitação alegando que os
mesmos se apresentavam em duas co-
res, o que não prejudicava o caráter
de «niformidade que determinara
aquela exigência: esclareceu lgualmcn-
te que considerava o trabalho de
"VIC" merecedor não do primeiro,
mas do segundo premio, sob & con-
dição do seu ator o refazer nas cores
requeridas, suprimindo na legenda o!
termos: "lhe darão". Esse parecer
obteve aprovação do diretor da Divi-
são de Aperfeiçoamento do DASP,
somente quanto aos trabalhos de au-
toria de "Tupan" e "Trevo", únicos
entre os classificados que obedeceram
integralmente as condições regulado-
ras do concurso.

Na rua do Catete, 129, onde é es-
tabelecida a firma J. Miranda & Ca.
Ltda., com negocio de ferragens, ma-
nifestou-se inccndlo em um barracão,
situado nos fundos do estabeleclmen-
to. Compareceram os bombeiros e o
fogo foi extinto, queimando-se o bar-
ração. Os prejuízos foram avaliados
em 13.000 cruzeiros, estando o ne-
gocio segurado por 300 mil cruzeiros
na Companhia de Seguros Ipiranga.
A policia do 4.o distrito compare, eu
ao local e tomou as providencias qms
se tornaram necessárias. Sobre o
caso foi aberto inquérito.

Sindicato dos Trabalha-
dores nas Industrias

Gráficas
Realizou-se, ontem, a po.se da nova

diretoria do Sindicato dos Trabalha-
dores nas Industrias Gráficas do RiJ
de Janeiro. A cerimonia foi presidida
pelo sr. Segadas Viana, diretor do De-
partamento Nacional do Trabalho.

Constituída a mesa, o sr. Alfredo
de Almeida Santos leu pequena sau-
daçâo a Bandeira, seguida pelo Hmo
ã Bandeira, cantado pelo Grupo de
Escoteiros "Machado de Assiz", man-
tido por aquele órgão de classe.

O sr. Segadas Viana, cm nome do
ministro d0 Trabalho, empossou, em
s-eguida, a diretna rccem-clelta, qu«
deverá reger os destinos do slnriicatr,
no biênio 1944-194G c que ê a scgu:n-
te: presidente, sr. Antônio Êrico do
Figueiredo Alvares; l.o secretario Al-
fredo de Almeida Santos; 2.o secre-
tarlo, Jnão Antônio Lopes; l.o tesou-
reiro José Dias Lana e 2.o tesoureiro
Valdir Lambert. O Conselho Fiscal i
composto dos srs. Manuel Mores Ro-
drigues, Artldorlo José de Assunção e
Hi.-:írlgue Dubois

Dr. Wilton Ferreira
OCULISTA

Da Fundação Ga**ríe-G u I n 1 e —
Praça Florlano. 55, fi ° and. T

42.II3SH — Consultas de 3 às 6
horas
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NUTROFOSFAN i o
Tônico H._l
PORQUE

rcune cm sua
y^s^a-A \_íf formula, appr.* peia

> " S. P n' 1469 dc IJ2J,
os elemento) FOSFATADOS rtgcntrido-
rc! da Olula Nervosa aliados ao valor terá-
peutico do Cilao, Sódio. Magnesio, Po-
t-Lssio, Fósforo. Ferro e associados i ricos
Fortificantcs e ao extrato fresco concen-
trado di vitalisante Nóz-de-KóIa, fonte de
energia universalmente conhecida.

NUTROFOSFAN nio contem al-
cool. não tem contramdicaçio, i fácil dc
tomar, de paladar agradável. Ê Produto
Nacional merecendo a confiança da Claa-
se Médica Brasileira que cm sua maioria
o recomenda em seu reccituário.

Milhares de pessoas usam diariamente
NUTROFOSFAN com proveito e si-
tilfaçãa Seis uma d'eTas!n u

Platina, Prataiis

Brilhante», «te.

Paga-BO melhor.

AV. RIO BRANCO 106-108, 3." - S. 313-TEL. 22-800!
Accltum-so encomendas — Vendem-se pedras seml-preclosas.

Dr. Alberto Moacir Benaion
CIRURGIA — GINECOLOGIA - VIAS URINARIAS

COfíSUlTORIO: Rua Blclndo Guanabara. 15-A-5.' • ltot« M3
Telefone: 42-2202
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NOTICIAS DO EXÉRCITO

0lrie Boletim tia Diretoria das Armas pnar.

•os dos exercícios levados a efeito pelo
Batalhão "Vil agra Cabrita"

Encaminhamento He papéis — Serviço especial de plasma — O ministro
vai, hoje, a Marambaia — Ida de ofi ciai americano a São Paulo — Curso
de motorista — A viagem de inspeçã o do chefe do Estado Maior — Apro-
veitamento de enfermeiras para a F. E. B. — Regressou o adido militar do
Brasil no México — Compareçam ao C. P. O. R. — Exoneração e nomea-

ção de instrutores — Outras notas
0 Batalhão Vilagrã Calwita da guar-

nicán in Vila Militar e Deodoro acaba
_, lfrar a eíeitn exercícios, técnico e
tático, no Campo de Instrução de Ge-
tlolnó' QUE foram assistidos pelas ai-
lás autoridades militares.

0 general Benlclo da Silva, coman-
ían'.e àn. 1>R ReRino Militar, fazendo
uma apreciação sohre esses exercícios,
declarou rine "as deficiências rie pes-
«oal * !'.° material, aquelas oriundas
_0l vários contingentes fornecidos à
jj. _ _ e estas de dificuldades Ineren-
tes 

'» 
prop^a situação rie guerra, não

desanimaram ao ilustre comanriante do
Batalhão VllagfS Cabrita e sua dis-
tinia oficialidade. O sr. coronel Jua-
ta Távora concebeu, planejou, exe-
lutou ' dirigiu um ótimo exercício pa-
,. roroamento do ano de Instrução.
«este fxereteio. realizado com a mais
absoluta eficiência, multo enslnamen-
toj íoram recolhidos e sorAo aprovei-
lados !"•;¦» quadros e pci» tropa do
Batalhar. Vilatrra Cabrita. Elogio, por-
{¦nto a sr. coronel Juarez Távora
nela sua notável caoackinde de tra-
talho.' inteligente e fecunda, removen-
_o todo- os óbices que se antepunham
. dificultavam a realtzai-âo do magnl-
fico trabalho. Fica o sr. coronel Jua-
... Távora autorizado a elogiar os
,.U! subordinadas, participantes do
íxerclclo em apreço, que íulgar me-
Ktedores"

COMEMORAÇÕES "E 27 DE
NOVEMBRO

0 ministro resolveu nomear o te-
«ente-coronel Miguel Cardoso, adjunto
_. .pu gabinete, e majores Oscar Per-
np.niii" da Costa, da Secretaria Geral
dn M nlsterio da Gur.vra. Francisco
Xavier Ca Graça, ria 1.» Região Mi-
mar r Jaime Alves de Lemos, da Di-
retorla de Artilharia rie Costa para.
em comissão, organizarem as come-
morações tio dia 27 de novembro cor-
rpntp. rm homenagem às vitimas do
levante comunista de 1935.

ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS

Em aviso n. 3.536 de ontem, o ml-
gistro declara que os requerimentos e
outros papéis cuja solução seja da
alçada dns comandantes, diretores de
repartição r chefes rie serviço, não rie-
vem srr. pncamlnhàdos nem restltulrios
i autoridades superiores.

SERVIÇO ESPECIAL PE PLASMA

Em virtude rip aprovação dn mlnis-
tro foi designado o dr, Humberto
Teixeira Cardoso chefe da Secção rie
Química da Divisão rie Química • e
Farmacologia tio Instituto Osvaldo
Cru? para chefiar a organização do
Serviço Especlnl de Plasma, a ser Ins-
taladn mflinntp colaborarão entre &
Diretoria de Saúde e aquele Instituto.

APitovAno nos exames da escola
nn ESTADO MAIOR

Araria dr ser aprovado num dos prl-
Bielrof lugares do concurso de admls-
fão r»ra matricula na Escola rie Es-
tado Matar o l.o tenente Nilton Frei-
xinhn, que pnr muito tempo serviu co-
mn ajudante rip ordens do atual ml-
nistro. E?re oficial, muito moço ainda.
esti presentemente servindo como Ins-
trutor dn C P.O.R. de Curitiba e tem
recebido por esse motivo felicitações
_» seus chefes, amigos, colegas e ca-
miradas

SORTEADO CHAMADO
Está spntlci chamado ao Batalhão

íe Guardas-, devendo entender-se com
o major Doria. o sorteado Delfim dos
Cantos.

0 MINISTRO VAI A MARAMBAIA
O ministro da Guerra Inspecionará,

hoje. a ccnstfução do Polígono de TI-
ro. em Marambaia, fazendo-se acom-
parihar de seu ajudante de ordens, l.o
tenenie Antônio João. Da comitiva
ministerial fará paile também o ge- ,
neral Fiúza de Castro, diretor do Ma-
terial Bplio, que será acompanhado
lambem rie vários oficiais de gabinete.
o nEr.nrsso no adido militar

no brasil no miíxico
Chegu, nn'em. a esta capital, o co-

lonel Onofre Muniz Gomes de Lima
Que, durante quinze meses âírviu como

adido militar do nosso pais no Mé-xico e que viajou em companhia desua esposa, pelo navio argentino "Rio
Tunuyan *.

IDA DE OFICIAL AMERICANO A
S. PAULO

O ministro autorizou a Diretoria deIntendencia a mandar a Sfto Paulo omajor Benjamim de Almeida Passosem companhia do capitão William H.'Cooper Junior, da Ml.-.sáo Militar Ame-«cana afim de verificarem a pos.si-biíidnde de serem fabricadas, em es-tabelecimentos industriais daquele Es-tado, certas peças de material espe-ciahzado de Intendencla.
ESTEVE EM S. PAULO UM ADJUNTO

DO GABINETE
O tenente-coronel José de Lima FI-guciredo. oficial adjunto do gabinetedo ministro, esteve na capital de SãoPaulo, domingo último, a serviço, re-

A viagem de inspeção do
chefe do Estado Maior

S. PAULO. 20 IA. N.l — Apóscurta permanência nesta cnpital on!de teve oportunidade de avistar-secom o Interventor Fernando Costaviajou ontem para Campinas emcarro reservado, o general MaurícioCardoso, chefe do Estadn Mnior doExército, que ali foi inspeciona-- asmanobras da Espolu de Estado Malcre visitar as diversas unidades queconstituíra», a Divisão de Moto-Me-canizaçao do nosso Exército comolambem, a Escola Preparatória déonde sairão 0s futuros oficiais' comos estudos completos e necessáriosrie acordo com os mais modernos en-sinamentos millta/-es O ilustre gc-neral, que se fazia acompanhar dotenente-coronel Castro Meneses e doseu ajudante de ordens Otávio Al-ves Cçlio. leve concorrido embarque
a que compareceram o general HortaBarbosa, comandante ria 2." RegiãoMIlitair; tenente-coronel Vnlrtrmar
Pio rios Santos, sub-chefe do EstadoMaior ria Região: e numerosos ou-tros oficiais rio seu quartel general.Como representante do comando da
2.a Região Militar, acompanha o
general Maurício Cardoso, em suaviagem, o major João Pnulo Fragoso,tendo feito poete também rin comi-
tiva o tenente-coronel Osvaldo Gui-
íunrães, chefe do Serviço de Enge-
nharln da 2.» Região Militar.

Em Campinas, o general Maurício
Cardoso era aguardado na estação
pelos srs. Persou Leite de Barcos,
prefeito municipal; coronel Fernnn-
rio Saboia Bandeira rie Melo; tenen-
te-coronel Periio Eugênio; represen-
(ante do comandante <• diretor rie
manobras dn Escnln do Estado Mnior
do Exército; diversos oficiais Instru-
torça, alunos desta escola, conviria-
rios especiais para assistirem ns mn-
nobrns; coronel Firmino Silveira, co-
mandante rio n.o Batalhão da Força
Policial do Estado; Edmundo Perei-
rn ria Fonseca, delegado R.egional rie
Policia; prof. Jorge Leme, presidente
do Tiro de Guerra local, e numerosas
outras pessoas. Depois de um rnpido
passeio pela cidade, dlrígiu-se o sr.
chefe do Estado Mnior do Exército
para o Hotel "Fonte rie S. Paulo",
onde se acha hospedado.

As primeiras heras de hoJè;"Inl-
ciará, ontno, a inspeção à fase fl-
nal das manobras cia Escola rin Es-
tado Maior, cujos alunos, em nú-
mero de 4G, cursam o primeiro ano,
e antes jã estiveram em manobras
nas cidades de Resende e Taubaté.
Pelo quanto se pode já observar, o ge-
noval Maurício Cardoso acha-se bem
impressionado com o desenvolvimento
rie riitns manobras, tal o bom êxito
qun elas tém revelado e cnm o mag-
nifien aproveitamento geral para os
alunos.

Amanhã, pretende o general Mau-
rido visitar, na Fazenda Chapadão,
a Divisão de Molo-Meca;lzneão e a
futura Escola Preparatória.

Seu regresso a São Pnulo verlfl-
car-se-á á tarrie do mesmo dia.'

assumindo na manhã de ontem as suas
funções.

EM VISITA AO MAESTRO FRAN-
CISCO BRAGA

O '.enente coronel Jonatas Correia,
comandante do l.o Grupo de Artilha-
ria Anti-Aerea, acompanhado de ofl-
ciais dc sua unidade, fez, ante-ontem,
uma visita _o maestro Francisco Bra-
ga, compositor do "Hino à Bandeira-'.
O maestro Braga ficou deverns sensl-
bilizado eom esta homenagem na dia
consagrado ao culto a Bandeira. O
coronel Jónatas proferiu uma breve
saudação, que o maestro Francisco
3raga agradeceu.

MAPA.DE CONTINGENTES
O ministro aprovou o mapa dos con-

tingeníes a serem fornecidos pelos Es-
tados que compilem a 2.a zona mill-
tar para incorporação nn primeiro dia
Uti! de março de 11)411, mapa que foi
enviado pel0 diretor de recrutamento.

CURSO DK MOTORISTAS
O ministro, em aviso n. 3.534, rie

18 de corrente, declarou que fica ex-
tinto o Curso de Motoristas anexo ao
Serviço Central de Transportes do
Exército. As Regiões Militares estão
autorizadas a organizar Cursos de
Formação rie Motoristas (C. R. F.
M.i, parn ns categorins B e C, nas
unidades motorizadas o" moto-mecani-
zarias com sede em seu território. Na
organização desses cursos devem ser
observadas as diretrizes da Diretoria
de Mtito-Mccaniznção constantes do
R-egulamento do Motorista Militar,
Instrução para a formação rie moto-
rislas e motocicletas, Instruções pro-
Visorias para a inspeção de viaturas
automóveis c para a manutenção or-
gãnica. Teste de aptidão ^j.,h moto-
ristas e programa de 120 horas.
APROVEITAMENTO 

' 
DE EN1ERMEI-

KAS TARA A FEB
O ministro, em aviso de ontem, de-

clara que as enfermeiras on Quadro
de Enfermeiras da Reserva do Exér-
cito só podem ser convocadas com
destino ã F. E. B., não senão per-
mittdo o aproveitamento das mesmas
em qualquer outra situação.

PODEM AUSENTAR-SE DO TAIS
Pelo comando da l.a Região Militar,

íoram autorizados a se aus«ntar do
pai.í, os reservistas Rachede Badim c
Haroldo Teixeira Valadão, que se aes-
Unam ao Uruguai, á Argentina, a Cuba
e nns Estados Unidos; e o aspirante
da reserva Domiclo Gondlm Barreto,
que se destina aos Estados Unidos.

MOVIMENTO DE RADIOGRAMAS
Durante 0 més rie outubro findo,

foi o seguinte o movimento de radio-

Simpatia pelo soldado brasileiro — Os sofrimentos causados pela
guerra ao povo italiano — Abertura de nova corrente imigrato-

ria — Impressões do embaixador Hildebrando Acioli

U embaixador Acioli, falanao aos jornalistas

(Conclue na 4." pagina)

O embaixador Hildebrando Ac-
cioli, ex-representante do gover-
no brasileiro Junto ao Vaticano,
concedeu ontem uma entrevista à
imprensa, na qual externou as
Impressões que recolheu nos seis
anos que passou na Itália.

Inicialmente, o embaixador Ac-
cloll não ponde deixar de transm-1
tir aos jornalistas sua satisfação
de regressar íi pátria após um
longo período de ausência decor-
rido nos anos difíceis e tormen-
tosos do deflagrar do conflito ati
a libertação de Roma e do avanço
dos aliados para o norte da Itália

O PAPA TUDO IT.7. PARA
EVITAR A GUERRA

— "A Roma, cher.ucl em março
d(; 1939, pouco após o golpe de
força alemão contra a Tcheco-
Eslováquia. O ambiente, na Eu-
rc.pa, já era então de ansiedades.
Não seria difícil prever-se que o
Nazismo e o Fascismo arrasta-
riam o Continente e o mundo a
uma conflagração.

Dessas apreensões se fez logo
eco o novo soberano Pontífice,
nos seus apelos em favor da paz,
Sua Santidade tudo fez, apelan-
do para uns e outros dos chefes
de governo, no sentido de evitar a
guerra, que se aproximava.

Lembro-me ainda da sua ex-
pressão de dor e de desânimo,
quando o vi e lhe falei em Castel
Gandolfo, na manhã de 31 de
a?,osto daquele ano, Isto é, na
véspera da agressão armada ale-
mil contra a Polônia.

Baldados os seus esforços, tudo
tentou para evitar que a Itália
fosse arrastada . ao conflito, ato
que teve tão trágicas consequen-
c:as para aquele pais.

KVINA E MISÉRIA POR
A ITAMA

TODA

O diplomata patrício diz que a
Itália tem pago caro a loucura
do gesto de Mussollnl : por onde
passaram, os alemães semearam a
devastação e a miséria.

E acrescenta :
— "Cs próprios alemães, ainda

quando seus aliados, pilharam-
na sistematicamente. Mais tarde,
no começarem a recuar em face
do', exércitos das Nações Unidas,
não hesitaram em devastá-la,
adotando o chamado método da
"terra 

queimada", segundo o
qual as populações eram trans-
portadas pnra a retaguarda, as
casas arrasadas, as plantações ta-
ladas ou incendiadas. Esse pro-
cesso cruel era aplicado, fts vezes,
com espirito de pura perversida-
de, como, por exemnln, quando as
famosas oliveiras Italianas, que
levam timn geração para produ-
zlr. eram ocrtndas pelo tronco de
modo a impedir que ultertor-
mente pudessem brotar de novo.

O plnr, porem, foi a "caça ao
homem" nas cidades e campos
italianos, ou os fuzilamentos de
reféns. Em certa ocasião — tra-
ta-se do conhecido caso da "via

Rasella" — cm Roma, em conse-

quencia da morte de 32 alemães,

<$ foram fuzilados nas "fossas ar-
deatlnas", nos subúrbios da. cida-
de, dizem que 500 civis Italianos,
embora, na ocasião, o comunica-
do do alto comando alemão ia-
lasse em 320.

Compreende-se, então, o entu-
slasmo com que os Aliados foram
acolhidos na Cidade Eterna, em
Junho último.

PERSPECTIVAS DE LARGAS
CORRENTES IMIGRATÓRIAS

PARA O BRASIL
Os sofrimentos causados pela

guerra, na Itália, — acentua o
entrevistado — vão ter, prova-
velmente, como conseqüência a
abertura de nova corrente lmt-
pratòrla italiana para o Brasil.
Este problema, ao que me cons-
ta, esta sendo objeto de preo-
cupações e estudos do atual go-
verno Italiano, sendo do esperar
que o mesmo conduza a algum
bom resultado para os dois pai-
ses.

A SIMPATIA E AFEIÇÃO EM
Ql"n OS ITALIANOS RECE-

REM POR TODA PARTE OS
SOLDADOS DA F. E. R.

O embaixador Acioll refere-se
as nossas tropas na Itália, cllzen-
do que o corpo expedicionário
brasileiro tem concorrido bastante
para o aumento do nosso prestl-
glc na Itália e também o desen •
volvimento de sentimentos dc
simpatia- dos Italianos para com
o Brasil. Adianta que, de fato.
os soldados brasileiros têm dado
altas provas de coragem e de efl-
ciência, como também, pelas qua-
lidados de bondade e afabllldade
que caracterizam a nossa gente.
têm granjeado a estima das po-
pulações por onde passam.

"E' de Justiça — acrescenta
o embaixador — não esquecer o
brilhante grupo de funcionários
do Banco do Brasil junto k P. E.
B. Esse serviço, composto de ex-
celentes elementos, tem desenvol-
vido grande atividade e conquls-

(Conclue nn 4." pagina)

is cerimonias comemorativas do Dia da Bandeira"

?l!0n;s.SORES l)A K. N. DE M1ÍDICINA, NO CATETE. — Os
irutcssorcs da Faculdade de Medicina, tendo à frente o professor
rróls dn Fonseca, estiveram no Catete afim de agradecer ao pre-
Menti» da República o recente ato destinando o Hospital Pedro
^rncito para us clínicas daquele estabelecimento de ensino supe-

'lar. o professor Próis da Fonseca saudou o sr. Getulio Vargas,
ine agradeceu a visita, conversando com os médicos. Durante essa

audiência foi tomado o aspocto que ilustra esto texto. 

Passou nnlo-ontnm n riatn consagra-(•)
da ao culto ria Bandeira Nacional.

Nesta capital, como em todo o pais,
o dia f?l celebrado com as cerimonias
cívicas tradicionais.

NO MINISTÉRIO 'DÁ' GUERRA-
O general Euric0 Dutra, lçou às 12

horas, na sede do Ministério da Guer-
ra, o pavilhão nacional, com a pre-
sença de todos os seus auxlllares ime-
diatos. Falou sobre a data o chefe do
gabinete. Estava foimada a Compa-
nhia de Guardas do Quartel General.

Em todas as repartições, quartéis, es-
tabelecimentos e cm outros setores, ti-
veram idênticas cerimonias.

A solenidade realizada no Hospital
Central do Exército, 

' 
esteve presente

o general Demerval Peixoto, que no
momento visitava o estabelecimento.
O coronel dr. Plorenclo de Abreu fez
formar totó o seu ressoai civil e mi-
lltar.

BANDEIRA TARA UMA UNIDADE
DA F.E.B.

Na praça ria? Nações, em Bonsuces-
so. a população respectiva, aprovei-
tando a orortunidade da data, ofere-
ceu uma bandeira nacional para a
F.E.B., em cerimonia realizada no
campo rio Bonsucesso. Formaram cer-
ca de 6.000 crianças, que entoaram
hinos patrióticos. Também por uma
das crianças presentes foi enti.-egue ao
major Antônio Leite de MagalhAer
Bastos, representante do minist»-o Ia
Guerra, uma mensagem dirigida ao1
nossos patrícios que se encontram no"front". O representante do titular da
Guerra agradeceu. Encerrada a ceri-
monin houve desfile pelas ruas daque-
le subúrbio.

NO S.T.M.
Com o cerimonial próprio, realizou-

se. nj Supremo Tribunal Militar, o
ato de hasteamento da bandeira na-
cional. (cito pelo general Silva Junicr,
ministro presidente daquela Corte de
Justiça, com a presença rios ministros
almirante Álvaro de Vasconcelos, brl-
garieiro Heitor Varady e general Edgar
Faço, procurador geral dr Fernando
Moreira Guimarães, todo* ou Juizes,
promotores, advogados de oficio, es-
crivâes e demais serventuários do
Exército. Marinha, Aeronáutica * da
Policia Militar, bem como. do funcio-
naltsmo civil e militar do Tribuna:.
A solenidade teve lugar no salão no-
bre. tendo formado defronte ao edi-
ficlo o respectivo contingente, compôs-
to de elementos das lorças de terra,
mar e ar e ria Policia Militar. Sobre
a data falou o Juiz rir. Darci Roquetc
Vaz. A seguir, o secretario d0 Trlbu-
nal, dr. Edmundo Galvão pro.-os um
minuto de silencio em homenagem aos
nossos patrícios que estão combatendo
nas fileiras da F.E.B. no "front" eu-

ÍV^;^'^

Aspecto feito no Colégio Militar durante as festividades
comemorativas do "Dia da Bandeira"

Homens de
Fino Trato
usam esía finíssima Icçco
cJapois de barbear-se !

IWreseante como a brisa do mar, imia n-
v >..i aplicação rie AQUA VELVA, depois do
ii .iii'iir-sr, deixa o rosto mais fresco o mais
fii.avi'. K iiuir i|iu' aromo su-
iiJ >• delicioso, tão grato hs
Hinllinrnfl qnnnl.o a VonA.
A';l \ \ |,|,\,\ i< illfilllutillli-
*"i innln l(u|iii' final de
«li 'íhi.'*mi, nn alu dt' liar-
I' •" • ', Kxp"! lllHMlIi' II,
l'"l' ll|n*|l|U, Sl'HI>il'!i
Oii Minliiliiitu..

J 

¦'

ropeu. O presidente do Tribunal! antes
de encerrar a cerimonia e dizer ainda
algumas palavras sobro a significação
daquelas comemçraçóes. agradeceu a
presença de quantos ali se achavam.

NO COLÉGIO MILITAR
A solenidade realizada no Colégio

Militar teve a presença de autorida-
des do ensino, representações rie
vários enle^ios e nutras pessoa.*-,

O general Oscar de Araujo Fonseca,
diretor rio Colégio, hasteou a ban-
deira, estando formado no pátio ou
colegiais, =rndo Pdo, após, o Boletim
do liia. O sr. Abgar Renault, diretor
do Departamento Nacional de Ensino,
prnferiu um discurso sohre a data.

Na ocasifio foram incineradas*, em
pira armada no centro do pátio, as
bandeiras antigas do estabelecimento,
inutilizadas pelo tempo. A solenidade
terminou com o Hino íi Bandeira C3n-
tado por todos e riesfil*» dos eolptiios.

E~tlvnram presentes no Colégio Mi-
litar. representações d« alunos, nrom-
panhario" rios rerpectivns diretores,
rios' seguintes colégios: Instituto Ra-
belo, Colégio Ca'i'ia, Perirn II, M. A.
n. E.. Paula Freitas, 81o Jose. Es-
cola Tócntca de Comercio Sflo Fran-
c'sco e Instituto Menino .lesüs.

NA MARINHA
Realicou-se domingo, as 12 horas,

no terraço do Ministério da Marinha,
como acontece todos os nno.r, a ho-
menagem ao Dia da Bandeira, cnm
o comparecimento rio ministro da
Marinha, almirante Aristides Gullhem,
chefe rio Estado Maior da Armaria,
aimirante Américo Vieira de Melo, c
altas autoridade- americanas e hra-
sileiras. A bandeira brasileira ' foi
içada, ao som do ITno Nacional, exe-
cvtado pela banda do Corpo de Fu-
7ileiros Navais que, após o hastra-
mento e finalizando a cerimonia,
tornii Inmbrm o Hino a nand"lra.

Pnr ocaslfto ria solenidade dn ha.1-
teamento do -pavllhío nacional e Inrl-
neraçfto das bandeiras velhas, nn
Corpo d» Fu? lelros Naval», presta-
r^m Juramento ;5(l novos soldados
dessa unidade, Falou, p»s<!i critno-
nia, o pomnndante <Wsa corporação,
tlmlrante Artur Srabra.

NO ITAMARATI
Renlicou-Hf, hn 15 Imrn', no *alflo

<ÍJ h"nrn do Mamara'!, n solenirtsrla
cnm fiu*> o Min'Mru'111 do FIxierler po-
mrmorou o "nin rtn naiuteirn". A
cerimonia (nt nraalrllda prlo emiini-
xirlor l.rAn Vrltimi, minMrn luirrlli"
dfi pai.la, que Unha, a nau lado, ""
rliefe. de oarvlçoa dn |i*marai| a va-
rios rliffr» i|e mUMou rii|it<unrttli'/u
eMraniieiraii,

o min mira Alva» rte flnima t*i um'lldi-unii nobre a itila, «pA» a i\\i* n
,1 le/U U»lr.«« |,M»l»iill » hi iilll lll

NO TltlWiVAI, lll ACtílAt.AO

Juizes » serventuários da Justiça, &
mais alta corte judiciaria desta ca-
pitai. Abrindo a sessão, o desembar-
garior Edgar Costa, presidente do Tri-
bunal, a^ós eipilcar o motivo da reli-
nião, conoedeu a palavra ao desembnr-
gador Ribeiro da Costa, que falou em
nome dos Juizes.

Falaram a sígutr, pelo Ministério
Público, o procurador geral do Dlstn-
to, sr. Romáo Cortes de Lacerda, pe-
los advogados o .sr. Adauto Lúcio Car-
doso, e pelos serventuários da Justiça,
o sr. Porto ria Silveira.

HOMENAGEM A FORÇA EXPEDICIO-
NARIA BRASILEIRA

A diretoria do Colégio Cruzeiro do
Sul realizou, tio "Uia da Bandeira."
uma solenidade em Tiomenapem a Por-
ça Expedicionária Brasileira. Tocou,
durante a festividade, uma bands de
música ria Policia Militar.

NA A. C. R. .1.
A AssoaiaçSo dos Empregados no

Comercio do Rio de Janeiro, como faz
todos os anos celebrou a. data com uma
serenidade no 6alão nobre. A Escola
de Instrução Militar 4 entoou 0 hino
nacional. Falou e> sr. João Paim de
Meneses Câmara.

NAS ESCOLAS
Realizaram-se solenidades comemora-

Uvas nas seguintes escolas:
Escola 3-1 Tiradentes, por iniciativa

do Centro C.vlco Fagundes Varela;
Curso de Instrução do Esporte Clube

Valim, rom a presença, também, dos
alunos rio Externam N. S. do So-
rorro;

Eseoln Técnica Visconde de Calrü:
Es-olas Leitão da fiinhn e Afonso

Pena, da Prefe,tura; Instituto 3om
Jesus.
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FRATURAS
BU. VIVAI.no LIMA — Diana-
mente, dan 10 às 17 horas, no
Hospital da Cruz Vermelha Bra-

«llelra i Fone : 22-9840.
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O OIVTCFTC DO GOVERNO VAI 1'ARANINFAR A '

1

TURMA DE
riiKKICII.rORES. — Os pttPrlcnltores do 1944, tendo íl frente o
sr. Almeida Gouveia, estiveram, na tardo do ontem, no Catete,
afim de convidar o presidente da República para paraninfar a re-
ferlila turma, Recebidos no salilo de despachos flreram o convltB
ao chefe do Governo, sendo tomado, nessa ooasliYo, o aspecto que¦ Ilustra este texto. _

PARTOS sem dor
Dr. Horta Barbosa

Tratamento da Esterilidade
Tumores — Operações.

Av. Graça Aranha, 226 — 7"
22-5654 — Res. : 25-3730

PASTA DENTIFRÍCIA

O dentifrtclo indicado
parti hlfelene e con-
«<Ri^*«r dos dentes.

DR. ADOLPHO BI1UMO
Especializado em GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA atende
com hora marcada, em seus consultórios, no Edifício Carioca,

(Largo da Carioca, 5) - 3." andar, diariamente.
Fones: 42-10.r.2 e 29-0312.
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Hora de heroísmos, de sacrifícios,
de conquista de um mundo novo I
Acompanhe toda a palpitaçõo

YS" desta hora dramática no programa,% que é o seu espelho mais fiel:
"O QUE VAI PELO MUNDO"
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O PROGRAMA QUE EMPOLGA O OUVINTE

Arro tupi
PRG-3 - 1.280 Kci. -'

RADIO NACIONAL
i pfâi - % - ,Of cldi CUrtos
S.720 -kM^pIftíft Mjí-

2 
'm^-S/smi:,

ONDAS MUSICAIS

_ HcnriqU#

-s-..«n-«;..«.«... violino r,^u__ Aid
d lo^vin°r4irenberg, ^°

'Bi

Mciri""1

H0IE,DflS13ÜSHHS.
PELAS EMISSORDS:
Rídlo Club do Brasil
RAdlo Tamolo
RAdio Jornal rio Brasil
Rádio Narlnnal
Rédlo Cru/nlro rio Sul
Rádio Globo
Rídlo Mayiink Vnlgi
Ríriio Guanabara

•
nrninl/nilnr:

i. w, cimpos
loculori

CriSO IlUIMINlDI

VILLA-LOBOS : Quarteto n.e 6 (2.8
Quarteto Brnsilei-
rol- Poço animato;
AlloRretlo; Andan-
to; Allecro vivace.

Completarfio o progrnmn ns sejcuintng
peças, em grnvnçftos!
vn,i,A.i,onos
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Impressões se»
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TODOS
Fartenjos de Nlcéla
Vinte habitantes

As Parcas

PARTENIOS 
DE NICEIA — Par-

tenios de Kicéia, poeta ele.
y.aco grego, do século 1 antes de
Cristo, foi, segundo afirma o /t-
lósofo Ambrosia Aurvlio Macro-
tio, mestre de grego de Virgílio,
que uaduziu nas "Gcórgicas" um
dos seus versos. Feito prisioneiro
durante a guerra de Milrid.ates,
partcnios de Nicéia foi levado a
Roma como escravo, obtendo logo
a liberdade. Ligou-se então a
Cornelio Gallo. ded.icando-lhe a
sua obra em prosa "Os sofrimen-
tos do amor", que chegou até
nós. Escreveu elegias mitológicas,
cantos, poemetos. Da sua obra
poética, porem, restam-nos ape-
nas fragmentos.

VINTE 
HABITANTES — AlgU-

mas aldeias da França contam
um número diminuto de habl-
tantes, que não excede a poucas
dezenas. Morteau, situada no
Alto Marne, era, ainda há pouco
tempo, a localidade de menor po-
população contava 30 habltan-
tes. No último recenseamento,
porem, AugeviUe tomou-lhe o lu-
gar, com os seus vinte e três ha-
bitantes; os quatro soldados que
partiram dali para a frente de
batalha, perderam a vida. A lo-
calidade menos habitada d a
França, porem, é Tartu-Gaudran,
em £ena e Olse, que íl:ura com
vinte habitantes, apenas.

+

S PARCAS — As Parcas, deu-
sas do destino, eram Clcto,

que presidia aos nascimentos.
Laquesis, que fiava os acontecí.
mentos da vida humana, e Atro-
pes, que, com as suas tesouras
fatais, cortava os fios da exísten-
cia. Os romanos chamavam-nas
também Parca, Nona e D(clma.
Para os gregos eram as "MOlrai".
Artisticamente estão representa-
das em fragmentos de baixos,
relevos de Fidias pertencentes ao
Fartenon e ora conservados no
Museu Gritãnico, em vários qva-
aros e grupos esculturais. Miguel
Angela pintou-as como mulheres
idosas com um lenço de cor
amarrado em volta da cabeça.
Essa obra pequena em tamanho,
mas de expressão magnífica, per-
tence ao Falaszo Pitti. Rubens
figurou-as fiando o destino de
Maria de Medicis, na serie Me.
dicis, que se encontra no Louvrc.

Aspectos de um grande problema
*¦:'¦¦¦'.-: 1.: «. i. »™ nhoriiBnri» fi reco- reVhar-nos convei

As relações entre o Bra-
sil e a

(Conclusão da 3," pactua)
tado muitas simpatias. Devo dl-
(zer que as noticias publicadas
em noe-os Jornais a respeito dos
feitos dos nossos soldados na
frente Italiana não ficam além
d-is referencias elogiosas que a eles
ínzem os Jornais italianos, que
Já circulam nas regiões liberta-
das.

Contam que os oficiais amerlea-
nos não se cansam de elogiar a
eficiência e preparo das nossas
ttopas e que a precisão da nossa
artilharia é para eles motivo de
grande admiração. Creio mesmo
que o Comando Americano não
esperava tanto de nossa gente".
AS RELAÇÕES DO BRASIL COM

A SANTA-SE
Respondendo a uma pergunta

dos Jornalistas, diz o embaixador
Acloll.

—"As relações entre o Brasil e
a Santa-Sé, tradicionalmente ex-
celentes, não sofreram qualquer
elteração conseqüentes & guerra.
Os Interesses do Brasil no Va-
tlcano estão atualmente confia-
dos ao embaixador Maurício Na-
truco, e, não poderia ter sido mais
feliz a escolha do nosso governo.
O embaixador Nabuco, por seus
dotes pessoais e pela sua brllhan-
te fé de oficio como diplomata,
!há de conquistar, rapidamente,
Uma situação excepcional no cor-
po diplomático acreditado Junto
* Sua Santidade. Cabe aqui —
continua o embaixador — uma
referencia especial ao Colégio Pio
Brasileiro, construído e mantido
pelos bispos brasileiros, em terre-
no cedido por Pio XI. Em conse-
quencla da puerra, a freqüência
«o seminário pontifício ficou re-
«iuzida a 12 alunos, embora n
tjasa possa abrigar uma centena
deles.

Seria interessante e utll.terml-
linda a guerra. Incentivar a Ida
de brasileiros para 14."Creio que o após-guerra não
pnarcará, como pensam muitos,
o declínio da Influencia da Igreja
nos destinos de Humanidadct.

• Como a maior força espiritual que
Jí, surgiu no mundo, a Igre]a
Continuará a desempenhar o pa-
pei que lhe coube desde ti sua
fundação, num mundo em que
voltarão i\ prevalecer on valores
espiritual*, que nada mais nfto
que aqueles mesmos prlnolploa
Sobre os quais repousa toda n
mrrni crista,

"Trntjo n oonolonoln trnnquiln
—. lenninn o embftlxnclor Arioii
*->• rie iiavpr cumprido o mmi de-
yft, npennr dn« (UflQUlflftdSJ cria-
Une pur umn sltuneOo de niiuustln
a rfirnplcl.ft nnnniialliliutn, tlnti
rnlnlm** prnpriH», dsfloísnoInR *
d»H elrniinslMinlns ppiinniiii mu
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Como tem acontecido em ou
trás reuniões e conferências ln-
ternaclonals, das quais o Brasil
tem participado, também na
Conferência de Comissões de Fo-
mento Interamerlcano, realizada
em maio deste ano em Nova
York, foram adotadas Interes-
santes recomendações sobre quês-
toes imigratórias.

Na ata final daquela assem-
bléia, da qual nos foi enviado
um exemplar pela Comissão Bra-
slleira de Fomento, estão algu-
mas deliberações referentes ao
assunto, dignas de consideração
pelos países americanos, onde.
como no nosso, seja conveniente
a imigração. Recomendou-se que
adotem medidas de estimulo ao
influxo de Imigrantes em nú-
mero adequado para o aprovei-
tamento de recursos naturais e
o fortalecimento da estrutura
econômica, baixando-se, para se-
lecão de tais Imigrantes, nor-
mas que favoreçam a entrada
de alienígenas assimiláveis às ne-
cessidades do pais.

Outro item da recomendação
foi no sentido de que se criem
entidades incumbidas de íormu-
lar e administrar projetos de
imigração e de colonização, íl-

gurando entre suas atribuições
receber os imigrantes, ajudá-los
em seus primeiros passos e exer-
cer a vigilância necessária para
a respectiva fixação e assimila-
ção à vida nacional.

Tambcm se Indicou que os

governos, de acordo com ás pro-
videncias Iniciais cio Burcau ln-
temacional do Trabalho, con-
sultem entre si e os paises de
onde proceda a imigração, com
o objetivo dc estabelecer uma
entidade internacional pormanen-
te encarregada de proporcionar a
ajuda necessária ao perfeito
funcionamento das entidades
nacionais de imigração e colo-
nização.

Ainda em obediência à reco-
mendaçào aludida, a Comissão
Consultiva Econômico-Flnancelra
Interamerlcana, tomando em
consideração a grande lmportan-
cia econômica das migrações, or-
ganize um svib-comitè especial
para o estudo do problema.

Não é facll, num pais de tan-
tos e tão augustlantes proble-
mas, determinar com absoluta
precisão qual o problema funda-
mental n. 1, mas tudo faz crer
que nenhum se avantaje em im-
portancia ao povoamento, dada
a influencia que a respectiva
solução exerceria no encaminha-
mento de todos os outros, Com
uma densidade demográfica bal-
xisslma, um efetivo populaclo-
nal tremendamente despropor-
cional à lmensldade do territo-
rio e, alem disso, desajustada-
mente disseminado, lutamos com
desencorajadora falta de braços,
de material humano paia ns ne-
cessidades mais positivas do nos-
so desenvolvimento econômico e,
mesmo, para a posse efetiva do
nosso território, portanto a pro-
pria segurança nacional.

E o tema povoamento, como
problema máximo do Brasil, aqui
o encaramos sob os seus dlver-
sos aspectos, a começar daquele,
que consiste na defesa de nos-
sas populações, pois o obituatio
em nosso pais se mantém em
índices não mais admissíveis no
estagio atual da civilização que
criamos. No nosso caso, é t.im-
bem combate ao despovoamento
estimular o deslocamento Je ex-
cessos demográficos de algun.i
centros urbanos em proveito das
regiões deficitárias nesse parti-
cular. A prioridade desses dois
recursos, especialmente do pri-
meiro, não justifica o mínimo
desinteresse pelo terceiro, a imi-
gração, Justamente do consequen-
cias mais amplas e imediatas.
Para ele, portanto, devemos apa-

relhar-nos convenientemente e
com urgência, habllltando-nos a
aproveitar o momento azado,
pois o ensejo do após-guerra é de
fato o mais favorável para lar-
gas aquisições de nacionais da
outros países, dispostos a cola-
borar conosco e desejosos de en-
contrar uma terra nova e rica
onde construir um futuro pro-
mlssor.

Mesmo de velhos e fortes con-
trlbulntes para o nosso "melting-

pot", como Portugal, poderão
vir numerosos Imigrantes, resta-
belecendo a corrente que a guer-
ra interrompeu. Basta dizer que,
segundo dados oficiais recentes,
a 

"emigração 
portuguesa baixou

de 17.807 saldas em 1939 para
2.214 em 1942 e, mais ainda, em
1943, para apenas 895. Culda-se,
aliás, de regular a situação dos
nossos amigos lusos entre nós,
em condições excepcionais, per-
feltamente Justas enquanto não
incluam certos direitos políticos
futuros, que devem continuar
oemo prerrogativas reservadas à
cidadania brasileira.

O que nos falta, no entanto,
para criar condições de exequl-
bilidade à introdução de uma
apreciável massa imigratória não
é apenas legislação adequada, e
sim o aparelhamento indlspen-
savel aos cuidados iniciais do
seleção e ao conveniente enca-
mlnhamento para as atividades
-.nals utels à estrutura económl-
ca do país.

E' a ausência de tais meios
materiais e técnicos que os es-
tudiosos do assunto e os Inte-
ressados no efetivo progresso do
Brasil testemunham com receio
e, justiflcavelmente, estranham à
vista de inequívocas necessida-
des e de tantas e tão reiteradas
recomendações de conferências e
reuniões Internacionais realiza-
das com a nossa participação e
solidariedade.

O Natal no "front"
Cada ano, à aproximação do Natal, crescem as

esperanças de que a grande data cristã, traülcio-
i-almcnte consagrada aos votos de felicidade para
ii família humana, encontre o mundo ,)á resumido
á paz .Mas, ano a ano, vai .sendo protraldo esse
nnseiu: acuado lentamente, o inimigo prolonga
uma resistência que lhe é lnutll, embora tenha

para a democracia a vantagem dc permitir o ex-
termlnlo total do foco de Irradiação totalitária.

Aproxima-se outro Natal. Neste, de 1944, po-
rem, ao evocarmos as paisagens do Inverno curo-

peu, recobertas dc neve, teremos de acrescentar-lhes
um detalhe: uma bandeira verde e amarela, tln-
tada em meio às barracas de um acampamento...

Orn, essa evocação Implica um dever.
Todos aqueles patrícios que partiram para nca-

bar com llltlr-r, hão ile recordar-se, nesse dia,
mais que nos outros, do nom aconchego de casa,
das consoadas ruidosas, das expansões dos mcino-
res afetos; e. mais que nos outros, nesse dia se
lhes reavivarão na mente, saudosas, as Imagens dos

que se acham distantes e (los quais desejariam
estar perto. E também ressurgirá aos seus olhos,
como uma miragem, cm plena geleira apenina, a
visão da terra brasileira, Inundada pelo sol dc de-
zemtoro, sob o coro das cigarras.

Para que eles não entristeçam a essas remlnls-
cenclas, cumpre levar-lhes, até lã, o calor da nossa
solidariedade; o nosso abraço de feliz Natal; o
testemunho de que nesse dia, não os esquecemos;
de que. ao contrario, temo-los presentes em nossos
lares, às nossas mesas, como sempre.

Já se intensifica cm todo o pais um movimento
nesse sentido; e é preciso, realmente, que se llie
dem as mais amplas proporções. Comitês, associa-
ções, famílias promovem a arrecadação de donatl-
vos — sejam quais forem — para o Natal do Kx-

pedlelonarlo Brasileiro, cooperando com a Legião
Brasileira de Assistência nesse elevado empenho.

Aquecido por esse conforto moral, de que nem

Serviço postal e telegráfico
E' Incontestável que tem havido no serviço pos-

tal e telegráfico algum esforço para lhe aumentar
a eficiência. Esse esforço tem produzido resulta-
dos. Correios e telégrafos estão funcionando, pois,
em condições que atestam a existência de uma
serie de providencias administrativas oportunas.
.Mas o volume da correspondência tem naturalmen-
te aumentado, e, por Isso mesmo, aluda se notam
numerosas falhas, entre as quais se destacam as
referentes ao modo pelo qual o público e aten-
dldo Nas repartições mais movimentadas, por
exemplo, não há geralmente bastantes guichês para
venda de selos. Toda correspondência de porte es-
necial, como a expressa e registrada, sofre multo
(¦om a escassez de pessoal para atender no publl-
co Desse modo, nas horas de grande movimento,
formam-se filas enormes, e é comum esperar uma

pessoa :i(), 40 minutos para ser atendida. Dlr-se-a:
isto acontece porque exatamente se trata de horas
de grande movimento. .Mas é que, nestas horas, o

pessoal e os guichês destinados a receber corres-

pondencla, ou a vender selos, permanecem os mes-

mos das horas de pouco movimento. Seria, pois,
necessário que aí então o serviço dispusesse de

condições para funcionar a contento. Ora, e o que
não acontece, erldenclando-se assim quanto lm-

portaria à comodidade do público que 0 Departa-
mento dos Correios e Telégrafos tratasse de me-
lhorar esse aspecto dos seus serviços, o aspecto de
contacto diário e imediato com os que procuram
as suas agencias.

e

os heróis prcclndem, o Expedicionário Brasileiro
terá um Natal menos duro — o único que, espera-

mos, passará em terra estranha, porque o outro,
de 1945, Já o encontrará, com certeza, na Pátria,
de regresso da luta pelo bem da humanidade.

E' uma campanha para cujo êxito se tornam
desnecessários apelos à alma brasileira.

A contribuição brasileira para o abasteci-
mento dos paises devastados

Mais de 80 milhões de metros de tecido nacional vão ser remeti-

dos para a Europa — Em janeiro próximo, os primeiros em*La£

quês - O recrutamento de funcionários, no Brasil, para a UNRRA
— Declarações dos membros da representação dessa organização

internacional à imprensa
Os componentes da representação da

UNRRA no Brasil, srs. Lawrence Dntr-
gan, conselheiro diplomático; Carlos Gar-
cia Palácios, da Secçáo de jmprensa e
Radio; Louls Swanson, técnico econômico
da entidade; Manuel Peres Gerrero, e
srta. Mamarlda Thompson, talaram ontem
íi Imprensa, no «alfio do Hotel Gloria,
cnrle 8e achnm hospedados. Manifestaram-
se sobre o que vem realizando aquela or-
Kanlznçao internacional, no que concerne
ao socorro e h rehabilitaçfto das nações
devastadas pela guerra, salientando a. coo-
perncíio positiva do governo brasileiro em
tortas as iniciativas de natureza vital, em
qua foi chamado a colaborar. Entende-
ram-se, nlndn, em comentários e explica-
çoes dns planos pelos quais visam ns
Nações Unidas o alevantamento dos povos,
no período de npós guerra, numa bnse
ixiiianlme. cm que se visar* atender hs
necessidades dos grandes como dos peque-
nos países devastados.

Inicialmente, dirigiu-se aos Jornalistas o
dr. Carlos Garcia Palácios, do Chile, que,
em breves palavras, situou a obra da ü.
N.R.R.A. na atualidade Internacional,
pondo em relevo a significação da visita
ora feita as nações da Améilca Latina.
A seguir, o dr. Garcia Palácios pasou a
palavra ao sr. Lawrence Duggan, repre-
sentnnte rios Estados Unlrios. para fanor
lima exposição sobre os objejtlvos e flnall-
dades da viagem.

A COOPEIXAÇAO 1)0 BUASII,
"— Deaejo, nnles di* tudo, — docln-

rou o ir ,Duggan, - expressos* n nos-
sa profunda grntldíio ao governo bra-sllelrn, pelo npnlo tntol que nqul nos
lllpotooou, Pe fnln, nlo p-ulrrlnmos mi-oonlirar mnlor ciompranniio do nueestu, oom quo fomos aenllilrioH nn Drn-
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primeiros embarques de tecido bra- I
sileiro."

O RECRUTAMENTO DE ,
FUNCIONÁRIOS

Sobre a maneira pela qual se pro-
cessará o recrutamento de patrícios
nossos, que desejarem prestar serviço
na entidade, o sr. Duggan recorda.:"— Integradas por 41 nações, a
TJNRRA conta possuir em seu selo re-
presentnntes dc todas elas. Náo po-
doria deixa le estar Incluído, natural-
mente, no caso, o Brasil, cuja partlcl-
pação no nosso plano, através de seu
governo, i, como Hsslnalel, plena. A
este respeito, entramos em entendimen-
tos com o Departamento Administra-
tlvo do Serviço Público, que Já tomou
providencias, abrindo aoa brasileiros a
oportunidade de ingressarem na
UNRRA. Precisamos dos Jovens bra-
sllelros, sobretudo de médicos, enge-

Uma delegação de mé-
dicos do Ministério do
Trabalho regressou de

Morro Velho
negrrssarnm, ante-ontem, de Belo

Horizonte, pelo avláo dn rede minei-
rn da Pnnnlr do Brasil, os drs. Hugo
VItorino Alqtteras Bntlstn, Cnrlos Bur-
relros Terrn, Newton Albert da Costn
Itamns Bhnrp a Cláudio Vieira í»
Ponta» Correia, meillcns da UlvIsAn
dn Higiene e flegurança dn Tinlinllui,
d" Ministério rio Trabnllin, os quiils,
sob a nrlaninoAn dn prlmelrn, fornm
A eblnila rte Nova l.lma para rr»ll»ar
n.iiiulns «nin» as eonillijnes ila lia.
iniiiin dns nparurlciu rins mina» da
mun da Morrn VVílho, iipioiilniinti «
inspalln (l« lne|i|a|inl« lis Mllim»» »
iln luliamilnua cniia m li'»li»lliai|ni'i'ii
i|» inlnaraoAn, lt*»» ila|«i(«i!An m»ilu a
Havia •aiiuiiln nn tll» II dn lornnlíi
liiirn Minas iiarnls,

Conitlho i '¦ i di
Tramito

flillOH f-flllü il IMI MKIHA MM4
VtftM» » IHlHUlf» H» íUillVii, I»'

niuM ifiiti, tiiii»i\), ii nl RMliro M'|j
in liiJilu. iKmi.i 4n n#ll|H(ill!i>!iMi ''"
I d' üj|r#"',*'i II» PllhUiíli »iiiMil">')i
•mi iií.iii.- «in iiuf» Ah |,!*,f/i','';
jt*i» ftiii*i-*iiii* * inf*m» w«»ioii*
1111 ií;,mi H#ii.)»i»l à» ffi*'.'""

íi »»'¦ mtii)>h'tt »<» it.i.)-iiHíjiiii»

.' i ,. IlíMíjl, ijijl .i-'iii- (IjIflHií *'!-
ílj, ;! i „ i J j- í i i i. tl ¦' j 

' i. ii- !¦•):)'.

•' > I I 'f

nheiros e moços de InstruçAo univer-
sitaria em geral. E' esta uma opor-
tunidade Incomum de trabalhar na
obra de relevo internacional, em que
todos nns empenhamos. Quando re-
iç.ressarem. os moços brasileiros nos-
sulrão exceV-Jionnl experiência, para
prestar servipo ao seu país.

"MADE IN BRASIL"
"  um pormenor de propaganda —

comenta o sr. DuBttan — que deseio ago-
ra apontar — é, o' de que os tecidos e
todos as produtos brasileiros a serem re-
metidos aos paises da Europa e do Ociden-
te, terfto estampada, a seguinte marca:
"made ln Basll". Mostrar-sc-A. assim,
mesmo nos mais longínquos pontos, a
eficaz cooperaçAo do Brasil ao socorro e
ft rehnbllitaçAo rias naçOes devastadas
pela guem».

Através da assistência médica, alimen-
tar e de Ioda espécie, pretendemos pug-
nar pnra que cada pais contribua com o
máximo de sua capacidade econômica, e
de acordo com a mesma".
MISSÃO rRIMOIWIAL DOS GOVERNOS

O conselheiro diploma Mcoda UNRRA,
encerrou suas declarações com as srguln-
tes palavras:" — A diferença que se observa no
mundo de hoje t quo as responsablllda-
des. no sentido dc atender As necessl-
dades decnrenles ria guerra atual rabem,
principalmente, nos governo». Depois da
guerra passaria, as questões rie reorganl-
znçAo e a.-.slstenela constituíam Iniciativa
privaria. Hoje, as Nações Unidas reco-
nhfoem a necessidade, nfto an rie ganhar
a guerra, senAn, d» aludar os pulses que
riifiiunin a se rMtataalMaram, Cnmo rllsse
o gAvernnrinr l.elmiann, a pnllllrn dn
iiNitiiA é ajudar ns nsçons a «» Ajudaram
a «I llteMiuis. HAmenle r.unn nsegurar a
rniiparaeAn liilarnaelnnal, Inler-íoverna.
nimital, serA pn««lve| s«sn»urnr umn »*|lll"
lallvu itlüIlllmltAn d» asslslanela, Hmln In*
lusin nus, sua p»flll»lins países devasta-
dn*, nAn fnss» pin|i.i|i'lnnsiln «UNlIlu pm
nAii Inism ns nisimn» fundns flllAiu-alm».
I'min iisijAii deVaiA iri'.'ll.'l N Nlllda qili
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PARÍS, 20 (A. P.) — O pre-
sidente Roosevelt e o primeiro
ministro Churchlll foram elei-
tos Membros Estrangeiros da
Academia Francesa de Ciências
Politicas e Morais.

Noticias do Exército
(Conclusão da 3.» pagina)

gramas da Rede Radio Regional: —
transmitidos, 2.590 rádios, com 
12B.868 palavras; recebidos, 2.686 ra-
dio-s, com 127.331 palavras; total: —
5.276 rádios transmitidos, com 256.199
palavras.

O operador que maior lendimeiilü
apresentou foi o 3.° sargento G«ncs
Otávio Leltfio, do I|l.° A. A. A. Ae.
à disposição do 8. Trans. R., com
540 rádios e 26.079 palavras.

I. V. M.
Pelos respectivos comandantes, fo-

rrm nomeados encarregados de In-
quêrlta Policial Militar os seguintes
otfMals: cap. Antônio Faustino da
Costa, do C. P. O. R. do Rio de
Janeiro; cap. Honorio de Areias Ijeão
Parentes, d0 3.o R. I.; cap. Sérgio
Cramer Ribeiro, do 1.° R. C. D.

ATOS DO MINISTRO
Pelo ministro foram nomeados, por

necessidade do serviço, fiscal admlnis-
trativo do 7.° Regimento de Infantaria
(Santa Maria) 0 major da Arma de
Infantaria Osvaldo de Carvalho, e
chefe de Clinica Cirtlrglca no Hospi-
tal Central do Exército o tenente-co-
roncl médico dr. Artur Luiz Augusto
de Alcântara,

Foi feita, por necessidade do ser-
viço, a seguinte movimcntaçAo C/ ofl-
ciais:

ai — NomeaçSo: segundos tenentes
da. Reserva de l.a classe: Antônio
Ollndino Tavares, Martlm Garcia e
José Morais de Almeida, para exer-
cerem as íunções, respectivamente, do
delegados do S. R. das 11.a Zona da
16.« C. R. e l.a Zona da 9.a c. R.
e adjunto da 1.» C. R., como empre-
gado; o segundo tenente rio Exército
de 2.a Linha, da Arma de Engenharia,
José Alves ria Cruz, para servir no
Parque Central de Moto-Mccanizaçíio,

b) — Transferencia: capitão médice
dr. Franclsco tíe Aguiar Filho, do 3.»
para o 4.o Grupo Suplementar Bra*
sileiro em Hospitais Norte-Americanos.

Foi concedida a prorrogação da
trinta dias no prazo para conclusão
dos I. P. M. de que se encontram en
carregados o capitão Antônio Carneira
Albuquerque Maranhão e o 2.o tenente
Cai*.os Marques Maia.

Foi exonerado, a pedido, oi.8
sargento reformado José Cupertlno
Vieira, das funções que exerce no Es-
tabelecimento de Subsistência da 3."
região Militar.

