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irain-se os alemães de
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MONTGOMERY DECLARA QUE OS
NAZISTAS FORAM REPELIDOS

COM AS FORÇAS AMERICA(De Wes
NAS NA BÉLGICA, 8"Associated
G n 1 1 n jr h e r, da
Press") — As tropas aleirms colongo
meçaram a se retirar ao"salienrie toda a ponta do seu
le" na Bélgica, sob a pressão
aliada, num claro indicio de que
vou Rundstedt. abandonou as essua
peranças de explorar mais a
irrupção na frente ocidental.
Forças do 3." Exército, avançando de Bastogne, se- enconttarn a menos de 16 quilômetros
ila. 2." e, da 3." divisões blindadas
d» 1." Exército americano.
A última estrada de fuga dos
roalemães — o entroncamento
doviario de Houffalize — está
sob o fogo da artilharia, de ambos os lados.
' disA resistência é ligeira e "sado
oeste
extremo
no
persa
liente" e muitas forças alemãs
— particularmente as "Panzer
HS" — se desligaram de contacto
com os americanos.
Sob a proteção da neve espessa, ns alemães, aparcnte.mente, estão entregando o extremo
"boioeste, quase reduzido a um
são". Há indícios, porem, de
çue os alemães estão levantando
leste,
poderosas defesas mais a com
o
em torno de St. Vith,
objetivo de tornar tão custoso

Condenados três
agentes do ex-zei
Caio!
DETROIT, 8 (V. P.) — Dois
e um
ortodoxos,
sacerdotes
jornalista, rumenos — os re.e
Glighaeri Moraru
verend.os
Stcphtm Opreanu, e o jornalista George Zamfir, diretor da
"Voice of Romania" — foram
condenados a termos de prisão, que variam entre cinco e
dois anos, e a multas, que vartam entre .-2 e 5.000 dólares,
-e repor terem deixado de
agetfes do rei
gistrar como
Carol, exilado, num esforço por
traze-lo aos E*;iAos Unidos e,
atinai, restaurá-lo no Trono da
Rumnnin.
os três
O governo acusou
rumenos, perante a justiça fcderal, de chefiarem um moviUnidos,
mento nos Estados
pnra restaurar Carol, no poder.
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Todo» o» nrlllno» "jnem»ti»grnfi«
mi do» Ruindo» Unidos, pnrlMpando d* um plflltn qu» cobriu «
nannn Intoli'», MPnl)t»i'iim pnr

õiftlr.rís sesso »¦ prlnplp»!» »I||R'

çnss fa *i'II«ih« d» ifll«. nn sr.-"

ri» 1044, mns ffreabj/, nn nim»
"rinin* My W»y",»>i*nn\t*r Jo«
n», »m "Punijhn íi» R«i'ii«i''
fiiiH»,

ARTERI0E8CLERO5E

Mikw » ifkiaiu miiuiuui
li «rlwlni liiiiim k li»»»'li "i"*
ijfiijijaiijjjj iijiji o ij>i>
fat"iiiui'i' \mikwiW\hi WP
an

mmmmmmWÊÊÊÊM

NlM.fHM*

jíi

Distração secundaria
Muitos observadores militares
consideram uma ofensiva alemã
na Alsacia como uma distração
secundaria, com ò fim de retirar tropas do exército do geneOs americanos e
ral Patton.
franceses que ali se encontram
têm muitas áreas de bosques e
montanhas pela frente, em que
podem travar custosas ações de
retardamento. A área da Alsacia
é a parte da frente em que ps
alemães teriam de ir mais longe
para ganhar menos.
O fechamento das "pinças" entre Bastogne e- Doc/tamps, na
Bélgica, provavelmente não colherá nò laço grande número de
alemãe3. O marechal von Rundstedt está sacrificando a sua insuas
fantaria afim de poupar as "SS",
valiosas forças blindadas
retirando-as dali. Mas o fechamento das "pinças" encurtaria
consideravelmente a, frente ocldental e libertaria grande numero de forças aliadas para outras
operações.

o impasse

COMANDO DE COMPANHIA
NO RIO MAAS, Holanda, 8 (A.
F.) — A "cabeça de ponte" alemã
através do Maa.s (Mosai, em
ao
19 quilômetros
Wanssum,
norte' de Venlo, na Holanda, foi
liquidada por companhias de infantaria britânicas, que avançaram por 800 metros em "tanks"
canadenses, através dn campos
abortos cobertos de neve.
O ataque — realizado em meio
a violenta tempestade de neve —
eliminou a ameaça alemã, de esmagar a cunha entre as forças
britânicas e canadenses quo defendem a ala setentrional da
frente ocidental.

No saliente das
Ardenas
PARIS, 8 (Por James Mc. Gllnc.v, da "United Press"i — Forças
norte-americanas cio í." Exerdt.Q
avançaram entre 1,5 e 2 quilometros sobre o flanço setentrionnl dn saliente das Ardennes, enno extremo ocidental da
quanto
"cunha" nazista os britânicos Informavam que os nazistas começaram a dar sinais de que estão
se retirando para posições Iriteincessante.
riores, sob pressão
Entrementes, 250 quilômetros para o sudeste, forças sob o comando do general Patch retomavam a Iniciativa ao norte de
Strasburgo, reduzindo a ameaça
alemã sobre essa grande cidade
francesa.
Um trecho de 24 quilômetros
de linhas defensivas alemãs, na
"cintura" do saliente bclgo-luxemburguês, foi levado de roldão
por força da formidável arremetida aliada. Ao mesmo tempo,
se
snbe-se que or nazistas estão"boiretirando pnra o centro do
silo", afim de ho empenhar nn.
luta final com ns forças nortedo
nmorlcnnns qun convergem
norte « do sul.
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assume proporções tremendas

tros de largura do Danúbio deu
comentário
motivo ao seguinte
"Apresentou-st
de von Hammer:
uma situação que é rara na hl«»
torta militar. Os exército» lnlmlgos se cruzam, separados pel»
Danúbio".
Informação
Moscou nào deu
sobre qualquer novo êxito na»
destinadas
zlsta nas operações
a romper o cerco de Budapest.
O comunicado de guerra sovlé»
tico desta noite Informou qu»
foram destruídos noventa «tankV
nazistas.
Dentro de Budapest, os russo»
tomaram outros 130 quarteirões,
durante uma intensa luta, casft
por casa.
Berlim informou sobre a. Intensa luta de ruas no suburbla
de Klspet. Informações nào confirmadas chegadas à B. B. C.»
dizem que os russos tomaram O
edifício do Parlamento em: Pest
sobre o Danúbio, bem como O
edifício da Bolsa. Continua uma
luta Intensa pela posse, de Buda,

LONDRES, 8 (De Bruce nlurín,
da "United Press") — As tropas do Exército Vermelho avanpela
quilômetros
çaram sete
margem norte, do Danúbio, situando-se a cento, e cinqüenta
quilômetros de Viena. Enquanto Isso, outras torças soviéticas,
grande
na margem meridional do "tanks"
rio, destruíram noventa
nazistas e repeliram novas tentativas destinadas a quebrar o
sitio de Budapest.
As tropas da segunda frente
sob o comando do
ucraniana,
marechal H.odlon Malinovsky, temaram Marcelova à margem norte do Danúbio, chegando até sete
quilômetros da Importante estrida de ferro de Kormaro a Brattslava. Kormaro é uma Importante base nazista, a 85 quilometros de Bratislava.
destinadas, a
As" operações
ílanquear os" nazistas que atacam
a capital húngara pelo noroeste
e pelo oests levaram os russos a
33 quilômetros ao norte de Estsrgòm'. A situação dos exércitos
que lutam ssparados por 50 me-

MONTE VÍDEO, 8 (A,
p„) — o Comitê Especial
que investiga as atividades anti-uruguaias àfirma em comunicado distribuido hoje à tarde que
"importante setor tia espionagem no rio da Pra- j
ta trabalhando
para a
Aniquilamento
aliados"
e
seus
Alemanha
MOSCOU, 8 (A. P.) — A ba«
a
com
foi descoberto
ds Budapest está assumia"
talha
contra
feita
acusação
i©«i!
do proporções das mais sangul»
nolentas, pois as forças combl*
seus elementos suspeitos
nadas dos generais Tolbukhln •
atividades
exercerem
de
Malinovsky estào empenhadas em
contra o Estado.
aniquilar a guarnição', alemà loApreendida a edição
"Itelia Lical, ante» que esta consiga re»Acrescenta esse comudo jornal
saber reforços.
nicado que o grupo, fora
da cidade, as forças
Dsntro
divulgou a
bsra"
que
russas jâ estão de posse de nials
de qualquer dúvida, posfalsa noticia
de l.COOdos 4.500 quarteirões
sue íntimas ligações com
de qu: s2 compõe a capital húnFalsr.
O
P.í
8
ROMA,
(Ul
a organização que opera,
,
gara.
da
casa
ministro
cone LiUcifero,
na Argentina sob a che•
real italiana, desmentiu categoritravessia
Nova
camente a informação divulgada
Siegfried
fia tle Juan
"Itália Libera", se•MOSCOU,'8 -|A. f.) —'Forças
pelo órgão
Gerardo
Becker e Juan
gundo a qual havia falecido o
russas realizaram uma-nova tra»
rei Vitor Manuel. O referido joríiarmeyer, que já foram
vessia do Danúbio ao norte d§
nal, que é o órgão do Partido
Estergom, forcando ainda o rlzo
acusados de idênticas atida Ação, de Sforztt, disse que,
Hron, com unv avanço' de cerca
durante os últimos dias, havia
pela policia fedede 20 quilômetros' na dlreçào-da
o governo Plastiras vidades
circulado nas rodas arir.torrâtiem feveral argentina,
Bratislava, capital da Eslováquia.
nos
meios
cas e posteriormente
nicio dos trabalhos do ParlaNesse avanço, que os coloca a
Afirma
1944.
de
reiro
o
monarca
rio Estado Maior que
mento,- o apoio do Partido Tracerca de cem quilôrrtetros dessa
de
patinha sofrido um ataque
mais o comunicado que,
balhista ao governo de coalição
eldade, os russos ocuparam nove
ralisia.
de guerra estará na iminência
tendo capturado na»
localidades,
segundo foi apurado, ai"Agora
—
disse o jor.
sabemos
de uma. ruptura.
21
horas, 1.300 soldaUltimas
membros do grupo
nal — que na manhã de 31 de
guns
54 "tanks" e 23
alemães,
dos
Lord Strabolgi acrescentou que
dezembro, numa conversação teenconse
ainda
uruguaio
canhões.
Plastiras
ministro
o primeiro
lefônica entre uma dama da cor"não
ninguém na
representa
tram soltos na Argcnte e unvmembro da casa real, inA ar.ào dos 2 exércitos
Grécia, a nâo ser a sua própria
terceptada por um integrante de
tina.
facção de soldados políticos" e
LONDRES, 3 (A. P.)' — A»
nosf a redação, se expressara que
São eles: Hector Merse acha em seu cargo "só com
forças de Tolbukhln e Mallnovslçy
o rei Vitor Manuel faleceu em
ds
o apoio das baionetas britàniManfrini,
sua casa de campo, próximo de
mot, Carlos
já estão na posse de .mais 'd*''
cas", recusando todos os enten-.
4.500
dos
Salerno"..
1.900
quarteirões
Gustavo Serafin, (rumedimentos e negociações com a
Acrescentou o jornal que a nocidade ds Budapeste — ou seja.—
"EAM", que controla todo o resno), Pedro Ilvento, (Articia foi reafirmada .por Enzo
esrea de 42 por cento da área da
to do país.
Selyaggl, secretario rio Partido
capital.
gentino), Jay Tavares e
Monárquico.
Os dois Exércitos soviéticos li«
"Elas"
GoCaruso
Francisco
Retiram-se os
Para o mesmo jornal, também
esrea de 12.000 hòmeni
quldaram
resulta significativo o fato de
do Partido
ambos
mes,
da guarnição germano-húngara,
ATENAS, 8 (De Stephen Bar"." coluna da
que a bandeira da casa Di SaBrasileiro.
Integralista
, ,"
(Conclue na
ber, da Associated Press) — Os
voia não tenha sido içada no
cegunda
página.)
"ELAS"
se
recombatentes do
Um dos membros do CoPalácio Quirinal. O Ministério do
tiraram mais ainda para o reInterior desmentiu também a no"Visitow
mité declarou que as aucesso das montanhas ao norte
ticia e, nos círculos chegados ao
toridades de Buenos Aide Atenas, à medida que as corei, em Salerno, confirmou-se a
ninas britânicas aceleravam a
Inveracidade da mesma. "Itália
devidamente
res foram
"limpeza" dos elementos de reNa ¦ mesma edição de
as
informadas sobre
sistencia.
Libera" publicou-se uma inforWASHINGTON, 8 (A. P.) -=
investigações,
atuais
mação de que Badogllo refugioubritânico diz
O comunicada
O
dupresidente Roosevelt voltou .ft
"afim de saberem se ainse na embaixada britânica,
visitar ontem o sr. Cordell.HulU'
o alto
que a situação, em A:;-.na.ó e no
enquanto
dias,
oito
rante
Plreu, é calma e, era outros ponex-sccret.ario de Estado, que 83
da existem ramificações
comissário para. a punição dos
acha recolhido ao Hospital Na»
tos, não se alterou.
as
Investigava
fascistas
crimes
na Argentina e também
O sr. Stevc Early, secreta»
vai.
"impasse"
reRoatt.a,
continua
contra
acusações
O
político
'ceiando
da
o
rio
confirmar
de
presidência, disse que.*,
já
que
também,
os
e
para
detido
Plastiras
ser
o
entre
achou o sr. Hull em
"ELAS", general
foi
presidente
Roatta
de
o
vez que
que
fizemos. Não podemos
general
que. se queixam
condições do que
melhores
muito
suas
às
o
Maior
de produzir
chefe do Estado
a regência deixou "A
"Itaterminaram
afirmar
ocasião, desde
outra
em
que
qualquer
do
hoje
de
confiança
ordens. A edição
governo pedido:
há três
HospitaJ,
no
entrou
que
anti-uruas atividades
lia Libera" foi apreendida pela
comum na regência deixou de
meses.
de
regime
o
pedido
policia.
produzir
po«
guaias. No entanto,
confiança comum".
demos anunciar que cxNão há comentário, por parterminamos um grupo
te dós "ELAS", sobre a declanazista".
ração do general Scobie, de que

Âímã m®

"Elas" se retiraram
para o mmm
tanhas ao norte de Atenas
LONDRES, 8 (U. P.) — A radio do Cairo informou que as
forças do general Scobie ocuparam Thebas esta. tarde.

iMin-iiimi»

O grupo possuia
íntimas ligações
com a organizar
ção que opera na
Argentina e com
a extinta Ação Inte gr alista. Erasileira

THÊBAS OCUPADA PELAS TROPAS INGLESAS
Perdura

HH>|ii

iniciativa passou de Rundstedt para nós e
agora o inimigo está na defensiva"

—
0.4 FRENTE OCIDENTAL. S (Por Boyd LewU, rio U. f.)
Na primeira, conferência de imprensa desde que assumiu o uomanO-Q
das forças aliadas na parte norte do saliente nazista, o marechal
"a
Montgomery manifestou que-os alemães foram repelidos e que
luta
iniciativa passou de Rundstedt para nós e, agora, o inimigo omina defensiva". Depois. Montgomery fez um elogio à 7" divisão
dada norte-americana, e disse que a enérgica resistência das tropas
na extremidade norte da saliente havia impedido que os alemães
conseguissem seu propósito, isto é, atingir o Mosa. Montgomery
disse que a "cunha" devia-ser considerada mais um fracasso de
Rundstedt, a julgar por sua ordem do dia aos solados, na qual rtt?ia: "Esta è a nossa última tentativa para ganhar a guerra".
Montgomery, lá pelas tantas, assinalou, com o d.edo um ponto em
um mapa, e disse : "Se isto é o que considera necessário para gahliar a guerra, não conseguiu o que pretendia. Eu diria mesmo que
o inimigo não node tirar proveito do êxito inicial".
A seguir, o marechal britânico acrescentou que quando o general Eisenhower o encarregou do setor norte da saliente, teve uma
sobre unidades isoladas em. torno
consulta com o general Hodges
de Si. Vith, e lhe disse": "Creio que devemos fazer esses rapazes
regressar". Para isso foi baixada uma ordem à S2« divisão de Varaquedistas, no sentido de resguardar aquelas forças. A maior parte
"bolsão".
foi retirada do
A seguir — continuou Monty — a divisã.o aérea recebeu ordens
elepara retroceder à uma linha mais fácil de defesa. Mas seus
cumprissem, a ordem
mentos protestaram vigorosamente, embora"Tiro
o meu chapéu, atcom todas as honras. Disse Montgomery :
ante deles. São soldados de primeira ordem". O marechal afirmou
da
que dois fatores salvaram, a situação: 1) a excelente qualidade
luta dada pelo soldado norte-americano; í!)u coordenação aliada.

CIDADE DO VATICANO, 8
(A. P.) — Monsenhor Valerio
Valeri, ex-Nuncio Apostólico em
Paris, ficou ligeiramente ferido quando o automóvel em qua
viajava se chocou com um carro aliado, perto de Rbma.

Liquidada
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LONDRES, 8 (U. P.) — Os
Jornais elogiam a mensagem do
Roosevelt ao Cunpresidente
gresso, considerando-a como um
de seus melhores discursos, «
dizem que contribuiu em muito
para esclarecer os atritos entre
os Estados Unidos e a Grã Bretanha, decorrentes das recentes
"Times" diz quo
polêmicas. O "é
de grande ima mensagem
portancia" e a elogia calorosamente, porem expressa que o
apósprincipio de economia de "Dailyguerra é incompleto. O
iMail" diz que a mensagem demonstra que Roosevelt tem um
sentido prático e está convencido de que os Estados Unidos
não se podem desligar do mundo e viver no isolamento.

quanto pojssivel, aos aliados, o
resto do caminho para a Alemanha.
O que von Rundstedt fará p»vavelmente depende, de como os
seus exércitos blindados se disdepois de retirá-los du
porão,
"saliente". E'
provável qqe possa desfechar novos ataques ao
longo da frente, mas certamente
sem vigor da sua arrancada nas
Ardennes. E, como disse o marechal de campo
Montgomery,
encontrarão os
esses
ataques
aliados preparados para enfrentá-los.

Sob a pressão aliada

Um

EXERCITO VERMELHO PE LA MARGEM DO DANÚBIO
capital da AusViena,
de
Km
150
a
Já
limpai
nazi
s
ta
Descoberto importante setor tia espionagem
jo
tria, enquanto a luta em Budapest,

reduzindo a ameaça a Strasburgo

1
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avança o

Elogiaram a menIgualmente destroçada a segunda oíen- sagem do presisiva germânica no nordeste da França, dente Roosevelt
PARIS, 8 (A. P.) — Os' aleniães estão se retirando do ex(remo das suas posições na Bélgjca — possivelmente para St.
Vith, a 6 quilômetros da fronteira do Reich — sob tempèstuosos golpes de quatro exercitos aliados, que lhes arrancaram
24 quilômetros de uma das suas
principais estradas de fuga e
varrem a segunda com o fogo
da sua artilharia.
Com o "peito" do "saliente"
estreitado para 16 quilômetros,
von ' Rundstedt está diante de
16 quilômetros
r.ova ameaça,
mais a leste, onde a 3." divisão
blindada avançou para, o sul até
{, quilômetros da sua última estrnrta.
A segunda ofensiva alemã no
nordeste da França foi igualcom o 7."
destroçada,
mente
Exército a tomar a iniciativa e
M reduzir a ameaça a Stras"saburgo com a liquidação rie
lient.es" alemães.

- !

Rio de Janeiro, Terça-feira, 9 de Janeiro de 1945

Rua da Constituição, 11 - Tel. 42-2910 (Rede Interna)

ob tempestuosos golpes de quatro
xércltos, os naiistas fogem possívelmente para St. Vith, a 6 Km da
fronteira do Reich

.

PO AZUL

entre

Teria piorado
BIRMINGHAM, Inglaterra, 7
(A. P.) — Depois de dizer que

os rebeldes

e

"a situação na Grécia piorou"
depois que Churchill e Éden visitaram Atenas, lord Stra.lbol"meeting"
gi, falando perante o
trabalhista, aqui realizado, acrescentou que, a nào ser que haja um armistício e um empenho
real por uma solução pacifica
da. questão grega, antes do rei-

Ingram desmentido pelo
Deparlamento da Marinha
0 comandante-ctieís da esquadra americana do Atltntico afirmou que Nova York e outras cidades podiam
ser atacadas pelas bombas-voadoras alemãs
¦
DE UM PORTO DA (JuSrA K?i
.
„.-v
Y-:::¦:¦'-¦ >.-"":--:-:-v-:-:: ,,.,,,ORIENTAL, S (A. P. ) — O aicomanmirante Jonas Ingram,
dante-chefe da. Esquadra NorteAmericana do Atlântico, declarou que é "possível e"bomba^-roprovável"
que haja ações de
bot" contra Nova York e outras
cidades da costa, atlântica, dentro dos próximos trinta ou sesll)([j|(^jjMffiwy^^^^WjP^^^ff^. --^..
senta dias, e que já foram tomadas providencias efetivas para.
enfrentar essa ameaça.
Falando aos jornalistas, em
conferência coletiva,"se o almirante
essa ameaIngram disse que,
ça for efetivada, serã forçosamente limitada, a dez ou doze
do tipo
bombas, que não serão"Elas
"arrnsa-quarteirões".
poderão atingir um edifício e destrul-lo, o que seria qunse nada
ientrn do que esta sofrendo e
tem sofrido o povo de Londres".
O nlmlrnnle Ingram declaroune autorizado, em recente confevencia, com membros do Estado
Mnlor Onerai, n declarar que o

povo poda »entlr-»9 B-MÍBurado
PHino preparorios pnen onti'«ntar
qualquer nlnqun d"nsn» bombas
iiutnmÀilofiii, rJlMHiJo t»>fMl»l'
dn que o Exercito « a Marinha

rncni»!

- "f»« oi iilHinnPN niHiwliirem
hiiiih hnmhns.fliilnmnilfn» OOntri
Novn Ynrlt nu conli'» WflHhlni!
mn, «iHHi nrm«» nno iirAfl dn

iipn nnnio»ivn, enmnYwnniu »"
,".!;; .•?'* «ndn uiMiMdo eontrfl
bondPMi Tofnfi qui müiiSr m»'»
iii)Miliii«llv»l n niíim» íKfilnilVfi»
dn mu ** '|U« f'U'»iri « »u»l»" Mil'
dn imndH* i'niilr» » lnià\MW*>
iih ui» ni>'i'o- <ii"-»"ii> liiiinlm»
m»n\ mnpdNildi »'<uiU'n íinv*

ymk • minim W**>»lMja*»nf *=<
fim *viim, i»'»' kiiimàrinS, *w pnr
Havia* d* #ii|i«»f)i!l*"/
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mirante ingram

«nuH poriii-vosiCH mais autorinii"
do», d«nlni'í»u '|ue nfto «»IA d«
complnlo acordo rom a» doolurft"
cn«» do nlmlraiH* InBmm, ooni«iidnni«-''li«ffl d a D*qUAdra d"
»»e«iindn ns f|unl»
Ailnnilfii,
"linniluiH voadoras"
ou arma»
¦ pudacno mIIhbIi'
ssiiiBlIinnles
Nnv« Yiirli « OUtroí ponin» da
coslft do AtlAntlBfli da«f»>l!lda»

(flonuliis ii» »<i oulufl» di»
«eiiinilii iinniiui.>

Eleito» Churchill e
Rcogevelt
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imfaum
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os termos de trégua devem incluir garantias de tratamento
decente dos prisioneiros britanicos, neín sobro a acusação británlca, de que os ','ELAS" estão
distribuindo abastecimentos da
suas
Cri.z Vermelha para as
tropas,
Abastecimentos civis seguiram
"II"
rapidamente para as arsu
e
Atenas
dn
norte
bortadai" ao
do PlraUí A. cnmifsfto anglò"
npierlenna adida ao Q. d, rt«
Scobie dmdara n,Ufl 17(1,000 pnidons roeaboram vivam» d« amar*
lnrd«
(ífuicin newnH meus 'Hn «
d» snhadn — " an lodo mal» d«
BOO.000,

AiiU» qu* ** nuvem da ehu«
vs halxaassm sulii'» o moina
Pfttei**») obieurioondo a viiau,
ooIiiipm Iicltânloâii «oi i»«ti'tdh«
ofciishH pura " nortii n» vkmo
nurt.0
KlsvslSíMaiidiii, UHvacam
"«''») "" M'",r'*
« imihldo nimliHl»
riihiiroí do« "MtKWi num «*
IMltn da«/ll«'l*lf« * Quildm**
kmlki
irsi mi t\A d» MHMii-sl, ilk
'J#*
m Mimnii fa idaiii"!*
"WliAU"
|)*»'
N«: MM M » ÍÍW
muni « Wdi « j»«í«*>w.'»* >M,w'**
'*'"'
ií) d* mnfikimki iikfa*
iHüfa, imu * mmmn m d*«<
HkiWk (*•»*»» ""
imfaú
•Mjhn" 0#m AitfMkiui tttjn
ií» i tm ^imiüii»! k líil#i»i fa'
ilKtfiü

fa WkMfafa,

% nm n imjiiH $Mi¥ti
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Não querem a regência
LONDRES, 8 (A. P.) — O
rei Pedro II conferenciou com
quatro lideres dos antigos partidos
políticos da Iugoslávia,
quo - no quo se Informa — o»tão tentando Impedir que o Jovem monarca nrolte unia rogcnela no eou pnls. fOntromenIugoslavo*
tos, nltoH circulo"

étíffi&fytfí

tilde eom " demora do rei Podro «m aosltar o acordo «ssiimrlo polo "premler" Ivnn lu>
1,411b, do «mel governo exibido,
que-nlnillmine sobre o » «Mnnolsol'
o» iiovo
tln regência
ir
governo tw Jiigowlnvl»,
Bom
ronfsrmielou
Hul)«*ln
ehUMhlll I ninfliiM M ftvUUrn
nom o i'«l

Aijrun» funcionarloi do gover»
nn íiigoslsv» iinlimiH <|H* <»» »»
nu"" polltlsoa »»fB»> ièfiUBflft
liroiliisíf mm »li»«,oi,'1i» «•'•u»
rtniinnh! * ai (om* fai *M**»*«**n*f
'|'|I0,
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Siqueira brigou comigo
FLAVIO BRANT

VIDA BANCARIA
Instituto

dos Bancários

VARIAS OCORRÊNCIAS
Homicídio - Desastres - Atropelamento - Acidente - Agressões Furtos e roubos - Prisões - Conto do vigário - Falecimentos - Remoção de cadáver - Chantage - Defraudações - Desabamento ¦
Assalto - Incêndios - Cinco mortos e trinta e seis feridos