COMISSÃO PKSPOKTIVA
REGIONAL

Esto cnmo uma reunião marcada
pnra hoje, às 14 horas, sob a presi-
dencla do coronel Oscar Rosas Nepo-
muoeno da Silva, comandante do 3.o
R. I,

COMPAREÇAM AO C. P. O. R.
EstAo rondo chamados ao Centro de

Preperação de Oficiais da Reserva do
Eio rie Janeiro, hoje, às 8 horas da
m.-.nhn, afim de efetuarem matricula,
o> seguintes candidatos civís aprova-
dos no exame de seleção; Joaquim
Ferreira rir Barros Filho, Eli?s Saici?,
Atilmlo './reira Carneiro, Fernando do
Siqueira Coelho, Manuel Melo Macha-
do, Cláudio Oscar de Carvalho San-
tnnn, Emanuel Rebelo, Jorge Guilher-
me Schmidt Junior. Isaac Jakubovicz,
Hélio Martins Coelho, Alos Gomes de
Freitas, Alarico Vilela de Carvalho,
Edgar da Cunha Machado. Jaime Ber-
nardo Kauíman, Luiz Carlos Barreto
de Carvalho, Gregorlo, João Buchaul,
Nel Fontes Gonçalves, Jamll Haddad,
Alcedo Batista Cavalcanti Filho. Ai-
dano dc Almeida Correia, Antônio
Jcõé Domingues de Oliveira Santos,
Samuel Klein. Paulo Quinet de An-
drade, José Iene de Marca, Mareio
Andrade Gontijo, Renato Luiz Pereira
dc Sousa, Claudia Ernesto de Bening
Knmnitzrr. Amarlno Carvalho de Oli-
veira, Luiz Carlos Capistrano do Ama-
ral, José ToReiro dc Andrade, George
Charles de Lemos Carneiro, Alulzio
Guilhen Ribeiro, Odorico Leite de
Snntana, Sérgio Martineli Real, Celso
José Faria Ognlbcne, José Silvestre
de Oliveira, Luiz Scrpa Lopes, Arman-
do de Medeiros Hinds, Herndoto Bento
do Melo, Ivan Ramos Medeiros, Hans
Francisco Knaack de Sousa, Roinaldo
Alves da Costa Filho, Mario José de
Oliveira Fonseca, Geraldo de Carvalho
Azevedo; e ainda Áureo N. de Al-
melda.

O não comparecimento acarretará o
cancelamento da matricula.

EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE
INSTRUTORES

Foram exonerados: de instrutores: —
Do C. I. P. 1|114, Ateneu Brasileiro,
o 2.0 tenente R-2, Ncllo dos Santos,
por ter sido transferido da l.ft para
a 3.»- R. M.; do C. I. P. 1J33, do
Colcgio São Bento, o 2.0 tenente R-I,
Kronge Foubel, a pedido; do C. I. P.
1|110, Colégio Arte a Instrução, o 2.o
sargento do Q. I., Antônio Castilho
de Castro, por ter sido nomeado para
um C. I. fora desta capital e do
C. I. P. 1|89, Colégio Tijuca-UruRuai,
o aspirante a oficial R-2. Setembrlno
Fragoso, a pedido. De auxiliar: — Do
auxiliar do T. G. n. 56. o 2.o sar-
gento do Q. I. Pedro Barbosa Maciel,
por necessidade da instrução.

Foram nomeados instrutores: —
Poro o C. I. P., 1|U4, Ateneu Brasi-
leiro, o 2.0 sargento do Q. I., Alce-
hlades Santiago; para o C. I. P., 1|33,
Colégio São Bento, o l.o sargento do
Q. I., José Rodrigues de Caivalho,
sem prejuízo da instrução noutro C.
I. P.; para o C. I. P. 1|89. Colégio
Tijuca-Urugual, o 3.0 sargento do Q.
I., Pedro Barbosa Maciel; da E. I. M.
n. 384. o 2.o sargento do Q. I., Pedro
Barbosa Maciel.
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Campanha do 6° p.mmíQ
l * xO

timo de guerra n:rle-
americano

Roosevelt faz um ape.
Io ao povo, no sentido
de levantar mais 14

bilices de dó!

GOLPES PE VISTA

h reconstrução da Europa e os movi-
mentos de resistência

Tovnmrs 20 - (GEORGE GRETTON - Exclusivo do DIÁRIO

D. 3K5S3.r-- *2-¦s.-s,'» -jsersstsrsTs
anos de dominação nazista, tem de,sei, na, Jd

tas complicações hão de 
^rgir.^ntes 

que « normal.£ » 
^ J

litlca e econômica dos países libertados. Alem "*» " 
nrofUnda-

Ssstwssí vwyj-ís £ SfE k rt
m»s fmii-ia de sua estrutura política e social de 1939. As nações ae

mocrâticas têm de se adaptar às novas condi^» ecu. BJ^OM M

ciais nara que a democracia - em defesa da qual os povos opri

Sos 
"ofereceram 

tão prodi^amente o seu sangue nos movimentos

de resistência - seja uma realidade e nao apenas uma palavra.
% fácil se perceber, portanto, que serão inevitáveis choques de op.-

niões, durante o periodo de reconstrução. As divergenete.^de pon-
tos de vista são inevitáveis e sua própria existência revêJa.a.. ylta

lidade das nações que o fascismo alemão julgava ter subjugado de-

finitivamente. Essas divergências se farão sentir mais em alguns

paises do que em outros, mas a vontade da maioria há. de pre%ale-
cer finalmente. O caso da Iugoslávia, que parecia insoluvel aos pes-
simistas, foi resolvido da melhor maneira e, na Grécia, parece que
tudo se encaminha, lambem, para uma solução satisfatória. Na

França a questão do desarmamento das milícias patrióticas nao

conseguiu produzir uma crise ministerial, com grande decepção para
os reacionários. Náo há, portanto, motivo para se duvidar que a

crise belga seja solucionada satisfatoriamente.
• * +

Os planos aliados para a reconstrução da Europa levam na

devida consideração a importância dos movimentos de resistência,
derivados principalmente do caráter ideológico desta guerra. Ao in-
vadir os paises da Europa, os alemães não tratavam de fazer ape-
nas uma ocupação militar, mas uma verdadeira absorção política.
Os movimentos fascistas foram encorajados, afim de servirem de
instrumento da política alemã. A indiferença se tornou impossível.
Os cidadãos das nações ocupadas tiveram de escolher entre a resis-
tencia e o colaboracionismo e os que escolhiam o caminho do dever
tinham de se resignar a uma vida de provações e perigos, que dei-
xou, fatalmente, traços profundos em sua psicologia. Depois de so-
frei em, durante anos, as perseguições da Gestapo e dos traidores,
não é dc se estranhar que os patriotas estejam inclinados a olhar
com desconfiança aqueles que náo tomaram parte ativa nos movi-
mentos de resistência. Por outro lado, o papel dos governos é, de
certo modo, servir de elemento moderador, tendo em vista, princi-
palmentc, a prioridade das operações militares, até que seja defi-
nitivamenle esmagado o poderio bélico da Alemanha. Dai, a natural
agitação reinante nos paises recem-libertados e que, como já acen-
tuamos, não deve ser motivo de preocupação e, antes, de regozijo,
porque indica que o espírito democrático, de livre exame e crítica
sincera, se mostra bem vivo nos paises onde tantos esforços foram
feitos para eliminá-lo.

* * *
Por outro lado, os próprios movimentos de resistência foram in-

tegrados por elementos orientados por concepções políticas diver-
sas., embora prevalecesse entre eles uma nitida tendência esquer-
dista. Foi bem fácil a, união de todos esses elementos para a luta
contra o inimigo comum. O objetivo consistia, então, em expulsar
esse inimigo e, para isso, o método mais eficiente era, evidentemen-
te, a principio, preparar caminho' e, mais tarde, lutar ao lado dos
exércitos libertadores anglo-americanos. Alcançado, entretanto, o
objetivo primordial, não seria de se estranhar que surgissem
discussões sobre a melhor maneira de reconstruir o pas libertado.
Mas, ao mesmo tempo, a luta em comum possibilitou, entre os pa-
triotas, um sadio equilíbrio entre os diversos pontos de vista. Esse
fenômeno, bem visível principalmente na Iugoslávia e na França,
augura os mais fecundos resultados, tornando muito mais facii a
satisfação das reivindicações mínimas dos povos libertados.

Oiareg
WASHINGTON, 20 (A. p ,Em discurso transmitido pelo t7dio, disse o presidente Roose-jii"

apelando parn a campanha dòsexto empréstimo do guerra-"A guerra, somente neste mêsde novembro, custar-nos-á sete-
meio biliõCG de dólares, isto í250 milhões de dólares por dia"'

O discurso do proficiente Ron'
sevelt fez parte da campanha dòbônus de guerra organizada pe|0
governo com o objetivo do ae le.vantar 14 biliões de dólares,

Advertência seria
WASHINGTON, 20 (JJ. p.) _

Ao iniciar a campanha do aextõ
empréstimo de guerra, de H bi.liões de dólares, o presidente
Roosevelt advertiu que se terá ds
travar ainda muitas e custosas
batalhas antes de vencer a guer.ra e exortou todos o=i norte-ame.
ricanos a realizar sacrifícios até
que o inimigo soja flnalmentí
derrotado. ,

Desembarcam os americanos
no arqui go a as

Q. G. DO GENERAL MAC
ARTHUR., NAS FILIPINAS, 20
(A. P.) — Informa-se que for-
ças norte-americanas rtesem-
barcaram no arquipélago das
Malalas, situado a 200 qullôme-
tros ao norte de £orong, na
Nova Guiné. j
Revela o comunicado do gene-

ral Mac Arthur que aquele de-
sembarque íol efetuado ontem,
enquanto se completavam aa

Sufocada uma...
(Conclusão <la i." coluna da

nrlmolra pAjçIna.)
eslá completamente domi-
nada a rebelião de Oniro,
reinando tranqüilidade em
todo o país. \
Presos em Cocha-
bamba

LA PAZ. 20 (A. P.) —
"Kl Diário" informa que fo-
ram presos, em Cocha-
bamba, o ex-presidente pe-
neral Carlos Quintanilla, o
ex-ministro da Defesa Pe-
na randa o o general Miguel
Condiu; o, em l/fi Pn/.. o
ex-mInistro do gnv-arno bo-
neral Demotrlo Rumo* o o
üx-mlnlilro dn Educnçflo
KiiImhi Tí*itii/,iin,
Ovacionado»

l,A PA/, 211 (A, P.) —
O MiniNterio dn (inverno
omitiu o ní-wulntu üomiii.l-
ciiiloi"An VIM ImiiM ili» h«J«,
íim in\\)M lln flMVfNIIJ #H-
tiniam pm OhiiM- (tMdrin /<'•
i-üjildn ¦ MMiiu, , usinou
i\» jHJtn J#fíM'!l!H!lll'« UMI-
nlíV«l«>;/fM ítmifWfHMi Uim<
\wtih H«# UmiltilmitUí «ll-
íjíli»»'.- •< 1/1»llti*"i

Sensacional operação...
(Conclusão da 8." coluna da

nrlmelra página.)
Berlim revelou esta noite que os
alemães completaram a constru-
çjio de uma nova linha fortifica-
da por trás da fronte ocidental,
que é "uma verdadeira obra pri-
ma de lmprovlzaçã.0 e organiza-
çfto", e, alem disso, "muito mais
perigosa para os aliados do que a
Muralha do Atlântico".

Segundo acrescentou a emissora
berlinense, a nova linha dispõe de
"trincheiras invisíveis" e casama-
tas perfeitamente bem camufla-
das.

Caiu Belfort
NOVA YORK, 20 (A. P.) —

A "B. B. C." informa que o
Quartel General de Eisenhower
anunciou, oficialmente, que "o
forte de Belfort caiu".

A transmissão foi captada pelo"C. B. S.".
Vigília no Rheno

COM AS FORÇAS FRANCE-
SAS NA ALSACTA, 20 — (De
Roliert Wilson, da "Associated
Press") — As tropas francesas
se plantaram de vigília no Rlieno,
tendo chegado ao rio em três pon-
tos, num avanço espetacular de
32 quilômetros contra a reslsten-
cia alemft. em colapso, que perml-
tiu a outras forças francesas a
penetração na flanqueada Bel-
fort.

A troca de tiros entre franceses
e alemfi.es através do rio trans-
bordante — num dos pontos al-
cangados pelos franceses uma
ponte fnl destroçada pelas URuns
— Isolou varias centenas do nin-
mftes nn margem ocidental dn rin,
quando tentavam conter a maré
montante dns forças francesas,
quo ho atiravam parn o rio com
Irresistível vlRur,

Pontos sobre o Rheno
JiONIillIM, «0 iil, IM * Umn
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operações de limpeza no grupo
das Mapia.

Contra Manilla
LONDRES, 20 (A. P.) — A

D. N. B., anunciou que cente-
nas dc aviões norte-americanos,
com base em porta aviões, efe-
tunram um ataque contra Ma-
nllla, acrescentando que "dlver-
sas dúzias" de aparelhos lnl-
mlglDS inclusive aviões "Libera-

tors" atacaram o'aeródromo de
Clark, ontem durante o dia.

Destruídos 118 aviões
japoneses

PEARL HARBOR, 20 (U. P.) —
Uugtinte — O Departamento da
Marinha anunciou, esta noite,
que os bombardeiros norte-
americanos, com base em porta-
aviões, atacaram, ontem, a zona
do Manilla. Foram Incendiados 2
grandes navios de carga, um pe-
trolelros, e destruídos cerca de
118 aviões japoneses.

JUSTIÇA MILITAR
JULGAMENTO DE OFICIAL

Está chnmndo para sor Julgado, hoje,
pslo Conselho Esprclnl de Justiça ria Au-
tutoria da Aeronáutica, o tcncnte-avlador
Bortlc.-iux Repio, Incurso no art. 94 do
CódiRO Penal.

SUBSTITUIÇÃO PE PRESIDENTE DE
CONSELHO

Para substituir o tenrnte-r.oronel Jorge
Ramos Gomes, na presidência do Conse-
lho Permanente de Justiça da 3.a Audi-
torla, Ioi sorteado o major Eduardo Pon-
tes, cujo compromisso está previsto para
hoje.

JULGAMENTO E SUMARIO
Para a reunlAo do hoje, rio Conselho

Permanente da 3.a Auditoria Regional,
e.itáo chamados os réus Trompowskl da
Silva. Durval Pereira do Rosário e Ma-
rio da Silva Ramos, este para Juluamcnto
c os demais para sumario de culpa.

NA AUDITORIA DA MARINHA
O Conselho Permanente de Justiça rta

2.a Auditoria da Marinha, presidido pelo
capitfto de corveta Silvio Pereira da Silva,
est A com uma reunião marcada pnra hojft,
fi.i 13 horns, nchnndo-se em pauta os
processos de Heleno Mns de Arnujo, Jofto
Alves de Ollvelr» Junior, Joáo rrnnelsro
de Vasconcelos, Francisco Clareia Junior,
Sal ua tio Jesus dn Lua, Francisco Correia
de Mendonça e Murilo Pereira da Silva.

MONTEPIO MILITAR
A l.i Auditoria Roelonal remeteu d

Dlretorln du Despesa rúhllca os prnce».
«na d« montepio n melo soldo roforontei
ás «rus. Qcnl Dins Krellln», viuva do te-
nente nwánlrn aviador Allilnn KrellhiK e
Oámllila ile Carvalho Melo, viuva do rn-
pllAii Pedro llnll.-ilii dn Melo,
RMPORRAnO 0 NOVO PROMOTOR DR

PORTO AIiRdDR
ivninie n prnnurndnr rpiiiI il» .Tiitiir*

Militar tnmoii |in«m«, nnli<in, lio ruinn lln
iHniniiiiii', iuiih inr merplfiln mn pnriu
Aleure, n I.hi'Iiiiiii| Aiiiiiilllii |,n|i«l llnl-
miitu, f|i|a \lllllll iiMIiiiiiiiiuiiIii «ervlmln elll
illllr ilu hilil O nlo Ifvnnllu.t,» il* in|n»
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ON JUliOAMHNTON Dl*; ONTHHi 110
M. V, Al.

fi • i-n-i.ii.i niiií,.. n» •'¦¦•.
ll* tlIllHII), Hill M IWillIclIi-lN l|'l HHIIHIIll
IIIIV» JlllHMI, 1-millVHM lllllllUIIHI MU 1 -IM -
ilfHIIHtln ll» Ijllílltífl l*»r il" l'IMI»» AM<
mm PwíIii ii* Msuiii »'iuiniii iininM
iilm-Mlii. Ümhíd M>ioimii« i|« m\\», i1»..
em |'>iiiiiiii|i»! mi»i mi imi,) min»
II «'nlUfArt ilu Alíiwln Hn, im» Al*
tiimf» f-infini AnilljiHii liiíinin MjHiti
rHl^llHI i, jiniii ilt » Illütll »l» |IH«Í'I» Hfhuii 1'liiM- * liiiii, A» imn fun,
llll») »i|| f)i|l||(Hll| ,, djlllifliji ff (,„
Iil d 11 A»»l)l'l'tfl 1-HrHÍ t(ll-7<lllllilii Ki ,i
hhm viúniim 4* im iiiiii.iiin it<i i * ii
11 iu, ^K|.f.li.j ii,; , H*. I llüi ui*, .i |
fi,j ii-*. .. ;.., ir,ii, |j|j .„., t !..,',. iw„

I

Desfecham os russos..,
(Conclusfio du fi." rolunu da

primeira pfi-rina.)
cia jamais ultrapassada. 0j
russos lançaram em grande nú-
mero aviões de combate, dj
bombardeio e mistos, nlom doi
de bombardeio em mergulho",

Essas novas batalhas vêm
por alguns momentos, obscure-
cer a luta tenaz que se trava
a nordeste de Budapcst, onde o
marechal Rodion Malinovsky,
com seu 2." Exército da Ucrai.
na, eslá procurando fliinqucar
a capital húngara e abrir ca-
minho para a Áustria e a Tche-
coslovaquia.

A Letônia é bem o teatro 16-
gico para o inicio cia ofensiva
russa de inverno. .lá o próprio
Str.lin anunciou que a linha
russa na Letônia mantém à dis-
tancia mais de trinta divisões
alemãs, estendendo-se mnis ou
menos desde íukums, a 120 qui-
lômetros a sudoeste de Liepaja,
até este porto letão.

Qualquer retirada por terra
está vedada aos alemães, desde
que o t.u Exército do Bálti(*o, do
general Ivan Bagramlan, cor-
tou a estrada para a Prússia
Oriental, atingindo a costa do
Eáltic-o, entre Leipeja e Memtl,
mais ao sul.

A natureza do terreno na Le-
tonia, nesta estação, apresenta
todos os requisitos para as ope-
rações de "tanks" e da artl*
lharia.

Há, porem, dois outros fato-
res quo tornaram plausível que
essa grande ofensiva tivesse co-
meçado pelo norte. Um desses
fatores é que ela dá oportuni-
dade a que seja desferido uni
golpe devastador ao que resta
dos exércitos alemS.es do norte,
antea que estes possam Be re*
tirar por mar, valendo-se de
Liepaja e Venstpil, outro porto
letão, 1J0 quilômetros mais au
norte. Ô outro fator foi a ne-
cessidade do afastar de uma
vez qualquer possível ameaça
ao flanco norte dos russos,
quando estes renovarem seus
ataques à Prússia Oriental.

Quando os russos começaram,
há cerca de um mês, a exercer
uma pressão maior contra 03
alemães, procurando atirá-los
para o Báltico, noticias prote-
dentes da Alemanha admitiam
que os russos tinham nesse tea-
tro de guerra mais de quinhen*
tos mil homens.

Noticia-se também que houve
renhidos combates na Ilha de
Saare, que defende a entrada
do golfo de Riga, e que as for-
ças russas estavam assim ten-
tando firmar-se na península
de Sworbe, que se projeta mai3
para o sul.

Na Hungria, o avanço do ge*
neral MalinovsUy está se dirl*
gindo para os objetivos do Hat*
van, Miskolc e Eger, lmportan*
tes pontos estratégicos de co*
municações situados a nordeste
de Budapest. Ontem reinava so*
bre as imediações da capital
húngara, para os lados de su*
leste, um intenso nevoeiro, que
retardou as operações.

Berlim anunciou, numa irra*
dlação de hoje, que as forças
alemãs haviam recapturado
Gyongyos, a 63 quilômetros a
nordeste de Budapest, localiaa-
de essa capturada ontem pelos
russos. „

Todo o restante do "front

oriental mantem-se em relativa
calma, durante todo o tlla de
hoje, enquanto Irradiações pro-

í

alemãs
está"

Ui-, n ¦-!. th

cedentes de emissoras
dizem quo os russos
nctimulnndo grandes massas
homens e do equipamento P»r
trás de suas linhas nn Prússia
Oriental e no su) da Polônia, na
estrada de (íracovla para a w*
lesla nlomá.
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Ciente das Secretarias: de Administração, de Educação, de

w/eXtetia^de Finanças, na Caixa Reguladora de Empamos

e no Departamento de Vigilância

TERr.A-FEIKA, 21 DE NOVEMBRO DE 1944
^^^ .1 

— ¦¦ ' ¦ t ¦' "•" *"* *"""'" ¦'

VIA 'MINKNSKS KO "KKONT" fcfÜltUfECJ. —

^''^''''m^^indo VríVênVeitalVana, 
"<lo 

setor «mie esta,, comba-
]'eleS"tnia \inuu i"" tl_  .,_ ^„na pnfprmeirnsTelesranm yimio ui Qg 

n<)ni<!B <l(? ,, on,ermelras
,en,1<' " 

/fluminenses <.ue acabam de cheirar ao «íront» anta-
de Klierra fl,m^e^s<1coicga9 

(le diferentes Kstados do Braai .
"""f..das 

Son as Elza Ferreira Viana e Nicla de Morais
TraUl.se das le*£° 

em NItérôl, „ c.rso de enfermaram de
Sampaio. < 

£ 
* 

, emissão Estadual ,1a l.cKião Brnslloini de

juerni, Institui.lo I mo voluntarias, no Corpo de En-
*rt,"t,ern "io 

Ê?xérci?o Süo das jovens enfermeiras as fotógrafas
tprni.-ir.is im .,..,«.,.,„ „„ «rmviira acima. reproduzidas na gravura acima.
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ESTA' FRACO?
ENVELHECENDO?

E0LA BOBEBT * o mal» poderoso tftnlro

fln« músculo» e nervos.

Assim fala o radio
de Berlim

C>0 de Novembro dc 1014)

*
O OTIMISTA i: O l'KSãmi8XA

. CONTRA A CASPA (IiHBíÍ \
[caBHOS BRANCOS igjggf v

I fmo_çi«2MÍ^ —a—^

Dr. Geraldo Barreso
c:KUr.G!A GERAL
Rua Kl de Maio, 31 - 5." anda-

l,l-r..ncs: 57-1-1.) • «-G*''"
'--TI JUMlUIUUMHtV* »'*'.

Lindos Rádios
Compre uni bom radio que pe
sue Portugal e tntla a Europa

í pasue em 42 meses com ga-
rantia e uma reforma no final

dn naenmonto Escritórios da

fábrira à rua tio ROSÁRIO n

154 - sob. - Tel.: 43-2421
I). ESPERANÇA.

Nunca se ouviram no radio de
Berlim tons tao pessimistas como
ontem no comentário sobre a si-
tuaçaó militar. O papagaio do
Spree pareceu completamente ter
esquecido mie lhe coube o papei
dc fortalecer e estimular o nnimo
rtesrr,perotlo dos SOUS ouvintes.
Comunlcóu-lhes francamente que
oc alladoa agora passaram a ofeii-
sivn decisiva e, sincronizando as
operações nas frentes ocuvo-ntal e
oriental, estavam resolvidos a ai-
cançar a vitoria finnl.

O mariola berlinense tlmldamen-
te Borosoentou «pie nesta "Batalha

dn Alemanha" todos os ataques do
inimigo seriam rcpílidos. Mas o

sru modo de falar pouco ^n\Qn;
ciclo dificilmente po.ude convencer
a nutrem. ¦_

Elo mesmo frirou que as forças
do Elscnuower, nes;a íase da luta,
são de muito superiores Itaucias
tio que diapunlla na invasão da

Normandia. Ora, os seus ouvintes
bem «o lembram de que a batalha
dn Normandia, após resistência u-
nar,, terminou cm a completa der-
rota das tropas alemãs. Podcr&o
pensar que a batalha atual, após
uma resistência mais ou menos

longa, acabara de outra maneira ?

A única comMisão que podem irar

âaMa transmissão * a seguinte,
aproximamo-nos do ,f,m' .., „„,

Narra-se no Terceiro Reich uma

anedota de doía amigos, um oci-
mista, outro pessimista, «ue se en-
contram na rua. Dl= o o»"1'5*4,'
cheio de alegria: "Vamos I«dei
a euerra I". Responde o pessimis-
U suspirando; -GA, mas quan-
dò'T". Parece agora que em breve

o pessimista também ficara satis-

fjit°' srECTATOR

O prefeito recebeu, ontem, os
srs*. Urano Barberi, professor Uro
Pinheiro Guimarães, Ari de O ivcira
L'ma, Osvaldo Cruz Pilho, Botafogo
Gonçalves, José Lampreia, .Juvenal
Murtinho Nobre e diretores do Toa-
ring Clube; Nilo Marques de Sousa,
José Lage e comissão de ferroviários,
Hélio Brito, Andrade Murlcí, Luiz Um-
berto Salamanca, e, em despacho o
dr Teobaldo de Miranda Santo:, se-
cretario interino de Educação.

pFRPACHOS DO PREFEITO

Na Secretaria do prefeito — Depar-
tamento de Arte c Teatro do Centro
Acadêmico Condido de Oliveira e Cen-
tro Acadêmico Cândido de Oliveira.
— Deferido, nos termos do pnrecer.
Isa Imóveis S. A. — A Secretaria
Geral de Adminlstraçüo, para ava-
ilação. . .,

Despachos do secretario do prefeito.
Cindido Torres Rangel de Campos,
Gentil José de Castro, Maria da Glo-
ria Dias Assunção, Hcnr'que d? Melo
e Henrique Fernando.-- Vilanova. —
Deferido, de acordo com as mfor-
mações.

Secretaria Geral de
Administração

SERVIÇO DB ADMINISTRAÇÃO

Despachos do secretario sorali Elza
da Rocha Bastos, Laura Pires rie
Albuquerque Cataldi, Maria do Car-
mo Morlzot. Leite, Luciola Mourln,
Maria Reis Moreira da Costa. — Abo-
n--m-.se as faltas; oficio do Departa-
mento de Difusão Cultural. — Ho-
mologado o resultado das dlciplinas
de Direito o do concurso de Professor
de Curso Supletivo; oficio da S. G. A.
— Homologo a prova de radiologia
do concurso para Médico; Cel! Fer-
reira da Silva, Cacllda Ribeiro Bar-
bo.-a, S!lv'a Cunha tle Amorim e Ma-
nuel Florentino de Cruz. — Autori-
zado o afastamento; Helena Bento
Montero Batista, José Vilarlnho Filho
p Tendorlco José rie Olivern. — Con-
cedidas as licença*.
DRrAr.TAMTiNTO T)0 PESSOAL

DR. j." GONÇALVES VIÃNNA
ADVOGADO

Mo tlranco, 121
TlXEFOf.r. •

. t ina nns 10 às 11 e da» 17 à» 1* h*-
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A, mais moderna, inalações num hotel de luxo,
localizado na mais boniUi paisagem de S. Lourenço.

] 80 CONFORTÁVEIS APARTAMENTOS
ESMERADO R PERFEITO SERVIÇO JjmjOTDO

PEl.08 MAIS COMPETENTES TÍCNICOB

GRANDE TEMPORAM DE VEBÃO
A 1G do dezembro innusuyação da
Mi,»orri,r no hotikl

% OIUiUKHTIIAH <'0>t IR 1'KOI'KHHOUKM

SM.MI DE INVERNO E SALÃO PARA CP!A!'f;AS

ti |;M*u?| " ,i i, \\nltí\ i!" *»« *>' 'J1' !*

Dospachon A-» diretor: Concessões
de salario-famll'»: AgorAinlio 31W,
Carlos Martins Castelo, Jo;é Garcez,
Manuel Ferreira, Eduardo Silvano,
Alcides de Sou. a Tavares, Guido Gul-
da, neclo Miranda Rosa, Sebastião
Firmino cia Silva, Maria Josefina Nu-
nes de Brito, José Edgar dos Santos,
Valter Magno d? M«-lo, Olavo Nerl
Peixoto, Floriano Teixeira da Cunha,
Francisco «Nascimento de Alencar, Vai-
riemiro César Pinto, HlK'no Francisco
Borges, Juvéntlno Pacheco Marcos,
Jurandl Barbotn, Armando ria Costa
Filho, Mario Ariolfo da Costa, Lon-
rival Josí Soares. Milton Xavier de
A.-sis, Manuel Cardoso de Paiva, José
Chaves de Macedo, anexado ao de
n. 104.M2. Jullo Alves dos Santos,
Arçemiro Laureano Barbosa, Elvecio
de Castro e Silva, Nelson Josí Bo-
ririBiies, Inácio Monte'ro, Eufomla do
Amaral Fonseca, Alpino Len3i, Clau-
rtomeu Alves Dantas. JoSo Geraldo da
C«mha. Alc.Mes Soares Ferreira. Ra-
mon Manuel Gomes Tardio e Demo-
crito Torres de Oliveira.

Cnmnareclmentí) an Serviço de In-
formações — Para íatisfaçio de cxl-
tencia; Braz Pinto de Santana. —
"Faça comparecer sua filha Valquirla
munida de documento de identidade".
BcneriUn Afonso Pena. — "Apresenta

a certiriío de Ahlto da menor Rute".
Bernardo Justino rie Assunçílo Filho.

"Anrosrnte a certidão de casanr-nto
da dependente- Leonor". Joiqiii«n da
3'nuoira. — "Apresente a certidão de
AMto da menor Ondina". Albertlnn
Fretas ria Silva. — "Apresente a
certidão de óbito do menor Mario".
Ana Gomes Gonçalves. — "Satisfaça

a exiorencia rio art. 270 do decreto-lei
n. 1.713". Maria Vldelra Garcia. —
"Faca comparecer sua filha Marta
José mun'.da de documento de Iden-
Mdade". Pedro Rodrigues de Vascon-
colo.-. — "Faça comparecer seu filho
Augusto munido do documento da
identidade". José Carmo Coppoleccnio.

"Faça comparecer sua filha Ivona
munida de documento de identidade".
Irmã Torres Rodrigues. — "Preen-

cha a declaração de família". Álvaro
Ferreira de Melo. — "Apresente a
certidão de óbito do menor Ari .
José Martins Daniel. — "Para ciência
de sua situação".

Para recehiment.o de documuntos.
Nilza Gobas Costas — Restituam-

se, mediante recibo.
Diversos: Ollvln Monteiro de Abreu,

ref. José Alves de Abreu — Provi-
dencle-sc a assinatura do termo de
responsabilidade; Nlda Sales Montei-
ro de Sousa — Nada havendo que
considerar — arquive-se; Nlc* Nunes
Martins Pereira, Judite Tranjan, Ma-
ria Antonieta Gonçalves Bittencourt,
José Gonçalves Ferreira, Iveto A. Coe-
lho da Cunha, Maria de Lourdes de
Sousa Eunice Altalr Manta Depins,
Ana de Faria, Heliete Covas Pereira
Bra*ne Dlrce Godolíim Pereira da
Silva, Leria Rollm Pinheiro, Teresa
Când'ido de Oliveira — Aguardem so-
luçáo geral a ser dada ao assunto;
Maria Josefa do Moura, Armando Sim-
plicio — Certifique-se, em termos;
Cob[ Vltorlno — Nada havendo que
considerar, por se tratar de servidor
extranumerario, arqulve-se; Adalglsa
Augusta de Carvalho, ref. Alzira de
Carvalho, procuradora — lida de Oil-
veira Sarda — Assinado o termo oe
responsabilidade — proceda-se ao pa-
gamento, de que trata o art. 173 do
Estatuto c a importância mencionada
de CrS 182,20; Valdemlra Caruso —
Levante a perempç.lo. Prossiga-se.

Abono de faltas — Para hoje: Ma-
nuel Estevão, de 30-10- a 4-11-44. —
Juraci Lisboa de Oliveira; de 1
a 8-11-44 — Amorival Medina. De
6-11 a 13-11-44.

Por gala — Aroldo da Fonseca e
Silva. De 28-10 a 4-11-44.

SERVIÇO LEGAL

Exiecncias do chefe de Serviço —
ítala Teix-eira Martins — Compareça
para esclarecimentos; Roberval Almei-
da Costa — Compareça para cscla-
reclmentos: Maria Lulza Goulart Nò-
brega — Providencie o reconhecimento
tias firmas dos tabeliães que expedi-
ram as certidões apresentadas, afim
de se poder considerá-las legais; Jofto
de Oliveira Machado — Compareça,
trazendo comprovante de idade, tlma
fotografia 3 x4 « Cr$ 0,00 em selos
municipais, afim de receber a car-
loira requerida; Jofto Inaelo -»• Com-
pareça, trazendo comprovante de Ida-
de, uma lotonrafla de 3 x4, e CrS
0,00 em seios municipais, afim de re-
cèb"r a carteira funcional requerida:
Raimundo Nnnnto do Sousa — Com-
pareça, traindo comprovante de ida-
(lo, uma fotografia de 3 X 4 e Crí
il oo em «.fiou municipal*; Eduardo
i.,'copnl,l«i da flihn Compareça, Ira-
rondo nomprovante de idnd», umn (o-
ingrnfin de 3 x 4 » i"ríl «,nn cm .ie|«-«i.
municipal» «nm d» reiii-lmr a rnrtulr»
funcional, r«o,uerldn| Miirm Morro» dn
Ahr»il .liillle eortlrlnn do natolmoii»
in, Floiu l'»nli «In «Uva Crunpn-
mn pmn prooivlcr rt»rliiritç*(i do
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funcional requtrlda; João Pita -

Compareça para retirar a certldfto,
Maria Amaiia de Azevedo *;lr8|,,r7;
Compareça d. Bulalia ria Costa Pires
no 7 PS munida da Carteira de Iden-
tidade Funcinal de Maria Amaiia de
Azevedo Pires; Joáo Luiz Xavier -

Patru* a taxa de perempção referente
nós processos 81350144 e 94512144; Do-
mingos Sales Dias - Pague a taxa de

que Emilia Hyarup Varela é a mesma
perempcfto; Emilia Correia — Pro\o
Emilia Correia; Jo5o Faria Soares —

pague a taxa de percmpçâo; Dmora
Barcelos Barra — Prove com doBUinen.»
to hábil não receber seu esposo o sa-
larlo familia; Luci Mourfto Watson —

Compareça para esclarecimentos; Au-
custo Lima Sousa — Compareça para
receber a certlriao; Irtalina Rodrlguco
— Compareça para recebor a certi-
dfto; Isabel de Amarante Pereira —
Compareça para retirar o cartfto do
procuração; Antenor Gonçalves Fer-
reira — Compareça afim de esclarecei
para qu-e fim entregou a titulo so
licitado, bem como a data do mes e
ano; Bernardino Magalhães Bastos —
Junte o decreto de provimento e o
t.tulo de gratificação adicionai; Is-
morla Ribeiro Cardoso — Junte o de-
creto de provimento devldameuto
Bpostilaclo: Jurema Cabocla cia Silva
_ Compareça para preencher decla-
sa — Apresente certidão do casamen-
ração rie familia; Augusto Lima Sou-
to; Ana José de Andrade — Junta o
decreto de provimento devidamente
apostiiado.

Comparecimcnto — Carmem Aza-
mor _ compareça o requerente para
daclarar expressamente s* concorda
em que corram por sua conta, os ônus
relativos a inspeções de saúde a quo
deva ser submetida para efeito do
abono de faltas ou licença para tra-
tamento de saúde, uma vez que, em
tais casos, não serfto aceitos quaia-
qupT o tentados módicos.

Despacho do chefe: Antônio Cardoso
de Paiva — Compareça para esclare-
cimentos; José Ferreira de Si — Apre-
sente certidão de sua filha Moirll; He-
lena Maria Freire — Nada havendo a
considerar, arquive-se; Hercilia Braga
de Meneses — Compareçam Aríete de
Oliveira Santos, Cecília Peixoto Bar-
eclos e Joaquina Bci-bosa de Sousa,
para retirarem o decreto de provlmen-
to; José Eugênio Martlnot — Campa-
reça para esclarecimentos; Manuel da
Silva — Compareça para rcf.var os
riocumentoc; Manuel Pacheco dos San-
tos  Apresente certidão de óbito do
menor Roberto Cordeiro dos Santos;
Compareçam para retirarem os D.P.,
os funcionários abaixo mencionados:
Ceei Azevedo dn Silva e Sousa. Lavi-
nia Mute Tavares Coelho; leria Dan-
tas- Pavão, Ivone Augusta Rodrigues da
Silva; Hilário Cesnrino — Compareça
para retl:r,«r o D.P.

esclarecimentos prestados; Humberto
Laporte — Mantenho o despacho re-
corrido; Orlando Bonturl. Antonia Ba-
tista de Figueiredo, José Polo. Mario
Vaz d» Melo Filho. Marinhe! Guedes
rio Nascimento. Manuel Correia de As-
siz Guilhermino Soares Bonfim. Alice
Lós de Azevedo. José Secundino Cor-
rela Delminda rie Freita3 Zamprogno,
Jo-ge de Carvalho Martins, Manfredo
Bittencourt Lisboa. Pedro Antônio da
Costa e Maria Lulza Campos — De-
ferido, sem prejuízo para o serviço;
Zeno Marques de Sousa ZlellnsKy —
Mantenho o despacho recorrido tendo
em vista o a\$pvaw !»»« -- -•" - * „_-
rãgrafo 7.0 do decreto-lei 2.100; Enge-
nha.rla e Industria Prado Lopes «k Cia.
Ltda.. Mario Pinheiro Guerra, Bel-
miro dos Santos - Rístitua-se. em
termos

CAIXA REGULADORA
Serão pagos, hoje, pedidos de em-

préstlmos referentes às seguintes ma-

272C36a- 27229 20687 20563 -
27623 14000 23034 24864 -
30H4 3792 19831 15238 —
21047 13278 15802 40734 -
7656 13348 6198 13422 -
3247 10501 08719 l™Bf> ~

30829 10557 20839.

Secretaria do Prefeito

DEPARTAMENTO DE
VIGILÂNCIA

Comparecimcnlos: Devem .^«P"!"
ccv. _ ao gabinete, hoje, às 14 horas,

vigilante Sérvulo Rodrigues, e ama-
nhã." ás 13 horas o. vigilante. 

JM..895 do 4-PV; 1.469 e 1-639. do J-JJ v •
MB e 1 555 d0 6-DV; 960. do 7-DV,

753 e 1.096 do 8-DV; ao Serviço de
TrAfêeo com urgência, em horas de
expediente? õ vigilante José imqulU
da Gama; ao Juízo de Direito .da W.»
Vara Criminal, ama nhft. às » "norf5

o vigilante José Crichigno; ao Juízo
de Direito da 7.» Va<ra Cnmlnol. ama-

t« »i n horas OS vigilante» No-

nhã° às n" ho8ras. o vigilante Orsellno

Gonçalves; ao Juízo de Direito da 9.»

r^i^íe^mor^i/^H
«manha n\h «*¦% *ia •,
làn?e JÒsé de Sousa Resende.

Clube Municipal
APFLO AO QUADRO SOCIAL - P»™-S r.,s* ;"'=•=.»=

Z à Diretoria solicita que cada WJ>

Na paisagem tradicional da Cidadã-
Monumentos, rica de igrejas e de pre-
dios coloniais ornados pelas obras ge-
rais do Aleijadinho, o edifício do
Grande-Hotel, em melo ao desconforto
do pretérito, é como um oásis acolhe-
dor que nos prende e cativa pela sua
comodidade — idêntica à oferecida pe-
los melhores estabelecimentos das
orandes e movimentadas metrópoles
deste século trepidante e progressista.
Ali, sentindo o sortilegio das sombras
românticas e heróicas que emprestam
um halo de poesia à nossa riistonã, o
turista sente verdadeiro prazer em via-
far pelo passado, pois pode, quando
bem o desejar, regressar à vida atual,
com todos os encantos e seduções a
que já estamos habituados. E' que ele
brinda seus hóspedes com cômodos
amplos « ventilados, água quente e
fria em abundância, luz e ar em pro-
fusão e uma cozinha cosmopolita capa»
da satisfazer o mais exigente "gos

met".

.«¦ir* ^Násr—vj^^-"^•^[^^^^^
' I f\\*\ IIIII!UI'llll«lll|lllll!llllll!lll!llll ',^ffl(T?nS1">*-^^~^5!!iS.
minou ra ([rt} 15®* ^liãlllli.^.Ns^

tJ<»MM>ja>Wp>jMW<j>ie<i<qweM»j»ppi^^

»¦ ¦"¦Il"11
Secretaria Geral de
Educação e Cultura

SERVIÇO DE EXPEDIENTE
Atos do secretario: Designando —

para o Departamento rie Difusão Cul-
tural o corista èxtranumerarlo rnensa-
lista 

' 
Maria rie Loujrdes Ferreira; rara

o Departamento de Educação Técnico-
Profissional, o oficial administrativo
èxtranumerarlo mensaüsta, Maria Ma-
dalena de Sousa

Despachos: Angela Ventura do Nas-
cimento. Armando Antônio de Andra-
de Carmem Se.«ver de Moledo. Coarací
Tavares de Oliveira, Ermance dos San-
tos Máximo. Florinda Pardal da Cunha.
Gualberto Munlz, João Batista de Aze-
vedo João de Matos. João das Neves,
Julia Maria da Conceição. Vicente Bo-
n°lli Vlrg.nia Ferreira Gaspcr — Res-
titimm-se; Clemente e Ferreira dos
Santos, Instituto Edson, Pio de Sam-
paio Barros — Deftro, de acordo com
as informações; Maria de Azevedo Nu-
nes _ Regist,re-se; Datibini Coelho —
Registre-se. provisoriamente.

DEPARTAMENTO DE EDUCA-
CAO TÉCNICO-PROFISSIONAL
Atos do diretor: Foi designado o es-

criturario Lourenço Fernandes Braga
para responder polo expediente da, es-
cola Sousa Aguiar. Foi transferido o
professor Floriano Ribeiro de Queiroz
para a E. T. Joáo Alfredo.

Secretaria Geral de
Saúde e Assistência

SERVIÇO DE EXPEDIENTE
Atos do secretario geral: Foi desig-

nado dr. Hugo Cotta dos Santos para
o Departamento de Assistência Hospl-
talar. Foram transferidos: os mé-

dlcos Atílio Conte e Robertos Monteiro
Leão de Aquino para o Departamenti
de Assistencila Hospitalar; d«r. Carios
da Gama Filho para o Departamento
de Tuberculose; Nestor Varzim Rodri-
gues e Mary Teixeira para o Depar-
tamento do Higiene, e Antônio Teodo-
ro da Silva Costa para o Depairtamento
de Assistência Hospitalar.

DEPARTAMENTO DE ASSISTEN-
CIA HOSPITALAR

Atos do diretor: Foi designado Her-
cilia de Brtio Banha para o Hospital
Geral de Pronto Socorro. Foram tirans-
feridos — Sebastião Gomes dos San-
tos para o Banco de Sangue; Vitorio
Lanari Prulo Niemeyer Soares, Paulo
da Fonseca São Tiago e Joel Brctas
para o Hospital Geral Getullo Vargas.

Secretaria Geral de
Finanças

SERVIÇO DE EXPEDIENTE
Atos do secretario geral: Foi deslg-

nado Marina de OliveiraMelo para o
Departamento de Renda Imobiliária.
Foi transferido Romeu de Danti Feital
do Departamento da Renda de Llcen-
ças para o Departamento do Contcn-
cioso fiscal.

Despachos: Edgar Nogueira Antunes
— Não cabe o cancelamento rie multas
Impostas na forma da legislação em
vigor; indeferido; Maria Eduardu, Au-
gustn de Miranda e outros — proce-
da-se na conformidade do parece** do
diretor D.C F.. tendo cm vista os

$r a^rqprrr(MÔ„te fo "tf*
Caixa Reguladora de Empréstimos o,

"S-er-a 
f DlSt^evar a bom termo

csiTiniciaVa. cios resultado» reverte^
a favor dc todos, porque então as pos

sihülriaadcs cio Clube serão maiore» e »

sequentemente mais vultosos os benefícios

a esoarpcir. deles compartilhando Igual

monte os associados e suas '»»«}"•
«, crente mês c no de dezembro prô-

xlmo l cobrança da 161. d. admissão

esS suspensa. E' uma oportunidade m ¦

n fica para um gesto facll de C«JOPK»oSe
daqueles que Integram o quadro social •

aspTram à grandeza do Clube Municipal.
CUMPRIMENTOS - Por motivo io «nl-

versarlo de sua fundação recebeu ainda o

Clube Municipal, alem de muitos car
toes o telercramas rie sócios, mensasen»
de cumprimentos do Clube Otatottao Por-

tuguês, Clube de Retratas Boqueirão do
Passeio Asosciaçào dos Cronistas Espor-
tivo» Clube dos 40, Touring Clube do
Brasil e dos Jornalistas ««editado» junto
no geblnete do sr. prefeito do Distrito
Federal. .

PEB _ No transcurso do seu aniversário
o Clube Municipal manifestou aos generais
Mascarenhas rie Morais e Zenobio da Costa
ns expressões de satisfação e orgulho dos
servidores da Prefeitura pelos brilhantes
trlunfos jã obtidos frente à horda nazi».
Ia e transmitiu o» votos de breve re.
trresso à pátria, cobertos de glorias, dos
nossos irmãos que constituem a Força Ex-

pedlcionarla Brasileira em operaçftes rts
guerra no continente europeu.

BIBLIOTECA — Foram adquiridos e se
encontram k disposição dos senhores so-
cios 42 volumes, todos eles de autoria de
ronsagrndos autores o versando sobre os
mais variados temas, «lue vão desde os
de guerra ato os de uma literatura do
bom quilate, passando pelos de uma fie-
çfio amena e fltTfientf';.

ne C. KconclmJca. compro de Jóia» e
mercadorias, mesmo vencidas, não ven-
da sem conhecer minha oferta. Solução
rápida. Rua Chile. 5. sob., sala 1. (Em
frente 1 O. Cruzeiro). Tel.: «2-3551.

AD I O S
De qualquer marca e modelo

«VRISTIDES SILVA lhe venderá,
com grandes descontos, a vista,
facilitando, um longo prazo. Tc-
mos oficina para consertos, por
técnico competente. Telefone —
43-10R4. Rua Luiz do Camões
número 51.

Se não encontrar as do que precisa
para o seu radio, mesmo as do Bato-
ria ou rlillllps, « transformadores e
condensadores do qualquer tipo, tolo-
tono para 43-6780, ALMEIDA. Snla 4...
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GRANDE FIRMA CONSTRUTORA PRECISA PARA

TRABALHAR NO RIO, ARQUITETOS E DESENHISTAS,

INCLUSIVE PARA CONCRETO ARMADO, PEDE-SE RE-

FERENCIAS COM TODOS OS DETALHES,
PAGA-SE BEM. GARANTE-SE DISCRETO ABSO-

LUTA. CARTAS PARA 122, NESTE JORNAIj,
eswiuju! i

IVI €1 11 íl
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num capítulo da história das

Construções Navais no Brasil
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UARA tornar-se credor da admi-
¦*¦ ração nacional, bastaria a Irineu
Evangelista de Souza, Barão e Vis-
conde de Mauá, a eficiente coope-
ração que prestou ao Brasil, no
período mais crítico de sua histó-
ria, fornecendo, com os estaleiros
e fundições de Ponta da Areia, a
metade de sua tonelagem da época.
Ponta da Areia, uma das mais
importantes realizações de Mauá,
construiu 73 navios em 11 anos a
serviu como «nrsenal de valor ines-
tlmável, nn luta contra Lopcz,
Disse o Barfio de Pinto Limn, en-
tflo Ministro da Marinha! "Multo

nou vnlrni n Pontn dn Areln, Que
homem, cato Mnuii I"
Quo homf-m foi Mnunl Crlodordí
Indúilrlni, do bancoi, do «itrndai
i|t» forro, dn ftimpnnhifii» dn nn-
veafiçfto, dn eomuniencfiPi Intor-

continentais, precursor de flielho-
ramentos urbanos no Rio, muito
deve a pátria à sua operosidade
e patriotismo.
Não seria digna, portanto, da de*
nominação que escolheu, esta Ins-
tituição de crédito, fundada em
1939 — 0 BANCO MAUA S, A,
— se nSo orientasse suas ativi»
dades sob estes mesmos moldes de
dedicação ao interesse nacional.
Constituído de capitais e elemen»
tos brasileiros, o BANCO MAUA
,ç A. coopera eficientemente no
i rtnleclmento dn economia do
PíiIb, fomentando empreendimen-
tos utels a mantendo, dentro da»
frontolrns do noimo território, os
fruto» do» capital» que movlmen-
ta, cnm rfiil vnntngom, pnrn a ri-
quota pública,

**ê»w*#»*>^Muwm»mtiw4&iMímm

UMANHa

Banco tIcIIIH s.a
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NOTICIAS DA AERONÁUTICA

0 primeiro aniversário da Escola Técnica de Aviação
síJL ftoíe vara São Paulo o titular da pasta - Homenagem à memória
Segue hoje para ^yrr^fTg 

mortos em combate na Itália — —
dos dois primeiros oficiais da F. A. B. 

^rto^ ^ ^ ^.^ 
. 
^7 j • o- a Fer.nln Ae> Aeronáutica — òeleçao de meaicos p

exames de admissão a tscola ae /ieiw«u«»«- s
^ . » c ,^ o,. ,,„„/,, de Natal para o pessoal da F. A. B.

o Serviço de Saude — i i .sentes «'•""" ^
Europa — Ouíras nofírs

na.

Trancco.-re. amanl.i, o primeiro anl*cr-
íirio da Escola Técnica dc Aviação, com
sede em SSo Paulo. Esse cstabeleclmen-
to, que foi trar.rferido dos Estados Uni-
dos pnra o Brnsil. com todo o seu eiiui-
pamenlo. o msis moilerno que se conhece,
Ji produziu 'JOO especialistas pnra a For-
«a Aérea Brasileira. Sob a orientação t!e
técnicos norte-amerlcnnos, qu» servem na
Escola como instrutores, deu-so, com os
novos métodos dr eittlne prático, postos
em uso pela primeira vez no nosso ps!"..
um extraordinário Impulso à formação dos
mecânicos Imprcclndlvch A securança da
aviação militar.

A data scró comemoraria com rrandes
festas. O cr. Saldado Filho presidirá às
tolenldadss. e estarão presentes altas nu-
torldaden da FAB ,. da» forças armadas
do» Estados Unidos, que aqui se encontram.
O titular da pa.^. i^larn, hoje para a
eapital paulista. c5f-TvlSo da Força Ae-
rea, acompanhado do tenente coronel av.
Fnrla Lima. oficiei de unbltene. e do ca-
pltSo av. Dello Jardln de Matos, alu-
dante de ordens. Aproveitara n tarde de
hole, para fazer uma visita de Inspeção
Aa instalações dc Aeronáutica em Bao
Paulo.
BErjRESSOTl POS ESTADOS UNIDOS O

DIRETOR-PRESIDENTE DA E. T. A.

Em avliio da A. T. C, ror/ressou on-
tem dos Estados Unidos o ».r. John Rld-
dler, diretor presidente dn Escola Técnica
do Aviação, que velo participar rtnn come-
moraçõM do primeiro aniversário riaque-
Je estabelecimento rie ensino.

Ontem mesmo, à tarde, o sr. Ridde!
•«teve no gabinete do ministro, sendo re-
aebido pelo sr. Salprado Filho, rom quem
fto demorou ftn ronferencln.

HOMENAGEM À MEMÓRIA DOS
OFICIAIS DA FAU

Realiza-se, hoje, fis 11 horns, no al-
tar-mor da Igreja da Santa Orui dos MJ-
lltares, a missa em memória dos segundos
tenentes aviadores da FAB Oldeg&rdo Oi-
sen Sapucaia e .Tohn Rlchnrdson Cordeiro
• Silva, jovens e bravos pilotos, que tom-
baram Klorlcsamente ao serviço da pátria,
ila Itália.

Para essa missa, mandada rezar pelo
ministro da Aeronáutica, foram convida*

POIMMtti
ÂNTISSEPTieO

£ Suores

Avisos Fúnebres

D." Joaquina Mourão
Gomes

tÀ 
familia de D. Joa-

quina Mourão Gomes
comunica aos parente?

e amigos o seu falecimento,
ocorrido ontem, e convida
para o enterro, que sairá
hoje, às 10 horas, da rua
Torres Homem 531, para o
cemitério de São Francisco
Xavier.

t 
Arthur de Vasconcelos r.it-

tencourt. e filhos, no dia 21
do rorreuto. ns 20 horas, n

Una Duarte Telxelrn 59, razein
Orna. prece pelo desencarne de
mia Irmã e tia Elvlrn Blttencort
Itaysdale, convidando os demais

parent.es e pessoas dle amteode

para assisti-la.

Rita Jansen
Coelho

(Tfuva. Conselheiro Baldutno Coelho)

tJaymp 

Coalho, senhora, fllhn» e
nor»; Annr» Mari» Haddoctí Lnbn;
Llshela Iladdork Loho; Dr. Roberto
.Torgí Fladdoch I.nhn neto, senhor»
e fllhn; Br. Mario Carflnso dn

Olirelra- Filho, «enhnrn r filhos; ,Tns£
M*.rq«jft« Santo* e senhora; Ciahrieli» .fnn-
tM de Rríto e família; Jweflná .?.tn«en
ê* Alvlm o família; Helena Jansen Fomm
• finillli. Vlura Gal. Cario» Jinsrn e
fanllla; Viuva .Insí Luli Coelho: Faml-
Hi Gonçalves de Oliveira n Famlli» Aro-
Vedo Feio, comunicam o falecimento de
ctj» querida niííe, aogra, avó, bisavó, Ir-
HE, «unhada, e tia r ronvldam para- seu
•aterro, que ter', lugar no remlterlo de
(Sfio Joio Batista, saindo o féretro dn sua
mldenela, k ru» Maria Eugenia, 3I> (Ilu-
ais.lt* I. à« 17 heras dn hoje, ronfessnndn-
M profundamente njrrnderldns.

des os comandanUs. diretores, chefes
Unidades, de Serviços e EstabelectoiM
oílciclidadc da Força Ae:=ü
pr\rí?:it-n. fimlrros
primeiros aviador
sacrificados

Brasileira.
admiradores dos dois

•s rio l.o Grupo de Caro,
luta contra o nazismo,

oficiado
Rolírn.

pelonns céus da Europa.
O nio relir-cm serí.

neio Epa.nlmond.aS
OS EXAMES D*. M1MISSAO A ESCOLA

nr AERONÁUTICA

Pira o concurso de admlssüo à Etc"!''
,ic Aeronáutica, cuias inscrição» estará
abertas ato o dia 30 do mes corrente, o

candidato deve Instruir o seu requerimen-
to com os seguintes documentos:

Ficha Individual, dntllo?rafnda em for-
mulario fornecido pela Eescola c Bttüea
/\er-as; no ceso do candidato ter menos
de 17 anos. na data em oue requerer, au-
torlsacao do pei ou tutor, datllosrafada
em formulário, oue também será forneci-
rio selada e com firma reconhecida, de-
vondo a declararão do tutor ser acompa-
nhadn do documento que prove essa qua-
lldnde: atestado de solteiro, passado pelo
pai, tutor ou autoridade do local em que
n candidato residir; atestado de Irionel-
dade moral, rom firmas reconhecidas,
passado por dois oficieis do Exército, Ar-
mado ou da Aeron/iutica; certidão de. 1da-
de, para provar que o candidato e brn-
silelto nato e tem idade comprendid» en-
tre ln anos completos e 23 incompletos,
sendo esses limites referidos ao dia 1 rie
abril do «nn dn metrlculo. nlio sendo acel-
tes as publicas formes: atestado de bons
cntcccdcntes ou folha corrida, passado pot
autoridade policial do local em que re-
slrie o candidato: atestado de Taclna-vn-
ríolirn: e carteiro do identidade, que BerA
devolvida ao Interessado depois de ser
conferida com a ftcha Individual."Dns lnst.ru ríSes baixadas, fot suprimida,
a cxleenrla do primeiro ano cientifico,
para matricula no estabelecimento de en-
sino dns Afonsos. Por outro lado. como
nova facilidade oferecida tio candidato,
estfl fica eom a possibilidade de pe Ina-
crever no concurso para admissão ao
surso prévio, no cnso de lnhabllldade no
próximo exame.

O concurso para o curso prévio, Institui-
do recentemente, serft realizado no prí.-
xlmo ano. Em 1045 serfio realtzndns, alias,
dois exr.mes de ndmlssílo, o primeiro para
os candidatos ao 1 .o nnn do Curso Supe-
rlor, e o segundo pnra os candidatos do
curso prévio.

SELEÇÃO OE MÍÍOICOR PABA O
SERVIÇO OE SAUDE

Continuam abertas as inscrições para o
concurso de admlssfto a, matricula na
quait.a turma do curse especial de saude,
As vagas ."fio lft. assim distribuídas pelai)
clínicas: oftalmolósrlca. cinco; oto-rlno-Ia-
rínçnlrtííicfi, cinco, dermato-slflligrrtflca,
cinco; e radlolóplcn, trôs.

Os requerimento» pedindo Inscrlefto de-
vem ser diripldos ao chefe do Serviço de
Saude. no D .0 andar do edifício do Mi-
nlstorio, rua Medico. 74. O candidato devo
Incluí-los com os seguintes documentos de-
vídaniente selados e com as firmas reco-
nherírins: ficha Individual, fornecida pelo
Servirei de Faude: diploma de médico;
expedido por Fnculdnde oficial ou oficial-
mente reeonheridn. re^irtrado no Vlniste-
r!o «ia. Sducaçôo e Saude e no Departamen-
to Nacional de Saude; cert.ldílo de nasci-
mento. em original, passada pelo Renis-
tro Civil: nue prove Ber brasileiro nato
e ter. no máximo 30 anos de Mado. referi-
do ejise limite a 1 .o rfe abril de 1045:
carteira de reservista ou certificado militar
oue prove estsr ouite com o serviço mi-
lltar. e previa aou1e*cehcla dos ministros
dn Guerra e da Marinha, para os reser-
vistas do Exírclto on da Armada: ates-?sdo de que possue ns credenciais morais
|pdlsn-n«nvels à conrilcBn de médico dn
AcronAntlca, flrmedo p.;r dois oficiais da
Aerpníul.lcn. do Exército nu ria Armada,
ou por duas pes*ons de reconhecida Ido-
neldnde moral. Nn falta destes, nnresen-
tnr ntestndo de hon condunta civil, fli-
mado por nutorldnde rompetente; atesta-
dn d» vnelnncno antl-vnrlollca; títulos,
trnhnlhos científicos publiendos. ou qun!-
quer comprovante dn atividade proflsslo-nnl mâdlca, no exerrlrio Hu especialidade
n ou» se cnndlrir.tn: e fnlhn corrida ila
pollcin.

PRESENTES DE NATAL PAItA
O PESSOAL PA FAB,

NA ETIIOPA
Continuam B chegar, bo Ministério,cada vez em mnlor mlmero. os pre-sentes de Natal parn o pessoa] daFAB. que >e encontra na. Itália.Esses presentes procedem nao só deelementos das familin.s dos oficiaise praças dn l.o Grupo de Caça, comode pessoas que nfio tom nenhum pn-rente próximo on longínquo lutando

na Europa. De um modo geral, o
que daqui enviam para os combaíen-tes do ar sâo agasalho? de Ifi parao inverno, sempre mais ntfudo niomes de dezembro. Mas também en-viam doces de frutas brnsileiras, alemde objetos de uso e medalha» de.santos,

A proporç&o que o» presentes v&osendo entregues, imediatimentie sãomandados k Diretoria de Rotas Aéreas
parn o transporte. Trfts remessas Já.foram embarcadas até ngora, con-tendo, cada uma delas, milhares deembrulha'.
REPRESENTARA' A AERONÁUTICA

O ministro desirrnou o coronel avia-
dor Armando Araribóia, sub-chefe

Dr. Ribeiro Rodrigues
DOEfNÇAS INTERNAS

Nerroslsnío - Cnnsaço - Magreza
Rodrigo Silva, 34 (5."), às 17 hs

Tel.: 22-5387 - Res.: 22-3755
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interino du Estado Maior, para falar
em nome da Aeronáutica, na selem-
dade que terá lugar, no próximo d:a
27 do corrente, no cemitério de Sáo
João Batista, cm homenagem aos que
tombaram em defe-a do regime, junto
ao monumento erguido em sua me-
noria.

NO COMANDO RO I." GRUPO
MISTO DE INSTRUÇÃO

O Chelf•1 a 7.onn A
.'or aviador
sentou e
l.o Grupo

rio Estado Maior da
rea comunicou que o ma-
Parreiras Horta íe apre-

assumiu o comando do
Misto de Instruçfto, com

sede na capital de São Paulo.
O major aviador Parreiras Horta

foi nomeado recentemente para aquele
cargo, tendo deixado, por esse mo-
tivo, ns íuncóes que vinha exercendo
hA longo tempo, de oficial de gabi-
nete do tltuinr da Aeronáutica.

OFICIAIS ELOGIADOS
Em oficio dirigido ao ministro, o

general Firmo Freire, chefe da Casa
Militar da presidência da República,
e que, na qualidade de embaixador
especial, chefiou a Embaixada que
representou o Brasil na posse' do novo
presidente de Cuba, refere-se à via-
gem efetuada em avião da FAB, fa-
sendo o elogio dos oficiais aviadores
que conduziram o aparelho, nos se-
guinte termos:"Cabe-me a grande satisfação de
cientificar a v. excla.. que o major
aviador Afonso Celso Parreiras Horta
e o capitão aviador Lu'z Rafael de
Oliveira Sampaio, que pilotaram o
avifto que conduziu a representação do
Brasil íi posse do presidente Ramon
Grau de San Martin, deram cabal
demonstração de alta capacidade clen-
tifica e de pericla profissional, riu-
rante a trave/sla de Ida e volta, ln-
oluslve a viagem a Miaml e a Was-
hington, a que foram obrigados em
consequencin de condições ntmosfórl-
cas adversas.

Nestas condiçóes, permita-me goll-
citar a v. excla. fazer constar nos
assentamentos rfois aludidas .oflolais,
integrados também na Embaixada Ex-
traordinarlR, os meus louvores e me-
Ihores agradecimentos nela magnífica
impressão de Inteligência, educação,
atividade e patriotismo.

Sinto-me igualmente rio dever dc
recomendar a v. excla. o 1.0 sar-
gento RT-VO Artur Javosltl e o
3." sargento Q-AV Paulo Rolando
Marchlovorato, que tripularam o avião,
o.^ quais se comportaram irrepreen-
sivclmente".

VENCEU TODAS AS DIFI-
CXJLDADES

O ministro recebeu, também, do
general José Pessoa, inspetor da Arma
da Cavalaria, e que realizou uma
viagem de Inspeção em avião da
FAB, o seguinte oficie:"Ao regressar de minha viagem de
Inspeção aos Corpos de Cavalaria dos
Estados de SSo Paulo e Mato Grosso
e tío Território de Ponta Porã, apre-
sento a v. excia. o meu profundoagrndecimcnto pela gentileza e. .'oli-
cltude com que v. excla. me cedeu
um avião da FAB para o desempenho
de minha missão.

Em complemento, sinto-me no do-
ver de recomendar a v. excia. o te-
nente Pedro Melo, a quem foi en-
treguc o comando do avião, o qunlrevelou, em todos os momentos, se-
gurança absoluta e perfeita capaci-
dade de ação. Lutando contra a falta
de instalações no avião, como seja, o
próprio radio, que se achava ava-
riado, e contra as condições do tem-
po, quase sempro adver-o durnnte a
viagem, o tenente Melo, demons-
trando calma, sangue frio e térnica,
debelou todas as crises, vencendo-as
sempre do melhor modo. Em viagem
para Bela Vista, em melo de umtemporal, soube contornar as dlficul-
dades e voltar Incólume a Campo
Grande. No dia de nossa chegada no
Rio, tentou penetrar na cidade, mas
a cerrnção espessa o impediu de fa-
zíl-lo: procurou, então, «om sereni-
dade, apeíar de o dia estar morrendo,o campo de Snquarema, onde pousouantes de sobrevir a noite, para, nodia imediato, pela manhã, com habi-lidade notável, penetrar no Rio comioda a, cerraçSo existente. Desta, for-ma, è com satisfação que não rega-teio os mais francos louvores à períciadesse Jovem aviador".

ALUNO DO C. P O
CHAMADO

R. AER.

Deve comparecer, com urgência, è
Diretoria do Pessoal, o aluno doC. P. O. R. Aer., Francisco JoséBrandt de Carvalho.

NO GABINETE
Esteve ontem no gabinete do ml-nlstro, em visita ao sr. Salgado Fi-lho, o general Silva Rocha, diretor

da Remonta do Exército.
Estiveram, também, no gabinete do

ministro: general Frederico Racavar-
ren, adido aeronáutico do Peru; co-ronol aviador Armando Araribõla, sub-chefe do Estado Maior da Aeronáu-tica; coronel aviador Carlos Brasil,
e o sr. Fernnndo Monteiro Bcrtran,
secretario dn presidente do Tribunal
de Contas do Distrito Federal.

Para despacho, n mini,'tro 'recebeu
o brigadeiro AJnimar Mascarenhas,
diretor do "Pessoal, e coronel médicoOoriinho rios Snntos. chefe rio Serviçorio Saude.

Esteve, ainda, no gabinete, n sr. Nes-tor Ascoli, que foi agradecer o com-
pareclmento rio titular dn pasta icerimonia ria Inauguração do monu-mento a Quinino Bocaiúva.

O ministro fez-se representar pelocapitSo nvinrior Luiz Sampaio, oficialde gabinete, na solenidade do encer-ramento do 4.o Concresso de Brnsill-dsde: pelo capitão aviador ClovL< Ln-
bre, ajudante rie ordens, no desfile
rios roleglos suburbano-., reallznrto sob
o patrocínio rio "O Uariicnl", em
Ramos: pelo rapilão nvinrior Cnrlos
Leio. cfíc'nl de gabinete, nn cerl-
monln realizada na Icreja Inglesa, emmemória rio 2.o tenente aviador John
Richnrrison Cnrdelro e Silva; e pelocapitão nvlador Dello Jardim rie- Ma-
tos. ajudante dp ordens, no enterra-
mento ria mãe rio tenente-coronel
aviador Martlnho Cândido rios Snntos.

REGRESSARAM AO PARAGUAI
Viajando nn av'ão dn Ilnhn para-giialn da Panair rio Brasil, voltaram,

ante-ontem. n As«uncNo os oficial,'
aviadores nnrnirualns Ahrnrian Glubl" Elndin V,éreto, qu» rone]u'rnm um
Hir«o nn E'eo)n de Aeronáutica destnenpllnl

ii n-  i niiwimiwiiiwi mui. j.

TRATAMENTO DAS
AFKCÇAES ANO-BRTAIS
i una. min uriigiininnn, i:,

B.« -- Fonn 2'j-finn:».
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»»KM E^ílSE!âM
Coletas nos teatros da Cinelandia — Duas festas

em Copacabana — Competições esportivas —
Grande baile nos salões do Botafogo

A sub-comlssão estudantil de cole-
tas, constituída pelos estudantes De-
lio dos Santos, Roberto Tolecio. Silvia
Lírio, Juaroz Altnfino, Léla Davlno-
vich. Sara Dávlnovich, Rulli Chralot,
Drever, Dalton Boechat, Domingos
Seeibarcldov.-iky. Roberto Werdussen.
Guilherme Carvalho Melo, soldado do
ic R-.gimcnto de Artilharia Anti-
Aérea, percorreu sábado os teatros
da Cinelnndia, angariando donativos
para os soldados expedicionários.

Obtiveram apoio não só de Procopio
Ferreira, Delorges Caminha e Jaime
Costa, mas tamnem da totalidade dos
espectadores que se encontravam nos
teatros Serrador, Gloria e Rival.

Conseguiram, assim, a quantia de
CrS 1.725,00, que será revertida ,em
agasalhos de lã para a mocldaoe do
Brasil, que na Europa está esíace-
lando as di;fesas fascistas.

FESTAS EM COPACABANA
Ainda dentro do programa da Se-

mana Estudantil de Ajuda, foram rea-
lizados, sábado, pelo Colégio Copaca-
bana e domingo, pelo Ginásio Pitan-
ga, dois grandes bailes em beneficio
no expedicionário. Com a quantia
apurada nos ingressos, foram compra-
das utilidades,

A Comissão Central, em todas as
duas festtis se fez representar pelos
acadêmicos Nelson Procopio. Carlos
Mota e Roberto Medeiros. O diretor do
Ginásio Copacabana, prof. Climerio
dt- Oliveira Sousa, em rápidas pala-
vras, salientou o significado da festo,
acentuando que muitas outras seriam
realizadas naqurle estabelecimento,
para cumprir as altas finalidades da
Campanha.

O resultado da festa rio Colégio
Pitanga, segundo relatório do presi-
dente da Comissão de Ajuda daquele
estabelecimento, o jovem Edú Bada-
rú, ntingiu o elevado número de S.640
cigarros, 37 caixas de fósforos, 38
sabonetes, 81 lâminas de gik-tes.
ESPORTES NA COMISSÃO DE AJUDA

Realizou-se dia 18, na praça de
esportes do Ginásio Brasileiro, um
torneio de voleibol, entre moças e ra-
pazes, em beneficio do expedicionário
e como parte do programa da "Se-
mana de. Ajuda".

No primeiro jogo, defrontaram-se
os colégios Fontainha e Mallet Soa-
res. Os teams femininos estavam
assim constituídos :

Fontainha : Dora, Mary Lu. leda,
Maria Antonia, Maria de Lourdes.

Mallet Soares : Irene, Gilda, Dirtle,
Ilze. Rosina e Maria Glaura.

Saiu vencedor o quadro do Colégio
Fontainha, pela contagem de dois a
zero.

O segundo Jogo foi disputado en-
tre os Colégios Fontainha e Brasileiro.
O quadro rio Colégio Fontainha sa-
grou-se campeão do Torneio Femi-

l^nlno. No Torneio Masculino comps-'tiram os seguintes colégios : BrasilPi-
ro x Pitnnga e Brasileiro x Mallet
Soares.

Conquistou o titulo de campeão do

Dr. Flavio Airôüann
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Faculdade Nacional de
Medicina

PROVAS PARCIAIS
HOJE — TERAPÊUTICA — no Hos-

pitai S. Francisco de Assii — às 10horas. Serão chamados os alunos: Jo-sé Wainstock, Decio Fernandes de Al-meida e Artur Lopes da Silveira Pinto.AMANHA - QUÍMICA — no labora-torio de Histologia — às 8 horas.
Serão chamados os alunos de ns.: Ia 60; às 9,30 horas, 0s alunos de ns80 a 120; às 11 horas, os alunos de
ns. 121 a 214.

CLÍNICA PROPEDÊUTICA MÉDICAno Hospital S. Francisco de Assiz.
ris !) horas. Serão chamados os alu-
nos de ns.; 1 a 40; às 10 horas, os
alunos de ns.: 41 a 80.

CLÍNICA TROPICAL — no Serviço
do prof Moreira da Fonseca — às 9
horas. Serào chamados os alunos do
ns.; 1 a 30: às lo horas, os alunos
de ns.: 31 a 60.

QUÍMICA. ANALÍTICA — às 13 ho-
ras. Serno chamados todos os alunos
inscritos.

AVISOS: Devem comparecer à Secre-
tarla da Faculdade os seguintes alunos
do 6.o nnn médico: rie ns. 13 — 3840 — 6!) — 75 — 76 — 77 — 83 —
99 — 122 — 123 — 128 — 133 — 134
_ 140 _ 142 — 143 — 146 — 147 —
49 — 129 - 131 - 132 — 135 — 130

137 — 138 — 139 — 149, e o aluno
do 2.o ano Francisco Martins P Coe-
lho.
CONCUHSO DE DOCÊNCIA LIVRE Dt

CLINICA CIRÚRGICA
Realiza-se hoje. às 8 horas, no Hos-

pitai Moncorvo Filho, a defesa de tesa
pelo:, candidatos Pcntdo Bumler e

Guillon Ribeiro.
CONCURSO DE DOCÊNCIA LIVRE DE

CLINICA MÉDICA
Rnaliza-se hojp às 9.30 hora', na

sede da Faculdade, a r*'"'" °ral do.i
candidatos Maurício Lopes Ielno e Hu-
go Perlingelro e a leitura das provas
escritas dos candidatos Costa Couto,
Ar| de Caslro. Manso Pereira e Garcia
Nogueira.

Curso de Extensão de
Cultura Religiosa

No nrrtxlmo domingo terá Inicio,
no salão do Consistorio ria Imperial
Irmandade rie Nossa Senhora ria Olo-
ria rio Outeiro, às 11.30 horas, um
cimo especial rie extensão rie cultura
religiosa a cargo do Rvdmo. padre
dr. Helder Câmara, que vaTTalar so-
bro os "Sanllssimos Sacramentos",
para os Irmãos da referiria Irmandade
e nutras pessoas que queiram compa-
rrcer.

"Torneio Expedicionário". o Mallet
Soares. O produto atingiu a 2.860
cigarros', 100 giletes, 64 caixas de fós-
foros, 10 sabonetes, 15 latas de doces,
que serão entregues à Comissão Cen-
trai, no dia 23, na sessão rie encer-
tamento da Semana Estudantil de
Ajuda.

GRANDE BAILE NO BOTAFOGO
Pela srta. Leda Cunha, diretora da

Comissão de Festas, está sendo orgn-
nizado para amanhã, um grandioso
baile, nos salões do Botafogo F. R.
Varias confeitarias foram visitadas e
se prontificaram, gratuitamente, a
organizar o "buffet". A ornamenta-
Cão dos dois salões será feita pelas
casas Flora e Roselral. Uma grande
mobilização está sendo feita para esse
baile, que exigiu a cooperação de mais
rie 50 universitárias ajudistas.

NA FACULDADE NACIONAL DE
DIREITO

A Comissão de Ajuda angariou en-
tre os alunos da Fac. Nacional de
Direito, a importância de CrJ 1.118,00
e, entre os professores, CrS 750,00
No dia 17, a Comissão de Ajuda da
Faculdade entregou à Comissão Cen-
trai 14.000 cigarros.

QUEREM PARTICIPAR DO MOVI-
MENTO

Acompanhados do prof. Isaias Bit-
tencourt dos Santos, estiveram on-
tem, cm nossa redação, os Jovens Car-
lns Santana <os Santos, Raul de Bar-
ros Veloso e Custodio Rodrigues da
Costa, alunos do Colégio Santos Du-
ment, c que vieram participar, pornosso Intermédio, à Comissão Central,
que desejam participar da Campanha
de Ajuda ao Corpo Expedicionário.

Faculdade Nacional de
Filosofia

CHAMADA PARA AS PROVAS PAR-
CIAIS DE HOJE

HISTORIA DA FILOSOFIA, para a
l.a e 2.a series do Curso de Filosofia
e l.a serie dos cursos de Ciências So-
ciais e Pedagogia, às 15 horas, no
Edifício Principal, salão nobre. Banca
examinadora: prof. Vieira pinto. prof.Poirior e ass. Celso Lemos. P.rimeira
serie Curso de Filosofia: Maria Helena
Roxo Freitas. Homero Ataide Pinheiro.
Disciplinas boladas: Luiza Contando
Fonseca, Lucla Marques Pinheiro, Be-
nedito José de Sousa, Alberto Castiel.
Segunda serie: Imid.ro Giuseppl Nérl-
ce. Curso dp Ciências Sociais: Antônio
Nunes de Aguiar Filho. Fernando Car-
los dc Almeida Cunha Medeiros, Ma-
ria José Viana Orestes. Cursos de
Pedagogia: Maria de Lourdes Sousa,
Marina Martins de C.walho, Adiles 8.
Monteiro da Silva. Dora Llfchlte. Sil-
via Povoa Brnga. Disciplinas Isoladas:
Brissolva de Brito Queiroz.
RELAÇÃO DAS PROVAS PARCIAIS DE

AMANHA
QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA,

para a l.a serie do curso de Química,ás 13 horas, no Edifício Principal, sa-
lão noive. Banca Examinadora: prof.
Hasselmann, prof. Cardoso e ass.
Kraulednt.

PALEONTOLOGIA, para a 3.a serie
do curso de Historia Natural, às 15
horas, no Edifício Principal — labora-
torio de Geologia. Banca examinadora:
r«cof. T. Coelho, prof. Revault, e ass.
J. Magalhães.

ANALISE MATEMÁTICA, para a 1.»
serie dos Cursos de Matemática e Fi-
sica, às 16 horas, no Edifício Princi-
pai, snla 51. Banca examinadora: prof.
Abdalhay, prof. Plinio Rocha, prof,
Costa Ribeiro.

GEOMETRIA DESCRITIVA E COM-
PLEMENTOS DE GEOMETRIA, para a
2.a serie rios Cursos de Matemática e
Física, ns 15 tidras, no Edifício Prln-
clpal, sala 51. Banca examinadora:
prof. Oliveira Junior, ass. Moema Ma-
rlani e ass. M. Laura Louzinho.

LÍNGUA GREGA, para a l.a, 2.» e
3.a series rio curso de Letras Clássi-
cas. ãfl 16 horas, no Edifício Principal,
salão nobre. Banca examinadora: prof.
Ben e prof. Magno.

LÍNGUA E LITERATURA ESPA-
NHOLA, para a l.a serie do curso de
Letras Neo-Latinns. às 13 horas, no
Edifício Principal, sala 51. Banca exa-
mlnndora: prof. Bandeira, prof. Emi-
lia e ass. Paulo Lantelme.

LÍNGUA E LITERATURA ALEMÃ,
para a l.a serie do curso de Letras
Anglo-Germànicas, às 14 horas, no
Edifício Principal, saia 55. Banca exa-
minadora: prof. Padberg Drenkpel e
ass J. Lima.

LITERATURA E LITERATURA IN-
GIjESA. para a 2.» serie do curso de
letras Anglo-Gormànicas, às 13 ho-
ras. no Edifício Princioal, sala 53.
Banca examinadora: prof. Melizza.
ass. Isabel do P.-ado e ass. Selma
Pinkusfeld. \

ANTROPOLOGIA, rara a l.a serie
do curso de Geografia e Historia e
2.n serie do curso de Ciências Sociais,
às 14 horas, nn Edificlo Auxiliar. Ban-
ca examinadora: prof. Artur, prof.
D)acir Meneses e ass. Maria.

HISTORIA DO BRASIL, "para a 3.a
serie do curso rie Geografia e Histo-
ria, às 15 horas, no Edifício Auxiliar.
Banca examinadora: prof. Hélio Via-
na, prof. Delgado de Carvalho e prof.
Eremildo Viana.

ESTATÍSTICA EDUCACIONAL, para
a 2.i serie dn curso d» Pedagogia, às
13 horas, no Edifício Auxiliar, Banca
examinadora: prof. Faria, prof. Ro-
cha Lagoa e ass. Heloísa Rodrigues
Parente.

EDUCAÇÃO COMPARADA, para a
3." serie do curso de Pedagogia, às
16 hrras, no Edifício Auxiliar. Banca
examinadora: nrof. Cn"ne!ro Leáo.
prof. Faria Góis. prof. Nilton Cam-'
pos.

DIDÁTICA GERAL E ESPECIAL, pa-
ra o curso do Didática, às 15 horas,
nn Edificlo Auxiliar. Banca examina-
doHT , ' Nilton Camnos. prof. Al-
vos dc Matos - assistentes.

Opslâção •

LIQUIDO E PÉROLAS SEM CHEIRO SEM SA80.
DEP ARAÚJO FREITAS &.CIA-OURIVES.8Ô-RIO

\sa.
RPlÓneTROPICfiLm

AvM4t FLORIANO-

Diretório Acadêmico de
Arquitetura

PROVAS TAHC1AIS
l.o ANO — Descritiva — 9 horas,

hoje; Arquitetura Analítica — 13 ho-
ras. amanhã; Matemática — 13 horas,
dia 23; Matemática (dependentes) —
13 horas, dia 30.

2,o ANO — Desenho — 9 horas, hoje;
Resistência — 8 horas, dia 27; Pers-
pectiva — 14 hefas. dia 25; Elementos
de Construção — 10 horas, amanhã;
Arquitetura Analítica — 13 horas,
dia 28.

3.0 ANO — Historia da Arte (g:afi-
cal — 9 horas, dia 1112: Historia tia
Arte le^critai — D horas, dia 2il2; Sis-
temas e Detalhes — 15 heras, ama-
nhà; RepiTTTTncia — 8 horas, dia 30.

4.o ANO — Sistemas e Detalhes —
15 horas, dia 21; Historia da Arte
igráficai — 9 horas, dia 4112; Historia
da Arte lescrital — 9 horas, dia 5,12;
Arte Decorativa — 14 horas, dia 24;
Teoria da Arquitetura — 10 horas,
dia 30.

5.o ANO — Higiene da Habitação —
9 horas, amanhã; Teoria da A/.quite-
tura — 10 horas, dia 28.

Escola Nacional dc
Engenharia

PROVAS PARCIAIS

A partir do dia 27 do corrente mês,
terão inicio as provas parciais do
todas as cadeiras dos diversos cursos
desta Escoln.
CONCURSO PARA CATEDRÁTICO

Acham-se abertas por seis meses as
inscrições para os concursos de cate-
dráticos de "Química Tecnológica" e
"Eletrotécnica Geral"; os interessados
deverão ter editais afinados na Por-
taria.

CHAMADOS COM URGÊNCIA

Ao Protocolo — Dalmo de Castro e
Abreu e Uriel Drumond e Silva.

A Biblioteca — José Moreira Ma-
ciei Floriano dos Santos Lima. Jorge
Grèenhalgh, Abrahão Isaac Schteln-
chnaid. Renato de Almeida, José Càn-
dido da C. Pereira e Hélio Nathanson
F. da Silva J ,

A Secpão de Expediente — Frederico
Oscar C Monteiro. Fanor Cumplido
Junior. Valter de Sousa Mendonça.
Curso noturno: Haroldo Nogueira da
Gama Vllhena. Tomaz Pompeu Borges
Magalhães e Tullo Celio B. Studarl.

Instituto de Educação
O diretor comunica que se encon-

tram à disposição das professoras
no Serviço Médlco-Pedagógico desta
Instituto, antigas alunas da 3» serie
normal A, as cadernetas de Saude,
que devem ser retiradas com a má-
xima urgência.

Despacho : Teresa .Ferreira Pinto
— Deferido.

Conferências
SRTA. MARCELLE LOUISE FROUX

_ Hoje, às 16,30, no Museu Nacional
de Belas Artes, cm prosseguimento da
serie sobre os paisagistas franceses.
A palestra versará sobre o tema: "Les

paysaglstes françals" ICorot et 1 Ecole
de' Barbizonl . Entrada franca.

SR. MARCELO ROBERTO — Hoje.
no Instituto de Arquitetos do Brasil,
à prapa Floriano n. 7, 1.° andar, em
prosseguimento ria serie que essa en-
tidade estA realizando sob os auspl-
cios do Conselho Britânico, afim de
divulgar alguns tópicos do plano ur-
banlstlco da capital Inglesa, de autoria
dos arquitetos Forshow e Abercrom-
ble.

SR. ROBERTO~5ÃS NEVES — Hoje.
às 18,30, dando inicio a uma serie
de palestras e cursos sobre grafologia,
a convite da. Associação Crista de Mo-
ços. Entrada franca.

SR. JOSÉ' LEME LOPES — Ama-
nhã às 17.30, sobre o tema: "O que
podemos pedir o o que devemos es-
perar da psicanálise". A conferência
é patrocinada pelo Departamento ua
Associação dos Antigos Alunos dos Pa-
dres, Jesuítas, sob a direção do pro*
Inácio M. Azevado do Amaral.

ROUPAS USADAS
Compro em domicilio

PAGO MAIS 50%

Telefone: 22-3526

Nepomuceno & Cia.
"GUARDA MOVEIS"

Conservação — Embala-
gens — Mudanças

43-3226

Troque seu radio
Troque seu radio velho por um
novo e pague o restante em
42 meses com todas as garan-
tias e uma reforma no final
do pagamento. Escritórios da
Fábrica. Rua do Rosário, 134.
sob. Tel.: 43-2421 - Dona

Esperança.

SANCO HIPOTECÁRIO E AGRÍCOLA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A

Fundado em 1911.

Abona juros de 5% - Em conta Popular
RCA HA QUITANDA, 105 - 107 RIO DE JANEIKO.

^«¦¦¦¦¦wu—»¦¦ mtwmimmm» — ¦¦ mm i..ni««»igLi.jTOTO»m

HO.TE — às 20.30 horas —HOJE
NO

TEATRO CARLOS GOMES
COM

MARIA AMORIM — PEDRO CELESTINO -- TA-
NARA REGIA, no seu maior sucesso

AMANHÃ — às 20.30 horas — "PRINCESA DOS
DÓLARES", opereta de Léo Fali.

3 PKÇAS

CrS 1Í5.00

(jtiarnlçíio pnrn
quarto de nol-
vas, pintura n

oleo, rica col-
cha.

(JUARNIÇOES
DE LUXO

(iiiarnlções com
poça» verd."
delras obras de
arte, trabalho»

admiráveis, a
CrS  600,011
CrS  800,0(1
Cr$  1.000,00

até
CrS  2.500,00

Â NOBÍ

Uruguaiana - 95

8 rECAS

CrS 235,00

Gunrnlçílo para
quurto, reiini dn
soda, pintada a

no, f '"ha com
rufos.

0 PEÇAS

CrS «00,00

(Juarnlçor-i om
cetim iulgurnn-
te, rica pintura
a pincel, mno
livre, c n I c li i
Riiarneclda rom
rufos e babado*.95 -

I REGINA HOTEL
Ikllfes. 5

Próximo aos banhos de mar e a
minutos da Av. Rio Branco

AGORA AMPLIADO COM
NOVOS APARTAMENTOS E
MODERNAS INSTALAÇÕES.

RESTAURANTE NO fi.' AN-
DAR, COM LINDA VISTA SO-
BRE A GUANABARA.

ORQUESTRA DIÁRIA, TE-
LEFONE EM TODOS OS
QUARTOS E APARTAMEN-
TOS.

RUA FERREIRA VIANA, 29
Junto a. Praia do Flamengo (bondes e ônibus na esquina).

TELEFONE : 25-7280 — END. TELEGR. "REGINA".

RIO DE JANEIRO.

TVMA CAVALGADA DÉ RITMOS,
APOTEOSES E GARGALHADAS!
Hoje -- Duas sessões às 19,45 e 21.45 hs. -- Hoje
'— «âsT"7"' 

"~'~*
Espetacular sucesso

da Super-Revista-
Charge de Luiz Pei-
xoto e Freire Junior.
em luxuosa e origina

montaprem:

120 minutos numa fe?ta deslumbrante de fantasia?.
br.jlados e críticas irresistíveis de comicidade!

LAR
BEATRIZ CQSTÂ-0SCÂRITO

[AS MAGESTADES DO TEATRO POPI
I SEMPRE

(Empresa Celestino Moreira — Fone: 43-8477)
5.1 feira — Vesperal a preços reduzidos, às 16

horas — Bilhetes à venda.

"W? ¦m DELORGES no RIVAL
ÚLTIMA SEMANA: HOJE -- ÀS 20 E 22 BS. •- HOJE

O Simpático Jeremias
3 atos de Gastão To.jeiro — Com NEOIA COSTA e LUCIA FiELOK

Quinta-feira — Vespernl âs 16 horas a preços reilu/.iilos

L-VraJ

Quarta-feira, 20 — Sensacional "premi^re" de

IÁIÁ- BONECA
para estreia dos brilhantes artistas TEIXEIRA PINTO e FRANCISCO

MORENO,
1^-¦^IIIMI lll II ^—*

I^Ui Yeiiehq No Teatro Piosi
HOJE: SESSÃO «4 ÀS 9 HS.

£ SUA COMPANHIA DE COMÉDIAS

PREMIÊRE DE

PEDAONHO MIE
de NICODEM1 -- A mais notavsl interpretação

de BIBI neíta temporada, sob a direção de

PROCOPIO



•áG-NA SETE — PRIMEIRA SECÇÃO DIÁRIO DE NOTICIAS TERÇA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 194-1

yma fórmula nova
,,P determinado» medicamento»

* "6° 
ornanl»mn humano fraco e

„,n,form» irnndn ,„»« força» • au-
^ratia1"1''' 

(ls|r0i inipiorlual. ner-
P«»und'5 ,uiar ¦ »«--»'• °" indi«ena"'
"^ "lonheclmenlo» do homem mortrrno.
•"" ntulçío, JA P« oh.prvai.io, npo-
I» ""' 

„ , as planta. . rateeis o r en-
'""m liando «¦«"« resultados e ampllan-
'","' ',„,a formulas d. rosultado. ae-
<"•"'' Í!_M corretas e «losasrens rl.nro-
f"M'puMrt estas a da Kola Rohert * >

NOTICIAS DO DASP

f-lli da noi do «ola aos cll-
«""í ,.«„. nara as perturha<;6e» nervo-
'""'"' nl. «_otamrnlo neral. velhice
••"' !f fala «'" ""ctlte. Kola Robert

Jir^rm-cla. 
. dro.ar.as.

i»as Usadas
Mádiilnas de costura e de escre-
*»f "òntnaaores, ramos e tuno

Lá represente valor. Atende-se a

Imicll O Tel. 43-7180, ao» «lo-

ífiof ató as 12 horas, com o

ir. Moysês.

Oasa le Saude da Gávea
E.ltfd» d« Gávea, 1S1 — Tcl«:

27-5120 « (J-2»*« — Diárias desdo Cr»
8i Dí. 1'avllhoes Isolados. Assistência

médica permanente. Doenças netvosas

, menlali: MBlarloterapIa - Cr$

i MU «a — ConT-lsoteraplas Cardlaiol

ou Insulina. Cr? S0.00 — Elcctroshoc»!

rrj 100,110 — Doenças Internas —

f-nrM do repouso — Diclns — Ducha»
~ Dlrftnr: Pr. Buenn dn Andmda. Ass.

i„. i. Contlnl e A. Curl.

^t_f_*_wK9.iimtmBsaamam*»mkmm^Lw^^MmÊ

MAU HÁLITO
Mau gosto na boca, prove-

nlentc «le. dentaduras, pontes,
pivots, obturaçôes metálicas
nu dc nutra qualquer substan-
cia, mijes, dcnles cariados,
etc, use o sabão pas tos o
BUKOL. É único. Higiene com-
plíta e perfeita limpeza dos
dentes. Casa Círio. Garrafa
Ornnile. Perf. Hortence. Fáh.:
Conde dc ünnfim 470. - Tele-
fone: 4S"5798.

ü.rmv:;-'-'-

BANCO MINEIRO DA
PRODUÇÃO 5>A

Visconde de Inhaúma, 39

i^^'S!4irWiWm»»y»WÊU^mmHn'»Tn
ih;:'ií.í;ti;s iiaiiantidos
peu) kst. minas gerais

•'.•'¦«.t.-.r-.AT»;,.'

'OQEUCAS Oí.S £,V_S E REMÉDIOS
. or.tr cr.'Jízrjno ei» >rxos «ww o «ckte eoiuu.

toOvomâã EOiC-v.0

ÉftP^
lITvaj CMiwit^s 8K/«.SIUEII«AS LIDA.

• •C*Jt_L"_J-/TA .'ITT.tiNAtl. m , ¦ -b^j,.—

«UL-•-''! '"O"1»»" «¦«.«"l,!ÍÍTO«fl

Economia Popular |
100,00

^^^^^s^

i -

DIVERSO? HUDKLOS. DOIS
PONTEADOS NA VIRA SOLA

DUPLA

FABRICANTES
VENDAS A VAREJO

Rua Senador Pompeu, 169
(Perto «lo Quartel General)

ÍMHNHNBH_R«WHMMH_MU

O HOMEM
O vigor do organismo hu-
mano o a plenitude da sua
vitalidade está no equilíbrioaas funções glandulares.Glaníona, á base de extratosoe glândulas e vitaminas,
normalisa ossas funções e
Imprime ao organismo novas
íorças propulsoras. Despertaenergias adormecidas, tra-
lendo ao homem a alegria deviver. Tubos com 20 drageas.
txpansão Científica S/A. —
kaixa Postal, 396 - S. Paulo.

CONTRARIO, O ÜASP, A0S S-.KVI-
ÇOS DE CARÁTER RESERiADO UO

C.N.P.I.C.

O Ministeclo do Trabalho, Industria
e Comercio solicitou ao presidenie da
República a abertura do crédito espe-
ciai de Cr$ 80.000.00 para atender às
despesa» com diligencias. Investigações
e serviços de can-ater reservado que
pretendia .realizar o Conselho Nacio-
nal da Política Industrial e Comercial,
bem como autorização para que o
mesmo Conselho efetuasse; sob regime
de adiantamento, as despesas para sua
instalaçfto.

O DASP. depois de examinar o as-
sunto e de fazer as devidas pondera-
çôes a respeito da Inconveniência das
medidas sugeridas, opinou contrturia-
mente à, sua aprovação com o que
concordou o chefe do Governo.

CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO
Cur.u de Preparação de Almoxarilo

— Serã realizada, nos primei;os dias
do i«.oximo mes ae dezemoro, a prova
du seleção a que se retere a letra "a"
iteste oe nível mental e aptidão) do
Item 3, 2 das Instruções Reguladoras
do funcionamento do Curso Avulso do
Propaiaçao de Almoxnrile a que so
refere a Portaria n. tjs)6, de 2oiU, do
presidente do DASP.

Entroga dc certincados — Estão sen-
do distribuídos aos mteressaaos os

certificados d-s Cursos de Datilografia
(_.° grupo) e de Preparação de possoal
para organização üe Serviços. ireJati-
voa a 1044. Os interessados deverão
comparecer ã Secretaria dos Cursos do
Administração, ã avenida Graça Ara-
nha n. 182. 3.0 anda«r, das 11 ãs 17,4ò
horas, diariamente, exceto aos sába-
dos cujo horário será de 9 ãs 12 ho-
ras. Os certificados e diplomas doa
cursoa de 1041. 1942 e ls)43 icursoa
básicos, especializados e avulsos) estão
lambem à disposição dos Interessados,
Já convocados pelo 

"D.O." e notlll-
cados pelos dumais órgãos da im-
prensa.
CURSO EXTRAORDINÁRIO DE PRE-

PARAÇAO PARA ASSISTENTE DE
PESSOAL

Sota divulgado nesta semaua. o re-
sultado iinai do Curso Extraordinário
de Preparação para Assistente de Pes.
soai. criado peia Porta-la n..304. de
13jb. do presidente do DASP. As au.
Ias do mencionaao Curso terão micio
no próximo més de dezembro.

CONCURSOS E PROVAS EM
REALIZAÇÃO

Inspetor XV aa Diviíhu de Educação
Fioica, Uo jJepariameuto «acionai ae
tíautayàu, do M.E.S. — P.H. 9-õ —
üsta pjova oera reanzaaa, no Disulto
teaeral, nu jocai ue i-i.ovas da Divisão
ue dei.çao ipraça Murecual Anco.R),
de acuruo com a .,eguinte escala:
parte i — hjje, aia -i, ds 1 horas e
,iu minutos; i-arie il — amanna, dia
*-, ao i iioiao e jU minuto., «os iüsta-
aos, a pro\a será reai.zaoa nos locais
ueu.gnauus pei-s oomi.ísoes Exeouti-
vas.

i-lo uu ü.e.r. - P.H. 917
pa. le., _ -¦ lt liaqdigralla e
..a; i,;r.ui rcallzaaa-, respec-

üí e aii-iíima, aia
horas, n.t r..icola ...eitiiugiun

irua / ae ci-Lunoro n. Õ9i, ou na
i-asa iiúibun uurt i ue Sctemoro n. 9U-,
comoiiiie a pruieiencia uo canuidto.

íii-quií.iSKi uu cu.viço de Auminls-
tração, uu Coiioel.iu «acionai uo na-
baniu, 

'üj 
M.x.i.o. — ^.n. 1.012 —

as pai,es i e n u'aquig.níia e Da-
tuog.tliu- ^c-.ho realu.iu.iis, resi;ectl-
laiu.iut. hoje, uia -t, e amaiinu, aia
¦-í. ^ _1 iiji.i.1. .10 E.cola uemuigion
i in. , u. oeiemUro, oi)), ou na casa
Eaioun nua oae n: oetembio. uu»,
u-iiw..ne a preferencia ou candidato.

* cce- iiiariu uu M -t\. — C 1J«"> «

pi-01,1 rratico-oral será realizada no
noapitai vei.enna.io lavenioa wlaraca-
n, --ln ue acoruo com a seguinte
escala; rluje, dia 21. as t> horas; can-
uiuaius ns. 1, i e u, suplentes: canta-
dat03 ns. 1 e S; as 14 horas; can-

tiiuatos ns. 1, 8 . 9, suplentes: can-

didatos ns. U- e 13, Amanha, dia 22.

* ..4U:,

Divanuuie, nojt,

A FREI FABI.VNO E
K.vri.itiTO, açradcço a
alcançada.

SANTO
graç^i

JÚLIO

faglês em 3 meses
Aulas Individuais e coletivas, duó
9 às 21 horas. Aprende-se a falar,
falando. Alves English Lessons.
Rua da Carioca, 30 - 1.°. 

DR. TANNER DE ABREU
Clin. de Crianças

«abados, «ias 16.10 ho-terras, quinta' „ e„,„,„
ra» im diante. Cons. 1 Al Betem-
bro n. 94. 1." andar. Tel. «2-1486.
Res.: telefone. 38-74B8.

às 8 horas: candidatos ns. 11. 13 e 15;
suplentes: candidatos ns. 16 e 17; ib
14 horas: candidatos ns. 15. 16 e 11.
suplentes: candidatos ns. 18 e 19.
P,róxlmo dia 23. às 8 horas: cândida-
tos ns. 18 10 e 21; suplentes ns. 25
e 27; às 14 horas: candidatos ns.
25, 27 e 2P; suplentes: candidatos ns.
30 e 33. Próximo dia 24, às 8 horas,
candidatos ns. 30 e 33; suplente; can-
didaio n. 34. O compareclmenio dos
suplentes também é obrigatório, sob
pena de lnhabllltaçfio.

Escrivão de Coletoria do M.P. —
C 148 — As provas serão realizada»
no local de provas da Divisão de Sc-
leção (praça Miwrechal Ancora), ds
acordo com a seguinte cscMa: Hoje,
dia 21, à. 1!) horas e 30 m .»Uos: Le-
glalnçfio Tributaria e de irnzenda d
Prática de Servir»; Próximo dia 24,
às 19 horas e 30 minutos: contábil!-
dade e Matemática; Próximo dia 27,
as 19 hora» e 30 minutos: Direito a
Estatística ,.

Nos Estados, as provas serão realiza-
das nos locais designados pelas Comis-
súcs C-rcutlvu.

Binloitla XVII do Instituto Osvaldo Cruz.
do M.E.8 - P. H. SIO — A Parte 1
sara realizaria amanhã, dia 23, às 9 lio-
ras, no local de provas da Divisão de
Seleção (Praça Marechal Ancora).

Coletor do M. P. — C. 147 — Aa pro-
vas serão realizadas no local de provas
da Divisão de Seleção (PraçR Marechal
Ancora), de acordo com a seguinte et-

cala: — Amanhã, dia 22, às 19 horas
u 30 minutos — LeglslaçAo Trlbutarta e
da Faz.r-nrln e Prática de Rervlçn; — Pró-
xlmo dia 23. às 19 horas u 30 minutos
— Contabilidade e Matemática: — Pró-
xlmo dia 2(1, às 17 horas - Direito e
Estatística.

Nos Estados, as provas serão realizadas
no» locais designados pelas Comlssóes Exe-
cutlvaa.

ENTREGA Dn TESES

Bloloirlsla do M. E. S. — C. 87 — Oa
candidatos habilitados 

' 
na prova escrita

de especialidade deverão apresentar as
respectiva.' Teses ao rhefe da Secção de
Provas (Edifício do Ministério da Fa-
7»nda — 7.0 andar — sala 711). atí ama-
nhã, dia 22.

IDENTIFICAÇÕES

Inspetor XV da Divisão de Ensino 8e-
cundarlo. dn M, E. 8. — P. H. 453 —
As Fartei II e III, realizadas em São
Paulo, serào Identificadas hole, dia 21,
às 11 horas, na Secção de Provas da
n. s. (Edifício dn Mlnlst-rln da Fazen-
da — 7,o andar — sala 711).

Inspetor dn Divisáo rto Ensino Secunda-
rio, do M. E. 8. — P. H. 453 — A
Pnrte III. realizaria em Belo Horizonte.
será Identificada hnle. dia 51, às 1! ho-
ra«. na Rrccfto de Provas dn D. S. íErii-
flrlo do Ministério da Fazenda — 7.0 an-
dar — sala 711).

Tnspofor XV da Divisão do Ensino Bi-
riinrtnrlo, do M. E. 8. — P. H. 453 —
As Partes II e III, realizadas no Distrito
F-deral. serão Identlflcadns hoje, dia 21,
f\% 13 horas, no posto de Tnsnrlcoeu dn
D. P. (Edifício dn Ministério d« Fairenda
-- andar terreol.

Proferir adjunto XV (Trabalhos ma-
nunls dn Instituto Naclnnal de Surdos-
Mudos, do M. E. S. — P. H. I1B — A
Part" T será Identificaria hoje. dia 21, fts
13 horns. po Posto de TnscrlçÓM da D.
S. «Erilflrlo do Ministério da Fazenda
— andar térreo).

rroTes^nr adjunto XV Cljlnfruaprem) do
Instituto Nacional de 8urdos-Mudos, rio
M. E. 8. — P. H. 1.000 — A Parte I
*era Identificada amanha, dia 22, aa 13
horas, na Ferç?o de Provas do D* 0.
Edifício do M!nl«terlo da Fnzenda — 7.o
ppHpr — sala 7111.

Os r.andidnfo1; trrfto vista das provas,
logo a sesulr. mediante prova da Menti-
dade.

FARMACIAS DE~
PLANTÃO

Estfto rie plantAn, hoje, as geffulntcft
farmácias :

NOTICIAS PA
Atos do diretor: dispensas, licenças e requerimen-

tos despachados — Aposentadoria e chamada
para inspeção de saude

L. dn Carioca 10
L. da Carioca 12
V. Rio Branco SI1'

Matoso 47
Cmte. Mauritl 90

M. Coelho 73
Had. Loho 1
Had. Lobo 4.11
Catumhl 67

Estaclo de Sá 71
Itapirú 17S
Catete 245

Laranjeiras 'ií1
M. Abrantes 213

Áurea .10
Alice 7-a

S. J. Batista 14

;J„ 4U>USSi&
Vias urtnarlns e suas complica-
«¦fies Hemorróttias e doenças ann-
letais nas 8 ãs 18 lioras, RUA
SENADOR DANTAS, 85 - sobrado,

Tel. : 22-6855

CSievroSet 1841
Com ga-soçento General Motors,
80.000 quilômetros, forrado a cou-
ro, luxuosamente. Preço: CrS
40.000,00. Informações pelo te-
lefone : 22-5025.~MAQU1NISTA~

E. F. C. B.
BONF.T RECLAME r|l CALÃO

CRS JO, 00

Só na Fábrica
AV. MARECnAL FLORIANO. MS
Próximo à F.staçSo n. Tedro II.

J. Botânico 897
Vol, Pátria 244Passagem 02
A. A. Paiva 102-n
M. Cantuaria lns
Av. P. Isabel B0
Av. Atlântica 374
Av, Cop. 209
Av. Cop. 498

-Montenegro 129-'n
J. Castllhos IS-c
Vise. Pirajá 823

S. L. Gonz.iRa 152
S. L. Gonzaga fi77
S. CrlstovSo 566
S. Cristóvão 1.233

Bela 591
Gcn. Padllha 47

C. Bonfim .im
C. Bonfim 879
S. F. Xavier ,i
B. Mesquita 1.038
B. Mesquita 758
Av. 28 Set. 314
Av. 28 Set. 236
B. B. Ret. 704-b
S. F. Xavier 268
Ana Ner! 2.07H-a
B. B. Retiro 370
Eng. Dentro 104
D. Romana 58
A. Carneiro 60
Alv. Miranda 38

J. dos Heis 525-b
J. Bonifácio 593
A. Ca!rè .149

Gnlaz 234
AquldabS 355-a
Vaz Toledo 412
Sousa Barros 195
Av. J. Rlb. 263
B. B. Retiro 31-a
B. B. Hetiro 31-b
Av. Sub. 9.441-h
Av. Sub. 10.250
Av. A. Clube 4023
Pça. Pérolas 126Maria Passos 86E. V. Carv. 393E. M. Felix 729E. M. Felix 504
E. M. Rangel 847
C. Machado 1.034
C. Machado 1.506
C. Machado 1.480

Slrlci 62-1)
E. M. Rangel 60

Divisória 92
N. Gouveia 5
E. M. Rangel 173
Maria Freitas 21
Pça. Navôes Bi
Barreiros 152

C. de Moraia 560
Uianos 897
Uranos 1.385

Pça. Progresso 20
F. Nunes 573
Est. P. Velho 88
Av. A. Nav. 45
Venlna 53-a

L. Júnior 1.976
Av. N. York 153
Av. G. Dantas 657
C. Benlclo 1.998
Av. C. Vasc. 161
E. Sta. Cruz 499
E. S. P. Ale. 5
Est. Nazaré 730
Aug. Vasc. 20
F. Cardoso 27
L. Moura 66

DISFENSAS

Foram dispensados dos serviços da
Estrada S-br.s:iáo Rodrigues TosWS,
oficial diarista, e Manuel Borges, í.s-
cal.

LICENÇAS

Foiam comedidas as seguintes 11-
cenças; — Adelino da Silva, Ângelo
Raggio, Antônio Valdemiro, Armando
KfT.'cixi;ra,. Ari Brasil Correia, Alugas-
mim Ferreira Granja, Bclcker Saro,nha
Teixeira, Benedito de Sousa Silva.
Braz de Aimcida Monteiro, Caio Josc
Mariano, Carlos Mola, Claudionor da
Bllva Cru-, elelia de Figueiredo Mn-

reira, Concesso Marcai, Darc. Cícero
de Miranda, Elir Jo.s*é dos Sanlos,
Geraldo de Almeida, Geraldo Marques
do Nascimento, Henrique Costa, Ho-
racio Eduardo da Silva, João Ama-
ral, Joáo Delflno Coelho, Jofto Fer-
reira Braga, João Noveüno, Joaquim
Manuel, José de Andrade Gomes, José
Carlos de Araújo Filho, José Gonçal-
ves de Oliveira Filho, José Maria de
Castro, José Raimundo Nonato, Juiio
Evangelista da Silva, Lindoval de Oll-
velra Macedo, Manuel Bernardo Gon-

çalvps, Mario Pinto Bulhões, Odonco
da Rocha, Oscar França Xavier, Pe-
dro Hipólito Pereira, Pedro Rosa, Pe-
dro Teixeira da Mota, Primo dos San-
tos, Rodolio Nunan, Rubens Fran-
cisco dos Santos, Salvador Alves Pe-
reira, Sebastião Alexandre Martins,
Sebastião Baiano, Sebastião Julião de
Lima, Sebastião Mattas, Sebastião de
Sousa Lima, Sigmond Franclscuí Gus-
tavus, Tup, Simíres Vieira, Valdemar
José Ribeiro, Valfrido Coelho, Valter
Brasillense Ferreira da Silva, Alvarino
Vieira Gomes, Anlonin Mendes da
Costa, Aparicio dos Santos, Artur Go-
mes de Paula Júnior, Ataide dos Reis,
Avelino da Silva Ferraz, Benedito de
Paulo Narciso, Blanor Vieira, Braz
Coelho do Amorim, Camilo da Concei-
ção Faria, Cristóvão Colombo de Melo
Matos, Clomy Bittencourt, Dalva Viet-
ra Barbosa, Djalma de Oliveira, Gal-
dino Angélico Barbosa, Geraldo Anto-
nio, Geraldo da Silva Prado, Henri-
que Pereira, Ivan Fonseca, Jofto Antu-
nes Pedrosa, Joã0 Ferreira, Joào Ne-
pomueeno da Silva, Jofto Raimundo
Goulart, José nc Almeida Machado,
José Atividade rios Santos, José Gerar-
do, José Jerônimo Ferreira, José Mo-
reira Lessa, José d* Sllva Fonseca,
Leonaldo Galdino de Sousa, Lirlo dos
Santos, Manuel Galdino, Mozart, Mon-
telro de Albuquerque, Orlando Fran-
cisco da Sllva, Pedro Alves dos San-
tos, Pedr0 Maurício de Sousa, Pedro
Rufino de Carvalho, Plínio Correia,
Renato Soares Dutra, Romildes Gomes
do Nascimento, Rubens Simões de Al-
meida, Samaritana de Barros Horizon-
te Brasil, Sebastifto Alves Pereira, So-
bastião José da Silva, Sebastião Mar-
tlns d'ô Sousa, Sebastião Pereira, Ser-
glo Dainto, Silvio Gomes, Vicente Bo-
niíacio, Valdemar Ribeiro, Valmlr Ba-
tista dos Santos e Valter Chamusca.

REQUERIMENTOS
"Deferido, em faço da lnformaç&o do

SRP-1" Íol o despacho que esta dlre-
toria proferiu nos requerimentos dos
empregados abaixo Indicados que so-
licitaram reduçfio de fiança para Cr$
2.000,00:

Aurio Rosa — AG "IX"; Deusdedlt
Rodrigues dos Santos — AG "VIII";

Francisco Salei Monteiro dos Santos
GAT-2.»; Honorio Joaquim Camargo

AG "IX"; Gil da Silva Franco —
 GAT "VI"; Jofto Batista de As»t_

Silva — AG "IX"; José Nogueira Pra-
do — AQ "IX"; Jorge Leite Machado

AG "IX"; Juraci Canejo Bastos —
AQ-5.a; Marcellno Gomes Ferreira Ti-
lho — AG "IX"; Maria do Amparo
Leite — GAT; Mario Davi da Silve.

AG "IX"; Naasson da Silva Dlniz
AM "VII"; Osvaldo Padllha Hora-

olo Silva — AO "IX"; Osvaldo Soa-
res da Sllva — AG "IX"; Sebastião
Justlno — GAT "VI"; Dermeval An-
tonlo da Sllva — AO "IX"; Moacir
de Paula Santiago — AG "IX".

"Concedo, nos termos da letra "b"

do artigo 181, do decreto-lei 1.713,
de 28 de outubro de 1939'", foi o des-
pac.ho exarado por esta Diretoria nos
requerimentos dos empregados abaixo
que solicitaram 8 dias de abono como
nojo: Aldemíro Roque — GM "V"; Al-
varo da fálva Brito Filho — AE "VII";

Valdemirt? Alves da Sllva — DH "G".

A diretoria proferiu o seguinte des-

pacho — "Dè-;e baixa e certifique-
se", nos requerimentos dos emprega-
dos adiante indicados que solicitaram
baixa de fiança e, bem assim, o for-
necimento ria respectiva certidão:
Benedito Alves Bittencourt — GT "G' ,
João da Silva Mota — AG "IX"; Ma-
nuel Duarte Magnlhães Cruz — AG
"IX", e Manuel ferreira Sales
AG "X".

Foram ainda despachados os segulvt-
tes: Álvar0 Sousn de Araujo — VE
"VI" — Autorizo a permissão rie nu-
sencia, por 10 dias; Amarilio Monteiro
da S.lva — PO "F" - Concedo; Be-
nprlítn Fprrnirn Frnirp — O "1" —
Justlfique-sc a falta; Enedina de Sou-
sa Ramos Ragone — PE "V" — Pel-
mit0 a ausência por 10 dias: Game-
rando Joaquim Ferreira — TM-4.» —
Retifique-se o nome; GastÃo de Al-
meida Pcniche — PO "F" — Recon-
sidero o despacho; José Maria Teixei-
ra Feijó — AO-12,00 — Permito a
ausência; Luiz Álvaro Dutra Câmara

Est. de Engenharia — Permito a
ausência; Washington Teotonlo da Ro-
cha — AE "VIU" — Aguarde opor-
Umidade; Cftndlrio Gomes ria Sllva
Neto — AT-l.a — Indeferido; Serafina
Conceição Sousa — PO "F" — ln-
deferido.

APOSENTADORIA

O presidente da Caixa de Aposen-
tadoria e Pü-nsóos dos Ferroviários da
Central do Brasil resolveu conceder
a apnsentndoria, a partir de 1' do
corrente, ao GM "VII" — Alfredo
Machado Soares, matricula 404.586,
nos termos do parãgrafo 2.° do arti-
go 26 do decreto 20.465, de 1931.

CHAMADA PARA INSPEÇÃO DE
SAUDE

Dewrfto comparecer à Caixa de Apo-
sentadorla e Pensões dos Ferroviários
dn Central do Brasil, afim de se sub-
meterem a exame médico, os seguin-
tes servidores: no dia 6 de dezembro
de 1944 — Galdino Ferreira — AO-
1 a do 8.° Deposito; Manuel de Sou-
sa Gomes — MR "XIII", da 4.a IFL;
Teofilo Ferreira da Silva — AR, da
l.a IVT; Geraldo de SA — TM "V",

da 1.» IT: José de Pinho Filho — MN
"I" da 8.a IVT. No dia 8 — Ma-
nurt Luiz de Sousa — GM, da 5.a
IT; Ernesto José da Costa — AG-1.»
dn l.« IT; Blanor Vieira — TM, da
5.a ILT; José Dias — TM — Sete
Lagoas; Delfino Conceição da Costa

AR, de Marítima; Armando Dloge-
nes Baeta — R, de Corinto.

Encerrou-se o 4.° Con-
gresso de Brasiliclacle
Encerrou-;,e ante-ontem, no Palácio

Tiradentes, o 4.° Congrer-so de Bra-
s lidade. A cerimonia, que foi pr.'Sidion
pelo profes-or Oton da Silva e Sousa,
foi iniciada com o Hino Nacional e>;e-
cutado prla banda de Fuzileiros Na-
vais, spRuindo-õe a oração do prof ps-
sor Oton ria Silva e Sousa que trans-
mítlü á assistência as saudações dn
diretoria rio 4.° Congres-o de Brasi-
lidade. Em seguida, passou a falar
sobre os trabalhos realizados pelos
congressistas desta capital e do inte-
rior cio pai* cm prol da nacionalidade
c da unidade da Pátria.

O trabalho que havia sido relatado
pelo saudoso professor Jónatas Ser-
raio, sob o t.lMlo "Unidade Histórica",
jOI lido pelo escritor Oton Costa, pie-
.-idrníe da Ai ademia Carioca de Letras,
e o professei Jo:é Vltcr-nó disserteu
sobre a "Unirie.de Patriótica",

En-errando a solenidade, o proles-
sor Oton da Silva c Sousa, como hn-
mrnngrm ã Bandeira Nacional, scii-
citou drr alunas presuntos qur entoar,
í^m o H no â Bandeira, d" autoriB
de Olavo Bilac e maestro Francisco
Brnga.
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AMANHA
às IS taas m Bipodronte iã Gávea, ™
feün de ps©dis]l®s ãã tana d® 1948

Exposição de Pofros notável pe!õ
qualidade e pela quantidade

EsttE&da fcajBfsssada ao público pel®

1

Alfaiate Voronoff
Faz tio ld'iio velho novo virando
pelo avesso. Também cor.sertn
reforma roupas. Executa costu-
niesi rie enslniira e brim a feltlo
RUA DA ALFÂNDEGA N." 2R0 —

SOR. — TEL. 43-8338. I 

portão da tribuna «
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LIVRARIA ALVES íl"".--"
dêmlcos. Rua do Ouvidor, n.° 164.

Ninguém
PAZ A BAPSA £M
ALFAIATE.:.-

Antigamente levava-se na «rabeca
e nfto era embrulhado! t Agora,
o símbolo da elegância ô, com-
prar camisas rua caaa que só ven-
do camisas, com vários tamanhos

de mangas !!!...