Há dois i.or-.ingos que José Slqueibrlncondo. Em todo caso. resolvi deiI ANDAMENTO DE PROCESSOS
ra não ai:r. çü em minha casa. A auxá-lo expor as suas razões.
p. .:. :n do i.ieu velho amigo eieixou-me
Processos
despachados
Da última vez em que estivemos
pelo
preslestaria
doente," Juntos — continuou — debatemos amdente:
prc-.üUj.adc. Siqueira
teria -ido convocado, ou estaria detl—
BENEFICIO
João
MATERNIDADE
piamente este assunto e V. nâo pode
Cia ,-i;i uni .ar vendendo coisas acima
de Oliveira — l.a parto,
Celestino
negar que concordamos em toda 11(ia ,ac..« da coordenação ? Alguma
deferido.
nha. V. reconheceu comigo a genlacoisa de ;,rave lhe teria acontecido,
BENEFICIO ENFERMIDADE — BraJ
lldade dos modernistas. V. não pode
Registraram-se . domingo
j-ara a..:i. -Io por duas semanas da
Ribeiro — Marina Amado TelA Assistência dor à rua Iplaba n. 144, ioi ccihldo
tusões generalizadas,
Gomes
e
ontem
ignorar
que. para mim, as coisas do
..... que nos reuníamos aos domesa
João nesta capital e em Niterói, entre ou- socorreu-a.
Balrral Silva,
xeira, La-Hire
por um trem da Linha Auxiliar, n»
espirito tiveram sempre a supremacia
jf~'X!c3t o dr. Adolfo Bcrgámlnl, falècld?
mlliiO-, para almoçar e conversarmos.
trás,
as
seguintes
ocorrências;
altura da rua Viuva Claudia, rececapital.
Perez de Morais, Cello de Oliveira,
dãaparXjiuÇ
»%nte-ontcm nesta
todas as outras; por consesobre
Em
verdade
Sique
ra
anaava
me
iaÁurea Ilesehnmps, com 28 anos, sol- henrin escoriações gnenrallzadas.
pai
Maria Luzia Costa Matos, Luiz Fermais Ilustres e sua-oçtlvas fninlftur.-.a
chamar-me ":mob'
ndmlguinte,
o
zendo
por
almnapós
muita
falta,
¦jUfci da.s nossa
pois
socorrido pela Assistência do Méier.
telra, moradora à rua Jullo do Carda
política nas últimas úè- ¦
rar uma obra de arte, é desfazer na nando de Melo Barreto — Deferidos.
çj Íamos para meu escritório, transNa rua Dias da Silva, Cm frente mo, 189. foi agredida a
garrafa, por
minha capacidade
de discernimento,
jtedoa.
formado à.i vezes em ateher de emerFalecimento
MEDICA
ao predlr, n. 13. o operário Braz da sua companheira de residência,
ASSISTÊNCIA
'do
leda
.lornallsta, advocadn,
parlamentar, ex- j
no meu senso critico, na minha faculgcncla, onde ele se prestava goitooadia 5 do corrente — silva, com 37 anos de idade, solteiro, de CTiveira,
Movimento
No Hospital de Pronto Socorro, on.
recebendo
leves
fenmenconduta refletiu o pro- •
;:vídad-s, sua
dade de apreensão, na minha Indemente a pousar para mim, como momorador à rua Jupará n. 97 foi as- tos.
110 primeiras consultas; 10 visitas dade se achava internado, com tr&tur»
Foi socorrida pela Assistência.
delo. Eu colocava na sua frente uma
pr. feito do Distrito Federal, em todas essas !
e cm todas as miciliares; 76 exames de laborario; 38 sarsinado, a golpes de faca.
pendência espiritual
dePedro
Leão
Cardoso de Oliveira, do crânio, faleceu o carvoeiro Joa,
àdo e vigilante espírito público
nue
minhas prerrogativas de racional.
garrafa de uísque, gelo e cigarros e
"Essordeiro conhecido pelo vulgo pelo
X; 6 Internações hosexames
de
Ralos
de
qulm Correia Valente, com 40 ano*
rn.-.tituia a suprema inspiração de todos I
guaraa n. 2 ela PoUcia das Ilhas, moLogicamente V., ao descrer da slnNunca coprincipiava a retratã-lo.
especializa- querdinria", recebendo ferimentos
9 tratamentos
pitolarcs;
no rador na rua Sáo Lourenço, 168, quel- ae Idade, português t morador i nu
n.iecí modelo mais dccil e paciente
seus atos.
Milltr.ndo na política da ;
cerldade dos adeptos do modernismo, dos;
peito e na região epigástrlca. A vi- xou-se
14 inspeções de saúde.
o qual for»
Silva n. 113,
Joaquim
«.
-"-nsIblHdHda
ã delegacia do l.o distrito
e José tíiqueira. Fumava, beb.a e
relrópole, teve, no desempenho do succí- I
fcrlu-me fundo na minha
tima faleceu antes
lhe fossem capital fluminense
que
atropelado por um automóvel ne lar.
. .nversava
dycá mandatos legislativos- cemp $% çiic- 1
comigo durante
as'da "poque fora agredido,
de, mormente sabendo do meu extreprestados
socorros
os
da
Assistência
foi removida
Noticias Diversas
tes", sem sair um milímetro
go da Lapa. O corpo
iia do governa .-nunloipal. oportunldad'
tendo o criminoso fugido. As auto- a socos, na praça Martlm Afonso, pelo
mtsmo neste t°rreno. Alem disso, V.
posiçâo; parecia uma estatua de ge...;o
*
para o necrotério do 1. M. L
Indivíduo João' Balbino, residente
lnslncerldade e má fé,
Bó prestar os rr.v i valiosos serviços à cldemonstrou
'DO rií.ades do 19.0 distrito fizeram remo- rua
VALIOSO
TRABALHO
MAIS
UM
N.t
Saúde
Icaraí,
Cara
de
cm NitcróL
das
Escola
TereBelas
Arde
da
Cruzeiro,
83-A,
em
Santa
ver o corpo rara o necrotério do Insgalerias
alegando que os modernistas
Èaíe e no país. Ma tribuna dos comícios
deforSINDICATO DOS BANCAKIOS
tes. Terminada a pose, Siqueira vinha
sa, recebendo ferimentos no rosto. A faleceu o cperario do LIoyde Brasileiro,
tltuto
Médico
como na das e$cv".rtfs 6 do foro, como no
mam as-figuras por não saberem cnLegal,
sendo
aberto
Osvaldo
Mendonça
Penalva,
admirar
vitima de ura
a obra de arte. Quando se
"O censo dos salários dos bancários inquérito para esclarecer o motivot do
Assistência socorreu-o.
eontrãr-lhes' a forma e subvertem n«
combatente intrépido
Soruallsmo, fcl i'tn'.emocraela.
*
defrontava com o seu último retrarcidente no trabalho. A policia d-termlassassinio.
e -lnfatlgavel dp
Pos sempre
poesia o sentido das coisas por não e a necessidade da findlcullzaçao cm
to,
suas
exclamações
as
e
elogios
remoção
do
nou
corpo
a
-i
o necrotapara
moradora
Ramos,
Esteia
da
Silva
.
recursos
talento
do
ta
iniiss.1'
poderem os gênios se exprimir poetle cultura e
rebentavam cimo pipocas: — Que maDasastres
rio.
à rua Falcão da Frota n. 1.084, quelcaminte d«> outro modo. V. se- reÉs da sua Incar.; i cmbatlvidade ao eerT.mos lnümérao vcíos apelado, ne.sravilha! Arte ai é mato! Que prode
t\a rua s,an Clemente, esquina de xou-se à policia do 27° distrito
rorda
dn-, e::p!lcaçb-s ta secção, para us bancários desta cailoo de todos r
Ireito-, e liberdades vloperfeitamente
Remoção de cadáver
funda
capacidade
de penetração!
Bambüia, o auto-caminhào n. 10.383
que fora agredida em frente ao nüJentadas. Teve nr. i rnrtlcIpnçSo brilhante,
que lhe dei neste sentido.
pitai, na sentido de se sindicalizarem dirigido
Eu ouvia cs elogios do meu velho
um
Foi removido para o necrotério do I,
Nfio mo lembro, Shuelrn, quais em
e
pelo motorista Ademar de tal' mero 935, da mesma run, com
Bancos
Como figura ri- -.irlmelra plana, em toem
todos
os
massa,
amigo, como .um ministro que ouve
'-tolhas
chocou-se
José
Instrumento
com
M. L. o corpo do operário Armando r>r^
jerfurant*e,
. lias as grande?
roram,
Casas Bancarias, como sendo a ineparlamentares de
"Humaltá"o bonde n. 1.9C8 dá Cindido da Silva, sofrendo por
o discurso de uma comissão de funferimento
Se V. nüo se recorda, eu vou
liandes, com 26 anos, solteiro, morador (,
resultando do chodlda Indispensável à clelesa dos seus linha
todo um longo i-r:-iodo da nossa vida recionarios, ém vésperas de saírem as
saírem
feridas
nos
braços
nas
e
no
coxas,
que
as
rua Sao Luiz n.o 51, em Caxias, o (<*]&!
seguintes
peito.
forlhe
avivar
interesses
a
iraior.s
memória.
Os pintores
pespublicaria.
profissionais,
*>
Ficava
às
vezes
meio
inpromoções.
*
«
soa":
Juvenal Teixeira da Costa, de
eublstas.
perecera nf.->-rado na praia de Rnmos, consuper-reallstas,
A mesma sur.r. 'or preocupação do bom
futuristas,
talecendo sempre mais o seu Slnüi- 40
crédulo da capacidade
de visão do
anos
de
idade,
morador
casndo,
I.eal
de
Oliveira,
Manuel
ajudante de
forme notlcTnmo-.
modernistas, etc, deformam a natu- cato de classe, único orgâo autonzndo
Subltco, o me—;p destemor, a mesma comSiqueira. Algumas vezes quase cheguei
motorista,
morador
barracão
,à
n.
249
da
rua
Manuel
no
rua
Visconde
da
autoàs
reza
Intencionalmente,
liderar,
no propósito de e capaz de
festividade e pe:-' :nacla caracterizaram a
a me convencer de que o modelo tiJunto
n. 4; José Elias, ele 18 anos Miranda, no morro do Matlas, queidestruir para renovar, pesquisar e enridndes do governo, qualquer mevi- Gávea
¦ua atuaçío de.Mvosado.
vesse razão. Mal, porem, o Siqueira
de
residente à travessa Costa xou-se á policia do 19" distrito de
eontror novas formas para' a expresAltalr Calado de Castro Cabral, fun-lo.
mento em prol das suas aspirações Velhoidade,
Suas qualidade- de homem publico comvirava as costas, eu voltava ao atenão do sentimento humano. A sensl- Inadiáveis,
como
é indubitavelmente anos de n. 22; Manuel Martins, de 20 que fora agredido, a socos, naquela
harla da Fazenda, volta a ser nousrl- di
ller s examinava o trabalho. Achava-o
pci um conjunto excepcional
idade, também felrante, resl- morro, por um desconhecido, sofrendo
dos
bllidttde
mínimo
de
um
chantage agora contra o noRi-iant*
ruim,
o
salário
não
praticar
me-mo,
e predicados r—-oals que faziam de suo
Íletavam-se
e resolvia aproprofissional
pintor
péssimo
pode ser
dente á rua Senador Nabuco
40, escoriações generalizadas.
Nlcolnu Elias, domiciliado em Santa Ia.
veltar o "chassis"
padronizada como o metro ou o litro. bancários e a formação dos quarii .5 c- o colegial Hélio Tavares, de 13n. anos'
convivência pc-r-al um encanto para topara pregar-lhe
uma nova tela. Quando o meu amlPelo fato de Leonardo e Miguel Ange- e categorias.
menla, no Estado de Minas Oersls, d«
«Jos «-"¦a-itos dslá se aproximavam. Hode idade
morador à rua Marechal
tem Nlemeler en. 24,
Estamos informados
lo lerem criado coisas belas
go regressava no domingo seguinte, o
de que
dentro
quem recebeu 90.000 cruzeiros para d«.
tntm r?e eor^-"-" com uma rara capaclcnsn 5. O último
socorreu
A
Assistência
o
seu
inos,
último
certas
retrato
sido
intenso,
nos
dois
últimos
professor
de
havia
desaparecimedidas,
r-mbr.roçnr uma partida de açúcar eiU.
nfio
se
depreende
/utotfo
sofrou
íjr.
Oade efetiva, uma delicadeza de sentlmentraumatismo
Berçfamini
craniano,
rece- Heíio Rocha Pita, de 27 anos, solteiro,
do. Siqueira lastimava-se e não haser bom pintor, se deva em virtude das campanhas realizadas
tal
que, para
Junto à Coordenação da Moblllraçlo
bendo os demais
toa e uma c'-çura de traio que mais realcontusões e esco- diretor do "Curso Pitágoras", à rua
via
nossa
cultura
e
consolo
da
todas
na
Sinuicato,
camadas
a
sua
do
a
imitar
-rierotldo.de
decepção.
um ou outro.
aopara
procura do propostas
rincões
Todos
cavam a
foram Urugualana, 113, morador à rua Ju- Feonomlca, desaparecendo com o dinheiro,
generalizadas.
dos
Impulsos do ciais.
Aquilo
Você
estava
uma
droga,
Siaproximando-se
de
dois
mil
a
acha
quanbelos
de
vez, n vitima, como notiolaDa
os
socorridos pela Assistenola, sendo Hequadros
Seu temperamento combativo, teve a venDADOS BIOGRÁFICOS
237, com ferimento penetrante mos, primeira
tinha
cor,
queira; não
tldade de admissões dü novos assoLeonardo ou
perspectiva,
Miguel Ângelo V
lio
foi o fazendeira René Gonçalves Pin»
Tavares Internado
no
Hospital rema,
tura de ver crescerem sempre em torno
Nasceu o dr. Adolfo Bergamlnl em luz, nem semelhança.
na
mão
esquerda,
declarou
o
Acho-os
ciados.
,
qual
que to, de quem Altalr receb-u .11.000 crus-1»
maravilhosos.
Miguel Couto.
de si as amizades e dedleacfies.
V, é um bárbaro! Aquele retraCatnglloses. Minas Gerais,
ao fechar a portn da rua do referido ros,
E os de Lazar Segai, Gulnhard,
Para tal fato muito têm concorria 11 de
* * .*
tp-mb-m desembaraçar uma par.
Generoso e altruísta, de uma probidade
outubro de 1886. Faleceu, assim, aos t.n estava um assombro!
estabelecimento de ensino, ouvira um lida para
do
Sindicato
do
a
atuação
eficiente
Na
rua
Domingos
ete.
1
Lopes,
de sal -> mame farpado. Sobre esta
próximo tiro, sendo atingido, em seguida,
et toda prova, tendo desempenhado sucesPor fim ele se conformava e ire58 anos.
dos Bancários, as suas atitudes In- ao posto de Bombeiros de Camplnho,
por r.-i-n rata aberto InqnrVHo e em torno fl»
Mvns mandatos legislativos e altos cargos
Tão belos ou mais que os outros.
Residindo, desde criança., nesta ca- começávamos os retratos.
transigenteo na. salvaguarda dos dl- um caminhão do Exército chocou-se uma bala. O fato foi comunicado à novo furto vai s«r fnlcla-in o romüetfnts
Quer dizer que, para V., o
íe administração, morre pobre, cercado pitai, aqui lermou-se em direito.
Siqueira, porem, desapareceu de mlMuique reltos da classe e das suas tradições em
um poste e ficaram feridos
os policia do 8.0 distrito.
nrores*". Ao que consta, Alto ir e seu ma»
do respeito geral e da mais amplo e proB8.t).e da palheta de um genlo do cias- antl-fascistas, como o provam, entre
to jovem dedicou-se à política. De- nha casa. Se ele tivesse telefone no
3.oa sargentos Raelio Lima
Fialho,
rido. Fernnndo da Rorbn ""-.b-al, Ja, t*
funda estima pública, do que foi a mefeu apartamento, pflr certo
Furtos
roubos
e
slclsmo, ou do ¦ que V. chama um outros, o caso do reemprego dos ex- com 27 anos, e Lóo Valdemir,
que eu
pois de exercer o mandato de lntencom
ficham dr1'-'"*: "iti Pfio Paulo.
teria tido noticias suas, mas, lnfethor demonstração a presença, no seu Bedente municipal, foi eleito, pm
genlo do modernismo, tem o mesmo funcionários dos extintos "Bancos do a mesma Idade, sofrendo o primeiro
Aurcllno da Costa Araújo, morador
1924 Jâ
sabor artístico.
pultamento, de uma multidão em quo se
esmagnmento do braço direito,
pnra a Câmara Federal, onde repre- llzmcnte, o prédio em que ele mora,
Elxo",_da lei de seis horas, das prorDefraudações
e o a rua Tabajaras, 596, em Braz de
na rua Riachuelo,
Exatamente o mesmo.
Viam as figuras mais representativas da
tem um ú^co
sentou o Distrito em três outras leno nariz, frontal Pina, levou ao conhecimento da porogaçõês
das emendas à Con- segundo, contusões
Na Delegacia de Dcfriiudncfies e Falst*
aparelho
no
de
uma madame
Pois bem; eu colocarei na sua solidação, pagas,
quarto
e
Destacou-se até
Ambos
receberam
no
glslaturos.
cura
tido
llcla
queixo.
de
apoio
á
emdo'
21.0
distrito
1930, na francesa,
sua
guerpolítica
'"bacaraf
que
flcaçUM está aherto lnnu4rito para «py.
que só dá recados aos íeus
frente duas tacos" de cristal
oposição parlamentar.
de vos na As-lstencla do Méler e foram
ra, da estabilidade, do horário
sob
pregada, de nome Iblratan, desapareQuando,
clientes.
Internados
do mais fino e custoso que exista. trabalho, (Io abono familiar no Bano estado de sitio, em 1924, foi fechado
no
Hospital
do ceu, depois de furtar Jóias e objetos rar a procedencln dos diplomas fal-os, i%
Central
Outro
dentista
"Correio
flrmedoa por uma escola de Mos.
dia,
por acaso, encontramoExército. A policia do 24.o distrito foi no valor de seis mil cruzeiros.
São ambas as taças os expoentes ma- co do Brasil, da defesa dos Interesses
o
da Manhã", Adolfo Berganos na Avenida.
tarda, no Fitado d*. Rio Grande do Sal,
Siqueira,
quando
cientificada do desastre.
xlmos do que possi; existir em ma- dos bancários ligados ao instituto e
mini, a convite de Edmundo Bltten*
*
me
a qual
a eV'-?ru,
procurou esgu-irar-se, como
* *
teria
de continente para uma bebi- o grande número de ações propostas e
court, assumiu a direção desse ma- um viu,
Alfredo Lopes Ribeiro,
morador a
Indivíduo
foge do cambista
da. Numa ru derramo "chnmpagne"
Na praça da República, esquina da rua Marqufls de Sfto Vicente, 90, quartutlno, Juntamente com o então se- de loteria ou doque amigo
ganhas nn Justiça db Trabalhe, repreDesabamento
lhe avaque
o na outra nleo de rlclno.
avenida Presidente Vnrgas. onde exis- to 12, queixou-se
nador Monlz Sodré, íazendo-o reapasentando
importâncias
vultosas.
ao comissário da
llscu uma promissória.
N» estrndu da. Tar.n-.ra, desabou o fo
o antigo edifício
Em qual das duas V. beberla ?
da Prefeitura,
recer, acobertado pelas Imunldades dos
E' preciso,
serviço no l.o distrito de que fora 'i-ndo
porem, que o qaaaro tiu
Não me contive e detlve-o pelo bra"Mauáela parte dn frente do prédio n.t
Na de "champagne", é claro.
chocou-se
um
ônibus
linha
da
dois parlamentares.
furtado em quatro mil
do associados do Sindicato se tome
e cem cruço:
Largo da Abolição" no bonde n. 455, zelros.
O paladar e a visão não são or- ainda maior, com toda a brevidade,
Ç.S7, rosldi-ncla do lavranor JoSo Antônio
Foi um dos lideres da Aliança LIQue aconteceu,
"Barcas-E. ds
Siqueira,
para
de
Miranda,
da
rnm sua f°mllln. comnnsta
linha
Ferro", diriberal, cuja campanha teve o seu desgãos do mecanismo sensorinl numa- não só para que represente a pujan* *
v.
desaparecer
de
casa há quinze
«** p-po-n Odeie Mornira Miranda e filhos,
(7.» DIA)
no ? Por que razão o seu paladar ça de uma classe conclente de seus gido pelo motorneiro Aristóteles Anfecho na revolução de 1930. Na prlda
dias? Há algum motivo oculto para
firma
O
Kartro
Limitada,
gerente
do 7 atina: Ivan. ri» .1: Trene, ii
tonlo Abílio, com 28 anos, morador com escritório
refuga o óleo de ricino e se delicia direitos a uma vida condigna, como
a rua Álvaro Alvlm, Tvete.
José Veríssimo Filho, Jo-6 meira hora, após o triunfo desse mo- esta sua atitude?
e Milton, do 3 ano*. Mfle e fnhoa >e»
com o "champagne", e a sua vista para .facilitar e revigorar a atuação A travessa Navarro n. 198. Picaram 33, sala 1.117, comunicou às autorl- á:'""¦-m
Ele
não
respondeu
Veríssimo Neio e senhora (ausen- vlmento, a 24 de outubro de 1930, asde
pronto à
com
contusões
e
escoriações,
alem
do
feri-ne„rn- d'ver-na o foram soeer.
«celta
com o mesmo prnrer a Mona próxima do seu órgão de classe, cotes), Ana Piora, Elisa e Inès José sumiu o cargo de prefeito do Distrito minha Interpelação.
referido motorneiro e o condutor Pe- dades do 5.o distrito policial que fur- -«do- m Ho-nlt-1 r"»r!o.Lisa e um mostrengo de Segai ?
Chagas, ondl
Viuva
Ficou alcun- momentos estático, demo veremos abaixo.
taram de uma gaveta de sua mesa,
Veríssimo, Engenheiro Carlos José Federal, a convite da Junta
Goverdro
Guedes
de
com
34
anos.
Porque a nrte de Leonardo e rie
Queiroz,
fwu ¦nteiTiprta,
As estatísticas de salários são qua- morador à rua Pereira
naquele escritório ,a quantia de três Tvta
Veríssimo e família, Coronel Início José nativa, funções que exerceu
21 nols convldou-me para tomar um caaté
da
Silva
n.
120.
A
r«o
?<l.o
dlatrltr»
r>e1let-,
Segai me causa
teve cemb-el.
emoção e o óleo
se sempre
indispensáveis quando se apartamento n. 110.
Veríssimo e família, (ausentes), Matilde de setembro de 1931. Sua administra- fé. Mal puxou a cadeira para senseguintes pas- mil cruzeiros.
mento do fato * comiT^r-rPtj ao local.
de- ricino me desagrada.
tar-se. resolveu
abrir-se.
trata
i\invidicar
remunoraçües sagelros dos veículos: os Elias
ds
José Veríssimo e filhos, Nilson
Guima- çfio foi fecunda em realizações do InDivar, do
Como
Entre
nós
não
é
existir
a
mínimas,
como
teresse
causarem
aconteceu
com
a
dos
a
pode
possível
soldado
Antônio Batista da Silva.
O
destacando-se pelo
ríef e família e Felldano Mota e senhopúblico,
31
anos
de Idade, solteiro, libanês,
mesma emoção a um órgão rios sen- empregados em geral, cujo censo foi
das finanças
ra- comunicam o falecimento do seu ma- saneamento
municipais amizade que eu supunha, principiou.
comerciante, morador à ua Campeio n. 3082, da Força Expedicionária BraSó pnde existir amizade onde há aíitidos coisas tão dispares c antlpodas efetuado antes da decretação io mi- Mota n. 32: Martlnho
silelra. queixou-se
Na rua M.guel
rido, pai, sogro, irmão, cunhado e tio, • pelo desenvolvimento do ensino.
ao
comissário da
Anlceto
C*,ito, os ladrõoi
de
39
nldade de Interesses, sejam eles de
como um quadro de Leonardo e uma nimo respectivo, cm 1938.
Voltou a ex-rcer o mandato parlaassaltaram o prédio n.
JOSE' VERÍSSIMO FII,nO, ocorrido em
anos de idade, casado, guarda civil serviço no 13.o distrito de que lora
13, onde è
nrtela de Sagal ? Concordo em que a
Por esse motivo o Sindicato
dos n.
furtado
estabelecida
no
estrlbo
de
Sao Paulo, e convidam teus parentes e meritar, eleito, que foi, em 1934, para que naturez?. forem, comerciais,
um
bonde,
na
1.074.
residente
a loja
à rua Américo
d» calçados de.
tisticos ou literários. Entre nós não
beleza
nâo reside somente nos mo- Bancários
do S:ares n. 2-A; Matlas Cunha, de 18 quantia
do
Rio, por ocasião
nomlnada "Casa elos 40". de
amigos para assistirem à, missa, que por a primeira Câmara ordinária após ¦ a
de
e
quatrocentos
quarenta
existe nenhum nonto de contado, nem
tlvos tendentes a nos proporcionarem 20 Congrcfso da cias-?, realizado em
dade da firma André Nunes & proprie»
anos de idade,
estudante, resldento cruzeiros.
«Ima de sou querido morto, mandam re- segunda Constituinte republicana, ml- me.*mo
Filhos
a sinceridade que eu supunha
uma sensação de eurofla e bem-estar.
*
1941, procedeu ao levantamento dos no beco do Ipó n. 11, estes passaPenetraram na loja, abrindo uma dai
«ar na igreja de SSo Sebastião, à lua lltando novamente na oposição.
ser
"A
uma
em
v..
como
virem
mim,
O Incêndio de uma cidade e
salários pagos aos
bancários desta gelros elo bonde, e os do ônibus: Jonsuas portas de aço, retirando os ca.
Foi, por lorgos anos,
DesHaddock lobo, hoje, terça-feira, dia !),
morador
Carlos
rua
redator
à
Oaldcraru,
do
tude pr-etMpua.
"Correio da
clda da Cruz", de Rubens, são igualcapital, divulgando quadros estatisti- qulm Sampaio Júnior, de 57 anos do Acaraí n. 39. comunicou ao 5» disdeades colocados para maior segurcnManhã", tendo
às 8.30 horas. Antecipam os seus a gratambém
Explique-se, pois até agora não
mente belos
e emocionantes,
como cos e gráficos, nos quais se uaten- Idade, ca-ario, português,
trabalhado
negociante, trito que furtaram de seu escritório,
ça. Uma. w. no interior do estabeieem vários outros
declmentos.
Jornais atinei com as suas razoes.
uma tela rie Velasquez ou rie Milíet.
cimento, abriram o cofre. de. mesmo
teavam
aa remunerações mesqulrhas morador à rua *Uvlalro
desta capital.
de
Miranda
á
avenida
snNilo
Poçariha
n.
12,
3..
Siqueira
—_
prosseguiu.
¦»•¥ ¦'
No
entanto,
20.000
nâo existe nada mais recebidas por um trabalho em gtral n.
19; a professora Julieta Araújo, dar, a quantia de cinco
cruzeiros. O emprtmil e du- retirando
Como jurista,
deixa vários
V. sabe perfeitamente que eu
trabaestaíante
responsabiiidae
de
idade,
de
42
anos
um
Incêndio
pungente
casada,
de
ou um Crlsmoradora zentos cruzeiros.
gado ria casa. Osvaldo Galhai-eii
que
grande
lhos
foi
Importantes, Inclusive suas fa- sou um incondicional adepto do mo' *
to
rua
Getullo
chamado
de
funcional,
exangue
Helena
à
com
despesas
íorçanas
*
*
e
Sam218;
"Mandado
n.
de
lanças.
um
vigilante
,
perfurado
per
mosas obras sobre
po-- -'ar
de Se- riernlsmo. V. conhece bem os meus
na madrugada de ontem e, .'_
de 18 anos de Idade, solteira,
de representação.
Mas.
"Sursis",
Rubens,
ao
interpretar
paio,
a
tragePelo
Socorro
na
d,
Urgente,
foi
e
presa
Dirigiu durante pontos de vista sobre o assunto; e"tá
gurança"
verificar o assalto, queixou- ",¦-..
residente
à rua Álvaro de Miranda rua Botucatú
O censo de 1941 foi feito no oerdia da cruclflcacfio, Impregnou a pos11. 36,
d-.- licla
residência
enos e até sua morte, um Uos mais
bem certo oue o modernismo,
para
do
Bárbara,
n.
27;
do
8.0
17
n:ios
Valdir
distrito.
viço
de
cr-jfio
Hollerith,
slvel
conta
do
realidade
de
tanto
senso
de
por
arte
J-'rg( Maria Coqueiro, a ladra Juriite
apreciados dos nossos periódicos de- mim como pnra todos os gênios que
da classe.
e tlnglu-a, com a sua supersenslblllComo
as despesas que idade, colegial, mornder ã rua Vinte e Leandro de Sousa, qu? hav.a íuriBtlO
dicados às coisas forenses: a "Tribuna o defendem, é mais nue uma escola
dade, de tal beleza, que a tragédia atualmente
acarretaria esse trabalho, Quatro de Maio n. 43G: Mnry Lou- v.ii ic.r objetos de seus patrões, «StconIncêndio e princípios
No
entanuma
estético:
Judiciaria".
religião.
é
"Hollerith",
'.
reiro, de 18 anos de idade, solteira, rii-t 'Jo-os
mecânico
desoparece ante os olhos do especta- pelo sistema
pm sua mala
to, apesar do nosso convivivío 8 do
MISSA DE 7.o DIA
Na rua General " -golo, em S. CrlsO dr. Adolfo Bergamlnl era casado
residente á run Glaziou n. 270; Ivan
seriam
bastante
diretoria
elevadas,
a
dor
dnr
lugar
Levada
d
à
manifestação
para
lég:scia
do
18"
d!."'a
semnre
dpe
admlrnrSo
pnra
que
teivno, manifestou-se fogo nos fundo»
com a sra. Dela Leite Bergamlnl e respeito
tendo resolvido proce- Ribeiro, de 16 anos de idaelo, estu- trit^
do genlo do artista nos seus mínimos do Sindicato,
Fonseca, Odetto
ela "Gaiage Nunes", In-taiada no preLa
deixa três filhos: a sra. capitão Moa- monstrel pnra com a* suas nbras de
dante. morador a rua Rattcl-ff n. 83, ce:s..dn.confeSEÇU o f.'i'n( .seiic'o preder ao censo dos salários do ano cordetalhes.
arte, v. não trepidou em vir n- pi¦
-Pinto,
dio
n. 1G7. dn referida nn' roninarecerda Fonseca, filhos e
rie os srs. Noci Bergamlnl
ele.
2(1
Danilo
cir
Lopes
anos
de
Paula
e
estudou um
Ao passo que Rubens, de um mo- rente,
paplano meticuloso de Idade, solteiro, "oeiOraTla'. morador
bllco chamar-nos "snobs" e paranólrondo o mnterlal do posto de Bomb?lrnrentes agradecem as manifes- • Adolfo Bergamlnl Filho.
fjoao
tivo trágico,
cria beleza c emoção, para a sua realização, por um slstedefendo,
é
a
classe
nue
eu
eos.
Não
elo
Ca.lú,
s*.b o comando do sargento
à-rua Minas n. 137.
Seu
falecimento ocorreu
ma- mnn no seu e:r-nmicro que v. ofendeu.
embora de natueza maPicasso, de um motivo ameno cria a ma rápido,
taçôes de pezar recebidas com
Fm Araruama, EsLario do Rio. foi
432. o combate
# # *
o drugada de ante-ontem, napelaBeneflchamas durou
ás
tela "Dois namorados na rua", que r.ual.
Fiquei atônito com o desabafo do
o ladrão José >."•:-1111< I dris Smcerca de 40 minutos, sendo dominado
falecimento de sua querida GY o cencia Espanhola,
provo
Em.Niterói,
os
sócios
ele
um
depósito
onde fora' Internado ' Siqueira.
E' mais esse grande serviço que aca"Palhaço' , de 32 anos,
é o que pode haver de ridículo, antlEra
este,
então,
o
motivo
vulgo
tos,
o
incêndio
no ponto
em que teva
de gelo à rua Barão elo Amazonas n. 82convidam seus amigos para assls- hâ cerca de um mis, acometido de rV> seu rcs.-entlnrmto
artístico
e incompreensível.
origem. Os prejuízos foram relativa.
pari comigo 1
Estou ba de prestar, para atender aos InAntônio da Silva, solteiro, com 31 anos, s-.leiie, e morador á r.:-. Palie l.ui.'
teressos dos bnncnrlos brasileiros,
tirem Y missa que mandam rezar mal card.aco a que velo a sucumbir.
o morador
certo de que, se eu atirasse um toPositivamente
o meu amigo estava
m."nte poquen:s e do Tato tomou co.
s
2!"
em
São
Paulo,
j
rua
,í.:;TUUra
José
n.
613
e
Anà
qunl
São
enterramento
O
rcillzou-se
às
17
mate maduro a uma parede e escre- Sindicato dos Bancários do íllo de tonlo Resende, português, casado, re- a re.-lüencln do sr. T.rid Bis^nri, nnamanhã quarta-feira às 10 horas horas,
nhoolmento a policia do 16.° distrito,
no Cemitério 03 São João Bavesse por baixo: "Por do Sol", *V, te- Janeiro, conforme nos informou o" seu
s»ndo ouvido o proprietário da garage!
cpiels • município.
O larapio foi rnsidente à travessa Unino. em compaJio altar-mór da Catedral.
tlsta, com a presença de verdadeira
sr.
Roberto Teixeira
de nhia de um amigo. Serafim de Sousa e;--iü.iihado á Delega Ia de Roubos e
ria de admitir que o tomate esparra- presidente,
Manuel Nunes Garcia., a quem tara.
multidão,
na qual se viam
Gouveia.
antigos
bem pertence o r.rodin.
mado era uma pintura
Fl'ios.
íede-se aespensa ' de pêzames.
Oliveira, morador á rua Jrão de'Deus
mural de
políticos, magistrados, professores, ad* *
Após vários estudos técnicos prepararo valor. Em primeiro lugar, dentro
Freitas n. 21, procuraram os estaleiros
vogados, militares, Jornalistas, funcloConto
do
Na "Padaria
vigário
ratorlos, no.-i quais
do seu ponto de vista, á minha téccolaboraram ou- Wallace, à rua Silva Jardim n. 212,
o
Confeitaria Santa
narlos públicos e elementos de todas
Maria",
à-rua
nica seria completamente nova e re- tros bancários, foram por ele organlVisconde
o marítimo
com
e af combinaram
do Rio BranPei:lo
Magalhães
Periilri, morador
as classes. À beira do túmulo, falaram
co
n.
13,
anotações
zadas
fichas,
numecom
volucionaria,
de
Ribeiro
Monteiro,
um
Francisco
propriedade
da firma
oté
hoje
nenhum
pasA
,ua
Itaipú
50,
ri.
pois
áflartamehto óill,
o Jornalista Dario de Almeida MaDavi Fernandes & Antunes, verificouricas diferentes, para os fins colima- selo de bote. rumando todos na ponem
os
mais
pintor,
modernos,
—
de
á
condo
40
distrito
queixou-se
P.)
MONTEVIDEO,
policia
8
(U.
se
galhães, ex-deputado federal; o desemum
dos.
da
de
a
Ilha
incêndio.
seguiu pintar com tomates lonçados
embarcação
Comra.
principio
para
quena
que sua empregada M:iria do Ca.mo,
Com
nove
dos quinze detidos
bargador Álvaro Ribeiro da Costa, o
receram os bombeiros do Posto Cen.
A coloração diversa das referidas Conceição.,
à distancia; em segundo- lugar, a mitendo Ido, a seu ma:.do, receber os
sr. Augusto Pinto Lima, em nome da
trai, sob c comando do tenente Telos,
sob acusação de espionagem em
frente ao
Ao chegar o barco em
com a nnturezn
nha experiência seria o que há de fichas, de acordo
aluguéis ele uma
casa
na
rua
daí
Ordem e do. Instituto dos Advogados,
extintas.
armazém n. 2 do Cais do Porto virou Laranjeiras,
e uma técnica
mais moderno em matéria de criação dos estabelecimentos,
(1/ ANIVERSÁRIO)
na
lmp.irtnncia cie Cr$ sondo as chamas prontamente
prol do nazismo postos em li* *
e um popular.
rigorosa,
embora
e os qunti", homens foram ativados ao
obedeciartística c, por último,
produtiva,
cies1 600,00, íol abordaúi
berdade fqi revelado hoje
a
serie
em
um
de
p;.r
Nos
fundos
família faz ceieEntre as numerosíssimas coroas de"conto
mar. Antônio da Silva e o marítimo conhecido,
do prédio n. 18 da aví.
emoções que pode ocasionar um toma- de na seriaçâo dos trabalhos e na
que, lhe passou um
fontes autorizadas que há. pelo
nlda Mera
no túmulo, viam-se uma da
conseguiram salvar-se a nado, porem
de Sá,
registrou-se um
na
separação
das
te manchando uma parede é a mais sua conferência,
do vigário",
brar missa no altar-mor posltadas
apoderí-ndo- :c daquíla
menos
dois
serão
submeAntônio
Resende
Prefeitura
Serafim
e
de
Incêndio
principio
pereceram
e
outra
que
saJarios,
classes
do
sr.
na
de
que foi extinto
classificação
Henrique
tSua
variada possível,
mormente se ele
quantia.
"atos
af orçados.
pelos próprios m-radores, r.ntos mps.
da Igreja do Carmo (rua Dodsworth, destacando-se ainda
tidos a processo por
cona enfosse atirado à parede de uma re- dos Bancos e Casas Bancnrias, ua"Austríacos
Levado
da
o
fa!.o
ao
eh"gada
mo
conhecimento
da
do-,
bombeiros.
viada
Picado por uma cobra
clonals c estrangeiras, supriu rficleiidos
trarios ao
sistema
democrata
partição pública.
1." de Março), às 10 horas Livres"pelodestamovimento
delegacia elo 1." Distrito de Niterói,
capital com
seguinte
Siqueira levanta-se, como se tentas- temente o método mais complexo do
Silvio Monteiro de Almeida, comer,
as autoridnelcs determinaram aos pesde quarta-feira, 10 do cor- Inscrição: "A Áustria Livre aao grande republicano".
serviço
comecânico
exigiria
a
(que
se
encerrar
a discussão.
cadores Antônio
O Tribunal chegou à concluGaspar, Francisco clario, com 18 anos e morador a ina
democrata", e a de um anônimo com
dificação
dados,
dos
a
—
previa
perfuV.
brinca
Epitacio
com
Pessoa n.
coisas
1.262, foi picado
serias e
rente, primeiro aniversário estes dizeres: "O povo — ao símbolo são de que as acusações por foge da discussão
Marques, Antônio Fernandes Ju'.ião e
ração posterior das fichas e a conpor uma cobro, nas matas do Pão de
pelo atalho do riDlnlz
Álvaro
a
que
procedessem
pesferencia
nas
folhas
Impressas,
espionagem e tentativa de "comda morte de seu saudoao e de sua liberdade".
Já
d.culo. Cada vez mais me convenço
Açúcar,
recebendo
ferimento
rn perna
no
locai,
conseguiram
os
quais
de que tinha razão ao afastar-me de etc), permitindo que o censo a as qulsas
esquerda.
Foi socorrido
no HospHi)
plot" revolucionário não tinham
com uma rede, colher o corpei ele Anjqueridíssimo chefe.
estatísticas respectivas ficassem
tersua
casa.
Miguel
Couto.
fundamento.
tonlo Resende, que se achava abraCustei a acalmá-lo e estava dispôs- minadas em quinze dias somente
A carteira de estrangeiro nn,
obstante,
Não
Juan
Antônio
çado ao de Serafim, lendo este caldo
Os serviços do censo, feitos à. nolColhido por trem
to a mudar o rumo da conversa quan-,
novamente
ao mar,
desaparecendo.
Bove
Trabal e Luis
Alberto
do ele se sentou de novo e contl- te, na sede do Sindicato, tiveram »
Alcides Mendes Cunha, com 23 anos,
nicre lT.()i,'7K, pertencente a se=
O marítimo encontra-se detido, e o
assistência
dos seus
6
diretores e
Scluto, aquele taquígrafo parlanuou:
corpo retirado
recolhido ao ne- solteiro, funcionário público e .norafoi
colaboração
dlarla
a direta do se-i
nliiM-ila
mentar, e ò último, jornalista,
Belniira ria Cosia.
croterlo
do
Instituto
ele Poli-la TécOs modernistas n5o fazem que.i- presidente, que se responsabiliza por
Curso de Matemática, Física, Flcontinuarão às ordens da jusnica.
tflo de que V. ou seus comparsas «lhes sua p.-rfeita exatidão. Neles também
m*mammaismmm
lOEofia, Geografia e Historia, Letlça.
admirem a arte. Quando um pintor trabalharam, com a maior dedicação,
Atropelamento
(DTJDÜ)
trás Clássicas, Neo-Latinas e Ancinco funcionários
de genlo pega num pincel, nâo esta
e
do Sindicato
Dr. Wilton Ferreira
A família de
Durvallna
O cabo Hilton Queiroz. Ferreira, do
de antcmSo preocupado se o burguês um associado, que muito cooperaram
Elo-G-errnftnlcas. Inscrição para os
'Sampaio Gomes de
OCÜLISTA
apatacado Irá achar o seu trabalho para o rápido término da operação 5.0 Batalhão da Policia Mi'.itnr, com
Castro axames de habilitação,
até 16 do
Da Fundação Cia*'r(!e-G u I n I e — ]
32 anos, casado, morador ii rua Gebonltlnho, se Irá elogiá-lo ou não. O ccnsltarla.
agradece a todos que os con— Haddock Lobo,253.
corrente
Praia llorlano, 55, fi o and. T
neral Savnget,' 276, íol atropelado pelo
Para dar uma idéia das suas dif!que ele pretende é se exprimir artlsfortaram no doloroso transe por
- Consultas di 31) I
42.11351!
automóvel de praça n. 24938, na avetlcumente, poroue os homen-, náo sSo cleiares práticas e técnicas na efequo passaram e convidam aos seus
nlda Osvaldo Cruz, recebendo eontuhoras
mais do que expressões em si mesmos. llvação do censo, -astü Citar que loUm pintor exprlme-se na pintura, um ram separados rs sala«-ios de 6.568 soes generaÇizaelas e comoção cerebral.
parentes e amigos para assistir a
—
LONDKES, 8 (U. P.)
A
músico na música, um poeta na poe- bancários existentes
missa de T.° dia que pela almn
(Conclusão du s." coluna da
no blstrlto Pe- O motorista Alfredo Labcco, morador
à rua São Carlos, 95, foi preso e ausla, assim como
Exchange Telegraph informa de
um
neüoclante se deral, no primeiro ierr.es,le deste ano,
de sua Idolatrada esposa,
primeira púr-lna.)
mfie,
tuado
em
flagrante
na
delegacia
do
exprime
nos
seus negócios.
por classes, por Bancos Nacionais *
Zurlch que a propaganda alemã
lima, cunhada, tia e prima mauferiram~
3D.OC0 d
'Ja~,E3 Bi-icarlas, rr
capturaram
3.° distrito policial, , sendo a Vítima
Mas se um negociante ee ex- Estrangeiros e
está espalha.não rumores atraHam celebrar, 4." feira, 10 do cor- Compram-se de
Internada no hospital de sua corpo5.430.
mesma
mil
ordem
das
estatísticas
feitas,
em
seus
negócios,
prime
vai
&
e mercadoJóias
vés
da
Suiça
de
os
alemães
ração.
que
falência e. as Vezes, até, à cadela; mecanicamente,
im 1.141
|*ntf! no aliar mor da Basílica do Mas pelos melhores preços, & rua
O ataque alemão
eatao usando uma nova arma
Posteriormente ã cper-çio própriaassim como um músico oue so expri(Ma Terestnha (Mariz e Barras) tio Teatro n. 1 — Sobrado. Sala
Acidentes
"V-3", na ma
mal. desafinando, é vaiado. Por- mer.te dita da «n-imeraçao de salasecreta,
a
bomba
LONDRES, 8 (Por W. W. Herfts 9 horas.
O
menor
Armando,
8. Entrada pela Lojas das Sedas.
de 12 anos, filho
música, ninguém cria escolas rios, o presldene do Slnalcato or£,aque, na
frente ocidental, cujos terríveis
scher,
da Associated Press) — A,
"lstas",
de
Joaquim
de
Carvalho,
morador
a
nlzou
com
os quadros estatístic-is e caldesafinar e portar
efeitos deixam enregelados todos num violino epara
infantaria e os "tanks" alemães
rua Laurlndo
Filho. 240, foi v-tlma
num arco e dnr um culou as médias usuais para o estudo
os seres vivos que se enconde uma queda, em sua residência, sodas series dos' salários, segundo
concerto modernista,
a*
que receberam a missão de so"Impressionista", sem torsurrealista ou fórmulas mais empregadas
frenelo fratura da c!avlcula esquerda
trem num ralo de 150 metros
("moda"
nocftes elecorrer a guarnlçâo dl-Mmada e
—
e
contusões
—
na
cabeça,
com
suspeita
salário
teórico
mais
freqüente
mentares
de
técnica.
Na pintura, podo local da explosão.
cercada em Budapest consegui— salário central da de fratura do frontal. Foi Internado
rem, qualquer um pode se expressar, e "mediana"
ram desolujar os russos de Eszze as porcentagens
bnstando para Isso que disponha de dlstrlbulç&O),
de no Hospital Getullo Vargas.
* *
tergom, e chegaram a cerca de
uma tela e uma caixa de tintas, por- certas classes
predominantes do sa(AGRADECIMENTO)
Na rua Conde de Bonfim, em frente
que nüo fnltnráo os apíausos daqueles larlos,.
32 quilômetros da capital húnao prédio n. 1084, Joaquim Gonçalncharfio
coisa
Insensata
a
tSo
que
que
Poram-nos prometidos os primeiros ves Sousa, com 40 anos, operário,
Âlu.zlo, Yolanda, Célia, Dilandre e Andrézinho,
gara.
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TERMÔMETROS PARA FEBRE
— De um. minuto,
prismático',
amerl;
com atestado, fabricação
"
cana, garantida, desde CrS 18,00.
Casas Hermanny, Gonçalves Dias,
50 o Av, N. S. Cobacabana, 603.

Distúrbios em varias ci] VISITOU O PRESIDENTE DA REPUd±JS.
BLICA O GENERAL BATISTA
Criado um serviço de embarques na capital de S. Paulo change Teiegrapnf,ÍVÍa-a"°
indicam que
da bavea NOTICIAS DO EXÉRCITO
(Vide Boletim da Diretoria da» Arma» à-pàs. 12)

ticias

Vaga no Quadro de Veterinária — H omenagem ao coronel Lima Figueiredo — Instituto Militar de Tecnologia — No Rio, o general Heitor A.
sul o geneBorges — Curso de Aperfeiçoamento de Intendentes ¦— Vai ao"Luiz
—
-Lobo"
O comando da 5." R. M. Biblioteca
ral Newton Cavalcanti

1

1

1

O ministro, em aviso n. 59, de S do
corrente, mandcu organizar o Serviço
de Embarques da 2.a Região Militar,
ao
Estado
diretamente subordinada
será
o qual
Maior daquela Região,
dirigido por um capitão de qualquer
e
um
camlnhSo
de
dispondo
arma,
ae uma camionete de carga e contará
ou
cocom um 2.0 tenente convocado
mo empregado, 4 sargentos, 4 cabos.
12 soldados, 1 dito datilografo, 2 motoristas, 1 ordenanca e 2 ajudantes de
motoristas.
ETAPA SUPLEMENTAR A
SARGENTOS
O ministro, em aviso n. 37, de ontem,
íeclara que têm direito à etapa sudata da purlcmentar, a partir da aviso,
os sarbllcacão do presente
ou adidos
excedentes
efetivos,
rentos
e contingentes
ijos corpos de tropa
estabelecimentos,
ou
das repartições
e desde
funções
nas
cuando prontos
eue permaneçam na situação de excedo serinteresse
r-entes e adidos no
riço.
HOMENAGEM AO CEL. LIMA
FIGUEIREDO
Os redatores das varias Sccções da
oferecem, hoje, às
Agencia Nacional,
"cocktall", no 13.° andar
lfi horas, um
Lima Figueicoronel
ao
ria A.B.I.,
redo, recentemente promovido ao posfo de coronel do Exército Brasileiro.
S3o convidados de honra, nessa hoEurico
tncnaRom, o ministro general
Dutra, ecneral Cristóvão Barcelos, cheo geExército;
do
Maior
fe do Estado
comandante
neral Valentim Benicio,
ria I." Região Militar; o general Firrn" Freire, cbefe da Casa Militar da
o general
Presidência da República;
Anclo Mendes de Morais, diretor das
Dutra de
Amilcar
Armas, e o *na,lor
Meneses, diretor ao Departamento de
Imprensa e Propaganda.
NO RIO, O GENERAL HEITOR
A. BORGES
Passageiro do avião da linha gaúcha
chegou, ontem,
da Panalr do Brasil
ds Curitiba,, acompanhado de seu ajudonte de ordens, o general Heitor,Augusto Borges, que exercia o comando
da 5.a Região Militar, com sede na
tendo sido subscapital paranaense,
general
pelo
recentemente,
tituido,
Mario Ari Pires.
VAGA NO QUADRO DE VETERINARIA
Sollrltou transferencia para a reserGamaliel
veterinário
«-a
o capitão
Tavares.
E
DIÁRIA DE CABOS ARTÍFICES
"
ESPECIALISTAS
da
no valor
divergência
Havendo
diária de cabos arcifices e especlalls"d"
cia
tas a que se refere a latra
tabela F. do C. V. V. M. Ei. de acordo
111.
n.
O.
nos
p.
com as publicações
de 16-V-940, B. E. n. 22. de 1-VI-ÍI40,
e edição do referido Código, de 1U40,
da Imprensa Nacional e da Imprensa
Militar, o ministro, em aviso n. 35,
de 5 do corrente, declara que deve
do
prevalecer a publicação constante
D. O. acima referido.
SOLUÇÃO DE CONSULTA SOBRS
AVJERTURA DE LIVROS
O comandante do 10.0 K. 1. cônsulabertou se o modelo dos termos de A. E.,
tura dos livros, constante do R do corlivros
os
todos
vrevalece para
a que
po ou somente para os e livros
se estão em
os mesmos se referem
e de
abertura
de
termos
vigor os
dos
encerramento dos livros constantes
1335.
de 1910 e
modelos
"
n.
aviso
em
ministro,
o
Em"de solução
ontem, declarou; a) Qualquer
56
declare
'ermo de abertura, desde que
o
o fim a que se destina o livro,
as mesmas
que
folhas,
número de
comestSo rubricadas pela autoridade
em que começou,
petente e a data
alem da assinatura, satisfaz, julgando
b)
não haver necessidade de modelo;
de- encerramento,
ao termo
Quanto
rmoerbosta a declaração de qui- foi
i-ado o livro, o motivo desse encerra1U..HI
assinam
mento, a data e a
o encerrou; c) Pode servir ds padrão
o modelo do termo de abertura quo
se encontra no R. A. E., fazendo o
ca.ilveis
modificações
as
interessado
em cada caso (Mod. n. fl do R. A. E.).

Vil

í

AO

SUL O GENEKAL
CAVALCANTI

Vasconcelos, sub-dlretor do H. C. E.,
e Artur Alc&ntara e demais oficiais.
Os oficiais promovidos foram os seguintes: tenente-coronel dr. João Nominando de Arruda, majores dr*. Francisco de Paula Rodrigues Leiva, HerFerreira,
Otávio José
milio Gomes
Amaral e l°s. tenentes João Batista
Pessoa
Munlz e Ciro Gonçalves de
Cerquelra.

"Do Estado Maior do
Exército, no Rio, comunicou-se com os
nazistas"
DESMENTIDO DO
MINISTÉRIO
DA GUERRA AS DECLARAÇÕES
DO ADVOGADO DO ESPIÃO
WILLIAM BAARN
A propósito da noticia
dlvulgada pelo "O Globo",
em
sua edição de sábado último,
sob o título acima, o Estado
Maior do Exército declara, por
Intermédio da Agencia Nadonal :
"São absolutamente
destlIuldus de verdade as alegações
do advogado
do espião Wllliam Marçiis Baarn, de
que
este tenha estado em qualE
dependência
do
M.
E.
quer
e que, Utilizando-se dos codlgos que
trouxera, lenha entrado em comunicação com os
nazistas, ria Alemanha".

NEWTON

FRATURAS
,»l»r*a-

CR. VIVALDO MMA
mente, dns 10 às 17 Horas, no
Mwdiii: ti d. Cru;-, vermelha Brasllelra ¦ Fone 1 28-9840,

mIKMUkMI LflU*wUEA
DOS

M_AIORES

HUMANIDADEi

jpfe|

MILITAR

O major Ismaelino de Castro, comandante do III Batalhão do 12.o R. I.,
sediado em Juiz de Fora, acaba do
prestar uma homenagem especial ao
coronel Luiz Lobo, recem-falecido nesta capital, dando o seu nome à Biblioteca daquele Batalhão.
INSTITUTO MILITAR DE
TECNOLOGIA
O cargo de sub-dlretor do Instituto
Militar de Tecnologia poderá ser desempenhado indiferentemente por tenente-coronel ou coronel do <3. T. A.,
enquanto perdurar a situação de tran14 do
sitoriedade definida pelo art.
dec. 15.784, de 7-6-1944. (Regulamento
do I. M. T.) segundo aviso n. 70,
ontem baixado pelo ministro.
PODEM AUSENTAR-SE DO
PAIS
Foram autorizados a ausentar-se do
pai3, em caráter provisório, os seguinAdmar Lopes da
tes reservistas: dr.
OsCruz, Antônio Gurgel Nogueira,
Ribas, Emilio Louvaldo da Rocha
Tavaies
Afranio
e
renço de Sousa
com destino, respectivamente,
Vieira,
Uruguai,
Argentina,
Repúblicas
às
Guiana Holandesa, Uruguai e do Chile.
NO
EXAMES
O RESULTADO tJOS
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE
INTENDENTES
da
Segundo informa o comandante
do Exercito,
cie Intendencia
E;ccia
Aperde
fo'am aprovacos, 110 Curso
que sè
graus
com os
feiçoamsiutu,
seguintes oficiais alunos
í>.
sefcucm,
Valdetrudes
no 1." ano:
matriculai
cio Amaiu...- rirandão, 9,3; João Maria
i),2; Januário João Del
de Linhaiei
Ré í.' 2; ilipólito Erissac, 9,0; Astolfo
Feíreu-a Mendes, 8,9; Vitorio rcbeícM.
í,4, Agenor- de Carvalho Peixoto, 8,0;
Áristomondes Rc.a, ¦ ,-. ""'•-¦ «-•«£«•«
faickeriJüCh. 7,8; Pedro Moaslas Cardose;, 7,3; L3üiciau Fernandes Pereira
Pinto, 7.4; Lino de Melo Lima, 7,3;
Pedro Gomei cia bilva, 7,2; Napoleao
Tâçuatínga, 7,2; José Claro de Abreu,
7,0;
Noore,
Gonçalves
fcaitu-.a
7,G;
Iiildebrandü Bayaru Melo, 7,0; Afonso
caSebastião
6,9;
toiano ds Oliveira,
ca
lixto da Silva, 6,8; Cear Carnier Paiilodrigues
6,3; Antônio
tlilva,
ma, u,2.
jiRAMLNio a c/..ní)c::;a «as noi.-1 It-Gi/iO
VOS ATirUDGltUS DA

Das
SIORIMiAS E AGULHAS
melhores marcas amer cimas e are
Agulhas de platina
gentihas.
Coníquel de todos os tamanhos
ra Hermanny, Gonçalves Dias 50
e av, N. S. Copacabana 602.

UM

COLÉGIO

Segundo noticia recebida no Ministerio da Guerra, o general Mario Ari
o comando
Pires acaba de assumir
da 5.» Região Militar e guarnição dos
Estados do Paraná e Santa Catarina.
TrEnsrnltiu-lhe o carfío o seu colega,
general Heitor Borges, que há muito
vinha exercendo essa importante comissão.
BIBLIOTECA "CORONEL LUIZ
LOBO"

Newton Cavalcanti, coO general
m-.ndante do Grupo de Regiões Militares, espera viajar dentro de poucos
dia* para Porto Alegre, onde ficara
sediado aquele Grupo, que faz parte
recemUNIDADES
GRANDES
das
criadas pelo Exército.
HOMENAGEM A OFICIAIS NO
H. Ç. F
ss
Ultimas
promoções no CorET.re
mepo d" ssude do Exército, nada
em serviço no
nos cie seis oficiais
üxército loram
cio
Hosmtal Central
contemplados. Esse •: fato deu motivo
ontem, nu talão
a que te . reunisse,
d<= refeições do nludido estabelecimento. toda a sua oficialidade para hemenagear os recem-promovidoà. Usou da
aauclnr os seu.; camapara
palavra
meias recetn-prumovidos o' mcjpr dr.
uúbiiri; c.íe.-.-cendr.Álvaro cie Souja
tunlhes as insígnias dó no-. .1 poo.o,
'. tgnenteagradecendo,
do respondido,
Atde
coronel ei. João Nomlnando
ruda. Prc.---icl.il a sulànldncir- o ooronü.l
dr. Florencio de Abreu, quo «<•' achar
va ladeado pelos coronéis ííernert cia
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Aceita .lólas em troca — grantlí
¦variedade em
Jóias, relofflos o
objetos para presentes
153 ES- ^
AV. RIO BRANCO,
QUINA DA ASSEMBLE'IA >?"&

HH&5È99 HN9H63

í

CONTRA
fWS&OwVEflTní

Dr. MAURO FERRA^
DO HOSPITAL MONCORVO FILHO W f
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA*" J3
Tratamentos das doenças A03 ';*
INTESTINOS E DO RETO
; ;"'^
Homorróitla.s sem npcraç&o.
AV. RIO BRANCO, 103 - 5.0, ANDAS ":v
TEL.: 42-2751 ":

WASHINGTON, 8 (A.
"Morgan Tidningen", de
O jornal
Estocolmo, anunciou que os fe"Fuehrer",
rimentos sofridos pelo
do atentado de 20 de juquando
lho, "impedem-no de controlar o
som da própria voz e agora Hitler não é mais capaz de usar
da ironia quando fala".
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Fulgencio Batista
O general
esteve, ontem à tarde, no Catete,
em' visita ao presidente da República.
Fazendo-se acompanhar do emLanda, major
baixndor Gabriel
Artur Fonseca e do cônsul Lauro
Muller Neto, o ex-presidente de
Cuba foi recebido, à porta do Palaclo, pelo njudante de ordeDa,
comandante Abelardo Mata e, logo
após, saudado pelo sr. Jfclme de
do Cerimonial do
Brito, chefe
Itamaratl e pelo mlrilotro J. R.
de Macedo Soares, secretario geral, interino, das Relações Exteriores.
A audiência teve lugar no Salâo de Despachos do chefe do Go>
verno. O sr. Getulio Vargas palestrou longamente com o general Batista,
que acentuou sua
magnífica impressão de tudo' o
que lhe tem sido dado observar
no Brasil, salientando o nosso progresso.
O ALMOÇO OFERECIDO PELO
MINISTRO DA AERONÁUTICA

1853 - Naufrágio rio vapor de Buerra
-D Afonso" na praia da Maçaranduba
tinha
o "mirante
oeste de Cc.bo Frio. Nesse navio
brasileiro Qrefíl o seu pao
Tonelero.
de
vllhiio. no combato

i , ¦ 1I1

Ante-ontem, o ministro . da Aeronàutica, sr. Salgado Filho, ofereceu no restaurante do Hlpódromo da Gávea, um almoço, em nomo
da Força Aérea Brasileira, ao general Fulgencio Batista. Partlclparam do agape altas autorldadea
civis e militares, elementos da colonla cubana e outros convidados,
destacando-se entre os presentes
o embaixador Leão Veloso. mlnlstro Interino da pasta das Relações
Exteriores; major Amilcar Dutra
de Meneses, diretor
geral do De'
partamento de Imprensa e Propaganda; sr. Gabriel Landa, embaixador extraordinário e plenipo-

UM

de, tendo sido percorridos, ali,
todos os grupamentos de ensino
mecânico de avião, de radio, do
fotografia, de tiro e bombardeio
e b Departamento dos Devices. Na
Departamento de Administração,
o sr. Salgado Filho ofereceu um
almoço ao general Batista.

do ministro da
Acompanhado
Aeronáutica, sr. Salgado Filho, o
general Fulgencio Batista visitou
demoradamente, a Base
ontem,
Aérea do Galeão. Faziam parte da
comitiva do ex-presidente de Cuba
Eugênio Taquechel, seos srs.
da Embaixada; comancretarlo
dante Alonso, adido naval; major
Candal Fonseca, do Estado Maior
do Exército, posto à disposição do
Lauro Muller
visitante, cônsul
Neto, representante do Itamaratl
e o secretario particular do general Batista, sr.' Ramon Varona
y Dlaz.

E' o seguinte, o programa da
hoje para o general • Fulgencio
Batista:
10 horas — Visita ao Instituto
Osvaldo Cruz.
11 horas — Visita a Petrópolls,
onde será recebido pelo prefeito
e outras autoridades.

1

A visita foi iniciada pela Fábrlca Aérea do Galeão, dirigida pelo
coronel Ararlpe Macedo, tendo sido
inspecionadas detalhadamente pelos visitantes as secções de Mecânica, Motores. Montagem, Ser»
ralheria, Solda, Funllarla, Pintura,
Ralo X, Preparo de Chapas, Carpintaria, Fundição, Hellces e os
laboratórios de ensaio mecânico a
de química. Em seguida, o general Batista esteve na sede do
do 4.» Regimento do
Comando
Aviação, no 3." Grupo de Bombardeiros Médios e no Hangar do
Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva Aeronáutica. Logo após,
foi visitada a Escola de Especladirigida
listas de Aeronáutica,
pelo coronel Pinheiro de Andra-

O PROGRAMA DE HOJE

BANCO MINEIRO DA
PRODUÇÃO S|A
Visconde de Inhaúma.

DEPÓSITOS
POPULARES
GARANTIDOS

DEPÓSITOS
1'ELO

EST.

MINAS

GERAIS

DR. ADOLPHO BRUNO":
Especializado em GINECOLOGIA o OBSTETRÍCIA atende'
com hora marcada, em seus consultórios, no Edifício Carioca,;!
(Largo da Carioca, 5) - 3.° andar, diariamente.
'
Fones: 42-1052 e 29-0312.
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tenclarlo de Cuba Junto ao Governo brasileiro; major brigadeiro
Armando Trompowaky, chefe do
Estado Maior da Aeronáutica, alem
de outras altas patentes da nossa
Força Aérea. Oferecendo o almoço,
falou o sr. Salgado Filho, tendo
o homenageado agradecido.
NA BASE AÉREA DO GALEÃO

S VIMOS — Usnm frnld'cs
'
PElífiS
"Guri".
malhas
de
e toalhas
rluplns, nicJndns, mnrlas e nbsorventos. Facnis de lavar o de grnndti (HiiiiDIUdade, Casas Hnrmnn-
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que lhe Joi o/eAwectos da visita do general Batista ao chefe do Governo, do almoço
à Base Aérea do Galeãovisita
de
sua
e
Aeronáutica
da
ministro
recido pelo

cie Southámpton o paiB5i — Parte"Tevlot",
nue Inaugurou
nuete indes
de navio»
^viagens"da primeira linha
vapor entre a Eurora e o Brasil.
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"Duquosa
O brigue brasileiro
I82'i
nrlmr-lro tede Goiaz", comandado pelo
diante de
rente Cartos Watson, ataca
arCablnda um brlgue-escuna, pirata,comemndo com 14 neça*. O combatee termlminutos
cou as 19 horas e 50
fugindo
nou M 23 horns o 45 minutos
favorecido peia esentftn o pirata,
crurlclrio e-por um forte aguaceiro,
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25.7679-25^59
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EirSMfiRIDES NAVAIS
por
1040 - Algumas ce.noas, dirigidas
comandante
Jnão Pereira de CAoores,
e tomam
do' foi-t" cie Gurnpn. nbortl?.m
um natacho holandêB ai macio em guer-
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t Bnllclla
. Crsnelíro Mnnla Nn>'n
llrrnc" pira rmh'i'nnr i|in lllli" «111 HI»
ainlurcfir*n fn'líf»l'lflni d» lífllfla
rnm » nfnrmi'«íO da plraiorl» d» Ml-

MC
'í-iF

fl ¦

SggíK |í¥ >pv

Km II

1 Ji'llf V

l

•••••

ny, aonçnlveH ntiR ftO o Av. N.
fonRíifthanSi 6Q2.
r
çcies:
.Im.* r»i-Hf.«n Püri.r i-;v;rs..r, H"

fiiwd p
iteiti, ni}4* V|»

àÚimiiltltlt1 11

¦

1'

Não pode controlar a
própria voz P.) —

'.RnfiTV/ICA

f« Ekm§áMu
,maM?!*iM lifluláa
li»* tu it WI»?rf|»i * ,¥'¦' Wfí'.
n*WtMJ!«J Jpvv r^ m t<f (ll
í. ||!| lll li.'!-' :i> I' i i
Mu h
l"llf.
ii#.lií Wj i> I*
P
ii-, mu,um

I

ções, todo o centro milanês está
isolado por tropas alemãs. Entrementes, a B.B.C. informou
irromperam distúrbios em
que
"varias cidades da Itália Setentrional, onde a situação econômica e alimentar é particularmente seria. Diz mais a
difusora britânica que em Milão uma serie, de greves foi seguida de distúrbios, pelo que os
alemães detiveram conterias de
pessoas.
os opoSabe-se também que
"Fiat",
de
rarios da fábrica
Turim, iniciaram a greve que
originaram os vários distúrbios
ao seu recusar aumentar a produçâo, pois Imediatamente irromperam movimentos em Milão e Bergamo devido a falta
de carvão e de alimentos.
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Visita à Base Aérea do Galeão - 0 programa para o dia de hoje

—
De acordo com um nviso do ministro ( na grariuaçüo de terceiro sargento.
ria Marinha, o diretor do Pessoal da Indeferido, de acordo com o parece)
Armada promoveu no Quadro cio Pes- n." 221, de 1044, do Conselho do Alml1044.
soai Subalterno: a segundos sargentos: rantado. — Em 12 de dezembro de
Otaclllo Ribeiro da Cruz. — Pedo
Artur de Azevedo Costa e Jono Fernandes de Sousr.; a terceiro sargento: Rnl- Junta Superior do Recurso para— lnsEm
mundo Frnnclsco de Melo; a primeiras peca o de saúde. —• Indeferido.
classes José Cunha Correia Limn. José 13 de dezembro de 1044.
Lacerda.
Carneiro
Ernesto
Augusto
Agostinho rie Amorim. João Clriaco de
"Imiro Ellslo Montezuma, Jnlme — Pede convocação para o serviço atlS0l\r>,
— Em 27 de dezemXavier da Silva, Raimundo Pinto Lima. vo. — Indeferido.
Osvaldo Bnlei. Raul da Rocha BraFil c bro de 1044.
Augusto Rosalem. — Pede revisão
Elmlr de Oliveira.
de provas para o Quadro de Oficiais
OBTIVICttAM CURTI FICAAuxlllnres da Marinha. — Em face da
llOS DE HABILITAÇÃO
revisão feita pela Comissão Julgadora,
— Em 2 de janeiro
obtcnçfio de nada ha a deferir.
Fizeram
provas para
„
.
e foram de 1945.
de Habilitação
Certificados
Jcsí Rodrigues dos Santos. — Peda
aprovados: Cnrlo.s Juiio Guimarães GoSuJunta
de
saúde
pela
inspeção
nova
Aquimes, Alinio Nobre, Francisco de
— Indeferido. —
no, Lourival Francisco rie Sousn, João perlor de Recursos. 1B45.
de Janeiro de
Marques de Lima, Nelson Gomes da Em 3 Mariano
Alves de Azevedo. — PeCosta, Antônio de Oliveira CoFt;., Pede funtrenio Batista de Lima e Manuel Pe- dlndo —pagamento de gratificação
Em face do teor do sexto desção.
¦
dro dos Santos.
de 27
de
Fazenda,
Diretoria
da
pacho
ADMISSÃO F. DISPENSA
de dezembro de 1944, nada há para de1945.
—
Em 2 de Janeiro.de
DE DIARISTAS
ferir.
O ministro da Marinha autorizou a
REEXGAJADOS COM SOLDO DOBRADO
admissão dos seguintes extranumerarlos
diaristas: Sllvlno Rodrigues' Alves Bitreengajndos com vantagens de
Fcram'dobrado
tencourt, r-ra à Diretoria do Armae gratificações, ¦ os semento; Eurico da Silva Rnh".lho, para soldo
Felis Qulrla Diretoria de Navegação; Joaquim Je- guintes sargentos: Manuel José Alexanvemias, . cara o Hospital .Central ris no Romeu João da Costa,
Antônio
Dias,
Marinha; José Alves Br.rcelcs, para o riré dos Santos; Valdemar
Vicente Ferreira,
Instituto- Naval rie Biologia; e Aquiles Osvaldo Gasoarelo,
PorPereira Alvlm, para a Estação Radio- Adão de Melo Santos. Agostinho Corciúncula, Carlos Blaschi, Alulslo
telegrãflca da Marinha.
MaFerreira,
Plácido
— Foi dispensado o extranumerarlo deiro de Lucena,
Rosa,
diarista Mario Vianr., que servia na nuol Moreira ria Rocha, Gabriel
Santos,
Comissão de Torpedos, nor ter sido de- Aurino Costa, Mario José dos Alvos
de
Mnrttnho Euseblo Costa, Genes
signad-i parn outro lugar.
AntoMoura,
de
Pereira
Sá Francisco
MAIS Vni,i-\TARiOS TARA
nió Macedo Costn, José Cândido de FaA MARINHA
rias Severlno Luiz rie Oliveira, Orlando
rie Oliveira Veloso, Humberto Vieira de
Bandeira,
à
Prestaram
juramento
Azevedo, Leônidas
lago de
mais os seeuintes voluntários pnra a Andrade,
dr. Silva, Leopoldo
Marinha: Düton de Araulo Géis, Vnlter Francisco Marques
de MoFrancisco
Gcnçnlves ria Silva, Virgílio Joré Pe- Oervazonl, Severlno
Gomes de Oliveira. José
"dos
leira. Luiz Gonzp.En dn Silva, Lourival raís Florlsborto
Santos, Lourivnl Prado CorMascarenhns, Abimael Pereira rins San- Lonés
do Sales, Artos, Antônio Teixeira dos-Santos, Au- ••ela Astrlberto Rodrigues Francisco José
da Silva Cardim,
mando
SanRibeiro
Ellslo
Alexandrino,
gusto
Olímpio da Costa,
ches Sobrinho, Elvíro Góis. Furipedes de A"-euJo, Francisco Filho, Manuel BaJosé rie Santana, José Muniz Cordeiro, Francisco Nogueira José JardeUno da
LC'"-!v=l ria Silva Marroco*. Moisés Ma- tlnga dos Santos,
Bezerra da Silva.
nuel rios AHitos, Sim?.o Cursinn Bispo Lima e Domlcio
Brnflm, Wilson Cassiano da Hora e
DESIGNAÇÃO SEM EFEITO
Jcaquim Manso rie Azevedo.
ministro da Marinha resolveu torO
XO nrn. O COMANDANTE
efeito o ato designando o casem
nar
Pinto
NAVAT., DO XORTE
üitão-tenente. reformado, Antcnioda Arno Estado Maior
Precedente dr- Norte, encontra-se nes- pari servir
ta cnpí*al. o almirante Teohnido Gonraive» P"relrn. <-omünriante naval rio
VAO SERVIR POR TEMPO
Optem, à t.->-rie. o almirante
Norte.
INDETERMINADO
ern
esteve
Pereira
Teoholrl" Gonçalves
com um aviso do ministro
Marlria
ministro
acordo
o
De
c~m
c^nfe-eticla
tempo Innha. Mmlrante Arl"tMes r-ullhem, com da Marinha, vão servir pornavais: Annssuntos
cie
determinado cs fuzileiros
nven sim ercelpncia tratou
José
tm^ortfinte romando,
tonio Looes da Silveira. Agriolo
Lima e
Sobreira, Ralmunrio de Abreu
¦'»-B>-n>,«i»nr,''VTITS DA
Jorge da Silva Leite.

ir" Àmrhn prMiiir m*lw n» <•"
H,nerrnUmaiMn
¦« Al,,,'?('l,,u,'Bi1,Vr','llt*
afia nireioiU o» mnlnin OftPlH»i

Si

A»

no Hipodromo
ministro da Aeronáutica
q a^ço
.«
Mllao
**oferecido rpelo

WtÊÊ^M^

„...-,.i,,n,„ ,.., "epú'-l!ca cicipachou
n~. <-n"!iin'i\s nrt!'-")'"::
7:„-.,o«rin Èrr»sfo Carneiro Ribeiro.
'¦¦."¦'fita ne"r«J«íeí>n nnrn* rnnirnlr mntrimcifln. -"-- A-culvc-re. — Km 13 dd
de7.etr»^ro r\o iom.
Mlnmel Timnnri .Tunlnr. -- Solicltn
ieeonsirierncr'0 d"o despachei nue lhe nimntrlmnnnt permissão nara ront-nir
_ Armtlve-se. — Em 2d de denlo
1B44.
.
zemhrn de
— SoPedro Alr-:npdrl'in da Rilvn
n
cue
transHelta retlflr-iesn do derreti
feriu narn a r»rer--n rrmn-ieraria.
,\—,,lve-se. — Km 21 rie ri»?einbrn de
1044.
Carlos de Oliveira Vianr.. — Sollc-it.a exnerilçüo rie carta de maquinlstaexames
de
Independente
liiòtorlsta,
- Km 13
nbrltntorlns. — Arnnlve-.se.
_ Ficou respondendo pelo comando
major
1044.
o
de
rie dezembro
do 2.o Batalhão Ferroviário,
via_ Tsnnc Amnrnl Lima. — Solleltnndo
Valdemar Mllen. em virtude da
aa
Manuel
permissão para ntmtralr matrlmonl1». d*
tenente-coronel
cio
Bem
Arctllve-ae. — Km 23 rie novembro
.
Silva Selos.
. „, .
IBM.
_. Foi ricnllfçnclo riesla Diretoria, o
Francisco Pinheiro Cruz. - Pede
maior Carlos de Queiroz Falcno.
vetlflcnçlo rio decreto nue o transferiu
_. Foi designado o tcnrnte-cornn»l
cia Cunhn
nara a Rmerva de p-lm«l"a olaaií. rie
Herculano Antônio Purelra
1 '
A-niilve-se. - Km 21 cie rie::einbro
nara ebete da .1" Sub-SençAn ria
meslílM.
Sereno, ficando dlRpansado das 7,nmma« fuhooM o mnjnr Antônio
I'|í;TI''a,,'.S nKri" *''H ahak
hncb riu Silva.
PRTiO IMINIKTMO
_ Fle.nii
adido nn B. B, na 4.»
Pelo Hlulnr rlp pnela dn Marlnlij
agiiarilanrin iU'.'lfl''nc'io
rt
M ,
Pes»'» Hofrrum tlespnebnrins as b«biiI"I'» Pp,IP^lnalrto
teneilKt-enrnnel
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Certificados de habilitação — Admissão e dis— Mais voluntários — Petições
pensa de diaristas
despachadas — Outras notas

Rcallzanclo-se tio dia 1Ü do çarreii1»
às 16 horas, no Campo ce sao
Criatov&o, » solenidade dode JOramenlo
-l.a C asix Bunrieira da:, E. I. M.
sp ' com um cteiivo de 800 atiradofos,
T.r.os cie
de
Regional
a Inspetoria
dus
Guerra convida no.-, srs. diretores
col»tr'o<i desta capital e Niterói, presicientes dos CC. II. e o povo em Beem
ral n comparecer no cerlmon'al
apreço.
MOVIMENTAÇÃO NAS DIRETORIAS
Engenharia - Por diversos motivos,
Diretoria, os
nprcenl aram-se a esta
tenentes-coronéis
Ee-RUintês oficiais:
Armando
Jorge de Oliveira Tinoco. Kelvin Ra,i„« Pprestrelo. major
Ciro
tenente
e
1,
mos Bittencourt

w

a

Promoções no Corpo do Pessoai Subalterno da Armada
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NOTICIAS DA MARINHA

Kni rtailíiiadn n maior Mitonln
aninl-

- Caxambú
Verão
"iitiMi
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os alemães prenderam em

D-Aparecida Rocha de Castro e farmacêutico Casemiro Martins de Lima.
Foram designados para ter funçío no H. M. de Curitiba, o mensaFrancisco
lista dentista Mario João
Tomaszeck; no 20.o R. I. o mensalista dentista Edmundo Mario RoderJan, no 3.° R. I. o mensalista dentlsta Zimin de Magalhães; e na Fábrlca Presidente Vargas o mensaüsta dentista Antônio Tiburcio Ferreira.
Ensino — Foram concedidos quatro
dias de dispensa do serviço e permlssão para Ir a SSo Paulo, ao capitão
Hamilton Belford.
Foi designado auxiliar de instrutor do Colégio Militar, o 2." tePaulo Moreira da
nente da reserva
Silva.
Pelo ministro, foi concedida perdentro da
missão para vir ao Rio,
dispensa de serviço que lhe for concedida pelo comandante ria E. P. de
tenente Valdemtro
Fortaleza, ao 2.o
Abraão da Silva, da referida Escola.
Foram designados para Lompletarem a comissão examinadora de linguas do concurso de admissão a E. P.
de São Paulo, os seguintes ptntossOr
res do Colégio Militar; Inglês, tenente
Miragaya;
coronel Carlos
Caetano
Francês —¦ Jorge Duarte de Oliveira;
examlcomissão
constituírem
a
para
nadora de Ciências Naturais para o
concurso de admissão ii mesma Escoia, os professores também do Colégio
Militar: coronel Heitor Alberto Carlos
e major Arlone Brasil.

O general Araulo Fonseca, comandante do Colégio Militar, nomeou para
a verificação, do
dar parecer sobre
estabelecido Hino daquele
projeto
mento, de autoria do prof. Hernani
Bastos, a seguinte comissão: dr. Aleides da Fonseca e tenente-coronel Jaibas C. de Aragão.
O COMANDO DA 5.» R. M.
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Como o público se queixa e reclama

©^gPsÉÈSSS
O. R.

Diretos:

Terão leitores do DIÁRIO DE
já, que
NOTICIAS verificado,
ultrapassou o n.° 20.000 a seriaçao das pequenas notas redacio"Quelnais divulgadas na secçáo
xas e Reclamações".
Essa ordem numérica nao se
nas
iniciou
primeiras ediQões
deste jornal, e, sim, em abril
de 1938, portanto há menos de
sete anos, ou seja precisamente há seis anos e oito meses.
O total atingido pelos ligeie críticas permite
ros apelos
a cada número do
atribuir-se
DIÁRIO a publicação de uma
media de 10 notas que, ordinarlamente, ocupam, no total, o espaço de uma coluna, ou mais,
de nossa íolha.
acentuar que
licito
Seja-ncs
não
consome,
essa publlcaçâta
apenas a aludida quota de espaço, mas requer uma soma de
cuidados e diligencias que muito
íhe acresce o mérito e, sem dúvida, robustece a autoridade das
queixas e das reclamações dirígidas as mais diversas entidades públicas e privadas.
A notável quantidade das solicitações de providencias trazida a este jornal é, inegavelmente, um Indicio da popularidade
do DIÁRIO DE NOTICIAS, da
simpatia e apreço que granjeou
sociais,
classes
nas diferentes
da certeza comum da extensão
e profundidade quo a matéria
aqui divulgada efetivamente alcança.
Correspondemos a essa pre-

Dantas

PARA
TODOS
Pluto
Divisão exata
Trens pelo radio.
Os cabelos

m

mí

m

V fã
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— A Terra figura entre
os planetas menores mais próPLUTO
xlmos do Sol. como Mercúrio,
O grupo cios
¦Venus e Marte.
Júplanetas maiores compreende
e Urano.
piter, Netuno, Saturno1930,
o dr.
A 13 de março de
Slipher, diretor do Observatório
Lcwell, do Arizona, anunciou a
descoberta de mais um planeta,
.que tomou o nome de Pluto e
que deu origem a um novo grupo na classificação dos planetas.
A existência desse planeta já fora
sugerida por outros astrônomos
americanos, nos princípios do séoulo XX — especialmente o profeszor Percival Lowell, cujos càlculos levaram à descoberta de
Pluto. Esta denominação foi escolhida por ser Pluto o deus mu
tológico das trevas — já que o
se encontra nas mais
planeta
longínquas zonas do sistema solar — e também com o intuito
de reunir nas duas primeiras letrás, as iniciais de Percival Lowell. Acredita-se que o volume
de Pluto seja igual ao da Terra.
Atribue-se-lhe um diâmetro que
oscila entre seis e doze qutlàme.
de Pluto ao
tros.
A distancia
Sal è de 5.900 milhões de quitorneiros, com uma variação de
de quilômetros,
milhões
três
da
aproximadamente, em vista
excentricidade da órbita do pianeta, que è uma elipse mais
alongada do que a de qualquer
outro corpo celeste.

eom
nlguma freqüência,
«lá está ocorrendo,
pessoas que viajam em bondes e flnibus, prlncl«• pnspnlmor.te em ônibus, deixarem de pngur "chauf¦ agem por falta de troco nn» mãos de
íours" s troendores.
Se é verdade que as empresas desses veículos
de trnnsporte coletivo' estão contribuindo pura a
escassez do moeda dlvislonnrla, vendendo os nlquels que arrecadam, então ama pequenina frnçdo do lucro tn'vez comece a perder-se com aqueSe não é verdade, assiste-lhes a
ias omissões.
OUlpa, de qualquer iiunlu, pelo desprezo que obstiao
emprego dos passes, tão
nadamento votam
úteis em qualquer época e preciosos nas atuais
circunstancias.
HA três meses, os Jornais de Sfto Faulo notlciavam ns atividades, junto ao Sindicato dns Kmpresas de ônibus daquela capital, <o representnnte de certa organização que pretendia emitir passe único para os rtnlbus daqui c dc lá. Qunse que
so trata JA de uma nova moeda do curso nos dois
maiores centros urbanos do pais, s que talvez tenda
a ser perigoso. O fato é que, até ngora, não temos nem o pus.se único pura o Rio e São Paulo,
nem o pnsso único para o Rio somente, nem passes de cada empresa.
Para algumas linhas podiam ser adquiridos os
com alguma redução.
bilhetes, dé passagem até
Agora essa. vantagem nilo mais existe em todas
aquelas, e lnl nté companhias que formulam cxlgenclus curiosas, como só vender passes «le Gr$
n,(!() u quem comprar também os do Cr$ 0,80.
Provavelmente n única solução estará em <[iio
so tornem constantes os casos de passageiros que
saltam «los carros sem mula' pagar porque lhes
faltam níqueis e troco, e então Isso comece a slgnlflcar um prejuízo, certamente evltavel com a
omissão do passe único, ju outorgado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

PELO RADIO... — O
"Evening News", de LonTRENS
dres, anunciou que brevemente
os trens expressos de luxo das
britânicas
ferrovias
principais
serão controlados
pelo radio, o
que lhes permitirá afrontar os
nevoeiros e o mau tempo *em
diminuir a velocidade. Para isso
atividade o cientistas
estão em
da Grã Bretanha, quer aperfeicoando os métodos de direção
dos trens pelo radio, quer ensí.
nando aos maquintstas a se manterem, em comunicação constante
com o sinaleiro. As primeiras exrealizadas,
periendas já foram
Esses trens serão
com êxito.
equipados com um aparelho especial de aquecimento elétrico,
afim de dissolver o gelo que se
acumula
eni certos pontos da
linha ferroviária.

Depoimento de um jornalista que conheceu pessoalmente o
vice-xxíuehrer" alemão

CABELOS — Os Cálculos
sobre o crescimento do cabelo têm susciy.do divergências
entre os estudiosos. A determi.
nação mais exata, ao que parece, revela
que o cabelo cresce
quinze centímetros anualmente.

Noticias do Ministério
da Agricultura
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O ministro da Agricultura, considerando
ria estar
ainda cm funcionamento a
Caixa
de Crédito Coopcrallvlsta, criada
pelo decreto-lei 5.893. de lõ de outubro
d 1943, necessário se torna o depósito
bancário da; importo ncins
provenientes
1 de multas aos Infratores o da venda do
biercadorlas e materiais apreendidos a m«*
tratores, que formnrfto o fundo de fome»
to ao cooperativlumo, resolve: l.o — Pica
o Sei vivo de Economia Rural autorizado
a depositar no Banco do Brasil, em conta
especial para o Fundo de Fomento ao Üo»pgratlvlsmo u« Importância* recrtilila.i «lut,
na forma ilu deci-eto-íel 5.603. destinamso A mia formação. 2.o — Logo que a
Caixa de Crédito Cooperativo Inicie ai
suas operuções o Serviço de Economia Ruimediatamente para ela
ral transferirá
tedo o saldo existente na dita conta, da
«mal nao poderá ser retirada qualqupr Importando r sob qualquer pretexto; 3.o —
As agencias do Serviço de Economia Rurál c os orgftoa estaduais com delegíçRo
rie poderei) remeterão para a conta abbrtb
nn Pio dn Janeiro todas as Importâncias
qiifi forem reeebidns nos respectivos Estados pnra o Fundo de Fomento no Cooperatlvlsmo.
Depois ria conferência que manteve
eom o embaixador Batista Lupardo, o
lndustrlnl Serafino Fllleppn I.eto, e o
engenheiro Minore Drumnnd,
o rolnlstro da Agricultura organizou uma
eoml.vâo para completar os estudos Indlcatlvos do local para a Inslalacfto da
"Cidade ria La", nn Elo Cirande do
Biil. E*"i> comissão ficou ronsllulda dos
rrs, Fllleppo I.eln, Ãlmorí Driimoiitl, e
lilliooln nnrrnlho, oste nltlmn, presi«lenta ria CooperaiIva Central riu I.An,
mm iserit» t*m Fit,-ta AIpííív , O lítilísr
ri* Aitrlnulliirn Incumbiu n enuiuilieU
rn Diiininnrt, pnsln d ma illi|i'ii|i'íin
piOn (inverno r-nicho, fa colhei' niul,«
*'"iins clarins nn Mil mini melhor «lerMo flnnl.
Picou niBp'iiilii niirn in
pr irielrn* illfi* ri" fevincliii piVixlino 11

pi meirii reiinHa iin p'ijii.i riiiii'*i1ii,
nim In e«lnrA ilu nn«nn riu* nnvns ela.
m*-iiin« tranlilnit p*lo ii*|irn«i'iiUniii «In
jo-vrrnn »siii'lin.
f> *r, Ainilnnii) fluiu* nnmiinlnmi iln»
fa «o* ref»rlfl»« «fiilWM 'iu* fornm
nliliniir|»» m« nr.ivhteilPlM, nn MlnlUn»
riu riu fnnnn», l"»m n flnaivlMiienin
íl* I», Ko n»\<imym\\* aguardado |i»>
erlaMnrei «Binei, asm mp»l o *o
ifli
nnvn facriiti A* rl»n.|/M»i;»n fa* l*t, A

mimiçio»». lii(»(m«>
nmilidw fori)»B*ii ipia
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LONDRE», 8 (Por T.ouls I.ochner, da "Associated
Press") —
Contrariamente
á
opinião
que
vejo cuimi universalmente aceita
na América
du
Norte, Rudolf
Hess velo para a Inglaterra numa
'missão humanitária", bem á sua
moda, sem o conhecimento nem
a aprovação de Hitler.
Essa revelação chegou até mim
através de fontes altamente cat.egorizadas do próprio
governo
britânico.
. O exame comparado dos dados
disponíveis que
acham
em
se
•.Vhitehall com as
provas circunstanciais de que dispunham os correspondentes norte-umericanos na
Alem.anha, na ocasião
em
que
Hess fugiu', mostram claramente
que o antigo .secretario de Hitler
* o seu ulterlo" substituto foi
Inspirado e apoiado pelo prolestor Karl von Haushofer, um exi,-leiií«.- entendido <-;n matéria •'<"Géo-Polltlca, e por Wllly Messerselimitt, o construtor cios mellioips aviões de combate nlemães.
Os meus esforços para me avls.
tar com Hess — que eu conhecia
tão bem na Alemanha — fracassaram, sob o pretexto de que "o
capítulo Hess está encerrado", e
porque as autoridades me disseram que provavelmente ele não
'eu
me diria nada de coerente, se

conseguisse entrevistá-lo.
Fui Informado de que Hess dis'
põe de umh. certa liberdade de
bem
movimentos, naturalmente
vigiado, e pode gozar seus pedaços do ar livre. Está sendo tratado como prisioneiro de guerra dn
alta patente, recebe nuas rações
a*
razoavelmente boas, e recebe
visitas dos representante* da le.
gaçfto da Suíça, aos quais poda
transmitir suas queixas, reclamai
ções o podidos.
Correu a boato de que linviii
suin viam
num jjiin!..". qtialquo!
tio PiiIh do Guies., iiiiih eHHn notlclii iiAii leiu liunlillilili 1'iiiiili'(IIükd, uni
miiofto, nem
Indicio
i|iiii|i|uit iIuh circulou llflCllllH,
Du pilinelrii vi'/. l|iiu nedl un
«VíiiilitUriii
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HÁ UM ANO
Com o Inicio de um novo ano e os anseios
universais de felicidade, voltam os aposentados e
os reformados a Insistir nos seus apelos aq governo, no sentido de ser atenuada a situação dlficll em que se encontram.
Tem o DIÁRIO DE NOTICIAS, por Intermédio
do qual tais apelos são formulados. Insistido reiteradnmente no assunto, desde quando,
passados
de
resolvê-lo,
alguns meses da promessa feita
«lemorn.
começou a parecer Injustificável essa
Infelizmente para os inativos, todas ns ponderaçOes articuladas nestas colunas, como nas de outros órgãos da Imprensa, não tiveram o dom de
provocar, quando não o ato de justiça pleiteado,
ao menos uma palavra do resposta.
No ontanto, não se trntn de uma
pretensão
absurda, de uma solicitação impertinente. Ao contrnrio: havendo sido considerada a situação criada
para os servidores do Estado, civis e militares,
assim como para o pessoal das autarquias, pelo senslvel cncnreelmento do custo da vida, era natuml que o Estado, cujas preocupações, no assunto,
atingiram as próprias empresas particulares, não
deixasse A margem «Ias providencias protetoras
os civis c os militares transferidos para a lnatlvldade.
Demais, não ignoram os poderes públicos a
oxlgiiidndo da maior parte dessns aposentadorias
e reformas — o que estA sujeitando antigos seryldores da nação a um amargo período de prlvuções e vexames.
De quando em ve/., surgidos não sabemos de
onde, correm rumores de que se acha em elaboração, quando não concluído, u esperndo decreto.
Mas hii um ano se prolonga essa espectatlva,
com conseqüências multo fuceis de avaliar.
O começo «Io ano enseja novas esperanças,
chega.
traduzidas na correspondência que nos
Por que não dar-lhes realidade ?

Rudolf Hess foi à Inglaterra em "missão
humanitária" ou como agente de Hitler ?

iS

Hs

ra com
que, invariavelmente
procedemos, Inserindo as contestações, os registros de atendimento dos apelos formulados,
qualquer reação que nos é comunicada,
enfim.
"Há
departamentos e serviços
que sistematicamente não se manifestam sobre as queixas que
endereçadas, enquanlhes são
to outros só o fazem quando
podem oferecer uma contestação
formal aos argumentos invocados, muitas vezes de natureza
doutrinaria e, portanto, suscetlveís de mais de uma interpretação. O que importa, porem, á
que, mesmo sem confessar publicamente o erro, a maioria —
se não todos — emende a mão
e atenda ao reclamo do Interesse público.
A verificação de uma etapa
no curso de simples secçáo jornalística não é, aparentemente,
motivo de qualquer relevo fpra
do circulo redaclonal. Só aparentemente, porem, visto como,
no caso da secçáo de "Queixas
e Reclamações", há ensejo para as considerações que ai ficaram, com a esperança do quo
sejam cada vez menores as causas que levam o povo a quelxar-se e a reclamar, e a solene
certeza de que permanecemos
dispostos a dar guarida, quanto
possível, aos desejos populares,
selecionando-os em proveito da
e,
divulgação
oportuna
mais
bem assim, da Identificação da
procedência.

à
secçüo
ferencia imprimindo
um sentido de ordem que permito facilidades de, controle e,
também, um escrúpulo quo coninserções a certos'
as
diciona
/requisitos e cautelas.
Multas injustiças, voluntárias
e involuntárias, terão sido sanadas; muitas omissões terão sido
preenchidas; muitos abusos temuitos
rão cessado;
pequenos
benefícios terão sido prestados
a um grupo social ou à populasituações
multas
ção, mesmo;
terão sido corrigidas — tudo por
efeito do poder, peculiar à imprensa, de emprestar ressonancia à voz, não raro tão modesta,
dos que so queixam, pleiteiam
ou reclamam.
o papel dessa
Muitas vezes
tem sido
não
tribuna popular
compreendido
por aqueles que
- mais
acatá-la. Endeveriam
quanto varias autoridades reconhecem o próprio dever de ouvir e dispensar atenção aos reciamos dos indivíduos, outras os
consideram simples impertinencias, Não lhes ocorre lembrar
o seu dever precipuo, como dopositarios do poder do Estado,
em face daquelas manifestações
dc parcelas da coletividade.
Out?as vezes, aqueles a quem
se dirigem as queixas pretendom que o jornal não as divulguem sem a previa e absoluta
certeza da veracidade, realizando investigações que fogem ás
nossas atribuições e posslbllidades. E isso não obstante a lisu-

FALTA DE TROCO NOS ÔNIBUS

EXATA — A dlflOUldade de dividir em partes
DIV,ISAO
Iguais uma torta, um pastel, etc ,
acaba de ser resolvida por uma
Invenção de Morris Leve, de Los
Angeles : um aparelho de lãmlnas de metal que se ajusta períeltamente ao objeto que se vai
cortar e Indica com exatidão as
linhas em que se deve efetuar o
corte. Um alfinete prende-se ao
centro da torta, por exemplo, e
as diversas divisões marcam as
distancias Iguais que sorfio separadas em fatias.
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norte-americanos que
pondentes
se achavam na Alemenha por ocaslfto da fuga de Hess.
O alto funcionário a quem eu
falava retrucou:
— "Que provas sao essas ?"
Uma vez que, naquela ocasião,
a censura alemã me impediu de
noticiar os dados comprobatoríos
que eu havia colhido, aqui e acolá, vou apresenta-los agora, num
estudo tão sucinto e completo da
situação quanto é possível.
A convicção de que Hitler nada
teve que ver com a-fuga de Rodolf Hess é baseada nas seguintes
considerações :
sempre
Primeira : — Hltler
deu grande valor às vidas de seus
auxillares Imediatos, e não' permitlrla a Hess um vôo solitário.
um
Pelo menos, levaria consigo
segundo piloto.

zam
KUNM1NG, 6 de janeiro (Retardado) — (A. P.) — O general
Chennault, comandante da 14.»
Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, na China, revelou
que os japoneses estão usando
determlnndo tipo de bomba voadnra para suas defesos aéreas no
Chlndwln, acrescentando, contudo, que não poderia determinar
se ossos "rnbot.i" estavam sendo

lançados dn aviões e da terra,
Afirmou mnis o general Chon«
nnull, quo nté agora o InlmlfTO
não obteve grande huoohho "o saIlentamoH que umn vnz que suas
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Segunda: — Re ílitler nâo tivesse sido
tomado (le surpresa
não teria permitido a noticia de
Hess estava sujeito a freque
mentais.
quentes
perturbações
Ainda poucos dias antes, a 1 de
maio ,Hitler havia outorgado condecorações do Alto Mérito a Hess,
a Messersohmidt, e a Ferdinand
construtor de carros de
Fusolt,
assalto militares, numa cerimonia
realizaria em Augsburg. Nem Hi"
sujeitler nem Goebbels iriam
tar-se a um comentário sussurrado, mais ou menos nestes termos:
do
"Se o Segundo
Homem
Reich está mentalmente alterado
há tanto tempo, e nós nâo sabiamos, que é que poderá estar nenntecendo aos homens mais elevados
do que ele?"
Terceira: »— O modo pelo qunl
tratou ilo caso Hess,'do
Hitler
liuntu de vista do Partido Nazista,
mostra que o seu eventual substitulo atuou sem o seu conhecimento e sem a sua aprvaoçao. O
que Hitler fez foi mandar riscar
o nome de Rudolf Hess dos arquivos e registros do Partido, proibindo desde então, a citação de
seu nome na imprensa e no radio.
Isso só se fez, anteriormente, a
Ernst Ruehni, depois rio notório
"purgamento" de junho rie li):M..
Nesse ponto de minha explanação, o mesmo alto funcionário do
Ministério de Informações conoorriou em dizer:
— "As si.as deduções são ahsolutamento certas. De tudo o que
Hess revelou, o nosso governo tirou a convicção firme de que o
vice-"fuehrer" veio para cá, sem
a aprovação e sem o conheelmondemais
as
to do Hltler. Tndns
conjecturas sobre o assunto estão afastadas".
Depois disso, o mesmo portavo/, telefonou puni. Whltohiill o paii. j, "Forplgll Offloe".
Jl.iHH nompi'0 fui ooiiHlilnni(li) na
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Em pleno desci ^.nienPortos da Itália ata- GOLPES PE VISTA
to a batalha (ias
cados por aviões hs duas ofensivas de Von Rundstedt
Filipinas
LONDRES, 8 — (GEORGE GJtKTTON — Kxciuslvü «l«i JHAKIO
brasileiros
DK NOTICIAS.) — O cenário da luta na frente ocidental tem apredesfecharam suas duas ofensivas
sentado, desde que os alemães
a
conjugadas de inverno, um duplo aapecto. Nas Ardennes, vemos
"Wehrmacht" retornar à luta defensiva, depois de um êxito temO saliente
porario, conseguido, sobretudo, graças ao fator surpresa.
nazista, interposto nos territórios belga e luxem burguês diminue
Mais ao
progressivamente, com grande prejuízo para os aloniaes.
sul, a segunda ofensiva de Rundstedt ainda está em progresso,
obtendo os alemães vantagens que, como as primeiras, serão tambem precárias. Em suma, são temporários ambos os avanços germânicos, residindo a diferença entre eles no fato de um estar em
continua na
processo de desagregação, ao passo que o outro ainda,
fase do desenvolvimento. Strasbtirg está direta e perigosamente
ameaçada pelo sul, enquanto, nas Ardennes, estão sendo isoladas
as divisões alemãs que se aventuraram em direção ao Mosa. No
Exérque se refere ao conjunto das forças aliadas, ao Sul, o Sétimo
cito de Patch tem rfido obrigado a pequenos recuos sucessivos; mais
ao norte, contudo, os exércitos anglo-americanos, sob o comando do
marechal Montgomery, seccionam as artérias por onde poderiam as
forças Inimigas, âmeHyadàs de cerco, receber reforços e abastecimentos, e desbaratam, paulatinamente, os bolsões nazistas. As úlllmus noticias da frente de combate indicam que as vanguardas britànlcas de Montgomery e as do general americano Hodges, comandante do Primeiro Exército dos Estados Unidos — agora sob a direção imediata do marechal inglês — efetuaram junção com as trosenpas do Terceiro Exército do general Patton, que avançam em
tido contrario, cortando a principal e maior via de abastecimento
inimiga, ou seja a estrada que vai de Saint Vith a Laroche, no
sentido leste-oeste. Essa noticia, caso venha a ser confirmada, vale
como uni grande desastre para Rundstedt. Seria, na verdade, a
indicação de que a "Wehrmacht" se aproxima do ponto critico.

Navios alemães atingidos pelas bombas da
F. A. B. em Savona e
San Remo
ROMA, 8 (A. P.J — A esquadrilha
brasileira, voando eom
outras formações aliadas, bombardeou portos da costa ocidental, danificando um navlo-tanque de 550 pés no porto de Savona e atingindo com as suas
bombas um navio de 15U pés,
quo oo alemães — ao quo parece — se preparavam
para
afundar na entrada
do porto
de San Remo, na Rlvicra, afim
de b'oqueá-lo.
Os aviões da F.A.B. também
ico n^atiraram bombas entre cinco
vios que se encontravam no I ionenl «,
Por
que seco de Sestre
perto de Gênova.
Entre as formações aliadas,
de que fazia parte a esquadrllha do Brasil, figuravam "Thunderbolts" americanos e •Klttyhawks" e "Spitfires" da R.A.F.
e da força aérea sul-africana.

* * *

ROMA, 8 (De Keynolds Packard, correspondente da "Uni— Num avanço
ted Press")
lento através do terreno coberto de neve, as tropas britanicas e canadenses do 8." Exército alcançaram hoje o rio Reno, no extremo sudeste do laCuinctcchiu,
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companhias alemãs nesse setor.
Durante 10 horas de luta, uma
tempestade de neve, que cobriu
o terreno de uma capa de 20
as
centímetros
de espessura,
tropas aliadas tomaram' pri.sioneiros 600 alemães e apresaram
grande quantidade de abastecimentos. Nos últimos quatro dias
foram limpos de Inimigos 80
quilômetros quadrados da zona
compreendida entre Ravenna e
Comacchio.
do 5.» Exército,
Na frente
também coberta por um lençol
de neve, de vários centímetros
de grossura, a atividade bélica
esteve limitada a escaramuças
de patrulhas e freqüentes duelos de artilharia e morteiros.
Durante o fim de semana as
tropas aliadas tiveram que utilizar sapatos próprios para a
neve, esquis e uniformes branCOS.

Diminuiu o canho-

COM A F.S.B. NA ITÁLIA,
7 (De Henry Bagley, da "Assoclated Press") — O pesado canhonelo nazista contra o setor
brasileiro diminuiu com a tempestade de neve que varreu as
montanhas da frente de Bolo-1
nha, mas os soldados brasileiros esperam que o bombardeio
seja reiniciado quando melhorarem as condições de vlsibilidade.
O fogo da artilharia, mais
desde o
ou menos esporádico
Natal, não tem sido seguido por
tentativas germânicas de conquistar terreno, embora algurm
oficiais tenham esperado tentatlvas Infrutíferas do Eixo no
vale Serchlo. Èm vez disso os
em
se
satisfizeram
alemães
manter suas poderosas posições
ao
nesta
região,
defensivas
mesmo tempo que atacam objetivos brasileiros ligeiramente ãretaguarda com a artilharia.
Em dois meses, desde que os
brasileiros foram destacados para a frente de Bolonha, não se
nenhuma
alteração
verificou
Importante na frente de batalha, embora varias localidades
tém sido perdidas e recapturadas por ambos os lados.
Os brasileiros já estão se habltuando à. neve em suas posições nas montanhas, e não
ficaram multo perturbados com
a tempestade de neve de hoje,
embora esta naturalmente tenha entorpecido as comunicações e reduziram as observações
A
mínima.
a uma distancia
maior I a dos motoristas já
aprendeu a c o loca r correnl.tirt «in HtuiN Vttlüulos tt «a. tomar
todas precauções nas estradas
escorregadias, de modo que os
acidentes tém sido reduzidos ao
mínimo. A tempestade fez crêsalgumas polegadas o
de
cer
lençol de neve no longo da frente de batalha.

As Repúblicas americanas, com a exclusão dá
Argentina, realizarão uma conferência em
meados de fevereiro
WASHINGTON, 8 (De WUliain
Lantier, cia "United Fress") —
Ustado
O Departamento de
anunviou está noite que as re"que
copúblicas americanas,
laboram na esforço bélico" —
Argentina
com a exclusão da
— realizarão uma conferência
em meados de fevereiro, paru
estudar os problemas da guerra
e do apôs guerra.
O lugar dessa conferência, a
data exata de sua realização e o
o programa a ser adotado alndeterminados.
da não foram
reunião
Presume-se que essa
se dará na Cidade do México.
A informação íol dada poucas
horas depois que a União Pa-

Desembarque em
Fukien
CHUNGKING, 8 (A, P.) — O
Alto Comando chinês anunciou
que forças japonesas desembarcaram nas costas nordestes da
província de Fukien numa o)ieração preparatória para impedir
qualquer'tentativa por parte dos
americanos de se estabeleceram
em território asiático,
Esses desembarques japoneses
efetuaram-se em 26 de dezembro último e, apôs avançarem
pelo interior, ocuparam a cklade de Siapu, a cerca de 70 milhas a nordeste de Eooclnv, em
poder dos japoneses.