SILVA GOMES
31 — ANDRADAS — 31

Única no gênero!!!...

Você Sofre

A N T ll N A
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CÁTUABA
'ÍONfCO:NERYINO. '

VcfÂice -precoce,

TVtí^iAJoio:

Afeccôe
Da Pele?

Quantas vezes V. Bofre de cocelras
horrívelB, nrdíires constantes, erupções
de eezema e desespera por nüo encontrar
alivio. Entretanto, numa clinica do pele de
um Brande hospital, íoi descoberto um
novo tratamento cientifico: o empreco
de BELZEMA, que é uma nova forma
de pomnda, nAo Rordiirnsa, que penetra
Imcdlatnmonte nà pele, comhntendo as
eezematides, psioriasiP. erupções, ver-
melhidfieR, cocelras e outras afecções

bIlZEMA ]a aliviou ns mais rebeldes
erupções da pele em pouco tempo, mui-
tas vezes oro moléstias JA bem antigas.
BELZEMA lnl aplicada, an cocelras ces-
saram Imediatamente e n pele tornou-se
limpa e nova. BELZEMA nAo mancha l
oupa o nfio reauer ataduras. Nfio *

visível nem sentida, quando aplicada.
Uso BELZEMA hoje e veja oomo V. sen.
Ura alivio. Continue a usar BELZEMA
ate sua pele lornar-se macia e limpa.

BELZEMA

Reservistas chamado»
Dev-em comparecer, com a máxima

urgência, à. S.a Secção, Balcão 4, da
l.a Clrcunscriçao de Recrutamento,
deve.ndo procurar o sargento Boaner-
ges, acompanhados dos seus certifica-
dos de reservistas e duas lotograllab,
afim da regularizarem suas situaçctta
militares, os segu.ntes reservistas —

Nautler Moura de Sousa, Jovito Mar-
cclino dos Santos, Pedro José Henrl-
que, Nelson Vieira Branco, José Ro-
drigues dos Santos, Manuel Gonçalves
Carvalho, Claudlr Andrade, José Al-
ves, Odolco Alexandre dos Santos,
Lourlval Nazaré dos Passos, José Ber-
nardo, José Nascimento, José de Frei-
tas, Jofto Romão de Sousa, Sebnstião
d9 Jesus, Gracinno Francisco e Odalmo
Carvalho Lima.

Associação das Donas
de Casa

A Associação das Donas de Casa avl-
sa aos interessados que, hoje, das I)
às 16 horas, no Posto n. 2 da Co-
missão Executiva do Leite, na Espia-
nada do Castelo, será (elta a entrega
das tlchas para « dlstribuiçfto de leito
às pessoas já inscritas naquele posto.

Um donativo entregue
ao Abrigo do Cristo

Redentor
Mediante recibo firmado p*in sr. Ra-

facl Levj Miranda, provedor do Fun-
daçao Abrigo üo Cristo R.-dcntor. a
gerencia do DI/UtTO DE NOTICIAS fez
entrega àquela Instltulçào ria impor-
tanrla de 500 cruzeiíos. doada pelos
opernrlo» c funcionários da 13.a I.V.
da Centrnl do Brasil, conforme notl-
ciamos n0 dia .9 de outubro passado.

"Genebra tie a paz
Do sr. Hello Loho Alonso Bandeira

rie Melo. membro da Comisnílo Brnn'.-
Mr» de Coornr-nçno Intelectual, rece-
bemos com o titulo acima, um estutlo
sohre •« Instituições nfto pnllttras de
nenrbra e os planos d* paz.

I TRBUNFOS DO ESPÍRITO HUMANO J
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RUI BARBOSA
nasceu na Cidade do Salvador - Bahia-
a 5 de Noiembrn de 18UG e jaleceu em Pe-
tropolis - ho dia i dt Março de 1923.

A 
história das nações pode ser bem assimilada, pelo
estudo dos feitos dos seus filhos mais notáveis. São

eles, realmente, os que, com sua inteligência, sua cultura
e seus ideais conseqüentes e proporcionais às idéias bási-
cas de Deus, da humanidade, da pátria e da família, aa
conduzem, embora, muitas vezes, penosamente, pela senda
do aperfeiçoamento, cristalizando, mesmo, os vários ciclos
de sua formação moral e material. A história do Brasil,

por isso, marcará, sem dúvida alguma, em páginas massiças,
a refulgente época de Rui Barbosa, pois foi cie quem,
melhor do que ninguém, nos provou o incomensurável
poder da inteligência esclarecida pela cultura superior e
escudada no direito e na justiça, a elevar, universalmente,
o próprio conceito da nossa nacionalidade; foi êle quem,
com mais desassômbro, corrigiu erros, apontou o caminho
da verdadeira política e, pelos seus exemplos edificantes,
educou a mocidade brasileira, para a defesa da justiça,
na ordem interna e internacional; foi quem nos ensinou,
experimentalmente, com sua inesquecível atuação em Haia,
que ela -.a justiça - pode emudecer a arrogância de po-
tentados e permitir que, no concerto das grandes potências,
seja ouvida e respeitada a voz de uma nação desarmada;
foi êle, enfim, quem, deste continente da liberdade, lançou
a bendita semente qne, ainda um dia, fará desaparecer
da terra o tão terrível quão repugnante "direito do mais
forte" ! E foi por isso, também, que "A PATRIARCA",
nascida da vontade de brasileiros que podem e querem
honrar os ensinamentos de Rui Barbosa, adotou o lema da
"subordinar os interesses particulares aos da coletividade".
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COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SEDE EM SAO PAULO:
Prédio Martinclli, 20."- anfl.

Telefone 3-4157
Caixa Postal, 20T-A

êP
SUCURSAL NO RIOt

Av. Presidente Wilson, 30*
7." andar - Telefone 22-7150

Caixa Postal, 2034

Endereço Tclepráfico ! "A PATRIARCA"

ROUBO * AUTOMÓVEIS * ACIDENTES PESSOAIS
FOGO • TRANSPORTES * RESPONSABILIDADE CIVIL

, 
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COLÉGIO PEDRO II
(Externato)

EXAMES PARA OS CANDIDATOS SU-

JEITOS AO DISPOSTO NO
ARTIGO Dl

A secretaria do Colégio Pedro II,

Externato, recebera, dos próprios can.-

lüdatos as inscrições para os exame.*
de que trata o artigo 91 do decreto-
lei n. 4.3441 de 9-4—942, desde ama-

nhâ até o dia 11 de dezembro pro-
ximó, ás 15.30 horas.

Os candidatos deverão juntar cer-
- tidao de ldaüe, provando que tem 19

anos ou que os completará até o dia

30 de Junho do próximo ano.
E' Indispensável também a apre.

«entaçáo da carteira de identidade,
íornecida pela policia ou pelo Mlnis-
terio da Guerra. As matérias exigidas
Eerão as seguintes : português, latim,
Irancês, Inglês e matemática, discl-

plinas a que estfto sujeitos a prestar
provas escritas e orais. As provas es-

critas, com o grau inferior a tre»,
terão caráter illmlnatórios nas respcc-
tlvas disciplinas.

Serfio somente orais as provas so-

br» : ciências físicas e naturais, hls-
torla geral e do Brasil e também a

de geografia geral e do Brasil. Ha-
verá prova grafica dc desenho. O»
exames regcr-se-ao pelo disposto na

portaria n. 387, de 17 do agosto ulti-

Cio, do Ministério da Educação.
Na secretaria do Colégio, Já estão

sendo fornecidos os Impressos pura
tais exames. Cada candidato devera
sssinar o termo da inscrição corres-

pondente para que possa ser admitido
ao pagamento das devidas taxas e aos

.xames que terão inicio no referido
Bjôs de dezembro.

Cursos de ferias no
quilômetro 47

O Aprendizado Agrícola "Ildcfonso

Bimões Lopes", no quríómetro 47 da
estrada Rlo'-São Paulo, a poucos qui-
lômetros de Campo Grande, está ofe-
recendo matrícula para cursos do
adaptação de horticultura, avlcullura,
apicultura e serleloultura, a pessoas
que tenham nivel cultural igual ou su-

perlor ao 4.° ano glnaslal, dando pre-
ferencla às professoras normallstiis ou
de curso secundário. Pura as inseri-
ções, que terminarão no <"a 30 do
corrente, terão os Interessados Infor-
mações na 2." Secção da Superlnlen-
dencia do Ensino Agr.cola e Velerina-
rio, do Ministério da Agricultura.

As aulas serão iniciadas no começo
de dezembro, com tolerância de faltas

para alguns desses cursos até o dia
15 do referido més.

O Aprendizado dará hospedagem
gratuita a todos quantos freqüentarem
ccu.i cursos.

.

I ..

es
mis e cientificas

SOCIEDADE BRASILEIRA DE¦1-URA INGLESA — Hoje;.
20.30 — "Practice Play Readlng",
sob a direção da srta. Doreen Doris
Woodward.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS
UNIDOS — Hoje — As 17.30. suxta
aula do curso de extensão uni-
versltaria sobre: "Orientação eriu-
cacional", pela professora Araci
Muniz Freire. Será lí.-atado o tema:"A orientação e os problemas de
saúde e de aproveitamento das
horas de lazer".

INSTITUTO BRASILEIRO DE
CULTURA — Haverá reunião do
Instituto Brasileiro de cultura,
— Hoje; às dezessete horas,
no salão nobre do Liceu Lltern,vio
Português, h rua Senador Dan-
ias n. 118. Ordem do dia: Elogio
do Silva Jardim pelo professor
Hugo Laercio rie Barros o palestra

do tíir. Valfredo Machado sobre
"A 

gíria".

INSTITUTO DOS A D VO-
GADOS — II o .1 e, reunlr-sc-A
na sola cia Biblioteca, às 15
horas, o Conselho Dlretcu do Ins-
iituto tía Ordem dns Advogados
Brasileiros, composto rios pre.-iitíen-
les ou respectivos representantes
dos Institutos estaduais filiados,

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
FILOSOFIA — As 17 horas de quin-
ta-feira próxima. 23. (reunir-se-á
essa sociedade, à praça da Repú-
blica n. 54. l.o andar. A proles-
íorn d. Uva Tavares de Oliveira
farrt uma conferência sobro o
tema "Psicologia da felicidade".
Entraria f.ranca.

CLUBE D_E ENGENHARIA —
Realíza-se hoje, dia 21, n
sess&o ordinária do Conselho Di-
retor, para tratar de assuntos de
Interesse geral do clube.

SOCIEDADE DE MEDICINA E
C I n U R G I A DO RIO DE JA-
NEIHO — Reune-se hoje, as
21 horas, com a seguinte ordem
do dia:

Primeira parte — Asse .y ila ge-
ral iprtvoeiira jonvocaçí. , para
Julgamento da proposta do pr-ifcq-
sor Lucas Mollna, no Lima, oaifc
soein honorário.

Segunda parle — C&municaçõía:
Dr Hélio silva — ¦'Investigações
de paternidade" — "Retrato fa-
lado", de Bcrtlilon. — De, Ame-
rico Velório — "O problema clnir-
gico da próstata".

ROTARY CLUBE — Presidido
pelo cir. Paulo Martins, l.o vice-
presidente, reuniu-se o Botai y
Clube, tendo comparecido, como
convidado cie honra, o Jornalista
Mnrlo Magalhães, diretor cio "Cor-
reio da Noite". Saudando o homo-
nageado, falou o rotnriaho nonato
Campos. A seguir, o dr. Manuel
Ferreira Guimarães falou sobre"Comercio, fator de progresso".
U.sou, ainda, da palavra o cir. José
Mariano, abordando aspectos cia
vida do Quintino Bocaiúva, gran-
dc batalhador da causa abolido-
nista.

ACADEMIA BRASILEIftA DE
MEDICINA MILITAR - TU-aUzar-
se-á, amanhã, ás 20.311 hora-, a
sessão solene da Academia Bra&i-
loira de Medicina Militar, presi-
diria polo coronel dr. Florcncio de
Abreu, afim de recepcionar seus
novos membros honorários, os pro-
fessores Manuel Claudia da Mota
Maia e Osvaldo de Almeida Casto,
que serão saudados, respectivamen-
te, pelos professores Abel C"3 Oll-
velra c tenente farmacêutico Ge-
rardo Majella Bijos. A entrada
é franen.

STANDARD PHONIC Ú1UI..L
CLUB — Na última reunião dessu
clube a professora LouLse Slnter
foz aua anunciada palestra t-olttâ
a divisSo das palavras inglesas em
Sílabas, assunto quo muito Ct-s-
pertou o interesse dos estudantes
da Ungua Inglesa. A seguir, sr.
Álvaro de Melo Bittencourt pre-
moveu uma festa cívica d propó-
sito do "Dia da Bandeira". Nossa
festa, tomaram parte os 43S01Í&»
dos do "duty jíroup", tendo (alado
03 srs. Alcides F. Costa, repre-
sentando o trabalhador do campo;
P. Chagas, O operário; Alfredo S.
Costa, (i soldado; Ari Guunarfus
de Almeida, o marinheiro, lustino
S. Costa, o aviador, e Eth \';r>i;a,
a mu*her brasileira. As sna-i Jn-
lia Pinui Nogueira, Norma Piorílo
c Lucila Galvão Batista, empti-
nhondo flAimulas dnu Nações Uni-
das, abrilhantaram a festa tía noa-
sa bandeira.

TERTÚLIA GEOGRÁFICA SE-
MANAL — A professora Mariar.
Tlomno iniciará na tertúlia dc-
hoje o estudo cia excursão recente-
mente realizada a Guaralingucta •
Angra dos Reis. Na reunião do.-ta
tarde, quo r.erà realizada, como ao
costume, às 17 horas, na sede 'lo
Conselho Nai-ion.-l de Geografia
Praça Getulio Vargas, 14 - .">/> nn-
dar, serft focalizado o trecho Guri-
ratlnguetá - Cunha - Parati. A cn-
trada é franqueada aos interessa-
dos e permitido o debate sobre
o tema.

Promoção e conclusão de curso primário
Instruções' gerais para os exames 

®

I .
diretor do Dspartamento de Educaç&o

Primaria, expediu as seguintes instru-
çíics gerais para os exames de promoçfto
e conclusão de curso primário, de açor-
do com o disposto no Capitulo VIII, do
Regulamento do Ensino Primário.

Os exames se processarfio em cada dls-
trito educacional, nos próprios eiitabèle-
cimenta! de ensino, obedecendo ao seguia-
te plano:

DAS PROVAS

— O exame de promoçSo da 1.* se-
rie constar* de: 1) Prova oral de Lei-
tura. eliminatória: 2) Prova escrita de
Linguagem, nhrangendo n) — Copia, b) —
Ditado — organizado com palavras tipo,
c) — Formação dc sentenças: 3) Prova
escrita de Mntr-mrttica. eliminatória, abrnn-
gendo nl — Calculou — apresentados irrA-
tlcámente: bl — Problemas — apresen-
Indos oralmente: 4) Provn escrita do Co-
tihcMm^ntns Hernif?. onclobnndo qijpRtfies
de Geografia. Hlr.lcrln do Brasil • Oleh-
clns Fí^icns c Naturais, ronstnnrio cie res-
postas a pi-rgunln» apresentadas, ornl-
menle. pelo prof. II — O exume de pro-
moçüo da 3." serie constar* de 1) Prova
rscrltn cie Linguagem, ellminntorln, nhrnn-
gendo ai — Ditado; b) — Redncnn rie
sentenças; 2) Provn rscrits de Matem ft-
tlca, ellminntorln. ennstnnrio dn n) —
OfHrulnr, bl — Problema»: 3) Prova e.«-
brita de Conhpclirnntoíi Gerftls, rnulobnnrio
nue-lrtr- de neosrnfln. Historia cio Jlrnsll,
e Cicnrlnit Flslrni e Naturais, ronstnnclo
de respostas a porpuntas tipresentadai?
nrnlniPtitc, pnlo professor; 4) Prova oral
dr» Lelttirosi visando o mernnlpmo, » cnm-
pr"pei.s(Io o nnçfles dp Grnmrttlcft.

ITT — Oi esnmps d* promoção de 3.*
p 4.a Rorlea eonstaríio do 1) Provn pserí-
tn Mo MniTUaRem, pliminnforia. constituída
dn Ppílaç^io: 2) Provn escrita de Mnte-
rr*^tirn, fllmlnntnrln, nbrnn(?endo n) —
OAlculns, M — Problemas; ^) Provn es-
r^lfn dp ri«or:rnf]n e dp Historia do Brn-
nll. 4), Provn, psr.rltn dr» Cienrins Fislrns
o Nntiirals, SI Prova ornl dp Lplturn. vi-
rnndn n mocanismo, n pxprn^^íio, n com-
pw^nsfio e noefiea de Gromítlca.

TV — O Knm'' de rnnrlusfio de curso
primário constnrfl de 11 Provns esnrltns.
n) ._. de T,infrnr>fTPm, eliminatória, ronstt-
í ti Idn dn Redar^n; bl — dft Matsmfl tlca,
eliminatória, abrangendo rrtlrulon n nro-
blein01:: p1 — de GeoEfrp.flB o dp Tlistnrin
f'n Urnsll; dl — rlp Olenefas Fí^lras e
Naturn1'.. 31 Proves orais: n) — de Lei-
itirn. v'* ati rin n mpenpfnmo, n expro^sfin
n cnnm^rc^^^fío e noçft^s do OramAtiço:
bl — de MntpmiUIea, visando n eníllse
nrnl ',fl nro^lcmas e nutras nn^ftes fun-
rlnni'*n^p't'
rio T1r-"1
Naturais.

— /
dns pçlo
iim, destl
()o-.- f"<prr

dl
—¦ de r'n"rn',T

~~ d? Ciências
¦ ITlKtorln
Plülcn» e

n\ ORGANIZAÇÃO

As "listns de exames V, forneci-
P.E.P.. Ferio de trís tipos:

Hnado rr, registro dos resultnrtn*
rie l.a r 5. a snries. outro

nnrfi oa de 3.a p a a ^orlcs e um terceiro
pn"a ns de íí.a fjprJn,

vr -_ a "Ustn de exames" serft pre-
epnhldn. p"lo professor dn turma, en
l.rí'S vias, de neor''o rom ns Inslruçíles
nro rigiivn-i no verso ,'i mosmn e qnn
drrpf.lo s"1" cuidadosamente observadas,

i-rr — PlgurarSo nn "lísln de exnmes"
Iodos ns nlnnos nr-> enn^tnrem da "ficha
de chamada" do mis de novembro.

VIIT — Ao dhMor rin es|nbe|p,~|mpnln
incumbe: n — Distribuir nns professores
rins turmas ns -petns de exnmes". reee-
blrins rin c!Wjn nintrlt.il, e recolhê-la»,
onprlunnmente, denols d« verificar sn ni
mesmas se encontram devidamente ore-enchidas. 51 — Receber o mnlerlnl pnrns nmrtM e es resneetlvas "Instrncftes es-
peeinis». ripin, |0mnncJo eonliep|mpnto n
providenciando nns- clins ninreidos nni
p-esenles Instruções Gernls. 31 -_ prr).vldencler sobre 11 reme-ssn, ,)nr_ n S(,rtn
distrital, das provas escrllas rie 5.n c 4 a
series, logo apís n rc:il!Wit0 das mes-mns. 4) — Providenciar snh-e n remessa
pnrn n sede distrital, rins "listas de exn-mes". na seguinte ordem: nl ns de 8 ae 4 a serlrs, ]ogo após n renllznçnn dnsprovas escritas e orais, tendo, anotadosnpenas, os graus ohlldns nn provn ornl-1.1 ns de .l.n. 2.a e l.a series, depois rterealizadas tortas ns provns escritas e oraise anolnrins ns respectivas "notas finais"e n inrileaclto rie prnmocSn. 5) _ golI;cllnr nn rhefe do Distrito, providenciasquando verificar ser Insuficiente „ nú-mero rte professores examlnndores r,) „romnr ns necessárias providencias nn sen-Ido de nsseg„rnr o trabalho Individualrie todos os ulunos., bem rnmo, |nr 

' 
,comentar, com ns exnmlnadores, ns prP.-entes Instruções Gerais * ns "instrüçfiea

espeelnlr n„e acompanharão o materialP ra as provns. solicitando, do c^efe d„nislrltn. or esrlnrerlmentns
dlsDnnsnvets,

IX — An che
11 -. Provlden

bros, pnra
demais,

es-
seu"re-

após
re-

das primeiras
exnmes", devida-
ncompanhadás da

presença dos examlnadores, à medida
que se forem iniciando as provas.
5) — As provas escritas de todas as
series serão realizadas em impressos
especiais, com exceçíio da parte de
"redaçSo" de 4.a e 5.» ícrles espe-
ciais, com exceção da parte de "re-

daçüo" de 4.a e 5.a series que será
executada em papel almaço pautado.

diretor do estabelecimento tomará
as riecessarlas providencias para o
fornecimento, a cada aluno de 4.R e
B.a series, de uma folha dupla de
papel almaço, devidamente carimbada.
Providenciará, também, para o for-
neclmento de uma folha a cada aluno
de 3.a serie, destinada ao rascunho
da prova de redaçSo. 6) — O tempo
de duraçSo das provns escritas e
orais será o que figurar nas respcçtl-
vas "instruções especiais". 71 — Nas
pausas dadas entre umn prova e ou-
tra, tais como fornm previstas nas
"instruções especiais!'', os alunns per-
manecerão na.« salas, salvo em casos
excepcionais, a critério dos cxtutll-
nariores. 8) — Os exames orais serão
realizados independentemente do cn-
nheclmento dos resultados das pro-
vas escritas, devendo ser iniciados no
próprio dia 24, de acordo com ns
possibilidades rie cada estabelecimento.
01 — Os exames orais poderão ser
assistidos pelos pais dos alunos ou
por qualquer interessado.

DO JULGAMENTO DAS PROVAS

XI — O Julgamento das provas,
escritas e oral.', obedecerá fts serjuin-
tes normas: 1) — As provas escritas
de 5.tt e 4." series serão apuradas
nas sedes rilslritals e as cie H.a, 2,a e
l.a, nos próprio.-, estabelecimentos onde
se realizarem. 2i — Cada comissão
examlnndora se Incumbirá de todos
os trabalhos relativos ft turma ou
turmas para as quais tiver sido dc-
slghada (aplicação, apuração, revisão,
prova oral, escrituração, etc), de-
vendo, porem, o Julgamento das pro-
vas escrita.s de 4.a e 5.a series ,ser
realizado nn sede distrital. A designa-
çfio especial parn as funções de
"anileador" ou "observador", "apu-
rador" ou "revisor", etc. é da cnm-
petencia do chefe rio distrito que,
entretanto, poderá riclecar ta! atrl-
buição dns diretores de estabeleci-
mento. 3) — As nnlns dns provas rie
promncã.o e rie conclusão de eur.'0
primário variarão cie 0 a 100. 41 — A
"media anual" a que se referem oa
nrts. R.I. nlinen c e 04. do üeguln-
mento dn Ensino Pr'marÍo, será cal-
n:lnda ^p acordo eom as normas ps-
fcabelectrías pela Ordem de Serviço
n. 52, de 7 ri" novembro de 1944, do
diretor do D. K. P. 5i — O registro,
:;a "lis*a de exames", rias notas obti-
das pelos aluno', com a respectiva
ar li rara o de "ne.ros" e^necieis. e a
apurarão da "nota final", rerão fei-
to* rie pporrio eom ns Irtsfrucões eons-
t antes rin verso da ref ar' d a "lista".
61 — Os graus ri" hnbtllt&cfto para
nromnç/ãn p r-nrlusão rio rurso nrí-
mnrlo rerão fvndn-, op«rt.unamèhte,
neto dir"tor d D. E. P. Pnrn o rál-
culo desses trrnus 'errt feito tr"tn-
nctito rVtntíst.fcn, acenas dos resulta*
dns nbtírioq ní* provi rie "rrda^flo"
de 3.ft, 4.fl p 5.a series.

DISPOSIÇÕES FINAIS

XII — Os diretores dos estabeleci-
mentos particulares de ensino solici-
tarfio ao chefe do respectivo dislrito
educacional, ns "listas de exames"
necessárias ao relacionamento dos
alunos ciue desejarem "cr submetido*
aos exames oficiais de conclusão dn
curso primário.

XIII — Os alunos Internados pelfi
Prefeitura em estabelecimentos par-
tlculares serão obrigatória mente sub-
metidos aos mesmos exames de pro-
moção ou conclusfl.0 de curso prl-
mario, em estabelecimento oficial,
devendo os diretora, í-e entrder, para
tal fim, cnm o respectivo chefe do
distrito.

XIV — Os casos omissos nas pre-
sentes "instruções gerais" ou em
qual-quer "instruções especiais" deve-
rão ser encaminhadas, pelos chefes
de distrito, ao nlrctor do D. E. P.

Educação e Cultura

 Mõoitnenio Universitário -

EXAMES ORAIS HO COLÉGIO
amanhã os seguintesRealizam-se

exames orais:

3.» SERIE CIENTIFICA

FILOSOFIA — As fl horas — Alunos
ns.: — 12 — 15 — 139 — 21S — 23S
371 — 481 — 593 — 043.

2.a SEUIE CIENTIFICA

HISTORIA GERAL — ás 88 horas,.
Alunos ns.: -- 33 — 57 — 187 — 2C3
268 — OIWG - 841 — 854 — 042 — lOH.t
1001 (última banca). BIOLOGIA — ás
8 horas. Alunos ns.: — 305 — -'i')7
300 — 354 — llOfl — 927 — 931 — 933
938 — 957 — 976 905 1036.

l.a SERIE CIENTIFICA

HISTORIA GERAL — hs 8 horas.
Alunos ns.: — ,:o:i — 313 — 314 — 315
320 — 329 — 346 — B63 — 96-1. FtSICA

às fi horns. Alunos ns.: — Stfíi
1)44 — 946 — 952 — 14 — 18 — 137
189 — 200 — 200 — 815 — 223 — 230
255 — 272. GEOMETRIA — às 13 ho-
ias. Alunos ns.: — 1 — 5 — 10 — 20
55 — 56 — 74 — 82 — 89 — 82 — 107
160 — 201 — 205. ÁLGEBRA ã. ãs 9
heras. Alunos ns.: — 211 — 233 — 23ti
287 — 319 — 350 — 353 — 389 — 403
441 — 430 — 273 — 201 — 282 — 284.

4.a SERIE GINASIAL

LATIM — ãs 13 horas. Alunos ns.: —
145 — 163 - 184 — 192 — 210 — 317
334 — 342 — 357 — 391 — 415 — 479
497 — 550 — 617 — 800 — 803 — 866.
INGLÊS — ás 13 horns. Alunos ns.: —
144 — 151 — 174 — 190 — 190 — 209
224 — 344 - 404 — 502 — r)06 — 523
533 — 539 - 544 — 603 — 485 — 533.
GEOGRAFIA DO BRASIL — às 13
horns. Alunos ns.: — 856 — 881 — ô', 1
8C — 245 — 249 — 201 — 239 — 403
555 - 556 — 561 — 565 — 576 — 577
600 — 601 - 040 — 053 — 813. HIS-
TORIA DO BRASIL - às 13 horas.
Alunos ns.: — 803 — 878 — 4 — 101
158 — 166 - 256 — 262 — 264 — 203
295 — 324 — 325 — 3.10 — 331 — 337
338 — 351 - 384 — 609.

3.a SERIE GINASIAL

LATIM — iis II horns. Alunns ns.:
120 — 125 - 146 — 172 — 191 — 202
217 — 242 - 2.-.I) — 2,1.'i — 2;l7 — i;.i
387 - 427 - 428 — 421) — 4:>1 — 51S
557 - 594 - 622. PORTUGUÊS — ns
13 hs. Alunos ns.l — 025 — 628 — 630
651 — 662 — 657 — 700 — 701 — 703
750 — 773 — 816 6— 839 — 845 — 851
855 — 36 — 41 — 67. GEOGRAFIA DO
BRASIL — às 8 horas. Alunos ns.: —

70 — 102 —
128 - 130 —
27U — 308 —

FRANCÊS - à:
697 — 098 —

738 - 739 —
825 - 118 — 183 —
643, MATEMÁTICA
Alunos ns.: — 173 —
438 — 472 — 542 —

69
126

302.

721.1

113 — 115 — 123
170 — 207 — 212
313 — 800 — SSI

; íl horas. Alunos
704 — 712 — 718
785 — 810 — 619
347 — 339 — 412
— às 13 horas.
218 — 375 — 399

547 — 566 — 6626
657 — 679 — 637 — 638 — 465. CIEN-
CIAS NATURAIS — às 8 horas. Alu-
I10S ns..: — 304 — 421 — 426 - 442
450 — 545 — 500 — 605 — 608 — 618
759 — 761 — 35 — 39 — 59. CIÊNCIAS
NATURAIS — às 12 horns ns.: — Alu-
nos nn.: — 00 — 150 — 180 — 195
."•73 — 379 — 406 — 404 — 489 — 501
6612 — 641 — 671 — 689 — 690.

2.a SERIE GINASIAL

PORTUGUÊS — às 13 horas. Alunos
ns.: — 753 — 702 — 798 — 801 — 820
824 — 928 — 970 — 1140 — 1165 — 1173
129 — 131 — 147 — 155 — 162 — 183
199 — 1114. FRANCÊS — às 13 horas.
Alunos ns.: — 574 — 583 — 595 — 600
664 — 665 — 670 — 710 — 725 — 783
792 — 804 — 817 — 853 — 865 — 869

— às horas.
228 — 239 — 246

425 — 509 — 510
694.

| 873. MATEMÁTICA
Alunos ns.: — 221 -
248 — 322 — 363 -
551 — 592 — 629 -

1,3 SERIE GINASIAL

PORTUGUÊS — às 8 horas. Alunos
r.s ¦ — 897 — 912 — 940 — 049 — 1020
1047 — 1054 - 1065 - 1077 - 1092
1156 - 1169 — 1170 - 1.020 - 1027
1028 — 1030 — 1034 - 1035 — 1039.
FRANCÊS — às 3 horas. Alunos ns.: -

7 _: ii — 17 -- 1110 — tl'3
1116 - 1132 — 1172 -- 1055 - 1056
1057 — 1058 — 1060 - 1062 - 1072
1.074 — 1075 — 1070 - 1126. FRAN-
CÊS — às 13 horas. Alunos ns.: —

1079 — 108) ;— 1003 — 1153 — 1154
1171 - 1172 - 10U2 - 1014 — 1034
1088 — 1.0114 — 1107 - 1109 — 1114
1117 -- 111.8 — 1122 — 1123 — U24
1125. MATEMÁTICA — às 8 horas.
Alunos ns.: — 9 34 — 43 — 45
Ul — 119 — 165 — 175 — 170 — 219

Cursos de Direito Comparado e internacional
O prazo para as matrículas e o inicio dos

cursos, em Havana

235 — 252 — 334 — 443
MATICA — às 13 horas

6 — 505
707 — 870
1124 — 968
GEOGRAFIA
Alunos ns.:

654 — 674
781 — 1042

1067 — 1058

MATE-
Alunos ns.: —

„ 044 — 752 — 705
_ 004 - 903 — 916

1001 - 1008 — 1080.
GERAL — às 13 horas.

1161 — 1108 — 109
695 - 771 — 772
1049 — 1054 — 1068
1071 — 1087 — 1090.

Exposições
GALERIA BERt.ARDt.lU, — l>cr-

manente. — No Museu N. da Bi-
Ias Artes.

LVC1LIO DE ALBUQUERQUE. —
Permanente. — Rua R-.beíto de Al-
ineitia n.' 22.

HUGO BENEÜF.TT1.
nobre tio Palace Hotel.

No salão

EXPOSIÇÃO OE LEQUES. —
Acha-se em organização no Museu
Nacional rie Belas Artes a exposi-
ção cie leques artísticos. A diretoria
do Museu espera dos colecionadores
interessados sua preciosa colabora-
ção neste sentido, -jisto como pela
primeira rez se terá oportunidade
de apreciar tão variado número de
tênues, dc riircrsas. épocas e proce-
dciicias.

EL1ANA BANDERET. — Na sede
do Instituto de Arquilclos do Bra-
iii, â praça Floriano n." 1, primei-
r0 andar.

GILBERTO
Na A. B. I.

TROMPOWSKY. —

HEITOR DE PINHO. — Serei
Inaugurada no dia 1." dc dezembro
próximo, às 17 horas, no salão no-
bre do Palace Hotel, uma inleressan-
te exposição de pintura do conheci-
do artista Heitor de Pinho, que se
apresentará com numerosos traba.
íhos originais. *

"O RIO DE JANEIRO ATRAVr.S
DA PINTURA". — Inaugurou-se,
ontem, na Associação Cristã dc Mo-
ços. *

MARTIIA LOUTSC1I. — luauçin-
rou-se, ontem, na Gali+ia Arkanasu,
ii rua Senador Dantas n.° 55, prl-
melro andar.

h Academia Interamerlcana de Dl-
reito Comparado e Internacional, com
sede no "Colégio de Abogados de ia
Habana" Cuba, órgão criado em 1941,
na I Conferência Intcramericana de

Advogados, tendo tido sua organização
aprovada na III Conferência do Me-
xico, em agosto último, dará, breve-
mente, inicio nos cursos de Direito
Comparado e Internacional, bem co-
mo promoverá reuniões dc Mesa Re-
donda, cm que se farão representar
as instituições americanas Interessa-
rias, com o objetivo de debater pro-
blemas de interesse geral das Amérl-
cas.

As matrículas para os referidos
cursos podem ser feitas na sede da

Grêmio Cultural de
Idealismo

O Grêmio Cultural de Idealismo
dedicou sua sessào de domingo, 19,
às comemorações da Bandeira.

Eçtas tiveram inicio com o hastea-
mento do Pavilhão Nacional, pelo ca-
pitáo Gcrardo Majela Anastácio, que
U/OU da palavra pnra dizer oi slgni-
flcacfiü daquele ato.

Falou igualmente o presidente do

grêmio, sr. Antônio José Aires.
Em seguida, na sala dos trabalhos

do grtnüo, prosseguiram ns comemo-
rações, lendo o sr. Mauro Tibau dls-
corrido sobre o tema : "Patriotismo.

O sr. Lincoln Mesquita fez o "His-

tórlcu das bandeiras nacionais".
Falou, apás, o sr. Rui Rebelo Pinho,

que proferiu umn nlocução "ln me-
morlam" do Jovem Milton Jansen do
Faria, vitima do primeiro torpedea-
mento de unidades brasileiras, pelos
corsários nazistas. Continuando, di-
rigiu uma saudação aos Jovens Hen-
riquu Scbaslilio Vieira, José Anncleto
da Silva, assim como a Frei Alfredo
Valemar Sctaro, todos nos fileiras da
Força Expedicionária.

Finalmente, o sr. Antônio José Al-
res leu os decretos e regulamentos
relativos à Bandeira Nacional.

A reunião teve numerosa asslstcn-
cia, sendo todos os oradores muito
aplaudidos.

Festa no Instituto de
Educação

A "Hora do E.rasilcinnho", será Irra-
diada amanhã, da Escola Primaria do
Instituto de Educação, através da
PRD-5, Radio Difusora da Prefeitura,
e PRII-8, Radio Mauá, com a progra-
mai-ào seéuinte: "Cena infantil", ori-
ginal de Pedro Bloch: "Báo-ba-la-lão",
"Teresinha d Jesus", "Vamos mani-
nha". àmbli \ 'das poi Vila Lobos,
'•Trvahalhar. p-Sgrodlr e vencer", dn
José V. Brandão e Z. Colpaert — pelo
coro orfeonico. sob a direção da prof.a
Hilda Nascimento Silva; Solos rie pia-
no; Torneios para o auditório, dc lnte-
ligencia, cultural, de Internretnçào do
írai£3 de Imaginação, "Qual a moral
líà nistoria" e "De onde você conhe-
ce esta frase".

União Metropolitana
dos Estudantes

Convocação dc comissões — O pre-
sidente da U. M. E. convoca as co-
missões pró 50'y e do estudante con-
vncado expedicionário, para uma rcu-
nlão, hoje, às 20 horas, na sede da
entidade.

Oulrossim, solicita o compareclmen-
to, hoje, às 18 horas, dos acadêmicos
Ivan Leal Moreira e João Luiz Areias
Neto.

Vesperal dansante — Promovida pela
Secretaria de Intercâmbio Social da
U. M. E., realizou-se, ante-ontem,
mais uma vesperal dansante em ho-
menagem, ao Diretório Acadêmico dn
Escola Ana Neri.

Acndomia, pessoalmente, nté 29 de
dezembro do corrente ano, ou peio
correio, até 31 do mesmo mês, data
em que o pedido de matrícula deve
ser recebido em Havana, havendo
uma taxa rie S50. que deverá ser re-
metida junto com o pedido. Os can-
dldatos deverão ter um dos requisitei
seguintes : ser graduado por alguma
Escola de Direito, de Ciencins So.
ciais ou Politicas ou de Direito Pú-
blico da Amérlcn latina, ou ainda
ser graduado de alguma Universidade
americana ou canadense, com o ti-
tulo de LL. B. ou o de A. B. ou
B. S., no mínimo, em Direito Pú-
blico, Ciências Sociais. Governo ou
Ciência Política, ou Relações Latino-
nmoricanas.

A primeira sessão da Academia terã
inicio a 8 de Janeiro dc 1945. e Irâ
nté 15 do mesmo més, compreendeu-
dn estes trabalhos : nl serão dados,
r,o mínimo, quatro cursos mcnngrnfi-
cos por eminentes personalidades rio
Continente; cada curso constará do
cinco conferências, dc 45 minutos
cada, no fim das quais serão respon.
elidas pelos professores as perguntai
íeitas pelos alunos; será organizada
umn Mesa Redonda, para discutir
temas de interesse dns. Américas, em
que tomarão pnrte .somente conviria-,
dos especiais ria Acndemln, compre»
eiiricndn duas sorções : uma, que s<
ocupará cl" Direito Internacional «
Direito Público, c outra, que estudara
os problemas rie Direito Privado Com-
parado. Cada secção realizará três
reuniões semanais, precedidas por
uma hievr exposição do temn a sei
debatido. A _ssas sessões terão direito
de assistir os alunos matriculados na
Acndemln. Um prosper.to com mniores
detalhes se eiiconlrn à disposição doJ
Interessados ha Secretaria do lnsti-
tuto dos Advogados, A rua Teixeira
do Freitas n. 4.

O Colégio ideal nara vnS9n f|lh8
TH 28-6SU

¦CIBJ

R. Ibituruna, 43-45

Vestibular de
Kntii fnnclonmido „ ,.„revisão parn o Concurso hp",.1bllitncàn nn Faculdade nP r 

'
rias Médicas, a rua Fonseca tles. 121. A Faculdade di^Vresidência para os estudantes

Educação Técnico-
Profissional

EXAMES FINAIS DE l.tt kFOUA

Os exnmes finais de l.a épocn, de
cultura geral e cultiva técnica, para
promoção dc uma a outra serie esco-
Inr e parn efeito de conclusão rie ctir-
so, serão rcalizndos no período de 1
n 20 de dezembro vindouro.

<<¦

rlnv

Colônia de Feriai
Tudo Pdn Rrasi!"

PARA ESCOLARES
PAULO DF, IUONTIN

Direç.ln do dr Humberto Baila íInrormações polo tV
me _ 4-í-!íi(íi

Ifetão Fakll Expor
ftaáora. S/A

Assrmbléia preliminar Ati coMÜialii
para transforraaçSo ila <nrlfrtafl( 

)(|f|itola!«( de rpüpnrunliilIrlíiHf Hmltadi "j
I.oliarhilms * Cia. Ltda.", rm ¦oclbítli
anônima, snh a ilenomltiaç&o dn "Citii
Fabril Exportadora" IV. r. R),

Sár> convidados o% senhores tubtctlltm
Hr ações da TJniãn Fabril Fxpnrl:uiora !, i
rm orBanliação, para sr rninlri>m, m _
25 dc novembro do 1Ü44, \s IJ j
ft rua Mlsuel Coiilo n. lil, ntst» dj,^
afim dc prnrcdrrem a nomearão rini J.
ritos para a avaliação rio* hens, ra|<|
c direitos que fazem .parte da firma iti_j.
for manda "J. Lobartnhas & Cia. \,\hÁ
com fabricação dn sabões, ã rua íi ui
írlu n, 403 e ritrrllurlo á ru» _|ni|
Couto n. 121, nesta ríriiirif, Rrnr]n (1(.
incorporada n novel sociedade infinita
em organização,

Rio dc Janeiro, 14 nr nnvrmhrn
IHI-I. — Os inrorporailotr.,: ,!„;,„ G()|M
Lobarlnhas e ilitlio Gomes Iiobarinhu,

V
¦ 
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BELLO HORIZONTE
A'pii(Ie-s<> trrrrno plano com 251 lotos grandes, prontos para

edificação, com extensa frente para a Avenida Pedro II, pouco

distante do centro da cidade. Tratar com o sr. Manoel Antônio de

Almeida, à RÍia Pernambuco, 162 — Telefone 2-7010. em Bdn

Horizonte.p

(SOR INSPEÇÃO FEDERAL)
Exame de admissão ao curso GINASIAL e COMER-
CIAL básico em 15 de dezembro — Inscrições abertas

CURSOS DIURNOS E NOTURNOS

RUA GAGO COUTINHO, 25
(Largo do Machado)-ao lado da Igreja - Tel.: 25-261)8
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Os programas para hoje :

«llte Jtilcar In-

rte flrtrlfn corfipeto'
nar sobre a o>si_nnrõooas Comissões Kxamlnadbrris ds 

"5d__
iu series, constituídas rie três mém-" 

„/ 
serí.e- r,p "nis Para

„,. ,- na" podendo ficurar nProfessor cia turma. 2, _ Designar osprofessores pnra a apuração nas se-des distritais, das provas Peritas de•'.' e i..- .series, Indicando, em
peclal, quais aqueles que terio acargo a correção das prova-, deaaçao . .1, — Providenciar para queos alunos dn B.a serie dos estabeleci!mentos de en. Ino particular que otenham solicitado, e, obrigatoriamentens internados pala Prefeitura, sejaminscritos nas sedes distritais afim depintarem, nus dias determinados, emestabelecimento oficial os exames dn.^ser.es a qne pertençam. 4i — De-slguar os Técnicos do Educação quedeverão constituir as comissões c-xami-
nadoras das provas de conclusSo decurso primário .»r, ivtabole*imentos
cie ensino particular assim comei olocal cm que as mesmas serfio reall-zadas, podendo, na fnlln de técnicosde edticaçfio, completA-las com pro-fessores cio ensino primário municl-
pai oi .- Providenciar, oportuna-mente, no sentido de divulgar ns pre-sente Instruções gernls entre os dl-retores cie estabelecimento de ensino
particular, fi) — Providenciar
a terminação dos exames, sobre
messa ao D. 13. p
vias das "listas de
mente preenchidas,
crítica o da.- sugestões que julgar con-vementes no aperfeiçoamento dos cri-torios de r-xame. 'il _ Providenciar

.sobre o arquivamento; nn sectfe dls-irnal, rins seguintes vias das "listas
rte exames" e ;0bre a devolução clnsterceiras vias nos <vtabelecimentos deensino, pnrn o mesmo fim.
PO PROCESSAMENTO DOS EXAMES

X — Os exnmes, escritos e orais
assim se processarão: 11 — As provasescritas cie ft.», 4.n, 3,at 2.a e l.a ,-e-
rles serão rcnlizndns, 

'respectivamen-

te, nos dins 21, 2h, 27, 28 e 2(1 de
novembro, em todos os estabeleci-
mor.tos de ensino subordinados no

1 ?¦" P' 2| — Afi "instruções espe-
cinl.«" e os tiniu»ssos parn as provnsescritas remetidas pelo D. E. P. ãs
sedes distritais, serão entregues, nn
véspera ria rraliznção cie cada exnme,
no diretor cio estabelecimento ou a
quem, por sua indicação, possa nssu-
mir tal responsabilidade:. 3i — As"instruções especiais" para ns provnsorai-, de l.a, 2.a, ,-].n, 4.a e ã.a series
serão entregues, também, ao riirclor
cio estabelecimento, em envelopes le-
chados, um parn caria serie, nns seclr.'
distritais, por ocasião tia entrega do
material destinado no exnme rin 5.»
serie. 4t — o.^ envelopes contpprin"instruçõil especiais" «crão abertos
pelo diretor rio cstabelc-r mento cm

TEATROS
-MUNICIPAL - 22-2885. Or-
questra Sinfônica Brasileira, às
21 horas. - Concerto.
-JOÃO CAETANO - 43-427G.
Cia. Beatriz - Os c a r 1 t o, às
19.45 o 21.45 horas. - "Toca
pro Pau".

RECREIO - 22-G1G4. Cia. PI-
chinrdi Junior - Ratinho, às
19.45 e 21.45 horas. - Ilu-
sionismo, Magia e Variedades.

SERRADOn - 42-6442. Com-
panhia Procoplo - Norma, às
20 e 22 horas. - "A Mu-
lher cio Padeiro",
-GLORIA - 22-9141). Cín. Jai-
me Costa, às 15, 20 e 22 ho-
ras. - "O Maluco da Ave.
nida".

GINÁSTICO - 42-4:inn. Fe-
chado.
-CARLOS GOMES - 22-7581,
Cia. Nacional de Operetas, às
2u. ."D horas. - "Princesa dos
Dólares".

FENIX - 22-540.1. Cia. Bibl
Ferreira, às 17 e 21 horns. -
'Fednoinhn de Gente".
-RIVAL - 22-2127. Cia. Delor-
r,es, às 20 e 22 horas. - "O
Simpático Jeremias".

CINEMAS
ClNELANDIA

¦ METRÓPOLE 22-0280.
Solar das Almas Perdidas"
"Dorniinhoca da Fuzarca"
alé 141.
- PARISIENSE - 22-0123. "O

22-67R8. Sessões

"O noivo dc

CAPITÓLIO
Passatempo.
IMPÉRIO - 22-9348.

minha noivri".
-METRO - 22-5490. "A Filha
do Comandante".

ODEON - 22-1505. "O Costa
do Castelo".
-O, K. - 42-9525. O Brasil no"front" da Europa, "Música
Macabra" e "Os Mistérios cia
Ilha do Tesouro".

PALÁCIO - 22-0Ü.-1B. "Tam-

pico".
PATHE' - 22-11795. "De Amor

Também sn Morre".
PLAZA - 22-10117. "Duar.

Vidas".
REX - 22-(í:í27. "Tartú".

-VITORIA - 42-9020. "Fantas-
mas da Fuzarca".

CENTRO

-CENTENÁRIO - 43-8543.
'Shcrlnck Holmcs" e "Herói do
Arrabalde" (I, alé 10).

C1NEAC - TRIANON - 42-5024.
O Brasil no "Front" da Eu-
ropa, segunda filme oficinl
brasileiro — A Verdadeira Ba-
talha das Filipinas — Primeira
Aventura de Bambl em "Nasce
o Príncipe", etc- — As 22 ho-
ras: — "O ídolo rias Mulhe-
res''. com Tino Rossi e Viviane
Romance.

Dilema do Médico"
sem Dinheiro".

POPULAR - 43-1854. "O Cn-
inlnhn Fatal" e "ExpreEso BaE-
dad - Estambul".
-PRIMOR - 43-5581. "Raptor
de Noivas" o "Tragédia da
França".

REPÚBLICA - 22-0271.
lhor Satânica".

RIO BRANCO - 43-1039.
Noite Inesquecível" e
nas Trevas" (T. até 10).

SAO JOSE' - 42-0592.
n Tokio".

BAIRROS

29-

"Beleza

"Mu-

'Uma
Paris

"Rumo

Chico Viramundo — /Va Patrulha Guarda-Costas Faça io DIÁRIO DE NOTICIAS o seu jornal Por Lynian Young

!15. "Audaciosa
Música da Vi-

"Fantas-

Registro de diplomas
o diretor gera) dn Departamento

Nniionnl de Educaçfto autorizou fos-
sem registrados os diplomas rios qui-
micos Industriais Osvaldo de Miranda
Pereira. João Cancio rie Miranda Ju-
nlor; dos engenheiros civis Jonas Car-
doso rie Brito, Delmo Gildo Gulma-
rães Pontual, Snul de Barros Cftma-
rn. Ahillo Rodrigues do Carmo Ju-
mor, Francisco Knnffman: dos medi-
cos Horaclo Milliet, Eduardo Laineti.
José Cândido Pereira Ferreira Men-
des, Odnre Vaz Curvo e Fernando
Jorge Simão dos Santos Figueiredo-
rios farmacêuticos Artur orlando Cm-
te Tinto e Amilio Heitor Alves; das
enf' rmeírns oHslítrlr.ns Rnilda Mora.
riilio dc I-'igU"lrrdo, Zulmlra Guia dn
Silva; ria enfermeira Nadir Matoi»
Moura; dos bacharéis Amonio Camilo
dc Faria. José Lr.^o Nunes, Arivy Al-
ves dos Santos, Celso Sampaio Nasci-
mento. Lelio Goulart Paiva Fagundes
Oarcia e Gilberto Alves Siqueira.

COLONIAL - 42-11312. "Mal-
dlção cio Saneue de Pan-
lera".

I). PEDRO - Ciúme não é
Pecado" i

ELDORADO - 42-3145. "Aí
Tr6s Gloriar" e "Feitiço".

FLORIANO - 43-9974. "O Vale
Sangrento" e "Sentença Matri-
monlnl".

GUARANI - 22-9435. "Noite
sem Lua" e "Patrulha Frontci-
riça" (I. até 141.

IDEAL - 42-1213. "O Costa
do Castelo".
¦ IRIS - 42-0753. "Romance do
um Mordedor" e "Condenados
so Casamento".

LAPA - 22-2543. "Lua de Mel,
Lua cie Fcl" e "Revólveres e
Lcços" II. nté 101.
-Al EM DE SA" - 42-2232. "O

Caradura" c "Rua da Paz. 27'
(I. até 14i.

Aos srs. gerentes
de cinema

Pedimos aos srs. ijcicn-
tes de cinemas que nos
comuniquem, com n netc:-.-
paria antecedência, as altc-
rações dos respectivos pio-
gramas, afim dc evitar que
ii público sela mal infor-
madri sobre ns filmes tm
exibição. - Tel.: 42-29'.d.
ramal 12.

ALFA -
Chantage"
toria".

AMÉRICA - 43-4519
mas da Fuzarca".
-AMERICANO - 47-2803."Epopéia da Alegria".

APOLO - 48-4BD3, "Guadal-
canal" (I. até 10).

ASTOR1A - 47-0465. "Duas
Vidas".

AVENIDA - 43-1667. "O
Costa do Castelo".

BANDEIRA - 23-7575. "A
Mulher da Cidade".

BEIJA - FLOR - 20-8174.
"Atire a Primeira Pedra" e
"Amor a Granel".

CATUMBI - 22-3531. "Kath-
leèn" e "Cidade sem Homens"
(I. até 10).
-CARIOCA - 25-8175. "Rosa, a
Revoltosa".

COLISEU - 29-8753. "O lm-
postor" . e "Oeste Contra Les-
te".

. EDISON - 22-4143. "Paris ern
Assim" a "O Testemunho dc
Cadáver".

ESTACIO DE SA' - "Avcn-
turas de um Recruta" e "Pai-

xão Oriental".
FLORESTA - 26-6257. "A Mu-

lher Sempre Vence'' e "Pu-

nha] Assassino".
FLUMINENSE - 28-1404. "Mu-

lhor rie Verdade" e "Torpeza
Humana".

GRAJAÚ' - 35-1311. "Sher-

lock Holmcs" e "Herói de Ar-
rabaldc" (I. até 10).
-GUANABARA - 26-9339.
"Dois Solteiros em Apuros".

HADDOCK - "Sempre no meu
Coração" e "Expresso Bagdad -
Estambul".

IPANEMA - 43-3808.
na Página Dois".

IRAJA' - "Jamais
Vencidos'' e "Cem

Um".
JOVIAL - "Claudia"

141.
LUX - "Edson, o Ma,3o da

Lur." e "Não se Amo por En-
comenda".

MAMUREIRA - 29-0733. "Deis

Solteiros cm Apuros" e "Jus-

tiça a Muque" Cl. até 10).
-MARACANÃ - "Sem Tempo
Para Amar".
-MASCOTE - "E o Espetáculo
Continuo".

MEIER - 29-1222. "Paixão

Oriental" o "Ao Levantar do
Pano" (I. até 14).
-METRO - COPACABANA -
47-2720. "O An.io Perdido".
. METRO - TIJUCA ¦
"O An.io Perdido".

MODELO - 23-1575.
nlic-ca cia Fuzarca" e
Fatal" (I. até 10).
. .i.nDl.ltNO - "AU
ns Quarenta Ladrões"
1 ** ¦

W AT AL - 48-1430. "Casablan-

ca" e "A Bonda dos Vadios".
. r-LINDA - 43-1032. "Duas

Vidas".
. -,..,ENTE - 30-1131. "Vitoria
'c Dr. Klldare" e "Sitio dc

Paris".
i-.LACIO VITORIA - 49-1971.

'Pote Dias de Licença" e "Ar

ca! Perigoso".
¦ PARAÍSO - 30-1030. "Mmhn

Amiga Fllcka".
-PARA TODOS - 23-5191. "A

Irmã do Motdomo" e "Vida

Cmitra Vida".
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L, ova \ SE tudo... / Que me \ digo, esse sujei.

V" 
"> Leetch 

? Que sabe a ,- / „,^° ?,. ^ N ^f^A dlz ) 
to esík pa"
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i murmuiai... 
J fâfoS M—A" disso, / rodlan-

O \/ Quando ele per- respeito 
desses /'M.„^„ ^^ys^<.í 

J .^.y.JS tenente? V, do...

prisioneiro X ceber que está misteriosos 1> _ f */ffljT? r \n.hi Jl s
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Pequenas Tragédias Conjugai» Por Jimmy MurpHj!

"Mor.tc

Fomos
Contra

Alft, é o Hotel 
"Vitoria

Belinda Perdigoto
está ai ? Não ?

Não tem
hóspede cor
esse nome '

A sra.

O.ri VAI. KT-ij Uíri-n Çvn<T«i(. Int. íTfilí il.;Mi «-rrrti. |

A Belinda náo estft, no Hotel
Vitoria... O coronel disse que

eu ern. um bom partido e
ela mentiu tam-

bem...

jjw O Gaspar possue um auto e rios

ila de dinheiro... Você perdeu

(jígjVí— bom partido...

Gaspar, a limousine que trouxe

a Belinda, foi embora. Era apennr

de aluguel. Ela queria lazer

bonito, para lm-

pressionar-nos...

O Marinheiro Popeye O DIÁRIO DE NOTICIAS é um jornal para as elites de iodai aj ctassej sociatl Por E., L. Segai

( POPETB E' Oh, o meu herói I 
_J Gostei que ele ganhasse... 

^X 
BOLAS! POR QUE ELE )

CO 
— ' —N "i "'S~TTr NAO ^V-~_

VEXCIJDOR ! Estou orgulhosa... ) ' Estou satisfeita... J I PERDEU ? ,~7 _ , V
.. ^ji J( Meus parabéns I J

Q„eta,7-iW'M 
1/ : 

fl- J^tou,Slm... ) 
V ^V ^

Babá
il. ate

Campeão

•O Costa

PENHA - 30-1121. "Noites Pe
rigosas".

PIEDADE - 23-0532.
da Liberdade".

P1KA.I.V - 47-2003.
rio Castelo".

POLITEAMA
i •mrni Intrépido"

¦r.pii Paio Amar
i 10)

23-1143.

(I

O

ate

TINO - 2S-3230. "A Fran-
ça Eterna' o "Cavaleiros ria
Fronteira'- li. alé 10).
- RAMOS - 30-1034. "O Beijo

da Traição".
-REAL - 20-346'
Shansal
(I. até Mi.

rtiT/.
uas".

í.O.XV
i i reforma.

SANTA CECÍLIA
¦ õ:-pultuvn Vazia" r
no do Terraço".
-SANTA HELENA
"Flor da Inverno".
• SAO CRISTÓVÃO

Mulher Ciumenta"

.1.13 VI-

"Fan-

47-1202.

-0245. Fechado pa-

. 30-1623.
"O Mijte-

- 2C-4:i25.

Feitiço rio Trópico" e "

tae,'.o das Garotas".
-SAO LUIZ - 23-7549.

ISTmas da Fuzarca".
-STAR - "O rantasma Cama-
rada".

. i.JUCA - 43-4513. "O Cosia
ile Castelo".

roíllis <>S SANTOS - 20-4360.
¦ Mlss Ani-.e Rooney" e 'O I'al-
cáo e e.s Estudantes".
- VELO - 43-1331. "Conclencias

Mortas" e "O Grito dc Kebc-
hão" a, até 18).

VILA ISABEL - 33-1311). "Ca-
sarios sem Cara" e "Cavaleiros
aa Fronteira" (I, até 10).

BENTO R I B E i H u
CAXIAS - "Amazonas dos

Ares'' c "Aventuras ciei Alas-
ka".

ILHA DO GOVERNADOR
ITAMAR - "A Injuria" e"Pcdc-se um Marido".

Niterói
ÉDEN - "Guadalcanal" e'Horas do Diabo" (I. até 14).