BOMBARDEADAS AS COMUNICAÇÕES
GERMÂNICAS NA ÁUSTRIA
O ataque foi efetuado por meio de instrumentos
de precisão devido ao mau tempo
-BxércUn, deixando duaji
Apare
P.)
ROMA, 8 (U. P.)
lhos "Liberators" da 15." For"Fortalezas
Voadoça Aorea o
ras" bombardearam comunicaçíiea em Dinz, Ai.strla, 1(10 qulliVnetros a neste do Viena, silundu mm linhas principal» de
»

noite

dII

ponteã
soml-dostruldns na linha ferroviária do nordeste da Itália >\
Iugoslávia.
Por sua vez, aparelhos "Tliun.
derbolts" cortaram a entrada do
Pasmo do Bronner nm tréH ii.'garos, no norte de Veronn,
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O mais violento ataqm

estudar os proMeiinas
a guerra e
guerra

neio nazista

Muijlnh

SAN FRANCISCO, 8 (A. P.)
O radio de Tokio anuncia qu»
uma divisão americana invadiu
a baía de Lingayan, ao norte d«
Manilla, na iiha de Liuzón:
"As forças inimigas que Inde
LJngayaa
vadiram a baia
suo calculadas numa divisão",
A noticia, que sugere qua *,
hatalha das Filipinas está ç,ra
pleno desenvolvimento, vem era
seguimento aos informes do ini«
mlgo, nos últimos dias, de qu»
450 transportes americanos eotavam se movimentando para 4
Ilha de Luzón, acompanhadoi
por 70 vasos de guerra, que du.
rante doia dias mantiveram um
duelo com as baterias de costa.
de Lu'zón.

E' fácil calcular a necessidade premente de os alemães explorar,
o máximo possível, os êxitos que vêem conseguindo na região de
Strasbourg. E' que urge desfazer de qualquer maneira, o perigo
compreque se esboça nas Ardennes. Por outro lado, é facilmente
ensivel o interesse aliado em destruir, quanto antes, o saliente nazista na Bélgica, para, logo a seguir, voltar suas forças contra a
crescente ameaça na Alsacia. Os exércitos antagônicos realizam
uma corrida contra o tempo. E, de um modo geral, o tempo favorece os aliados. A derrota de Rundstedt nas Ardennes parece, ao
Montgomery,
que tudo Indica, não poder tardar. O próprio marechal"batalha
ainda
em declarações à. imprensa, acaba de acentuar que a
não está definitivamente ganha, mas as forças de Rundstedt estão
sendo expulsas". O total de baixas infligidas ao inimigo é grande,
e sua capacidade dé resistência esgota no om crescendo que não há
de demorar a atingir o auge. Assim, não é excessivo otimismo prever que o aniquilamento da primeira ofensiva inimiga se concretize
a tempo de so evitar que a sua segunda acometida obtenha vantada
gens substanciais. Um outro elemento, que assegura a certeza
vitoria aliada na presente batalha e que, não obstante universalmente reconhecido, deve ser acentuado, é a superioridade dos aliados no ar. A "Luftwnffe" emprègourse a fundo no Inicio da ofensiva, visando preparar o caminho para as tropas terrestres da
"Wehrmacht". Na fase atual, entretanto, dá mostras de' uma rlehilidade que é realmente animadora para os exércitos anglo-americanos. Essa, fraqueza da arma aérea alemã atua a nosso favor, quer
possibilitando o desbaratamento de pontas de. lança já paralisadas,
quer dificultando um grande avanço em profundidade, na Alsacia.
Não importa, ou melhor, não constltue motivo para inquietaçSo o
êxito inicial germânico, desde que se tenha em vista que o desequilibrio de forças fará, por fim, ressaltar a superioridade aliada em
todos os sentidos.-De resto, será, interessante lembrar, como o fez
Montgomery, as paliÜÜvras de Rundstedt. quando este desencadeou a
sua recente ofensiva. Com efeito, afirmou o marechal do Reich, em
"o último
ordem do dia aos seus comandados, que aquele seria
grande esforço a tentar para vencer a guerra", e que tudo dependia desse
esforço derradeiro. E se, icomo vemos, esse Último esforço não está
colhendo os frutos pretendidos, podemos concluir, com segurança,
que são bem diminutos as possibilidades de êxitos militares alemães
capnzes de afetar seriamente o curso da guerra.

Avanço lento

gü

Tokio anuncia que uma
divisão americana invadiu a baía qe.Lingayan,
ao norte de Manilla
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decisão
namericana adiou sua
sobre o pedido cia Argentina.
apresentada
A moção
pela
Junta. Diretora expressou que a
fi
sem
conferenc'a,
próxima
permipresença da Argentina,
tlrá que as demais Repúblicas
considerem o pedido tio Gqverdata
no de Buenos A'res em
posterior.
as
nações
E' possível que
discutir
americanas, depois de
novamente o pedido na próxima
dcconferência pánamerlcana,
ti
cklam convidar a Ai", ntlna
apresentar seus pontes de vista.
Anunciou-se que a Junta Dlretora da União Panamericana
e o Departamento de Estado deconfirmação
ram a primeira
oficial de que os paises ameria
canos pensam reunir-se sem
O Departamento de
Argentina.
a
Estado indica que se chegou
um
acordo sobre a convenien"cemo
resulcia da conferência,
tado da troca de pontes de visinteressata, entre as nações
das".
O Governo dos Estados Uni—
tempo
há
dos considera
diz o comunicado — que existe a necessidade de tal confecom
renda, e que esperá-la
confiança servirá como contribulçáo para que as repúblicas
americanas constam seus objetlvos comuns de guerra".

Comunicado oficial
WASHINGTON, 8 (A, P.) —
E' o seguinte o texto da nota
oficial da União Panamericana
subre a reunião de hoje:
— "A Junta Diretora da UniiS
Panamericana, em reunião hoje
realizada, resolveu que, diante
do fato das Nações Unidas e
Associadas terem concordado em
realizar entre si uma reunião,
com o fim de discutir os pi'obletnas atuais e do apóssgunremergência,
ra, de caráter dc
será preferível não se tomar de
momento qualquer resolução em
relação ft. proposta da Itepública Argentina pnra uma Reunião
dos
Ministros do
do Consulta
Relações Exteriores.

"Nu Conferência acima menclonaüa asrú iladn oportunidade

11 ow riq/rtiMcniiiniHs iliii; Repílbll"
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L/EYTE, 8 tDe William Wilson, correspondente da Unite4
Press) — Os aparelhos de bom»
bardeio e caças estadunidenao»
efetuaram hoje o mais vlol6nt«>
ataque aéreo contra Luzon, onde destruíram 26 aeroplanos japoneses que se encontram «xn
terra e bombardearam 03 dupósitos de abastecimentos, poates e as ferrovias que unem a
centro de Luzon com a parte
norte.
Os aviões estadunidenses opolivremente
raram .quase
que
pois, apenas ti aviões inimigos
levantaram vôo para tentar im.
violentíssimo ataquu.
o
pedir
Dois desses aparelhos foram der»
rubados, enquanto os nort.e-a*n«»
ricanos perderam 3 aparelho»,todos eles derrubados pelas ba»
terias anti-aereas japonesas. Es»
ta operação toi precedida d»
outra à noite.
Nas demais frentes deste tea».
tro de- guerra nào houve no- ,
vidades, salvo que
as
forçai,
norte-americanas na Nova Bratanha, ilhas Salomão
e Nova,
Guiné Britânica foram substituidas por tropas australianas»

A 90 milhas de
Manilla
DE
MAC
ARTHUíT
Q. G.
NAS FILIPINAS, 8 (A. P.) —
Anuncia-se que as forças nortoamericanas já se encontram &
90 milhas de Manilla mas o*
comunicados do exército e da
marinha dos Estados Unidos não
apoiam as afirmações japonesa*
de que os americanos estejam
preparando umn invasão imediata contra
a ilha de Luzon, o,
maior das Filipinas.
O comunicado do comando aliado anuncia que as forças nort««
americanas avançaram lõ aii»
lhas ao longo das costas ocidentais da ilha de Mindoro e capturaram Palaun, a 30 milhais
de' Luzon e a 90 milhas de Mav
nilla.
Acrescenta o mesmo comunl»
cado que prosseguem os bombárdéios aéreos contra as insfalações inimigas
em
Luzon,
dessas
operaçõea
participando
aviões norte-americanos com base em porta-aviões.
Por sua vez, o-almirante Chester Nimil/. anunciou o ataqi.»
invado
a
efeito
sábado por
aviões americanos contra os B9»
ródrojnos de Clark e Nicho!»,
Embora os primeiros relatórios
sejaiu Incompletos, sabe-se qu.)
foram destruídos 27 aviões japoneses, 8- em combates *erpo«
o 19 na terra. Também foram
destruídos 18 aviões inimigos.

Nimitz nas Filipinas
PEAB.L HARBOR, 8 (A. P.)
— Anuncia-se que o almiran=
te Chester Nimitz,
comanüaa*
te
seçrulU
Naval do Pacifico,
para as Filipinas por via aeraa,
para seu terceiro encontro com
o general MacArthur.^com quem
discutiu vários assuntos de Interesse estratégico relacionado
com a guerra contra o Japí.o .
O encontro anterior n esr*.
o:-: dois altos chefes norte-amtsrlcanos, verlflcou-se em a^sts
Ma«>
do ano passado, quando
Hiuboí,
Arthur velu a Pearl
por ocasião da visita do prrslciente .Roosevelt. Em sua aluei
visita às Filipinas, o almlrant*
Nlmlt,7, foi acompanhado
P"10
cóntra-almlrante Forrest Sherman, sevt chefe de Estado Maior,
e pelo comandante H. A. Lu»
mar, seu ajudante de ordens.
General
Chegado ao Quartel
de MacArthur, o almirante Nl»
uma
mltz fez Imediatamente
visita de cortesia ao presldsnte provisório das Filipinas, s*.
Sérgio Osmena, em sua capite,!
provisória de Tabioban, na Ilha
do Leyte.
rlcanoB que cooperam dlretr.n'n»
to no esforço comum dn gu' ra
diifl Nações Unidas reiolveram,
após c/niMulta entro si, realizar.
ein meiidoii da fflvtirelro prrtslmo,
uniu eoiiliuenclii, cuja seil'1 níl°

f»! ainda escolhida,,
A atfandit dasai. .mi 1 «-i ¦'.<•'t~-.
atualmente om diaeinwno, emu»
portarrt n pKiimo do nnvns maiIIiIiíh para n proaaeisiiliuaiii" da
guerral dn plann de nrunnliía^ao
ilu (iiia « «MBHirtO';» a « Sl*
Rilaplay/lo au nlsteiiia intarami»
rluanoi doa prolilenifl* acmiAml»
toa a iseiiíii emn o propt-iiHi
«obrai min, d« maliiorar a mval
da vida doa povoa do enniin"»'
ia, pavard» aer ainda hôb*I4»»
radna eulfoi Mfuntsai 4» •"'•'
mu» pral a mediai" $»f* •>*
f»Í»l,éfí» Q8Vtft)D»
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— PRIMEIRA SECÇÃO
f AGINA CINCO
Legião Brasileira
Assistência

NOTICIAS DA PREFEITURA

de

VARGAS NA "CANTINA DO
COMBATENTE"
"Cantina do
Combatente"
vai
A
npresentar hoje, o tenor mexicano Periro Vargas que, espontaneamente, vai
re exibir em homenagem aos soldados
do Brasil.
CONTEMPLADOS
SEIS HOSPITAIS
A-sinado pelo sr. Ari de Almeida e
Silva, provedor da Santa Casa de Mlserlrordla do Rio de Janeiro, a sra.
Darcy Vargas, presidente da L.B.A.
recrbeu o seguinte oficio:
"— Tendo essa benemérita Instituiçâo, que tao relevante obra social tem
prestado ao nosso pais, contemplado
com valiosos donativos seis hospitais
desta instituição, tais sâo eles — Hospitsl Sfio Zacarias, Hospital Nossa Senboro das Dores, Hospício Nosía Senhora da Saúde, Hospício Nossa Senhora do Socorro, Hospício São João Batista e Hospital Geral — venho, como ?e»i provedor, apresentar a v. excia.
q expressão sincera do meu agradecimento pela elevada generosidade do
teu espontâneo e humanitário ge-to".
CARTA DE AGRADECIMENTO
O sr. Domingos Vllhéna Beckmann
crivou à sra. Darcy Vargas a seguln"Excele carta de agradecimento: —
lencia. Já de posso do esterlllzador
-20-C.-C", que a sua Imensa bondadç mandou entregar-me, quero testemunhar a v. excla. as expressões dos
meiLí agradecimentos e da minha admiração e respeito à obra máxima
do seu patriotismo — a Legião BraGraças à gesilelra de Assistência.
nerosldade de v. excla. o meu servimaior efladquire
enfermeiro
de
ço
ciência e segurança e, mais tarde, como espero, no quadro de enfermeiros
do Loldc Brnsilelro, ele continuará coInmico, atestando aos marítimos
fatlgavelí obreiros da Pátria — o exLegião
Braslsentido
da
traordinarlo
leira de Assistência. Peço a Deus pela
sua vida, rogando a Ele que, na maior
ríata da crlstandade, dê força e alenexcla., para que continue,
to a v.
Inspirada em Cristo, na santa obra
de socorra e consolo aos que padecem".
PEDRO

OR. SPINOSA ROTHIER

I

Doenças sexuais e urinarias. Lavesícula.
vntrpm endoso.óplca da
Próstata — R. SENADOR DANTAS, 45-B — Tel. : 22-3367. 1 as
7 horas.

^ RAIOS

X —

MELHORAMENTOS PARÁ DIVERSAS ZONAS DA CIDADE

Isenção de impostos — Declaração de núcleo in dustrial — Nomeação de diretor de estabelecimento — No gabinete — Atos e expediente das Secretarias: do Prefeito, de Administração, de Educação, de Saúde e Assistência, de Finanças e na Caixa Reguladora de Empréstimos
Em despacho
na Secretaria Geral
de Obras, o prefeito autorizou a abertura de concorrência para a1 realização dás seguintes obras: pintura asfàltlca no calçamento da avenida Epltaclo Pessoa; ajardlnámento e calçamento dos passeios da avenida Beira
Mar, no inicio da avenida Apariclo
rln t.rfirho da
Borgp?; Rlinhampnt.n
estrada do Arcai, entre a rua Imboaçú e a praça do Areai, no 10.o Distrlto — Madurelra; alinhamento para
a estrada do Engenho Velho, em Jada estrada
Sarepaguá; modificação
Japoré, na concordância com a rua
Catrussú, afim de dar acesso à praça
Intermédio da rua Luiz
Seca, por
Beltrão, em Jacarepaguá; alargamento
para 18 metros, na rua Plciil, no 10.°
Distrito — Madurelra; esta rua serve
de ligação entre, a estação de Osvaldo
Cruz e o largo do Sapê, via de penetração do tráfego para as estações
da Linha Auxiliar, Rocha Miranda e
Melhoramentos para as
Turl-Assú.
Imediações da estação de Madurelra;
construção de praça na confluência
das ruas Orlcá, Caclra e Plalba, no
11.° Distrito — Penha e construção
de praça em frente ao viaduto da
E. F. C. B., na eBtação de Bangú.

da rua Casemlro de Abreu, no 8.8 Dis- bros do Sindicato e tio do Congresso
Sindicatlista, falou o dr.. J. J. Pereltrlto, Meler.
ra Júnior e em nome dos extranumeUsando
rarios o dr. Milton Lobato.
NOMEAÇÃO DE DIRETOR DE
aa palavra também, o prefeito agradeESTABELECIMENTO
acrescentando que
ceu
a
manifestação,
Em- ato de ontem, o prefeito resola mecilda tomada fora determinada peveu nomear, para o cargo em comlsda República, que proIo
são de direto* d» estabeleelmento, o 1 curapresidente
estar sempre à testa das iniciatiRegina
curso
de
primário
professor
vas que venham beneficiar os servidoCastro da Barros.
rei públicos.
VISITOU O PREFEITO UMA COMISNO GABINETE
SAO DE MÉDICOS
O prefeito recebeu, onLem, em seu
O prefeito recebeu, ontem, em seu
gaD:r.dLe, os sra. Heitor Beltrão, Mamédicos
n,aj<i uaoagna,
de
rio roío, íerüanuu
gabinete, uma comissão
composta de membros do S.ndlcato Méka munuo Matamaüi, Jun.or, .\uriu at
dico, do Congresso Sindicalista Médloa;ea Cãsihb, Uoi'.iu Vasconcelos, memco
Brasileiro' e de componentes do bros cia. uorn.òiàu fU-organizadora &u
instituto ue Aposenladurias e Pensões
quadro de médicos extranumerarlos da
manifestar a da Estiva; Canos V.ana, Oomis-áo EsPrefeitura, que íoram
simpatia da classe, pelas recentes metudantll ae AJuaa au iÍApcdieionario t
dldas tomadas pelo governador da clao í,stuuante Convocado; diretoria du
Luiz Gama
dos profissionais
dade, em beneficio
Palssandú A. C, prol.
'leifilho, coronel Adalberto Pomp.lio,
que prestam serviços à Municipalidade.
Nessa ocaílão, em nome dos mem- xeira de i-reitas e, em despacho, coronel Jonas Correia, secretario geral de
Educação.

Assim fala o radio
de Berlim
(8

ISENÇÃO DE IMPOSTOS. NÚCLEO
INDUSTRIAL E OUTROS ATOS

Dr. Renato Cortes

AftfWHS

de

Janeiro

de

1945)

*

Em decretos assinados ontem, o preIsentar de quaisquer
feito resolveu:
á transmissão
Impostos relativos
"causa-mortls" do imóvel
(prédio e
Bar&o de
terreno), situado na rua
Bom Retiro, 400, antigo 426, incluslv»
o de desistência da herança do referido bem imóvel, em favor de ouimóvel per*
Este
tros co-herdelros.
tence ao espolio do engenheiro civil
José de Cupertlno Coelho Cintra; considerar núcleo industrial, para expioração de Industria, o terreno situado
à rua Rlachuelo, • 172, no l.o Distrito
Incorporar à rua Pacheco
centro;
Leão, o trecho iniciai da estrado uoiia
Castorina; e desapropriar, na forma
prédios a
da legislação vigente, os
terrenos necessários ao prolongamento

RADIOLOGISTA DO CENTRO MÉDICO PEDAGÓGICO (SECR. EDUCAÇÃO)
— Diariamente,
Rua Aranjo Porto Alegre, 70 - S.» andar — Tel.: 22-5330
de 8 is 11 e de 14 às 18 horas.
RESIDÊNCIA.
EM
EXAMES RADIOLÓGICOS

JUSTO

UfcSiUKN 11DO

O perereca do Spree desmentiu
uma noticia
ontem formalmente
Agencia Reuters, segundo a
da
Himmler,
Gestapo,
chefe
da
o
qual
encarregado o Serviço Se
teria
creto alemão da formação da uma
secção especial de assassinos e outros facínoras que, Incorporada ao
exército regular, teria a tarefa de,
por detrás das Unhas do lnlmlchefes aliados e
go, assassinar
praticar destrulções e sabotagens.
E' com um prazer tão raro quanto agradável que destE vez concordamos com o bonlfrate b 11nense. E' ele que está com a razâo e a Reuters, denominada por
ele "a Reuters das mentiras" está
errada. Seria Inteiramente lnsensato constituir um regimento especlal de criminosos para tais tarefas, visto que qualquer secção da
Gestapo, dos SS e dos SA dispõe
de elementos multo mais adequados ao mister.
N&o gostamos de exagero e de
todo concordamos com a sentença
que diz: O que é exagerado é insignlflcante. Mas pode-se afirmarsem receio de qualquer contestação que seria difícil e até impôsglobo Inteiro
slvel encontrar no
um cárcere, uma cadela, uc calaou
unia penlbouço, um presidio
tenclaria cujos hóspedes pudessem
rivalizar com os Camisas Paidas e
Pretas em crimes hediondos, brutalldades deshumanas e abominavels vilezas.
vém dia a
Noticias autênticas
dia confirmar tal apreciação. Varios Livros Negros que se referem
às atrocidades nazistas cometidas
nos diversos paises nos dizem a
A obra escrita em
mesma coisa.
"El Libro Negrc
língua castelhana
dei Terror Nazi en Europa", puAlemães Livres de
bllcada pelos
México e, sob o patrocínio dos presldentes do México, do Peru e da
uma viTchccoslovaquia, di-nos
são macabra da degradação a que
podem descer entes humanos. em
neste momento,
publlca-se
Nova York, o diário de uma Jovem
salJudia polonesa, Mlrjam Berg,
va como cidadã estadunidense do
descreve
Ghetto . de Varsovia, que
....
pormenorizadamente, como os
600.000 Judeus de qua6e todos os
neste
países europeus, encurralados
Inferno, íoram torturados e anlquilados só pelo crime de pertencerem à raça que deu ao mundo Jesüa
de Nazaré e Baruch Splnoza, Kon-e
rlque Heine, Henrique Bcrgson
Albert Elnstein.
arguMas por
que acumular
mentos e razões 1 E' certo, é conhecido, é notório que o nazista
ao mais perfeito tipo
corresponde
"homo delinqüente",
identltldo
cado pela escola crlmlnológlca ltaSubstituir tais regimentos
liana
de criminosos consumados por um
regimento de criminosos diletantes
de qualquer penitenciaria significa-o
ria desdourar consideravelmente
padrão da bestlalldade nazista.
SPECTATOR

mo m79

Secretaria do Prefeito
DE

SERVIÇO

EXPEDIENTE

Filho — restll.ua-se a importância rie
Cr$ 175,00, aplicando-se o disposto no
decreto 6.972; Sadoc Mena.iché — atenda-se; Laura de Sousa Coutlnho —
proceda-se na conformidade do parecer do diretor do D. R. D.; Mercant Ferragens Ltda. — mantenho o
despacho recorrido.
CAIXA

SERVIÇO

8 PECAS

GUARNTCOES
DE LUXO
Gnnrnições com
pecas, verdade!ras obras de
arte. trabalhog
admiráveis, a
600,0(1
CrS
800,00
CrS
CrS . 1.000,00
CrS

At!.

9 PECAS
CrS 400.00
Guarnicão paia
quarto, cetim de
serie, pintada a
oleo. colcha com
rufos.

500,0o 95 Uruguaiana 95

CrS 335.00
GuarnJcões
«m
cetim fultrurante, rica pintura
a pincel, mfio Uvre, colcha iuarnecida com rufes
e babados.

// ^^^W^

elegante, moderno,
CÔMODO,
masculino... eis um "chapéu"
que seus filhinhos usarão com
orgulho e prazer. Ofereça-lhes
um Capacete Ramenzoni e não
precisará se preocupar mais com
sua proteção contra o sol. Os
Capacetes Ramenzoni proporcionam ventilação científica, grande
durabilidade, ampla variedade
de cores e servem para crianças desde dois anos de idade.
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Ato» do diretor: Foram designados
_- Judite Frascesconl Faria para oo
H.; Ceei Taumaturgo para
2 A.
Hospital Geral Rocha Faria
Foram transferidos - Paulo Novls
dr.
o Dfpensario do Meler;
para
MlAmérico Caparica para o Rocha
o
Santos
para
dos
Joíé
randa; Lldlo
Hospital Pronto Socorro.
SanDespachou _ Lldlo Jssé doi
. compareça com urgência ao
tos
2 A. H.

Secretaria Geral de
Educação e Cultura
SERVIÇO DE EXPEDIENTE
deAtos do secrotario geral: Foram
Moreira
pa—
Vieira
Jandlra
flgnado»
ra o Departamento de Saúde Escolar;o
Geraldo Sampaio de Sousa, para
Instituto de Educação,
EDUCADE
DEPARTAMENTO
ÇAO PRIMARIA
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IVAS

DE EXPEDIENTE

Foram
geral:
Atos do secretario
transferidos —- Elvlna Vieira de Souo méo
Pacheco
Luiz
sa Braga, Paulo
dlco Odmur Ferreira Tavares para o
HospltaDepartamento" de Assistência
lar- médico Carlos Lobão Guimarães
de Tuberculopara o Departamento
se; Zuleika Dias Ferreira para o SerManuel Pinto
e,
de Expediente
viço
da Silva Leal para o Serviço de Adminlítração.
MoDespachos ._ Luiz Gonzaga
relra da Silva — satisfaça a exlgenFernandes
Irmãos
Transportes
c'a;
Ltd. — compareça para esclareclmentos.
DEPARTAMENTO DE ASSISTEXOIA HOSPITALAR

pirilr 'Io rtl» IA,

MNH

A NOBREZA

barato
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8 PEÇAS
CrS 125,00
Guarniçâo para
quarto de noivas, pintura 8
oleo. rica colcha.

comprar

Clube Municipal

Secretaria Geral de
Saúde e Assistência

lnl

¦<*..

Aproveitem .para

Dr. Fernando Pauliso

i.imoMii

mW*

Dr. Gilberto Romeiro
— ConanltoDOENÇAS DE CHIANCAS
rio, Rna íiRAE.IO PORTO ALEGRE, 1» —
Salas Sll > 512 Telefones: 42-A0Ü2 Res.:
26-6499.

— Na sessão que
Novos diretores
ontem à tarde realizou, o Conselho
Deliberativo procedeu às eleições para
os cargos de direção do Clube, tendu
sido eleitos por maior.a absoluta de
votos:
Para a Mesa Diretora do Conselho —
Presidente, dr. Edgar Alves da Oraça Melo; vice-pr&.ldente, Mario Lasecretario, Raul Duque Esgo; l.°
trada Lopes; 2.0 secreatrio, Gotíofredo Veloso da Silveira Júnior.
Para a Diretoria — Presidente, Alioerto Woof Teixeira, (reeleito); 1.° vice-presidente, dr. Abelardo Gurgel Bittencourt; 2.° vice-presidente, dr. José Seabra; secretario geral, dr. Alcides Correia Borges; l.o secretario,
Daniel Fontoura: 3 P secretario. Antonlo Vitor de Sousa Carvalho; tesoüBarros
relro geral, dr. Oterbal de
1.° tesoureiro José
Smith (reeleito);
Serpa Monteiro Júnior (reeleito); 2."
te.-oureiro Fausto Pinto Sampaio; diretor social, Otacillo -ParEnhos da SilSecretaria Geral de
va; diretor de esportes, Mario de Queiroz Rodrigues i reeleito); procurador,
Administração
José Antônio Ribeiro Pinto.
O sr. Woolf Teixeira declarou que,
SERVIÇO DE EXPEDIENTE
necessitando de um descanso reparador
das lides administrativas do clube, ao
Despachos do secretario geral: Ligia
qual vem servindo há doze anos conCorreia Nunes Machado e Francisco de
òecutivos em dlveríos poítos da dlreAlmeida — indeferido; Ernani Soares
torla, havia deliberado recusar qualquer
Pereira — deferido, com relação as feTeMaria
função que lhe pretendesse agora atriexercício;
ries do presente
buir, mas que, diante das reiteradas
resa Don Marques — deferido; Mariasolicitações dos seus colegas e amigos,
na Roberta da Silva e Anites Guerque, aliás, acabavam de oferecer uma
ra Rego de Farias — autorizado os
demonstração prática dos seuí desejos
afastamentos; Otávio Fontoura — insreelegendo-o por significativa votação,
creva-se no Departamento de Organlviu-se compelido a ceder de seus proC,
D.
T.
professor
zação; oficio do
pósitos, aceitando a presidência anlrie Curso Técnico Supletivo — disci— homologamado pelo valor da efetiva colaboraplina de Corte e Costura
—
Bastos
proLessa
ção dos seus distintos companheiros,
Maria
do; Ligia
neste novo ciclo de atividades do Clube
ceda-se de acordo com o parecer; Ma—
aboMunicipal.
ria E'tela de Carvalho e Silva
De acordo com o e/.tatuto, a pos;e
da Frota
Osvaldo
os dias;
nem-se
da Mesa Diretora do Conselho verlfiPeõsoa — concedida a licença.
eou-se automaticamente, logo após à
DEPARTAMENTO DO PESSOAL a eletcao. A da Diretoria, Juntamente
com o Conselho Fiscal, ser* no dia
SERVIÇO LEGAL
20 do corrente mé-, data ailversaria
Exlgenolas do chefe — João André
ria fundação da cidade, às 18 horas, na
da Silva, Indiana Duarte Nunes Tross,
sede de Hadock Lobo.
Maria de Lourdes Nunes, Homero de
Carvalho, Rubem Punaro Barata, Cecillo Meireles Grilo, José Rafael Alexandre, Ismenia Ribeiro Cardoso, Fausto Cardoso, Andrelino Luiz dos Santoí, Maria Pereira e Clndomir DuarCIRURGIA B UROIXXJIA
te Silveira — compareçam.
R. México. 168 .- 42-B543 - 26-2941.
SERVIÇO FINANCEIRO
Exigências do chefe — Eduardo José Ribeiro, Teofredo T-opes de Slquel,.„.,¦¦
ra, José da Cruz Rio, Esteia Ida Ne— compagrelros, Lourival Meneses
reçam.
SERVIÇO CONTROLE
Exigências do chefe — Manuel Ferreira da Silva, Bernardo Justlno de Assuncão Filho, José Tosta Parreira e
oi/los cuja relação nominal sairá puparte II,
blicado no Diário Oficial,
de hoje — compareçam para retirar
documentos.

ria Bmbollni
T,
nlllii Ollvnlra de UStFd* I""'» I
Uniu.» illumrn.
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Afim de participarem do vi Conuresso
Latino-Amerlcano de Tuberculose, a réulízar-56 em Havana, de 15 a 31 do més
em curso, chegaram a esta capital, nro.sseguindo viagem, ontem, para Cuba, ' pelo
"cllpper" da Pan American World Airways, o prof. Manuel Gumerclndo 8ay»go, catedrátlco d« Universidade de Córtiooa, procedente de Montevideo; -e oi drs.
Juon Max Bpettiièr, Angel R. Glnét e
Dlógenes Mazó Msrtlnez, estes chegados
de Assuni.o e representantes do Ptfaguai.
O prof. Sayajjo, que ó um tisiolo&ista de
grande prestigio no continente, reside, ha
vários meses em Montevideo, como exilado
político e conduz em sua companhia oseu filho, estudante Carlos Bavago; O dr
Angel R. Ginís, que vem desenvolvendo
atuação nos meios clentlflcns
destacada
paraguaios, acaba de publicar um novo 11vm, sobre matéria de sua especialidade.
Intitulado "O Sinii'ome Humoral na Tuberculose Pulmonar".

Novidade Para Noivas

Pagamentos de alagueis — Serão pagos no dia 8, terça-feira, oa aluguéis
de números 1.501 a 3.000.
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Vão participar do VI
Congresso Latino-Americano de Tuberculose

Montepio dos Empregados
Municipais

Atoa «do diretor: Foram designados gr
EscoAiaide Ferreira Setúbal, para *¦
de
ia Heitor Lira; Beatriz Moreira jilr
Sousa,"para o colégio Uruguai;
a
MOOla
Marques de Sá Freire, para
Mj8-10; Jandlra Miranda Moreira de Malo nara a escola Ceei Dodsworth;
0
Prado
para
ri» Madalena Feiló
da BI colégio Aievedo Júnior; MUiaela
Bllva nara o cõlõglo Mato Grosso » 12-».
via Bedoso Serra, para a escola

m

REGULADORA
EMPRÉSTIMOS

Serão pagos, hoje, os pedidos de empréstlmos correspondentes às seguintes
matrículas:
2902 —
3001 — 27137 _ 23513
926 —
4823
9560 7789 —
40341 —
3212
15461 — 23906 10740
—
22704 — 16124 — 40472
7309 —
28704 _ 25567 — 29898
4222 — 'pagas
3854 — 19296.
Eerão
também as propostas Jà
anunciadas neste més e não recebidas.

Despachos do prefeito: Sebastião Caramurú — indeferido. As construções
em terrenos de propriedade da Prefeitura e onde _e acham instalados o:,
seus serviços, são de iniciativa e execuação esclusiva da mesma; — Cia.
Hotels Palace S. A. — à Secretaria
Geral de Finanças para juntar ao pvocesso
relativo ao assunto; Sebastião
da Mota Gonçalves Viana — à Secretaría Geral de Viaçâo e Obras para
Informar; Sociedade de Caridade de
Mar de Espanha — a' informação danão prorequerente
da à entidade
cede. O material é indlspen. avel aos
Arquive-se;
Prefeitura.
serviços
da
João Alonso Furtado tíc Memória —
à C. E. D. para informar; Consuelo
de Sá Ribeiro, G. A. Schmídt Júnior
e Banco Borges S. A. — à Socre*»ria Geral de Administração.
"secretario
do prefeito
Despachos do
— Carlos de Oliveira Filho — deferido.

O banho, quente ou frio, a horas certas; as refeições cuidadas e fartas, variadas e finas; os apartamentos ampios e arejados;— os serviçais o prestatisâo tudo
que os
vos e amáveis
turistas buscam, com mais empenho
nos locais onde se hospedem. Estabe.
lecimento construído com a preocupaos
ção de servir, da melhor maneira,
romeiros que vão até Ouro Preto para
das raridades
se extasiarem cm face
coloniais e das obras primas do Aleicidade.
jaáinho, o Grar.dc-Hotei 4ade
fidalga
Monumento è uma casa
hospedagem à altura dos foros ae
requinte da urba erguida sobre as
colinas que escondiam o coração de
de
ouro do Brasil, capas, portanto,
agradar o gosto refinado e exigente
dos que fazem da;; viagens a mais
divertida « amável das universidade».
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OS CAMINHÕES INTERMATiOWÂÍ.
Estão Alerta nos Campos de Aviação
é um trabalho que requer um desempenho
ESTE
impecável. O fogo, implacável inimigo das
bases aéreas, tem de ser mantido afastado. Este è o
dever de grande número de caminhões International
distribuídos em campos de aviação e bases aéreas
dos Estados Unidos c do Canadá,
entram
Quando estes carros-extintores vermelhos
s5o
direção
de
regras
cm ação direta, todas as boas
do desastre, a
postas de lado, A caminho da cena
idéia predominante é lá chegar rapidamente. Caminhos írrcguUre», grandes velocidades, absoluta indif....„„„ „.ia !„i/.ui.I(UI« «In earntnhfSi tSJ! §£° f!

pro viço li qui devem nr vencldii,
Km aidi emte do unlvino oi opirulor» tl«
riminhAii eonflim noi íi)t#rniíionil porque mu
íimlBbfli» vlo 1 tôdi pirti § mmipornm tudo o
omi um eimlnhlo pêúê wm»r> Olwtr vido &> ponta
à$ vliti <Jo um mipMli m pirrleulir, um Inrir-

national lhe oferecerá o ripo de transporte que serâf
continuamente econômico e satisfatório por muitos anogj
A produção d« caminhões para fins civis ojtf.1
ainda limitada pelas necessidades imediatas de guen-ti
c pouco dim«
porém essas restrições Irão a pouco
nuindo. Quando chegar o momento da fabricação
normal a International Harvester, aproveitando dai
experiências adquiridas durante a guerra, estará|«m
condições de oferecer ao mercado caminhões ainda
melhorei. Até lá, porém, os caminhões devti Jo «er
mantidos no máximo de tua eficiência. Visite M
õííclhii ¦ w Agentes íntcnationil com regularidi*
de pin receber o nrviço mecânico i i «liníntíi
que o leu ciminhlo necessite.
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NOTICIAS DÀ CENTRAL DO BRASIL

LAVRARIO, 100
1." ANDAR ....

Presidente,
De ordem do sr.
Convido todos os sócios em pleno
se regozo de seus direitos para
no
unirem em assembléia gwral
afim
próximo dia 9, às 17 horas,
da tratar'—da seguinte ordem ao
Aprovação do relatodia : a)
do
rio de 1944; b) — aprovaçào
orçamento para 1945; c) — lnteresses gerais.
Caso não haja número para a
1.» convocação às 17 horas, fica
convocada a-2.a para às 18 horas.
e, se ainda não houver número
a 3> se realizará às 18,30 horas
Rio; 6 de Janeiro de 1945.
Joslno Ribeiro da Silva — secretarlo geral.

DISPENSAS
Foram dispensados dos serviços da.
Estrada: José Albino Amorlm; Francisco Antônio da Silva, Miguel Manuel,
Sebastião Marcelino, Francisco AntoAlberto Alves, Josô
nio Rodrigues,
de
Esteves
Pereira, Geraldo
Carlos
Araujo, Geraldo Ribeiro, Antônio Marda
cellno de Faria, Francisco Desederio
Luiz Antônio
José Marcelino,
Silva,
Vasques Monteiro,
de Lima, Nicolau
Washington
Gonçalves Braga,
Ilson
Mario Fablano
Rodrigues de Sousa,
Luiz
Santos,
dos
Paz
da
Rubem
Alves,
Antônio dos Santos, Newton de Sousa,
Nerl, Herbert DUson
Felipe Macedo
Ismael Francisco Caldes,
Berhrendi
Manuel da
José Joaquim da Silva,
Góis, Hllton
Silva, Severlno Pereira
da
Costa, João Faria da
Teixeira
Silva, José Luna Coelho, Manuel Pio

esta
DE FREITAS & MARQUES comunica i, sua distinta clientela que tecido
J
vendendo partidas de legítimo Llnho Belga, assim como partidas deDemonsfaqueiros.
c
lindos
estrangeiro,
tecido
do
nacional imitação pèríeita
Veiga, n.o 28 - 2." frações a domicilio sem compromisso. Rua Mayrlnk
Caixa Postal 2-406. Prevenimos aos Interessados, afim de evita»
43-8508
Tel
equívocos, que não temos filial» nem concorrentes em qualidade.

CHERMONT

DR.

infantil. Ondas Curtas, Ultra-Vloleta
e Infra-Vermolho
61 - SOB. — FONE: 22-1260
ASSEMBLÉIA,
BA
RUA
medica

Clinica

e

Prado Vasconcellos Jwnioi S/A
Banco'".' ^.¦'ÀtyEN^DÀ^MAKECHAJL;FLpBIA^pj:¦¦l7^'''••^';;¦,;.
Depósitos, díséontos, ;caiiçjies ^_ ^br^
-—r^*" . :l'»fea-.'«?.. tefÜíTrâíê'
is -17 horas.

'
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Sebastião Daniel Moreira,
Figueira,
Nestor
Facheco,
Oliverlo Travassos
Lima. José de Freitas, Abel de Aguiar,
Pedro Rodrigues de Carvalho, Manuel
Leocadlo, João Constantino dos Santos, Manuel Rosa de Sousa, Militâo
Afonso Gonçalves da
Santos,
dos
Costa Monteiro, José Pereira Gomes,
Geraldo
dos
Santos,
Borges
Otávio
Pedro da Costa, Gerson Pais de OUFrancisco de Sousa.
veira, Sebastião
Clrilo, José
Geraldo
Alberto Passos,
Luiz Fernandes,
de Sousa,
Godói
Afonso Coelho, Mozart de Sousa Borges, Hernani Rodrigues, Br-gldo Gonçalves, Nelson Silva, Júlio Roberto de
Oliveira, Ortamlro de Paula, Geraldo
Cláudio Flor, Plínio Queiroz da Silva,
Ancina Jonlchlnl, Carlos de Albuquerque e Silva, Fernando Vilar Dillon,
Riria Leonel da Silva, Benedito Gomes dos Santos, Maria de Lourdes FaHerondlna
dos Santos,
rla, Zoralde
dos Santos, Zellnda Dinlz de Mesqulde AzeSoares
ta, Nair Nerl e JoSo
vedo Júnior.
LICENÇAS
concedidas as seguintes 11Foram
cenças: Alfredo Rodrigues de Sousa,
Antônio Domingos da Silva Filho, Benedlto Eugênio Bernardes, Carlos da
Silva Carvalho, Clotilde Silva, Eduardo Cordeiro Viana, Edmundo Martins,
Elbts Silva, Ernesto Fagundes, Francisco Pereira de Sousa, Geraldo Cardoso de Lima, Horaclo Vieira de Sousa, Iro de Carvalho, Jessie da Costa,
de Sousa, João PeJoão Francisco
relra, Joaquim Alves da Silva, José
Alves de Oliveira, José da Cunha Bastos, José Hermeneglldo, José Pereira
da Silva, José Marlano de Almeida,
Marques
Jurema
Francisco,
Jsolleno
dos Sandos Santos, Luiz Carvalho
Moacir
tos, Manuel Luiz de Sousa,
de Abreu, Osvaldlno da Costa AlbuPerelRute
Lins,
Rui
Vieira
querque,
ra Cardoso, Sebastião Popolre, Wilson
FerreiLopes Lima, Américo Geraldo
Fellx.
Antnnlo de
ra, Antônio José
Benjamim Botelho de MaOüveira,
galhftes, Drauslo Pinto Guedes, EduLaje Bittencourt,
Santos
ardo dos
Erasto Nascimento, Flrmino Raimundo
Soares,
Geraldo Alves Neto, Geraldo
do Vale Mendes, íris Muceli Bagno,
de
JoSo
Jalr da Silveira Miranda,
João
Francisco Vargas,
Deus, João
roso, José Cristóvão Costa, José Dias
Ramos da Silva, Jorge Resende BarCarneiro. José Mateus, José Lemos da
Costa Madeira, José Pimentel da Silva, Júlio Brandão, Leopercio Pompeu
Ferreira Magalhães,
da Silva, Luiz
Maria de Lourdes Cotias, Orlval Santos da Silva, Paulino Fernandes de
Almeida, Percllio Fellcto, Romualdo de
Ferreira Chaves e
Sales, Sebastião
Silvestre Clrilo d'Assunç&o.

Amazonas

Maranhão

para comprar

'SILIÇÕES de DEZEMBRO
• Em virtude da falta de papel, só restam à venI'desapontamento,
da poucos exemplares de Seleç ões. Para evitar
compre seu exemplar agora.

*

SI

(Homicídio na Praia!

IP

jUm homem de negócios, em férias, é assassinado
Idurante um banho de mar. História verídica dum
"notável detetive que descobriu um decisivo e espantoso vestigio e encontrou inesperadamente a
'definitiva
solução para o mistério. E, mais:
Vontade de viver
/Um destróier japonês destruiu-lhes o navio em plena
'noite no Pacífico, e eles tiveram de nadar de ilha
jem ilha até serem salvos. História fantástica mas
^verdadeira, que demonstra mais uma vez a tenaz
i vontade de viver, inata em todos os homens. Pág. 71.

Pele

Sua

li

fá-la

parecer

mais

velha

do

que é? Aprenda neste interessante artigo do
novo número de Seleções como 5 evitar as rugas,
eliminar verrugas. e obter uma pele mais sadia e
atraente. Pág. 7.
Ve/o a lista completa dos
artigos abaixo:-
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ainda
despachados os seForam
BUlntes: Acaclo Durão — AG — Deferido; Agaplto Cortes da SUva — R
"VII" — Indeferido; Albertino Gonauçalves — Servente — Permito a "V"
seneia; Alberto José Dias —; GAT
Deferido; Alcides José André — IM
"IV" — Indeferido; Alcides dos Santos — FM-2.» — Deferido; Almir Dias
Batista de Leão — OM-5.» — Indeferido; Américo Barreto de Barros «
Mario de Andrade Jambo, FRF — PaFerreira —
Américo Geraldo
gue-se;"VIII"
— Deferido;. Antônio CosMM
—
—
Deferido; Antônio FranTM
ta
cisco — TM "III" — Indeferido; Aurea Rledllnger — PE — Deferido; Celso Tavares — GT "F" — -Permito a
ausência; César Augusto Marta — PO
"O" — Concedo • os três dias; Davi
Pinto do Lago e Arnaldo Sontos — FRP
Pague-se; Demóstenes Augusto —
Eliseu Alves doa
TM-4.' — Deferido;
Santos — GT "F" — Indeferido; Eurico Pereira Campos IM "IV" —' Permito a ausência por 15 dias; Fernando
da Silva — TM "V" — Retlfique-se
o nome; Galileu Gifoni — GT "G"
Indeferido; Geraldo Pereira — AG
"IX" — Deferido; Gustavo Bianchl,
GT "I" e Gll de Medeiros Santos,
OT "G" — Pague-se; Haroldo Brum
da Silveira — AD-2.a e Paulo MoIslrais Costa, AD-2.a — Deferido; "V"
dro Pereira de Almeida — TM
Indeferido: João Batista de BarJoão Roros — AD-2.& — Deferido;
drl-gues de Oliveira R "Vin" — Atenda-se, quando for oportuno; José BarD. R. —
boso Furtado — O "I",
Pague-se; José Barbosa Furtado — O
"I", D. R. — Às dependências lnteconhecerem e proviressadas para
—
denciares; José Caetano Ferreira
MM "VIII" — Indeferido; José Egito
Rosa — AD — Deferido; José Fermino
Filho — R "VIII" — Indeferido; José
Xavier Ribeiro — AR "V" — Justi?
fiquem-se; Juvenal Paulino Rodrigues
AR "V" — Deferido; Luiz Gon"V" — Tnd=í!ro c
Peçalves — TM
riído de retificação; Manuel Luiz 1.°
"VI"
— Retifique-se o nome;
GM
Manuel de Morais — GM "V" — Indeferido; Manuel Teixeira — Operário
de obras — Autorizo; Mario Dragonl
—' TM "III" — Indeferido; Maurillo
Guldo de Oliveira Santos — Reduzo
5 dias; Miguel Arcanjo Dias —
para "VI"
— Deferido; Odorlco FerreiAR
ra Vllena — R "XI" — Deferido; Ar— GM — Autorizo;
mando Susano
Êedro Alves Pereira — GM "IV" —
Anule-se. em face do parecer da ProJacinto Pereira Flcuradoria; Pedro '—•
Pague-se; Pedro
Ufo — GT "H"
Pacheco do Couto — Ao — Deferido,
Miguel Gomes — PM —
Randolfo
Autorizo; Roberto Henrique Flores Spa
AD e Ernnnl da SUva Rosadas, DD
"VIII" — Deferido;
Rosa Gonçalves
Pereira — AE "VTI" — Concedo; Sá—- PM —
Deferido,
bodo Eureche
Samuel Meireles —¦ DH — Deferido;
—
GT "F"
Silvlno de Sousa Negrão
Indeferido; Silvio Vldal de Barros
FRF — Pague-se; Silvio Vldal de
Barros, FRF, p José de Oliveira Monteiro, GT "I" — Pague-se; Silvio VIdnl de Barros. FRF — Pague-se; Silvln Vida! de Morros e Mario rie Anrirade Jnmho, FRF -- rngue-se; Zllo Plnto de Oliveira — PE "V" — Deferido,
Volriemar Isolrtl — OT "H" — Tague-se,
KKSI/I.TAHI1 IIK PROVA
O diretor dn Estrada «provou o r»mltndn do exume a que «« submetoram
nh ranrilrinlo* tbtlXO 11» r>|v|«4n ri»

BnMno n n>|i>r,an. pira ¦ fiincAo ri*
BfillíínU ri» K«rrllnrlo; NoM» "¦ I«i1»
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PARA A EDUCAÇÃO
PUBLICA
SAO LUIZ, 8 (A. N.) — No orçamento do Estado para o presente ano
foi reservada a,dotação de seis milhões
e quinhentos e cinqüenta e oito cruzelros para a educação publica, quantia
oue representa 17,8 por cento sobre o
total da receita. No ano passado essa
mesma detação foi de quatro milhões e
oltocentos e setenta mil e quarenta
cruzeiros.
VERBA

Ceará
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES
FORTALEZA, 8 IA. N.l — Com a
cooperação do governo do Estado, serão
construídos, brevemente, quatro açudes
particulares no Ceará, sendo dois em
Quixadá, de propriedade de José Anir.eto Sales e de Eplfanlo Evangelista
de Almeida, um em Quixeramoblm, do
Antônio Dlogo Sales, e outro em Pereiro, de Prescillano e Oliveira.

Paraíba
FIXADOS OS ORDENADOS
DOS PREFEITOS
JOÃO PESSOA, 8 (A. N.) — O interventor federal fixou os ordenados dos
prefeitos municipais do Estado para
1945, variando os mesmos, de acordo
com o orçamento, entre mil e três mil
cruzeiros.
ILUMINAÇÃO ELÉTRICA
Foi Inaugurada a Iluminação elétrica da vila de Juriplranga, ex-Serrinha. no município de Pilar, neste Estado.

Pernambuco
DESASTRE
RECIFE, 8 (Press Pargal — As 18
horas de sábado, no cruzamento das
ruas do Hospício e Formosa, o caminhflo chapa n." 7..5ÍI2. dirigido pelo
motorista Antônio Bezerra de Meneses, com um carregamento de tijolos,
chocou-se com o bonde n." 207, que
foi Jogado violentamente sobre o poste
existente na calçada, ferindo gravemente vários passageiros.

Vinte

•O prefeito do Distrito Federal baixou"10 a seguinte resolução :
— Fica o Departamento de DiSecretaria Geral
fusão Cultural da.
de Educação e Cultura autorizadd a
bibliotecas
20
populares no
instalar
Distrito Federal, em locais de fácil
nas estações
acesso, de preferencia
ferroviárias e seus arredores, logradouros públicos de trânsito intensivo,
no centro urbano, nos subúrbios e na
zona rural.
20 — Essas bibliotecas constituirão
centros de distribuição de livros, não
dispondo de Instalações internas para
leitura, de vez que, sob previa insexiba documento
crição . em que se
de identidade
hábil de comprovação
individual (carteira de Identidade ou
carteira nrofisslonal), poderá o publlco tom.V por empréstimo os volumes por cuja leitura se interesse, sem
espécie na
de nenhuma
pagamento

Professor demitido a
bem do serviço
RESPONSÁVEL PELAS IRBEGULARIDADES VERIFICADAS NUM EXAME
DE INGLÊS, EM PORTO ALEGRE
O ministro da Educação recebeu do
secretario de Educação e Saúde do
Rio Grande do Sul, o seguinte telegrama, a propósito das irregularidades havidas, num exame de inçlés qua
teve lugar êm Porto Alegre :
"Tendo õiJo
divuigada a prática
do irregularidades no exame de In81,
o qual se realiza
artigo
glês, pelo
no Colégio Júlio de Castilhos, manImediatamente rigorosa
dei proceder
ficando apurada a ressindicância,
ponsabllidade de um professor, componente da banca, e que será demltido a bem do serviço público. Servirá este caso de escarmento público
os
para os corruptores do ensino,
dos
a órbita
quais não Invadirão
estabelecimentos mantidos pelo governo do Estado.

O SERVIÇO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MACEIÓ
MACEIÓ, 8 (A. N.) — O próximo
Serviço de Águas e Esgotos, de Maceió,
conjugado com as obras de retificação
do Riacho Salgadinho, Já concluídas,
alem da natural melhoria das condições
sanitárias, oferecerá, à cidade, mais belos aspectos urbanísticos. Segundo apurou a reportagem da Agencia Nacional,
hs novas canalizações serão iniciadas na
área do futuro Bairro do Funcionário
Público, no Alto Jacutlngn, abrangendo,
também, o terreno conquistado àquele
riacho, para o prolongamento da aver.ida Duque de Caxias, na direção da
praia do Sobral.

Sergipe
O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
DE,ARACAJU
ARACAJU, 8 (Press Parga) — O governo do Estado está vivamente lnteressado na melhora do serviço de Uuminação elétrica da cidade, que, há
tempos, vem apresentando seria deflciência. Fala-se na aquisição, pelo Estado, da Empresa de iluminação qus
atualmente pertence a particulares.

Baía
CEREAIS POR PREÇOS
INFERIORES
BAIA, 8 (Press Parga) — Afim do
que se evite a exploração altista do
comercio a varejo, a Superintendência
do Abastecimento está vendendo, em
caminhões, nas feiras livres, cereais por
preço Inferiores aos dos armazéns.

Espírito Santo
MELHORAMENTOS EM SAO
MATEUS
VITORIA. 8 (A. N.l — O interventor federal viajou para o município
de São Mateus, onde inaugurou vários
trechos rodoviários, o novo abasteclmento dágua daquela cidade a Primeira
Exposição Regional de Pecuária.

Rio de Janeiro
RODOVIA
RIO DE JANEIRO. 8 (A. N.) — Concluldos os estudos respectivos, terão
Inicio em abril próximo as obras da
estrada que ligará este município ao do
Silva Jardim. O novo trecho rodoviária
rica
possibilitará o escoamento de uma face
região da baixada fluminense, em
Departadesde
que.o
de ressurgimento
mento Nacional de Obras de Sonestr^r.io libertou a extensa zona do pântano
e do mosquito.

Reunião — A Comissão Central enviou telegramas convidando todos os
diretores de estabelecimentos de ensino secundário para uma reunião a
ser realizada hoje, às 14 horas, no
edifício da A. B. I.
Passeata do dia 27 — O Diretório
Acadêmico da Faculdade de Ciências
Políticas e Econômicas está convidana
Escola para
alunos desta
do os
grande passeata cívica que será le27,
por
vada a efeito no próximo dia
iniciativa da Comissão Estudantil, cm
comemoração ao aniversário do rompimento das relações do Brasil com
de
do Eixo. O ponto
a? potências
concentração será na praça da Repúbl*ia, ped-inío-se o compareclmento
de todos os estudantes às 14 horas,
naquele local.
Natal — A Comissão
de
Cartões
Central fez a entrega de vários care felicitações
cumprimentos
de
toes
de Natal e Ano Bom ao 2° secretario
da Escola de Aeronáutica, afim de
mesmos enviados aos
que sejam os
expedicionários brasileiros que lutam
na frente da Itália. A Comissão sointeressados que enviem
licita aos
os nomes e números de seus parentes
à Escola
expedicionários
e amigos
Nacional de Belas Artes, bem como
03 endereços dos remetentes, indicados claramente.
Membros da Comissão Central estiveram em visita ao Serviço de Exinformando-se das
pedição da FEB,
exigências e formalidades que devem
remessa de
ser observadas
para a
objetos aos toldados da FEB e vem
aos interessados que toesclarecer
das as encomendas destinadas à Itasido
normalmente entregues,
têm
lia
a despeito da distancia que nos separa dos bravos expedicionários e da
morosidade da travessia do Atlântico.
O referido Serviço da FEB recomenda, entretanto, que sejam observadas
as condições estipuladas para a aceltação de encomendas, as quais visam,
e tornar mais
facilitar
unicamente,
rápida a expedição de objetos para
os nossos expedicionários.
da
Hoje, à tarde, uma comissão
alunos irá solicitar do chefe de Polida
realização
a
cia permissão para
passeata.
Coleta, de lã — A comissão local da
e
Politicas
Faculdade de Ciências
arrecadou até hoje 28 caEconômicas "sweaters",
5 pares de lupuzes, 16
va, 5 cachlcóis e 3 pares de meia.
às
alunas que até agora ainPede-se
da nâo tenham entregue .os seus tracom urgência,
balhos, que o façam
ao Diretório, que estará aberto dia^,
riamente, entre 19 e 21 horas.

São Paulo

"MeSegundo apuramos, o futuro
tro" que está sendo estudado pela Prefeitura, partirá da avenida Brigadeiro
Luiz Antônio; atrás do prédio da Secretarla da Vlação; partindo em direção à Vila Marlana, \ia avenS.i Itororó. .

Paraná
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
,
CURITIBA, 8 (Press Pargn) — Foi
inaugurada, festivamente, n nova estação ferroviária de Plral-Mtrlm, tendo
concorrido ao ato, grande porte da
população daquele próspero município.

Santa Catarina
CARNE 1'EnriK
FIX1RIAN6P0US, 8 IPreen Purga) —
A CnmlMfto rie Abiuteclmeiito rin Es.
tldl) detfirmlnnii que tis nSaundo-feirii»
ri..-, hnver», em lodo território, riletrlhulção ri« mm» verde bnvln» puro a
pnpulnrAn. A oiplinçe, nos riemnis rtl»»,
D*o porierá exceder • enti» nluel.

Rio GrAiula do Sul
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Intestinos, coraçâj> e aparelho
Doenças Internas em geral: estômago, fígado,
paruItagUl da pele. Tmameut,
««"ra" orlo (excluindo tuberculose). Doençasaguda.
Sifllls.
rápido da blenorragla
Ponta do Lajú.
r„„„,li„,i., r.eni-ral Sampaio, 42, sobrado. Fone : 28-4282.
C°"".W.nil-°
(clinica domiciliar,.
TIJUCA
«-8788.
'
«
VolporSlM
#•?

populares
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A FREI FABIANO e STO. EXPEDITO, agradeço a graça alcancada.
FKDRO

FARMÁCIA R0SS1NI
DROGAS

EM OKRAt — PERFUMARIAS

Entregas rápida» a domicilio. Disnossos
tintos médicos atestam os
médicas
a
Consultas
produtos.
qualquer bora em consultório ieparado do estabelecimento.

Rua Conde de Bonfim, 87»
PEDIDOS PELO TEL. S8-012S.
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D£P. ARAUJO FREITAS &.CIA.-OURIVES.8Ô-RIO

RINS

URINARIAS

VIAS

Dr. A. ACKERMAKN

fstá
da U. N. E.
O presidente
convocando todns os secretarioc, cu'osecretários, diretores e sub-dlretores,
para uma reunião a realizar-se amanhâ, às 20.30 horas, na qual serão
debatidos importantes assuntos.

GINECOLOGIA
ÜTERO
E O VÁRIOS

Empréstimo Mineiro de
Consolidação

Sj5 QUER APRENDER-'

INGLÊS

A Secretaria das Finanças do Estado de Minas
Gerais comunica aos interessados que o BANCO
PAULO
DO COMERCIO E INDUSTRIA DE SAO
DE
S. A. e o BANCO COMERCIO E INDUSTRIA
e
MINAS GERAIS S. A., em suas Matrizes, Filiafe
Agencias iniciarão a 10 do corrente mês o pagamen"coupon" n.E 21 e dos prêmios das
to dos juros do
"A" do Empréstimo Mineiro de
apólices da serie

Í^Tnvie-nos o seu NOME, pno-^tk
E ENDEREÇO, E RECEff FISSÃO
jl
BERÁ UM PROSPECTO COM
\
JÊ
\^
AMPLAS INFORMAÇÕES ^A

Consolidação,
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1945-

DEMONSTRAÇÕES
42-3'

BEXIGA
PRÓSTATA

r5.

COMPRO — Rui do Teatro, 21 — 1.»
andar, sala da frente. Tel.: 43-4790.

RODRIGO SILVA,

—

TRATAMENTO RÁPIDO E MODERNO
DISTÚRBIOS SEXUAIS

CAUTELAS DA CAIXA

- RIO

P:"":':r::'
CARGAS
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AÉREAS

E ENCOMENDAS

o» Portos d,
Transporte Exclusivamente de Carga —P«a
RECIFE
SALVADOR — AR ACAJU
ENTREGA RÁPIDA

aviões cargueiros
Viagens especiais duas vezes por se mana com grandes
Tarifas normais
encomendas ou carga pesada
Aceita-se qualquer quantidade de pequenas
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do Edifício Regina

..,

,
(Cmelandia)

Tels.: 42-443 5 -— 42-8026
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yas sessões às 19,45 e 21,45 horas HOJE

Na revista de Freire Júnior, com engraçadíssimo
enredo- fantasias e músicas do Carnaval Carioca!

1"" cobra tá lumanduf
mimiiiiíiiiiififinni
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A própria imagem e expressão do Triduo ^^^^
de Momo, num soberbo espetáculo que y-*Jmm mmà
apaixona a platéia em duas horas de
alegria continua!
TODA A COMPANHIA NO DESEMPENHO DE UMA ENGRAÇADÍSSIMA I™, l'3feaaâ. sl/*i
HISTORIA VAUDEVILESCA, CHEIA
t'
^^^àWvPtr»
DE PERIPÉCIAS E QUI-PRO-QUÓS lummuiiiiiiiiiiMiii
HILARIANTES*

TEATRO JOÀO CAETANO
— Fonei 43-8477)
(Empreta Cêlêltlno Mor nha

JJWQMlTi: Hi:U IJ1NIIKII10

EM CONTA CpnitBNTE
Hinzo
I'1X0

ERMIOL RIO:

União Nacional dos
Estudantes

venrenrn dn niffonl — DlHOlde
ciilniltm
Tente de nrcnl»,
nrldn rtrlto p urntim. Na* fnr-

ímil A i:ift. — iiiift Pr.imelru
i\n Murço 17 — filo.

a"amaWml.

Reunião do Conselho de Representantes — O presidente da U. M. E.,
de acordo com os artigos 13, 31 e 33
dos Estatutos, convoca os membros
do Conselho de Representantes para
uma sess&o ordinária, hoje, às 20
Se
horas,
em primeira convocação.
não houver número, às 20.30 horas,
a
com
em segunda convocação,
prede
sença de um terço, no minimo,
representantes. E, se ainda não houconvoca
para
ver número suficiente,
amanhã, às 20
horas, em 3a convocação, com' a presença de qualquer
número de representantes.
Promovida
Vesperal .dansante —
pela Secretaria de Intercâmbio Social
da U. M. E., realizou-se, ante-ontem,
uma vesperal dansante, em nomenagem ao Diretório Acadêmico da Escola Nacional de Música.

oittem-iM! ótimos resultados
com o uso do LYCETOL, «fer-

mudai « drogaria*. Depónltn
«¦(•rol : nrognrln Frnnclico Olf-

no sorteio de nmortiComunica nos portadores de seus titulo» que.
foi sorteada a comblnnc5„
zaçâo realizado em 30 de dezembro último,
foi publicado erroneamcnL.
FMLJ, e n5o a combinação CMLJ conforme

União Metropolitana
dos Estudantes
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REUMATISMO,
ARTRITISMÓ

PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO

Inscrição e sem depósito de qualquer
retiradas,
por
pelas obras
quantia
dez
de
não ultrapasse
prazo que
dias."

Comissão Estudantil de
Ajuda ao Expedicionario

GRANDE HOSPITAL
SAO PAULO. 8 (Asapress) — Vai ser
construído, nesta cidade, um grande
hospital municipal, tendo o prefeito asslnado ato desapropriando por utilidade
pública grande ares na rua Castro Alves, com 80 metros de frente.
O FUTURO "METRO"

ti

bibliotecas

MONTEIKO

BALIU'

MANOEL

DR.

Vão ser instaladas no Distrito Federal, no centro
urbano, nos subúrbios e na zona rural

Alagoas
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SÃO CRISTÓVÃO — PONTA DO CAJú

(ESTA SECÇÃO COXCEUE NA 8.p PAGINA)
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RUA

MOoimenio Unherdtario

DISTRIBUIÇÃO DE LEITE
CONDENSADO
MANAUS, 8 (A. N.) — A Delegacia
Regional da SAVA fez distribuir grande quantidade de leite condensado a
todas as meroej.rlas desta capitai, desao consumo público, ficando, astinado'cessada
a escassez do produto.
sim,

REQUERIMENTOS
Nos requerimentos dos empregados
8 dias
solicitando
abaixo Indicados
de abono, a diretoria proferiu o se"Concedo":
—
Crlsgulnte despacho:
tlano Oto Ank — AR "V"; Frederico
"V";
Hermlnlo MenFerreira — AR
des AR "VI": Icarl Marques de Sousa — AD "VIII"; Manuel Soares da
Silva — IM "VI"; Manuel Velasco
de Lima — DM; Sebastião dos Santos
AG "VEL"; Vicente Rodrigues —
—¦ AR "VI"; Alzira de Sousa MesqulTM "V"; Alberto de Freitas Brandão
"XI";
ta de La-Rocque Martins — CR
Jesulno
Diomar de Sousa — TM "VI";
"VI";
JuBermudes dos Anjos — AR
"G";
randlr Valença dos Santos — PO
—
DD
Santos
dos
Manuel Fernandes
"E": Nelson Bittencourt de Oliveira
"V".
AR

Díarío Escolar

dos Estados

— Utero,
Doenças Internas
Ovtrio
Fartos, Dlst. Sexu»'
Esterilidade,
Anus-recto. Hemorroidas.
°
andar. Tel. 43-3924 — Consultas toa
8
204
BUENOS AIRES,
e Infra-vermelho.
hora marcada: Cr$ 20,00. Ondas curtas

DR. EUDAS

Educação ê Coliera.

Noticias

Atos do diretor: dispensas, licenças, resultado de
prova e requerimentos despachados

UNHO PARA ENXOVAIS

OSCAR

TERÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 194S

DIÁRIO DE NOTICIAS

- PRIMEIRA SECÇÃO
PÁGINA SEIS

s: Feira: Vesperal a preços reduzidos às 16 hs,, com A COBRA TA
(LOCALIDADES A VENDA)
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DIÁRIO DE NOTICIAS

SECÇAO
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pulso,
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ROUPAS USADAS

Troque seu radio

COMPRO

MEMBRO DA SOCIEDADE DE
SEXOI.OGIA DH PAUIS

Doenças sexuais do homem
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Lindos Rádios
ESPERANÇA

RUA

DO ROSÁRIO.

172 — D» 1 »¦ 1

sitio à venda

peTompre um bom rnrlln oue
toda a buropa
p„e Portugal e meses
cum Ka» pacue em 42
rantia e uma reforma no final
Escritórios da
do pacamento
n.
fábrica à rua- do ROSÁRIO ía,. .%oh.
Tel.: 43-2421
D

A DOMICILIO

Tel. 22-5568
DR.JOSÉ OE ALBUQUERQUE

toda- as Baran^esVX reforma
no final
fasm. uma
Ia
ao pagamento. do Escritórios
Rosário 154.
Fábrica. Rua
- Uona
fi
Tel.: «-2421
Esperança

1,11

Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas
Erradicado o stegomya dos Estados de Maranhão, deral — A campanha para extinguir o mosquito
te
Goiaz, Paraná, Santa Catarina e do Distrito
de viscerotomia, epidemiologia e vaci
-serviços
Os
nacional
território
o
e Saude
transmissor de todo
de De cumentação do Ministério da Educação
Serviço
ao
—
fornecidos
epidemiologicaDados
ligam
«ação
fígado centos, que se

Realiza hojo sim primeira sessSo ordlnaria do corrente ano a Juni« Executiva
Central do Conselho Nacional de Estatistlca.
A reunllo desse orgao dirigente do I.
B. C. E., terá lunar as 17 horas, no Eldlllcio Serrador, 6.0 andar.

ns 17 hrtras.
Chamar Alberto

DE FEBRE AMAF2LA Em iív
Gerais,

ÃS ATIVIDADES DO SERVIÇO

Conselho Nacional de
Estatística

em

TERÇA-FEIRA, 9 DE ,ÍANEIRQ DE 1945

de
Com 53.3001112, 2.000 pés
laranja, terçado, casa de colono,
água nascente, boas estradas, distnnte 15 minutos da estação Mlguel Couto, terras em valorização,
a preço excepcional e ace.Itando-se
ofertas pnra a avenida Rio Branco
108, sala 907.

do
Documentação
de
Ao Serviço
o
Ministério da EducaçSo e Saude,
Amarei?
de Febre
Serviço Nacional
relativos
dados
os
acaba de fornecer
as suas atividades em 1944. o ;. steSegundo essas informações,
Estados
Komya" jà foi erradicado dos Rio de
do Maranhão, Espirito Santo, Paraná,
Janeiro, Minas Gerais, Goiaz, Federal
Santa Catarina e do Distrito
feita,
e a campanha continua a ser
em
Intensivamente, para esse objetivo,
desses
conjunto
todos os demais. O
encontram
se
que
Estados brasileiros
livres da espécie transmissora reprequl 6senta uma área de 1.083.370
metros quadrados, com uma popula(censo
habitantes
15.777.718
çâo de
de 1-9-040).
SERVIÇO ANTI-ESTEGOMICO
"SteObjetivando a Erradicação do
nacional,
gomya" em todo o território
as atividades do Serviço Antl-Estegômico ampliaram-se oxtraordlnarlamente no ano de 1044.
O número de localidades trabalhaatinge já
d.™ durante esse período
com30.529 a este número posto cm —
prti parpçSo com o do ano de 1940—
quando qüinqüênio a findar
um
1 melro
demonstra
8.024
a
do aicendeu
acréscimo de 33.505 outras localidades

sob trabalho Intensivo, ou seja, 558,
2% mais no volume geral do serviço.
em
O total de Inspeções realizadas
- para desprédios e em depósitos
de
focos
e eliminação dos
coberta
Andes Acgypti - atingiu, respectivaen2.380.035.993;
mente, 444.178.330 e
casas
quanto que em 1940 esteve nas
dos 342.877.710 e 1.838.766.900.
Os dados apresentados evidenciam o
tiveram,
nmplo desenvolvimento que
no ano de 1944, as atividades do serviço antl-estegõmico, cujos resultados
téc«So devidos ao aperfeiçoamento da
nica de combate que tem permitida
daí
estender, cada vez mais, o campo auatividades do S. N. F. A. sem
mento substancial das despesas.
Com o emprego dasses métodos lein
diminuído de 507» o tempo até,então
de Índices
necessário para a obtenção
- condição esesteRõmlcos negativos
espécie
¦enclal à erradicação total da
_ e está o S. N. F.-A. aparelhado
de repara descobrir qualquer Indicio
Infestação pela espécie transmissora.

SERVIÇO DE VISCEROTOMIA
O Serviço de Viscerotomia mantém
disem todo o pais uma vasta e bem torno
tribulda rede de vigilância em
de
Intuito
o
com
Amarela,
da Febre
descobrir, por Intermédio do exame

histopatológlco de amostras decom mecoihidas em pessoas falecidas
surtos
nos de 10 dias de moléstia,
epidêmicos de febre amarela. em 1944,
Esta extensa rede nucleou
o
1 274 postos, assistidos por médicos, o"
organizadores que
vlscerotomlstas
treinspecionaram, durante o ano, cm 1.205
Desses postos.
quentes visitas.
histoexame
enviarem amostras para
representa 94,6%
o que
patológico,
Indica
de produtividade dos existentes,
confirmador de uma grande *«cjenc'»em
A quantidade de amostras colhidas
todo o Brasil atingiu a cifra de
325.245.
SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA
febre amarela
de
Casos humanos
do
foram verificados, durante o ano
Acre, e noa
do
1944, no Território
Mato
Estados do Pará, de Goiaz e de consGrosso, e a sua incidência nfio A.
F.
N.
o
S.
tltulu surpresa para
Exaustivas Investigações que estivedos
ram, como sempre, aos cuidados tramédicos, do Serviço, evidenciaram doentar-se da modalidade silvestre da
sucede do
ça, nfio tendo havido, como
há multo, e graças as medidas antieitegômlcaa que vêm sendo postas em
cenprática, penetração de vírus em
tros urbanos. .
A verlflcaçfio desses casos mais re

«
mente a outros menos próximos,
ocorriainda da modalidade silvestre, .— redos na planície do Amazonas
daquela moconhecida como endêmica
- demonstraram
dalldade da doença
em consmanterem
de
a necessidade
"ste5°m"i".;
tante proteção, contra o
do pala
rurais
e
os centros urbanos
d»
e a alta finalidade do programa
transmissora.
erradicação dessa espécie epidemológicos
estudos
os
Todos
foram
derredor dos casos .-"inalados
técefetuados pelos mêdlc? e pessoaldesses
alem
A.
que,
nico do S. N. F.
realizou diversas Investipositivados,
dados como
gações para outros que,
consuspeites, tiveram negatlvldade
ílrmÍUÍsÉRVIÇO
DE VACINAÇÃO
nos
Alem das vacinações efetuadas
«eus postos permanentes, continuou-»»
Imunizações
com o largo programa de
dos
em campo, sob a Imediata direção
médicos especializados do Serviço.
a
febre
contra
O total de vacinados
pesamarela atingiu, em 1944, 210.443 total,
soas. contando-se, nesse mesmo
às
um grande contingente pertencente
forcas armadas do pais.
em
As vacinações foram realizadas
no Dis17 Estados, 8 Territórios e
muni103
abrangendo
trito Federal,
' cintos.

mi'

Aos moradores do
Meier
TONAS
ASSOCIAÇÃO DAS
DK CASA
de Casa avljju
A Associação das Donas
hoje terçaaos moradores do Meler que
n.» a
no
feira das 9 às 16 horas, Leite,posto
serão enda Comlsslo Executiva do o
ornecWo
?,.gues os cartões para
deverão
do leite em 1945. Os Interessados
respectivos curcomparecer munidos dos
os moST açúcar, s6 sendo atendidos
rodores do bairro.
DA

VV1SO

VÁLVULAS
Para Rádios

Se não encontrai ns de qui
mesprecisa paru o sou radio,
mo as de baterias ou Plrlllps «•¦
condensatransformadores e
dores de qualquer tipo, chamo
na sala 4 o Técnico Almeida.
Tel. 43-6780.

GRMIS[p!!!i!íi[;vro
ALBUQUERQUE

0(D@!Dv$Q8 B0S Ê09S ¦

noServiços especializados de
branca. Eficiência e —Segurança
sala 907.
Av Blo Branco 108

GKãlSDOtDS

Nepomuceno & Cia.
"GUARDA MOVEIS"
Conservação — Embala«gens -— Mudanças

r;

43-3226
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Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas
A Comissão de Festas convoca todos
para uma reunião
03 doutorandos
que será levada a eleito no Palácio
ÍTiradentes, hoje, às 19.45 horas.
ainda não
Os bacharelandos, que
becas, deverão
tstáo de posse das
15 horas,
das
a
partir
procurá-las,
na Secretaria da Faculdade, iuntamente com os convites para a soletildada de formatura que será real!iada no dia 12 do corrente.
A missa em ação de graça será
Igreja da Candelária,
eelebrada na
eoxta-felra, dia 12, às 10.30 horas.
—
Estão sendo convoConvocação
eados todos os membros da diretoria
para uma reunião, amanhã, às 19
horas.

Conferências
SR. ANDRADE MUKICI — Hoje, às
do Ministério da
17.30, no auditório"Atmosfera
do simEducação, sobre
bollsmo", a convite do Departamento
Literário da Associação dos ServidoIlustrações
res Clv.'s do Brasil, com "Prelude
à
de trechos do
musicais
1.° tem1'aprés-mldi d'une íemme", "lnterme"Quarteto";
de
um
e
po do
"cena" de "Fellóas et Medto" e uma
dlsande", de Debussy.
SR. RAUL D. MACHADO — Hoje,
fy 15 horas, na sede do Instituto do
Maracanã, 222, soÓleos, à avenida
"Notar, c considerações
bre o tema:
eobre a determinação da umidade nas
«ementes oleaginosas",
PROF. J. Ç. DF. MELO K SOUSA
na A.
— Scxta-felr", às 17 horas,
B. I., Iniciando as atividades extracomeça,
ora
no
ano
curriculares
que
do
de Aperfeiçoamento
da Divisão
DASP, sobre alguns aspectos do proda
supervisão
e
blema i.i educação
especialmente da Imporde adultos,
tancia do exemplo na educação. Entrada franca.

Instituto Santo Antônio
das Laranjeiras, 550-575
I)q Mal<!tnal no Admissão
ôailhim par» conduçSo
Reaberta»» das nulas a a ri> Janeiro.
rua

I
PERMANENTE
INSPEÇÃO
'
Decreto 11. 24.301
1BITURUNA. 43-45 - Tel. 2S-C8Í8

HOMEOPATIA

Br. A. Galhardo
e 6"s.

Horário : 2"s\ 4»s.

dns

15

17 horas.
Rua Álvaro Alvim, 33,37. Erl.
Rex, «ala 015 — Tel. 22-1500.
as

Colônia de Ferias
"Tudo Pelo Brasil"
PARA ESCOLARES

,."AHI.O DE FRONT1N
Direção do dr. Humberto Baliarlny — Informações pelo teleío1*0

—

42-0104

Importante reunião do Conselho àe
Representantes da.U.M. E. "caso
Realiza-se hol«, *¦* 2» horas, lmportante reunião do Conselho de Representantes
da União Metropolitana dos Estudantes,
durante a qual serão debatidos os dois
Incidentes provocados pelo presidente de
C. A. C. O., acadêmico Carlos Ivan Ja
Silva Leal.
Conforme noticiamos, esse universitário,
agindo em desacordo com os estatutos da
União Metropolitana dos Estudantes e do
ci.nCentro a que preside, Impugnou a
'iiie
didntura do acadêmico Gemido Dilner,
exercer o cargo de
fora Indicado para
daquela entidade. Tendo
2 o tesoureiro
"Dinrio Escolar" uma
Fi'do publicada no
nota detnlhada do que sn passara durante
a movimentada sessão, o secretario geral
do Centro Acadêmico Cândido
Interino
de Oliveira, estudante Fernando Motiva,
esteve em nossa redação, acompanhatlo
do seu presidente, afim de nos solicitar
a publicação de uma nota-protesto de-sse
Diretório, na qual se constestava o que
havíamos afirmado.
Como conseqüência da ImptignaçSo do
candidatura Geraldo Dilner, o acadêmico
João Lula Areias Neto, representante do
C. A. C.-O., Junto ao Conselho de Redepresentantes da U. M. E., solicitou
missão, no que foi acompanhado pelo acarepresentante
Tocantins,
dêmico Leandro
do mesmo Centro Acadêmico, Junto ao
Diretório Central dos Estudantes.
Talvez desnorteedo com mais essas demissões em seu Diretório, o sr. Oarloa
"linll
Ivan da RllVft Leal, dias depois, no
pm
da Unlãn Nacional dos Eãlüdanto*
do advogado Carlos Riiberlo
companhia
lnoplnmlade Aguiar Moreira, agrediu,
mente, o jovem estudante Areias Neto,
C. A.
do
tendo essa gesto do presidente
nos
O., causado a pior Impressão
C
meloí universitários do Distrito Federal.
Espera-se.
portanto, que na sessão de
bole se tome conhecimento, oficialmente,
"casos"
criados pelo acadêmico
desses
Ivan Leal, que. na qiiBlldade de presldent" do tradicional Centro Acadêmico
Cândido de Oliveira, ria Fncnldnde Nnclonr.l
de Direito, poderia tê-los evitado .pois
nue. alem rie deslustrar a classe de que á
representante, demonstra 11S0 estar rumprlndo. rom firmeza e a rontento, o mandato que lhe foi nutomado pela maioria
dos acadêmicos de Direito ria Universidade
do Brixill.

*

A propósito dn reunISo de hoje. ertlvemos ontem nn sede da Unlao Metropolltnnn dos Estudantes, onde tivemos oportunldnde de ouvir alguns universitários.
A OPINIÃO DE .TOSE' RIBAMAR
MACHADO
Aliardado pela nossa reportagem, o acnriímlco José Ribamar Machado, aluno da
Faculdade Naclonnl de Direito, nos declarou:
"Reina grnnrte Interesse nos meios
ela
universitários pela sessão de hoje,
Conselho de Representantes da U. M. E.
A agressão Injustlflcnvel do presidente do
C. A. C. O. no colega Areias Neto meroectt a reprovação dos mais destacados
lideres universitários. Estou certo de que
o eirlarecldn Conselho de Representantes
da ü. M. E. saberá reprovar a atitude
Leal, Incompatível,
do «cadêmlco Ivan

Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro
m
SMm

CURSO DE PREPARAÇÃO
Estfio funcionando ns nutm rio curso de preparação para o
exame vestibular.
HORÁRIO : 19 AS 21 HORAS.

BELLO HORIZONTE
Vende-se

terreno

plano

com

251

lotes

grandes,
Avenida

prontos

Pedro

para

II.

pouco
de
Antônio
o
sr.
Manoel
com
Trnl-.r
cidade.
ria
distante do centro
Belo
em
2-7010.
Telefone
Almeida, à Run Pernambuco. 162
edificação.

ce;m

extensa

frente

pnra

a

Horizonte.
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ESCRITURARIO E OFICIAL ADMINISTRATIVO
DO DASP E DA PREFEITURA.
Na 1> quinzena de janeiro será iniciado o curso especializado de DESENHO.
m*
?•
IrI©aS»ai$fillas.
- 22-6992
CINELANDIA
27
R. SENADOR DANTAS,

.

m
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11*''

|l|*i|'

(Antigo Instituto de Ensino Secundário)
OUVIDOR, 189 — 3.°, 4." e ti'.?'
Aulas para exame de admissão em fevereiro.
Diurno — Noturno.
Cursos ginasial e científico.
MATRÍCULAS ABERTAS

3E

COLÉGIO SYLVIO LEITE
Extem-ito, Minl-lnternato e Internam: [Mn Aquldabfl, n. 201. Bnra
Visita-lo
do Mato, Môlcr, Vlslle-n nntes do matricular seu filho nu filha.cidade
em
A mnlnr e melhor orRanlzacao educacional desta
é proferi-lo
em alto
fim,
matei-la de Internnto, Prédio especialmente construído para v
de
vasto
terreno
o
melei
de
om
ela
vln
pública
do colina a IMI metro*
e cllmn sem
70.1)00 mi'. Ausência de ruídos e poeira, farln aiborl/.-u.-An
exlnenclnnllolnl-,
Igual no iim de janeiro AlimeiUncfln de acordo com ns
com abundância «le leiílimf» o leite, pi OVOnlfllUe» de liorla 0 lindo elo
próprio nstniirieciinei.io Aiiio-ftnlinm pnin conduoAo, Eduonnrinrln «om rival
narn ¦•mMnlarnnaAn cia crianças re»ldenlB- cm nptirtnmontnii, ns iiiinls esindni-fio « pnssaifio n illn cm plonn nntuiern, «eiidn depois .'oniliizldns iis
•ua* mnradaa no nnnliocor.

INKOIIMACOIIH VMJQ VRhttVOSn ÍD-flMT.

Inctitiitni Conto Dnio (T*\t PisrçfA
(80B IN8PKÇA0 PBDBRAh)

EXAME DE ADMISSÃO
\ni'\ninivi»

Diário Escolar

Imiiiiir, <l«
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msrM Msku p»r* ««amei um fivertiro •
diurno • noturno * A,**Iíí«»h * «ula» §#m »mn
ptmbièi
fNIOUÇÓSf A0EMTAH
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Movimento

portante, com o espirito de solidariedade
da classe"'.
FALA O ACADÊMICO TIBEHIO NUNES
Em seguida, procuramos ouvir o Jovem
líder universitário TlberlS Nunes, elemento
de prestigio nos meios universitário». Foram ns seguintes ns «uns palavras:
"A reunISo de hoje deverá ter uma lmportancla trnnscentientnl, pois nela, com
as discussões e os debates, detferao aparecer os responsáveis pelns cenas JnsMmarela que ultimamente se vim repetindo e
que tílo lamentavelmente tém repercutido
no selo da classe e elo público em leernl.
E' preciso que os estudantes e prlnclpnlmcnte os llrleres se compenetrem e'e
?uas responsabilidades e trabalhem, . nilo
pela desunião da classe, mas pela sua
compIeU unlao o, portanto, pelo seu engrandecimento.
Como representante do Diretório Arad*mico da Escola de Medicina e Cirurgia,
níio faltarei a essa reunião e, como sempre, pugnarei pelos direitos de uns, mesmo se for necessário contra a prepotencia de outros, para que a verdade seja
restabelecida o se apontem os culpados.
Estes, no entanto, demncrnticnmnnte, decríticas, reconhecor
vem aceitar nossas
"espaseus erros a. em vez de maiores
lhafatos", reconciliar suas atitudes «nterlores... e, então, lutar... mas lutar,
democrata « peln
sim, como estudante
infelizmente, vive rebem deste, que,
Inferior".
legado a tnn plano
IMPRESSOF.S DO ACADÊMICO HF.MO
CALDAS
Fomos encontrar o acadí-mico Hélio Caldas, representante do Diretório AcadAmlco da Faculdade de Ciências Médicas, em
In ter tro*
palestra com ou ti os estudantes.
'o
jovem unipado snbre u sessão de hoje,
versltarb nos afirmou:
"A sesafto de hoje na V. M.-K. deVerA causar grande sensação no Conselho
rie Representantes,
pois nos esclarecer*
sobre os acontecimentos ocorridos recentemente. Como representante rio Diretório
Acnd^mlco da Faculdade de Cienclns M£»
dicas, compnrecere! íi reunião e espero
oue, no finrinr n sessílo, os responsável?
ia se tenham desculpado, porque devemoi
lembrar-nns de oue o futuro do Brasil
PStÃ pm nossas mfios e nilo fi com os fatns que Ja snn dn conhecimento rio publlco que se resolvem ns coisas. Pobre
Brasil, se amanh7» um de nos. no Invés
diplomáticade resolver ns dificuldades
'
mente, agir cemo vimos ha riins...
TOMO FAl.Oil o PRESIDENTE no 1)1RÜTORIO CENTKAt. DOS ESTUDANTES
Encontravn-se tembem ontem, na U, M.
F., o acn ri A mico Armando Vllheria M-irLnrin. presidente do Dlrelnt-In Central dos
Estudantes, o qunl nos disse:
"Finuei absolutamente surpreso no saber do rinspirariR^ ei incldent»- ocorrido nn
serie da Ü. N. K.. porque n^o posso eoneeber oue entre universitários se rleixrm
mnlentendidos por melo de
rie resolver
rtiseussfies lógicas, para lançar mfio dn
forca física.
Todos n eu urdamos com ansiedade a reunfio de hoje, esperando que tildo pe cselareça satisfatoriamente, nnls fM ncnnt,"et mento envolve o nome dn (ípHdiid*-s univfircfíirlas rie real valor no Distrito Fedoral".
*
COMO SE MANIFESTOU WILSON
COELHO
Por Último, ouvimos o esforçado scadâmico Wilson Coelho, pte.sidentc do Diretorio Acadêmico da Faculdade de Clencins
E'conomlcns e AdniínlstraUvas, do R!o d*
Janeiro, o qunl nos declarou:
"Repercutiram profundamente nesta
os acontecimentos decorrente*
Faculdade
rins atitudes tomedns pelo colega presidente do C. A. C. O. . Estaremos presentes hoje a reunido da U. M. E.. afim
Se que possamos ouvir, de perto ,uma declnracao pública do referido colega presidente".

Rua da Constituição n. 71 - 2.» andar — Tel.:% 42-7100
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Oficial Administrativo
Escriturario
TURMAS EM INICIO — 1." E 3.° LUGARES NO
;>r
ÚLTIMO RESULTADO CONHECIDO.

TAQUÍGRAFIA

'^.
CURSO EM 8 MESES —- TROE.» NEUI/T FREIRE,
'\
Aulas em turmas t Cr? 80,00 mensais — Aulas Particulares 1
Cr$ 15,00 à hora.

STANDARD PHONIC DRILL CLÜB
— Na ultima reunião desse clube, o sr.
Roberto Mllanei Machado fez seu diacurso de admlBflftO a oqundro social, fnLucilo Adolfo Paclatido a seguir o sr. "Where
ls the woca sobro o tema:
A
sessão terminou
mon's paradlse?".
"suecess
group",
com uni programa do
com a colaboração dos associados JorGnle
Lucila
bõ Duarte de Oliveira
". -4rl
vão Batista, sob a direção do
Guimarães de Almeida. Entro os prerentes encontravam-se também as srtas.
Lourdes de Araújo Pereira e Mercêdes Santos, que recentemente regressaram de uma visitem de ferias no
interior de Minas Gerais.

Instituto de Iniciação Profissional
RUA SENADOR DANTAS, 27 — CINELANDIA.