"O Prt
Muque U'IMPERIAL

e "Justiça
10).
.ODEON -

RIO BRANCO -

Cnica" c "Ela é ria
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Co/ifíriU«rão os mesmos os
preços da carne

Autorizadas novas importações do produto argen-
.; 0  Aprovado pela Comissão Executiva do
Serviço de Abastecimento o plano de estímulo à
criação cie granjas — Outros assuntos discutidos

na reunião de ontem
PMinlu-se, ontem, sob a presidência

.viirlante Amaral Peixoto e com
i° «»??,"do coronel Jesuino üe

na£dm»Cná°- Wo, o sr. Amara.
..limo informou à Cpmls.:ao Cônsul-
P, mie o governo autorizara nova
'"irtacSo de carne argentina, res-
Sbl&do-se pelo pagamento de
Câ pela diferença do cambio, de
iodo que » mercadoria poderá con-
2,1 ser vendida pelo preço da
ti"u?r Bncvclóil ""lfl". T|p. P',r 'io-
«mlnaçAo do 

' 
presidente da Repú-

H „ governo Jâ contribuiu com
!-..' milhées de cruzeiros e vai nu-
SE, còm mais sela milhões a cíe-
fiLarto dessas Importações a conse-
'jjeite manutenção do preço no R.o
'VürSvêltOU o sr. Amaral Peixoto
.oportunidade pura retificar ob/er-
ÍmÔbs quo vém senão feitas, inclusive
lll imprensa, de que nao interessa
t» importação, porque a carne da
Argentina aqui chegaria ao preço de
5„S cruzeiros, o quilo. Isso nao é
«.rri-ide Durante varias semanas, sé
•vlfitia no mercado a carne importada
. o nreco foi sempií o tabelado.
«i™ disso — acrescentou — e sn-
firlíi nue os rebanhos do pais, devido
4 «alongada «oca deste ano, ficaram
JmP coridlçOes precárias. Um boi que
Bropnrnoiinva até dezoito e dezenove
írroubas, passou » ter apenas oito
mi nove Essa importação representa
• niiDiuica do nosso gado de corte,
írm como o aumento e revlgoramento
dnc rebanhos.

A seguir, o interventor fluminense
«roteetou contra a acusação de lim,
(nvernista sobre a atuação do repre-
íenlante rin Serviço de Abnsteclmcnto
cm SSo Paulo, sr. José Miliiet Pilho.
Alecou-se que esse alto funcionário
concorrera com a importância do
rlrz imi cruzeiros para a incorpo-
rjcín de "m!l cliarqiienda. No cn-
tanto explien o sr. Amnrnl Peixoto
— o sr. Miliiet assim procedera ape-
iuí parn auxiliar n um amigo. Alem
rjl^o viera a esta cidade especial-
mente para pedir que fossem- sus-
nerins ns charqueadas durante dois
inns e Isso exatamente no momento
im mio se procedia fi aludida Incor-
norsçSo, Aliás, o seu pedido nilo
pnude fer atendido, porque as char-
jupmíh? exlst»ntes no Brasil Central
representam vultosos capitais e pos-
libllldadcs de trabalho. O.' lnvernis-
jBS ._ continuou o sr. Amaral Pei-
loto — nfio deveriam desmerecer suas
reivindicações e enfraquecê-las com
«taques pessoais, restringindo-se ao
oue ín se Justo. »

O cli"fe do Serviço de Abasteci»-
nv' '.r.íTmòii «v presentes quo
(or ,-'•:- ¦: i nm memorial pola co

i-'::s5o designada para estudar in loco
n custo da carne. Procedeu & leitura
de diversas passagens desse documento
e das suas conclusões, pelas quais ie
verificou ter aumentado o preço de
arrendamento dos pnstos de 70r/r: do
sal, <'i 25ncc; das tortas, de 300'"r.

O , into píovocou demorado de-
bate, -ido citados diversos ca/ os,
como o ' ¦ arame farpado, cujo preço
pode ser ú? cento e cinqüenta cru-
zclros o rolo, mas está sendo ven-
dido a trezentos.

Ficou resolvido nue so pedJSFfi P.o
coordenador da .Mobilização Econôml-
ca a designa' Io de uma comissão
para emitir ) arecer sobre es. e tra-
balho, J->1'-Uaiid«-S3 ainda daquela
ml tor dado que, uma vez concluído o
estudo, losse enviado o relatório ti-
nnl ao Serviço de Abastecimento, para
ce pronunciar 

' sobre a que: tão do
preço.

AS GRANJAS
A Comissão' Consultiva enc.rrou o

debuto sobre o projeto das granjas
do Distrito Federal. O sr. Jooé Mil-
liet apresentou, nesse sentido, um
plano que foi aprovado, devindo ser
enviado á C. E. L., e, depois, en-
caminhado ao prefeito rio Distrito
Federal, que poderá, assim, apresen-
tar suas òtigestõ.s e ns alterações
que, de certo, melhorarão o projeto.
Disse que esse estudo representava a
còntríbulçüo da Comissão Consultiva.
A Prefeitura colaboraria com as lscn-
ções de impostos, aparelhamento
agrícola, transportes e prêmios. Por
outro lado, estudaria os detalhes do'aspecto higiênico, pMs o projeto ape-
nas de modo gtrnl determina que
seja estabelecido tudo qunnto se
torne necessário para o fornecimento
de leite nas melhores condições pos-
siveis. A C. E. Ii., por sua vez, da-
ria sua cooperação técnica.

A podido do sr. Rubens Fnrrula,
que alegou acharem-se multas regiõe-j
do Estudo do Rio mnls próximas des-
ta cidade do que certas zonas do pio-
prlo Distrito Federal, será enviada
copia do projeto ao governo daquele
Estado, para que providencie no mes-
mo sentido.

O sr. Rodolfo Mota Lima leu o
telegrama que recebeu de um pro-
prietario de granja, de Campo Gran-
de, quclxnndo-se de dificuldades do
trnnsporte e meios de alimentação
para os animais que cria e contes-
sando-se disposto a vender a sua pro-
prledade.

O sr. Arlstldes Paz de Almeida
acentuou que a falta de transporto
não seria motivo, porque o Serviço de
Abastecimento o proporciona a todos

(Conclue na 11a pÀglun-)
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Com essa bagagem, chegaram ontem ao Rio o ex-rei Carol e a sra. Lupescu — Despis-

tado o ponto de desembarque, apesar da ausência de curiosidade popular : o casal vol-

tou ao Cais Pharoux - Recebeu-o um representante do Itamaratl, acompanhado de

sua esposa — Os repórteres não puderam fazer perguntas à "Raposa dos Balcas

Outros passageiros vindos ppl<~> 
"Tn.rmyan

Viajando pelo "Rio Tunyan"^
e procedente do México, chegou,
ontem ao Rio o ex-rei Carol, da
Rumania, acompanhndo da sra.
Magda Lupescu, seu secretario, o
barjio Ernesto Urdarlanu, e a es-
posa deste, sra. Olinda Urda-
rlanu.

¦ A chegada cio ex-soberano nào
despertou afluência do curiosos ao
cais da praça Mauá, ende o movi-
mento era normal. Mesmo assim,
resolveu-se que Carol e sua co-
mitivii náo desembarcassem ali,
porem no cais da antiga Policia
Marítima, Junto ao Aeroporto San-
tos Dumont. Dai seguiu o ex-so-
berano imediatamente para o Co-
pacabana Palace Hotel, onde lhes
haviam sido reservados os aparta-
mentos 201, 202 e 203, de frente
para o mar.
ACOMPANHADO PELO INTKODU-

TÒIl Diri.OMATICO ,m>
1TAMAKAT1

-jO ex-monarca da Rumania íez
o percurso a tá o hotel no auto
oficial 12.660, em companhia do
seu secretario e do introdutor di-
plomático do Itamaratl, cônsul
Carlos Buarque de Macedo.

Em outro carro viajaram a espo-
sa morganática de Carol, a senhora
Olinda Urdarlanu e a sra. Carlos
Buarque de Macedo, e em outros 2
autos os investigadores encarrega-
dos da vigilância.

Ad entrarem no hotel, Carol e a
sra. Lupescu mostravam-se sorri-
dentes, posando para os fotógrafos,
mas nao falaram. Os repórteres

Pelo liarão de ITAHAllE

Matemática e química
A quimica é unia ciência que se torna cada vez mais lndlspen-

snvel à vida moderna.
Tudo o que comemos atualmente JiV passou pela invesUgnçao

dos químicos. Assim, cheiramos a conhecer os alimentos que mal»
nos convém, pelo seu contendo em proteínas, graxas, açúcares e
vitaminas. E, quando, por desconhecimento da dieta indicada para
o nosso caso, desequilibramos o funcionamento dos orgâos, ainda
temo» que recorrer il química para o restabelecimento da saude.

Os tecidos das roupas que vestimos, bom como os couros que
utilizamos nos sapatos o outras peças do vestuário, não podem
prescindir dos corantes e mordeiites,

l'or outro lado, nilo é possível Imagihar-se a fabricação de mu-

nlçoes do guerra Hem o auxilio imprecindivel da química.
Quem não tem conhecimentos químicos rudimentares está nu-

Jeito a comprar meio quilo de sebo do vaca, misturado com outro
meio quilo do margarina, convencido do que está levando para casa

um q::il<> de manteiga especial.
For aí, podemos começar a deduzir a Importância que a química,

em dado momento, assume na defesa da nossa vida, piotegendo-no»
„ corpo contra as intempéries e as enfermidades e íornecendo-nos
os elementos com os quais nos scríi possível repelir os nossos Inl-

m ^Infelizmente, 
para se conhecer a química, é indispensável que

se tenha noções multo síilldas do matemática, pois só assim um

(Hiimico poderá realizar uma análise ou desdobrar uma equação.
Os químicos, entretanto, nilo conhecem a ciência dos algarismos,

porque aqueles que sabr-m matemática preferem dedicar-se aos

cálculos de juros, que rendem muito mais.
J? desta forma, os matemáticos não sabem nada de quimica

c os químicos não pescam nada do matemática.

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Doenças Pulmonares — Tuberculose
Dr. Carvalho FerreiraCI^IAN^r^-^,9*EA^^5!,

loram solicitados a náo lhes dl-

rlglr a palavra nessa ocasião.

MALAS, ALTOS, COROAS E CÃES

A bagagem do ex-rei e da sua
comitiva consta de mais de cem
malas, dois automóveis, duas co-
roas cravejadas de brilhantes e

UaroZe Madame uu*&£ yyndo para os j
esmeraldas e seis cães. Um deles,
o menor, de raça chinesa, Ia ao
colo da sra. Magda Lupescu.

ATRAÍRAM -V ATENÇÃO DOS
PASSAGEIROS

Do mesmo navio desembarcou
nesta capital o coronel Onofre

NOTICIAS DA MARINHA

!f ãaâa peio aimicame ün^icam a
flotilha de submarinos

Designação de oficiais no Corpo de Fuzileiros
Navais — Antecipação de pagamento em dezem-
bro — Curso de Tática Anti-Submarina — O novo

capitão dos portos do Rio Grande do Sul

ASPIRADOR ELETROLUX
-«•„...1.. ..... ,i». i-iiiinw, ilrin. Kslá como saln »ln Frtbrl.cn. TemVendo um do úllimo llpo. Estíl como

ostojo e um ano de garantia e umn Enceradeira também do ultimo
tipo sem uso. Tem 1 ano de garantia. Troço do cada. Cr.? 1.400,00.
Kua Genoral Caldwoll, 230 — Tel.: 32-8092.

A RECEPÇÃO AO NOVO ARCEBISPO DK SAO
PAULO. — A cerimonia da entronlzaçáo do ter-
oeiro arcebispo de São Paulo, realizada com toda
» pompa do ritual da Igreja Católica o que teve
lugar na Igreja de Santa Eflgenia, na capital ban-
delrante. constituiu oportunidade para mnls uma
demenBtniçno do espírito de fé do povo brasileiro.
Aínlm í que, desde a "gare" do Norte, onde do-

sembarcoil D. Carlos Carmelo, alé á Igreja do
Santa ICfigenla, grande massa popular acompa-
nhou o cortejo e. assistiu á cerimonia de entroni-
zação através de alio-falantes especialmente ins-
tnlados na praça fronteira ao templo. Apesar de
só ter tido acesso ã igreja autoridades civis c mi-
litaros, o recinto achava-se completamente lotado.
As fotos acima fixam um aspecto dn cortejo e

dosile a "gare ao nwriB, <>ii»»o «»- | ••» ... ,« .
quando o arcebispo de São Paulo era saudado pelo prefeito Prestes Mnla,

A propósito de imigração
Uma carta sein assinatura

exemplar de certo anonimato no
bom sentido, com boas inten-
Çôea, animado de espirito publl-
co — o que não mo era encie-
leçada porem me íol gentllmen-
to transmitida, levanta e deíen-
ó« com ampla argumentação a
que-ntfto da inconveniência do
uma dn» frases escolhidas para
legendas na estatua de Miguel
Couto, erguida em Botafogo.
cacla uma tlessaB inscrições visava
ísslnalar um aspecto das atlvi-
dades do cientista.! E a que o
critico desconhecido Impugna é
eBta: "Seleçfio imigratória". Pa-
rcco-lhe fora de propósito a Ins-
crlçâo "nesta hora em que o
Braull associa os seus esforços,
a sua rlquoza e o sangue pre-
olorio dos seus filhos na arran-
cada contra ns naçôeB totalita-
rias e aa suna odiosas teorias ra-
clBtaa". K Isto porque lhe pare-
os estar associado à idéia das
Preferencias raciais o lema da
seleçao Imigratória. AlgunB ar-
gumentos: "Temos entre nós re-
piesentnnies de todas as raças do
0l't'c, e é nosso escopo fazer dos
seus descendentes tao bons bra-
silelros quanto os demais, de
ascendência ibérica. Milhares u».
Judeus, de sírios, de japoneses,^e pretos, de mestiços de todas
as cores vivem e trabalham sob
" nosso sol. E o nosso interesse
v'tai é transformar essa gentetorta em nossos irmãos, e não
numa coletividade ã parte, quen°s olhe com desconfiança. Ora,
nenhum mulato — e eles somam
milhões — nenhum sirio, Judeu,chlnís, indiano, etc, deixara de
°c sentir mellndrado ante essa
'ec-ml:,. nns lhes soará na alma
como um i advertência tle que'*o Indesejáveis na nossa terra. E
"ma nUinuu-ào de racismo... E
odioso. Tão odioso quanto ae

legendas nazistas afirmando em
cada esquina das cidades alemãs
o seu desprezo pelo Judeu. E
todos sabemos como isso foi fa-
tal para o paz mundial. Não va-
mos nós imitar essa prática cs-
túpida c odiosa, assinalando em

praça pública um principio que
a civilização condenou e pelo se-

pultamento do qual também lu-
tam os nossos jovens nos cam-
pos da Europa".

Outro argumento é o de que
Miguel Couto só tocou nesse as-
sunto duas ou três vezes; íol
"um mero detalhe do sua breve
carreira parlamentar e não um
traço marcante de sua biogra-
íla".

Este é um dos equívocos do
oplnante, tão certo nas suas con-
slderações, de um modo geral.
A questão Imigratória foi talvez
a principal entre ns que pre-
ocuparam Miguel Couto, o o ob-
jeto de varias emendas suas, am-
piamente Justificadas, e defen-
dldas em diversos discursos. O
documento a que aludo Xorne-
ce, alias, o ensejo de recordar
uma das mais apalxonantes e
árduas batalhas levadas a bom
tempo pelos legisladores no ln-
toresse nacional. Eles enfrenta-
ram o perigo dos quistos raciais,
que aquele tempo ainda encon-
trava tantas vozes prestigiosas
(e algumas certamente de boa
fo) para o negar, para o apon-
tar corno uma. assombração de

patriotas excessivamente zelosos
ou uma arma demagógica. TI-
nham em vista, sobretudo, a
ocupação verdadeiramente estra-
t*gica de uma faixa do nosso
território que era a dlsposlçíio
dos núcleos nlpônlcos num...
el::o, cio Atlântico no Pacifico -

fnto que está documentado ein
mapas extremamente pcisuusl-
vos. As emendas que simples-

mente excluíam a Imigração
amarela foram rejeitadas por-
que os defensores da limitação
repudiavam o principio das dls-
eliminações raciais. Contra uma
surda, tenaz, e complexa hostl-
lidado, vingou a limitação gc-
ral da imigração: de cada na-
çáu só se aceitaria anualmente
uma porcentagem mmima sobre
o total dos nacionais desse pais
jã existente no Brasil. Posterior-
mente, como tem sido publicado,
essa cautela foi burlada Justa-
mente em favor da nação que
constituía o ma ler perigo: no-
venta mil japoneses entraram de
contrabando pelo porto de San-
tos.

Quanto a inscrição impugna-
da, não e uma lnexatidão atri-
buir a Miguel Couto uma cam-
panha pela "seleção imigrato-
ria". O que ele pleiteava era
precisamente selecionar os imi-
gr ant es. E até uma das suas
emendas dizia: "E' proibida a
imigração africana ou de origem
africana, e só consentido a asla-
tica na proporção de 5 por cen-
to, anualmente, sobre o totali-
dade de imigrantes dessa proce-
dencia existentes no território
nacional". Prevaleceu o ponto
de vista de outros lideres da
campanha, estabelecendo a me-
dida de prudência sem consa-
grar o principio das discrimina-
ções raciais. O que se pode dl-
zer é que Miguel Couto — como
o explicou varias vezes — ba-
seava a seleção Imigratória no
interesse cia eugenia, mediante
a só aceitação cie imigrantes
sãos, em todos os sentidos, aptos
e capazes de trabalho utll ao
Brasil. E que o seu conceito do
raça nfto so filiava ft mística do
miíinlMno quo velo a flfil' naquilo
de umn "raça ¦tipriloi'", senhora
do inundo.

O almirante Jonas H. Ingram, que
comandou, durante lai-Ro período, _ a
esaundrn norte-americana om operoçües
do guerra no Atlântico Sul, antes de
deixar essa importante íunçfio. o que
ocorreu lift poucos rlias, e onde pres-
tou os mais assinalados serviços às
Nações Unidas, afundando vários sub-
rrarinos e corsários do Eixo, enviou
um oficio ao capitão de mnr e guerra
Atila Monteiro Ache, comandante da
nossa Flotilha de Submarinos, com a
seguinte apreciação altamente honrosa
pari a Marinha do Brasil:"V. S. pode se orgulhar de ter sob
seu comando uma das mais eficientes
e entusiêsticas organizações da Marl-
nha Brasileira. Tem sido para mim
uma honra e motivo clt? ormilho lir
sob minha diicç.lo temporária os na-
vlos de sua Flotilha. Apesar do nr ,„.i
e continuo trabalho que lhes é im-
posto pelo caráter mesmo de sua mis-
síio aqui, é admirável o brio e o alto
espírito do cooperação com que , seus
oficiais e praças se desincumbem das
de suas tarefas, mantendo num tão
nlto nlvcl de preparo o navio e o
pessoal de modo a realizar efic^nte-
mente e sem interrupções o plano que
lhes é traçado".

DESIGNAÇÃO DE OFICIAIS NO
COItro DE FUZILEIROS

O almirante Artur de Freitas Sea-
bra, comandante do Corpo de Fuzi-
loiros Navais, assinou as seguintes dc-
SÍgnaçõGS de oficiais: primeiro tenente
Osvaldo Barbosa de Sousa, para de-
sempenhar as funções de subalterno
da 2.a Companhia Regionnl; capitão-
tenente Augusto de Moura Dlniz, para
comandar a l.a Bateria, cumulativa-
mente com as atribuições de instrutor
do Curso ile Candidatos a Cabos da
Artilharia; e primeiro tenente Fineas
Alves Carneiro, para servir no Desta*
comento Militar da Ilha da Trindade.
ANTECIPAÇÃO 1)10 PAGAMENTO EM

DEZEMBRO
Vai ser antecipado o pagamento, na

Marinha, no próximo més de dezem-
bro. L'or esse motivo, o contra-alml--
rante Oscar de Frias Coutinho, diretor
geral da Fazenda da Armada, fez ex-
pedir uma circular ás diversas che-.
ftos dc serviço e comandos daquele
Mtnlstorlo, recomendando a remessa
das folhas respectivas, ao departamon-
to competente, até o dia 15 do mesmo
més.

IIZEIIAM <J CURSO DE TÁTICA
ANTI-SUUMARINA

Fizeram o Curso de Tática Antl-
Submarina e foram aprovados: Gui-
Iherme Adolfo Htrsch, Luiz Felipe Na-
ziazeno, Osmar Gomes da Costa, Jorge
Lopes, Otávio Felix da Silv»a, Elias
Tanure, José Bonifácio Lima Coeluo,
Erii Silva, Valderlco Mola, José Olim-
pio cios Santos, Francisco de Assiz
Medina, Pedro Gomes da Silva, Josó
Clamar Mourâo, Valdonor Lino Ra-
mos, Raimundo Nonato de Oliveira,
Manuel! to Barreto Pinto, João No-
gueira de Meneses, Mario Vieiua do
Aguiar, José Ribeiro da Fonseca,
Francisco Tavares Pereira, Swami Vi-
vacananda, Edmundo dos Santos, Per-,
cilio Rodrigues de Arruda, Dagoberto
Afonso dos Reis, Edivard Costa, João
Joaquim Pequeno Filho, José Carlos
Plmentel Bastos e Washington Trin-
dade. Foram reprovados: Valdemar
Juvenal de Macedo, Valdir Fernandes,
Crisógono da Costa Drumond, Delio
Pimentel, Neumnrío de Oliveira Rego,
Cld Fonclano da Silva, Pascoal Fer.
rari e Antônio de Fadua Paula.

DESIGNAÇÃO SEM EFEITO
O ministro da r<?arinha tornou sem

efeito a designação do capitão-tenen to
Luiz Felipe de Fllguelras Souto, para
imediato do navio auxiliar "José Bo-
nlfaclo".
O ANIVERSÁRIO DA ADMINISTRA-

ÇAO GUIMIEM
O ministro dn Marinha recebeu, dn-

mlngo, no snlão nobre do Ministério

sabonete"

da Marinha, a oficialidade da nossa
Marinho de Guerra, representada peln
almirante Américo Vieira de Melo,
chefe do Estado Maior da Armada;
almirante Mnrio de Oliveira Sampaio,
José Maria Ncivn, Oscar Frias Couti-
nho e Fábio dc Vasconcelos; o como-
dero Harold Dudcl, chefe da Missão
Naval Americana, e outras altas auto-
ridades americanas e brasileiras, quo
ali estiveram afim de cumprimentar
o ministro pela passagem do nono
aniversário de sua administração.

Usou da palavra, em nome da Ma-
rinha do Brasil, o almirante Américo
Vieira de Melo, chefe do Estado Maior
da Armaria, que apresentou ao minis-
tro ns congratulações da Marinha do
Brasil. Por fim, falou o almirante
Gullhem, agradecendo a homenagem.

PARA PAGAMENTOS DE
NUMERÁRIOS

O diretor da Fazenda da Armada
expeliu a seguinte recomendação so-
bre pagamentos de numerários: "C-J
pedidos de numerai-los para pagamen-
to normal dos vencimentos, hem como
do numerário destinado ao pagamento
de todas as diferenças de venclmen-
tos ou de gratificações, ajudas de
custos, diárias, prêmios de engaja-
mento o demais vantagens a que te-
nhsm feito jus, até à data da con-
fecçSo dns folhas, o pessoal lotado

(Conclue na Ll» págln»)

Gomes de Lima, adido militar do
Brasil no México,, que repressou
com sua esposa, sra. Débora Go-
mes de Lima.

Falando à reportagem, o oficial
dis3e que o ex-rei e sua esposa
1 •;,¦;..u.i"a despertaram a aten-
ção de todos os passageiros a bor-
i. >, i.;:la p:'eòüUj;açào que tinham
de agraciar. A sra. Lupescu, prin-
cipa .nsnte, conseguiu atrair a es-
tlma das crianças, as quais, eram
ojj.oto de suas maiores atenções.
Ambos foram os animadores de
todas as festas a bordo. Na passa-
g?m do Equador, o antigo sobe-
iüno recusou prestar-se ao clássi-
co "batismo", isto é, o banho na
piscina.

i: • te t::rla a viagem, Carol
se mostrou vivamente impresslo-

 com as bolozas naturais do
Braõll no Mé;;lco, que regressou
não deixaria de visitar ns catara-
tas do Iguassú.

.-,;; PASSAGEIROS PARA O líl<>

O "Hio Tuny.-.n trouxe, ao
todo, 53 passageiros para o Rio, e
ontotn mesmo levantou ferros com
destino a Buenos Aires, com esca-
Jns em Santos e Montevldeo.
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TÊRDEÜ^r I [TEA T R O] [fíT
TERÇA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 1944

Sábado à noite, na Sorveteria Ameri-

cana, perdeu-se uma peça em espanhol,
"Al marido hay que seguirlo". Gratifica-

se a quem entregá-la no Teatro Phoenix,

sr. Carlos Lage.

Teatro fora do tempo

APARTAMENTOS
A VENDA

(ÓTIMOS APARTAMENTOS E PRÉDIOS RESI-

DENCIAIS, VENDIDOS MEDIANTE REDUZIDA

ENTRADA EM DINHEIRO E 0 RESTANTE
EM MÓDICAS PRESTAÇÕES MENSAIS

A LONGO PRAZO

INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO

Banco Hipotecário
rasileiro

RUA DO OUVIDOR N.° 90

Sucursais: São Paulo — Santos — Bahia

«JU Êrk*

O amparo oficial, recentemente
facultado á certas realizações teci-
trais, justamente quando a estação
adequada se aproxima do apagar
das lüiei, desperta os mats opor-
tunos comentários.

Parece-nos, peto menos, original,
subvencionar iniciativas teatrais,
Jora da época habitual, já no fnt-
cio dos calores do verão, a a/ugen-
tar o público das casas de espeta-

çulot, mesmo das que dispõem de

ar re/rigerado. Nada mais natural
que trocar at diversões das noites

quentes pelos atrativos das manhas
amenas, numa cidade em que a
orla marítima te desdobra na maior
sucessão de praias «lürHiHlftüSHI tjlU

possa existir sobre a face da terra.
A Cmnissdo de Teatro, criada pela

Sociedade de Autores, pela Casa dos
Artistas « pela Associação dos Cri-
tico», compreendendo o transtorno
advindo para o teatro dessa incon-
veniencia, está pleiteando outono-
mia para o Serviço Nacional do
Teatro, afim de imprimir-lhe de/i-
nitiva eficiência com a eliminação
de tramitei burocráticos tio asfi-
xtantes, á realizações de período
marcado. E' uma idéia.

Mas se náo há meio de ajustar
o teatro o/icíalizado ás exigências
de suas necessidades emergentes, se-
ria o caso de lembrar medida me-
nos desconcertante para o arcabou-
ço administrativo e que. nos parece
mais acertada á solução do "im-

passe". O Serviço Nacional do Tea-
tro. transformado em repartição
auxiliar como aparelho de propa-
ganda t finalidades turísticas,
portanto com época determinada de
açáo e maii de acordo com o es-
tado embrionário do nosso teatro
mera diversão publica, passaria
para o Departamento de Imprensa
e Propaganda, evitando assim a mo.
rosldade de seu expediente,

Al fica uma sugestão que mere-
ce, pelo menos, estudo, afim de ver
se o» favores oficiais podem, ter
integrados á chamada estação tea-
trai, e nio, como tem acontecido
mais de uma vez, quando a mesma
entra num período de ferias...

Ab.
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CAUTELAS DA CAIXA
COMmo — Ru» <lo Teatro, !I — 1.»

andar, aaU da frente. Tel.: 13-4.Dl.

A FREI FABIANO DE
CRISTO, agradece uma
graça alcançada.

DIDI

ROUPAS USADAS
Compram-se a domiciliou
Telefonar para 22-1683.

Dr. Gilberto Romeiro
l)OI.NÇ4S DE CRIANÇAS — Cnn.IlHo-
rio, Rua ARAII.TO PORTO AI.F.GRE, 70 —
Sala. Ali i 112. Telefone»: 42-H0Ü2. Rea.:
2(l-li4 n.n.

Comprum-nt mirn, brilhantes • pratnrl»,
prio maior preço. Consertam -«• jólaa •

relofflns com rarantia

Joalheria Besdin
RÜA I)A CARIOCA, (IS — Pr6xln.ll k

Praça Tlradmlea

A Joalheria Paschoal
Aceita Jóias em troca — grande

varietlnrte em Jólns, relógios e
ODjetos para presentes.
AV. RIO BRANCO. 153

üigqutna «a Assembléia

drTspínõsa rothier
Doenças sexuais e iirlnarlas. La-

vagem endoscóplc.a da, veslcula.
Próstata — R. SENADOR DAN-
TAS. 45-B — Tel. : 22-3367, 1 as
7 horas.

CAUTELAS
Compram-se de Jólns e mercado-
rias pelos melhores preços, a rua
do Teatro n. 1 — Sobrado. Sala
8. Entrada pela Lojas das Sedas.

DR.JOSÉ DE ALBUQUERQUE
MEMBRO DA SOCIEDADE DE

SF.XOI.O.ilA DE PARÍS

Doenças sexuais do homem
RUA DO ROSÁRIO. 172 — De 1 àa 7

ROUPAS USADAS
COMPRO EM DOMICILIO

Cobre-se qualquer oferta
TELEFONE: 22-8016

Cartaz do Momento
PEÇA NOVA NO SERRADOR
E O PROGRAMA NOS OUTROS

TEATROS

E' hoje, finalmente, que a Compa-
nhln Bibi Ferreira representa no Fenix
a famosa comedia de Nicodeml, "Scam-

polo", que Gastfio Pereira da Silva
traduziu com o titulo "Pedacinho de
Gente".

Trata-se de uma peca com o papel
principal perfeitamente talhado para
Bibi Ferreira.

Tomam parte ainda Ribeiro Martins,
Suzana Negri, Cacllda Becker e Jorge
Dlnlz, tendo sido a peça ensaiada por
Procoplo, novo orientador do Fenix.

Positivamente a comedia de Gastão
Toieiro. "O Simpático Jeremias" vnl
eternizar-se no cartaz do Rival, onde
atua a Companhia Delorgcs Caminha,
com Nelma Costa, Lúcia Delor e OU-
tros elementos que o público festeja.

Ainda não foi marcado o dia para
a primeira da esperada reprise de "laia

Eoncca", de Ernani Fornari.

"Toca pro pau", de Luiz Peixoto e
Freire Junlor, esplendidamente apre-
Rentada pela empresa Celestino Mo-
relra, no JoSo Caetano, agrada tam-
bem pela interpretação dos artistas quo
intervém no desempenho, como sejam
Beatriz, Oscarito, Margot, Valter d'Avi-
Ia, Violeta, Nascimento, América, Evi-
laslo, Florlpes, Oscar Soares, Jurema
e outros.

E' preciso nêo esquecer ainda o
conjunto de "girls" e "boys". Tudo
sob a direção de Otávio Rangel.

E' assim que a empresa Segreto
anuncia no Carlos Gomes carreira
promissora que se abre opereta
"Princesa dos Dólares":

''Sucesso das festejadas cantoras
MARIA AMORIM cm "Alice" e "TA-

NARA RAGIA em "Daysl". Agrado
do tenor PEDRO CELESTINO no pa-
pel de "Fredy". No desempenho: .10*0
Celestino, Lia Bastos, Manuel Rocha,
Alzira Rodrigues, Paulo Celestino, Ca-
mllo Bastos. Montagem vistosa. No
3.0 ato artístico cenário novo d» H.
Colomb. Orquestra soh a regência de
B. Vivas".

EM RESUMO

Aa peças em cena são:

Teatro de dlcão:

FENIX — "Pedacinho de gente" —
Bibi Ferreira e seus artistas. RIVAL

"O simpático Jeremias", organização
artística Dèlorges Caminha. GLORIA

"O maluco da Avenida", elenco Jal-
me Costa. SERRADOR — "A mulher
do padeiro", Procoplo, Norma a de-
mais artistas.

Teatro musicado:

JOÃO CAETANO — "Toca pro pau",
conjunto da Empresa Celestino Morei-
ra, com Beatriz e Oscarito. RECREIO

Ilusionista Rlchiardl Jr. e sua Com-
panhia de variedades. CARLOS GO-
MES — "Princesa dos Dólares", Com-
panhia Nacional de Operetas.

Só o Fenix • o Carlos Gome» dão
uma única representação noturna. Os
demais teatros realizam •• duas sessões
à noite.

Teatro de Amadores
"LARGUE-ME", PELO "GRUPO
ABADIE FARIA ROSA", NO

GINÁSTICO

Sábado e domingo, o "Teatro Popu-
lar de Amadores Abadie Faria Rosa"
representou a nova comedia de Gareau
Moreira, "Largue-me", n»e agradou
francamente.

Não há dúvida que se trata de um
trabalho interessante e até útil. O
autor aproveita o ambiente da hora
da ginástica pelo radio, para mollvo
central do entrecho de sua peça que
se desenvolve com bastante atração e
real Interesse. A figura de Osvaldo
Dlnlz Magalhães e sua obra sobresaem
lindamente nessa comedia. Pena fossa
n9o achar-se ainda suficientemente sp-
bida para ser aprr .tadn ao público
qua encheu de toei' Ginástico nesses
três espetáculos, apU.idldos, aliás, com
entusiasmo e calot.

Por isso, cabem aqui franco* enco--
mios aos amadores qua se encarrega-
iam desses espetáculos que eram em
homenagem k Associação dos Rádios-
Ginastas e ao programa da "Hora da
Ginástica da Radio Nacional".

A distribuição 4 a seguinte, pela
ordem da entrada: Laura, Eva Musa;
Raul, Gareau Moreira; Alice, Alice
Santos; Dr. Carlos, Tancredo Faláo;
Jorge, Dilo Mano; Zalra, Adriana Sa-
gres, e Francisco, Cory Lemos.

A representação desenvolveu-se «m
ambiente apropriado.

Noticias Diversas
EXPRESSIVA CARTA DIRIGIDA A

BEATRIZ COSTA

Da atriz francosa Henrlette Rlsner-
Morineau recebeu Beatriz Costa a se-
giilnte missiva: "Rio — Ontem k noite
confesso-lhe que passei duas horas
encantadoras, Meus parabéns I Jovem,
cheia de vida e de entusiasmo, V. tor-
na-se mais simpática ainda pelo ta-
lento que possue. Sempre tive ardente
admiração pelos artistas de revistas I
De todo coração aplaudi o seu tra-
balho em particular e o de todo o
conjunlo a que felicito vivamente.
Prometo a mim mesma tornar a ví-la
novamente. Mais uma vez, parabéns I
Sr.udaçftes".

Dentro de poucos dias subirá «o car-
taz do Gloria o mais recente trabalho
de R. Masalhâes Jr. — "Vila Rica',
peça de época, de observação histó-
rica, na qual estreará a atriz Alma
Flora, no pape! de Emerenclana.

Essa primeira será Já na próxima
sexta-feira.

Compram-.b bandejas, caittçali, ser-
?lços para chá t cate, palileln.s. jar-
roa • bacias, copos e outros objeto»
«Ir prata antiga. Paga-se o valor da
antigüidade — Rua Assembléia n. 73

Telefone 22-8884.

i aa iO

Velharias ..."
Passeando pelo radio, ouvi numa

estação a palavra 
"carnaval". Nio

lut aaiante. seriam ns noviaaaes

para 1945? Prestei atenção. Até. ago-

ra, ainda «ão apareceram Músicos
destinadas ans folguedos de Momo.
Ou. se as viarchinhas já foram lan-

çadas pelo radio, o grande publico
nâo .r.m!.i( cr:::.':rc!:.':":i!n.. .

A voz, reconheci: era o timbre c/to-
roso rin sra. Araci de Almeida. Gos-
tci da melodia. Mas. as palavras...

"O pns_nri.t.io do reinai" "'1 WtalUCO
Ainda não é hora do batente

F. ele fica impertinente
Acordando toda gente."

Piada I Isso passou de moda. Per-
Icnce ao repertório carnavalesco dc
alguns anos atras. O programa de
velharias continuou rodando discos
antigos. E eu fiquei sem os "vtent-de

parnltre" da folia que se aproxima...
Procurei outra emissora. O "spea-

ker" berrava no auge do entusiasmo:
— Vamos irradiar a "Hora do Pa-

to" ! Um programa notável, etc.
O pregão foi repetido em inglís e

castelhano.
voltou o "speaker":
— Atenção senhores ouvintes I Esta-

mos transmitindo em onda onidtre-
cional. isto é. dirigida para o mun-
do intriro  Atenção, universo:
Vai começar a "Hora do Pato"!

Esperei. ansiosa, o sensacional
t,c„,,inr.<„,r„in Amiilo deveria apre-
sentar ótimas surpresas, uma vez que
o radio está evoluindo. Um moço. de-

pois de anunciado, começou a cantar
um samba. Os grilos do pnlmipede
711Í0 o deixaram continuar. E o mes-

mo se deu com outros cantores, um
tocador de rabeca, outro de clarinete,
e mais rapazes que faziam prova para
o n/icín dc locutor.

Nova piada 1 Programas de calouros,
assim, tambem lá passaram de moda.

Tiveram inicio quando o sr Ari Bar-
roso ainda náo era /ampso.

Mas, náo confundam, a "Hora do

Pato", que ouvi. obedecia ao comando
rin sr. Aurélio Andrade, que jatava
em tronos e coroas.

F. o universo escutou tudo isso, meu

povo... Mag.

¦L -^msa vou

«JFDUCAÇAO i. Sninlf. scrlc de palpstin_ '

culturais nn microfone da PRA-2,
voltará a sfr transmitida hojr. hs 1!>. 15
horas, aprp^enlaniln uma crônica dc au-
lorla di- nltn fiinrlnnarlo do Ministério
da Educação a Sandr.

* *
pLACIDO F^rrcirii apresenta hoje na

sua PBA-ll, mnls uma rortlna sonora,
belo trabalho de J. Ribeiro, ás 22 horas.

* *
A PRA-2 apresentará hoje, ãs 21 horas,

o i." procrama de José Vieira Bran-
rt5„ — "Míulra Nacional Contemporânea.

? *

A8 "Ondas Mnslenls" apresentarão hois
o Quarteto lacovlno, que Interpretará

o Quarteto n.o 6 (2.o Quarteto Brasileiro).
de Vila Lobos. Números em sravaçóes
completarão o programa, que. será Irradia-
do das 13 às 14 horas, simultaneamente
pelas Rádios: Clube rio Brasil. Tamoio.
.tornai rio Brasil. Narlonal. Cruzeiro do
Sul, Globo. Mnyrink Veiga e Guanabara.

XfM seu programa semanal que foralIsB
J 

a musica brasileira, o pianista Ar-
naldo Rebelo prestará hoje, às 21..10 ho-
ras. pela nadlo Cruielro do Sul homena-
(rrm ao maestro Francisco Brnira, rlcea-
no Hos rnmposllnres brasileiros. Inlerpre-
tando Integralmente o "Atbum", coleta-
nra dc prem nara plann, do eminente mu-
slrlsta patrício.

PROGRAMAS PARA HOJE:

Dr. MAURO FERRAZ
BO llOSriTAI, MÓNCORVO FII.HO E

CRUZ V BRASILEIRA
Tratamentos das doenças doa

INTESTINOS E DO RETO
HomorrAldas sem operacân.

AV. RIO BRANCO. 101-S.* ANDAR.
TEL.: «-22.11

ENCAIXOTAMKNTO DB

MOVEIS
I.oiiçni a crUtali cam raranlla —
1'rri.o m.i\,„ A ,1,.mi, lll. — ( MXO-
TARIA HRAHII, — Rua General CA-

¦ ara, IU. I.l.f.n.: _.. ..v._.

CASA CALMA
MaUrlNl i.i/iii..... Mllio», F»
fit» u (lln», • lllllll» • H U„r
1,1 .rim, (iltUlInlrNa • runari Ina,
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MErtlHl
MELH

INFORMAÇÕES
RMAYRIHKVFIí.A2«

m.S/tm 5Qiò

ULTIMA SEMANA I)"A MULHER
OO TAOEIRO" E "PRIMEIRAS"

DE "PALMATÓRIA DO
MUNDO"

Depois de ter firnrlo quase um m*s
nc cartaz cln Serraaor, entra na sun
última «emana rie representações a
Interessante comedia "A Mulher do
Padeiro".

Na próxima terça-feira, 2B, subirá
h cena no Serrador a nova comedia
de R. MaRalhaes Jr. e Ballsta Jr.,
'Palmatória do Mundo", que está me-
recendo cuidadosa montagem, estRndo
os principais papéis a carüo dc Pro-
copio e Norma Geraldy.

A MÚSICA DE "ANA LÚCIA NO
PAIS DAS FADAS"

Ao lado de uma linda historia com
o cunho de hraallldade, da autoria dn
Nina Salvl, adaptado por nina Zita.
"Ana Lucla no pais das farias" foi
carinhosamente mualoada peln rompo-
allor Milton Amaral, o milionário das
melodia».

Snhrnsaaem, dentre outras, as can-
çfioa da "Babá" (Isahel do Barrosl;
de "ChlbambA" (Artur Cosia rilho);
da "Míle riaKiia" (ArilIfMa Sllvn I; cln
• Holo" (Molr/s Haleiua); da "Saci"
(Domingos Martin»), alem da riun^ li"-
das valsaa pelo Corpo de Ilnll» In-
fnntll do Municipal, sob a dlratUn di
Yhc.0, Oscar l.opca e llnnl da C.isImi
nstfln pintando ns canário» da "Ana
l.ucln", qun Olavo dn li.iiius í n
inncslin Sa Pnirlin entalam pai» api".
snuln-lt no failii» (imnns, (inntllmnnl»
ifilldn pela Enipinsa Pascoal Hagraln,

Nu Tíilro Cario» Ooma», imiiiiiiiiniiin
ciilliln, rnallra >n na nnKuiidn.fnlr», 4
lln iln»nnibin, um fnulUal em bnnefuiu
dn alui 1'iaiililln iln Aliimlil»,

r,»m fpsl» * ileillinil» au leiinr VI-
rania CalMlInn,

Vl»|»l|ili) • Imlllii oM »>ll>ii il» I'1'"
nair rio liiioll. mniMiuOiiH, ii)"'
mn»in, At t\r\-m A„ Ht», o» «cll»'
ll. Vlmilt» fl*l#»IIHn « OI I d »
Amm, l|ll. II trtni* ri» lllll PHHIUIH»
nin»! nm»m um* itmtmr**.* ri»
MtnrAI» mi T#»iri rii Ptl., riai|<i#l«
aajtiui htrtnán pitliilílrii l*i«hfifi
dt f»ii* »iii*llt'« flflIHUl»)» |»"!
nntitn ánt f..i»|r.# •> H'»r» *»ph«.i«
ri* fi*mii, p»4imit i» HHtii ti'>
Cnf*. ^

I)IFI'SORA DA PREFEITURA
(PRD-5)

B horas — Jornnl falndo rio Disirllo
Federal, n -— A voz rio DASP. 9.30 —
Jornal falado rio Departamento de Semi-
rnnoa Piibllna. II — Hora rio lar — Lei-
tura*. e suplemento musical. IR — Jor-
nnl dos profeflsorss — Noticias e comen-
tnrlos — Suplemento musical: Concerto
em ri. pnrn violino e orquestra, rie Ts-
rhnlkowsky. 18.311 — A terra e o ho-
mem. lí> — ProRrnma do cnnçfles. 1Í1.3Í1

Poríírnmn de orquestra. 20 — Hora
do Brasil. 21 — Jornnl da Prefeitura —
Noticiário administrativo — Curiosidades
estatísticas da terra carioca. — Suple-
monto musical: O din de lio.ie na historia
da musicas, dedicado nn compositor Hen-
rv Purcplí. 21.30 — PmRrnma. rnm o ba-
rltono Cnrln Gnleffl. 22 — Dnpsodla Ru-
menn, de George P.npsro: Prelúdio e Sexta-
Feira Snntn, dePnrsIfnl, rin Wnpmer n
Aprenrilü rio Feiticeiro, do Pnul Dukns.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
(PRA-2)

17 horns — O din de hnle hA muitos
nnos... (Allftnçn Americana) — OançOefl
snleclonnrins. 17.30 -- Noticiário rio DASP.
17.40 — Mrtslca Donulnr brasileira. IS —
Comentário rin WnshtnRton — Solos lns-
trnmcntnls. 18.30 — Tnfrlís para prlnrl-
plantes. 19 — Suplemento musical. 19 15

Eriurnçfio e Rnurie. 19.30 — Suplemen-
lo muslcnl. 19.45 — Londres informa.
21 — Música Nnclonnl Contemporânea.
21.30 — O fnto rto riln. rie Anselmo Do-
mlncros — Rapsódia dos Naçfirs Unidas.
22 — Comentário rtn semnnn. 23.10 — Rn-
(rentes ré>bres. 22. f>5 — A ütierra cm
todas ns frentes. 23 — Encerramento.

RADIO JORNAL DO BRASIL
(PRF-4)

18 lioras — Tnvoençno do AnRelus —
Proprrama de estúdio: soprano NaBlra Man-
«ur e ornuestra de concerto, poh a dlre-
efio de Frnncisco Ohlaffitelli. 19 — Mons.
rir. Henrique rie MaunlhSes. 19.U — Se-
aunda pnrte rtn procrnma rte estúdio.
1(1.30 — Almas Infnntls: Vnrlnedes e Dnn-
se Circnsslenn». rtn Bnllet "La Rnurce",
rte nellhes e Dnnse de Anltrn. ris Suite
Peer-Oynt, rie Grlex, pela nrouestra rte
concerto. 21 — Crftnlcn — SelpçSo mu-
slcnl. 22.10 — Obras-primas da nvftslca.

RADIO NACIONAL
(rRE-8)

18.10 horns — Múslrns vnrlndns. 1B.2S
Programa variado. 19.10 — Carioca

e a Orquestra rie Concertos. 21 — Na-
„r,r — o que vnl nelo mundo. 21.35 —
Historia rins orquestras e músicos do Rio.
32 — 0 Pnmhrn. 22.35 -- Lulalts Cunha
silveira. 23 — Nnlns dn Departamento Po-
llllco e Cultural. 24 — Encerramento.

RADIO MAVRINK VEIC.A
(rRA-9)

18 horns — Orquestra. 18.30 -- Mnr-
Iene e Ciro Monteiro — Xerem e De Mn-
rals 19 — 12.0 capitulo rie "Infnmla".

19.25 — Chute musical. 19.30 — Esnnr-
tes com Oriuvnlrio Cor.7l e Gnlho rie Urtl-
ira com A. Conselheiro. 21 — Stela Oil

Bando Garha — Nilson Par, — Ileber
rte B-iscoH e Lnmart.lne Bnbo. 21.30 —
AlvnrenBn e Ranchlnhn. 22 — Comenta-
rio — Cortina sonora, com "A viris *
nleerls" rie J, Ribeiro. 23.30 — r.crn!rto
Barbosa. 22.50 — Palestras culturais de
Eugênio rie Figueiredo.

RADIO C.t.ANABAnA
(rRC-R)

17 horas — Múslcn de Tio Sam. 18 —
Suplemento rio isolar. 18.15 — Noticias
rie Portugal. 1825 — r..pien.ento rtn lan-
tar, 18.45 — Suolemento de finanças dn
rila. 19 — Critica esportiva. 19.30 —
Teatro policial. 21 — coro dos AplacAs.
31.15 — Alberllnhn Fortuna. 21.30 —
Namorados da Lua. 21.45 — Programa
vnrlario. 23 — Encerramento.

RADIO cncnito no SUL
(PÍ1D-2)

17 lioro.i — Hora da Brnndway. IR —<
Desfile de valsas. IftYUS — VnzfS rio Me-
xlro. lff.^0 — Kspnrte pnr esporte. 21.3(1

Proírrpma e coniriitnrlo dn rifa, ret. da

BBC. 21.30 — Programa rio pianista Ar-
naldo Rebelo. 22 — Hora de Arte. 23 —
Encerramento.

RADIO CLUBE
(TRA-3)

19 horns — Vamos aprender Ingle».
19.15 — Gravnçftcs. 19.25 — Hora qut,
vivemos — Marchn rin guerra. 19.45 —
Família Borges. 21.10 — Show. 21.35 —
Pnnel Cnrhnnn. 22.20 — Mario Menriez.
22.35 — Comentário Internnclonnl. 22.40

Grnvaç-.o. 23 — Final.
RADIO MAUÁ'

(PRII-8)

18 horas — As valsas de Viena. 18.15
Oncn mnls esta rnnçSo. IR.30 — RR-

mos de Tio Snm. 18.45 — Um samba
outro samba. 19 — Musica Instrumental
vnrlada. 19.15 — Qunl a sua dúvida?
13,30 — SeleçSo de operetas. 10.4S —
Solistas universais. 21 — Dois minutos
com Luiz Peixoto — Estúdio. 21.30 —
Comentário — Estúdio. 23.10 — Escute
e oprendn, 32.30 — Boo noite.

BIUT1SH BROADCARTINO
(BBC-LONDRES)

12.30 horas
ser anunclndo.

Notlclnrlo. 12.45

19 horas — Resumo do programa de
hoje. — Prólogo musical — lera grava-
ções). 10.15 — Novo conjunto londrino de
cordns, sob a regência de Clarence Ray-
hould. 19.45 — Noticiário. 20 — Canções
rins ílhos híbridas. 20.15 — Revista da
guerra militar pelo caplt&o Cyrll Falls.
20.30 — Banda do Real Regimento da
Rnlnha. 21 — Comentário por Bento Fa-
blflo". 21.30 — A ser anunciado. 22 —
Radln-panorams. 32.15 — Noticiário —
Kpílotro — Resumo rio programa par»
amanha. — Hino nacional.

COMPRO A DOMICILIO

Tel. 22-5563

Todo o Mundo
Sabe

"tiue n personalidade humana
é modificada pelas moléstias
do fígado, do estômago e dos
intestinos". Atendemos bem na
usando o SAL DE CARL.SBAD,
efervescente, de Giffoni, que
xis Carrel, famoso cientista,
removerá tão grave Inconve-
niencia. por ser eficaz nas di-
estômago e dos intestinos. Nu-
merosos clínicos atestam a
sua eficácia. — Em todas as
farmácias e drogarias. Depósi-
to geral — Drogaria Francisco
versas doenças do fígado, do
sabia observação do Dr. Ale-
Glffonl & C. — Rua Primeiro
de M?.rço .17 — Rio.

A história de Oswaldo Cruz, o grande brasileiro que
libertou o Brasil da peste bubônica e da febre ama-
rela, que assolaram sua Capital durante anos. E, maist

Como se utilizam as armas do inimigo
Interessantíssima descrição de como os aliados estão
usando contra japoneses e alemães suas próprias
invenções. Como age, nas frentes de batalha, um
grupo de detetives especializados, para apreender as
armas do inimigo e conhecer-lhes o segredo. Pág. 59

A sesta nao é hábito dos preguiçosos
Os médicos concordam em que a sesta pode reduzir 8
pressão arterial, dando repouse ao coração. Napoleão,
Teodoro Roosevelt e Churchill aprenderam a em-
pregar este método facilimo para dominar a fadiga
e aumentar a capacidade de trabalho. Pág. 22
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Todos esses 27 artigos, mais a condensação de um
livro de grande Interesse e repercussão.

. $ 3/00Custa só Cr
COMPRE O SEU EXEMPLAR HOJE MESMO!
Seleções apresenta todo mês os melhores artigos
de quinhentas revistas de todo o mundo.

Bcpr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLTA -/?. Basário, 55-A, IP nni.-tV»

rf« l>mhnre«, rnm pro • resnlrn rAnMn t
• rn necoHn: prnrnr* o At»ll»dnr Oflrlnl,
A. M. FnnlM. (nirrftn SIH42), i rn»
OUVIDOR. 1K0-7 n-A-SAI.A 11). — Fnn*.'
ÍJ-67..Í, "Edlflrl* Oiitldor".

Escritório de advocacia
DO

Dr. Oscar Tiradentes
neiinill.i, InTtnlirlMi daiprjcia, rrlirnn-

<•¦, rnnrnrrtuUi • n«tiimHinrft*».
l)#(r«H« periinl» •< V»r»« frlmlnala,

Trlh. 4a lllll, TilH. i* Apflac»", Jll»Hc»
Militar t Trlli ila H»|. Narlnnal

Cmianllaa (lalullaa
TCIIiRil 4.1-110" a .J.nlM

lll in QUITANIM, I* - I •

BOCA AMARGA
AO LEVANTAR-SE

INSONIÂS, PESADELOS
Sfto aeguroi. Indicio» de «m eBtftmago «atrasado, de h»
intestino Inerte, de um fígado funcionando mnl. A prl*a«
de ventre e a» dores de cabeça aparecem como conseqnenr a

• trazem • deianimo ao doente.

AS

Pílulas É Abbade Moss
que repreaontam multo» ano» de estudo e experl

Indicada» no tratamento da prlsllo de ventre e »ua» manlfeataçíle» e da» antrlo-collten.
clndn» pela Saude rftbllca e conhecldn» de mllhare» de pessoa».
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Sfto licen-
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Mais uma vitoria de Camargo
Guarnieri

Em 1942, Camargo Guarnieri, com o seu "Concerto 
para violino e

orques<ra"> vcnouii um concurso instituído i>cla Fielsclicr Muslc

Collectlon, de Filadélfia. Agora, outra vitoria alcança no Concurso
de oomposlçfio para quartetos, organizado pela Unifto de Mrlslca de
Cftmera de Washington, em colaboração com a R. C. A. Vlctor,
doaihirn do prêmio de mil dólares ao vencedor.

Vem, pois, se firmando fora do pnls, o Jovem compositor patrício;
«obretuu" na América do Norte, onde esteve nfio faz multo tempo,
apresentando-se como pianista e compositor e regendo as próprias
«umn. ft frente da Orquestra Sinfônica de Boston.

O jurl desse concurso constituiu-se de eminentes personalidades
do mundo musicai: Cláudio Arrau, Eriièst Mac-MUlan, regente da
Sinfônica de Toronto, .lancha Ilellfetz, William Primorose e. Mlohel
pistro, violinistas, a clavcclnlsta Wahda Landowska, os compositores
Edgar Varese e Germalne Xallleferre; charles Seeger, da Secçfio de

Musica da Unlau Panáinerlcana, e o pianista Thomas Burke, re-

presentante da Unifto ile Música de Cãmcra.
Mais de trezentos concorrentes se apresentaram, vinte do Brasil,

entre »s <|«als Cláudio Santoro, contemplado com unia Menção
Honrosa.

A América do Norte apresentou vasto número de candidatos, sendo
de observar que vinte e oito deles se acham presentemente iiicor-

porados as fileiras do Exército. Venceu dentre eles, Kobert Ooclner,

professor de música em Connecticutt.
Silo essas as InforinaçOes trazidas pelo telégrafo. Mas a elas que-

remos acrescentar outras, nfio sobre o concurso, mas sobre a per-
tonalidade de Camargo Guarnieri.

Sendo dos mais dedicados ao modernismo entre nós, vai se- lan-

canelo <'« pouco em pouco, galgando prestigio; enquanto ganha meios
técnicos paru dizer melhor o que lhe dita a força criadora. Nflo
tem escrito multo, mesmo porque nasceu apenas em 3!)07. Mas ainda
n.sslni poderia tê-lo feito, nfio fosse o cuidado com que apalpa os
terrenos para pisa-los firmemente.

.Mais propenso à criação <Io "lled"', a que tem dado o melhor da
mia Imaginação, nfio se descurou contudo da música instrumental,
escrevendo pura variados agrupamento* de Instrumentos, Inclusive os
de sopro e os típicos.

Na música sinfônica, no entanto, pouco ainda fez. Começa a
lentlr as seduções que cia proporcioOfc, e ,|fi este ano terminou a
sua primeira Sinfonia.

Camargo Guarnieri é um novo, ja o dissemos. Trilha o caminho
aberto pelns contingências da vida presente, Faz música do seu tem-
no, essa música que se negou os princípios básicos em que se assen-
tou, paru mergulhar em dissonâncias t consonâncias as mais anda-
7,es, consecutivas à transformação espiritual que se observa em toCTas
ns arte».

Nfio concordamos sempre com os processos de liberdade que se

preconizam, na ânsia de descobrir combinações tonais diferentes e
aensaclonallstns. Logicamente Inis processos não são aceitáveis. K a

prova estA em que os dc hoje são rejeitados amanhã, porque era
írnRil o alicerce, transitórios, fictícios tias suas concepções expeli-
mentais.

Em todo caso, não se admitiria qua um músico dos nossos dias
retrocedesse em seus propósitos procurando compor obras de eras

passadas. Os músicos têm de caminhar com a vida. E ê ela que
clllii novas formas de construção para tudo, para qualquer arte,
como ditou para as casas transformadas em arranha-céus, unia vez

que ns músicos, na opinião do maior dos modernos, Igor Straswlnsky,
devem construir suas obras como quem constrói uma ponte, isto é,
cnm o mesmo sentido materialista dos cálculos, das reguas e dos
compassos.

F.ssi; mnterlnllsmo tem sido levado a um extremo atrevido por
alguns, por esse próprio patrício nosso CPiudlo Santoro. a que acima
nus referimos. Mns Camargo Guarnieri tem sabido adocicar as exi-

genclas da música hodierna, dando-lhe o cunho lírico da ambienta-

çao brasileira.
A fantasia nativa adorna os seus arrojos técnicos, temperando com

um pouco de alma, as extravagâncias de que a época é culpada. K
assim vai vencendo, para ele, para nós, para o Brasil.

IVOlt

NO LAR E NA SOCIEDADE NOTICIAS DA MARINHA

Chegou
Chegou, ontem, oo Rio, o Calor.
Conquanto esperado, nâo se pode

dizer que sua presença deixasse de
causar sensação.

Dt lato, na cidade, sõ se ouvia:
Sempre chegou, hein ?
Çtiem ?
O Calor l VH 1

Suana-se.
Outros comentavam, aborrecidos:

Oue decepção I
Muita gente, na verdade, pare-cera ler acreditado que o Calor

acabasse, não vindo.
Realizavam-se até apostas:Vlrd /

Não virá I
Mas veio — e neio ceao, cedinhu.

As primeiras horas do dia.
Agora, os impacientes perguntam:Por quanto tempo o Calor /t-cara ?
Ora essa I Consultem o Sarvtço

Meteorológico.
De nossa parte, apenas queremossuplicar à revisão que, para evitar

aborrecimentos, não deixe sair in-
vertida a silaba jinal, — L.