Chico Viramundo — Na Patrulha Guarda-Coslas

UM NOVO DEPARTAMENTO DO

3

ARBOSA
Sob Inspeção Fedenji
O Educandario RUI BARBOSA
mantém os seguintes Cursos:
JARDIM DE INFÂNCIA —. PRIMÁRIO — ADMISSÃO — GINASIAL — COMERCIAL BÁSICO TÉCNICO DE CONTABILIDADE — CONTADOR

Exames de admissão em fevereiro

1

Aceitam-se transferencias para-todas as series.

Rm Cago Minho, 25 - Tel 25-2608
LARGO DO MACHADO
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V

t

inasial
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Faça do DIÁRIO DE NOTICIAS o seu lorr.al

' ' '''¦¦''"¦'¦¦'¦
'-'la irradiou nossa posiç&o,
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"S"
b^^^^»y'"ARcnle
preparando- do controle, a algurn
porta-aviões...
S^^StíR^l Me para abandonar o sub-
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INSTITUTO BRASIL-PAR ACUAI —
ontem, o Conselho DlrlReuniu-se,
Brasil-Paragunl,
gente do Instituto
do biênio
para ,eleição da Diretoria
' presentes os
Estiveram
1945-1946.
conselheiros nlmte. Álvaro Rodrigues
de Vasconcelos, ministro Vlrlato Vnrgas, maior Amilcar Dutra de Meneses,
eflnego Olímpio de Melo, dr. Augusto
do Amaral Peixoto, dr. Alfredo Neves,
sr. Vadislau Oliveira de Abreu, prof.
Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti, e
por procuração, o cmle. Otávio de
Medeiros, o general Odlllo Denls. prof.
Agenor Porto, major Carneiro de Mendonça. drs. Valfredo Martins e A. de
Vllhenn Ferreira Braga, sendo a sessão
presidida pelo almtc. Álvaro de Vasroncelos.
Resolveu o Conselho, de acordo rom
a proposta do conselheiro cóncco Ollmpio de Melo. reeleger, por aclamação,
<, Diretoria, constituída pelo cmte. Ernanl do Amarnl Peixoto, presidente!
conde Ernesto Pereira Carneiro e cnit e
Atila Soares, vlre-presldentes: prof. Al
i*nro FrM'' du pónseôft, secretario geral:
cônsul Hollo de Burgos Cnhral. 1.0
secretario: dr. Henrique Eticlldes dn
Míriam
Silva, 2.° secretario; Srta,
Frôls da Fonseca, secretnrla nuxllmr;
tesoureiro,
e sr.
sr. Pedro Brnndo.
Darei Slmns de Mendonça, 2.0 secretnrlo.
Ao terminar -a sessão, o cmle. Ernanl do Amnrnl Peixoto agradeceu, em
nome da Diretoria, a prova de confiança nela depositada pelo Conselho
Dirigente e, em hreve relato, expôs o
plano de ação a ser desenvolvido no
visando
novo período administrativo,
ampliar a todos os setores possíveis
brasileiroparaguaia.
a aproximação
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PRAIA DE BOTAFOGO, 374
Aulas para exame de admissão em fevereiro.
Curso ginasial e científico.
MATRÍCULAS ABERTAS
Direção de Frederico Ribeiro.

NACIONAL DE GEOCONSELHO
ORAPIA — Em prosseguimento à sua
palestra Iniciada em tertúlia anterior,
José M. B. Castelo Branco
o dr.
concluirá,
hoje, o estudo sobre os
"Rios do Acre".
como
A reunião,
de costume, será realizada às 17 hodo
Nacional
ras, na sede do Cunnéiho
Vargas,
Getullo
Geografia,
praça
14-5.0 andar. A entrada é franqueada a todos os Interessados.

Faculdade Nacional de
Medicina

í'itihii)> ¦ "ii Hmnm Ihtoè'
m

d$ aUmm

COLÉGIO ÂNGLO AMERICANO

CLUBE DE ENGENHARIA — O Cnnselho Diretor do Clube de Engenharia
reimlr-se-A no próximo dia 11. às
17 horas, sob a presidência do eng.°
Edison Passos, para tratar do lnteresses gerais.

Investigação do vocabulario do adulto

l''llli»

ACEITAM-SE TlâMSFERENCIAS

— Horário : 8 às 12 horas.
Curso : CIENTIFICO — í." e 3." ano
—¦ Horário : 12 às 17 hs.
—¦
series
as
todas
Para
Curso : GINASIAL.
— TEL.: 26-0851
(Botafogo)
67
88
A
OLINDA,
RUA MARQUÊS PB

Associações culturais e científicas

Realiza-se, amanha, às 17 horas, no do sul. Cartógrafos e cartas prlnclSalão de Conferências do Palácio Ita- pais. Balanço geral.
A prova constou da Identificação da
mnratl, soh a presidência do ministro
a escola, época e autor de diferentes
das
Relações Exteriores,
Interino
diplomns planisfertos, cartas de marcar e outros
solenidade de entrega dos
dos
séculos XVI,
aos alunos que concluíram o "Curso mapas do Brasil
"Curso
de XVII e XVIII.'
de Prática Consular" e o
"Curso
de Pratica
Inscreveram-se
no
Geografia
dns
Historia da Cartografia,
Fronteiras e Mapoteconomla", realiza- Consular" os seguintes cônsules: Andos no ano próximo findo, sob os tonio Francisco Azeredo da Silveira,
auspícios do chefe du Departamento de Arnaldo de Oliveira Ferreira, Ari Made Do- chado Pavão, Frank Teixeira de MesAdministração,
pelo Serviço
cumentnçflo do referido Ministério.
quita, Galha Samuel Santos, João Grade
ser con- ele Lampreia,'José Maria Reis PerdiOs cursos que acabam
cluidos, foram realizados em caráter g5o, Manuel Emilio Pereira Gullhon,
experimental e têm por finalidade a Murilo de Miranda Basto, Pnulp Campreparação especializada do pessoal pa- pos de Oliveira, Roberto Barthel Rosa,
ra o exercício das .suas funções dos Rui Barreto e Sérgio Armando Fràzfto.
Os exames das matérias de prática
Quadros do Itamarati.
as atribuiO primeiro dos referidos cursos ft consular versaram sobre
classe ções e prerrogativas dos cônsules de
da
destinado nos diplomatas
e de perguntas relativos à
Inicial da carreira,, que deverão ser carreira
consunos
de
brasileiros
designados para diferentes postos no matricula
de faturas consulegalização
estrangeiro, constando da pratica das lados,
diversas matérias referentes ao exer- lares e outras concernentes ao assunto.
nlclo da funçSo consular e de treinaAs aulas do Curso de Prática Consumeqto funcional. O segundo destina- lar! foram dadas pelo. cônsul, Ângelo
so A preparação e seleção de técnicos Neves e as de Historia da Cartografia
especializados nos assuntos de historia e Geografia das Fronteiras do Brasil
dn cartografia e geografia das fron- pelos professores Jaime Cortezão, Ferteiras do Brasil, matérias essas que nando Antônio Raja Gabaglia, Afonso
Ror.flo constam dos programas das nos- Várzea, coronel Renato Barbosa
sas escolas superiores de ensino e qua drigues Pereira, comandante Braz Dias
vez de Aguiar, coronel Sebastião Claudino
foram
lecionadas pela primeira
nu pais. Inscreveram-se mais de líoo de Oliveira e Cruz e primeiro secre.
alunos e ouvintes neste cuiáO, sondo tr.rlo, de Embaixada Jorge Latour, a
us seguintes os que se submeteram quom coube a direção dos cursos, romo
ao» exames finais e obtiveram classi- chfife do Serviço de Documentação do
ficaçflo: Iso Adonis, Carlos Marie Can- Ministério das RelaçOes Exteriores.
tão, Astréln Dutra dos Santos, lolanda
Rabelo de Sousa Braga, Julieta de
Lourcles
Silveira, Olimiê de
AragSo
Mnchndo, Maria de Lourdes Jovitn diw
Silvo,
Valerio
Calda
Snntos Correia
elas de Magalhães, Maria Inala Santos
Nacional
dr> Instituto
Ao diretor
Estro!*., Kurlco Pacobalba, Hélio Sach- de Estudos Pedagógicos apresentou o
ser rie Sousa, José ria Silva Aranha, chefe da Secção de Inquéritos e PesIsnbe! D'Artaycnl Dias, Claudiston LIelo mesmo órgão os resultados
mn dos Sante.s e Judith P. Valadares quisas
ai realizada
finais da Investigação
"vocabulário
Salgado. *
do
levantamento
para
03 exames constaram rie provas es- medlo tia linguagem escrita", de "so
tendo sido sorteados comum dos adultos.
erl tas e orais,
Essa investigação, realizada riuranOS seguintes pontos para dissertação:
(111) — A Cartografia holandesa dos te cerca de três anos, compreendeu
sícuios XVI e XVII. Caracteres Gerais. a análise de treze amostra;, entre 11— Mercator; os grandes cartóginfos e vros e publicações periódicas cos malí
exigidos
o registro
holandeses. diversos gêneros
os atlas
o.-, gravadores;
Influencias portuguesas na cartografia e tabulaçáo de mais de meio milhão
—
O Tratado de Santo de palavras para determinação final
holnndosa. (X)
Ildefonso.
A cartografia dos limites da freqüência absoluta e relativa dos
desses
volumes
constantes
do 1777. As pnrtidas do norte e as vocábulos
da
trabalho.
Depois dç examinar o material co.
Ilgldo e sistematizado, que entra agora em fase final du slstematização,
o diretor
para oportuna publicação,
do I. N. E. P. mandou louvar em
portaria o chefe da Secção de InManuei
EXAME FINAI. PAUA HO.IE
prof.
quérltos e Pesquisas,
Marques
de Carvalho, e bem assim o*
MICEOBIOLOGIA — Exame práticodemais funcionários encarregados do
oral, ás 11 horas, no Laboratório ria
trabalho.
cadeira. Serão chamados os alunos de
A publicação do vocajiulario media
ns. 115 e 200, e para o escrito prátldn adulto, pelo I. N. E. P., dará
co e oral, os de ns. 52 e 154.
base objetiva para o estudo de nu.
merosas questões, na organização de
CONCURSO DE DOCÊNCIA LIVRE ÜE
testes mentais e de escolaridade; na
MEDICA
CLINICA
de português,
orientação do ensino
Reallza-se hoje', às 8.30 hoias, no nas escolas somundarl-s, e ainda na
Pavilhão Francisco de Castro (Santa
didática rio ensino da nossa língua
a defesa de tese pelos candl- • estrangeiros.
Casal
datos Roberto Meneses de Oliveira. •
Álvaro Lourenço Jorge
.
AVISO — São convidados a comparecer à Secção de Expediente, o»
O Instituto Nacional de Estudos PeValdir de Sena Mal- dagóglcos vem de publicar o seu "Boseguintes: dr.
velra,
Renato
Altilslo da Silva Belletim" correspondente ao mês de nomiro Rodrigues de Oliveira, Jorge de
Vembro de 1944 e que divulga ato.- da
Alkmln Toledo • Alulslo Severo Maradministração federal, da municipal •
tins.
noticiário.

, M.Mirin
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Entrega solene, amanhã, dos diplomas aos
que os concluíram

para hoje

"A

URfaersitario

OTTATI

COLÉGIO

Terão lulclo hoje. ns rirovas públlcas de Direito Penal e Direito Judlciarlo Penal, às 19.30 horas, ftrá
arguldo o candidato bel. Carlos Alberto Dunschee ' de Abranches.
Amanhã, às mesmas horas, será arguldo o candidato bel. Hello Bastos
Tornaghl. E' a ncguinte a comissão examlnadora: prof. Demóstenes Madureira
de Pinho, presidente; Oscar Stevenson, Joc6 Soarca do Melo, derjembargador José Duarte e dr. Narcelio de
Queiroz.

OS CURSOS DO ITAMARATl

"De
METRÓPOLE
Amor
TEATROS
Também se Morre".
• JOAO
43-427B.
CAETANO
REPÚBLICA - "A
Maldição
às do Sangue de Pantera" -a "EnCia.
Beatriz - O s c a r I t o,
10.45 e 21.45 horas. - -.1 Cobra dereço Desconhecido".
tá Fumando".
- "Claudia" e
-RIO
-RECREIO - 22-81(54. Cia. Vai- "Hora BRANCO
de Matar" (I. até 14).
19.45 e 21.45 -,SAO JOSE' - "Fantasmas da
As
ter Pinto,
horas. - "Momo na Fila".
Fuzarca" (I. até 10).
SERRADOR - 42-6442.
Comàs
BAIRROS
pnnhia Procoplo - Norma,
22
horas. - "Não te
e
20
ALFA - 29-3215. "Nosso Barmais".
quero
"Yankees
co, Nossa Alma" e
GLORIA - 22-9143. Cia. Alma à Vista".
AMÉRICA - 48-4519. "Sultana
Flora - Salú de Carvalho, às
20 e 22 horas. - "Mulher da Sorte".
. AMERICANO - 47-2803. "TarPara Insrlês Ver".
GINÁSTICO - 42-4390. Fecha- tu" (I. até 10).
APOLO - 48-4693. "Três Medo.
CARLOS
GOMES - 22-753h ninas Endiabradas" e "O Varão
Primitivo".
Fechado.
"Eterno
FENIX - 22-5403. Cia. Itália
ASTORIA - 47-0468.
horas. - "Ré Pretendente".
21
Fausta,
às
"SherAVENIDA - 48-1667.
Misteriosa".
. RIVAL - 22-2127. Estúdio da lock do Ar" • (I. até 10).
BANDEIRA - 23-7575. "DespeRadio Globo".
riida" e "O Cowboy de Wall
CINEMAS
Street".
-BEIJA-FLOR - 29-8174. "CaCINELANDIA
nados sem Casa" e "A França
Sessões
22-6783.
. CAPITÓLIO
"Proezas de um Eterna".
Passatempo "Relíquia
'Do
CATUflJBI - 22-3631.
Arquelro" (Curiosidade) —
(I. até 14).
Esporte ao Treino Militar" (Es- Macabra"
"TamCARIOCA
- 28-8178.
"PresttdiKltaçSo" (Deportes) —
Dra- pico".
senho) — "Asulas versus
"Terra de
COLISEU - 29-3753. "O Vale
e;5o" (Curiosidade) e
Sani-rcnto" e "Sentença MatriOrizaba" (Viat*em Colorida).
(I. até 10).
IMPÉRIO - 22-9348. "Um assns- mnnial"
- "SherESTACIO
DE SA'
sim de luvas".
"Erros da AdoHolmes"
lock
"Dois
no
METRO - 22-8400.
lescencla".
Céu".
20-0257. "Amor
FLORESTA
ODEON - 22-1505. "A Sombra a
à
"Aventura
Granel"
"És
um Felizardo, Mnia-Noite" (I. até 10).
da Múmia" e
"MaMr. Smith !".
FLUMINENSE
28-1404.
"O
-O.
K. - 42-9525. "A Código mãe, eu Quero" e "A Canção
—
Raposa
de um Traidor" "Terras
,
de Por- de Dlxle".
e as Uvas" —
GRAJAU' - 23-1131. "O Solar
tugal".
"Justi"Vieram
. PALÁCIO - 22-0338.
das Almas Perdidas" e
até 14).
(I.
eeiros
Ocultos"
Dinamitar a América".
- 26-9339.
PATIIE' - 22-8725. "A Mura- -GUANABARA
"Concichclas Mortas" e "Grito
lha de Jerico".
"MoP L A Z A
22-1097.
de Rebelião" (I, até 131.
- 43-9010.
.HADDOCK LOBO
delos".
AberOlhos
de
REX - 22-0327'. "A Cancào do "Sonhando
tos".
Deserto".
"Fala
"Sultana
IPANEMA
43-3808.
. VITORIA - 42-9020.
Manilha" e ' Um Pequeno Erro"
da Sorte".
(1. até 14).
CENTRO
IRAJA' - "Idlllo
de
Andy
"DolSolitário".
Hardy" a "Trilha
CENTENÁRIO - 43-3543.
"Uma Voz na Tor"AvaJOVIAL
Solteiros em Apuros" c
"Justiceiro*! ocultos"
reza Desenfreada" (I. alií 101, monta" e
CINIIAC -TRIANON - 42-0024. (I, até 14).
"O Código «ip um Traidor'.' — •
"Coiv
MADUREIRA - 20-3733.
"O Fnnlnsmn"
"Grilo dn
e
3,0 Episódio de
1'lrin'liiH
MiiiIiik"
"Sopa
"Corrido de Duma»" —
(I. até 131,
"Quorrolro*
An- Rebolllin"
-MARACANÃ - "Morln na PAdn Pnlo" e
lllllOK",
Dois" (li ai* Mi.
Bina
"SoCOLONIAL 42-3512,
-MASCOTE - H0-04Ü. "11(11)30i.limnln do OIIiiih Alierlos",
«llii om !,n-H<miril" o "A Maln
"Uni
•
Ilniwi7 MlHlBi-Insn",
. I), 1'HPRO
"QiiBiidn
i.firldlrln" a "O Crlma dn C"l- . M Kl Kit
¦
211-IHía
raln d« l,vnn" (I. ni* Mi, "A Rvn fnnsnnlc" a "NnllBS I'er|.
• i;i,l>OIIA|M>
42-3H".
Hiisníi" d, ala II),
-MlvTIKI
Kniçfl do CnraoAn",
•
HII-AíiAflAN* •
"A Mi1-'» Perdida",
"liniulB
II.OHIANO - 43H074 "VlllHllllíB i7-U7!»i.
- 4lliOll70.
TI-UTA
i
MliTH»
lm;fti) PrimaVfrll" e

Vf>imedii|'fl" H Ml# |0>. 'H-iilioi
, íJiUrUKI • SS í-i53.
('«miih H«mvm" » "filisiiiíH»"

<? Faculdade Nacional de
Direito

Educação e Calxara.

será discutido o
Durante a sessão de hoje, "Diário
—
Escolar" diverao
Falam
Ivan Leal"
sos líderes universitários

* *
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g Jiec&ztnacõeê
do nosso jornal nos meios
Jíjo obstante » trande e sempre crcsccnto difusão "Lux
Jornal", a conhecida
administrativo» » em Iodos u> círculos Sociais,
de jornais,
encaminha diariamente as
- modelar organização de recortes
aqui
aparecem
reclamações
que
às autoridades ou instituições às
queixai e
quais sfto elas dirigidas pelo público.

Com a Policia
DESENFREADA
VADIAGEM
20 070
—
moradores
Escrevem-nos,
e
Irajá,
queixando-se
Lobo
Var
dn
ds vadiagem desenfreada que r.o verlfica no trecho compreendido entre Vaz
Lobo e Irajá, principalmente a noite,
« au* não pode ser contida com o
policiamento deficiente agora existent«. Sfio numerosos menores que ali
i« reúnem, em grupos separados, que
praticam toda espécie de abusos e penetram nas casas d« onde roubam —o
alcance.
ao seu
encontram
que
ÍI-1-945.

Com a Coordenação da Mobilização Econômica
NAO OBSERVA OS DIAS DE
DISTRIBUIÇÃO - Apesar de
ler sido fixado dia certo para distribuicão e venda ds carne ao público, marcando a Coordenação os dias de terçafeira e sábado, o Açougue Internaclonal, sito à rua do Catete, n. 83,
essa
determiobserva
nem sempre
nação, prejudicando os numerosos conPara
excmpliinscritos.
ali
iiimidores
iicar, cita um dos prejudicados o que
ocorreu no súbado, dia 6, quando nâo
houve distribuição, porque o dono do
sçjugue decidiu fazê-la na véspera,
isto é, na .sexta-feira. Interpelado peles assinantes que compareceram no
sábado para buscar a sua quota, confiados no regulamento ainda em vigor,
o negociante declarava que resolvera
vender a carne na sexta-feira porque
« recebera na quinta. Entendendo os
prejudicados que, embora recebendo a
carne quinta-feira, o açougue só dedia
incliveria aguardar o próximo
cado pela Coordenação, julgam a deerrada
e prejudicial e pedem
cisào
pnra *? caso uma providencia à autoridade competente, aiiin cie qus não
mais ocorram abusos dessa natureza.
— 8-1-945.
90 071
'
'"'
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calamidade.
Já houve apelo para o
serviço de luz, da Llght; este, porem,
respondeu que o assunto é da alçada
da Prefeitura, e, como o caso esteja
de Herodes para Pilatos, vimos para
estas colunas clamar, a quem de dircito, por uma solução, antes que ocorra qualquer uma
daquelas
previstas
calamidades". — 9-1-949.

Com a Saúde Pública
20.075

Com o Juizo de Menores
e a Policia
20 076

20 072

1?AZEM

COLETA

ENVIADA
A ENCOMENDA
NO MÊS DE AGOSTO, NAO
CHEGOU AO DESTINO — Em registro
6ob n. 16.993. da Agencia do D.C.T.
da rua Primeiro de Março, o sr. Anresidente
tonio
Martins da Silveira,
n. 2811,
à rua . Barüo de Petrópolis,
de
a
cidade
enviou
apto.
6,
para
Fortaleza, no Ceará, uma encomenda,
pagando a taxa de CrS 2,40. Como até
Agora a encomenda não tenha chegado ao destino, decorridos quase seis
meses, e julgando descabida a alegação de falta de transporte para justlficar a demora por parte do D.C.T.,
uma
providencia & autoridade
pede
competente. — 9-1-949.
,n 073

Sobre a queixa n.° 20.055
CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO
PRESIDENTE DA S. U. I. P. A.
Recebemos a seguinte carta:
"Tendo lido em vosso br lhante matutino, do dia 6 do corrente, sob reclamação n.o 20.055, uma noticia completainente infundada referente á S.
U. I. Protetora dos Animais no que
diz respeito à alimentação dos cães recolhidos em seu asilo, vimos com a
presente asseverar á v. s. que tal
reclamação absolutamente não procede.
Afim de darmos prova cabal do que
asseveramos,, convidamos esse tíistinpiilclo
Jornal, na pc.soa de um dos seus
"reporters",
faucr uma visita,
para
em qualquer dia e hora, sem qualquer combinação previa, ro nosso asilo, fl avenida Suburbana n.1' 1.770, a
proceder a amplas averiguações o- respeito.
Multo gratos pela vosca atenção à
subscrevemoesta nossa
solicitação,
nos com elevada e.tlma e consideração.
p.!S. U. I. Protetora dos Animais —
a) Oscar Pinto de Sousa, presidente".

Com o Departamento de
Parques
20 074

FIOS

entre

ÉLÊXrçiçqs

oS ^"-EMAS DE-

Sobre a queixa n." 20.031

Com o Departamento dos
Correios e Telégrafos

I

"°'

DO DEPARTAMENTO
INFORMAÇÃO
NACIONAL DO TRAIiALHO
a
seguinte
carta do direRecebemos
lur Uo Departamento Nacional do Trabálho :
"A propósito da
Reclamação 20.031
o
tenho
jornal,
publicada por esse
prazer de informar-vos que este De*
preze
parlamento
jà fixou
para a
do Regulamento de Propublicação
moções da Companhia Carris, Luz e
Força do Rio de Janeiro, e que o
prazo de 60 dias para recurso correra
dessa publicação.
Atenciosas saudações. — a) Segadas
Viana".

DE

LIXO HA S DIAS — Queixando-se de que há B dias não rc*
tiram o lixo da rua Comandante Maudando
ritl, o qual fica acumulado,
lugar à formação de numerosos focos
de moscas e mosquitos, pede um leitor que sejam adotadas as providencins necessárias. — 9-1-945.

I

N™

VEM SER FISCALIZADOS —
Estranhando as providencias recentemente adotadas quanto ã freqüência
de
menores nos cinemas,
pede um
leitor que as autoridades voltem tanv
bem suas vistas pr.ra o que praticam
em todas as ruas da cidade e de.
subúrbios, à noite, numerosos casai?
monor idade oi
de namorados
de
bem unidos,
às sombras do?
quais,
o
arvoredos
ou cosidos aos portões
escuros, praticam
nos
lugares mais
cenas que escandalizam moradores Q
transeuntes. Cita, a propósito, o qur
ocorre na Avenida do Trapicheiro, entre São Francisco Xavier e Professor
Gabizo, de ambos os lados e entra
esta última rua e as de Afonso Pena
e Martins Pena, onde tais cenas ocormaneira
rem de
tão ccmsirariKKdoia
que f.imilias ali residentes não podem
permanecer as janelas. — Í)-1-94I>.

Com o Serviço de Limpeza
Urbana e a Saúde Pública
NAO

MOSQUITOS NO MATOSO —

Moradores do prédio n. 170,
à rua do Matoso
pedem, por nosso
intermédio, uma providencia da Saúde
Pública contra o fato de estar gras.
sando, ali, mosquitos à noite, devido
ao lamaçal que se forma,
pútrido,
diante do apartamento n. C, em vir*
tude de a caixa de gordura dos apartementos siiDerlorcs csíar enlupida ou
ser inapropriada à sua finalidade. —
0-1-945.

a

—
Escrevem-nos:
ARVORE
'•Há. na rua Jaceguni, cm frente ao
n, 79, uma árvore que, em virtude
da sua grande proximidade do fio
elótrico, sempre, nos momentos de venlanlo. ao
tocar
no fio, tira deste
grandes faíscas que põem oa moradores em constante alarme, receosos de
ou de outra qualquer
um incêndio

Pereceu afogada na Barra da Tifuca
Deixa 3 filhos menores a jovem senhora, que perdeu a vida quando se banhava na praia fatídica

1

1

!

No dia 17 do mês passado, tima(í)
sobrinha
Jovem senhora e sua
perderam a vida tragicamente nas
traiçoeiras areias da Barra da Tiimprudentemente,
Jucá, quando,
ali se banhavam, não obstante o
perigo que consütue aquela praia
para aqueles que náo sabem nadar.
Domlnfw últimu.
a sra. Lldi.\
Mendes de Oliveira, casada com o
sr. Antônio Augusto de Oliveira,
do 25 anps.i moradora & rua MlCatumbi,
fruel Resende, 31, em
acompanhada de doze outras pes-,
ai
família, entre
soas de sua
ouais sua mãe dona Humbellna
Mendes Nunes, seu Irmão, Astrogildo Mendes Lima. e um dos
seus filhos, o menor Orlando, du
8 ano», dirigiu-se domingo último
liara o Recreio das Bandeirantes,
fizeram
ende sa treze pessoas
Um "plc-nic", rumando, em -»!.parda, nara a Barra da Tijuca.
Ne&se último local, Lídia e Astroglldo resolveram tomar banho
de mar, mas, em dado momento
r inditosa senhora foi arrastada
peK correnteza e mau f."ado o.)
prlorços de seu Irmão, para saiondas,
*i-la, foi tragada pelas
cão mais voltando a. tona.
Mais tarde, o seu
padrasto, st.
.Tosô Martins Salgueiro, comunla porou o fato, polo telefone,
declarando
llola do 17." distrito,
nu
que o corpo achavn-ee a boiar,
local em que se dera o lamenta.

Desaparecido
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Liâia Mendes de Oliveira
vel acontecimento. As autorldftdes distritais solicitaram à Polinu
providencias
cia Marítima
sentido de remover o cadáver o
que entretanto não foi feito po?
nflo ter sido o mesmo encontrade.
Lldla deixa
Alflm de Orlando,
n
Joaquim
dois outros filhos,
Jcsé, de 6 e 3 ano», respectivamente.
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5ncontrara-»e nesta capital doía
oficiais do Exército francês,
qué;
tiveram participação relevante nõ:
movimento de libertação da, sua
pátria : o coronel André de Wavrln, chefe flo Estado Maior do
general Koenifl, e o capitão M?.urlce, Baymond.
O coronel Wavrin, que tem o
curso da Escola Politécnica e o
da Escola Militar de engenharia,
íoi, como
oficial de engenharia,
professor da cadeh-a de Fortificações da Escola Militar de Saint,
Cyr. Quando se InlctaJ a guerra,
cm 19S9, encontrava-se no Estado
Maior do nono exércltü. Foi depois nomeado comandante da Engenharla do Corpo Expedicionário
Francês na Noruega, e, nessa qualldade, participou da batalha de
Narvlck. Indo, logo depois, para
designado
foi ali
a Inglaterra,
membro do Estado Maior particular do general de Gaulle, e em
seguida assumiu a chefia do Estado Maior do general Koenlg, coma,ndante das Forças Francesas do
Interior.
No curso da guerra, foram-lhe
conferidas aa sojülntài condecorações : Legião de Honra, Cruz da
Libertação, a Cruz de Guerra, a
Medalha da Resistência, a Distlnguished Service Order. a Mllltary
Cross e a Cruz de Guerra norue.

milhão de

EDUCAÇÃO E SALIVA j

Até há pouco tempo os pregadores de moral, os mestres de
civilidade e os profep ...res do bom-tom podiam recomendar a seua
discípulos, com nufta probabilidade de serem obedecidos, o hábito de caminhar na rua de olhos baixos.
Seguindo à risca esse conselho, o transeunte nao bo dava
a impressão de uma grande modéstia, como também ficava com
a oportunidade de encontrar algifma moeda perdida na via puk"ica...
.»
j
Atualmente, no Rio, nem os indivíduos com estômago d«
devido
a
chão,
o
olhandu
para
avestruz conseguirão andar
3
toda
se
vê
parte.
por
imundicies
que
de
enorme quantidade
magníficos comenO cronista Raimundo Magalhães escreveu"leitor
assíduo' um»
tarios sobre este assunto e recebeu de um
missivista
o
que, s*
vaticinava
na
qual
carta de felicitações,
"cidade maravilhosa" passara a Bt
continuar neste caminho, a
. - .
chamar a "cidade das cusparadas".
logradouros
cm
po»
cuspir
de
costume
Há quem afirme que o
blicos é um índice de má educação e uma manifestação de pou*«.
caso pelo próximo.
¦'£
var, «
Não discutimos a questão por esse prisma. A nossoeducado,
mal
um
homem que cospe é um doente. Pode ser também
\.
Mas não nos interessa encará-lo por este aspecto. salivar»»,
„
As pessoas sadias não cospem. As suas glândulas^
funcionam sem exagero e as sua vias respiratórias estão livre».
Assim, a solução para este problema de higiene parece qui
em
não consiste apenas em educar o povo, mas principalmente
_• J/v^_.
.
dar-lhe saúde.
doenA gente sã não cospe, porque nao tem o que cuspir. Oa
separado,
inteiramente
capítulo,
outro
um
é
educação
tes, sim. A
da saliva.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

cuidasse a França de ee Inteirar
do andamento daqueles porvlços.
tíobre a participação dos polítlços -em evidencia antes da guerra
(na luta da Resistência, o chefe
do Estado Maior do general Koenlg írlzou ter sido, por suas funespecialmente
encarregado
ções,
do setor de organização própria,
.mente militar e
que, portanto,
náo identificaria isoladamente os
homens que, reunidos, participaram da Resistência e os Patriotas
que o chefiavam.
E acrescentou :
— "Alguns tinham sido chefes
políticos no passado. Mas a maioforjou-se a erdentre eles
ria
gueu-se na própria lv.ta. CitarEmanuel
de
o exemplo
lhe-el
d"Astler de La Vigerie, jornai".r,ta
de profissão, antes da guerra, que
se tornou o chefe do movlntento
chamado "Libertação".
NO PRIMEIRO PLANO DA LUTA

O coronel André ãe Wavrin, falando ao jornalista

De- visita à América, o co-ronel Waguesa. Atualmente serve na
vrln mostrou aos Jornallstns uma
fesa Naclo.Tal.
assinada do
de missão,
O coronel Wavrin reeebeu, Qn- ordem
punho pelo general do
tem, os representantes da lmprcn- próprio
da missão de
sa, a quem fez as declarações que Gaulle, investindo-o
abaixo resumimos, sobre a situa- inspecionar os serviços dos adido.»
na América e ,no Medin
ção da França, e outres aspectos militares
— acentuou
da campanha da* Nações Unidas, Oriente. Era natural
Respondendo a uma pergunta — que, ao reassumir a projeç.'-o
sua atual Internacional que lhe é devida.
sobre o objetivo de

NOTICIAS DA AERONÁUTICA

F. A. B.
Às modificações verificadas no alto comando da
— PagamenLouvado pelo ministro o major hrig aãeivo Eduardo Gomes
— Dívidas reconhecidas —
to de diárias por permanência no es trahgeiro
— No gabinete
Oficiais promovidos apresentara ms<> ao ministro

Km recentes deuretus u.-inaujs nu
i;u.,t,i da Aeronáutica, u pre-.ictuiue cia
ixepuolica fez modificaçues nu aito comanuo da ü orça Aérea Brasileira, ror
eoae? atos, o major biigaau.ro r,ciuaruu
Cjomes Deixa u comanuu aa ü." iona
or.íieixu, òeiiuo sn.jsut-uiuo yeio
baueno Ajaimar ..lasoai-enha.., cjue am
i-iiLiio v.nua exercendo u caiDo ue u.retür uo * d-&üm. «ó cumuauu ua ü.a
ijona Aérea, cujü quartel uencral e
em i;ec.ie, o majur ongadeiro uauardo
Oomes pre-tOLl reievanies ourv.eoi, au
paus ncHaüaiiit-iUc na ia.sf; em tjue se
verificou a invasão da ÁUlua pela;,
A uase uu
tropas norie-amerieanas.
Na.ai, cumpreenuicia na 2M Zona Aerea, tornou-ie o centro principal doa
transportes áureos, juuiatne aquela iaae, In atai vi/, ava com os rumores de
centenas e centenao de aviões, que
dali empreendiam
o
^aloo soore o
Aliam.co como au ia,n poisar os que
vitinam Uo continente alricar.o e tambem uu.s justado* im aos e ilo sul do
Brasil.
Acumulando as fungues d2 comandante cia 2.a Zona Aérea cm as de
diretor ue Hotas Aéreas, o ínnjor brigadeiro Eduardo uome, passará a se
dedicar a esta última ativ.dade, aliás
ligada mais lntimamc.u.: á saa carreira de aviador militar. À Diretor.a Ce
Rotas Aéreas cabe, entre outras atividades, a de controlar o Correio Aereo Nacional, por cuja criação e desenvolvlmento, de:>de a época em que
era apenas Correio Aéreo Militar; muito
esiorço despendera o major br.gadeiro Eduardo Gomes.
O novo comandante da 2.a Zona Aerea, brigadeiro Ajalmar Mascarenha^,
é um oficial general com destacados
serviços à aviação militar. Comandou
a õ." Zona Acrea, com sede em Porto
Alegre, e ha dois anos era o diretor
geral do Pessoa!. Nesses postos deixou uma tradição de militar disciplinado, disciplinador e cumpridor de seus
devera-;. Ultimamente esteve na lrente
de batalha Ca ltaha, acompanhado do
sr. Salgado Filho em sua viagem de
inspe;io ao l.o Grupo de Caça.
A J.» Zona A&rea, com tede nesta
capital, passa ao comando do brigRdoiro Ivo Borges, que, antes de fazer
um curso de Estado Maior nos Estados Unidos, comandara a l.a Zona Aerea, com sede cm Belém do Pará. O
brigadeiro Ivo Borges tem o seu nome
ligado
a
vários empreendimento.', da
avlaçáo brasileira, inclusive à avlaçfio
civil, a que dedicou um período de
sua vida com reais proveitos para o
Acro Clube do Brasil, do qual íoi presldente.
O anterior comandante da 3.» Zona
Duncan,
Gervaslo
Aérea, brigadeiro
desempenhou "papel saliente na fase
aguda
da
campanha anti-submarina,
na parte sul do AUSntico. E' um militar competente, com experiência da
guerra cm que se empenhou a FAB,
para repelir de nosso litoral o traiçoeiro inimigo. Pojp ato uo governo, passa a caber-lhe a responsabilidade de
dirigir a Diretoria do Pessoal.
O novo sub-chefe do Estado Malorj"
brigadeiro Vasco Alves Seco, tem grandes serviços à Aeronáutica. No lnlMinistério, fez
do
cio
criação
da
parte da comissão técnica de organizaçâo, sendo pôster orinente nomeado
na
Comissão
representante da FAB
Mista de Defesa Brasil-Estatíos Unidos, com sede cm Washington. Deixa,
ngora, essas funções para vir exercer nquela, depo's de ter íelto o curso
de E«tado Maior em Lcavenworth, e ae
especializado em outros cursos táticos
'COS, InUl-penuavels ás taree estra'
fas cia f rra moderna.
Para t. retor de Saúde foi nomeado
o brigadeiro médico Godlnho Snntos.
Desde os pilmordlos do Ministério, elo
já vinha exercendo essas liinçõe». eomo chefe rio serviço a\\e pouco ante»
h ivln se transformado em Diretoria.
Bua eleição ao posto cie brigadeiro tamé
recente Velo neliiralmeiite,
bem
quando o pre»'drnte da Republica resnlveu criar e fe poslo nue uno oxIMIa,
no Quadro rins Oficial» Médico',
Bolor importantíssimo da RVlatjSn, os
«ervloos de «ande devem bastante ft
du lirluaried'eni'lln e h napneldodn
Oodlnlm fiMiln»,
ilulro medlm
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do Inimigo, e ao trato com
aliados.
Para o nordeste é que convergiam
todas as nossas atenções. Nâo eram
só os temidos ataques aercoj, tendoa
como ponto de partida Da.car, mas
ronda sinistra dos submarinos contra
precaver as
os quais era necessário
nossas costas marítimas e a nos.-.a navegaçâo. O serviço de vigilância, de
ue compatrulhamento e cobertura
da
bolos emanados das bases aéreas
perlelÍoi Ininterrupto,
2 a zona
em
to e de cuja eficiência dependeu
defesa.
grande pane a nossa
suas
A construção das nossas bases,
litoral e ao
do
campos
instalações,
ciesinterior, com todas as edificaçõese curta rota, criação das Unidades modersos de adaptação ao material
Eduno tiveram do i.iajor brigadeiro uma
ardo Gomes todos os cuidados
de
assistência em que a preocupação
detalhe atingiu as menores part.culas
11dos serviços. A-esta preocupação se
gada à sua impecável probidade
madevem as ooras executadas tom» beximo de economia e de resultados
"
à
Espirito devotado exclusivamente se
a cujo desenvolvimento
aviação,
o
sem
que
dedica com entusiasmo,
mais propudessem afastar dela aspor tentações, o
missoras que fossem
tonmaior brigadeiro Eduardo Gomesa
proseguiu, pt'ia sua lealdade, amor
ilibado cafissão, bravura pessoal e
rater. merecer consideração, Çonflansubordinados,
ça e estima de chefes e
ao
e hoje é possível fazê-lo retornar enDiretoria,
sua
da
exercido
efetivo
catanto
carregada de serviço de que defesa
de
rece a Aeronáutica, para a
™T*r*t™fâP»-JC
vóo e uma perfeita
chegado o momento de permitir queJ
a este setor, de que e parte o CprielO
idealisAéreo Nacional, obra de seu energias
mo, consagre todas as suas
a
e capacidade, com o dinamismo que
.
isso o recomenda.
ás
Na Diretoria de Rolas, atendendo das
comunicações e toda parte técnica
rotas, realçando as radio-tiansmissoes
e operações, completará o seuda grande
Aeroacervo de trabalhos em pro".
náutica Brasileira.
serviços
Ao agradecer os relevantes
Aerca. com a
prestados na 2.» Zona as Lases que
sua criação e de todas
desejo louvar o major
a comptkm,
Eduardo Gomes no mobrigadeiro
outros
prestar
mento em que, para
'a sua asserviços que estão a exigir
mais continua 6
imediata,
sistencia
o seu brilhante
deixa
ininterrupta,
PAGAMENTO DE ^^lASVOnVEliMANENCIA NO ESTRANGEIRO
de diárias,
Solicitaram pagamento
nor permanência no estrangeiro, em
o "pitao
requerimentos ao ministro
Silveira
ca
Ainelio
Fausto
aviador
ivlalxlu
aviador
tenente
1.°
aerne
os
«argen
l.°s
César' Leal Coqueiro e
Santos
dos
Alves
Antônio
aviadores
c.mtao
e Moacir Freire Altaide. deO 16 dias,
Gerpé solicitou pagamento
dias de 25 dólares, por ter permanecido 76 dias no estrangeiro, quando
conrecentemente foi designado osparaEstados
duzir avião em voo para
do
Unidos e vice-versa. O despacho oildo referido
ministro ao pedido "A
viagem o »to
cal foi o seguinte:
de 60 dias.
da missão,^náo ultrapa-sou
A'SUÍ«Tenente
coqueiro sqIícíiou pado20 diárias de 25
uamente. de
aod.as no

fira!

por permanenola
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estrangeiro, com a mesma incumbência
do tido capitão Gerrc. O despacho
tular da pasta foi este: "A missão foi
nãu
a
viar.em
avião
e
trazer
um
para
durou mais de 60 dias: ": ncicfiro".
dos
sargentos,
No requerimento
que
solicitaram pagamento de 11 diai-ias do
'il
20 dólares, por permanência de
dias no estrangeiro, designados pa'.'a
o ministro
fazer parte do cquipagem.
i:ss:m des.achou: ' .'rcj ::n c:ue houve
força maior".

B.
Auxiliem a F. E. Brnsilclrs,

O Posto 7 da Cruz Vermelha
76,
situado á «ua Sáo Prancl.ro Xaviersenhoestá Hollcltnndo a colaboração da»
rnn dn bairro, as nunls poderão rnmpamrer
an mesmo, afim de auxiliaram o preparo
comcie hnlsn» contendo utilidades para os Disslhalmiles d» Força Exne-llc-lnnnrla
lelra

Talões de racionamento

Referiu-se depois o coronel Wairmão desse
vrln à situação do
bravo mllitainte da Re3lstencla, o
de La
general François cl'Astier
nomeado
recentemente
Vigerie,
embaixador da França, no Rio de
Janeiro :
"Desempenhou
o
general
d'Astler uma participação de prlmeiro plano na luta pela llberCoube-lhe,
tação da metrópole.
principalmente, a tarefa da orgaResistência,
militar da
nização
em coordenação com o Comando
Inter-Aliado, Inglês e americano.
A ele se deve a articulação e distrlbulção das principais tarefas a
território.
no
serem realizadas
Foi o iniclador de todos os piarrss de nção executados no dia D
e que tr>,nto facilitaram a ação
das forças de desembarque : —
A ele se deve, assim, a direção
geral das operaçõss que resultaram na completa destruição das
redes íerrovir.rlas, de todas as 11nhas subterrâneas à grande distr.-icin, da ação c ? retardamento
das . divisões blindadas inimigas,
da captura dos- depóritos de ga.
solina e
munições, e de modo
"maquis".
geral das ações dos
Assim, a nomeação da uma personalidnde com tais serviços prestados à França, como o general
d'Astler de La Vigerie. para embairiadór no Rio de Janeiro, bem
demonstra a Importância que o
governo francos atribuo as suas
relações com o Brasil,"
OS FKANCKSES E A SOLÍDARIEDADE Bit ASILE IR A

A Prefeitura não apoiará o deCarnaval

presidem
Recebida pelo prefeito uma comissão
—
Estes não ornamentarão as suai
tes dos clubes
sedes e os bailes não serão a fantasia.

Conforme noticiamos, realizousemana
se na quinta-feira da
TIJuca Tepassada, na sede do
nis Clube, uma reunião dos presl»
dentes dos clubes desportivos
o
sociais afim de ser estudado
dos festejos
cr-.o da rcallaação
carnavalescos, posto em foco pelo
circular
sr. Heitor Beltrão em
aos demais grêmios.
Em conseqüência dessa reunião,
dos
uma comissão, constituída
srs. Heitor Beltrão e Mario Polo,
s» avistou, ontem com o prefeito
afim de so inteirar do pensamento
Henrique Dodsworth, o qual
do sr
como
declarou que a Prefeitura,
ounho
no ano passado, não dará
oficial ao carnaval, que, portanto,
esponão terá apoio de qualquer
Adianpúblicos.
cie dos poderes
será
tou o prefeito que, todavia
iniciativa
qualquer
respeitada
particular nesse sentido.
A, ouDepois de amanhã haver
dos
tra reunião dos presidentes
soubasegundo
na
qual,
clubes,

DIVIDAS RECOSHEÜIDAS
O ministro reconheceu a^ seguintes
exerdividas, cujo pagamento,
per
cicios finc.os que lh; foi solicilado: diíerença de gratificação de Aeronáutica
e de serviço acreo. pelos sub-oflciais
I-Iaesbaert
e Severino
Artur
Carlos
Jcsé de Moura, l.üs sargentos Manuel
Dominjues
Gusmão,
Miguel
Fonseca
Magalhães-, Jo-é Patrício de Oliveira
e 2."s sargentos Agnaldo de Albuquerque Melo e Edmundo Cavalln; difeInterrogado ainda sobre ns imrença de gratificação du Aeronáutica,
pelos l.°s sargentos Os.vnldo Edmundo pressões que trazia da sua viar.ym
3aJoão
Ligcrlo. Antônio Campos,
pela /mérica do Sul, disse, o enraluz Filho, 2.üs sargentos, Francelino trevlstndo :
Folo de Oliveira. João Oliveira Ri"Os franceses sempre soubabeiro, Luciolo Bezerra de MsIj, João
cia Costa Andrade. João Cândido da ram e sentiram,
bem comprovaFigueiredo Moacir Silva Soares Doria, da,
a extensão da amtede que
Francisco Galhardo Lopes. 3.°s ear*
Odone Longhi, votaram à sua terra os povos da
gentos Mario Sacco,
Eduardo D;vcnhasem Filho e Angelino América Latina.
Quero, contudo,
Dias da Silva; diferença de gratifica- ressaltar
a acolhida que me
que
aéreo
serviço
de
Aeronáutica,
por
çáo
dispensada
nos países
e de terço de campanha, pelo 2.° sar- tem sido
gento José Lourenço Viana Melo.
percorridos, e o que neles tenho
SOLDADO

REFORMADO

O presidente da República assinou
um decreto na pasta da Aeronáutica
reformando o soldado de segunda elasse do Quadro de Infantaria de Guarda,
Armando Fernandes Abrantes.
TRANSMISSÃO DE CARGO
O ministro recebeu do major brigadeiro Eduardo Gemes o seguinte telegrama:
"Congratulando-me
com
v. exc-la.
pela designação do brigadeiro Ajalmar
Vieira Mnscarenhas,' publicada nos Jornais de ontem, para o comando da
2.a Zona, fico aguardando instruções
para transmissão deste erafjo. Cordiais
— Ia.) Major brigadeiro
saudações.
Eduardo Gomes".
APRESENTARAM-SE AJO MINISTRO
Apresentaram-se ontem ao mini.s-tro
o brigadeiro médico Godinho Santos,
diretor de Saúde, por ter sido promovido, e o tenonte-coronel aviador Honorlo Ferraz Koeler, nomeado oficial
de gabinete do ministro. O tenentecoronel KoeJter ontem mesmo entrou
no exercício de suas novas funções.

Fixados os preço»
das Maçãs

visto, ultrapassa de muito a espectativa já tão favorável. Mas é
em particular ao Brasil que desejo nesta hora manifestar o reconhecimento e o conforto
que
sentem os franceses ao verem seus
substituicamaradas brasileiros
e êxito nos
rem, com galhardia
rigorosos combates da Itália, tropas francesas chamadas a combater em outro setor de luta".

NO GABINETE
do
no
ontem
gabinete
Estiveram
ministro o brigadeiro Heitor Varady,
MiTribunal
do Supremo
ministro
José
intendente
h o coronel
lltar,
Granja, chefe do serviço de Fazenda.
representar
fez-se
pelo
O ministro
tenente-coronel aviador Armando Meneses, seu oficial de gabinete, na missa
em memória do sr. Lima Campos.

têm
Telegramas de imprensa
de
aludido propósito da França
ter, em pé de guerra, na luta contra o nazismo, um exército de um
Interrogndo
milhão de homens.
sobre o assunto, declarou o coroantrenel Wavrin, concluindo
vista :
"— Já estamos em bom camlmobilizou
A França Já
nho.
quinze divisões, alem de lncorpo"marar todos os homens do
-500
a
400
totalizem
quis", que
esses
mil homens. Quase todos
armamento
estão armados, com
leve, graças fts grandes remessas
que lhe foram lançada* de pa
ra quedas, pelas frotas aéreas, inglesas e americanas.
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0 abastecimento de carne nacional à população
arioca
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Tribunal do Júri
Absolvido o réu Braullo
Gomes dos Santos
Reuniu-se ontem o Tribunal ío
Juri, sob a presidência do Jul»
Paulo Alonao, íunolonando o proBaldeaaarlní,
Francisco
motor
para julgar o réu Br&ullo Gom«»
dos Santos, acusado d» haver, no
dia 1 de maio do ano passado,
cerca de 18,90 hora», »ft «asa ivúda rua Comero 138 - fundo»,
lmbra, na Penha Circular, atirado contra TomAsla Brauns dos
Santos, sua mulher • Aderrohon
de Holanda Cavalcanti, falecendo
este em conseqüência da lesão r«ceblda, ficando aquela ferida. ;
A. defesa do réu «steve a cargo
dos BdvogadOB Stelio Galvtío Bueno « Orlando Torres, que plelte».
legitima
ram a Justificativa de
defesa.
Após oa debates, o Conselho do
Sentença, reunido na Sala Especiai, resolveu absorver o réu pe"-»
deíesa,
justificativa da legitima
sendo o mesmo posto em llberdade.

Tribunal de Segurança
ANTI-FATBJÓTI»
VERSOS
B FOI DENUNCIADO
O procurador Ademar Vidí.l aprf»
sentou denuncia contra Leopoldo Lu%
autor de verso»
de Santa Catarina,
antt-patriótlcos, doB quais extraiu eo»
M
distribuindo-»»
datilografadas,
pias
melo do povo.
Bor»
Podro
ministro
Julgara o réu o
COMPÔS
COS

ges.
PRIMEIRA SESSÃO PLENA
DESTE ANO
Realizou-se hoje, no T. S. N. a prl» .
meira sessão plena deste ano, çons»
tando da pauta os seguintes pedido»
de inquéritos POU»
de arquivamento
ciais Instaurados contra Manuel Treres, Rui Carneiro da Cunha, da Bo»
cledade Edifícios Guararapes LlmitadftJ
Oino Saltini, do Moinho Santlstí. 8.
A.; Maria José SlmCes. Frederico Jor»
•
ge Sobrinho, Adelino dos Santoi
Abel Faria das Elras, e os pedidos d»
noa
processos Instaurado»
exclusóes
JoaqulB»
Cantizani,
contra Silvestre
Zimmermall,;
Ovidlo
Ribeiro,
Tavares
Bar»
Vicente Scarço, Carlos Alberto de Con«»
ros e Faustlno Gomes da Silva.
apelações Interposta»
tom nlnda as
nos processos de José Salomão Aded»
d»
e Leon VasiliovlcMh, e a revi.iSo •••
Miguel Inácio da Rocha. A sessão BM>
Barros
ra presidida pelo ministro
oora».
ros Barreto, devendo funcionar,
•
representante do Ministério Público,Ar»-.;
de
procurador Gilberto GoulRrt
drade.
_^
A

Ds. Gustavo Rego

0 barco português trouxe um carregamento de vinhos para o Rio
Guanabara,
Aportou ontem a
finalmente, indo atracar no arbandeira
mnzem 1, o barco de
"Gll Eanes", quo proportuguesa
em
cede do Porto com oficaln
Santos, O "Gll Eanes", que vem
conülgnado a firma Maura y Coll,
desta capital, trouxe para n Riu
um
grande carregamento de viniios portugUMORi tendo deixado
Pm flauto», onde chugoii no dia
2,1 artigo» pura a» toninti do NnMl, M«u miiniinditiii» é u BBpitnó

Doenças Pulmonares — Tuberculose]

ícones", era
ombaroar no "ou
"Onssequnl",
Imediato
do frota
dd 7,()(K)
Km dloH

o

nnvlo
do
mercante
portuguesa,
toneladas,
de KHI, o "OftHH(V|iier*

Aviso aos consumidorei
llBRlHtB»,
foi toipinimilio
peíOS
retardatarioB
sem nvlso prévio, a M«n milhai
RO"
mirso
HoniienerAlrio
longo
d«
'te
vln|j»m
fiomiiiilcd-nos f> Unvliio
de MhIjob, f|UBiido em
<t|1 (IrlKiiMii do Passo,
(in
fo»

Osoidinimfto
Rnelonflii"«ntfl
piuft a AfrloBi Róis torpedo»
OUHRUA ism
in» HJ^fUANMfWTB l'B
mivlwipi» noiiiiii o biuiio p>ii'>
Moiiiiiiwçno laenéraia») por
f\h\m\0
tumwtíln d» A«P"ii'i'> NmiiIoiiiiI i
ttitíiies, i|ii* s« pirtlll «o m»lii.
"T*nd0'M »'iiii»i'r»ifo «nliflrt» rti»
» trlpiilHi/ou «m lis*
O intvl» "flll Mim" !«m um »nlvniiiln»sa
íllllBMlll VllllOI fllH*
fpIS
IlHlHHllHtl
Mmo /» \mwi |)»*'» » *"iiK'«8» »'»¦
ria BjOOO loniliáii
VilUPíHII) HO WMtjni' llHS IIIIllM*.
Kiiliii' i)»m Wfm de lliifloimiiidii* mioomifíio
jWHi
mil
«
(j(>i)»iriílri<i
piíii
foi
to om iwfti o WFVléo d" >*»»"i"'

|i) in mi» it>t Niv^n, tliii íw iM ii,. iiuiniiitiii- puni íi«#-' NH!'"''
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Foi aprovada pcU Comissão de Ta»
das Frutas. Estrangeiras
bclamento
os .«rulntei
uma"resolução fixando
varejo Para"
preços máximos, no
Tronvapor
frutas importadas pelo
d
"DellNcTvarcJo: Maçã Canadense
ciosa" - Cr3 12.00 o quilo; —Maça
Nos caminhões licenciados:
-o
Canadense "Deliciosa" - Cr$ 11,00
Coma.
quilo; maçã norte-americana
nação" — Cr* 9,00 o quilo.será feita
A venda ao consumidor
o netendo por base o peso, ficando
etiqueta com
gociante obrigado a exibir
os preços por quilo e qualidade da
'mo
será permitida, no vareio, »
venda de frutas cm quantidade suquilos.
perior a 5 (cinco) vigor
as restrições
Continuam em
do IJISpara re-exportação para lora
a Ketrlto Federal, de acordo com
T-aBeltt"
soluçio n. 2, da Comissão de
mento das Frutas Estrangeiras, de 1»
de dezembro de 1044.
Para esclarecimentos ou providenciai
os inligadas à presente Resoluçáo, no
sr
teressados devem se dirigir
Francisco Trajano Farias, secretario
Abastec
da Comissfto. no Serviço de
mento. ediiicio Andorinha, a ™a*1'
mirante Barroso, 81-4.0 andar, relêtone 42-8014 — ramal 5.

mos, serA adotado, por uoaloçle,
o critério de não terem ourüMí
do»
ofloial as festas habituais
podo»
clubes nos três dias. A»
V&»
não serão ornamentadas •
serft exigido o traje de ía-ntnflls»
não ficando entretanto, proibido»
o ingresso ds quem ae apresentai
'
nessas condições,

Foi realizada, ontem, no Serviço de Abastecimento, uma reunião de que participaram os reos írlgorlpresentantes de todos
No
flcos sediados nesta capital.
decorrer dos trabalhos, que foram
Mota
presididos pelo sr. Rodolfo
Lima, tratou-se do Bjóxlmo e cãcarne napldo abastecimento de
Distrito
clonal a população do
primeiros
Federal, o qual, nos
dias, será feito de acordo com as
TRATAMENTO PAS
e, depossibilidades do momento
AFECCOES ANO-RETAIS
coníorpois,' pelo regime normal,
Cons. Rua UriiRiialana, 13
me as determinações contidas na
8.o - fone. 22-6902.
Coordenabaixada
pelo
portaria
Eoonômlca.
Mobilização
da
dor
ias, írecou-o afim de !n?cr v|n;r-iia para o Brasil nos intervalos
das pescarias de bacnllrau,
O TORPBDKAMBNTO no
"OASBBQUEL"
fi"
IL
•„.OINBLANDIA 42-0284 B 26-aBW I
O comondsntes Paeso, antes de

HA GUANABARA, 0

de

,..
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Pelo Barão de ITARAlU

Declarações feitas à imprensa pelo coronel Wavrin, herói da batalha de Naryick, e que
se encontra nesta capital — Referencia ao general D'Astier de La Vigerie, o novo
embaixador francês no Brasil

I
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— O composlVILA-LOUOS NÓ JOSXlilIO DK WALT D1SNKV.
tor brasileiro Vilu-Lobos visitou recentemente o estúdio «le Walt
Disney, por ocasião «le sua passagem por Hollywood, onde foi re<!<¦« marcou época entre o» nuislger um concerto, acontecimento
eost e os diletantes de I.os Angeles. Vlla-I.obos, <|iie se ve no clichê
acima com sua esposa e Walt Disney, asslslin n uma sessilo espe"VOCft JA FOI A HAIA?", a obra máxima do criador
ciai do filme
dos desenhos animado» e «pio dedica grande parte da sua motrii"VOCft JA FOI A UAI Aí" será apresentado pela
gcm ao Brasil.
KKO RADIO ao público brasileiro, multo urevdiriente.

"Sinfonia do
passado"
Bichard Blrd, Leslcy Brook e Perfiguras princlaí
ev Marmont sáo "Sinfonia
do passapais da película
do", que o cinema Vitoria apresentara depois de amanha.

I)a Caixa Eeonomlc», comprn de_lulas •
mesmo vencida», não T«nmercadorias,
da sem conhecer minha oferta. Soluçlio
rápida. Itua Chile, 5, nob„ «ala 1. (Era
frente à O. Cruzeiro). Tel.: 42-3558.

Dr. Júlio Macedo
—
Via» urinarias — Ginecologia
Slfilis.. — Quitanda, 20 - 2.°, <ms
9 às 13 — 14 às 13 horas. Tel.
22-3051.
COBAÇAO

-

FÍGADO
E RINS

- PULMÕES

Dr. Fontes Freire
RUA

CONDE

BONFIM,

Popular)

879

Telefono:

-

Rainra dos
corações
Terá lugar depois de amanha,
no Metro-PasRelo.
a estréia da produçíío M. G. M.
"Bainha dos cocm cujo
rações",
"cast"
rc destacam Luclllc Bali,
Virgínia Weldler,
¦WilUam
Gaxton,
Allj-son,
J'11, n o
Tómmy Dix, Gloria de Haven
e
Harry James com
Virgínia Weldler sua orquestra.
— Também depots de amanha, os
e Copaflabana npreMetros Yijuca
sentarão Spcncer Tracy c Irene Dunfilmo
do
centrais
ne, nos papéis
"Dois no céu".
t(

Aventuras de Marco
Polo"

Esta marcada para depois de amanhfi, nos cinemas Sfio Luiz, Roxy e
América, a apresentação do celulóide
"Aventuras
lnterde Marco Polo",
prelado por Qary Cooper, Lana Ture
Rathbone
Bnsll
ncr, Slgrld Gurie,
outros.

A

COMPRAM-SE

38-0123,

(Consultório
das 18 às 14.80 a Edifício Hex, «ala 8»0
— Telefono 22-2798, «as 15,89 as 11 hs.

Roupas Usadas

CAUTELAS

Máquinas de costura e de escrever, ventiladores, raaios e tuan
que represente valor. Atcnrte-se a
43-7180, aos dodomicilio. Tel.
mlngos, até às 12 horas, com o
sr. Moysés.

de penhores, eompr» • resolro rípido •
«én »ie|-oc!o; procuro o Avaliador OlIciaJ,
A. M. Fonte», (Decreto B|ll|42), à rna
OUVIDOR, 169-7.0-A-BALA 703 — Tone:
. . . 43-6736, "Edifício Ouvidor".
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DIÁRIO DE NOTICIAS

PAGINA DEZ — SEGUNDA SECÇÃO

Os jornais estão clielos de topleoí
e norteia» sobre o temporada teatral
rio ano entrante, São projetos e
qnc
mais projetos. Naturalmente
essas tnteitairas e essas realizações,
como sempre, aguardam o Carnaval.
A /esta louca marca positivamente
<i abertura da rota teatral, tnttns os
anos. Depois da terça-feira goraa e.
da quarla-jeira de cinzas é que se
iniciam as estréias alardeadnmente
anunciadas, com a reabertura rie
teatros e a apresentação de campanhias.
As promessas desenham-se interdiante de um
minaveis. Estamos"premiires"
atra7,u„ca acabar de
entes. O interessante, como ja. /nsanws o oiiíro dta, repousa tio v,a¦terhil estrangeiro. Até agora o que
ressalta das entrevistas nrt" «os Pnrece ser favorável a um teatro nacional com matéria prima nossa.
Todo mundo fala, principalmente,
e,n Shakespeare e em figuras etnicas mais ou menos de igual jaez.
A respeito de produção brasileira,
quase nada.
Em matéria de teatro nacional os
entendidos se contentam com a artt
de dizer, de representar, de encenar.
O resto vira depois, dizem.
rode ser. NÓ3 preferimos a velha
lentença — 7/11111, mas meu.
Ab.

Cartaz do Momento
APENAS

CINCO TEATROS
FUNCIONANDO

ESTÃO

Teatro dí div&o:
SERRADOR -- "Nfio te quero mais"
ar,— Procoplo, Norma
e demais
tistas.
inferescomedia
Trata-se de unia
com
equilíbrio,
sante,
representada
encarnando Procoplo o principal pacrinçíio
verdadeiramente
numa
pel,
brilhante.
FENIX — "Ré misteriosa" — ComIlnlla Fausta.
pnnhla
"Ré
misteriosa"
nfio so se recomenda
por ser apenas uma grande
de Itália
dos
recursos
artísticos
prova
Fausta, como por ser ainda um drama
tecido com habilidade cênica e forte
"frisson" dramático,
"Mulher
—
inglês
GLORIA
para
ver" — Companhia Alma Flora-Salú
de Carvalho.
Alma, Aimée. Salaberry, Salú. Juracl mantém o nível da representação
em grau elevado, despertando aplausos
os mais entusiásticos.
Teatro musicado:
RECREIO — "Momo na fila" —
Companhia Valter Pinto, da qual c
"estrela" Darci Gonçalves.
A empresa, reunindo um elenco com
elementos de categoria e encenando
a peça a capricho, oferece um cspetaculo de atração, pois a revista de
tem
Peixoto,
Bóscoli e Luiz
Celsa
graça, a valer.
"A cobra ta
—
JOÁO CAETANO
— Conjunto
dn Empresa
fumando"
Celestino Moreira, com Beatriz Costa
e Oscarito.
A revista de Freire Júnior oferece
peça
espetáculo de atração. E'
um
para resistir até o Carnaval, pois possul todos os requisitos para isso. Tem
agradado em cheio.

Noticias Diversas
EMBARCA PARA S. PAULO A COM.
PANIIIA DO CARLOS GOMES
E' amanhã que segue para S. Paulo
a Companhia de Operetas do Carlos
Gomes.
A temporada no Cassino Antártica
terá curta, estreando o elenco da EmSegroto na sexta-feira,
presa Pascoal
12, com "Sonho de valsa", de Straus,
tomando parte nos principais papéis:
Tânara Regia, Marleta Fachs, Pedro
Celestino e outros.
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A seguir serão representadas as ope"Conde de Luxemburgo", "Alretas:
vorada do amor" e "Viuva alegre".
recebemos
Da alrlz Tftnara Regia
um telegrama de despedida e agradecimento.
VESPERAL DE QUINTA-FEIRA NO
TEATRO RECREIO
Depois de amanha teremos no Recreio mais uma vesperal a preço reduzido. com a revista "Momo na fila".
A revista de Geisa Bôscoli e Luiz
Peixoto está conseguindo um êxito de
bilheteria e agrado bem expressivo.
O BAILE DAS ATRIZES DO
CORRENTE ANO
13.° Baile das Atrizes, que, como
realizado
os
anteriores,
será
pela
Casa dos Artistas em favor dos seus
serviços beneficlentes, terá lugar este
ano no Teatro Joáo Caetano, conforme
entendimento com a empresa Celestino
teatro,
Moreira, concessionária desse
e a administração da Casa dos Artistas.
ASSEMBLÉIA GERAL DA CASA "OS
ARTISTAS
Está convocada paia 15 do corrente,
mês. na sua sede social, em primeira o
respectivamente,
convocação,
segunda
as 15 e ás 16 horas, a assembléia
geral do Sindicato Casa dos Artistas,
e contas
apreciar o relatório
para
31
de
dezembro,
até
da
diretoria
da diretoria,
a eleição
e promover
o
Fiscal e suplente para
Conselho
biênio 1945-1047. As chapas dos canao
apresentadas
dldatos devem
ser
Sindicato até três dias antes da asscmbléla para registro.
O

SAUDAÇÕES PELO NATAL
ANO NOVO

E

Recebemos de Blbl Ferreira e de
sua Companhia de Comédias felicitaçôes e cumprimentos pelas festas do
Natal e a entrada do Ano Novo.

CONTINUAM NO JOÃO CAETANO
BEATRIZ E OSCARITO
Celestino Moreira teve
A empresa
João
Teatro
do
arrendamento
seu
seis
mais
por
Caetano
prorrogado
meses.
corrente
ano
E' a 2 de Julho do
que terminará' a estada da Compada
teatro
no
nhla Beatrlz-O.icnrlto
praça Tlradentes.

Conselho Nacional do
Petróleo
Voltou a reunir-se o Conselho Nacional
do Petróleo sob a presidência do coronel
J0S0 Carlos Barreto.
Comparccernm k sessão os conselheiros
Avelino Inácio de Oliveira, com. Bertlno
Dutra da Silva, Alulzlo de Lima Campos,
Mnrio Leão Ludolf e sr. Antenor da Fonseca Rangel Filho, delxnniio rie comparecer o ten. cel. Antônio Bastos.
O Conselho tomou as seguintes deliberações:
„) _ Processo P 1 40144 — requerlmcnto de The Cnlnrlc Company solicitando
permissão pnra Hpcnr o s»u encanamento
de "Fuel OU" .lá Instalado no armazém
n.o 3 dns Doens do Porto rtc Recife, F.stndo do Pernambuco, com uma nova canallznção a ser construída pnra os armazens ns. 1 e 2.
O Plenário decidiu que nada tem a opor
ao deferimento do pedido.
b) — Knlll Otnch te Cia.,' Paul .T.
Chrlstoph Co., Importndorn Mercantil S.
A.,'Sociedade Khnwlez te Foster, Francisco Hauer, te Cia., Evnns Shevan lmportadora S. A.; The Grcat Western ot
Brnzll Rnilwnv Co. Ltd., Hornclo A. Ferrelra Cia. Ltda., TJsnbrol, Óleos t Oraxns Minerais Ltd. e Diretoria, do Materlal do Ministério da Aeronáutica reqnereram autorização para Importar derivado.i
de petróleo.
Nos termos dos respeellvos requerimentos
e satisfeitas as exigências legais, o Con.
selho concedeu as autorizações pedidas.
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AUTOMOBILISMO E TRÁFESO
União Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro
Reconhecida cie Utilidade Pública por Uec. n.« 17.982, em 4-111-11)34.
Kdlflclo próprio: rna Evarlsto da VVIg-a n-» 130, «obrado. Telefones:
42-4508 e 42-4793. Expediente todos os dias utels. dns 8 ft.» 22 horas.

<g
3."-feira, 9 de janeiro
Advogado
de dia. — Dr. Geraldo
Monteiro Rodrigues.
Procurador — Norlval Bruno dè Morals, à rua do Resende, 8, sobrado.
Telefone '42-1700.
Devem
Departamento Jurídico —
comparecer os seguintes associados —
Germano Cavlchlo k 7a Vara; Joaquim
Lourival
Esteves
3.°, k 16. a Vara;
Monteiro Vieira e José Órfão, ambos
à 2.a Vara; Manuel Parreira, k 16*
Vara e Osvaldo Pinheiro de Oliveira,
à 6.a Vara.
Carteiras — Aílm de rc -herem suas
ro!lcit,a-se o
associativas,
carteiras
comparaclmento nesta Spcretarla, dos
seguintes associados: Augusto tle Deus,
Almir Castro,. Avelino Teixeira, Amelio Biasl, Albino Pires, Armando Montelro Alves, Álvaro Agostinho Pereira,
Aristóteles de Araújo, Armando Lopes
Alberto Nogueira, Eduardo
Coullnho,
Correia Branco, Euclldes José, FernanPereira
Francisco
do Campanhola,
Murça, Francisco Pereira de Vasconcelos, Gerson dos Santos, Heitor Balista Pires, Henrique Antônio Carlos,
Heitor Lopes de Oliveira, Irlneti Zanatta Martins, Jaime Ribeiro-Siqueira,
Joáo Moura Soquato de Sousa, Lincoln
Nogueira, Manuel Pinto de Sousa, Manuel Moiltlnho de Resende 2.°, Manuel Correia dos Santos, Manuel de
Albuquerque, Manuel da Silva Braga,
Arlosa, Newton de
Nelson Ferreira
Oliveira Rocha, Nelson José Beck, Osvaldo de Melo, Osmar Oliveira do Nascimento e Pedro LDpes de Lima.
Exame de sangue — Realiza-se, hoje,
das 9 às 11.30 horas, devendo o associado nprrsentar-se munido da requlslçfto médica.,
Junta médica — Reunc-se, hoje, devendo comparecer ás 16 horas, para
fins de exame, os seguintes associados:
Albano Meira Soares, Artur Policano,
Francisco Manuel 2.", Joaquim GonManuel Magalhães
çalves Pinheiro,
2.0 e Venceslau Moura Ribeiro.
Registro de família — Devem comparecer, para regularização de pedido
de registro de familia, os seguintes
associados: Albino Alvarez Ianez, AlAlves da Silva. Aníbal Alves,
cldes
Antônio Gonçalves Durão, Bernardlno
Crisplm Antônio
AIvcm de Menqulta,
Francisco Alves
Ferreira da Costa,
Pinto, Franclno Joaquim Ribeiro, Fran
cisco dos Santos 2.o, Francisco Matos
Henrique Ascendo Lucas,
de Moura,
José Antônio Vieira Carvalhals, Jose
Gomes, José Maria Dias 2.°, José Otoni da Silva, José Rodrigues 10.", Juraoi Dias Ferreira, Manuel Alves 10.",
Manuel Francisco de Oliveira, Manuel
Pereira dos Santos, Mario Rebelo da
Silva, Otávio Vasconcelos Paiva e Orlando dn Oliveira Gouveia.
Posta Restante — Há rarlas para os
srs. José de Oliveira, José Marinho de
Almeida e Scverlno José rie Santana.

Dirfetoria dos Serviços
do Tráfego
EXAME DE MOTORISTAS
Chamada para hoje, às H.45 horas.
(Turma "A") — Armando da cunha
Dantas, Manuel Francisco das Chagas
Filho, Filadelfo Francisco Valerlo, Polldetes,de Azevedo Serejo, Luiz Gomes
Berthler, Mario Soares Calçada, AureDantas, Aristóteles
lio dye Oliveira
Pereira
Coelho da Silva, Raimundo
Lopes, Nllton da Silva, Jorge Marques
e Cld Perry de Almeida.

Prova regulamentar — Antônio Albino Aranda e Valdemar da Silva.
Turma suplementar — Vitorio Medelro3 e Sebastião Luiz Ficha.
Resultado dos exames efetuados ontem — Aprovados — Nelson de Oliveira
Coelho, Hilze Correia e Castro, Ralmundo Freire Pessoa, Alfeu de Oliveira
Guimarães. Permlnlo Ferreira Gulma(Substituição
râes, Leopoldo Oeschler
de carteira C.N.H. — Eudoro Magalhãcs e Joaquim Lopes!.
Reprovados — 5.
REGISTRADAS
Excesso de velocidade — P. 1931,
36103; Estacionar em local não permltldo — P. 87, 863. 1697, 8522, 8803,
9186, 14020, 24803, 27S47, 31557, 35372;
Desobediência ao sinal — P. 136, 553,
5181, 5366. 9219, 10724, 14787, 15084,
21631, 21792, 22886, 23374. 24466, 25293
26349, 27022, 28865, 31414, 33532, 12914
bonde 706, 7823, Reg.; Interromper o
trânsito — P. 11201; Contra mão —
P. 14428, triciclo 403; carrinho 1305,
2830; Contra mão de direção — P.
7029, 16078, 25765, 27322, 361197, C. 1462,
1988, 2415, 3272, 7175, Só.\ 11339, ônlbus 884; Excesso de fumaça — ônlbus 145, 426, 780, 841; Vazar oleo na
via pública — P. 30486, ônibus 399;
Falta de transferencia de local — P.
16916, 29999, C. 865; I. A. P. E. T. E.
C. P: 1722, 7828, 8817, 10081, 11063,
C 1202, 1656, 4350, 10943; Não apresentar a licença — P. 31385, C. 3756,
Não apresentar a carteira — P. 13490,
Recusar passageiros
4209,
12540;
C
— P. 8132, 9341, 11760, 14271, 30364;
Não fazer o sinal regulamentar — P.
7989, C. 9806, 10943, 13508; Trafegar
fora da hora regulamentar — P. 11230;
713, 1490,
Diversas Infrações — P.
2616, 3645. 5789, 6619, 7061, 8331, 8780
9888, 1003R. 10334, 10517, 11945, 13050
14572, 15730, 17938,
17577, 13793, 14070,'
22491, 22886, '-'2967, 22974, 23175, 23255
23818, 23985, 28503, 34223, 34538, 34428
34502, 25274, C. 185, 1421, 1873, 4014
4047, 6178, 6514. 7620, 7862. 7871, 8299
8445, 9208, 0677, 10047, 11285, 11807,
12784,, 13161, 13238, carroça 305, ônlbus 385, 511, 736, 917, 919, 951.

Caixa de Pecúlios e Auxílios Mútuos dos Associai'
da União Beneficente dos Chauffeurs
do Rio de Janeiro
ASSEMBLÉIA .GERAL

parágrafos
a) José Joaquim Monteiro

Alfaiate Voronoff

RADI0-V1TR0LÂ

SCOTT
23 válvulas, o rei dos radios, perfeito funcionamenSanta
to. vende-se. Hotel
telefone:
2,
feweza, cjuarto
'224088.
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Cruz, serrefatin
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10 ANOS DE PROGRESSO!

A METRÓPOLE OPERA NAS SEGUINTES CARTEIRAS i

VIDA, INCÊNDIO, TRANSPORTES (MARÍTIMOS E TERRESTRES), AIJTO
moveis, Acroí SNTES PESSOAIS li ACTOENTES DO TRABALHO
mim E AGENCIAS M TODOS OS KHTADOM \)\ IIINIAO — MATIIIZ i AV, IIIO BRANCO, 110 - V ANIMH
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Nesta Capital:
Rua da Quitanda Cr$ 4.000.000,00
Rua da Assembléia Cr$ 2.300.000,00
700.000,00
Em Sao Luiz - Maranhão (>$
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Por ocasião do transcurso do 10/ aniversário da Metrópole, comunicamos aos nossos Segurados e Amigos que adquirimos, no exercício
de 1944, imóveis destinados a nossas reservas dos valores seguintes :
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Presidente : Dr. F* Solano C. da Cunha
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METRÓPOLE
10 ANOS DE ATIVIDADE!

H
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pqne: 27.6245

GUITARRA

Fi>7. dó terno velho novo virando
consertii
Também
pelo avesso.
e reforma roupas. Executa cnstumes de casimirn e hi-lm n feltlo,
—
RUA DA ALFÂNDEGA N." 2r>0
— TEL. 43-81138.
SOB.

da

B ""
ia
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INFRAÇÕES

APRENOE-SK COM CARLOS
CAMPOS — CONCEIÇÃO, 145 —
SOB. TEL. 43-8633.

t
»a
de

De ordem rio sr. Presidente convido os senhores nssociad
¦Sm
tes a tomarem parte na reunião ordinária da Assembléia r;.0'
Caixa de Pecúlios e Auxílios Mutues dos Associados da Unls o v
ficente dos Chsuffeurs do Rio de Janeiro, a realizar-se n0 nr-'!
dia 10 do corrsnte, quarta-feira, às 20 horas, nesta s?d- co,!.?,51?
Evarlsto ria Velgn n. 130, sobrado. Ordem do dia: artigo 31 •'fl
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0 Matutino de Maki Tiragem do Distrito Federai

— "Diário de Noticias"
pág. Onze

Adolfo Bergamini
a nosaueremos deixar aqui, hoje,
homenagem a memória
C"'VU,,„ nernamini,
«comovida
«
na
j. Adolfo Bergamini, falecidodesago, e cujo
madrugada de domingo,
nas
claro
fl
UM
l„r/clmcnto abriu
de que era
feiras da democracia.
lidado destemeroso.
intransigenputalhador de fibra,
,. , obstinado, nunca o abateram
luta. E morreu
"'
a. vlcissitudes da
mesma fi antiga, de sempre,
com . a„ -'
ideais republiseus
de
vitoria
na vlt
eaÍ0J'
antes de tudo, um irreduti,.,i im inamolgavel, um inadaptalei
No parlamento, na imprensa,
-0 Vlo de sua classe — a dos adüonnrfus militantes» —, em toda a
larte era essa inflexibilidade o tram marcante de sua ação e também
Traída maior de sua força moral.
as
Não sabia, para agir, procurar
de suMivãos. nem mesmo valer-se combate
.fií-a.r era o homem do
horizonte
aberto, na
tv>' campo
Szo que jamais avança sem levar
iisiraldada. bem ulto. para que o
Inimigo a dislinga, a bandeira pela
mal st sacrifica.
Sem ter sitio por isso mesmo, de«tirada nesse crepittir de vibrações
incoerclueis, ijna ele baqueou tão
elln _- frio certo, pois apenas aicaneara a maturidade, e tão cedo,
ainda pelo muito que a República
ésperaua de sua dedicação (n/flti"Marre um lihe.ral, ma»
Enfim...
— L.
nán morre a liberdade".

Por Lucie Seguier

aniversários
furem anns h"j":
O Ediernl Luiz S.-i de Afnnseca.
» _ Dr. Olavio Freire Júnior.
_ Sra. Clarita Goulart de Castro,
esposa do dr. Péricles Machado de
Castro, chefe da seccão Jurídica da
F. s. P.
Corregedorla do n.
... — Srta. Zilda Garrido Leite.
_ Menina Grasiela, filha do casal
Marcial Dnarte-Maria Madalena Carvalho Duarte.
_ Menlnn Marli, filha da sra. CarJosé Tenorio de ,
loia Guedes e sr.
Albuquerque
_ Menina Edilce. filha do r,r. Pedro José de Araújo e sra. Vlrgllina
dos Santos Araújo.
— Menino Euclides. filho do sr. Euclides Miranda, funcionário do Banco
do Brasil, e sra. Anita Miranda.

Casamentos

Missas

SOTA. AI.A1DE GOMES-SR. ANTON'10 AMARES — Realizou-se em
Campos o isasamelto do sr. Antônio
í
nessa cidade
Aniares. industrial
de
Liga
Desportos
da
presidente
de Campos, com a srta. professora
do
saudoso
filha
Gomes,
Alaide
• sr Carlos Gomes. Serviram, de testemunhás, no civil, o dr. Gentil Gomr-, e a viuva Cnrlos Gomes, por
Maparte da noiva, e o dr. Ovidlo
nMes e esposa, por parte do noivo,
,. no relitfiom, o sr. José Avelino
di Silva, sra Judlte Vieira c dr. Ovid:i manhães e sua esposa.

T nnatrras
BANDEIRA
JOSÉ"
IR. MARCOS
FARIA — Após cursar a Paculr
colou
de Niterói,
lirde de Direito
t-atl o dr, Marcos José Barreira do
I iria. professer do Coletjio Salesiano
Fintn Rosa e funcionário da Delegacia Fiscal do Estado do Rio».
— Vem de
SHTA. LEOA SANTOS
(-.inlaclor
, de perita
'Cavalcanti
"Sacola CU/.nia.'o
(tf
na
iarmado
filha
»t\a UtclR Santos,
cfcuVcó st. Bonifácio Jo'é dus Santos
e sra, Horlcncla dos Santos.

T: n latns de 1,250 «ramas,
siil :-íor " LA POSITIVA", caixas
de .1 lntnf, em metades, amárede
Jos. Entrega Imediata, Lote
ofertas.
B.fliin laia^. Aceitamos
Calva :;::)! Rio.

R. S. CLUBE GINÁSTXO PORTUGUÊS
CONSELHO DELIBERATIVO
Convido (lírios o! srs. Conselhéllros natw a efollvol a so reunirem em sessão
Mlttordlliarla do Conselho Deliberativo, no
príxlmti dia 9 de Janeiro de M45, à» 20
horm, na jfd» do Clube, à Avenida Cracs Aranha n.o 187, para o fim de elegeUm a Diretoria liara terminacfío do biênio
1914-1945.
Da acordo com o nrtluo 16 dos Fstaluto»,, nán havendo número lrRal para a
t*nnl,iii cm primeira convocação, scrã a
Intima realizada uma hora após com qualtjner número.
•
H!o de .lanelro, SO dr dezembro de 1941.
ARTHliR DE CASTRO — rresldcnte da
Mesa do Conselho.

[I J^
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José
Cabassa.
João
Araújo
Jantas, Regina Araújo Richa, GuiIandro
lherme da Cunha Bastos e Perrest
Brewn.
Para Florianópolis: Orlando
Stiebler, Ruth Kenradt, Dorls Kenradt. Berthurs
Cornelis
Van Mastwyks, Carmen Tavares de Oliveira,
Fernando Tavares de Oliveira,
Ana
Tavares
de
Oliveira.
Para
Maria
DuU
Aires:
Manno Francesco,
Buenos
Rene Edmend Reger
ce Fernandes.
Billa, Valdemiro Dutra Mendes, Luzia
de Lima
Mendes. Denlse de Lima
Mendes, Maria do Carmo de Lima
Mendes, Leris Ethphl. Ernest Edmund
Javebas e Alfredo Andrcs Oto. Para
Balvador: Daniel
Molman, Maurício
de Lima Fagundes, José Joaquim Dias
.Ferreiro. Hftlena de Sú Oliveira Meneses, TTNría José da Silva Garcia,
Brazino
Alfredo
Carreira Lassance,
Fabiani. Hélio Jaques de Silva, Helena Clrilo Bouças. Maurício Bouçaa
da Silva, João Batista Fernandes TeiHuthmacher,
xelra.
Carlos Augusto
Os-valdo Henrique Formentini. FranFilho. Valdir Paixão
cisco Escobar
Correra. Ciro Déntice Caldas. Dalila
Carpes Caldas. Pedro Cândido Caldas.
Claudia Carpes Caldas, Paulo SA do
Sousa Vieira, Joaquim Inácio Tosta
Filho, Eunlce Bacelas rie '' Flgueredo
e Alda Bacelar Presidio.

Este lindo modelo de interior tem as
calças em cetim cor de ameixa- e a
túnica
em crepe
verde-claro com
laços aplicadas, feita no tecido das
calças. As mangas são amplas e
ajustadas nos punhas por meio de
uma estreita tira de cetim.

Festas
TIJUCA TÊNIS CLUBE _ O TiTcnls Clube levará
a
efeito,
Jucá
amanhã, das 21.30 às 24 horas, uma
elegante reunião dansanle. Traje do
14, o grêmio
passeio. No domingo,
cajutí oferecera aos seus sócios e fadansante,
millas mais uma reunião
das 20 ãs 24 horas. Traje de passeio.

Viajantes
PROFESSORA ITI.OMENA C RE CHI
— Regressou, anlc-onetm, a Assunção,
pelo avião da linha nnrngunl da Panalr do Brasil, n professora Fílomcna
no Rio
Crechl. que se encontrava
desde março do ano passado. A Jovem educadora paraguaia, como bcneflciarla de uma bolsa de estudos
um
fez
Ilnmarati,
oferecida
pelo
curso de aperfeiçoamento no Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos.

#

SR. JORGE EDUARDO GUINLE —
"clipper"
American
da
Pan
Pelo
World Airways, chegou, ante-ontem,
de Miaml, o sr. Jorg* Eduardo Guinesposa,
de
sua
le.
acompanhado
dn
Dolores
Sherwood Gulnle,
sra.
sociedade callfornlana. O casamento
a
duas
dois
dos
Jovens, que pertencem
Importantes famílias do Brasil e dos
realizou-se no dia
Estados Unidos,
do ano passado, em
3 de outubro
Celebrou o ato £ Juiz
Hollywood.
Cecii Hollond e foram padrinhos o
sr. Bnicc Cabot e o cônsul do Brasil
em Los Angeles, sr. Raul Bopp, e sua
esposa, sra. Maria Guadalupe Bopp.

continua |í

SR. PASCOAI, CARLOS MAGNO —
via
a Londres,
ontem,
Regressou,
"clipper"
da
Estados Unidos, pelo
o
Airways,
World
American
Pan
secretario
sr. Pascoal Carlos Magno,
da Embaixada rio Brasil naquela capitai e que se encontrava no Brasil
desde fins de Julho do ano passado,
em gozo de licença. Ao seu embarde
que compareceu elevado número
amigos e admiradores.
SR. TEOBOMIRO TOSTES — Do
Miaml. chegou, ontem, o sr. Tcodo.
miro Tostes, que vinha servindo como
em
Embaixada
secretario da nossa
removido
tendo
sido
Washington.
pnra a secretaria de Estado. Rio em
Passageiros- embarcados no
aviões da Cruzeiro do Sul:
Para São Paulo: Geraldo de Carva.
lho Correia, Gilberto Alves Farnl».
Wllhelm
Leiinsbury,
Berlnn
Irvin
Llseletta
Pílsterei-,
Ana
pflsterer,
Ba»
Eduardo
Schheyer, KlUl Appel,
8mltli,
Paul
V.'l)!lam
Meu.
James.
Jacob PhelIsKs, Mcaiio BmWSU _-DOUs
Cnlse AugiMn
John.".
gherty, OIk»

p,''l'ci ?,*'
rontilon». ,,nUn OTimhtriiL,
nollovr»., Ooorgi Wlllliim naiiey, Al«»

!&rvÍCTOÍTH^

for», Hlí imr» l»t*n<\**> »»nnn iiriiflun. ^

: MOLÉSTIAS DA PELE E CABELOS

PR. DAVID FÜCHS BPIJHIB, VUHWt
'
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PROGRAMAS

HOJE

PARA

MINISTÉRIO HA EDUCAÇÃO
(PP.A-2)
17 horas — O dia de hoje hâ muitos
17.15 —
anos... (O Fico) — Canções.
DASP. 17.30 - Programa
Noticiário do "Curse
de Ferias", in — -oInaugural do
18.30 - Inglês para
ios instrumentais
principiantes, lü — Suplemento musical,
in iü _ Educação e Saude. 10.30 — Sn19.45 - Londres innlemento musical
forma. 21 — Musica nacional eontcmpornnea. 21.30 — Rapsódia das Naçécs Uni22.10
(ins' 22 — Comentário da semana.
_ Reizcntci célebres. 22.55 — A guerra
—
Encerramento.
23
frentes.
ns
em todas

*

RADIO JOHN". T>0 BRASIL
(I'RF-4)
17 horas —1 Cosmooollta. 1B — Invocacão rio Angclus — Programa, de estúdio:
Nice de Araújo Jr.riro, sonrano e ovn.ucs!ra
de concertos "Jornal do BrnsH", sob a di-^
rcçáó de Francisco cblnffltelli. 19.30
"Almas infantis': Orquestro de concerto
'•Jnrnnl do Brasil-, 21 — Crônica — Selcc"o musical. 22 lo — Obras-primas da
música.