ODAS
Por Lucie Seguier

Orquestra Sinfônica
Brasileira

110.1 E CONCERTO DA SERIE
NOTURNA

Pira os sócios da serie (le concertos
noturnos, a Orquestra Sinfônica Bm-
(ileirn eXlbVr-se-â hoje, às 21 horas, no
Teatro Municipal, com o mesmo pro-
gramn executado sólindo e rio qual
participa, como solista, a cantora Alice
Ribeiro.

Escola Nacional de
Música

8era levada a efeito hoje, às 10,30
horas, uma audição de composições dos
ílunos de Composição, classe do pro-
fessor ,1. Otavla.no, cuja entrada será
franqueada no público.

Na A. B. I.
Na srí:ie de concertos da A.B.I.,

fnr-fc-á ouvir, às 21 horas de hoje, o
t?:vi rvsné Talha, em Interessante
rr-rnm.i.

OS PRÓXIMOS
CONCERTOS

NOVEMBRO
Hoje — Concerto da A. B. I.

Tenor René Talba, às 21 horas.
Hoje — o. 3. B., Teatro Mu-

nlclpa!, hs 111 noras.
Ilolr. — Alunos de composição da

E. N de Música, às 10.30 horas.
Quarta-feira, 22 — Centro Ar-

tstlco. Cantora Amnnda Ribeiro.
Escola Nnckmnl de Música, à» 21
horas.

Quinta-feira, 211 — Cnnceitn dn
A. B. I. Cantora Santuzza Dorla,
as 21 horas.

Sábado, 25 — O. S. B. Teatro
Municipal, às 21 horas.

Domingo 20 — Ass. Musical Pró-
Juventude. Violoncelista Aldo Fa-
rlíot. A. B. I., às 16 horas.

Segunda-feira, 27 — Concerto
da A. B. I. Pianista Ivy Impro-
ta, às 21 horas.

Terça-feira, 2S — Cantora Ne-
nia Carvalho Fernandes. Conserva-
torio Brasileiro de Música, às 11
horas.

Qiiliila-tclra, 30 — Concerto em
beneficio ria Faculdade de PU030-
fia. Teatro Municipal, às 21 ho-
ras.

Nascimentos

.TOSE' ROBERTO — Esta aumenta-
do o lar do casal Antônio Llmn com
o nascimento de um menino que r«-
ceberft o nome de José Roberto.

Aniversários

Faiem anos hoj«
O tenente-coronel Emiliano Pereira

de Almeida.
Sr. Giacomo Vaghi, cantor lírico.Srta. Felicidade Alefre, fundo-

naria da Stanrd Oil,Jornalista Deodorb Lopes.Sra. Maria de lourdes Vieira,
esposa do nosso companheiro Paulo
Soares Vieira.

Sra. Virgin Ia Tigre Borges, fun-
clonaria do Instituto rie Aposentado-
ria e Pensões dos Bancários.* * *

Transcorreu ontem o aniversário
do dr. Renato de Araújo, chefe rio
gabinete Jurídico da União Benelí-
cente dos Chauffers do Rio de Ja-
neiro.

Casamentos
SRTA. NADIR SEABRA CANELAS -

SR. EURICO OE OLIVEIRA MOitlil-
RA — RealIzar-sc-A depois de ama-
nhS o casamento da srta. Nadiir Sea-
bra Canelas com o sr. Eurico de Oii-
veira Moreira. A noiva é filha do
sr. Augusto Dlns da Cruz Canelas,
chefe da firma Canelas, Ramalho &
Cia. e sra. Zulnilrn Seabra Canelas,
c o noivo é filho do .,:. Cândido
Duarte Moreira, JA falecido, e .sra.
Aladia de Oliveira Ferreira e enteado
do sr. Manuel Maria Ferreira. Tes-
temunharfio o nto civil, por parte da
noiva, o dr. José Lopes de Sousa e
senhora, e, por parte da noivo, o dr.
Alberto de Faria Filho. Servirão de
paraninfos na cerimonia religiosa, que
terá lugnr às 17 horas na Igreja de
3. José, por pnrte dn noiva. <j5 SGUfl
pnls, e, por pnrte do noivo, o dr.
José Fagundes Neto e rira. Alalr
Hecksher.

a. /j j\ \\ ifôx*a

Lindo costume pura tarde em "pi-

que" branco. A blusa ajustada pa-
recendo um uniforme militar é de.

*fy"argandt" rosa. A saia i cm largos
"godcls" com dois grandes bolsos
aos Iodos. Os botões que, el/eilam
toda a /rente da blusa são dc /an-
lasia c constituem o seu único cnjei-
te. As mangas são curtes e cm

ponta na altura Uos ombros.

•Cock-taüs"

Nio é elegante
1'ma raliPviv com raspa OU um roito

com espinhas; SABONETE TAI.1S1A
elimina-as c torna » polo uadln.
Drocarla rmlieco, Camlseho, rerfu-
mnthi M.itl.i, Crmclrn ou M. Cl-
bral CU.

Maria Alcina nc
Municipal

A propósito da carta da professora
Alcina Navarro de Andrade, publicaria
na edição de domingo, em torno da
eritima divulgada nesta seceâo, sob o
pseudônimo "Sub", sua 

"autora, a pro-
fossora Maedala da Gama Oliveira,
escreveu-nos a seguinte carta:"Rio de Janeiro, 20 de novembro
de 1844.

D'Or.
Ll e reli a ca*'t,ii da professora Al-

cina Navarro de Andrade e, franca-
mente, nãu encontro fundamento nem
lógica na sua contestação ao nosso
comentário sobre Maria Alclna.

Autoridade que é, em assuntos pia-
nlsticos, estou certa de que Alclna
Navarro de Andrade não Ignora ser
o Concerto de Grieg uma peça cuja
dificuldade geral está ncima das pos-
Mbillriades cio sua encantadora ne-
tinha.

Não possue Maria Alcina. pela sua
tenr» idade e constituição, força bas-
tnnle para traduzir fielmente a lm-
ponenoia da ob a. na parte material,
Também, pelo mesmo motivo, isto e,
a idade, não se encontra habilitaria
psiquicamente no sentido de Imprimir
ás páginas eje Grleg os matizes que
n caiaçter|zn,ni. desde a doçura de
certas frases ao vigor apaixonado de
quase todas. O problema interpretativo
do Concerto, consiste, sobretudo, na
sonoridade e no ritmo, fatores que
Maria Alclna não venceu. A orquestra
ajustou-se ao seu toque, dosando OS
((feitos sonoros de acordo com a força
da solista, restringindo mesmo as
exigências da partitutra. cuja orques-
tração é fortíssima. Assim, a peça não
atingiu nunca o andamento a nll!-
doz e a grandiosidade desejados. Pro-
lcngou-sc através de movimentos co-
modos, acessíveis ao mecanismo Ca
PSe 

foram executadas as oitavas, nem
sempre foram ouvidas com perfeição.
O mesmo aconteceu no terceiro tem-
po quando o primeiro tema surge em
terças Maria Alcina realizou a prl-
melra. omitindo as demais. Isso ae
repetiu nn recxposlção d0 tema lnclu-
slve quando vai para lá-maior no
"quase presto". Muitos outros defel-
tos dessa espécie poderiam ser citados

E' claro quo um Concerto para plano
e orquestra, oferecido ao público em
tais condições, sofreu modificações ou
alterações de ordem técnica e estéli-
ca bem sensíveis no critico habituado
a aprecie* honestamente a procluçno
efetiva do cxecutnnle. em relação ao
conteúdo da obra Interpretada.

Maria Alrlna. repito, não obstante
dispor de talento e excelente escoa

planlstlca. excedeu o u«P,r0V^,!l^"'"
cie seus predicados, abovdnndo agora
o Concerto de Gricg no Teatro Muni-
ClDizcr 

o contrario, é antepor ao va-
lor real rie Maria Alclna o PJ^UK1"
de a a eminente avó, Alcfní. Navarro
rié Andrade Não lhe parecer. D Oi,

que o meu padrão de critica exclue
° 

P^lfpiill.icação desta, agradece des-
dC JA ft 

m!.T.U da Gama Oliveira."

CAIXA HCONOMICA FEOERAL —
Pelo Conselho Administrativo ria Cai-
xa Econômica Federal do Rio de Ja-
neiro oferecerá um "cocklnil" à lm-
prensa desta capital, depois de nina-
nhã, às 17,30, na "terrasse" da A.
B. I , solenlzanrio a entrega dos pre-
mios aos Jornalistas e fotógrafos, lau-
reados nos concursos rie tópico e re-
portagem Ilustraria, instituídos em co-
memoraçBo à Semana da Economia.

Homenagens

Saigne, Carlos Guinle, E. G. Fontes,
Laurinda Santos Lobo, Carlos Ban-
delia de Melo, Afonso Bandeira dc
Melo. Daniel de Carvalho. Trnjnno rie
Miranda Vnlverde, Marquesa de Barra
e Branca Fialho.

Viajantes

nl

CIRURCTA - TIlAlHVIATOKOtilA

Dr. Waltex Barbosa
A\\ RIO MU AMO, 277 • AP. IM • BD.

Kx.|,i AnulHtiMitn e Clicfr il« 011-

nliii ilo Mi.NpItiil ilo Arlilentiiilim
a ,in Clinica «lo Dr. Mario Jorge,

8. DOUJA - roNESl 41-1177(1 B «-"!•

DR. LUIZ SODRf:
PROCTOLOGISTA

MiniíMÓKilco o tratnmonto da* colllow amablnnag.

DR. WASHINGTON LUIZ PEREIRA
I)E SOUSA — Um grupo de bachare-
laudos da turma de 1029, ria Fncul-
dade de Direito da Universidade dn
Rio de Janeiro, resolveu comemorar o
15.o aniversário de formatura, pres-
tando uma homenagem no dr. Was-
hlngton Luiz Pereira de Sousa, ex-
presidente da República, cujo retrato
figura no quadro dos que concluíram
o curso Jurídico naquele nno. As lis-
tas de adesão encontram-se com o
bacharel Jackson Cumes de Sousa.

DR. HENRIQUE DODSWORTH —
Pela Irmandade do Santíssimo Sa-
cramento da Candelária, em seu Con-
slstoria, foi homenageado o prefeito
Henrique Dodsworth n quem fora con-
ferido o titulo de Irmão benemérito.
Saudando o homenageado, que com-
pareceu acompanhalo de sua esposa,
falou o sr. Alfredo Afonso Simões,
provedor dn Irmandade, fnzendo-lhe
entrega dn medalha e diploma refe-
rentes ao titulo que lhe foi conferido.
A sra. Ceei Dodsworth foi saudada
por umn das alunas do Sduc.indnrlo
Gonçalves de Araújo.

Comemorações
CIRURGIOES-DKNTISTAS DE 1»4»

— Os clrurglôes-dentistas diplomados
em 1943. pela Faculdade Nacional cie
Odontologia, promoverão no próximo
dia 37 no Cassino dn Urcn, um jnn-
tar de'confraternização pela passagem
do l.o aniversário de colação de grau.
A lhtn de adesões encontra-se na
rua d0 Ouvidor n. 18:i. sala 305.

Diplomáticas

MINISTRO SALAIIETTING ARBEL
 Acompanhado de sua família, che-

oou ante-ontem, de Ankarn via Lis-
boa. Afrlcn e Natal, pelo 

"clipper

da Pan American World Airways, o
novo ministro plenipotenciano da
Turquia no Chile. sr. Salahettlng Ar-

hei O referido diplomata, prosseguirá
viagem pnra Santiago via Buenos Al-
res.

Janlarcs
Pelo Cenlro Acadêmico "Luiz Car-

penter" da Faculdade de Direito cio
Rio de Janeiro, foi homenageada, on-
tem com um jantar, a delegarão do
Cenlro Acadêmico' XI de Agosto, de
Sáo Paulo, que se encontra nesta ca-
pitai e composta dos acadêmicos Ha-
roldo Bueno Magnno, presidente do
Centro. Valdeck de Jesus e Oscar T.
de Azevedo. Foram trocados vários
brindes.

Festas
FESTA TROPICAL — Vem sendo

esperada com Interesse a realização
cia "Festa Tropical" de 11144, da As-
soclação Cristã Feminina, que este
ano será também em beneficio da
Cruz Vermelha Prasllelrn. A festa,
que contará de nm "show" artístico
o dniisas. terá lugar na serie rio Au-

l omovel Clube do Brasil, no cila 2.1,
quinta-feira, às II) horas, sob o patn>-
rlnlo dns sra.i. Al/.lra Vargas tio
Amaral Peixoto, Ceei Dodsworth, No-
bra de Melo, srn. SkowroiKRl, sra
ilu SelieMcri, srn. Van HacMnlB de
Wllh sra». llerbert Moses, Ana Ame-
lia Carneiro dn Mendonça, Luiz La

SR. FRANCISCO »0 REGO FALCÃO
— Regressou, ante-ontem, a Belém,
pelo avião da Panair do Brasil, o sr.
Francisco do Rego Falcão, diretor da
Associação Comercial do Pnrá.*

PROF. AUGUSTO L. A. GAI.VAO —
Havendo chegado, na véspera, de
Miaml. prosseguiu viagem, ontem,
para São Pnulo. pelo "clipper" da
Pan American World Airways, o pro-
fessor da Faculdade de Medicina da
Universidade rie São Paulo. rir. Au-
gusto Leopoldo Alrosa Golvão que,
na qualidade de membro brasileiro
da Comissão Permanente de Malária,
rio Bureau rie Washington, se encon-
trava nos Estados Unidos há cerca de
sele meses.

DR. HIXDEBRANDO DE GOIS —
Em avião du Panair, é esperado hoje,
à tarde, no aeroporto Snntos Dumont.
o dr. Hildebrando rie Araújo Góis,
diretor do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, de regresso de
sua viagem aos Estados Unidos.

Seguiu, ontem, para os Estados
Unidos, pelo "clipper" ria Pan Ame-
rican World Airways, o jornalista
americano Hart Prestou, correspon-
dente nn República Argentina das re-
vistns "Life" e "Time". No mesmo
avião o com igunl destino, seguiu o
jornalista argentino Morko Wulf Ro-
gniskl.Viajaram em aviões da NAB as
seguintes pessoas: pnrn J. Pessoa:
Julieii Jubert, }/ti'.rilo Araújo Roma-
gueira e João Araújo: para Recife:
Maria Jullo e Silva, Araci Alice Me-
deiros da Silva. João Batista Aciole
Sobrinho, Hello Pinto. João Pinheiro
Lins, Alfredo de Morais Coutinho,
Paulo R. de Rangel Moreira. Salviano
Machado Filho. José Renato Silva e
Antônio Ferreira de Arnujo. Desem-
bnrearam de Belém: Antônio Dnlla
Via. Cândido Rangel Sousa Neto, Vai-
domiro Cabral Franco, Osvaldo Tel-
xeira Góis. Benedito Lobão Pereira,
Valter Ferreira Ribeiro, Oto Samlco,
Veica Helssa Blanlscha, Clarlta Be-
nollel. Dora Benollel. Ana rie Sousa
e Rute Rodrigues Conde; de Recife:
Antônio Roman Novais, Jorge Nazaró,
Bnrbosa Zani e Ralph Johnstone; de
J. Pessoa: Natalina Abarca Gagllar-
dl e Vicente Cunhn Raposo.

— Passageiros embarcados no Rio
em aviões da Cruzeiros do Sul: Para
São Paulo: Álvaro de Araújo, Maria
José Leer Arneltz, Grahan Frederlck
Parklson, Hens von Hutschler, Mira-
beau Prado, Antônio Fernandes Gato
Filho, José rie Andrade Siqueira, Wil-
liam Távora Vitnoli. Cnrlos Antônio
Vlgnoli, João Moreira Sales, Lucrec.la
Alcântara Moreira Sales, Issn Abrno,
Nelson Dantas, Dlonislo Pi'za, Elisou
do Nascimento, Luiz Piazera. Para
Porto Alegre: Silvio Veloso da Sil-
veira, Adiiia Bohere Veloso da Sil-
velra. Artur üavlris. Ezequlel Marls-
tany Junior, Antônio Xavier da Ro-
cha, Gabriel Obino. Para Curitiba:
Edmundo Melo Junior, César Pires dc
Melo Udo Sehadraek, Arno Eduardo
Schadrack Jarbas Pereira. Para Sal-
vador: Hélio Guertzenstein, Alberto
Máximo Linhares., Arnaldo Martins
dn Andrade, Fernando Machado de
Biistamnnle. Botina Viana Cacelar,
Gloria Miranda rie Andrade, João da
Costa Falcão, Orlando Tenorlo de Al-
buquerque, Alexandre Almeida, Evaldo
Sinias Pereira, Hermano Cupertino
Nogueira Durão, Moacir cie Carvalho
Cheeles, Cellna Conde Lemos, Keappe
Pereira da Silva. Alcina rie Meuo Cas-
tro da Silva. Berta Rozetital, Gilda
de Almeida. Pnra Fortaleza: Raimun-
do Gomes do Nnsclmeno, Luc| Gentil
Cahrnl, Antônio Augusto Gentil Ca-
bral Edna Mendes Pereira. .Ininie Ml-
rnncia Marlsth. Parn São Luiz: Her-
nilnlo cie Mornis Biilo Conde, Valmlr
Silva Correia. Remi Bayma Arekel
da Sllvn. Adolfo Domingues de Bar-
ros Vasconcelos.

Inojosa, dr. Alulslo Inojosa, dr. Jeasé
Inolosa, advogado, residente em Per-
nambuco; sra. Zulelde Inojosa, casada
com o sr. José Paulino ds Albuquor-,
que, agricultor em Pernambuco; sra.
Diógena Inojosa, casada com o sr.
Plínio Moreira da Silva, o sra. Her-
cilia Inojosa, casada com o sr. Eu-
valdo Rangel, ambos comerciantes em
São Paulo, e sra. Maria do Carmo
Inojosa, residente nesta cidade. Del-
xoti, ainda, 31 netos.*

DR. VÍTOR GUSTAVO DE MASCA-
RENHAS TAMM — Em sua reslden-
cin. à av. Atlântica n. 224, faleceu
o engenheiro Vllor Gustavo de Mas-
carenhas Tamm, chefe do gabinete
do ministro da Viação. Formado pela
Escola de Ouro Preto, em 1016, al-
cançou, por concurso, a cátedra de
Geometria desse tradicional Instituto,
e em 1917 exerceu o magistério no
OillaSiD de Barbacena. Poi professor
de Mecânica Nacional na Escola de
Engenharia de Belo Horizonte em
1919. Em 1921 entrou para o quadro
dc engenheiros da Estrada de Ferro
Central do Brasil, onde velo ocupan-
do, sucessivamente, os cargos de chefe
lo Depósito, em Sete Lagoas e Fa-
falete, chefe de Tração, chefe do La-
boratorio de Ensaios, sub-chefe do
Divisão, chefe do Divisão e diretor
de Estrada. Exerceu, ainda, as fun-
ções de diretor da E. F. Noroeste do
Brasil e da Rede Mineira de Viação
e desempenhou quatro missões técni-
cas no exterior, uma na Europa e três
nos Estados Unidos, todas de flsca-
lizaçâo c recebimento de materiais
ferroviários. O 'dr Vítor Tamm dei-
xou viuva a sra. Eugenia Geni Me-
drado Tamm, um filho, o sr. Henrl-
que Gustavo Medrado Tamm. oficial
de gabinete do coronel Costa Neto,
superintendente do Acervo das Em-
presas Incorporadas no Dominio da
União, e as srtas. Belkls e Isolda
Medrado Tamm. Seu sepultamento foi
realizado no cemitério de São Jofto
Batista, tendo saldo o féretr0 da ca-
pela mrrluarla da matriz de Nossa
Senhora da Gloria.*

SRA. ROSAI.BA REGO MOKUIK
DA SILVA — Em sua residência, à
rua Ferreira de Almeida n. 63. na
TIJuca, faleceu a sra. Rosalba Rego
Moreira da Silva, esposa do sr. Ja-
pir Moreira da Silva e Irmão do Jcr-
nalista Pedro Costa Rego, redator-
chefe do "Correio da Manhã" e do
monsenhor Rosalvo Costn Rego, viga-
rio geral do Rio de Janeiro. A ex-
tinta deixou quatro filhos: Maria,

Hilda. Geraldo e Gualter. O seu se-
pultamentn realizou-se no cemitério
do São Francisco Xavier, saindo o
féretro da capela do mesmo campo
santo com grande acompanhamento.*

SRA. MERCEDES COSTA PEREIRA
DE TEFÉ' — Em sua residência, à
praia de Botafogo n. 356, faleceu on-
tem às 13 horas, a sra. Mercedes
Uostn Pereira de Tefé, esposa rio em-
baixarior 0*cnr de Tefé, tendo de -
v.ulo dois filhos, o cônsul Mnnuel rio
Tefé atualmente servindo em Natal,
e a 

'sra 
Maria' Lulaa Bcrlingeii, cn-

s-ndn com o sr. Luiz Berlingerl, que
se encontram na Itália. O seu en-
tarramento será realizado hoje, às 11
horns saindo o féretro da cnsn nc ma
pnra o cemitério de 66o Francisco
Xavier.

"In msmoriam"
PROF. .1ÍVNATAS SERRANO — A

Academia Carioca de Letras realizará,
hoje às 20.30, no Silogeu Brasileiro,
à av'. Augusto Severo n. 4. Lapa uma
sessão pública cm homenagem à me-
morlft do acadêmico prof. Jônatas
Serrano. Vários oradores estudarão
os diversos aspectos da personalidade
do saudoso educador.

Missas
SRV. MARIA AUGUSTA CHAVES

DF. OLIVEIRA — CclobrrT-sr-á nm»-
nhã às 9 30. no nltar-mor da Igreja
do Sacramento, missa du 30.o dia em
sufrágio dn alma da veneranda sra.
Maria Augusta Chaves de O ivelrn,
viuva do^ saudoso, clinico-dr. Moreira
dBCELEBRAM-SK 

HOJE AS SEGUIN-
TES"

Álvaro Guimarães — 11 horns. Igre-
fa de S Francisco dc Paula,

Alzira Pires — 10.30 horns
de S Francisco de Paula.

Anri Ramalho — 9 horas. Igreja de
N S da Paz.

OaroÜna dc Abreu — 9.30 horas.
Igrela de N. S. da Boa Morte

Barolla Ramos — 0.30 horas. Igreja
de N. S. da Boa Morte.

Fernando Ncry — 10.30 horas. Ca-
tSGeraldo F. da Silva — 8 horas.
Igreja de 8. José.

Innclo Miranda
do Carmo. T ,. ,,„

Inão Moreira — 9 horas. Igreja de
S Francisco d; Paula.

Joaquim Garcia — 9 horas.
delaria. ., ,,

,1o lm Cordeiro Silva — 11
Iiirel-i da Cruz dos Militares.

José Garrido — 11 horas,
dn SS .Sacramento.

MarlB Ramos — 9.30 horas. Igreja
de N S. clã Boa Morte. i.j.„

OUlegnidn Sapucaia, 2.» ten. aviador
,. u horas. Igreja da Cruz dos Ml-
'"ÔmV 

Estrela — 10 horsa. ISreJa
de 8. Bastllo.

(Conclusão da 9a pltglría)
na respectiva unidade, deverão «er
feitos conjuntamente e encaminhados
pelo mesmo ofício, embora em requl-
slções diferentes. As requisições avul-
sas só serão processadas isoladamente
em casos especiais, a juiro do diretor
geral do Fazenda. A comprovação
mensal dos pagamentos efetuados de
acordo com a norma aclmn, deverá
compreender consequentemente, não as
folhas do pagamento comum dp mês,
como todas as demais relativas aos
pagamentos extraordinários que to-
nham sido requisitadas conjuntamente
com o pagamento normal, na forma
acima estabelecida".

O NOVO CAPITÃO DOS PORTOS
DO RIO GRANDE DO SUL

O ministro da Marinha dispensou o
capitão de mar e guerra, da Reserva
Remunerada, Nelson Simas de Sousn,
do cargo de capitfto dos portos do Rio
Grande do Sul, designando, pnrn subs-
tituf-lo, o oficial do igual patente, e,
também, da Reserva Remunerada,
Adalberto CutiliU Coimbra.

OFICIAIS DISPENSADOS DE
COMISSÕES

O ministro da Mnrinhá dispensou o
capitão de corveta, reformado, José
Sérgio Ferreira, do cargo que vinha
dosempenhando de capitão dos portos
de Sergipe. O rhesmo titular dls-
pensou, também, o segundo tenente,
da Reserva Ttemuneradn, Adolfo Sam-
paio, das funções de agente da Capl-
tanla dos Portos do Pará, cm San-
tarem.

DESLIGAMENTO DE OFICIAL
Foi desligado do Corpo de Futilelros

Navais o primeiro tenente, médico,
Antônio Augusto do Vale, por haver
sido transferido para o tender "Ceará".

FIZERAM EXAMES PARA SUB-
OFICIAL

Fizeram exames para sub-oficlnl e
foram aprovndos, os sargentos: Murilo
dos Santos Reis, José Francisco dos
Santos, Américo Ferreira Ramos.

NO GABINETE
Afim de cumprimentar o ministro

da Marinha pela passagem cTo nono
aniversário dc «ua administração, es-
tiveram, ontem, no gabinete de S.
Excla.i os almirantes Hegis Bitten-
oourt, Álvaro de Vasconcelos, Artur
de Freitas Seabra, Gustavo Goulart;
comandantes Renato Gullebel, Valcle.
mar Mota, Eduardo Pnlvn, Paiva dn
Azevedo, Atila Ache, Flòls da Fon-
aecn, Washington Perry, Aires dn Fon-
aecn Costa, Guilherme Neves e multas
outras nltas autoridades da nossa Ma-
rlnha de Guerra.

"A GALERA"
Acaba de ser publicado o número

de outubro de "A Galera", revista do
corpo de alunos da Escola Navnl.
"A. Galera" npiesenta nas suas 70 pá-
sinas, não só noticias interessantes,
concernentes às atividade» da Marinha
do Brasil e do estrangeiro, mas tam-
bem o humorismo, a técnica e a llle-
Intuía, agradavelmente distribuídos e
acompanhados por ampla reportagem
fotográfica.

EFEMÉRIDES NAVAIS

1702 — Parte do Rio de Janeiro
uma esquadra, conduzindo tropas pnra
a Colônia do Sncrnmento.

XXX

1027 — O corsário "Orientnl - Argen-
tino", comnndado por Bibois, enenlha
no banco cie São Tome, costn do Rio
de Janeiro. Faziam parle da guarni-
efto muitos dos prisioneiros do Rio
Negro da Palngôniea. Estes revolta-
ram-sc e ficaram senhores do navio,
voltando a servir na Marinha Brasl-
feira.

XXX

1040 — Reorganiza-se a biblioteca da
Marinha, ciinda por decreto de l.o de
abril de 1802 e assume o cargo da
bibliotecário o capltão-tenente HonrU
quo Holfsmilh.

1880 — O barfto de Tamandaré ê
nomeado encarregado do Quartel Ge-
neral da Marinha, entrando em exer-
ciclo n 28 do mesmo mês.

Cinemafografii

Continuarão os mesmos
os preços da carne

(Conoliisílo da 9* prYglna)
os fazendeiros quç o solicitam, medi-
ante o fornecimento de quotas de
gasolina.

Discutiu-se, depois, a falta de la-
relos. O sr. Amaral Peixoto observou
qyí, anteriormente, todos os criado-
res plantavam milho, com que ali-
mentavam os seus animais. Os resl-
duos do trigo eram distribuídos gra-
tultamente. e, mesmo assim, nfto atln-
glam a um consumo de vinte e dois
mil sacos por ano. Entretanto, afinal,
tiveram os criadores sua atençfio
despertada pala esse produto, devido
ao seu custo menos elevado e, bem
assim, à dificuldade de braços para
a plantnçfto de milho.

Atualmente sfto distribuídos duzen-
tos e sessenta mil sacos que, entre-
tanto, nfto atendem às necessidades
da procura. Contudo, todos os es-
forços vem sendo feitos pnra satls-
façfto dos pedidos, sendo digno de
toda a considcraçfto um caso como
o daquele proprietário de granja que
demonstrava perante a Comlssfto o
carinho que dedlcnva à sua pro^rle-
dnde, testemunhndo até por foto-
grafias.

A Comlssfto resolveu ainda fazer
um apelo geral a todos os fazendeiros
para que se dedicassem novamente
ao plantio do milho, porque nfto hA
possibilidade de aumentar a produção
de farelos, desde que o mesmo pro-
vem do trigo « este está sujeito às
exlgencials do mercado de oonsumo,

A MANTEIGA
O sr. Rubens Farrula Informou

que. dentro de dois ou três dias, che-
gnrá uma grande quantidade do man-
telga argentina, a qual poderá se'
oferecidn à populaçào ao preço de
CrS 10,00.

O sr. Amaral Peixoto observou que
nfto se Justificava absolutamente a
venda ria manteiga a preços que che-
gam afé quarenta cruzeiros. Era. nc-
oessarlo por um paradeiro a essa ele-
vnçflo, verdadeiramente absurda.

O debate se orienta pnrn a questfto
de pnridade dos preços entre os dl-
versos centros de consumo do pais.
Notava-se que Sfto Paulo estabelecia
tabelas superiores às desta cidade.
Dai, resulfava que o produto se des-
viava algumas vezes para aquele Es-
tado, como acontecera com a man-
telga e a cebola.

Sugeria, por Isso, que o coronel Je-.
/iulno de Albuquerque, como chefe
do Serviço de Abastecimento, se dl-
rlgisse ao coordenador da Mobiliza,
ção Econômica, sollcltando-lhe a ateu.
ção para o caso e propondo que os
tabelamentos em todo o Brasil tlves-
sem por base os que fossem elaborados
para o Rio de Janeiro. Do contrario,
tudo quanto a Comissão Consultiva
resolvesse se perderia anto os pre-
ços mais elevados desses outros cen-
tros.

A Comlssfto aprovou unanimomenM
a Eugestfto.

Lona llorno
a

"Herança
mágica"
Depois de ama-

nhã, os Metros
TIJuca e Copaca-
bana apresenta-
rão o filme "He-
rança mágica".
Trata-se de uma
produçllo M. G.
M., com Lena
Home, Kay Ky-
seir, Marllyn
Mnxwell e Wil-
liam Gargan no»
principais papéis.

Papai por acaso»

Èddie Bralcen e Betty Hulton
EstA mnreada para depois de ama-

nhã, nos cinemas Sfto Luiz, Carioca «
Ipanema, a estréia do celulóide "Papal

por acaso, interpretado por Betty Hut-
ton, Eddie Bfacken, William Demarest
e Liana Lynn

"Almas no mar*'
Os cinemas Vitoria e América estrea»

rão depois de amanha a película "Al-
mas no mar", em cujo "cast" st
destacam Gary Cooper, George Raft,
Francês Dec, Henry Wllcoxon, Rober»
Cummings e Ollmpe Bradna.

PERDEU-SE um anel do grau
(Professora) no dia 16 entre Pra-
ça dn República e ma 13 de Maio.
Gratlflca-se generosamente a
qiíem o entregar a rua 7 de Sé-
tembro 64, loja, ao sr. Rocha.

DIGA Â TODOS
Diga a todas as spaa Atni-

pas que a cera ROYAL aer-
ve para lustrar moveis, as-
soalhos, ladrilhos, mosaicos,
couros, crocodilos, liYros, pin-
turas, etc. Lata, Cr$ 10,50,
em qualquer armazém ou
loja de ferragens.

Igreja

9 horas. Igreja

Can-

horas.

Igreja

PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS
OFERECEMOS OS SEGUINTBS : OLEO DE ANILINA INGLÊS,
SULFATO DE COBALTO, OXIDO DE COBALTO, ÁCIDO FORMICO,
CARBONATO DE AMONIA, RAFFAELITA (GELSONITB ARGENTINA)

FONES : 42-730S E 42-3582.

uento Cruz
Para rerlilas, daslios, frielnm n lf

aformosfil» • rosto.I.lmna

Dr. Floriano de Azeredo

TIFICIAL
Urugqalana. 109 - Tel.i 23-M82.
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Ação (te graças
SRA. NOF.MIA .1>E MACEDO SOA-

RES GUIMARÃES — Festejando o 8O.0
aniversário da sra. Nocniia ds Ma-
oedo Soarea Oulmaríes, flgucn da re-
levo em nossa sociedade o viuva do
antigo nrealdcnte do Tribunal dc Ai>e-
Inçfto «lo Distrito Federal, diwombar-
gndor Celso Apiinlu Oiilmardeí, mus
numerosos doneondontci tnrAo eclobrn*
nmnnhn, hu n horns, missa cm acuo
dn urnçnii, nn liirpjn rto Hunio Inn-
Olo, A Urdo, n venrrnnda srn. Nm'-
min dn Miirciln Hniirnii (Uilmnr(li<s re-
peborA ns poMonii de mios rrlnçooi,
nn «nn rodlrtriicln. k run IMunrao
diiinii', n, miiir!. :i«.
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GINECOLOGIA

Trat. médico das doenças da Mu-
lher Fisioterapia. Ed Sio Borja, B.
andar, apto. 503, Av Wo nraneo «1,
¦Ias 11 as 18 Hs. Tel. «-IÜIM.

Dr. Cauby Mayrink
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0IM SOL
fi0pfl CHUVA
Levíssimos, ventilados
cientificamente, de dese-
nho especialmente plane-
jado para proporcionar
máximo ensombramento,
os Capacetes Ramenzoni
oferecem grande proteção
contra os raios solares.
Impermeáveis, constituem
eficiente abrigo contra a
chuva. Proteja seus fi-
lhinhos com Capacetes
Ramenzoni — elegantes,
modernos e bonitos.
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BOLETIM DA DIRETORIA DAS ARMAS
Apresentação, adição e vinda de oficiais - Passagem e assur^

de comandos - Ordem sobre oficiais em transito - I ermissoes

Designação — Curso de Formação de

Clasisficação e transferencia de oficiais d

- ¦ 1 --- ; ¦ ¦—j-j^ '— *"" "~~

de Monitores do C. I. E.
a reserva -- Promoções

ro de Barros Filho e Tsrcio Veras, do
10." Regimento de Infantaria, por e-
rem ficado adidos a esta Diretom
aguardando a chegada de_sua unidade

QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO
rAPTTAL FEDERAL, 20 DE Ntn e,m

BRO DE 1944. - BOLETIM
INTERNO tt.' 266. j "^'p^ÍmeIROS "TENENTES R./2

„!.<«„ ri.- ordem rio exmo. »r. ml- | tb(,ro coelho de Sequeira rio 2.°-Ba-

niftro"Cparda .S a execução, o se- talhfl0 dc carros de Combate, «te

guinte: .-".'_«, pRACAS NO CURSO

ZADÃ - Sejam matriculadas no cm
Vri» Formarão de Monitores do Cen-

í?„d5c ?nSr««»o Especializada, a. se-

^''"'•«AnDE-"-- D» Segunda Fnrmaçào

^^Ãeíni^amo^^

M1? Esietanrli e Orlando Gomes
c terceiro sargento Álvaro Mu-

~~ 17" Rpíimento de Infantaria,
éV-°c;abo° An ton o Rodrigues de Maga-

lhAe-Ãrves Fernando Augusto Sonoal-

W« Milton Lulí Alves e .0 soldado
ru*unn de Matos Gomes; do iu/w.

Sento de infantaria o terce ro sar-

Svaldemar Pereira dos Santo», eo

?ab0 OtaviOedaaSiUa8Leitde,pednrd 
n

«argentos Aírton de OU-

velra. João Carlos Portela e Nilo Ba-

rem* Caminha; do 33." Battalhf° d'

Caçadores, o terceiro (IWjhWw
Dlár; do IV/4.' Reglmento.de Cavaia

Ha'ae'
Mala e

•Regimento
os terccltor.

rK Dlvlslonarlo, o cabo Ari de Sousa
Companhia independente de

soldado Alfredo Roque, da Quinta' Transmissões,
"^'TRANSMISSÕES; -- Do IH/12.»
Heulm-nto de Infantaria, os terceiros
Va4énto Orllnio José Viana e Luil'Rotondo 

e os cabos Paulo Antunes .

Orlando stefanon e o
d,"¦Almeida; da Quinta Bateria Inde

pendente de Artilharia
terceiros sargentos
Manuel
èhara;
os t d rer i ros

oldado Josué

de Costa, os
 Alberto Barbosa,'%iicuVtoFernandes e Jorge Be-

cio 4." Batalhão de Caçadores,
sargentos Getro '"Prado,

Caries Marques e Pedro Dela Páscoa;
do 33 » Batalhílo de Caçadores, os ter-
ce'ros' sargentos Luiz Pinto da Silva e
Natal Ferreira; do 38." Batalhão rie Ca-
çadores. os rabos Humberto Gomes Gon-
çalve« * Artur de Castro Machado Fi
lho- do 1* Grupo de Artilharia
Dorso o terceiro sargento Alcides
6-u-a Ribeiro; do III/S." Grupo
Artilharia df Dorso; o terceiro

de
de
de

sar-
. gento JoSo Martins Filho; do U.»'Re-
gimento rie Cavalaria Independente o

' 
terceiro sargento Jullo Capllé; do 5.»

- Grupo de Artilharia de Costa, o solda-
dn valter Freixo; da Segunda Formação

' do Serviço Regional, o terceiro sargen-
'to Antônio Batista; do Batalhão Esco-

-Ia o terreiro sargento Mario de OU-
veira Silva e o soldado Iriallo Marques
da Cunha Filho; da Segunda Compa-
nnl- Independente de Transmissão o

segundo sargento Jofto Ramos Favelro,
e o terceiro dito Ramon Romeiro.

_ ALIMENTAÇÃO: - Do 12.» Re-

«intento de Infantaria, os terceiros sar-
. lentos Emílio Augusto Lins e Cláudio

Anireza. e o cabo Jacl Amaral do

SM ria Segunda Região Millatr,

o-terceiro sargento Heli Antônio Men-
., rf„ Bounrla. Formaçfto rio seru-

Yamanaka
soldados

donca; da Segunda Formaçft

8o0idadoBs0orieu0 VanU°ci & Trajano
Valdaemàr°Ped"o Valpatl e Orlando R-

beiro Prado; do «.<• Batalhão de Ca-
çadores. o cabo Daniel Pinto da Silva.
Ç 1 ESTENO-DATILOGRAFIA: - Da

Ouinta Bateria Independente de Arti-

lharln rie Costa, o terceiro sargento
Manuel Paiva; do III/5.9 Regimento d«
Infantaria o terceiro sargento Anto-

m Moreira Jorge; da Quinta Compa-
nhia Movei de Transmissões, o ter-

ceiro sargento José Ferreira de An-
drade; rio IV/4.» Regimento de Cava-

líria Dlvlslonarlo, o tefc.iro «««<_£
Jader José Guimarães; do 111/12.» Re-
gimento rte Infantaria, o terceiro «ar-
Sento Humberto Rodrigues ria Silva; do
k" Batalhão de Caçadores, o terceiro
sarrentn Jofto Roseli Lu ti; cio 4." Ba-
talriftn rte Caçadores, o cabo Benedito
Martins de Castro; do R. A. N., o

cabo Antero Eduardo Pires; da Segun-
da i-rmnçfto do Serviço Regional, o

cáho Daniel Laureano; do 12.» Regi-
mento de Infantaria, o cabo Pedro Fer-
reira do Carmo.

-.. GUERRA QUÍMICA; — Do S3.«
Batalhão de Caçadores, o terceiro sar-
ren''> Hlldebrando Rodrigues; cia Se-
gunCa Comnanhla Independente dn
Transmissões, o terceiro sargento Nilo
Dai-i = o cabo Islriro Albenau; do 12."
Reoimento dc infantaria, o terceiro
sn-:«rcnio José Rnliniuiclo Comes da
Amorini e os cabos Joí'.o Velasco An-
drade e Rèn&lo Bruna: da Quinta Com-
panhia Movei de Transmissões, os ter-

•ceiros sargentos G imitar de Luiz. e Fio-
ro Faustino da Silva; do 38." Batalhfto
<le Caçadores, os cabos Dlmur Muller,
Virgílio Relmberg GottsfrlU e Antônio
íoccoli.

MOTORISTAS: — Do R. A. N., o
¦abo Antônio Nazareth e oi soldado»
Wilson Dazontlnl, José Coutlnho e Abel
Tavares da Silva.

MECÂNICOS: — Do R. A. M., o
terceiro sargento Ademar de Sousa, oe
«abos Joaquim Faria Filho e Joel Ma-
Suei rios Santo» e os soldados José
Puarte Filho e Jofio Pinto Ribeiro.

MOTO-MECANIZAgAO: — Do 4.»
Grupo rie Artilharia de Dorso, oa ter.
teiros sargentos Aurélio Francisco da
Mota, Gregorio Batista da Silva, Jofto
Bonfim, Ari Alves, Osvaldo Silva, José
Ribeiro de Matos, e José Braga Sobrl-
Bho e os cabos Geraldo Marcondei •
José rie Almeida.

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS. —
Apresentaram-se, a esta Diretoria, oe
•egulntes oficiais:

ARMA DF, INFANTARIA:
-r- CORONEL — Nilo Horaclo de Oli-

¦relra Sucupira, do 10." Regimento de
Infantaria, por ter deixado o comando
dn lfi.'- Regimento de Infantaria, de
erdein rio sr. ministro, haver termina-
do a dispensa em que se encontrava a
entra.- em trftnslto para a sua uni-
dade.

TENENTES-CORONÊIS — Alcebla.
fies Tamoio da Silva, do 5.» Batalhfto
de Caçadores, por ter de regressar ft
Curitiba, esgotada a permlssfto para vir
ao Rio; Jorge Gomes Ramos, por ter
«ido classificado no 3." Regimento de
Infantaria, desligado do Batalhfto do
Guardas e entrado em trftnslto; e Mi-
gue: Lage Salfto, por ter sido transíe-
rido do Quadro de Estado Maior da
Ativa para o Quadro Ordinário, cias-
glllcado no 8." Batalhfto rte Caçadores
e desligado do Estado Maior do Exér-
eito.

MAJORES — Arianil Sampaio PI-
íasslnunga, por ter sido transferido rio
Quadro de Estado Maior ria Ativa paru
O Quadro Ordinário e rlasslflcodo nn
10" Regimento df Infantaria; Ibsen
Lopes rie Castro, por ter sido designa-
do observador militar na Europa e pas-
aado para o Quadro Suplementar Ge-
ral; t Jaime Ramos Lamelra, pnr ter
p«.>i«dn a adido ft Diretoria rte Molo-
Meranlraçftn,

CAPITÃES — lllian f ei fio rin-
to, rto !,> n»t»||i»n rif Carro» rte Com-
h«i», por i»r ii« recolhei''»» ft i*rit rt"
• lll iinliisilr; OrRolirtfl Artnlln Monl»l«

de recolher-se a sede de sua unidade
Sabinn Serafim Correia Salgado por
ter sido transferido para 0 11." Bata-
Ihfto de Caçadores e entrado em tran-
b 

--' SEGUNDO TENENTE R./l - Ota-
vio Marques Pontes, por ter sido trans-
ferido do Depósito da Força Expedlcio-
nerl» Brasileira para o 23." Batalhfto
de Caçadores a mandado ttOtUlnuar adi-
rio ao referido Depósito aguardando de-
cisfto do sr. ministro.

_ SEGUNDOS TENENTES R./2 -

Horaclo Pinlo Martins, do 14." Reg-
mento de Infantaria, por haver terml-
nado a dispensa em que se achava e
aguardar embarque; Valdonler de Asslz
Coutlnho. por ter sido classificado no
2." Regimento de Infantaria e reco-
Iher-se.

ASPIRANTES A OFICIAL — Ar-
mando Alfredo Ador, do 16." Batalhfto
rie Caçadores; Cláudio Seig e Eduardo
de Ulhóa Cavalcanti, do 0.» Batalhfto
rio Caçadores; e Eros d'Avllft Bamberg,
do 13." Regimento de Infantaria, to-
dos por terem sido classificados e en-
trado em trftnslto; Otávio Madalena
Lcblanco, do 20." Regimento de Infan-
taria, Osvaldo Vieira Pcniche, do 14."
Batalhfto de Caçadores; Paulo Aníbal
Madureira, do 15." Regimento de ln-
fantarla; Raul Matos Almeida Simões
c Saulo Silva Sodré, do 0." Batalhão de
Caçadores, todos por terem sido classl-
ficados, desligados da Escola Militar e
entrado em trftnslto.

ASPIRANTES A OFICIAL R./2 —
Amintor Vilela Vergara, do Depósito
da Força Expedicionária Brasileira, por
ter sido tornada Insiihslstente a Por-
tarla n." 4.71!), que o convocou: An-
tnnlo Mnria Plzarro das Neves, Aírton
Vasconcelos Teixeira, Dlógenes Viana
Guerra. Guilherme Fernandes de Oil-
velra, Jofto Nunes Malhelrns. Otávio
Cristo Mlscow c Zeferlno Cata Preta
de Faria, todos por terem sido cnn-
vocados. classlflcndos no Primeiro Es-
calão do Depósito rio Pessoal ria Força
Expedicionária Brasileira e recolherem-
se ft referida unidade.

ARMA DR CAVALARIA:
CAPITÃES — Afonso Henriques rie

Sousa Gomes, da Escola rie Moto-Me-
canlzaçfto, por ter assumido na vcN "a
o comando rio Núcleo rie Formaçáu rie
Novas Unidades adido ft Escola de
Moto-Mccanlzaçao; Rafael Zlpln, rio
S. S. M. R./3, por ter de regressar
a Porto Alegre, de onde veio com per-
missão.

PRIMEIRO TENENTE R. '2 — An-
tonlo Paulo rie Nlemeyer Barrnlra, rio
4." Regimento rie Cavalaria Dlvislona-
rio, por haver terminado o trftnslto e
seguir a destino.

SEGUNDO TENENTE — Gulrio Al-
fredo Hrlsler, do 8." Regimento rie Cn-
vaiaria Independente, por ter vindo ria
mpsma unidade e finar adido an Df-
póslto da Força Expedicionária Brasl-
lelra.

ASPIRANTES A OFICIAL — Frnn-
cisco rie Paula Veloso da Fonseca, do
3." Regimento de Cavalaria lndepen-
dente; Oli Hastenpluf. do 2." Reglmen-
to de Cavalaria Montado, ambos por
terem sido classificados e entrado cm
trânsito: Urbano Ribeiro do Amaral,
do 2." Regimento dc Cavalaria Monta-
do, por ter sido classificado, desligado
da Escola Militar c estpr em trftnslto.

ARMA DE ARTILHARIA:
CAPITÃO — I?mar Gonzaga Ro-

land, do 1/1." Regimento de Artilharia
Anti-Arrea, por terminação de trftn-
sito e recolher-se ft sua unidade.

PRIMEIROS TENENTES — José
Albuquerque, do 3." Regimento de Ar-
Mlharia Montada, por ter de sepuir a
destino hoje; Roberto Monteiro de Bar-
ros Silva, do 7." Grupo Movei rie Ar-
Mlharia rie Costa, por ter vindo ao Rio
com per mis.ifto porn passar parta do
trftnslto nesta capital.

SEGUNDOS TENENTES — Bento
Dnvl Gomes, rin II'4." Regimento de
Artilharia Monlada. por ter terminado
a licença e aguardar embarque; Ha-
rolcio Erlcksen da Foni-eca, do 7." Gru-
po de Artilharia de Dorso, por lhe ter
sírio concedida passagem e seguir via-
gem no cila 21; Murilo Araujo Roma-
guera. do II'8." Regimento de Artilha-
ria Montaria, por ler dc seguir paraJofto Pessoa em virtude do lérinlno da
dispensa do serviço,

ASPIRANTES a oficiai, — Arnaldo
Franen Morais, do 11 '5." ReglmenIo de
Artilharia de Divisão de Cavalaria;
Francisco da Costa Vc-llio, do 3." Gru-
po rie Artilharia rie Dorso; Hugo da
Clama Rosa Sucupira, rio 4." Grupo de
Artilharia cie Dorso; José do Amaral
Qarboglnl, do n/l.» Regimento de Ar-
Mlharia de Divisão de Cavalaria; José
Pires Domlngiie.H, rio Grupo Escola; e
Washington Tlbagi Ribeiro de Almeida,
do 3.» Regimento do Artilharia de Dl-
vlsflo de Cavnlnrla, todos por terem
sido classificados e entrndo em trftn-
sito.

ARMA DK KNOENHARIA:
MAJOR — Jofto Guerreiro Brito,

por ter sido classificado no QuadroSuplementar Privativo.
PRIMEIRO TENENTE — Adilvo

Paiva e Silva, do Batalhfto Vllagrft
Cabrita, por ter de seguir para a sedoda Quarta Reglfto Militar, a serviço da
referida Reglfto.

SEGUNDOS TENENTES — Fer-
nando José dos Reis Pontes, da Prl-
meira Companhia Independente de
Transmissões, por ter de seguir a des-
tino hoje: Jaime Miranda Marlath, da
Décima Companhia dc Transmissões,
por ter rie recolher-se íi sua unidade;
Marlus Trajano Teixeira Npto, do 1.»
Batnlhfio rio Pontonelros, por ter obtido
vinte dias rie dispensa d*j serviço, com
permlssfto para passa-los em Belo Ho-
rlzonte. Estado de Minas Gerais.

ASPIRANTES A OFICIAL — Argos
Menu Barreto, do 7." Batalhfto de En-
genhnria, por ter tido permlssfto para

,-llnr
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fnmilln em Sfto Paulo, por 10
c.Tis; e Enln Evangelista da Trindade,
rio 1." Bninlhfto rie Pontonplros, por ter
sido classificar!" o enlrnrio em trftnslto.

TRANSFERENCIA DE OFTCIAIS. —
Transfiro, por nr-csMdade rio serviço,
on sepulntes oficiais:

ARMA DK INFANTARIA:
Do 10." Regimento de Infonlnrla

para a Segunda Companhia dn 33." Ba-
tnlhfto rie Cnradorcs, o primeiro te-
nente Nilo Peixoto ria Silva.

ARMA DF ARTILHARIA:
Do Depósito ria Força Expedido-

nnrln Brasileira pnrn o ii.» Reglmen-
to rie Anilharia Antl-Aerea, o primei-
ro tenente rie Artilharia Rubens Fleuiy
Varoln. — O oficial em npreço ficara
adido ao Depósito dn Foiça Expedido-
nnrln Brasileira nté srgunrtn ordem.

CLABS1FICA0AO PE OFICIAL E AS-
PIRANTE A OFICIAI, DA RESERVA DE
(SEGUNDA CLASBE. -- ClSMlflro, pnr
nsce»»ld«di' do urrvlco, o «egiinrtn le.
nente Bebsullftn Tnlrrtn Vlelr» » o s»pl-
rsntf a nfliMnl Milton OlirlOí ni-nvn,
«Ilibo» rtn, |!i'«ei'M« il» MRUntll fllflMíi
nn tíepnlilln rte Cumuial ilu Fiiii;» Em-
psrtli'1'innrla fumüi-liii, por lerem nlil"
iiniivfirartn« imia o lérvlço ativo rio
Bxírrlln,¦rflANHPKIIKrlrlA \lf, WIOIAL HA
flpWlfVA. fllíM f.PKITil, - Torno
>«m efeito, por ii<«i!««»|riiii|« ilo ««uvli'0,
i tr»|i»(»r»iii,l» rin iiiimdro i»n*ni* ri»
ftCMI VS II* «1'ÍHII'la CUiM, POrlVOClIflO,
ri» Mm» ri» Anilha/u, Krium Alonto
M'i'«n« ri» lf"di«i, rin li»nfinlii ri» •»'»('
,„ KNflMlAloillMI Mi "'-iMiii M»i» »
II» Hh«|ih*m'ii rt# Aiiillitiiiii Ai«M.
A«IM M»ill4* » ll)»»")!!», «llll»1!'!!
,>*<i i\i\ PKHiii 'i idliWíi i'M* ri"
fíi.,10 Míl"l riu CiWS $M»Bl#itttt»Ht
ilin.iitlM PlítHtlnl C*''«|ll'l

WHiHt4A>'An hi riflclAI- IMtlA
„,,,,«,,,, ,,,, fuMn* tifkíftAU >i£
i,,,,,, lif, nlnff-i hl ft ruína i>

nente-coronel José Marinho dos San-
tos, participou haver passado o coman-
do do 33." Batalhfto de Caçadores, ao
major Dario Cordeiro de Carvalho, em
virtude de seguir para Campe Grande,
afim de ser inspecionado de saúde.

A8SUNÇÕES DE COMANDO. — O
tenente-coronel Paulo Rosas Pinto Pes-
soa, oartlcipou haver reassumido o co-
mand'o rio S." Grupo de Artilharia rie
Costa, em virtude de haver concluído
a dispensa de serviço cm que se en-
contrava.

 O tenente-coronel Elrulerio Brum
Ferllch. participou haver reassumido o
comando do 2." Regimento de Cavala-
ria Ind<-nondentp e da Guarnlçfto de
Sfto Borja. visto ter regressado de
Santiago dn Boquclrfto, onde se acha-
va a servlçn.

 O tenente-coronel Hlldebrando
Sarmento, participou haver passado o
comando do 13." Batalhfto de Caçado-
res ao major Luiz Mftxlmo Pereira de
Arnujo Junlor, em virtude de sua trans-
ferencia para o Quadro Suplementar
Geral e autorizaçfto em Boletim Re-
gional n." 238.

O major Lineu dos Santos Lourl-
vai participou haver assumido o coman-
do do 15."'Batalhfto de Clçadores, du-
rante o impedimento do tenente-coro-
nel Alcebiades Tamoio da Silva, que
se acha com oito dias de dispensa do
serviço, a contar de 12, tudo do mês
em curso.

O major Pericies Telus Carneiro
da Cunha, participou haver regressado
de Bagé, assumindo o comando do 13."
Regimento de Cavalaria -"^dependente,
em virtude do tenente-coronel José
Tome Xavier de Brito ter seguido para
Bagé, afim de assistir os exercícios da
Dlvlsfio de Cavalaria.

O major Manuel Augusto de Arau-
Jo Góis participou haver assumido o
comando do 4." Grupo Movei de Arti-
lharla de Costa.

O major Dario Cordeiro dp Car-
valho participou que, em virtude do
tenente-coronel José Marinho dos San-
tos ter seguido para Campo Grande,
afim rie ser Inspecionado de saúde, para
ílns rie promoção, assumiu o comando
do 33." Batalhílo de Cacnriores.

O maior Luiz Mftxlmo Pereira rie
Araujo junlor participou haver assu-
mido o comando do 13." Batalhfto rie
Cnçsdores. em vista de ter sido trans-
ferido para o Quadro Suplementar Ge-
rnl. o tenente-coronel Hlldebrando Sar-
mento.

O major Nelson Teixeira de Fa-
ria partlclpnn haver chegado em Ma-
naus e assumido o comando do 27."
Batalhfto rie Caçadores e da Guarnl-
çfto.

OUDEM SOBRE OFICIAIS EM TRAN-
SITO NESTA CAPITAL. — Declara-se
que os oficiais abaixo, que se encon-
tram nesta capital em trftnslto, deve-
rfto. logo após o lérminn rios mesmos,
seculr com destino fts suas unidades, a
saber: — Capitães Milton Lisboa, da
OiiarTn Companhia Independente rie
Fronteiras e Nelson Oliveira Rocha, do
IV/4." Reeimento rie Cavalaria Divlslo-
narlo; primeiro tenente Oscar Antônio
Couto rie Sousa, dn Sétima Bateria In-
riependentp rie Artilharia rie Costa; prl-
melros tenentes R.'2 — Álvaro de OU-
velra Passos, rio 23." Batalhfto de Ca-
çadores; Sebastiío Maroues de Abreu,
ria Quinta Bateria Independente de Ar-
tllhnria rie Costa; segundo tenente Afon-
so Moreira ria Silva, rio 10." Reglmen-
to de Infantaria; primeiro tenente Nel-
son Alves Machado, do 8." Batalhfto de
Caçadores; primeiro tenente R./2 —
Ernesto Tosta ria Silva, do 2." Grupo de
Arlllhnrin «ie Costn.

VINDA DE OFICIAIS A ESTA CA-
PTTAL. — PERMISSÃO. — O exmo.
sr. ministro concedeu permlssfto pnra
virem a esta capital, aos seguintes
oficiais:

MAJOR — Breno Borges Fortes,
procedente de Curitiba, dentro do pra-
zo concedido pela Quinta Reglfto Mlli-
tar.

-- PRIMEIRO TENENTE — Nivele
Vosslo B"igiri", procedente de 'Santana
do Livramento, dentro do prazo conce-
riido peln Rcclfto.

SEGUNDO TENENTE — Antônio
Miguel Ribeiro do Rosário, procedente
de Paraiba, dentro do prazo de quin-
ze dias.

PERMISSÕES. — O exmo. sr. mi-
nistro concedeu es seguimos permissões:

Ao CAPITÃO — Eduardo d'Avlla
Melo, proccdpnle de Recife, para ir a
cidade rie Ilnbnlanlpha. no I* •-¦->-, *i
Rerpipe, dentro do prazo concedido pela
Rec ifto.

Ao SEGUNDO TEMENTE R.,'2.
CONVOCADO Luiz Coelho Correia
ria Silva, procedente de Curitiba, para
Ir a capital de Saci Paulo, clPntro do
prazo rie cinco rilas.

Concedo as seguintes permissões!
Ao CAPITÃO — Augusto Prudenclo

rie Lima Morais, do 4." Regimento de
Cavalaria Independente, para aguardar
nesta capital, n solnçfto do seu reque-
rimento, no qual solicita passagem para
a Reserva do Exército.

Ao CAPITÃO — Nelson LeitSo Ma-
tias, ultimamente classificado no 26.»
Batalhfto de Caçadores, para Ir a ca-
pitai cie Sfto Paulo, dentro dos quinze
dins de prorrogaçfto do trftnslto que
lhe foram concedidos.

Ao CAPITÃO — Hernanl Moreira
de Castro, recentemente nomeado je-
cretario da Escola Preparatória de Sfto
Paulo, passar o período do trftnslto a
que tem direito no local do destino.

Aos ASPIRANTES A OFICIAL —
Francisco de Paula Veloso da Fonse-
oa, classificado no 3." Regimento de
Cavalaria Independente, para deter-se
na capital de Sfto Pnulo, durante cin-
co dias do seu trftnslto; José do Ama-
rnl Garboglnl, clnsslficado no TI/1." Re-
gimento de Artilharia de Dlvlsfio de
Cavalaria, nara ir a cidade de Piracl-
caba. Estado rie Sfto Paulo, onde pn-
derft nermnnecer durante dez dias do
seu'trftnslto, findo os quais devera, re-
colher-se ft sua unidade; Oil Hastcnp-
fluz, classificado no 2." Regimento de
Cavalaria Montado, para passar deu
dias do seu trftnslto na cidade de Sfto
Luiz de Gonzaga, Estado do Rio Gran-
de do Sul, devendo, logo após o tér-
mino respectivo, seguir com destino A
sua unidade: Snuln Silva Sodré, cias-
siflenrio" no ü." Bntalhfto rie Caçadores,
pnra Ir a eldnde de Pariua, Estado do
Rio rie Jnnelro, onrie poderá permnne-
rer durante dez dlns dn spu trftnslto;
Washington Tlbagi Rlhelrn de Almeida,
classificado nn 3." Regimento de Ar-
Mlharia rie Divlsfto de Cavnlnrla, para
Ir a cldnrte d» Taubnté. no Estado de
Sfto Paulo, onde nndpi-A deter-se pelo
«•«pnrn de dez dlns do seu trftnslto,
findo os qusls devera, seguir com des-
tlnn ft sun unidade,

— Ao PRIMEIRO RAROENTO —
Américo de Oliveira, uHImnments
transferido rio 3." Grupo Movei rie Ar-
tllhnria rie Cosia para o 3," Grupo rte
Artilhai In rt» Costa e Fnrle rte Copa-
cnbnna, passar n perlorto rto Irftnsltn
n que tem rtliflto, ns rlrtnrtf rte Macaé,
Entnrio «Io nin rif Janeiro.

DTBPBNBA DE SERVIÇO I" PERMIB-
CAO. 0 «mn, ¦«". ministro rnnrf.
«leu an «enuncio leneiil» AlbfTlO Arfvf.
rln <|e Oliveira, ll" ,1 » llrii|in Movei d»
AiMllinrU rte Cnsln, qiilnr» «ilM ri» dl».
pou»* do IfTVlcn, nl«ni fl"» fjll» lhl IBr
rmn iioiii'f'1liloft Pfln

ICjLl

A resolução da O. P. A.
mercado de café

e o

Os que acompanham os comentarins desta
ecçfto nfto poderão, de forma alguma, ter sido

surpreendidos com a resolução tomada, a 15
cio corrente, pelo Bureau de Administração dos
Preços IO P. A.) em comunhão com a Junta
de Administração de Guerra, sobre os preços do
café nos Estados Unidos. Naquele cila, aquelas
duas entidades resolveram sobre o pedido que
lhes havia sido feito anteriormente pela Jun-
tn interamerlcana do Café, no sentido de uma
modificação dos preços "cellings" do proüi lo,
afim de evitar uma queda dos estoques e a
carência da mercadoria, naquele pais.

Para que se aprecie bem a extensfto do falo.
é mister acentuar que a Junta Interamerlcana
rio Café nfto é um "bureau" que trate dos in-
tercsFes dos países produtores de café do con-

tlnente, mas um orgâo interamericano. em que
-stfto representados, oficialmente, quatorze pai-
ses cafelcultores da América e, também, estes,
com o maior número de votos, os Estados Uni-
dos pais consumidor, cujo mercado foi objeto
do Convênio de Washington, assinado na ca-

pitai americana, a 28 de novembro rie 1940,

Já por duas vezes prorrogado e que esta. ainda
em pleno vigor.

A Junta, que administra o Convênio e com-

posta, pois, de todos os interessados — produ-
fores como consumidores — sendo que os Es-
tados Unidos têm, nela, nada menos de 12 vo-

tos, cabendo 9 ao Brasil, 3 ft Colômbia e 1 a
cada um dos outros participantes, em numero
de doze. Sâo, ao todo, 36 votos, dos quais 12
do pais consumidor e 24 dos paises produtores.
Revestia-se pois, da maior autoridade o pedido
feito, no sentido ria melhoria dos "cellings".

E, por isso m°smo, havia as maiores espe-
tanças de uma solução favorável por parte das
entidades governamentais americanas, que tive-
ram rie se manifestar sobre a matéria, a 15 do
corrente.

Exatamente por serem tfto grandes as espe-
ranças em uma soluçfto favorável, foi que a
soluçfio negativa, comunicada pelos srs. Ches-
rer Bowles e Marvin Jones, e transmitida, "urbi

et orbl", pelas agencias tclegráficas, causou tftu

grand.' deccpçfto. Mais do que decepção, ver-
oadelra onda de consternamento Invadiu o mer-
cado rios países produtores. E. entre nós, houve
"frissons", para nfto dizer um "dles irae", nas
praças de Santos e Rio de Jnnelro.

Entretanto, como acentuamos, ao traçar as

"cellings"
nlcos da

primeiras linhas desta crônica, a soluçar, nao

pode, de maneira alguma ter surpreendo o,

leitores desta coluna, pois estamos fart !

acentuar o perigo que representaria, paia a luta

contra a inflaçfto e em prol de uma ^li eco-

nomla rie guerra, nos Estados Unidos a aber-
tura de uma brecha, por menor que fosse, nos

americanos. K os fundamentos tec-
resolução, divulgados no comunicado

assinado por aqueles dois altos funcionários do

governo american, podem-se considerar faml-

liares aos nossos leitores, tantas vezes os te-

mos exposto e explicado.

Mas se a resistência dos compradores é

grande, a dos vendedores também poderá aé-lo

E' facll invocar o principio do congelamento
rios preços, enquanto se tem mercadoria sufi-
ciente para ir atendendo ao consumo ou qunnrto
a mercadoria é de tfto pouca importância paia
a guerra, que possa ser dispensada. Mas a ver-

dadelra situação Iricpois da terceira
seguida que estamos tendo e parecendo o
da guerra na Europa à vistai
diferente ria que se desenhava
Então, as perspectivas da safra nova eram boas
e o fim ria guerra era imprevisível
bemos que a safra futura não poderá, ser gran-

safra m*
fim

é hoje multo
faz um ano.

eram
Hoje, sa-

de e a paz se aproxima. Estes dois fatores lm-

portantlsslmos no Jogo do mercado, estftole

produtores a r»ter n mercadoria, pmporta

hora muitos passem da conta e estejam se lan

çando na especulação. As quantidades despa

chadas. no interior, da atual safra, sao rldl-
cuias. E os compromissos de embarque por par-
te do Departamento Nacional do Café com o

governo dos Estados Unidos lum mllhfto de sa-

cas por mési terminam em dezembro próximn
Estamos crentes de que aquela autarquia m,. '
assumirá novas responsabilidades. E os nosjoi
concorrentes, por mais que exportem, nfto po.
derSo deixar o mercado americano folgado d«
café. A escasrez da mercadoria, pnrtanlc, <jcs
de que os produtores brasileiros rctenhnm a mer
cadorln, será uma fatalidade.

Estarão, entfto, as autoridades americana,
dispostas a irem até o racionamento (eomn
aliás, Já ameaçaram, há temposi e deixar „
povo americano sem um artigo, cuja Importai,.
cia psicológica o próprio comunicado, qUe ne.
rou provimento ao pedido da Junta, se apres,
pou a reconhecer ? * * •

E" possível. Mas é também esta uma pos
slbllidade em que nfto acreditamos. Houve mo
tivos políticos para conservar, até aqui, o mer-
cado americano suprido aos preços "cellings" ,
para tanto foram tomadas as providencias . „
governo rio Brasil deu respeitabillsslma e0lt.
boraçfto. Ha de haver, portanto, motivos po\j.
ticos e, no caso, também econAmlcos, paru urni
melhoria, dentro em breve. Nfto é justo que 01
países produtores, vitimas da inflaçfto — o quivale dizer, com o custo da produçfto antraordl.
narlamente elevado — nfto possam tfr umn
compensaçfto mais equltatlva pela »ua msrei.
doria.

E" olaro que o principio do eongeUmuntn
du* preços tem que ser respeitado n«-.s Esltdds
Unidos. Mas nfto serft difícil encontrar moclos t
meios para um reajuste, afim de evtt»7 „ „.
cionamento do café. A sltunçfto hoje /, mi\i„
diferente da de um ano passado. Outros gaios
estilo cantando.

COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS
MERCADO CAMBIAL

Abriu ontem o mercado cambial em posl-
çfto estável, nfto se registrando alteração
digna de importância nns suas *«"..«""
operações realizadas íoram ainda desenvolvi-
das, notadamente sobre letras de exportação^
O Banco do Brasil declarou cotar a moeda
londrina a Cr$ 78,90 1/16 e a yankee a
Cr$ 19.50 para saques, e a Cr$ 77.77 15/16,
e a Cr$ 19,30, para compra, respectivamente.
Assim, deixamos o mercado no primeiro íe-
chamenfo. Reabriu e fechou inalterado.

O Banco do Brasil afixou as seguintes ta-
xas para as suas cobranças, cobranças de ou-
tros bancos quotas e remessas nara Importação

a vistaLlr*ra.
Dólar
Escudo 
Franco *ulço ••••
Coroa sueca ••¦
Peso argentino 
Peso uruguaio . 
Peso chileno 
Peso boliviano 

O Banco do Brasil afixou
xas para comprar no

ns

CrS
78.90
19.50
0.79
4.65
4.72
4.01

10.65
0.62 15/16
0.46 7/18

seguintes ta

1/16

6/16

3/16
5/8

mercado livro e oficial:

Libra 
Dólar 
Escudo 
Peso iirugu«lo
Peso argentino
Peso chileno .
Coroa sueca
Franco suíço

Livre Oficial
CrS CrS

77.77 15/16 66.40
19.30 16.50
0.78 o/li 0.67
10.34 7/8 8.84
4.78 9/16 
0.59 9/16 
4.59 1/2 3.93
4.48 3/4 3.84

CAMBIO LIVRE ESI'BCIA1.
CrS

Ontem
Desde i io do mis

Quantidade

192.876.499

de Guerra
mesmo

Libra
Dólar

192.876.499
MOEDAS DE OURO

187.70 II Franco . . .
34.40 II Franco suíço

EM NOVA YORK
NOVA VORK, SO.

Abert.
402/404

4.07
9.20

23.50
23.33
24.95
23.81
89.75

1. 5.15

estaduais de sorteio. As Obrigações
ficaram em alta e bem. colocadas,
se dando com os demais valores em movlmen
to, como se vê a seguir :

VENDAS REALIZADAS ONTEM

S/Londres, tel.. p/£ $ .
S/Lisboa, tel.. p/I * . •
S/Madrid. tel., p/£ t . .
S/Berna (livre) tel. p/t %
S/Berna cel.. por P. .
S/B. Aires, tel. por P.
S/Estorolmo, tel., p'£ K.
S/Montreal íCanadál .
S/Rio de Janeiro. Cr$ ..

EM MONTEVIDEO
MONTEVIDEO, 20

6.80
6.60

Fecham.
402/404

4.07
3.20

23.50
23.33
24.94
23.86
89.81

:. 5.15

l/a

1/8
3/4

7/8
5/8

Llbra
Llhra
Dólar
Dólar

ivendal'compra)
comnra

venoa .

78.90
77.33
19.60
20.00

1/16
5/8

CÂMARA SINDICAL
MÉDIAS DE CAMBIO

Em 18 do corrente foram registradas na C&-
mara Sindical as seguintes médias cambiais:
praças: MERCADOS

66.49 Vi 78.90
0.79 5/16 0.84 5/16

16.70 19.51

A vista:
S/Londres, i. t/venda ..
S/Londres, £ t/comp. ..
S/N. York, 100$. t/venda
S/N. York._100$_t/comp

Abert.

n/c.
n/c.

185.00
184.50

EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 20.

fecham.

n/e.
n/c.

185.00
184.50

Apólice» gerais:

Nom.

100,

S/Londres,
S/Londres.
S/N. York
S.N. York

£. t/venda ...
£. t/comp. ..
1%$. t/venda
100 $ t/comp.

Aht-rt.
17.00 P.
16.90 P.

402.25 P.
401.75 P.

Fechara.
17.00
16.90

402.25•
401.75

EM
LONDRES, 10.

LONDRES
Aberto ra

4.02.50 4.02.50
17,30 17,40
40,50
99.80 100.20

Fechamento
4.02.50 4.03.6»

17,30 17,44
40,50
99.80 100.20

16.85 16.95 16.85
Çr$ 82.84 9/18 82.84

0.84
19.71

1.84
10.84
10.84

Londres
Portugal
N. York .
Espanha .
Argentina

Uruguai .
Canadft . . .„,,„
Chile ... 0.62 15/16 
Coberturas do B'nco do Brasil:

Libra . . . 
OURO FINO

O Banco do Bfasll comprou ontem, a
de ouro tino na base de 1.000/1.000. à
de Cr$ 22.70 em barra ou amoedado.

8/N. York. p/£ $.
S/Berna, p/£ f.
S/Madrid. p/£. p..
S/Lisboa, p/E. es.
S/Estocolmo. p/£,

B/Rlo Janeiro, p/tA 
TELEGRAMA FINANCIAL

LONDRES, U0.
FECHAMENTO

Hoje
Banco da Inglaterra .. J f»
Banco de Portugal ... 3 ,4 %
Em N. York 3 m. t/e. Vb %
Em N. York 3 m. t/c. 7/16 V,

16.99
9/lí

3 Unlf. .
27 Idem . .

133 D. Emis.
10 tdem . . .

5 Iriem port.
10 Idem . . .

8 Reajust. .
8 Idem . .

Ohrgs.:
215 Guer, Cr$
363 Iriem . . .
100 Idem

21 Idem
50 Idem

1 Idem
18 Idem
41 tdem
28 Idem Cr$ 1000,

170 Idem
304 Idem
204 Idem

3 Idem
7 Idem

Estad.
53 E. Santo
35 Min. 5?

Cr$

cr$

200

500,

CrS 5000,
13.870.) .
Apls.:

pt. .
Nom.

Ani.
I
i 'A

M» *
7/16 •>

grams
razão

BOLSA DE VALORES
condlçftes, A Bolsa de Valores esteve em

muito ativas ainda ontem, verificando-se ne-

gnclos mnis desenvolvidos na maior parte rins

papéis em evidencia. As apólices da Unlfto
regularam estáveis, bem como as municipais e

102 Idem 7"',-, pt.
85 Iriem CrS 500,
20 Minas 1* Serie

315 Idem 2a Serie.
32 Iriem ....

215 Idem 3* serie .
90 Iriem ....
35 tdem ....
47 pernambuoo .

3 Idem ....
51 Rodv. E. Rio

71 Efto Paulo . .
2 Idem ....

21 Idem ....
Municipais!

25 Emp. 1931 . .
Municipais dos

75 Prof. B. Hor.
800 P. P.Al. 3'/a %

50 Idem ....
Bancos : (Açíics)

150 Ind. Brasileiro
Pref. ¦ Crí 200,
Companhia»;

5 Confiança de
de Cr$ 200, .

467 Brasil Ind. de
CrS 200, . .

330 Butiã CrS 100,
100 F. e L. rie Mi-

Cr$

fi45,!)0
960.00
937,00
T40.Í.0
805.00
816,00
888,00
890,00

74.50
75,00
75,.',0

150,f>0
152,00
377.00
378. oo
?80.'0
774.00
775.00
776.Í0
776.00

3850.00
2370,00

505.00
800.00
930,on
455,00
194,00
181,00
180.00
184.00
184,50
185.10
82.50
83,00

B30.00
238.00
230.00
240,00

300.00
Estados :

1)60,00
29,00
30,00

Olt. oferta»
Vend. Comp.

960,00
940,00

815,00

75,00

152,00

382,00

954.00
935,00

800,00

74,60

150,00

378,00

nas Gerais, pt.
200,00 ....

00 B. Mineira
Benef

745 Idem ....
60 Sld. Nacional de

CrS 200.00 . .
Venda judlolata :

106 Ap. D. Emis.
Nom

4 tdem ....
1 Obrir., Guer. de

CrS 100,00 . .
4 Idem rie Cr$

1000, C/l S. V.

270,00 300,00 :70,M

«98,110
900.00 000.00

160,00 186,00

P37.H0
»38,oO

74,00

705,00

800,04

1M,M

780,00 775,00

STOCK EXCHANGE DE LONDRES
LONDRES, TO.

TÍTULOS BRASILEIROS
Compr»dorei

FEDERAIS: Hn>
Fundlng, 5  82.10. 0

1914.
5 ",'c.

70.10. 0
43. 0. 0
45. 0. 0

Antsrlfir
82. 0. 6
71. 0. 0
43.IS. 0
4S 10. 6

"Ir
72. 8. 0 73. 6. 8

506,00

930,00

500.00
800,00
925,00

195,00 193,60

180,50181,00

185,00

83,00

183,50

82,00
630,00

240,00 237,00

201,00 200,00

965,00
20,50

960,00
28,50

39. 0.
42.10.
37. 0.
12. 0.

3!. ti. 8
42. 0. 8
31. 0. 0
12. 0. 8

200,00 200,00

775,00

700.00
137,50 138,00 137,6'J

Novo Funding,
Conversfto, 1910
Emp. 1915, 5 %
Fundlng de 1931"B", 40 anos .. ..

ESTADUAIS :
Dlst. Federal, B fe
Rio de Janeiro, 7 %
Baia, 5 "«• 
Pará, 5 "f 

T1T. DIVERSOS :
City óf Sfto Paulo Im-

provements and Free-
hold

Bank of london * 8.
América Ltda

S. Paulo Gaz Co. Ltd.
(Preferenciais) .. ..

Brazlllan Warr. Agen-
cy & Flnance Co. Ltda.

Ca.bles «fe Wlreless, Lt..
ordinárias

Ocean Coal & Wllsons,
Ltda

Imnerla! Chemical In-
dustrles 

Leopoidina Rallvray Ce.
8 Vi %, 1045

Llovd's Bank Ltd., "A"
Shares  J

Rio de Janeiro City
Imp. Co. Ltda

Bio Flour Mills <& Ora-
narles Ltda

Sfto PmiIo Railways,
Co. Ltda
Western Telegraph Co-,
Ltd. 4 l'n Dep. Stock 102. 0. 0

TÍTULOS ESTRANGEIROS
Consols, 2 % .. .. 81. 8. 81. í
Emp. de Guerra Brl

tftnico

«8. 0. 0

8.11. >

9.16. 0

0.13. 8

82. 5. 0

0. 0. í

1.19. 7 V*

88. 0. 0

, I. 1 Vi

1. í. 0

1.14. 9

54.10. 0

88. D. 9

8.11. J

9.18. fl

0.13. «

83. 8. 0

tsí

I "t4. 3.

1 .10. 7 %

88. (1. »

3. 3. ]

1. 8. 0

1.14. I

84.10. I

102. 0. »

1927-47 103.17. 8 103.17.08

CAFÉ'
O mercado deste produto fun-

cionou ontem calmo e acusou
baixa nas suas cotações. O 11-
po 7 passou a ser cotado, na
tábua ao preço de Cr$ 33,00
por 10 quilos e nfto houve ne-
goclos sobre o produto.

Fechou mal colocado e em
atitude de prosseguir na baixa
de preços. POR 10 QUILOS

CrS 35.00
34.50
:it.oo
.13 50
33.00
32.50

de Minas:
idem.

CrS
CrS
CrS
CrS

, CrS
E
2

COTAPÔB3
Tipo 
Tipo 4 
Tipo 5 
Tipo 6 
Tipo 7 
Tipo 8 
Pauta mensal —

Café comum, CrJ
(ino, Cr$ 4,10.

Pauta semanal — E. do Rio;
Café comum. Cr* 2,20.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO
Central
Leopoidina *J
Reg. Esp. Santo .. ..
Reg. Flum. Rio .. ••
Cabotagem

90.584
750.064

Tolal .. .
Entradas até
l.o. de julho

EmOarqiiGs:
E. Unidos .
Europa .. ..
Cabotagem ..

Total ——¦
Embarques até 18 .. .. 121.084
1.0 de julho  818.423
Consumo local
Café trrrefaçfto .. .. -—
Existência  683.3U1

EM SANTOS
MOVIMENTO DO DIA 20

Hoje. nominal: anterior, no-
minai; ano passado, nominal.

N.° 5 disponível por 10 qul-
los (duro) — Hoje. nominal;
anterior, nominal: nno passa-
do, nominal.

N.o 6 imolei — Hoje. noml-
nal: anterior nominal; ano Daa-
sado, nominal.

Embarques — Hoje,
cas; anterior, 36.511
sado, 39.030 ditas.

Entradas — Hoje.
cas; anterior, 5.412;
sado, 15.007 ditas.

73.533 sa-
ano pas-

4.007 sa-
ano pas-

Existência — Hoje, 3.446.657
sacas; anterior, 3.516.183; ano
passndo, 2.230.935 ditas.

Não houve saidas.
EM VITORIA

MOVIMENTO DE ONTEM
Funcionou calmo, cotando-se

o tipo V« no preço de CrS 29,30
por 10 quilos.

AÇÚCAR
Tivemos ainda ontem, o mer-

cario de açúcar filme e sem mo-
dlficaçán nos prec.05. As entre-
gas verificadas foram pequenas
e o mercado fechou, inalterado.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO:
Entraram, 334 sacos de Cam-

pos e saíram 3.603 ditos, li-
cando em depósito. 27.1114 sa-
tos.

EM SAO PAULO
MOVIMENTO DE ONTBM

Preço do disponível no fecna-
mento d» mercado:
Bomenos  Nominal
Masoavo  Nominal
Branco cristal ... Nominal

EM PERNAMBUCO
MOVIMENTO DE ONTEM

Cotações por
60 quilos:

Mercado
Usina de l.a
Usina de a.»
3.» sorte ....
Demeraras ..
Cristal» ....
Por 15 k».:

Somenos ...
Mascavoa ...

cr$
Cr$
Cr»
Cr$
Cr»

Roja
Eet.

98,00
n|c.

72,00
75.00
85.00

Ani.
Est,

98.00
n|c.

72,01
75.00
85.01

Cr$
Cr»

18,01
15,01

18,00
15,00

S a e „ »
 58.072

1.070.262 1.070.262
587.605 589.605

16.669
2 0011 1 .000

Entradas .
De 1.0 set.
Existência.
Exportava»
Cons. local

ALGODÃO
Continuava ainda ontem o

mercado de algodão em rama
firme e sem alteração nos pre-
ços. Os negócios verificados so-
bre o produto foram limitados
e o mercado fechou Inalterado.

MOVIMENTO ESTATÍSTICO:
Entradas, nada. Saldas, 338.

Estoque, 27.914 lardos.
EM SAO PAULO

MOVIMENTO DE ONTEM

COMPRADORES
Contrato "A"

Novembro ... .
Dezembro , .. .
Janeiro
Fevereiro 1945 ..
Mairço 1945 . .
Maio 1945 . .. .
Julho 1945 . .. .
Outubro 1945 . .
Vendas
Mercado

Contrato
(Base

Novembro .
Dezembro .
Janeiro .
Março , ..
Maio
Julho 1045 .
Outubro 1945
Vendas . ..
Mercado

Abort.
n|c.

86.00
87.00

n|c.
B9.50

nlc.
PI. 50

nlc.

Fech,
n|c.

85.90
86.50

n|c.
89.30

nic.
SI.20

njo.
38.000 40,500

. Est. Est,
B'

Tipo 5)
nlc.

.. n|c.
.. 90.00
.. 92.00
.. 93.60
.. 94.40

n|c.

ll|C
89.00
90 00
92'. 00
93.00
94.20
95.59

14.000 97.500
. Est. Est.

PREÇO DO DISPONÍVEL
Tipo Cr$ 91.50
Tipo CrS 87.50
Tipo Cr$ 84.60

EM PERNAS1BUCO
MOVIMENTO DE ONTBM

Hoje Ant.

Mercado  Flr.
Sertões tipo 5 Cr$ 80.00
Matas, tipo 8

Pirmi
80.99

Cri 76.00 18.01
F a r d o i

 1.400
33.300 32.300
61.300 62.000

900
700 100
YORK

Entradas .
de l.o set.
Existência.
Exportação .
Cons. local .

EM NOVA
NOVA YORK, 20.
Ent.: Ahert. FMh.

Em dezembro . .. 21,63 21.80
Em janeiro .. .. nc, 31.58
Em março 1945 .. 21.14 31.70
Em maio 1945 . .. 21.76 21.12
Em julho 1945 .. 21.58 J1.55Em outubro 1945 . 20.R6 .*wiU
Am. Miei. Uplands  32.01
Merendo Est, Est.

Na abertura — Alta df 1 *
2 e baixa rie 1 ponto.

No íechamento — Baixa de 1
a 3 pontos.

TRIGO
CHICAGO. 18.

Preço por
hushell: Hoje Aa».

Em maio . . 1.65.18 1.6Í.81
Em dezembro. 1.«80.62 1.80.81

VIDA BANCARIA

omsndanl» d»
ÍíimTiiiii íteiiiftii MÍiitftr, rom perinlmín
pau Ir » rnlsiin

IDA UM WICIAIi A ITA.MI,
CflHMIHNAl) (''HieHfi Hi<Hlll«in'i
|i<n» n ft dilM* il» imiM, tm Kulsníi
,\» fisiiiN nftUrinii «iiH* niid*i» pei-
muri»!-»» clHm»n» rjiilHr» riia» Ho »»«i
hHmmim. *h mi»lm il» Aiw» <i». Ani<
ihoii» I «im f»i*li» riniií»lv»», nti Bi-
i»«iii Mil») H«i UMieMf')

HHflHWOW AttMIl tir DÁS'*-
LÂnlÀi HefiiHlíl i-iiiilüiiiiii';»» (*lu
« »'i» rill»"»!!», («fim flMWWM"» *
ij»,Hl*i'*n ti* iiiitMH* itflíHIA, y*i*
|,l**l!i.|(i||i»i)ilii il* «liM ti»» wtli't\it-

j luMiliM*! '» »«»|t»iiiHii' llfifHlwl
Hii* ilu tyi,»'

ii»» «4f mm-
*t i'»<.'t\*m

\iii%iiint

Instituto dos Bancários
ANDAMENTO DE TROCESSOÍ

Processo» despachado» pelo presidente:
BENEFICIO MATERNIDADE'. OUahlba

Rache, Benno Eiiiiar Volkmer, Wilson rie

Magalhães orangeiro, Cícero de Oliveira

Costa Junlor, Enrico Assis Maciel, Ber-

toldo Felipe Panltz, Raul Pelrano de Oil-

velra, Durval Balaanl, Ademar de Sousa
Melo, Dirceu Vidra da Silva, Hugo Hen-

rlque Drever, M«nnel Egnaldo dos Bantos,
Allplo Alves Moreira: l.a parte — defe-

ridos.
Valter Barreto I.elis, Adair D'Agustin

Ribeiro. Rubens José da Silva: 2.» parte
— deferidos.

Pauln Bandoval, Salvador Romano Lo-
sacro. Isshel Tavares Machado Snbrlnho,
Herclllo Sapiência Rocha: 1 período —

deferidos.

Ambrnslo Chagurl, Eufredlo Rodrigues
Nunes, Henrique Batista de Meireles.
Uhalrin Jnsé dns Santos. Jnsé Luís Nova
da Costa, José Gomes d» Sousa Mala.
,Io'é França Oontlio. 7,oraldo Correia Oli-
velra, Bellsarlo Jnsé dos Santos, Plmln
Mata Pires, Silvestre Francisco Gomes.
Mlerlslao NspoleSn Kenskl, José Leonel,
Hallme Suzuki: total — deferidos.

BENEFICIO ENFERMIDADE: Jnsé Matlas
de Santana. Amllesr R»pos» Pinto, Ru-
hen» de I.emns Bittencourt, Jolln Duarte
Menr>«, Orlnndr, Dourado l.npii», Avarl
dns Pintou Orilf., Hlamen I.npe» Am«dnr,
Alfredo Plar.rels, Rn«»lvn Regi»; referi-

RBBTTTOJOAO DK OONTlUBOWÔMl
Ofm» Knorml Semi". riff"rlrt<i.

BWTtTUIQAO rir. rnNTninutrrtw
IMnrlVIPAf»' fitltn Pisrtn Alve», Alfrrrin
Ari Seell», nnieiln Tnt*\l» Mt Curlaen:
deferido! .

TIlormrKrir.rirMA iiii: P»:nrnVA»i: Ma-
miei P»r»t illlltill defurldo,

AIRIITIINOIA Mr.lHCA

Mnvlm»nln de dl» I» rtn coirsiil»' 11
f)Hli1»lr»« eeiiiuM»» 1 vDIlM rtomlfill»-
r»i, II <•»»«!«» il» l»li'ii«i"ile » Hrtiwi
liai, * lM'»rn»eA»« lio«nM»t»f»», J lt*'»-
mtniAi MrwiiilMrM ) it\*p*t»*» ti»
Mllll»

lífmilM llff MtfMMIIMII'»

liitmiiuieMlMi f» »»iim»ni» rt» «Hmk

Total» anteriores, 33.461 emp. Cr$
82 057 800,00. Distrito Federal 18 emp.
CrS 68.000,00. Interior 33 emp. 733.900,00.
Totais: 33.512 emp. Cr$ 82.258.100,00.

Noticias Diversas
CONGRESSO DO I. A. I\ B.,

Regressou, ontem,, à capital de Ala-

goas, o sr. Abelardo Cardoso da Bllva,
delegado-cleltnr cio Sindicato de Banca-
rios de Maceió, para a renovaçfto do ter-

ço da Junta Administrativa do I.A.P.B.,
e nue tomou parte no congresso promo-
vido pela autarquia da classe. O sr.
Abelardo Cardoso, apiis uma visita no
Estado do Paraná, volta ft sua cidade
natal dlstlnguldo pelos seus pares com a
suplencla na Junta Administrativa do
I. A. P. B.

Sociedades Anônimas
Realizam-se hoje as assembléias ge-

rals de acionistas das seguintes em-
presas: ...

Serviço» Hollerith 8. A. — Institui»
Brasileiro de Mooanlzacfto (I.B.M.) —
fts 15 horas, ft av. Nilo Peçanha, 182.

Companhia Salina» Perina» — fts 14
horas, à av. Rio Branco 311.

Companhia Brasileira de Comercio
(C.B.C.) — fts 9 horas, ft av. Rio
Branco, 137.

ANTIGÜIDADES
Compram-se pratarla», porcelanas, crls-

tais, pinturas, Jóia», marfim, peso para
piipiM» e muvels de iararsndá. P»l»-«e o
vnlor ds «nllüulilnile. Ru» Assembléia,
n.o 13 _ Telefone: 22-nBM.

MC. KINLAY S. A.
Na publicaçflo. cm nossa edição de

ante-ontem, do "Relatório a ser apre-
sentado ft Assembléia Geral Ordinária
convocada pn<-a o dia 25 rie novembro
de 1944", ocorreu um lapso rie rovisíio.
Assim, no "Passivo", o tol rias "Con-

tas de compensação" é ÇJrJf, ••••..
7.733.291,60 e nfto Çr$ i. ..3.291,60,
como foi publicado.

Juizo de Direito da Décima Terceira Vara
Civel do Distrito Federal

EDITAL de praça com o prazo de de» dia», para venda
façRo do» ben» movei» penhorados a JORGE MUETER nos autos

<à,rmi>.t m ini' •¦

«i#Hj Nf» ¦' ' ' ¦''
»(<* U-iHI».!*'- i'l'-l I

4>l ff * f<f(F:>'--«"í;«
jl 11)11 lll» 114 í

Cravos Brancos
t Hllli, (HSfiflU. IHI Hll»H li,'"1.
*mI|I!*i« |flMl, I il|MI (If Ml*, '('l

tlit, ÍM \ <li»lll»»lll»i irlíltMit"
lum (iíii/iiMhí W tminilim Vi

|ff#,*« |t" MA *-« 'Mi •«*«*»N

Dr. Alcides Senra
CIRURGUO GINECOLO-

GISTA PARTEIRO
Rua do México, 9««(, 8."

Telefone: 22-1088

DEPOSITE ,SEU DINHEIRO
EM CONTA CORRENTE
PRAZO

FIXO
1 ANO

JUROS

BANCO DELAMARE
FUNDADO, EM Hllíri

Sociedade Industrial de
Sub-Produtos Animais

S/A. (SISPAL)
ASSEMBLÉIA C.RnAI, F.XTTIAOnnlNAHIA

SHo convidado» o» sr». Arlonlstas rtrsta
Snrlfdndo pnra uma minl&o de A»«em-
hléla Geral Extraordinária, » realUar-»»
no dia 28 do corrrnlr mf«, na urde so-
clnl , à Avenida Almlrnnl» Harro»o, Dl,
viln» somou, neMa rldnile.

OBDEM no DIA: Verificar o resiilUdn
da »ub»crlt)lo rto nnmenlo <!«« «-apitai mi-
rhil para rlnro mllliée» de rrnielron, o
»ua renllíacAn, rte «rordo rom o ilelllier.irtn
prla Assembléia l>nl Extraordinária de
13 rte Bi-osln p. findo.

Rln ile .lanelro, 13 rte novembro rte l!IH.

,10RF,' OONÇAIiVWI I>E SA'
lllreliir-1'reslilenle

Sindicato do» Emprega-
do» em Estabeleclmen-

to» Bancários

«rrem»-
de aç8«

executiva que. lhe «t movida por JÚLIO FOGMATI, represenUdo pel» ceaSl»'
nnrla Sociedade Importadora Fanamérlc» Limitada.

O DOUTOR. Luli EítevKo de Oliveira, JuU de Direito rt» 0*rlrn'
Terceira Vara Cível do Distrito Federal, Kepíbllca dos Estados Unlnoi o»
Brnsil.

FAZ SABER ao» que o presonte edital virem ou dele conheclmeitl"
tiverem que. pnr esto Juízo e cartório do escrivão que eite lubicteve, »

processam uns anltis de ação executiva rntre parles, como aulor Jullo l"*}•"'
representado pela cessionária Sociedade Importadora Pansmcrirn I.lmi'™
i> réu Jorge Muetcr, e que no dia 21 de novembro do corrente ano
à» quatorze liorn», às portns do auditório nn Pnlnrln da Justiça, ..
Mnnuel. ns. 29/31, o porteiro dos auditórios levará n público pregão «le «.««»'

¦ ' -¦ - '¦•« prs^"

[JI-ll-lMs
i\s portns do auditório nn Pnlnrln dn Justiça, a rua D"'"

o porteiro dns auditórios levará n público pregão «I'
o arremataçAo, a quem mnls der ou maior Innce oferecer nelmn
da avaliação, os bens seguintes: "Um rolo de ferro fundido rum !"'¦''¦
e seis quilos — Cr$ 300,00 — Dois unrrnfões «Ic cinqüenta litro»

Oito chapa» de ferro — Cr$ .120,00 — Cm grande recipiente .-..
marln — Cr» 3.500,00 — Um extintor de Inrcnrtlo mnrrn Flnmnr — m -• •

Um esmeril "Monarclt-7" mnniinl — Cr, 2511,00 — Dol» molore» rom ",,!fn

e cinco II. r. de força, cada um, números lll.327 c 1CB.301, marra t l «^

Cr» 10.000,00 — Um moinho de dezoito martelos ninrrn "Cleverson

Cr» 2.000,00 — Uma hnlança rte duzentos quilos com peso», niarrs ,l0JL,
Cr» 250,00 — «unlro mesas dc plnbo pnrn trabalhos — <'r» 240.00 '

mcsa-prntclclra (le laboratório — CrS 30,00 — Um bnncn com torno. ,*

„.o 4  Cr? Mno.rH) — l'm foiiftn redondo marca "Drnkn''

Um nrmnrlo dc plnlin com seis compartlincntos — Cr$ - —oha <~''M '

do
1

Cr $60,01)
para hanhu-

frj 500,00 -
_ cinnurnl»inn.nn

bandejas pnra secagens — Cr» 1.000,110 — Umn mesn «le p.
gavetas — Cr» 1011,0(1 — Um glrnu nn snla (In frente — CrJ 1 n

(llln nn snln dos fundos — Cr» 1.000,0(1 — Um barril com 
com pedra nt«r

de frrr»

i-enlr»

Ar»nl'l»

VAtuA tt Muinr, Arfc i iionXfl
. <( , omqitr, i, ¦

4V flUA 13 Dli MAIO, 4|

N»
? uni

llln rttmiro, I?" ¦ II " »nn»r
Teltfunii «m-iisi

llln li» .Isnelio
Annr.MM.t.1A IIKBAI. KI.KITOKAI,

fnrm» do» e«l«lnlnii »m *lt»r, inu-
II» tt», «»<llll»lliM dest» Klnillr»!"
um» «««mililél» «'•*' elfll»f«l. »

rH||ti'«« n» i»lj IJ" ** f" 
"X '"¦

rltl, a »M'HiU «io BriHWi im-H'" »«•

lllh »W l.« • lllllW» MHMMtMi r"m

nii.lHiiM MilfH»rii d» ••••iiUdoi «»llM •

m iileiin »»•" *"* **»* '^l"l",• "''"..
•il» Ml dl» ti «1»«l> »!••« *** » «• "

Iihm», mm * "H»lm* iitddn d» dl»!
f-|i«l»»ii d* I»Iih..iU e di ln««'lh«i ru-

nl ti*iii *•«»•"<« ''"• 1**^**11*»* *U»1*»l*'l
mu ii(«
¦ii »» KHíeiH».»» »r tiy
irmriMi ur, «mitM
tlMlítHl»

tornclrn
rnvnlclc, pnrn ninterln-prllllH — Cr» Sll,0(1
Cr» 150,00 — Umn bnrrlra cnm tnmpo — Cr» 40,(«l — Ura eabltle oe
tr» M,00 — Um lolc de íerrnmentns e Ires pá» — Cr» 1100,00 — m

dor iplancha) — Cr» 400,00 — Umn banheira — Cr» 100,00 — ' '¦>

rte madeira — Cr» :io,oo — Um lote dc miudczna — Cr? 250,00
cnm fcrramonlas diversas — Cr» 350,00 — Imporia o ,....>.... 1(,„
Cr» 2:1.oro,iiii (vinte, c lré« mil «elscenlos c oitenta '¦|'l"zp'r"^__~„."„, ri,„i«

pr nrii*
Um nrm»ri"

presente »v«ll»t*o .**]
... . oitenta cruzeiro»)" - «nem

lu ns quiser nrreinnlnr, «oinnnrei.ii em (lia e lintn mima menrliinann
«le i|in> n prata fnr-se-á n dinheiro k vl*ln 011 mediante rauçno
para que chegue no conlicelmrnto de todos, mandou o MM. Dr.
11 presente eilltnl «|iie será afixado no liiaiir de coatume pelo
aurillorln». liado e pns»ndo ne»ln CI1I111I» do ni« de Janeiro,
dln» llll més de outubro de mil novecentos e quarenta r i«
Kutowlllcll, esoreienle Jiirnnienlnilo, o datilografei, E
taorlvAn Interino, Riibicrovo.

1,11 Ir l.stevim de Oliveira. VMh conforme, O escrlvft», «»"lnl

Idiine», •
Juiz. rxpft"
porteiro n«i
oi (leirn»1'
Eu, Bobert»

Waller L»lt«»«

LtlIAB,

,,,,, n tilenlü
m«i «i« ii»*i>ii»
ui ntmmtti

ARQUIVISTA
SABE V. S. ARQUIVAR?

Sc tem dúvida», se quer aprender método»
moderno» e prático», tomando-se um técnico no
assunto, adquira na» principai» livraria» ou n
"Casa Edison»», rua 7 de Setembro n ' 90, n M«-
mini Prático e Teórico do Arquivifttft, rir ^nf(
Tavnrc», Serviço de reembolso po»tn
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MOVIMENTO TURFISTA

HOMENAGEM DO JOCKEY CLUBE BRASILEIRO A IMPREN-
e 1 _ Ri>nll7.ou-»e, ante-ontem, no snlfto de honrn do Hlpódromo
da* Gávea, o tradicional almoço com que, por esta época, o Jockey
flube Brasileiro homenageia » Imprensa, destacando a atividade
do* seus cronistas esportivos, notadamente, dos que se especial!-
«.aram no turfe. A reunlSo, que decorreu na maior cordialidade,
contou com a presença de grande número de jornalistas e de toda
a diretoria da sociedade, tendo & frente o seu presidente, sr. Salga-
do filho, que proferiu, no ato, um discurso, oferecendo a home-
nn*fem. Agradecendo a homenagem, falou o sr. Manfredo Liberal,

,)o "Jornal dos Esportes". O clichft é um aspecto do almoço.

ITOMOBILISMO E TRAFEGO
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro

Reconhecida de Utilidade Publica por Dec. n.' 17.1)82, em 4-10-1934.
Edifício próprio: rua Evarlsto da Veiga n." 130, sobrado. Telefones:
i*>-4,*S95 e 42-4193. Expediente todos os dias úteis, das 8 às 22 horas.

<gi

S." feira, 21 de novembro
Advòr*no rt« dl» — Dr* Edmundo

»t Almeida R***R0 Filho.
Fromimdor — Norival Bruno de Mo-

nl. telefone 43-nnn.
presidente — Atende da» 10.30 as

15.30 » da» 17 às 1» horas.
Departamento .lurldlco — Devem

sompar-r-er ns 12 horas para sumario,
e« associados: Valdemar dos Santos
| o e Lottrlvel Monteiro Vieira, A
j i vara Criminal; Antônio Gomes de
Almeidí-., Antônio Aires e Avelino
Colaçe, a 8." Vara Criminal.

Fiança — Fnl prestada a de CrS
400 no om favor *i0 associado Renato
Rodrigues da Silva, matricula 16257,
Bo 7.° Distrito Policial, como incurso
no parágrafo 6.° do art. 129 do C6-
dlco Penal.

Exame de sanRiie — Será efetundo
dns 9 As 11 horas, devendo os asso-
ciados e as pessoas de íamllia apre-
sentar as requisições passadas pelos
médicos da UnlSo.
à.liinU Médica — Reune-se, às 16.30
hora? e c-lSn convocados os doutores
Abias Otávio Vieira e Francisco Leite
Calazans, estando chamados os asso-
ciados: Miguel Teixeira, mal.rir.ula

17311; Jorge Ulnch, matricula 1233, e
Ismaei Tavares da Silva, matr.cula
Qulrino Al\ rs Toledo dar* consulta
II, 1171.

Departamento IKotarlo — O dr.
das 12 as 15 horas, e 0 dr. Francisco
Leite Calazans não dará consulta das
16 àí 20 horas, em virtude de ter
que tomar parte na Junta Médica.

Aos associados — Hnclonnnrento de
gasolina para o mês de dezembro, se-
rSo entregues na avenida Venezuela
n. 53-B. os coupons correspondentes
íos automóveis de números 10.000 a
15.000, rias 11 às 17 horas.

F3!r,-lmenlo — Verificou-se o do
ií;o- a- -, Miguel Machado, matricula
D, L2G3.

Funeral — Foi paga a quantia de
Cr} :30,00 a Glaudenice Lins da Bilva,
pelo dn associado Alberto Bra* da
Bilva, matricula 13043.

Pecúlios — Foram pagos; de Cri
1.000.00 a Alice Rodrigues Dominguez,
ex-companheira do associado Ângelo
Dominguez Sanchez, matr.cula 7058;
de CrS 1.500,00 a Dnmian.i Rosa Pi-
re;, viuva dn associado José Manuel
Marque", matricula 1110.

Diretoria dos Serviços
do Tráfego

F.XAMK DE MOTORNEIROS
Chamada de motomeiroi na, Cl».

Carris, para hoje, as 8 45 hora». —
Jocedlr de Araujo, Delfim de Araujo,
Oervasio Vasconcelos de Alcântara,

ELDORADO LEVANTOU 0 "CLÁSSICO IMPRENSA"
Furacão, Very Good, Boavista, Ervo, Piccadilly, Dominó e Baron íoram os demais
ganhadores de ante-ontem - Os resultados das corridas nos Estados e no Exterior

Antônio Gonçalves Aranha Pilho, José
Vieira de Fraga, Nilton Pacheco Cha-
dlnho, Sidney Vilas Boas, Jofto de
Sousa Campos, Murilo Mendes, Marl-
no Blanco, Onisio Vaz Figueira, An-
tonio de Almeida Serrado, Alipio Oil-
veira Santos, Amello Franco de Aze-
vedo, Anisio Pereira Freixo, André
Ferreira Cavalcante, José Cir.aco Can-
dldo, Joaquim Gomes Duarte, Lourl-
vai Paullno de Oliveira, João Tava-
res de Lira, Álvaro Ferreira da Costa
Braga, Juracl de Oliveira Santos, Se-
bastlfto Mariano Ribeiro, Manuel Col-
pas do Nascimento, Jofto Batista Pais,
Manuel José Boca, Abilio Ferreira Ra-
mos, Simã0 Agostinho Correia, Jair
Rodrigues da Costa e Jofto Pinto da
Silva.

Resultado do» exame» efetuado» no»
dia» IU e ontem — Aprovado» — Her-
minio de Mendonça de Castro Medet-
ros, Lamartine Teixeira, Mario Dias
Nova, Calvlno Gonçalves Lage, Arlindo
da Rocha, Franclsco Lima, Roberto
Prlo, Antônio da Cunha Pereira, Moa-
cir Simões Ventura, Leopoldo Fran-
cisco BragA, Dallcls Duarte Quiteto,
Arnaldo Giuseppe, Davi Ferreira de
Melo, Julio Canuto da Silva, Otávio
ria Silva, Jofto Massena de Silva, Sil-
vlo Gomes Calço, Ralael Bnrros (Subs-
l.iluiçflo de carteira C. N. H, Pau-
lo Rabnowitz, Tascoal Schuster, Jaime
Fernandes da Silva).

Reprovado» — 10.
INFRAÇÕES REGISTRADAS

Excesso de velocidade — ônibus 559;
Estacionar cm local nfto permitido —
P. 863, 10119, 20232, 31252, 34020, C.
1406; Desobediência ao sinal — P.
795; 1722; 4760; 6076, 7001, 7806, 7828,
8899; 10142; 10733, 11557, 14638, 15037
16092; 17135; 18326; 19049; 21792, 22437
22491; 22544; 23274; 23468; 23774, 25169
27372, 28285, 28390, 20070, 29974. 31417
33656, 34562, 35241 35353; C. 708; 1087
1339; 3725; 4016, 6938, 7424, 8363;
8600; 10278; 12373; 13186, 13518; moto
261, bonde 370, ônibus 109, 250, 604;
Interromper o trânsito — P. 10012,
C4 3127; Contra mão — C. 9208; Con-
tra mfto de direção — P. 2835, 7464,
13030, 36597, C. 1530, 11535; Abando-
nado — P. 8076, 33523, 34630; Excesso
de fumaça — ônibus 588, 807, 899,
985; Falta de transferencia de local
— C. 11113; I. A. P. E. T. E. C. —
P. 858, 0094, 8983, 9219, 19228; Falta
ou deficiência rie setas — C. 7157;
Nno apresentar a carteira - P. 23521;
Não faz-er o sinal regulamentar —
ônibus 204, 295; Diversas infrações
—- P. 664, 2815, 2354, 5448, 7037, 9219
14701, 15017, 15249; 15492; 15929; 16767
17885; 21043; 21064, 21678, 23578, 24663
25654, 29200, 29829, 34630, Fúnebre
146; C. 491; 9706, 11801, 12708, 13024
13840; 13870; ônibus 166, 503; 669;
721; 779; 826; 983 e P. 14009.

No Htoódromo da Gávea foi ontem
realizada" a 99.' reunião da temporada
hípica deste ano, com a realização do
"Clássico Imprensa", na distancia de
1.800 metros e CrS 30.00*3,00 de dota-
çfto que reuniu apenas quatro concor-
rentes. A vitoria pertenceu a Eldorado
que, correspondendo ao favoritismo,
derrotou Grey Lady em bom estilo.
Aliás, o filho de Tlntoreto poderia ter
ganho facilmente, mas, fautores de or-
dem técnica contribuíram para que,
apenas, fosse de três quartos de corpo
a diferença verificada na meta.

Mal dirigido, Eldorado deixou <I»*\
Grey Lady fizesse o "traln" até a
entrada da rela. primeiramente seguin-
do a filha de Master Vere e depois
permitindo que Flncapé fosse acompa-
nhá-la num vai e vem que deixou mal
impressionados os técnicos. Sft na gran-
de reta, Eldorado estendeu o seu do-
minto e. assim mesmo, debaixo de cas-
tlgo, pois, Grey Lady havia folgado de-
masiadamente t Flncapé encostara mui-
to. Saiu, assim, vencedor da prova em
homenagem k imprensa, o favorito El-
dorado. *

A reunifto sob o ponto de vista téc-
rico foi boa. Algumas chegadas nplau-
dldas e a vitoria dos favoritos do pu-
blico apostador, embora em algumas
carreiras aparecessem azares.

¦FURACÃO iniciou a serie d» ganha-
dore». Venceu facll Funny Face • Fio-
rlan. *

VERY GOOD foi a «egunda vencedo-
ra da tarde, derrotando Dita «- Roca-
nora. Fanfula nfto correspondeu.*

Apôs a reallzaçfto da prova clássica.
BOAVISTA, correspondendo ao favor!-
ttsmo, derrotou Abaeté em aplaudido
final. *

A quinta carreira deu inicio ao "bet-
ling". ERVO saiu o vencedor da pro-
va, depois de Estrambôlico deixar Ati-
ma ImpressSo. O filho de Vai Doré
perdeu nos últimos metros.

Coube a PICCADILLY triunfo na
sexta carreira. Derrotou facilmente
Bozrt i Fronda, depois de Trenol ter
feito o "traln"".

•
Como era esperado pelos "sabidos",

DOMINÓ foi o ganhador da sétima car-
relra, derrotando Brasil e Bacarà. em
bom estilo e multas sobras.

O "handlcap" de encerramento teve
como vencedor, em tempo "record", o
platino BARON. O filho de Tecnique
derrotou Ark Royal a Calmfio, depois
de Rockmoy ter feito o "train" até o
meio da reta. Desta feita, Baron nfto
deixou o cavalo tordilho folgar, cor-
rendo em terceiro ao lado de Ark Royal
e acabou vencendo em tempo "record" I

BOLETIM DA DIRETORIA DAS ARMAS
(Conclusfio ria 12" ptípliia)

Independente para a mesma unidade;
Bátiro Cunha Lucas, do 12." Reglmen-
tt> de Cavalaria Independente para a
me;ma unidade; Zeferlno Steln Gou-
llrt, do 4." Regimento de Cavalaria In-
dependente para a mesma unidade; Ro-
Isllno Mazuco, do 2.» Regimento de Ca-
Talaria Independente para o 4." Regi-
íiento de Cavalaria Independente; He-
lio Dorla Lemos, do l.o Regimento de
Cavalaria Independente para a mesma
Unidade; Felix Ventura Ida Bilva, do
13," Regimento de Cavalaria Indepen-
dente para o 9.*> Regimento de Cava-
larla Independente; Ramfio Tavares, do
1° Hffrtmpnto de Cavalaria Indepen-
denta para o fl." Regimento de Cava-
larla Independente; Zeferino Marques
Carvslhedo dos Santos Filho, do 7."
Regimento de Cavalaria Independente
para o 14 • Regimento de Cavalaria In-
oependen'e; Vivaedlno de Oliveira, do
T> Fesimanto de Cavalaria Independen-
te pari o 14." Regimento de Cavalaria,
Independente; Adolfo Cavalcante de
Bnuja Pena, do 1." Regimento Moto-
Mecanizado pnra o 2." Regimento' de
Cavalaria Montado; TAclto Maciel Sal-
danha. rio fi." Regimento de Cavalaria
Independente para o 14.*> Regimento de
Cavalaria Independente; Valter Plnhei-
ro dn Canto, rfo 7." Regimento de Ca-
vaiaria Independente para o 14." Regi-
Wento de Cavalaria Independente; Ota-
eilto Rodrigues de Abreu, do 1." Regi-
men'n de Cavalaria Independente para
o 13 " Regimento de Cavalaria Inde-
pendente; Afonso Glftcomo Saran, da
IS." rterimentn de Cavalaria Indepen-
dente para o 13." Regimento de Cava-
larla independente; Ornar Plndô de Mo-
'»i«. da f. Q. G. da Terceira Regido
Militar para o 2." Regimento Moto-
Mecanizado; Hélio Alves Fortes, do 3.»
Regimento de Cavalaria Montado para

niefma unidade; Romar Vaz de Car-
Vflho. da Fsr.nla Preparatória de Ca-
"e*- de Perto Alegre para o 3." Regi-
re-pi-i de favnlarla Dlvlslonarlo; e Ju-

PMvit. rio 3." Regimento de Cavala-
<¦'" 'r.drpendente para a mesma uni-

,~AN-sno. — PERMISSÃO. — Con-
<""¦*> nermlssílo pnrn passar parte do""i l-Ansito em Bananeiras. Estado da
J-Uaiha, no primeiro sargento Bento
Furtado de Mendonça, transferido dn
' 4" Realmenlo de Artilharia Monta-
J/ ""¦» ns o P. H. M. B. da Sétima«"*i*n Militar,

pnnEM srmnE OFICIAL, — O ex-
iillFtlmn sr. ministro dn CIllelTI rie."ia qu» i. major Armando ftibn"

hf.iiti diplomado pela Plarnls de Es-•J«e M»mr, deve continuar nn Estado
oi da «tr-Riindi ileglftn Militar, romn

J* eletivo foifr, "e|u prazo dr seis me-
» rnnlni- rlr/nr|n dnln."riltBSflo llr; OFICIAL GENERAL.n ixmn ,r Keneral Alexandre 7.*-

'• il* A-Minçfiri, 1'nmnnritiiit» dn"• ¦••¦ rtetíi-ir, Militar, diiTiiinlrmi havff•"'*'' «'!<i de rilililo». pur via fluvial,
é/' '.d ln* OFICIAIfl Ficam «dl-

< ritmou», pai» riu» d» por-'¦' '•«iirlmeiiio*, ii» MiiilntM
»,
•e>v-
fl i

I — SEGUNDO TENENTE — Ismar
Loureiro Valdetaro, rio 1." Grupo dn
Obuses, os quais aguardam nesta capl-
tal, a chegaria de suas unidades.

MOVIMENTO DE OFICIAIS. — I —
TRANSFERENCIAS. — ARMA DE /N-
F ANT ARI A. — Transfiro, por necessl-
dade do serviço: — O primeiro tenenta
da Reserva de segunda classe, convo-
cado, Alfredo Furado de Mendonça Fl-
lho, do Depóslo de Pessoal da Força
Expedicionária Brasileira para o 4." Re-
gimento de Infantaria, o qual deverá
npreaentar-se àquele Depósito com a
máxima urgência; rio H/20." Reglmen-
to de Infantaria para o 10." Regimento
de Infantaria, o segundo tenente da
Reserva de primeira classe, convocado,
Jofto Docher; do 2." Regimento de In-
fantarla para o Depósito do Pessoal da
Força Expedicionária Brasileira, o pri-
mclro tenente Moaclr Pereira Monteiro,
o qual devera recolher-se com urgen-
cia a sua unidade; do Batalhfto da
Guardns. o segundo tenente da Reserva
de segunda clnsse, convocado, Antônio
Khoury e do 3." Regimento de Infan-
taria, o oficial de Igual posto e classe,
da Reserva, Jalr de Matos Montedonio,
ambos para o Depósito do Pessoal da
Força Expedicionária Brasileira, oa
quais, conforme comunicação do exmo.
sr genernl chefe do Estndo Maior Es-

pecinl da Força Expedicionária Brasl-
leira, no Interior, a esta Diretoria, JA
estfto anrenentndos Aquele Depósito.

— Foram transferidos, por necessl-
dade do serviço e de acordo com o des-
nacho do exmo. sr. ministro, de hoje
datado: — Do Depósito de Pessoal da
Força Expedicionária Brasileira para o
Entalhfto Escola, o cnpltfto Ademar
Rossl e para o III/5." Regimento de In-
fnníarla. o capitão Carlos Ribeiro Tro-
vi/; do Quadro Suplementar Geral para
o Qundro Ordinário c classifico no De-

pósito de Pessoal da Força Expedicio.
narla Brasileira, o capitfto Darci L»-
zaro- e do 15." Batalhfto de Caçadores
para o Dípóslto de Pessoal da Força
Expedicionária Brasileira, o capitfto
Mario Lopes Mnrllns. - Os oficial»
transferido» para o Depósito deverão
recolher-se com urgência a nova uni-
dnde.

EXONERAÇÃO DE AJUDANTE DB
ORDENS. — Foi exonerado, a pedido,
das ftinçóe» de ajudante de ordens jo
exmo. sr. general Alclo Souto, o capitão
rie Infantaria. Darci ty**lZ-.„„.„.„

RETIFICAÇÃO DE CLAMIWCAOAO
nr. oficial. - aima nr. cavala-
ria -• Retifico, por necessidade do
serviço, a classificação do aspirante «
oficial d. Arma d. Cavalaria I.berato
Bittencourt Neto, cnmo sendo ae, 4, ne.
gimento de Cavalaria Independenie .
nán-lngo e nfto 1.» Regimento d*
Mnln-Mecsnlrnçao.

mA nn oficiai, A 01DADB nri
PORTAL1ZA. - A «KitVIÇO, O
exmo. »r. ministro concedeu P''!"1»»»''

o Mp"ü Mello He Albuquerque Melo
proeedanle- rte ItiwKe, P*t* Ir a iltle.de
r> rormlM», K«l»rto do Ce»r«, « «er-

lt,<
¦Sr» Meiim Duriri finde*

li'tílmeni'1 rte InUMufí*.

Dr. Fernando Paulino
r'tf!t'i*r;|A K UlIfll^nlIA

*» Mteu-ti, m -- 4Z-6M3 • il-VHi.

!NQU«HTO POLICIAI MILITAR.
BMIÒKA0AO m OFICIAI, DMlMí"„pt,âí l*U*t»«tl nnrti* BTiline «<£
,\n » .«•« nifeleH», p«r* pi'x-ertef « IWI

W,;„„ m fj*£»U álfinr d.» Arm««

mm»tftm:»m» &« o«w««»t

As anostas chegaram a Cr$ 
1.573.369.00, sendo de Cr$ 322.905,00, o
montante do» concursos.*

Antes da realização da corrida, foi
servido no restaurante do Hlpódromo o
almoço que anualmente é oferecido pela
diretoria do .lockey Clube a Imprensa
carioca. Ao "dessert" falou o ministro
Salgado Filho que, inaltecendo os ser-
viços prestados ao Jockey Club» e ao
turfe pelos cronistas, agradeceu, em
nome rio Jockey Clube, desejando prós-
péridades a todos.

Em nome dos cronistas turfistns, fa-
lou o nosso colega sr. Manfredo Li-
heral. que auradeceu as homenagens do
Jockey Clube Brasileiro.*

O proprietário do cavalo Eldorado,
após e. realização do "ClAsslco Impren-
sa", ofereceu uma taça de "champagne"
aos redatores turfist.as.

MOVIMENTO
T ft C N I C O

PRIMEIRA CARREIRA — 1.000 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE) —
CR$ 20.000,00.

vr. NCSDOR:
FURACÃO, masculino, tordilho,

tres anos, Sfio Paulo, Santa-
rem em Igerne. do sr. Manuel
M. Campos; 56 quilos, Luiz
Lellon  1.»

FUNNY FACE, 55 quilos, a. Ba-
tlsta  a.»

FLORIAN, 55 quilos, L. Rigo-
nl  S."

DURIAN. 55 quilos, Geraldo Cos-
ta  *'

GUERRILHEIRO, 55 quilos. C.
Pereira  5."
Tempo: 60".

R A t r. I O s
Do vencedor Cr$ 15.00
Dupla (341 Cr$ 20,00

P L A C t S
Do n. 3 Cr$ 12,00
Do n. 5 Cr.f 14,00

DIFERENÇAS
Do primeiro no segundo, três corpos;

do segundo ao terceiro, três corpos.
Movimento do pa-
reo Cr$ 93.660,00

TRATADOR: — Álvaro Rosa.

SEGUNDA CARREIRA — 1.000 ME-
TROS I APROXIMADAMENTE) —
CRJ 20.000,00.

VENCEDOR:
VERY GOOD, feminino, casta-

nho, três anos, Sfto Paulo,
Plzarro em Ena, do Stud Pi-
ratlnlnga; 55 quilos, Osvaldo
Ulloa  l.o

DTTA, 55 quilos, Geraldo Cos-
ta  3."

ROCANORA, 55 quilos, L. Meza-
ros  t.»

H. DANCER, 55 quilos, C. Pe-
relra  4."

FON-FON, 55 quilos, O. Fer-
nandes  5.»

FANFULA, 55 quilos, Armando
Rosa  6."

ZARAGATA. 53 quilos, .1. Satt-
tos  7.•
Tempo: 60" 3/5.

R A T T. I O S
Do vencedor Cr* 39.00
Dupla (14) Cr$ 56,00

P L A C t S
Do n. Cri 23.00
Do n. 1 Cr$ 31.00

DIFERENÇAS
Ti» primeiro no segundo, melo corpo;

do segundo ao terceiro, três corpos.
Movimento do pa-
reo cr* 99.630,00

TRATADOR: — Luiz Tripoll.

TEPr-t-IIRA CARREIRA — 1.S00 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE! —
PRÊMIO CLÁSSICO "IMPRENSA"
— CR$ 30.000,00.•
VENCEDOR:

ELDORADO, masculino, nlnzío,
três «nos, Rfto Paulo, Tinto-
relo em I.n Me.ior, do sr. Jnío
0, riolm«rnes; 51 quilos, O.
Frrnnnde» • n

nrtEV LADY, 51 quilos, A. Al-trnn  ]¦
FINCAPF, 51 quilo», Osvaldo tT|.

I""  1.1
ArtEADO. 51 quilos, ,1. Me>qul-
•j  4."
N'n enrreti FI.ANEIin,
T»mpo: 11?" J'5,

H A T g I O X
Do vencedor nr» isonDupla (Mi cri in.finr t. a c t .«r
Nlin houve

nirrntNVAs
DO prlmelln «ii Míiinrtn, (|-ê« ninr.loi rte nrpn. rlo neaiindo *n Mrreiro.

Hltl eo«pn
Movimenirt do p*.ce» c-t m iroon
TUATADOn Juvenil I.«iif»n*;n

«tfAffTA CAPftFtflA I 40d MB-
TMP 'AÍ-SrtJUMAIMMENTRi
cn» I* miiM

Concurso de Palpites
de Remo

Com a regata dos Campeonn-
tos,, encerrou-se o Concurso de
Palpites de Remo de 1944, pro-
movido pelo Departamento de
Imprensa Esportiva da A. B. I.
Venceu-o o nosso confrade Arlln-
do Monteiro, sendo a seguinte a
classlficaçfto geral :

1.» lugar : Arlindo Monteiro,
com 323 pontos e 21 duplas;

2.° : Osvaldo Lopes de Castro,
com 281 e 17;

3." : Isaac Cook, com 278 e 18;
4.° : Antônio Santasusagna,

com 272 e 17;
5.» : Luiz Bayer, com 268 e 18;
6." : Archlmedes Valentlm,

com 242 e 13;
7." : Antônio Cordeiro, com 211

AS NOVIDADES DO TURFEi — Eldorado derro-
tando Grey Lady e Flncapé no "CIAnsíimi Impren-
sn"; Ervo levantando a quinta earrelrk, sobro Ks-
trnmbollon, Nnmouna e Vega. O facll triunfo de

Dominó, na »extn cnrrftira, sobro Brasil o BnonrA

e a vitoria do Baron no "handlcap? de encerrn-
monto sobrepujando Ark Riiynl e Cn Imito. No me-
dnlbfto, Eldorado apôs o «ou triunfo clássico, ae-
jfiiro polo ar. .lofto Gulmarncs ei nosso i*olr*e;a (ler-
sun Cordeiro, ipio representou os cronistas no tirar

Eldorado pnra a pesn-fem.

vencedor:
BOAVISTA, masculino, casta-

nho quatro anos, Sfto Pnulo,
Morrinhos em Termoxal, doa
srs. Jofto J. Figueiredo e Jofto
A. Saavedra; 56 quilos, J.
Mesquita '.'."''-i'"'

ABAET*, 56 quilos, Geraldo Cos-
ta .*•••

JÍI REVIENS, 55 quilos, A. AraH-

ARATACA, 63' quilos, S. Cftma-
Portl-

1.»

8.»

4."

5.»FREIXO, 55 quilos, J.
lho
Nfto correu ARATANHA.
Tempo: 86" 3/5.

sxruoi
Do vencedor Cr$ 14,00
Dupla (12) ...... Cr» 39,00

P L A C t S
Do n. Cr* 10,00
Do n. Cr* 10,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, trfts quar-

tos de corpo; do segundo ao terceiro,
três corpos.

Movimento do pa-
reo Cr* 174.560,00

TRATADOR: — Mario de Almeida.
QUINTA CARREIRA — 1.600 MB-

TROS (APROXIMADAMENTE) —
CR$ 15.000.00.

B E T T 1 N d
VENCEDOR:

ERVO, masculino, zalno, quatro
anos, SSo Paulo, Plzarro em
Onerva, rio sr. Silvio Pentea-
do; 56 quilos. O. Ulloa . . .

ESTRAMBÔLICO, 66 quilos. S.
Batista 

NAMOUNA, 61 quilos, J. Arau-
jo

VEGA, 64 quilos, Geraldo Cos-
ta 

RAFLES, 56 quilos, Euclides Sll-

1.»

S."

4.»

fl.»ERMITAO, 53 quilos, A. Ribas.
ACÁCIA, 55 quilos, L. Benl-
tez  T.»

MISS ROYAL, 54 quilos, A.
Araujo  •••

HERÓICO, 56 quilos, J. Morgn-
do  »¦'
Tempo: 93".

R A T E I O S
Do vencedor Cr$ 19.00
Dupla (22) Cr$ 121,00

P L A C t S
Do n. Cr$ 17,00
Do n. Cr* 34,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, três quar-

tos de corpo; do segundo ao terceiro,
um corpo.

Movimento do pa-
reo Cr* 214.240.00

TRATADOR: — Manuel J. Oliveira.

SEXTA CARREIRA — 1.200 ME-
TROS (APROXIMADAMENTE) —
CR* 15.000.00.

fl E T T I N O
VENCEDOR:

PICCADILLY, masculino, tres
anos, Rio Grande do Sul, PI-
caplettos em Marble, dos srs.
A. Batista Pereira e I. Bor-
nhausen; 55 quilos. Luiz Lei-
ton  1."

BOZÒ, 55 quilos, Salustlano Ba-
tlsta  2."

FRONDA, 53 quilos, Geraldo
Costa  3."

TRENOL, 55 quilos. Reduzlno de
Freitas  4."

MATAPIRUMA, 52 quilos. Seve-
rino Cftmarn  5.»

VIAJADA. 53 quilos. J. Morga-
do  6."

FARRUSCA, 53 quilos, A. Al-
Iran  7."
Nio correram:
FINCAPE e FARPA.
Tempo: 102" 1/5,

R A T F. I O S
Do venredor CrS 16.00
Dupla (24) Cr* 120.00

PLACÉS
Do n. Cr* 14.00
Do n. Cr$ 40,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, tres corpos;

do segundo ao terceiro, três corpos.
Movimento rio pa-
reo Cr* 238.640,00

TRATADOR: — A. Correia.
SÉTIMA CARREIRA — i. 600 ME-

TROS (APROXIMADAMENTE) —
CR$ 12.000.00.

fl E T T I N O
VENCEDOR:

DOMINÓ, masculino, alazfto. qua-
tro anis, Uruguai. Gallen em
La Dolores. do Stud Rio Dou-
rnrio; 48 quilos, Salustlano Ba-
tlsta  1.»

BRASIL, 50 quilos, J. Mesqul-
tlsta  2."

EACARA, 48 quilos, J. Portl-
lho  3."

CAMÕES, 50 quilos. .1. Mar-
fins  4.»

MARAJÁ, 48 quilos, Rubem Sil-
va  5."

PANCHO, 50 quilos, L. Rigo-
nl  6."

CHAPO, 51 quilos, Reduzlno de
Freitas  7,"

TPONADOn. 50 quilos. Armando
Po.»  a "

LATENTE, 60 quilos, 3. CouM-
nho  9."

Tempo: 06" 4 '6.
R A T K 1 O 3

Do venredor Cf* 3* on
Dupln i*!3i Cr» 90.00r x. a c i s
nn n. Cr* 12,(10
no n. Cr* ivnn
Do n. Cr* 13,no

nirnnitNçAs
no primeiro ao «»-unrii, trê> en^poe;

dn .erumli ao !err»lro, lê» corpos,
Movimento do pn-

I"n , Cr» 276 r"JO.O0
Trr ATADO!! r flni-ier

nrnvA cAf-.nr.*fla i *m me-
TRAS (APROXlMAnAMrKTr.
cti» jo om «n
i> r. ,v f r a n r, ¦

ntnnH míi-mltne, ••««•unho,
•-itjíi) «ho», Artentini '•
ijü* *m Rrllhai*! ií"-' » <!<-•
uri. Jofto .) (' ¦ -•"-•-' '¦¦¦ r l'.'.'i

A. Saavedra; 54 quilos, J. Mes-
qultn  L»

ARK ROYAL, 50 quilos, S. Bn-
tlsta  J.»

CAIMAO, 48 quilos, Rubem Sll-
va  «••

METÓDICO, 51 quilos, R. de
Freitas  *¦•

ROCKMOY, 56 quilos, G. Cos-
tR  B.«

MATE, 46 quilos, J. Mala  fl."
Tempo; 96" 1/5 ("record").

R A T E I O S
Do vencedor Cr» 17,00
Dupla (14) Cr» 51,00

P L A C t S
Do n. Cr* 12,00
Do n. 5 Cr* 10,00

DIFERENÇAS
Do primeiro ao segundo, dois corpos;

do segundo ao terceiro, três corpos.
Movimento do pa-
reo Cr» 337.530,00

TRATADOR: — Mario de Almeida.

Movimento total de
apostas .... Cr* 1.573.360.00

Concursos .... Cr» 322.906,00
Pista de grama leve.

Os resultados dos
concursos

Oa concursos ante-ontem promovi-
das pelo Jockey Clube Brasileiro ti-
veram os seguintes resultados;

BOLO SIMPLES — 43 ganhadores,
com 7 pontos. Rateio: Cr» 944,00.

BOLO DUPLO — 2 ganhadores, com
16 pontos. Rateio: Cr* 17.017,00;

BETTING JOCKEY CLUBE — 80
ganhadores. Rateio: CrS 156,00.

BETTING ITAMARAT1 — 765 ga-
nhariores. Rateio: Cr» 98,00.

BETTING DUPLO — 5 ganhadores.
Rateio: Cr» 16.098,00.

Movimento geral das apostas
333.131,00.

Cr*

Varias no turfe
Serfto hoje encerradns as inscrições

pnra as próximas reuniões no Hlpd-
riromo da Gávea. Na reunifto de rio-
mlngo serA rilspulado o "Clássico Mn-
riano Procoplo" na distancia de 2.00(1
metros e Cr* 40.000.00 de dotação,
para égua» ,de qualquer pais, de 3
nnos e mais Idade.*

Acha-se no Rio o estimado criador
do Estado do Parand, sr. Paulo
Dletzch.

O turfe nos Estados
R. rAULO

S. PAULO, 19 (Asapress) — As cor-
ridas realizadas, hoje, n0 Hlpódromo
da Cidade Jardim apresentaram os
seguintes resultados;

PRIMEIRO PAREÔ — Tromano e
Almansura, ponta CrS 30,20; dupla CrS
22,70; placés CrS 15,20 e CrS 13,20;

SEGUNDO PAREÔ — Dabul e Hn-
dú —¦ Ponta CrS 90,80; dupla CrS
30.20; placés, n5o houve;

TERCEIRO PAREÔ — Opelalo e
Ugringo — Ponta CrS 41,70; dupla CrS
41,00; plarés CrS 14,50 e 30.60;

QUARTO PAREÔ — Sofrenado e Ira-
jA _ pnnta CrS 128.00; dupla CrS
34.00: placés CrS 5-1.00 e 15,10;

QUINTO PAREÔ — Tambiii e Cue-
ra __ Ponta Cr'$ 20,30; dupla CrS 36,50;
plarés CrS 13.90 e CrS 19,90;

SEXTO PAREÔ — RoJIsa t Lanche-
rita — Ponta CrS 27,00; dupla Cr*
24,60: placés CrS 14,50 e CrS 12,70;

SÉTIMO PAREÔ -- Abla-, e Centau-
ro — Ponta CrS 18,20; dupla Cr$ 18,10,
placés CrS 15,50 e CrS 16,90.

OITAVO PAREÔ — Mochuelo • Dark
Prlnce — Pnnta CrS 16,50; Cr» 16,90.

NONO PAREÔ —• Thelita, Ca fuso a
Bouneto — Ponta CrS 66,30; dupla CrS
44,60; Plarés CrS 20,00 e CrS 25,70 e
CrS 26,90.

Movimento geral — CrS 2.145.015,00.

RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE, 20 (Asapress) —
Resultado das carreiras disputadas na
Protetora do Turfe:

PRIMEIRO PAREÔ — Vencedores —
Jararaca e ForJaiTcr, 53,00; 19,00, du-
pia 39,00;

SEGUNDO PAREÔ — Vencedores —
Picada e Cruzelra, 18,00; 33,00, du-
pia 15,00;

TERCEIRO PAREÔ — Vencedores —
Reaçfto e Olman, 172,00; 23,00, dupla
íoo.oo;

QUARTO PAREÔ — Vencedores -
Madrcssllva o Bacanal, 172,00; 14,00,
dupla 113,00:

QUINTO PAREÔ — Vencedores —
Fornalha c Htrglra, 14,00; 18,00, du
pia 17.00;

SEXTO PAREÔ — Vene-e-dnres —
Arvoredo e Agatea, 40,00; 68,00, du-
p\A 127,00;

SÉTIMO PAREÔ — Vencedores
Budapcst e Surucucu, 92,oo; 43,oo, du-
pia 41,00;

OITAVO PAREÔ — Vencedores —
Mnró. t Agrário, 43,00; 33,00 dupla
39,00.

O turfe no Exterior
ARGENTINA

BUENOS AIRES, 19 (A. P.l — Fo-
ram os seguintes os resultados das
corridas de ontem, sílbado, no Hlpó-
dromo de San Isidro:

PRIMEIRA CARREIRA — 1.500 me-
tro». Em primeiro Araiicena (Jockey
H. Padula); em segundo Borda; em
terceiro Trovadora. Tempo: 90 e 4|45;

SEGUNDA CARREIRA — 1.500 me-
tros — Em primeiro Pan (E. Antu-
rvez); em sepundo Bajel; em terceiro
Manicômio. Tempo: 89 4|5;

TERCEIRA CARREIRA — 1.200 me.
tros — Em primeiro Nique-Naque (S.
dl Tomaso); em segundo San Fran-
olsco; em terceiro Bayoco. Tempo:
70 e 1[5;

QUARTA CARREIRA — 1.600 me-
tros — Em primeiro Radiante (R.
Quintetos); em .segundo Buòhlscharo;
em terceiro Glorido; Tempo: 96 4|5;

QUINTA CARREIRA — Prcmlo Clàs-
sico Buenos Aires — Em 3.000 metros

Em primeiro Hlvoll, por Commnter
em Sigma, montado por J. Marnies;

em segundo Cumtflen; em terceiro
Zorzalon; em quarto Tolstol. Ganho
por vários carpns. (Nfto correram Al-
banal, Recital, maharon e Cor.cojaro).
Tempo: 188 4,5;

SEXTA CARREIRA 1.400 metro»
Em primeiro Langres (R. Gallero),

em segundo Sílaba: em terceiro Gita-
na-. Tempo: 84 415;

SSTIMA CARREIRA — 1.00 met.ro!
Em primeiro Fine Blrd (B. Mar-

cos); em segundo Relnafe; em tercei-
ro Contacto. Tempo: 59 1'S;

OITAVA CARREIRA — l! 400 metros
Em primeiro Escocesa (J. Zarago.

za); em segundo Inculta; em terceira
Favorecida. Tempo: 85.

Exercite
sua mvmvfia

LEITOR : Responda, mentalmente,
às perguntas abaixo e depois con-
fronte as suas respostas com as
nossas, que serão publicadas ama-
nhft :
5921 — Que documento foi as-

sinado por Caxias e
Davi Canabarro ?

5022 — A margem de que ria-
cho foi abatido Solano
Lopez 7*

5923 — Quando e onde morreu
Rui Barbosa ?*

5.924 — Que bandeirante pau-
lista foi contratado pa.
ra destruir n Quilom-
bo de Palmarei ?

5325 — Quais os objetivos dos
revolucionários per-
nambucanos de 1S17 ?

AS CINCO PERGUNTAS I)E DO-
MINGO r. AS RESPECTIVAS

ItESPOSTAS
"*.Q1g — Quem foi Bento Gnnçal-

ves da Silva ? — Herói
da guerra dos Fnrrapos.

5917 — Como se chamo» o pai
rie Santos Dumont 7 —

Henrique Dumont, engenheiro.

5918 — F.m que cidade cearens1*
dominou o padre -Cice-

Em Joazelro,

5919 Qnnndn foi
Fluminense F.

fundado o
Clube ? —

Em 1902.

¦rq9fl — Onde morreu Gaspar
Silveira Martins 7 — Em

Montevldeo.

BONECAS FINAS
DESDE Cr$ 26,00

Inquebráveis, articuladas, de
materin plástica e brinquedos.
Vendemos mnis barato nn De-
pósito dn rua da Alfândepra n.
1(11), sobrado. Perto da rua Iru-
Ctialana. Theodoro Ribeiro &

Cia. I.tda.

f COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA
PARTES BENEFICIÁRIAS

O corretor de fundos públicos, João Godoy Filho,
com escritório à rua da Alfândega n.° 47, encarrega-se
da conversão das partes beneficiárias em ações da
mesma Companhia, sem despesas para o portador.

Cada parle beneficiaria dá direito a duas ações
ordinárias do valor nominal dc Cr? 200.(10 enda uma.
A conversão deverá fn/.er-se até 31 de dezembro do
corrente ano. sob pena de serem as partes benefi-
ciarias rnmpulsoriamcnle resgatadas pelo preço de
Cr$ too.oo enda parle.

Everardo Lopes, com 153 e

Petronlo Rooha, com 97 e

Maurício Noslausky, com

Jullo Gamaro, com 48

Hugo Rebelo, com 80.

Louvado no estrangeiro
o Departamento de
Educação Física de

nossa Marinha
A dcleuaçSo puKlllstlca uruguaia <jue

aquí esteve em outubro último, pre-
siriida pelo engenheiro A. Mario Pcy-
rot, fez a.s melhores referencias aos
brasileiros, salientando "El Dia", de
Montevldeo, em ampla reportagem em
rotogravura, a atuação que vem tendo
o Departamento de Educação Física de
nossa Marinha, sediada na Ilha das
Enxadas.

Aquele periódico, sob a epígrafe —
"Una instituclón ejemplar que haco
honor al país: La Escuela de Educa-
ción Física de Ia Marina", .salienta o
esforço que vem sendo realizado em
nossa Armada, em favor da educação
física cientificamente orientada.

O relevo dado por "El Dia" A re-
cepção que tiveram no Brasil os pu-
gi listas uruguaios, amadores, as refe-
rencias feitas aos nossos estabeleci-
mento* de educação física, à ação
que nesse sentido tôm desenvolvido
o comandante Valdemar Mota e o
capitão de corveta Heriberto Paiva,
diretor e vice-diretor, respectivamente,
do Departamento de Educação Física
da Marinha, e, no Exército, o capitão
Antônio P. Lira, representam magní-
fica propaganda de nossa terra na-
quela nação irmã.

A reportagem se dedica especial-
mente ao Departamento da ilha daa
Enxadas, pormenorizando sua instala-
ção técnica, seu aparelhamento cientí-
fico, bem como o "silhuetógrafo", de
invenção do dr. Heriberto Paiva.

Para melhor se dar uma idéia da
ótima impressão col li ida pelos vísí-
tantes no .Departamento de Educação
Fisica da Marinha, transcrevemos o
seguinte trecho de "El Dia": "La obra
realizada nos maravilla y se obtfeno
Ia sensación de que ei êxito extraordl-
narlo de Ia Escuela de Educación Fi*
fiica de Ia Marinha, montada con to-
dos os elementos más modernos y clQn*
tro de los últimos adelantos y con-
ceptos "up to date" en Ia materin,
ne debe indlscutiblemente — amén dei
apoyo decidido dei Gobierno brasi-
leno — al tesón, entusiasmo y carlno
de sus directoces, ei Comandante Mot-
Ia y ei dbetor Paiva".

Os que conhecem o referido Depar-
lamento sabem que tais palavras não
encerram exagero. Efetivamente, nâo
há, rm nosso país, e talvez no resto
do continente, organização tão moder-
na quanto a daquele órgão, que di&-
pòe de amplo ginásio, com parti men tos
para duchas . frias, banhos de vapor,
Bolarlo, sala rie hiometria, sala de con-
ferencias, biblioteca, etc.

Campeonato Univer-
sitario de Polo

Aquático
Será Iniciada depois de amahlàA

a disputa do Campeonato Uni-
versitario de Polo Aquático pro-
movido pela Federação Atlética
de Estudantes com os seguintes
Jogos : Educaçfto Física x A£rõ-
nc.mia e Ciências Médicas x Ca-
tóllca de Direito.

Sábado serfto realizados os S4-
f-ulntes Jogos : Direito (Campei
de 1943 x Medicina e Engenharia
x Medicina e Cirurgia.

Todos os Jogos teráo por locijl
a piscina do Guanabara, gentil»
mente cedida pela sua diretoria.

Treinam, hoje, os
rubro-anís

Os profissionais do Bonsucess»
trtlnarfto, hoje, fea 30 horas, pr«-
preparando-se para as próximas
excursões.

mm»¦Mm

Jogará no Rio o
Americano

CAMPOS, 19 (Asapress) — O
Americano F. C. vai fazer uma ex-
curção ao Rio de Janeiro, onde en-
freutará, no dia 2 d e dezembro o
quadro de amadores do Botafogo.

Sete atletas inscreve-
ram-se para a Corri-

da Rústica do
Andaraí

Como Já tivemos ensejo de dl-
vulgar, o Andarai promoverá do-
mlngo próximo uma corrida rus
tlca, a qual deu o patrocínio ao
DIÁRIO DE NOTICIAS.

O percurso será o seguinte :
Praça BarSo de Dnimmond ft
Praça da Bandeira, Ida e volta.

Ontem em nossa mlar*íto, im-
creveram-se para a citada prova,

Os esportes em
Campos

CAMPOS, 20 (Asapress) — Bn
prosseguimento a disputa «lo
Campeonato de Futebol, foi o s«-
gulnte o resultado d.o Jogo Got»
tacaa versus Rio Branco : Golta»
«az 3-1.

Para o próximo domingo A ta»
bela marca o Jogo Americano f
Campos.

Mundinho e Nestof,
distinguidos pelo Sào|

Cristóvão
O S. Chrlstovfto comunicou I

Federação Metropolitana de Fu»
teol que, de acordo com um com»
promlsso assumido com os seus
profissionais antes de ter lnl-
cio a temporada, resolveu pre*
mlar a dois dos seus defensores.

O clube alvo, como uma ho*»
mcnnRrm aos méritos de Mun«
dínho e Nestor deliberou conceder»
lhes o prêmio de CrS 5.000,00 a
cada um, pela sua a tu a çá o e pelo
esforço ícito cm campo, na deis»
sa das cores sancristovenses. f
¦¦'¦'-"¦¦—'¦¦—-" ¦ ' " " . '¦' •*% 

|

Felisa Piedrola, cairia
peã argentina de

tênis
BUENOS AIRES, 19 (Associe*.

teci Pressi — Felisa Piedrola'
classificou-se como Campeã Ar-
r*,"ntina dp Tenls vencendo em
prova final Maria Lulza Toràr*
Welss, pela contagem de 3j6, 13(11
e 6|1.

Heralrin Welss classlflcou-s"
como finalista, ao derrotar Au-
gusto Zappa por R;3, 6|3, e G|2.

Hojp dlsputa-se a final de du«
pias mistas, entre Heraldo Welsa
e sra. Welss, rie tim lado, contra
n sra. Renato Acrondo, chileno,
e Sofia de Abreu, brasileira.

t
Os próximos cam-
peonatos da Copa

Mitre
BUENOS AIRES, 20 (Associated

Press) —• Efetuou-se na noite de
sábado passado uma reunião en-
tre os delegados junto ao Con-
gresso Sulamerlcano de Tenls,
com o objetivo de se discutir os
próximos Campeonatos da Copa
Mitre .

O delegado do Chllè, sr. Mar-
ceio Taverne, pediu que se auto-
rlze ao seu pais a organização di
próximo torneio, que será dlspu»
tario rm 1946.

De acordo cnm os regulamentos,
o Paraguai deve organizar o cam-
peonato de 1946 e o Chile, o d»
1948. Em vista disso, resolveu-se
consultar o Paraguai.

os seguintes altetas : Maxlmia-
no Paz Filho, Mario Paz, Ephl-
zelle Bandeira, Augusto Santos,
Carlos Nascimento, Valter Anto-
nio Silva e Hello Silva.
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:„„„.,„„ „_„-- nD<! pAÜLrsTAS DIANTE DA IMPETUOSIDADE DOS GAÚCHOS - Aparecem no clichê - O segundo "goal" dos ganchos, vendo-se Og desolado; quadro gaúcho, estando cada jogador empunhando as jlâmulas ão,
INESPERADO REVÊS DOS PAULlbfAb 

^Q^cariocas, Domingos e Oberãan, da seleção bandeirante, ç uma jase ão jogo, aparecendo Remo e Abigail, num lance com vantagem para o paulista
—— '—" " 

ESPETACULAR VITORIA DOS GAÚCHOS
Surpreendidos os paulistas por um adversa-
rio que os superou em ardor e acerto —

Ávila, a grande figura do gramado
O selecionado paulista foi sur-

preendido, ante-ontem, cie modo
desagradável. Embora os bandol-
Tantes contassem que Iam fazer
frente a tini rival ardoroso, Ja-
mais pensaram na sua derrota dl-
•nte dos gaúchos.

Desde os primeiros momentos
Os jogadores sulinos Impressiona-
ram. Atuando com um entuslas-
jno fora do comum, desenvolve-
Iam uma açíio demolidora e con-
rlncente. Os paulistas, Indlvldu-
almente superioras, nao consegui-
rr.m harmonizar as suas linha-.i
no decorrer do pugna. Jogou
multo a linha media gancha, onde
a figura de Ávila merece com
destaque. Diante do centro-mc-
dlo sulino os atacantes quiseram
desnortear os defensores contra-
rias com dribles, não surtindo
efeito esse expediente porque os
ganchos estavam seguros e, ali-
inentando o ataque, com insls-
tencia, depressa os favoritos com-
preenderam que a derrota se avl-
Zlnhaya. Apesar de Domingos se
encarregar de marcar Adáozlnho,
este soube ' desvençilhar-se da ri-
gqrosa marcação do grande zn-
gueiro e fui rie o autor dos dois
tentos, ambos adquiridos de for-
ma espetacular, o segundo espe-
clalmenie, mareado aos 40 mlnu-
torr do tempo final. O lento dri
abertura se crlnlnou de uma fa-

\ llirt r!e Sapolio, ans 4 minutos do"[primriro 
tempo.

O "goal"' paulista nasceu de
tuna escapada magistral rie Leo-
nici.'.s. terminada com êxito por
Pardal quando o Jogo dava a Im-
pressão qne Ia terminar por 2-0.

A vltcrla dos gaúchos foi me-
recldísrimn. Jogaram eom mais
eficiência e arder, superando os
seus rivais.

O QCADKO \ I.NCI.IHm

Aviln foi a maior figura de equi-
que gaúcha, lendo em Laerte e
ÀbÉgflll dois ótimos colaborado-
res. A Unha media fni a "chave"
da vitoria. Os zagueiros agiram
bem, sendo Alfeu superior a Va/..
O arouelro Júlio sempre entrou
cm Jogo com segurança. Nn ata-
fine. a figura Impressionnnte foi
.¦Vc!Sozinho. Atuait com, brilho e
íol oportunista. A ela esquerda.
Rui e limo. frnha'bou bem e Te-
sôurlnha se destacou. Motorzl-
nha, rcgvlar.

OS PAI LISTAS

Domingos foi o mesmo 7:K,'iei-
ro de sempre. Alem de marcar
o perigoso Adãozlnho, teve de
remediar as falhas de Sapolio.
Obrrdan, foi um guardião scsuio
e Og o melhor da linha media
No ataque o trio Ltma-Leônldas-¦Remo, 

Jogou so para as arqui-
bancadas. Lulzlnho deu conta dn
recado e Pardal apenas compare.
ceu com nm "20a!", tendo atua-
do com enorme violência.

O ARBITRO

O sr. Mario Viana dirigiu o Jogo
eom falhas. Deixou de marcar
Um "hands" de Domingos e um

"roul" de Sapolio em Tesourl-
nha, ambos dentro da área
alem de outras Infrações. Depois
do "foul-penalty" de Sapolio, to-
lerado pelo juiz Mario Viana, o
público prorrompeu em grande
vala.

OS QUADROS
As duas equipes Jogaram assim

constituídas :
PAULISTAS — Oberdan; Do-

mlngos e Sapolio; Zezé Procoplo,
Og e Notonhn; JiUlzlnho, Lima,
Leônidas, Remo e Pardal.

GAÚCHOS — Jullo; Alfeu n
Vaz; Laerte, Ávila e. Abigail; Te-
sôurlnha. Motorzlnho, Adãozlnho,
Rui e limo.

A RENDA
A renda atinp/u a lmportan-

cln de CrS 13 7. SOS ,00.
SERA MODIFICADA A EQUIPP,

BANDEIRANTE
s. paulo, 10 (Asapress) — A

derrota dos paulistas, hoje, nn
Rio, frente aos gaúchos, estourou
como uma bomba nos clrculoses-
pòrtivos locais. O deves rie 2-1,
sofrido pela seleção bandeirante
susnreendeu a todos, sallentan-
do-se' principalmente o fato dos
paulistas so conseguirem marcar

o seu único tento quando a par-
tida estava prestes a terminar, o
que vem mostrar que os ganchos
dominaram a situação. Diante
dn que ocorreu, bolo, na Ouana-
bara, possivelmente a seleção do
Pão Paulo sofrerã modlflcaçôei
parn a segunda partida com oi
sulinos.

união e Nacional numa
"melhor de três"

Nos últimos jogos do cerLame ria
terceira categoria, o União venceu o
Pau Ferro, c o Nacional superou
11 Unidos rlc Etfcareio, registrando-se
um empate entre ns dois vencedores
no torneio dn serie "B''.

A dcoÍ.*_.o será numa "melhor de
três", que se iiVcinra domingo vin-
douro.

Anuncia-se o ingres-
so de Lelé no São

Paulo
S. PAULO. 19 (Asapress) —

Adlanta-se que Lelé assinou con-
trato com o São Paulo para Jo-
car nesse clube paulista a partir
de Janeiro de lOJã. durante dois
anos, mediante 200 mil cruzeiros
de luvas.

Venceu o Jabaquarâ
SANTOS. 19 (Asnpressi — Rea-

lizou-se hoje. nesta cidade uni
encontro entre o Jabaqnara e n
Portuguesa Santisla. vencendo o
primeiro pela conta'.?m de 6 a 3.
Os tentos foram marcados por
Gambá e Baia, para o Jabaqnara
e Jncir e Geraldo para a Portu-
guesa Santlsta.

AS REGATAS A VELA DE DOMINGO
Reallzaram-se domingo as ro-

gatas na enseada de Botafogo, na
Lagoa Rodrigo de Freitas e em
Niterói, todas elas disputada*
com o maior entusiasmo.

O resultado foi o seguinte :

TAÇA ANTENOR DE RESENDE

Locnl — Enseada de Botafogo,
para lates da classe Snipe Inter-
nacional. Foram disputadas as
6.* e 7.* regatas.

A coloc.ac.fio dos três prlmelroí
lugares foi a mesma nas duas re-
gatas :

l.ò — vida Boa — Cte. Fer-

APÓLICES
Compram-se pelo melhor preço.
Cia. Áurea. R. Miguel Conto, 7

JUROS DE APÓLICES
Pagamento Imediato com

pequeno desconto.
CIA. Áurea. R. Miguel Couto, 7

A APÓLICE., embora
nSo premiada, continua

com o mesmo valor.
Cln. Áurea R Miguel Couto, 7

nando Pimentel Duarte, proelro
Amaro Werneck de Castro.

2." — Ailta — Cte. Alexandre
Fontenele Pereira de Sousa, pro-
eiro Gnstfio Hugli Pereira tle Sou-
sa.

3." — Jeep — Cie Luiz Philip-
pi Cardoso Jr., proelro Mario Vi-
tor Vlgnal.

NA LAGOA RODRIGO DE
FREITAS

A equipe do Iate Clube do
Rio de Janeiro venceu a equipe
de Juniors do Clube dos Calçaran
em duas das qua tra regatas de
que se compõe a prova. No pró-
xlmo domingo serfio disputadas ai
duas regatas finais.

REGATAS INTERNAS DO
IATE CLUBE BRASILEIRO

No Saco de São Francisco,
na vlzlnsa cidade de Niterói, rea-
llzaram-se as regatas para shnr-
pies 12m2 Internacional com o
seguinte resultado :

l.o — Tuna — Cte. Aloisio
Portela, proelro Domlclo Barreto.

2." — Blmbo — Cte. Cariou
Senfft, proelro Henrique Jeck.

3." — Delfim — Cte. YVerner
Lnwenthal, proelro Pedro Ca-
peto.

Ocorrências: - ¦• Tornado nban-
dor.nu a regata por avaria eWeek-
enri naufragou.

Dr. Enrico Costa
HEMORRÓIDAS

VIAS URINARIAS
Tr.iUmrnt» Riodernt pelo rnlor.

ApnrHhngrm noi tr-Rmprlrnn».
niillltll.o SILVA, 30-3.0 — 2r:-íS.»

* "«AS URIMARIAS
-".:.. rypüo em l
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OS CARIOCAS VENCERAM COMODAMENTE AOS MINEIROS
Quatro a zero o resultado do encontro realizado no Pacaembü - Ademir (2),

Jorginho e Heleno, os autores dos tentos

O segundo "goal'
S. PAULO, I!) i Por Isaac Cook,

enviado do DIÁRIO' DB NOTI-
CIAS) — Os cariocas venceram
folgadamente ans mineiros por
<t-0, no encontro realizado esta
tarde nn estádio do Pacaembú, e
qi.e atraiii relativamente nume-
roso público. Os moHtanheses —
pensava a maioria — deveriam,
pelo menos, impor algum traba-
lln ans metropolitanos, que es-
troavam no certame máximo.
Mas. os desacertos naturais a um
quadro que estreia não duraram
muito entre os cariocas, Durante
nns quinze minutos estiveram eles
algo atordoados, sem entendi-
mento, e disso se aproveitaram
os mineiros para chegarem até a
área. perigosa. Quinze minutos,
se muito. K Íoi n bastante para
que ficássemos com uma impres-
são apagada dns montarihesos,
relativamente á agressividade do
seu ataque, aos recursos dos seus
homens e, sobretudo, ã produyão
cm conjunto. Tudo o que conse-
gui ram ns mineiros resultou do
entusiasmo com ipie se empenha-
ram, e do valor individual de ai-
gnns, essencialmente de Gerson,
Oldack, Baiano e Paulo. Ka-
funga, muito nervoso, teve ins-
tantes allor, e baixos. Ramos,
/iezé e Juvenal formaram um trio
fraco. Lucas poucas nport ui.ida-
des teve paia aparecer. Fantonl
e Resende, muito fracos, o en-
tuslasmo de todos, porém, Impe-
ilin que houvesse, da parte dos
cariocas, dominlo absoluto. As-
sim, o Jogo ofereceu um pano-
rama de movimentação, sobres-
saindo, porem, a superioridade do
quadro metropolitano depois que
este .se ajustou.

OS CARIOCAS
Embora o adversário não tenha

exigido o emprego de todos os
seus recursos, o onze metropoli-
tano deixou boa impressão. Ju-
randir pouco trabalhou. Praticou
três hnas defesas, demonstrando
segurança. A zaga Nllton-Nori-

dos cariocas, feito por Ademir
nutos Heleno, <le cabeça, marcou
o quarto e último, aproveitando

vai pinico teve, também, o que
lazer, mas quando entrou em
ação — principalmente no segun-
do tempo, quando OS mineiros,
valendo-se do desinteresse dos ca-
riocas, procuraram reagir — o
fez com precisão. Jaime e Danilo
foram os mais produtivos da 11-
nha media. Bigua. sofreu uma
contusão logo aos primeiros ml-
nutos de jogo. O ataque teve em
Ademir e Jorginho os dois me-
lhores elementos. O meia vas-
caino e o ponteiro americano, este
estreante dn selecionado, tiveram
magnífica atuação. Zizinho, ain-
da não perdoado pelo público
paulista pelo incidente com Agos-
tinho, foi vaiado durante toda a
partiria, mas nao esmoreceu: —
colaborou muito. Heleno teve ai-
tos e baixos. Desperdiçou muitas
bolas, em certas ocasiões, mas,
em outras brilhou, criando situa-
gões perigosas na urea adversa-
ria. Djalma pouco apareceu.

O triunfo dos metropolitanos foi
fácil e, portanto, merecido. Como
estréia, o quadro deixou boa im-
pressão, Essas considerações não
implicam, porem, em conclusões
finais sobre as condições do qua-
dro carioca. A fraca atuação dos
motitanheses não permitiu nm
ji.i/.o final, principalmente com
relai;ãn a zaga, que é o ponto
mais discutido do quadro.

OS "GOLAS"

Fora.u assinalados dois tentos
em cada fase da partida. Jorgi-
nho, aproveitando a bola, largada
por Kafunga, num "tiro" de Zi-
zinho, marcou, aos 32 minutos, o
primeiro, e Ademir obteve o se-
gundo- dois minutos depois, sur-
preenclendu o guardião monta-
tlhês com um chute enviesado.
Ainda na primeira etapa foi anu-
lado, sob fundamento de um Im-
pedimento «pie, ao nosso ver não
existiu, um ponto de Ademir. Aos
•4 minutos do segundo período,
Afiem ir registrou o terceiro goal,
recebendo de Zizinho, e aos 8 ml-

nuo e Jorginho america,'
nos por mais um ano

Maneco, Osní I, Wilton e Esquerdinha também tive-
ram prorrogados os seus contratos

.Seis excelentes defensores do
América tiveram os seus contra-
tos prorogados por mais um ano,
do acordo com uma cláusula
constante dos mesmos. Os joga-
dores rubros, que continuarão
etivergando a Jaqueta do cam-
peão do Centenário, são os se-
pulntrxs : Danilo. __r.iv17-Unha,
Jorginho, Maneco, Osní i e Wil-
ton.

Também o clube da rua Ctn-
pos Sales fez ciente á F. M. F.,
que se reserva o direito «le reno-
vnr ok contratos dos sesrulntea
profissionais : Dalmnr. Vicente,
Lima. C.rita, Csní II, Itlm, Be-
r.edlto, Invernizl, Oeraldino, Chi-
na. Maneco e Carola.

Pc' i c "i-fo, compreende-se

que i
quase
dores.

i América quer recontratar
todos os seus atuais joga-

Jogadores cujos con-
tratos o Bangú pre-

tende renovar
O Bangú comunicou á enttclade

oficial que pretende renovar os
contratos dos seguintes Jogadores:
Adantn. BiHlú, Masstnha, Moaclr
I. Otacilio. Sousa, Moacir II, Tlão,
Robertlnho. Narlnho. Baletro,
Fneas, Fnnò, Mitu.cn, Ivaldlr, Ou-
merclundo, Joaquim, Mineiro.
Paulo e Ant»nlnlin.

um centro tle Ademir, também de
cabeça,

OS QUADROS
Os dois, quadros tiveram a se-

guinte formação:
Cariocas? Jurandir; Nilton •

Norival; Biguá, Danilo e Jaime;
Djalma, Zizinho, Heleno, Ademir
e Jorginho.

Mineiros: Kafunga; Gerson a
Oldack; Ramos, Zezé e Juvenal;
Lucas, Baiano, Fanloni, Paulo
e Resende.

A AR.B1TRAGT5M
O á.rbitro Henrique Falllace,

gancho, teve altos e baixos na
direção da partida. Multo gordo,
sem poder correr, demonstrou
muita energia e imparcialidade,
apitando com precisão, algumas
vezes, falhando, nutras. A anu-
lação do "gnal" de Ademir, num
instante de confusão na, área doa
mineiros, resultou, provavelmente,
do fato de não ter o referido
juiz acompanhado n lance; alem
disso transformou em "jogo pe-
rigoso" um "foul-penalty" da
Oerson em Ademir, tendo sido
este calçado pnr aquele na área.

RENDA
Foi apurada a renda, de 

Cr$ 130.894.00, a qual reflete, bem,
o interesse da torcida paulista
pela partida.

No Rio, os dois primeiros
jogos das finais

Serão mantidos os dois juizes de ante-ontem para
os jogos de domingo próximo — Um impasse
para a concentração dos cariocas em S. Januário
— Fala-nos o técnico Telêmaco Frazão de Lima

Conforme estava assentado, foi
sorteado ontem, na sede da C.
B. D., o local da primeira serie
dos jogos finais do campeonato
brasileiro. Serã. no Distrito Fe-
deral a primeira competição, a
ser disputada nos dias 3 e 7 de
dezembro. Consequentemente, os
dois outros jogos terão lugar em,
Sfto Paulo, a 10 e 14 do mesmo
mês. Presenciaram o sorteio, que
foi presidido pelo sr. Blvada-
via Correia Méier, presidente da
C. B. D., alem dos membros do
C. T. de Futebol, os srs. Josó
Barcelos Ferreira, chefe da dele-
gaçao do Rio Grande do Sul,
Gosta, o Soares de Moura, repre-
sentante da Federação Mineira
do Futebol, Antônio Carlos Gui-
marães, presidente da Federação
Paulista de Futebol, Manuel "Va.r-

gas Neto, presidente da Federa-
ção Metropolitana de Futebol,
numerosos outros esportistas e
Jornalistas.

OS MKSMOS ,7l5I7,líS
Na mesma, ocasião foi resolvido

pelos dirigentes presentes, man-
ter os Juizes que atuaram ante-
ontem para os. jogos de domingo
próximo. Assim, o arbitro Hen-
rlque Falllace atuará nesta ca-
pitai no encontro Cariocas x Mi-
nniros e Mario Viana dirigira, em
São Paulo, Paulistas X Ganchos.

NO CAMPO DO BOTAFOGO
O Conselho Técnico da C. B. D.

designou, ontem, o ca.mpo do
Botafogo F. R. para a segunda
partida Cariocas x Mineiros, a
ser realizada domingo próximo.

BM S. JANUÁRIO

O Sr. Vargas Neto e os dl-ri-
gentes do quadro metropolitano,
Luiz Vinhais e Flavio Costa, es-
tiveram, ontem à tarde, na sede
do Vasco da Gama, procurando
assentar a concentração dos jo-
gadores cariocas em São Janua-
rio. Os mentores cruzmaltinos
salientaram que algumas difi-
culdades poderão advir posterior-
mente", pois dentro de poucos dias
expirará o período de ferias dos
profissionais vascalnos e, em con-
seqüência, as acomodações do es-
tadio ficarão reduzidas a poucas
va,ga,s. Todavia, será feita, esta
manhã, uma visita de observação
pelos dirigentes do selecionado,
e, desde que possível, a, concen-
tração terá início hoje mesmo,
à, tarde.

TREINO, AMANHA

Pensam Fla.vio Costa e Luiz
Vinhais submeter os jogadores
ca.riocas a um exercício em con-
junto na tarde de amanhã, no
campo do Botafogo. Não está, as-
sentado em definitivo esse treino,

pois somente hoje à tarde será or-
ganlzado o programa da semana.

SEGUIRAM OS PAULISTAS

Ontem à noite, a delegação pau-
lista regressou a São Paulo, ten-
do compa.recldo à estação D. Pe-
dro II elevado número de espor-
tlstas. Os dirigentes da represen-
tação da F. P. F. mostram-se'
surpresos com o revés, porem
reconhecem o mérito da vitoria
dos gaúchos. O quadro paulista
deverá sofrer algumas alterações
pnra o encontro de domingo vin-
douro.

NAO SERA' ALTERADO
O PROGRAMA

No seio da, delegação gaúcha
reina, como era de se esperar,
grande alegria pela vitoria sobre
os paulistas, a segunda em todos
os campeonatos brasileiros. Cen-
tena.s de telegramas foram rece-
bidos, ontem, pela delegação e
pelos elementos gaúchos mais
destacados do esporte, em. nossa
capital. Falando á nossa repor-
tag-em, o técnico Telêmaco Fra-
zâo de Lima declarou estar pie-
namente satisfeito com a conduta
dos seus jogadores. Acrescentou
que os paulistas continuam sendo
os grandes rivais do sempre e que
não alimenta dúvidas quando às
dificuldades que irão enfrentar
em São Paulo, onde a. "torcida",
naturalmente, estimulará' os Io-
cais. Está, porem, certo de que
seus jogadores não pouparão es-
forços visando ã. vitoria final.
Declarou ainda que o seu progra-
ma não será alterado. Não lia-
verá treino cm conjunto, mas,
sim, exercícios individuais du-
rante toda a semana. No sábado,
ele, técnico, e os jogadores es-
calados seguirão de aviã.o para
São Paulo, e os demais elementos
da delegação viajarão pela 11-
torina.

Outras noticias de
esportes na 1 3."

página

Dois jogos disputará o
América no Ceará

FORTALEZA, 20 (Asapress) — Be-
Ercf.-nil ontem a Fnrtíilezn o cnpltiio
Mouro Dias, diretor do esportes, que
presidiu a embaixada cearense dn fu-
lebol qne se exibiu no Rio «le Janeiro.
Por seu intermédio o América F. C.
da capital da República, enviou uma
proposta íi mentora esportiva rio
Ceará, .(p comprometendo realizar doia
Jogos nesta capital por 30.000 cru-
zelros,- incluindo transporte e liospe-
«latrem ria ricleirnçno carioca. A Fe-
doraçfln locnl enviará umn contra-
proposta ao clube excursionante.

OS ALUNOS DA ESCOLA NAVAL
SÉTIMO CONCURSO AQUÁTICO

u o mkm
Amanhã, na piscina do Botafo-

go teremos r primeira parte do
sétimo concurso oficial da Fe-
deração Metropolitana, de Nata-
çao que tem o patrocínio do
Flamengo. E' grande ó interesse
por esse certame em virtude do
equilíbrio entre as equipes do Bo-
tafogo e Fluminense, que farão
reaparecer todos os seus "astros"
e "estrelas".

Também a participação dos
alunos da Escola Naval constltue
uma grande atração.

Nas eliminatórias levadas a
efeito na Ilha de Vtllegalwinn
obtiveram classificação os seguiu-
tes alunos :

200 metros — Nado de costas —
Ari Soares (2." ano); Francisco
Aripema Leão Feltosa (1.» nno);
Luiz. Fernando Ladeira Leite Ve-
lho (l.o ano); Valter Ferreira (1.°
ano); Raimundo Arinauá Leão
Feitosa (C. P.) Zavem Boghos-
sian IC. P.).

4x50 metros — Principiantes —
Nado livre : Turma — Leal Fer-
reira, Fernando Bittencourt, Rn-
fael Branco e Luiz Gama Lobo
13° nno); Turma — José Partlel-
Ias. Ari Soares, Vieira Machado e
Talns Freire li." ano); Turma
"A" Renato Nlcolete, Jullo Pau-
lo. S. Maior e Tales Aqulno (l.o
nno); Turma "B" — Sartler, Pau-
lo CJlllntanllha, Humberto Car-
valho e Jorge Cardoso ll." ano;

Turma "A" — Talma Brasil, Mn-
rio Hermes Bernard Blower e Re-
nnto Tletsman (C. P.); Turma
"B" — Alexandre Filho, Jofto
Correia Lago, Giordnno Laborlnu
e Henrique Velloso (C. P.).

200 metros — Nado livre : Lira
Porto tll." ano); Luiz Paulo Bel-
trão Frederico (3." ano); Fran-
cisco Aripema Leão Feitosa (1.°
ano); Valter Ferreira (1..° ano);
Zavem Boghossian (C. P.); Ral-
mundo Arinauá Leão Feitosa
(C. P.l.

OS JUIZES ESCALADOS

O Conselhho Técnico de Nata-

Dois pontos separam o
Boca Juniors

BUENOS AIRES, 19 IA. P.) — Ven-
eendo o Baníielil pela contagem de
5-4 o River Plale conseguiu elevar
o seu total d epontos pnra 42, contra
os 44 com que conta o Boca Juniors,
que hoje empatou de 2-2 com o Ro-
sario Central. Assim, com os últimos
Juros rio campeonato a serem 'rilspu-
tados riomingo próximo é possível que
esse.' dois clubes cheguem empatado3
ao primeiro lugar.

Os demais Jogos de hoje apresen-
taram os seguintes resultados: San
I.orrnzo de Almagro x Newells Old
Boys, 2-1; Independiente x Velez
Sai-sfield, 1-0; Lnnus x Platense. 3-1.
Foram suspensos os Jogos Chacarlta
Juniors x Huracan e Ferro Carril
Oeste X Atlanta.

O
os

contro-
seéuln-

ção da F. M. N. parn
le das provas escalou
tes juizes :

Arbitro — Mario. Figueiredo
Silva, Juiz de partida — Moaclr
Marques Machado; auxiliares —
José Guimarães e Sílvio de Oll-
velra Queiroz; Juiz de chegada e
cronometristas — do 1.° lugar —
Domingos de Castro Sá Reis; Ma-
rio Rego Simões e Durvalino RI-
beiro; do 2." lugar — Ivan F.
Rnpnso; do 3." lugar — Armlndo
Bergamlni; do 4." lugar — Edu-
ardo Cabral; do 5.° lugar dr. Aa-
•fão Gnrdon; do 6." luc.ar — Luiz
Baunfcld; Juizes desempatadores;
do 2.° no 4." lugares — Paulo No-
guelra de Castro; do 5." e 6." lu-
gares — Antônio Ribeiro de Frei
tas; juiz de rnla —- Afonso
pes Pinto, Carlos
Lnmare; nnotador
vedo da Silveira:
Eitel Dannemann:
Aldo Jnnuzzl.

As provas terão inicio às 21
horas, sendo o preço das entradas
de CrS 3.00. Os sócios do Botafo-
go entrarão pelo portão dn garn-
ge, mediante apresentação da
carteira soelnl.

• JjO-
JTtlioWitte e jTilio

— Mario Ave
anunciador —
Medico — dr.

J"^ <^?_i:_"3>Jj_}v I *T%Í Pà:X&r\\\ Ti-fócS*^ Ais»'**!*'

L^cmciu
O selecionado gaúcho venceu

com hlllio a equipe representa-
tiva de São Paulo, ante-ontem,
no estádio do Fluminense, VI-
toria Justa, porquanto os tum-
dclrtinles em nenhuma ocasião
estiveram íi altura das traiu-
ções do futebol paulista, Nao
chegaram mesmo a alcançar n
nível do quadro contrario, Pn-
rece que se deixaram Iludir
pela propolacla Inferioridade
técnica dos adversários. Assim,
entraram displicentemente e
displicentemente .1 o g n ram.
l.uamio perceneram quo os
gaúchos estavam melhor ajus-
tados e mais decidi dos íi luta,
ilcsorlentaraiu-se, Foi quando
os rapazes do extremo sul ti-
rnrnm pnrtldo do seu nervo-
sisino. v, nfio venceram mnls
nitidamente porque o Juiz Ma-
riu Viana, alem de amarrar
multo o Jogo, n «pie nao e pro-
va de. boa capacidade técnica,
fechou os olhos no "foul-pe-
nnlly" de Sapolio em Tesourl-
nha. Acreditamos que os pau-
listas usufruiriam melhor re-
sulltido no "placard" ne liou-
vessein posto em pratica o pa-
llrno de Jogo «pie lhes ó pe-
cuílar. Ninguém se iluda, po-
rem, com a sua derrota, l.ln
poderá ser um extraordinário
incentivo para o próximo Jogo,
paru (|tie eles tentem fazer com
os ganchos o que estes fizeram
aos pernnmuucnuns, an mes-
mo, no Pficaeinl)i'i... Deninls,
no futebol tnmncni poiip ser
aplicada a celebre frase de
(hurcliiii: "6 a ultima bata-
lha que ganha a guerra"..,

* * tiDepois do Jogo, ouvimos, en-
tre paulistas, comentários so-
bre o desfecho do Jogo. Nln-
guem discutia o merecimento
do triunfo gaúcho. Muitos, en-
tretanto, faziam restrições a
orientação de Feola, dizendo
que foi devido ft mesma queSapolio se descuidou da znçn
para agarrar-se a Tesourlnha
o a linha media andou A ma-
troca. Apenas registramos pon-tos de vista.

... * ? *•Nno gostamos multa «Ia atua-
ção de .Mnrlo Aluna. Teve la-
lhas graves, como a do "fotil-
penalty" de ,Sapnlio «pie nao
marcou, andou apitando Joga
perigoso unde nfio linvla tnl.
Entretanto, permitiu que «lher-
sos Jogadores abusassem «ia
violência, o maior ne iodos
foi Pardal, que chegou n lnl-
tar a numerosa assistência, lia-
va pontapés a torto e. n direi-
to. Sapolio secundou-o e No-
ronha nfio lhe ficou multo
atrás. Alfeu e Motorzlnho tam-
Dem recorreram a essa "ire-
nica" lamentável. Mario Via-
na pode ser responsabilizado
por isso. Nfio se compreende
tenha ele visto, desde cedo,
fardai na prática do Jogo pe-
sado sem adverti-lo. Duma fél-
ta, o ponta-esquerda paulista
«leu forte pontapé em Alfeu t
este, logo depois, "descontou"
em Leônidas, quase havendo
Uni atrito, porque este tentou
reagir. O Juiz chamou os "cn-
pltaes" dns equipes e, à frente
deles, censurou Alfeu. Pardal
nem sequer foi consultado...
Me esse Jogador houvesse tido
menos preocupação pela no-

liuiciii, teria sido menos Inútil
à sua equipe. Fez o lento rif
honra, mas o trabalho prliirl-
pai pertenceu a Lefinlclas.
Quanto a este, elifclou sua
atuação com atos anti-esportl-
vos, agarrando unas vezes o
guardião Jullo, para Impedir
que ele defendesse bem sua
meta,. Os paulistas, porem,
.souberam receber esportlvamen-
te a derrota.

* « *
A vitoria dos carlocaa, to

Pncaembú, foi indiscutível. A
contagem de 4-0 nfto se nm-
pilou porque os metropolitanos,
vendo a superioridade nlcan-
cada, não se Interessaram mais
pelo "placard". Nfto tomem,
porem, esse triunfo como ln-
dlce de sucesso contra o« pau-
llstns. Os paulistas talvez t«-
nham perdido porque nao Jo-
garnm "o seu Jogo", entrando
em campo convencidos de que
nfto poderiam mesmo perder.
Multns vezes a gente perde
mais derpressa quando tem cer-
teza de ganhnr...

José BH10ID0
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