Lua.
de Ouro. 21.30 - . Namorados —da
Encer31 45 — programa varlnrio. 23
ramento.
RADIO CLUBB
(rRA-3)
inglês. 10.V.5
19 horas — Vamos aprender
A hora que vivemos — Marcha da
cançÇes.
de
—
Programa
19.45
guerra "Show"
relâmpago. 21.35 — Papel
21 —
22.3.1
carbono. 22.15 — Ericson Martha.— EnComentário internacional. 23
cerramento.
•
RADIO

¦

i

-

—i

¦¦-

..

Dr. Ribeiro Rodrigues

._

i

ii

i

i

i|,

— Pro18 horas — SundacSo angélica
arama n cargo de Cristina Grego. 18 20
18.30 —
jnntar.
Procrrnma para seu
Procramn "Dele". 19 — Programa hora
do crepúsculo. 21 — Programa lírico. 22
Hino nacional.

Dr. Cauby Mayikk
ADVOGADO
ROSÁRIO, 113-A. 5.' and. S. o».V4
TEL... 43-0628 — Das 15 às 18 h».

Fábrica de JóHs "Azteca'*
RIJA REGENTE FFIIO'

9^m

Paia pEôSSívái o íokloie
Instituto Interamericano

Sugestões do dire>or do
de Musicologia

CRUZ

VERA
(PRE-')

JUSTIÇA MILITAR-

O professor Francisco Cui-t Lanse,
diretor do Instituto Interamorlcano de
MusicoloRia, fundado por iniciativa da
AmeInternacional
Conferência
VIII
ricana de Lima, com sede em Moinevídeo, acaba de realizar uma viagem
a Recife, Joüo Pessoa e Salvador, a
convite do Departamento de Imprensa,
Propaganda e Tüi-ismo da capita! pernambucana'.
De volta daquela proveitosa via:;em,
o professor Curt Langc acaba de dlí-lglr uma c rln ao ministro da Educano
ção, na qual destaca o fato de, sõ
terreno cio íolclore legitimo, ihe terem
sido mostrados cerca de 20 espetáculos,
cr.da qua.l raajs interessante para as
BUBS observações.
Por outra parte - diz o diretor do
Instituto Interamericano de Musicologia — meus interesses pela arqulteUu-a colonial foram amplamente saJsCosta
feitos
pelo engenheiro Airton
Carvalho, delegado dò Patrimônio Histórlco e ArUstico, 5.a região desse imS"rviço; nue vem salvando
portante
pelo
espalhados'
¦' 3U!'0S
Inúmeros
Norte.
"Das sugestões, í,-i..i melhor orüanlzitção da vida musical que me foram
solicitadas, pelas autoridades daqueles
três Estados, uma teve resultados Imcsr.
dietas e sem dúvida alegrará ao funministro conhecè-la. Refiro-me a
mudai-no de uma discoteca pública'
nlcipal nas três capitais mencionadas.
quais Já
discotecas, duas das
Estas
terno uma
organizadas,
sendo
estão
educação
II
saber:
a
função,
dupla
e
musical dos' estudantes, professores
programas espemediante
amadores
o
ciais transmitidos pelo radio e com da
estabelecimento do serviço publico
assim
cabines,
difcoteca, com base cm
como por uma biblioteca musical aderecopilação do folclore
e 2)
quada;
regional e classificação do mesmo.
:-erá atendida por
secção
Ã primeira
constará,
p-ssoa Idônea e a segunda
çompepessoal Igualmente
a em de
supervisora,
comissão
uma
d>
f nte,
e pecialmente nomeada paia tal fim.
uma
Desse modo poderá ser realizada
e
sistemática
adequada,
ricopllação
oportuna das manifestações folclóricas
nu êntiens, que se eslão continuamentea
devida
exHnguindo, principalmente
comercializada e
umn radlofonizaçSo
altamente nociva que vem penetrando

./

¥;,

do
rincões
os mais longínquos
até
sertão.
—
o
continua
prosugestões
De tais
fensor Curt Langc — chegou-se a um
derivado interessante: o trabalho da
supervisora de recopilação
ccmiSoão
vigilância
ft
folclórica se estenderá
nas representações habituais, estundo
mesmnj
nas
Introduzir
autorizada para
as modificações aconselhadas pelas tra.
evitar
de
cliçõos regionais, com o fito
sua lenta deturpação.
O material recolhido para publicação _
no tomo VI do Boletim Latlno-Amci icano de Música, dedicado ao Brasil,
será sumamente valioso e representa
contribuição de primeira mito de uma
das fontes folclóricas mais- ropresendeste pais, concluo o diretor
tativas
"instituto Interamericano
da Musldo
/
cclogla.
|

Szeryng entre os
soldados
Por Iniciativa da U. S. O. o vloHenryk Si-erlns perllnisla polonês
corre, n"ste momento, os Estados de
realizando concertas
pa.s,
Norte do
para as forças armadas norte-ame"tourníe", Szerlng Ja tocou
Ncsa
na Bala e Recife, estando para reaconcertos em
sucessivamente,
lizar.
«'¦_-'•_
Belém e Natal.
o
Aeomjanha-o nessas realizações
copianista Orlano de Almeida, cuja
laboração lhe vem sendo preciosa.

Com o pe

DELUXtr

^—^— ê

6Ü0

Para entrnr com o pe rllrclto no ano de J945, c suflcienle qne continue a usar a araasunida «era HOYAI., pois
e
sim evitara de escorregar
<-rS
quebrar a cabeça. Lata
10,50, em todas as cores e en.
de
Iodos os armazéns e lojas
ferragens.

A

EÇAM

N.» 18 — RIO

Ofprece seu» Ma-.
Am'Io
ravllhosofl
"ZODAICOS" de»
-'Mnmente curai»»
idas
LEI,
por
Com «irno,
Pia»
nela, e Pedra <•
mês
d«
naiel*
mento em
Frat*
'inft com On» do
1*
Kll., • toda
em
ouro.
UM
presente INES»
OUECIVEL.

CAIAI.AOOS

iBPl
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SEU
CRÉDITO
Ê UTILISAVEL

EM

55
ESTABELECIMENTOS
DE
PRIMEIRA ORDEM1
No» melhorei estabeleclm»»» }
to» da cidade poderá V. 8.
adquirir â vl»ta tudo que d»»
»e|a, pagando à SERVE LTDA.
em 10 prestaçôei.
Sem compromi»«o de e»pocl»
alguma da parte de V. S*
consulte-nos sobre o no«»
sistema de venda» a pra»o e t
seu problema estará re«olvld»

S. C. R. V. E. Ltda.
edifício carioca

LARGO DA

CARIOCA,

f

5.» ANDAR - SALA, 303
TEL. 42-8391

ROSAS calçados de luxo

a-ri participa à sociedade carioca
a sua reabertura, completamente remodelada. Em exposição os últimos modelos de sua exclusividade.
yy

ROSAS calçados de luxo
GONÇALVES DIAS, 82
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holOSE' Siqueira oferecerá hoje Ks 21 "Máias na TRA-2 um nronrama de
—
Paulo
sloa Nacional Contemporânea".
Raquete Pinto fará ás 22 horas, mais um
da
"Comentário da Semana",
através
FRA-2.

CELEBRAM-SE HOJE AS SEGUINTES:
Ferreira da Silva — 9.30
Acaclo
horas. Igreja do Carmo.
*
Asulnaldn de Andrade — 10 horas.
RADIO MAU A*
Igreja de N. S. da Conceição e Boa
(rRII-8)
Morte.
Pereira — 9.30
Antonieta Garccz
18 horas — As valsas de Viena. IR.15
horas. Candelária.
Ouça mais esta canção. 18.30 — Ritmos
Munta Barreto,
Cândido Monteiro
de Tio Sim. 18 45 — Um samba, outro
major — 10 horas. Igreja de São
samba. 10 — Música instrumental varia—
Francisco de Paula.
da. 19.15 — Qual a sua dúvida? 19.30
Francisca Fraga — 10 horas. Igreja
PREFEITURA
DA
DIFUSORA
Seleções de operetas. 19.45 — Solistas de
do Carmo.
con—
(rRD-5)
nos
Contos nue
lodo o mundo. 21
Gcimainc Vcyre Neves — 9 horas.
músicas. 21.30 — Comer.8 horas — Jornal falado rio Distrito Iam. as trr»ndea
Candelária.
—
—
musical de um trnDiário
—
21.35
9.30
—
DASP.
tnrlo
A voz do
9 horas. Federai. 9
João da Câmara Leme
— Noticiário trabalhista —
Igreja de N. S. da Lampadosa.
Jornal falado do Departamento de Segu- hnlhndor. 22
— Grnvnçoes.
22.10
Joaquim do Araújo Cintra Vldal — rança Pública. 11 — Hora do lar — Pro- Escute e nprendn. *
11 horas. Igreja de São Francisco grama rio Expedicionário — Leituras e suBRITISH BRO/M>Ç»STING
de Paula.
plcmento musical. 18 — Jornal dos pro(BBC-IONDRES)
José Veríssimo Filho — 8.30 horas. íessores — Noticíis e comentários — SuSebastião.
de
São
Igreja
plcmento musical: Programa dedicado a
12.30 horas — Noticiário. 12.45 — A
Judite Dia» Pena — 0 horas. Igreja lnaac
com
Navarra
Evocacion,
Albenlz:
ser nrmncfndo.
de São Francisco de Paula.
a orquestra slnRomano — 10.30 piano e Suite Ibéria, com
Luoi Francavila
Enrlde
a
direção
sob
Madrid
de
fônlca
19 horas —'• Resumo do pioptiama de
horas. Igreja de São José, rua da
que Femandez Arbos. 18.45 — A terra c hoje —' Próloüo miislcnl — 'em (travaMisericórdia.
canções.
do
—
Programa
Romano — 10.30 horas. o homem. 19
Liician»
ções). 19.1S — Novo Coniunto Londrino
carioca. de
terra
a
19.30 — Conheça
Cordas.' sob a reuencla de Maurlee MlIgreja do São José.
—
Jornal üa Irs. com Davld Mc Cnllum ao violino.
Luiz Antônio da Silva — 10 horas. 20 — Hora do Brasil. 21
—
—
Noticiário administrativo
Prefeitura
10.45 _ Noticiário. 20 — Canções por
Igreja do SS. Sacramento.
Luiz Henrique do» Santos Brun -~ Curiosidades estatísticas da terra carioca Herbért Thrope. SO.15 — Revista econo— Suplemento musical: O dln de hoje na mlca do mi'. 2n.30 — Bnnda dos Guardas
10 horas. Igreja de São José.
Campo» — 10.30 historia da r ''slca — Recital do pianista "Coldstre.im". 21 — NoMelnrlo. 21.15 —
Pereira
Manuel
21.30 — Programa lirico, Comentário nor Bento Pr>h'-''n. 21.30 —
horas. Candelária.
— Alfred Cortot.
—
Marta de Almeida Magalhães
com Cena do 1.0 ato do Fausto, de Gou- Recital de nlnno nnr 'lona K">hns. 22 —
22.15 — Notirlarlo
10 horas. Igreja do Coração de Ma» nori, com César Vezzani e Mareei Jour- Radlo-pannramn.
nnra
—
comcom
T?.*"su"-n rtn protrrpmn
ria. Méler.
Enflnço
net. 22 — Programa sinfônico,
Miguel Pereira — 9 horas. Igreja positores russos: Borodln, Moussorgsky e amenhil — Hino nacional brltnnico. 22.30
Sacramento.
do SS
—
Fim.
Rlm5ky-Korsakow.
•
Orlando Roças — 10 horas. Candelaria.
„
, , —
Claro,
sub-oflcial
RADIO TUPI
Osmar Cortes
Estações de radio no
(PRG-3)
8.30 horas. Igreja do Carmo.
'
embaixador
Raul do RI» Branco,
interior gaúcho
18.30 —
18.05 horas — Zchulandla.
— 10.30 horas. Igreja da Cruz dos
"EMISSORAS
—
Tar—
OAS
Jorge Veiga
PROPÓSITOS
OS
Boletim da guerra
Militares.
•
.
—
Silvino Antunes Leitão — 9 horas. zan. 19 — Boa noite pnra você — Radio REUNIDAS RADIO CULTURA LTDA."
Mar19.30
—
Murnd.
Jorge
esportes
Igreja do Carmo.
de ser fundada, em Porto
Acaba
—
cha da guerra — Zllá Fonseca. 21 — O Alegre, uma sociedade Intitulada
— Instnritâ- "Emissoras
que vnl pelo mundo. 21.35
Radio Cultura
Reunidas
—
Fonda
Gonriin
22.05
r.eo.i sinfônicos.
Ltda.", com objetivo de Instalar ra?pra _ Zilá Fonseca. 22.30 — Roeerln dio-difusoras em diversas cidades do
Guimarães — Canto rias Américas. 23.30 interior do Estado do Rio Grande do
MONTEPIO MILITAR
Encerramento.
Sul.
•
remeteu
A 2. a Auditoria Regional
Baseiam-se os fundadores dessa nova
•
RADIO TAMOIO
à Diretoria de Fundos os processos
organização na. escassez de emissoras
seguintes
ãs
referentes
(TRB-7)
de montepio
que se verifica naquele Estado, pois,
habllltandas: sras. Julla Machado dos
18 horas — Ave Maria. 18.M — Jóia com uma considerável \ea geográfica,
Santos, viuva do sargento Amaro Ml285 mil
quilômetros
em
calculada
¦— Panorama internacional.
rande dos Santos; Judlte Bastos Rulz, musical.— 18.15
18.45 — Orques- quadrados, só possue, funcionando, 8
Silvn.
Bellnhn
Matos
18.30
Claudemiro
sargento
do
viuva
assim me»—
e
radlo-dlfusoras,
estações
—
19.15
(Gravações).
Rulz e Madalena de Araújo Alves Car- tra Fon-Fon. 19
19.30 — Quinteto da mo, sendo 3 na capital e 2 em Pelonauba, viuva do capitão Augusto Ed- Tudo sobre esporte.
de SSo
Estado
o
—
Pe- tas, enquanto que
cordas. 19.45 — Jorge Goulart. 21
gar Alves . Carnaúba.
superfície menor
com uma
21.30 — Alegria. Paulo,
Estão sendo chamadas com ur- eado de amor (novela).
afim V.2 — Bolinha Silva e Jora» Goulnrt. 22.30 (245.000 k2l, possue mais de quatro
gencia ã 3.fl Auditoria Regional,
de emissoras, em funcionaFans. dezenas
Suplemento. 23 — Clube dos
de legalizarem os processos de monmento.
se- 23.35 — Encerramento.
seguintes
pensionistas:
as
tepio
-ír
A nova entidade sul-rlograndense ja
Fellsblna do Rosário,
nhoras Isabel
RADIO NACIONAfe k encaminhou ao Ministério da Viação
mãe do cabo Randolfo Francisco de
o necessário pedido de licença, disto
(IRE-8)
Andrade Carneiro,
Medeiros, Lídia
a Instaladependendo, tao somente,
—
18.25
—
Rogozik.
Josef
viuva do sargento Antônio Atro CarU.10 horas
çfto de varias emissoras que funcionado
mãe
Calhclros,
Mercedes
nelro;
Augusto Calheiros. 19..10 — Or- rfio no Interior do Estado, estações
Dionéla,
menor Jorge de Sousa, filho reconhe-e questra Ali Stars. 19.25 — Orquestra da essas que, cumprindo a sua alta misÁlvaro Santana
— Nanete. 21.30 — Historia silo de educar divertindo, levarão âs
cldo do soldado
ma« do concertos. 21
— 0
Emilla de Sousa Barbosa,
gaúcho,
do "hlnteriand"
das orquestras e músicos do Rio. 22
populações
soldado Marcelo Barbosa.
teatro de aventuras. 22.áã — nossa cultura, o gosto pela arte, 11Sombra,
—
da
Notes
23
Silveira.
etc.
Cunha
música,
Luizlta
teraUira,
DE
HOJE
SUMÁRIOS
OS
Político e Culturnl. 24 —
E essa difusão será tanto mais pre— Es- Depnrtnmento
Hnce.ramcnto.
Na Auditoria de Aeronãutlca
ciosa quando se sabe que em multas
réus
os
tão chamados para sumario
cidades do interior gaúcho, à mingua
sargentos Avelardl Martins, cabo Edde outras distrações, só se escutam
RADIO MAYRINK VEIGA
de
emissoras estrangeiras, cuja propagangar Figueiredo, soldados Adalberto de
(PRA-II)
da vem sendo, assim, assimilada.
Sousa Lopes e Abelardo Marques
réus
os
Oliveira. Na 3.a Auditoria
E' rie se esperar, portanto, que o
18 liorns — Nelson Gonçalves, Mnrlene,
11.30 — Paulo Cha- Governo, reconhecendo o alcance e a
Valdemiro da Slllva, Durvaí Pereirae Bnjirto dn Gnrna.
"Sen—
rie
capitulo
10
7,0
do Rosário, Henrique Pinto Coelho
utilidade da organização recem-íundaven, Orquestra.
réus Sebastião znla". 19.2S — Chute musical. 19.30 — da, náo lhe negue o apoio, táo utll
para Julgamentos os
PaRodrigues
Alceu
f-eulo dn Silva,
Esporte com Oduvnldo Cerzi e Galho de e Indispensável, para o fim que se
Pedro Olcscovtcz, Euclides Buc- UrtlRn com A. Conselheiro. 21 - fileis propõe, no panorama radiofônico do
choco
Boh Silva, Edú e Brasil.
no de Almeida, José Alberto Giilma1.» Oll, Nelson Gonçalves,
rãcB e José Gomes da Silva. Na 10, sua iratta. Heher e Lamartine. 21.30 -.
dia
no
— ComentaAuditoria, será qualificado
Alvarenüa e nanchlnho. 22 "Palavras
mao réu Manuel Moura.
rio — Cortina sonora com
RlcnR", d» Tlore do Prado Mala. 22.20
SnSTITUlÇOES
—
Palestras eulHereldo Barbosa. 23.S0
substol
Regional
Plmieiredo.
turnls de Kliüenlo d"•
Na 2." Auditoria
Qunntn mais penso mais n.o
llluldo o capitão Ademar José Alvares
'
HAniO fllIANAnARA
da Fonseca, Juiz do Conselho Permaconvenço que a cera KOYAI. fi
Cnrva(PRO-»)
nrnte pelo 1,0 tenenlo Hello
ii unlciC que da brilho comi.
—
lho Barbosa, por serem ImpreeliidlvelCrS lO.fttl
17 horaa — Mrtslca de Tio Sam. 1»
do
espelho, !,atn
Um
os seus serviços no Estado Maior
lfl.llí — Noticia»
Suplemento do J.intnr.
e lojas
os
aniii./.ens
em
tndos
~
Exército.
rln
JanSuplemento
de PortUfll. U.«II
rte ferrn({ens,
Ur. 1B.45 -- Suplemento de finança» dn
COMPROMlMMi r.it ADVOGADO PJ?
—
T»»»
OFICIO
dia. 10 - Orlllca e.portlvã, 15.30
trn iinllelnl. Jl — Prunelaen Alvo»,. Trln I &
"erantn
o mlnlsirn
presidenta d"
Ks-!.' AMUtmitn o tJl.ule (In Oll
H T, M., minou pn»«». ontnm, » |ir»s.
,|«

|i»r»
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é que se apreAl'()rouest'ra Sinfônica Brasileira, no entanto,
Siqueira, de volta
O
aspecto.
esse
professor
sol.
senta multo pobre
sistemática vinda de regentes
dos Estados Unidos, aludiu a uma
enormes de renue Iriam dotar aquele conjunto .le possibilidades
nem um dos muinovacão. Mas tudo ficou em nada. Sao apareceu
apenas terSo entrado em
tos maestros por ele apontados e que
sentido de fato consumado
suas aleatórias cogitações, sem aquele
resultado é que a sua orquestra va
que procurou fazer crer. B o
um espírito de novidade quanto a»
de
se ressentindo, precisamente,
Interpretações.
repertório e ás
Mas exatamente po Ia loit
Magnífico artista c Erigeii S/enkar.
sao
suo imutáveis
execuçõessuas
personalidade, que o distingue;
estereotipadas as
sempre as mesmas. V. dai estarem, Já, por demais
Infallvel.nente os mesmos
Representam
B. B.
realizações da O.
de concepção. Ouvir hoje
clichês, espelham sempre a mesma forma
três meses, dá nn mesma
há
daqui
ou
Bcetl.ovcn
de
uma Sinfonia
interesse por parte do
do
a
diminuição
determina
E isso
coisa
se ouvirem.
de
cansados
músicos,
'íiübilòo e ilos próprios
se impõe. E ass.m
ANecessidade de renovar consequentemente
orquestras, onde constantemente se vêem
as
todas
grandes
pensam
novos recentes no comando.
se faz com relanir-se-á que ora por outra essa substituição
Ineficientemente. Mudam-se
Mas
Claro.
Brasileira.
cão a Sinfônica
náo os cenários. Os regentes
apenas as disposições dos cenários, mas
segundas
seus.
P^ons^ele,
alunos
sáo
Szenkar
que substituem
E, alem disso, sao meros
com a mesma concepção Interpretaiiva.
aPrQueren,.,s,
regentes de vere conosco os sócios da O. S. B
mudaria. Veja-se_o que
aspecto
Seu
conjunto.
desse
frente
ã
dade
™m
SA «queh, •»'
Municipal
eVKleiber dirigindo a On.uestra
alias, "<¦'»>»"
náo
vai,
en.
sugestão,
que
nossa
lustirica a
íose
de regente de Bt.gen Szenkar.
menosprezo às qualidades superiores
chama amortecida do
mas simplesmente o desejo de reavivar a
de uma
Orquestra Sinfônica Brasileira, através
a
com
pára
publico^
^'X^^K^^è^crescéran,
o ano passado, o alto conceito
E o
Urge reencontra-Ios
de
gozava.
que
admiração
e a grande
trabalhos
dos
seus
dlnamlzação
na
e
segr,-edo esta na renovação
l)'OK

--

"Ondas Musicais" apresenf\
U programa
terça-feira, a primeira
hoic,
tara
professor Krasillo Itlberê,
conferência do "Gênese
folclórica , pertensob o titulo
ouat.ro palestras
ecndn ã mesma serio de
"A
Fisionomia Ratema:
obedientes

¦ .-

aspecto lnterpretatlvo
Deveríamos, este uno, procurar renovai- o
seria contrata.- regentes
das nossas orquestra*. È para tal, preciso
em quantidade c, sobreallieios ao melo, uma vez que nao os temos
apreciável.
em
tudo,
qualidade
sSo bons. Klr-lt.ei
Quanto â Orquestra Municipal, os prognósticos
o
ano
passado. Outro
consagrou
d
ai virá com a autoridade que
contratar. 1'alou-se,-o
ainda, ou outros, todavia, seria interessante
a temporada vInano passado, en. Rod/.InsU.v. Bom seria que, para
nos privaram, então,
doura, se pudessem nfnsirir os empecilhos que

da Música Brasileira". A parte muFico", será recordado no prof rama ciai Ilustrativa, será apresentada em grnslcal
anos"...
muitos
hA
di» de hoje
conferencista. O
PBA-a abre voções, c ao piano pelo Irradiado almul_
„ o qual diariamente a —
A« ".3» reterido programa será
su:is irradiações à» 11 horas.
Jornal do BraRádios
irammltlra o tancamente pelas
hera-, de hoje, a PRA-2
"Curso de Feria» , sil, Nnclonal, CHobo, Mayrink Veiga, Tuni.
do
Inausural
Crua, das 13 ás 14
programa
Guanabara e Vera
da Associação Brasileira de Educação.
hora3.
<i '

¦

REGENTES.

ir
mas não desiste. Agora, pretende
Jíesírtencia de luxo em Ipanema.
comissões ]Ulgaas
onde
Niterói,
a
assunto
O
visitas.
Madame recebe
exigentes...
oscila entre /utilidades e os proble- doras são menos aderiram ao tema.
Outras grãfinas
mas graves da alimentação. Falta de
caríssimos e jóias
carne, de manteiga, de leite. A co- Assim, entre moveis
copeiros. larutilantes, foram citados"cliauffeurs
sorvesala
servindo
na
entra
e
peira
ele- vadeiras, enceradores,
tes. Como i criada antiga, uma au cozinheiras.
As patroas pareciam zomela e
seus
dos
gante senhora sorri para
bar dos pendores artísticos
baixinho:
servos. Coitados, sonham com a l«Como vai ?
ria rndio/ónica / Risos discretos, arlsBem, obrigada.
terrivelmente Irônicos...
Depois de distribuir as taças entre iocrdtlcos.
retirou-se.
chegou mais uma
copeira
momento,
a
Nesse
os presentes,
profundo alivio
senti um
Com espanto meu, a conversa entre visita.
Agora, a única preocupação na sala
ns patroas tomou outro rumo.
A senhora sabe, dona Fulana, era o chapíu, o penteado, a bolsa, o
a minha cozinheira Carmem vai can- sanato. o costume da retardatarta.
tar amanhã no programa dos calou- O radio e os calouros, felizmente,
aguardei,
esquecidos. Mas
estavam
ros da Tupi I
aa
tremendo, a apresentação. A dona ae
E' ?
meJá disse qque será a dama
casa, num desses milagres raros
Realmente, preparou generosidade feminina, disse apenas o
mor vestida..
deslum"toilette"
vermelha,
meu nome. E ninguém ficou sabendo,
uma
¦.. ,„„, naquele recinto de alta ftdalquia, que
„';,¦
brante
tem
Pois aqui. a Santinha ja
eu, também, era do radio...
Em
cantado muitas vezes no radio
Mag.
todos os programas, levou o gongo ,

E>
NECESSÁRIO ? —
Nada ãe mau em que
uma mocinha telefone
a um
jovem, para a
sua casa, quando tiver
um motivo justo para
isso, por exemplo, fazer
um
convite, aiscutir
atividades escolares que
ambos
dirijam,
etc.
Não sendo este o caso,
porem, uma moça
bem educada nunca telefona a um
rapas

¦

tNTBRNAS
DOENÇAS
NarvosiHmo - Cansaço - Maçrea»
Rodrigo Stlva, 34 (6.-V, às 17 He.
Tel.! 22-5387 — Reg.. 22-3780

Conversa entre patroas

Por ELINOR
AMES

ELISABETE — Com o nascimento
da menina Bll*ab'etB, está em festas
o lar cio Jornalista' Afranio Vieira,

Doce do pêssegos
aiw@siiJlsi©s -tip»

0W íarto

O que é
correto

Nascimentos
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j.

MO LAR E NA SOCIEDADE

9 de Janeiro de 1945

Terça-feira,
,-....

ill 11 RsML
10
-»¦»»•-"
tRHIIM
ei

»ii*'/«»

\\\mto'#g^I

mnmk tlnyi, mm r»»íif-»n»»
• mm-m Mlllli iiiei •
|(f!ÜlMllf*l
t Mllff

jk„mi

£/

IMM.f

M/j,i

,f..||l<ll,.|.i

ê h»tiH*nf&
' tu»*

. itiii.mmmim,

.,.,.<.

»»ll*/

•.>..¦-:,.:::.¦.¦.¦;¦:,

Ki£$S$2tòi» \ TDOrültI1NII[ Q
DOBnoCEüJ
|)fM

¦-

"¦•¦¦¦¦-'»

fá>lÍ*4Mfnr't

§"

.~,.,,^,~^~*a^

PAGINA DOZE -

SEGUNDA SECÇ

I de IÜ
"ceilings"
Ainda o»

TEF-ÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 1943

DIÁRIO DE NOTICIAS

na distribuição
a
sua
participação
perderem
mundial de mercadorias".
os
fatos que reO despacho, se verdadeiro*
vela, põe a mi uma situação cuja gravidade
dá tv entender
nao podemos esconder, porque "pool"
dos conque se está processando um
náo somente
sumidores contra os produtores,
de
artigos
que o mundo
de café, mas de outros
necessita c que têm de ser importados dos chairados países agrícolas.
Já náo é esta a primeira, nem a segunda
indicaçáo de que Instituições oficiosas ou mesmo
oflclRls, da Europa, sobretudo, estão pensando
em chegar a um acordo quo evite a elevação
dos preços dos produtos agrícolas e das materias primas, quando termine a .guerra.
E, no «isso especifico do café, a noticia é
espalhada com antecipação, com o objetivo muito claro de fazer pressão sobre os produtores,
nesta hora cm que fazem esforços para consenos Estados
gulr uma melhoria das cotações
Unidos, melhoria que lhes permita uma remuneração mais equltatlva pelo produto.

BOLETIEI DA DIRETORIA DAS ARMAJ

sob ponto de vista estreitos, tanto assim que
assinaram o Convênio Interamericano do Café.
os preços,
quando - as condições
que levantou
econômicas do produto o atiravam para baixo.
Mas se concordaram com a alta, no momento
em que a mesma náo se justificava perante as
leis da economia, por que vacilam agira, quando há motivos econômicos que mostram a necessldade de melhor pagamento aos produtores ?
E' verdade que os americanos não t°m culpa
alguma da seca ou da geada. Nem é justo que
lhes digamos deverem' eles resolver os problemas
nós
criaram
cllmatérlcos
paia
desastres
que
Mas náo será Ir multo alem de tudo isso de- •
rcclararem, insistentemente, como têm feito
centemente. que náo estão na disposição de con"cetlings"
do café ? E
alteração nos
sentirem
divulgada
que dizer de mais esta insinuação,
um acordo
de
em
vésperas
estão
agora, de que
"frente
única"
com a França, para estabelecer a
dos consumidores contra os produtores, quando
terminar a guerra ?

sem
mercadoria
venderem
a sua
de
dutores
prejuízo. Se funcionar, pois, a lei da oferta e
da procura, a tendência do mercado bem pode
ser para a alta. a despeito de que outios prodo
aumento
apenas
estejam
sentindo
dutores
custo da produ-.\o, em virtude da inflação produzida pela guerra e não hajam sofrido a queda
de produção verificada no Brasil.
Por outro lado, é mister não esquecer que
a fixação dos preços máximos, nos Estados Unidos, íol uma medida de caráter político, ditada
pelas necessidades da economia de guerra, poriendo, pois, oscilar para cima ou para baixo,
do acordo com as conveniências políticas.
Vemos, assim, que tudo se resume a uma
Haverá conveniência
política
política.
questão
"celllngs" do
em serem aumentados os preços
café ? Este é o problema.

— ReqiJe
ApreaentVção, desligar.» :to e transferencia de oficiais
— Promoções
rimentos despachados — Assunções de comando
— Licenciamento — Adição
Ordem sobre oficiais em trânsito
d,
superior
oficial
QUARTEL nKNERAI, DO EXERCITO
CAPITAI, PBD.KBAli, i T .T'^F,IRO DE 1944. — BOLETIM
INTERNO N." 6.

do
participou haver passado o comando
7" Grupo Movei de Artilharia dc Costa
dos
Santos,
por
ao major Mario pereira
ter de assumir o comando da Guarnlção do Rio Grande.
_ O tenente-coronel Joaquim Soares
D'Ascpneãn pnrlleipnu haver reassumide Cardo o comando do 1." Batalhão

sr. general t*
mento do exmo.
°'Ji!
Guedes Alcoforado:
"C. Grande — 5/SC. —
n»
mais refeito brutal t inesperado
em
meu nome e
posso agradecer
Nona Região Mllitai confortador
t.
grama condolências vossencla* .„
nome e no dos oficiais da D /* .
sinceramente que, com mert.e r.o«',3
rido c Inesquecível general aÍcoí»?!
perdeu vossencia um grande, i.a] ,1V
ecro amigo." — (a.) — ,viln coronel comandante. tntrrlnc^S
Região Militar."
ADIÇÃO DE OFICIAL SUPErior
Fica adido a esta Diretoria, agiiar?.' 1
nova classificação, o coronel da .
de Cavalaria, Heitor da Fontoura í1
gel, que velo a esta capital por ow
do exmo. sr.
general romandan>.l
Nona Região Militar e com lutnbiJ
sr.
ministro.
"f:
exmo.
do
DE CLASSIFICi-if
RETIFICAÇÃO
—
ARMA DE CAVM
DE OFICIAL.

ml
Publico, de ordem do esmo. sr
nistro, para a devld* execução, o segulnte:
—
OFICIAIS.
DE
APEESENTAÇAO
ros de Combate.
Do ponto de vista exclusivamente da eco_ o tenente-coronel Fernando Bruce.
Ap-Tsentnram--e r. esta Diretoria, pelos
estamos
nomia dc guerra dos Estados Unidos,
haver assumido o comando
motiv* ab"lí". cr -¦>•.,i,-.'.=s oficiais:
participou
na
manutenção
certos de que há conveniência
ARMA Dn ARTILHARIA:
da Gnarnição de Rio Grande.
Náo podemos, nem devemos, exigir dos ameRamiro
de todos os preços, inclusive os dos café. no
CAPITÃES
Abraharn
O tenente-coronel Aquiles de Mericanos que modifiquem a sua política de cono cona base das
nível em que foram congelados,
Pentes, do I'5." Regimento de Artilhane-.es participou haver passado
Esta questão de preços pode ser apreciada
resultados
bons
tão
dos
que
preços,
Rolamento
cotações de 8 de dezembro de 1941. E do ponto
ria de Dlvisp.o dc Cavalaria, nor ter
mando do 15." Regimento rie Cavalaria
Mas tesob o ponto de vista puramente econômico e
de
economia
sua
k
guerra.
dado
de
tém
dias
Roma
dúvida
dez
obtido prorrogação por mais
de vista da economia geral, não resta
Sob o
Independente ao major Luiz
também sob o ponto de vista político.
mos o dlreiio rie reclamar, em nome da cooperaa economia
rie dispensa do serviço e permissão em
será
mais Interessante
c Lima. por ter de seguir para a
para
dúvida
Abreu
resta
que
náo
econômico,
que
vista
de
solução
uma
do
ponto
passado,
ção e dos precedentes
americana pauar menos do que pagar mais pelo
que se encontra nesta capital; Aírton
sede da Região, a serviço.
"celllngs", evite
a redução das safras no Brasil provocou um
engenhosa que, contornando os
_- O major Llclnlo de Morais partiSalgueiro de Freitas, da Escola' de Escafé que ali se bebe.
de sofrer
dcsequilihric entre o custo da produção e os
estão
na
matriculado
perspectiva
ter
sido
os
que
lado Maior, por
prejuízos
cipou que o major Carlos Americano
E' também verdade, porem, que os dlrlgenEstado
lavradores e comerciantes.
preços porque a mercadoria pode ser exportada.
afim
de
Escola
Curitiba,
ano
da
os
nossos
no
segundo
tais
embarcou
para
Freire
questões
tes dos Estados Unidos não olham
Nada mais Justo, pois, que o desejo dos proMaior, ter sido desligado da Escola Mlde assistir ã posse do novo comandanàquela
conseqüência,
em
lltar do Realengo e recolher-se
le da Região, tendo,
cornando do
Escola; Elbe Santos de Lemos, do 7.»
passado a responder pelo
RIA. — Retifico, por necistldiáva
Grupo Movei de Artilharia de Costa, III/l" Regimento de Artilharia Mista.
serviço, a classificação do nrlmelrj?
unidade.
à
sua
O major Mario Pereira dos Santos,
por ter de recolher-se
—
nente da Reserva de segunda .',?¦*
SEGUNDO
R/2
TENENTE
haver assumido o comando
participou
convocado, da Arma dc Cavalar!.
Américo Nicz, do 1/3." Regimento de
rio 7." Grupo Movei de Artilharia de
"¦' Cnffl
consido
sendo no 1." Reglmen
Artilharia Antl-Aerea, por ter
Costa.
,
.
Independente — Itaqui — . „«,
vocado para o serviço ativo do ExerO major Herdo Martins de Lemos
Dorio
R.
Vaie
com
30
fecharam
nas apólices ao portador, que
1V/4." Regimento rie Cavalada DiSâf
comando do
750,00
700,00
ctto, classificado nn 1/3." Regimento de
ds ouro fino na base dc 1.000/1.000. & razãe
cc, CrS 1000, .
participou haver assumido o
vendedores a 815,00, e as debíntures do Bancoa
nario — Juiz de Fora -. oonformiiS
Artilharia Antl-Aerea c aguardar emds CrS 22,70. em barra ou amoedado.
4 " Regimento de Cavalaria DlvlslonaDebêntures :
compradores
tiveram
Lar
Brasileiro,
que
Qiiantlilart»
blicou o Boletim Interno de 6 do ^
Alexandre
barque.
«eu*
os
L.
Brás.,
rio, em virtude de o coronel
85 Bco.
O mercado cambial Iniciou ontem
a 2*19,00, e vendedores a 221,00. Tudo o mais
219,00
rente mis.
Ontem
221,00
ARMA DE CAV.4LARM.220,00
.
200, 8%
Magno de Morais ter seguido para PouCrS
:
adiante
em condições estáveis e sem alteravê
como
se
trabalho*
—
interesse,
13.487.838.909
sem
Gener«l de Brigar!» jh.13
mês
correu
Joa(a.)
Io do
PRTMEIIÍO TENENTE R./2
Desde
Brah«o Alegre, a serviço.
C.
100 Cia.
O Banco do Brasil declarou
eáo nas taxa*.
de Morflln, rilrrlor daí Araiíl
sido
ter
Meurfej
Clemente da Silva, por
dólar a
Moacir de Faria participou
At»
o
ONTEM
Cr$
major
de
qulm
1/16
e
O
78.90
REALIZADAS
ma,
Cr$
VENDAS
a
libra
a
—
lender
13.487.B38.Í09
Tenente-coronel nl
Total
Confere:
•
1120,00
1120,00
transferido do Serviço Postal" da Força
r-i
•
8"T„
.
haver assumido o comando do 8." Grupo
Clt. ofertas
1000,
Cr»
. comprar a Cr$ 77.77 15/16 •
Apólice* gerais:
Cr$ 19.50.
DE OURO
o Centro
virPortocarrero, chefe do Gabinete,
MOEDAS
em
Brasileira
de
Costa,
Expedicionária
para
Cnmp
Artilharia
de
de
Docas
Movei
Vend.
Cia.
50
Cri 19.30. respectivamente.
6.61
franco
,
Pio dos Santos
de Recompletamento do Pessoal da ForReaII
965,011
DJalma
Libra
o
major
200,
de
...
167.70
970,00
Santos
Cr$
tilde
no
fechamento,
Nom,
Emls.
ficou
138
D.
primeiro
Assim
6.60
213,00 211,00
Dólar . .
34.40 II Franco suiço
•
815,00
ça Kxperilctonaria Brasileira.
ter vindo u esta capital; a serviço.
815,00
...
7 %
. .
22 Iclem port.
briu e fechou inalterado.
ASPIRANTES A OFICIAL — AlO segundo tenente Kdlson Lucena
taObrig.
O Banco do Brasil afixou as «egulnte*
desou1105.W)
clno Silva da Silva, por Iraver sido
1105,00
Oomes participou haver assumido o co1932 . .
8.
231 Test.
NOVA YORK,
xas para as suas cobranças, cobranças de
classificado
e
Militar
Escola
1020,00
ligado da
1030,00
8
.
mando Interino da Primeira Companhia
LONDRES,
65 Ferroviárias
tros bancos quotas e remessas Dará importação.
S/Londres, tel.
p/E $ . 402/404 402/404
no 13." Regimento de Cavalaria Inde72,00
Independente de Infantaria,
Cr* 100,
TITLI.OS BRASILEIRO»
4.07
4.07
3 Quer.
.
tel..
S/LIsboa,
$
p/£
78.90 1/lí
Artur Loureiro de Oliveira
pendente;
72,50
ORDEM SOBRE OFICIAIS EM TRAN. .
Libra, à vlst»
9.20
9.20
2255 Idem .
Compradores
S/Madrld. tel.. p/£ í
— Declara-se
10.50
72,50
Filho, por ter sido desligado da Escola
73,00
73,00
Anterior
SITO NESTA CAPITAL.
23.40 23.40
Dólar
Ho>
1159 Idem
8/Berna (livre) tel. p£ $
FEDERAIU:
B/18
0.79
Regimento
no
13."
144,00
o
classificado
Militar
0
146.00
"/,...
os oficiais abaixo, que se encon144,00
0.
••••
••••••••••
23.33 23.33
0
Escudo
. .
Cr$ 200,
P.
87.10.
que
13
Idem
.
S/Berna,
tel
..
5
por
Funding,
4.65
com permissão e
de Cavalaria Independente;
24.84 24.84
373,00
Franco mico „,•«¦•••>.«••••••*••••
0. 0
Iram nesta capital,
Aires,
tel.
por P.
76.10. 0
S/B.
15 Idem CrS 500,
1914 ..
Novo Funding
CONVOCAÇÃO lio CONSEMS
4.72
373,00
AltVA np CNRRNIIARIA!
••••••¦••
23.86 23.88
374,00
Coroa sueca •• ••
0, 0
trânsito, deverão, logo após os lénni374,00
S/Estocolmo tel., p/£ K
45 1B, 0
19lfi.
11 Idem
nnnvflrsnn
Ç %
DELIBERATIVO
3/lfl
—
4.91
~
Armando
TENENTE-CORONEL
••••••••••••••••••
770,00
Peso aigentlnt*
89.87 89.87
701,00
.
.
700,00
0. 0
nos respectivos, seguir com desuno àa
1000,
0.
0
(Canadá)
49.
Cr$
S/Montreál
.
Idem
575
••
5
1913,
Emp.
%
5/8
10.65
Barcelos Perestrelo, do Quadro suplePeso uruguaio
5.15
De orílffm du sr. PreMdfntfl é pnnrítii
5.ÍB C.
781,1)0
suas unidades: major Celso Soares QuelS/Tllü ijõ Ját)élrâ._0rj .,; C
5H Idem
de 1931. 5 %
Funding
0.52
lB/lj
••••••••••
rm< t«m„
menlar,
peso chileno
Deliberativo,
"B", 40 anos
por ter terminado o período
3895,00
roz. dn Estado Maior da Quinta Re- o CiMiscIlin
76. 5. 0
..
76. 0.
115 Idem Cr$ 5000-,
..
j
0.46 7/11
'
do
Ernani nrl.
Peso boliviano
tenente
segundo
Aon Enlilutoi pirt J
:.r>, letra S
3900,80
para o qunl fofa sorteado presidente
.
glão Militar;
.
3 Idem
Estaduais :
8.
PrlMONTEVIDEO,
da
Justiça
O Banco do Brasil afixou a* seguintes ta
Arde
de
Permnnenle
Conselho
Grupo
F.XTnAORrTOiu
3."
0
do
0.
em
SESSÃO
reunir
41.
de Queiroz Vieira,
41. 0.
Apl» :
Estaduais:
5
..
Federal,
Dlst.
%
e
livre
oficial:
Fecham.
mercado
Abert.
no
nas para comprar
945,00
melra Refino Militar.
950,00
945.00
46.10. 0
tllharia de Dorso; ar.plrantc a oflcinl
no dl» 31 «Io corrente, à< 11 horai, ut
46. 0.
8 Min.
tia. port.
Oficial
R. Janeiro. 1927, 5 %
Livre
A vista:
MAJORES — Kelvln Ramos Bit186,00
39. 0. 0
R./2 Arnaldo Henrique Mendes, do 11." sede
39. 0.
Cr?
4." andar dn "([f^
Í2 Min. Ia serie .
5
Cr$
«testa. Mira.
Baia,
n/o.
%
n/c.
£. t/venda ..
Ferroviário,
S/Londres,
1."
Batalhfto
ofllencourt,
a
do
183,00
aspirante
187,00
187,00
G6.49 l/J
12. 0.
Batalhão de Caçadores;
12. 0. 0
....
77.77 15/16
16 Idem
5 %
n/c.
dn Ministério da Viação c Ohrái H)M
Pará,
n/c.
Libra
S/Londres, £¦ t/comp. ..
unidade;
a
sua
do
rie
recolher-se
Góls,
nor
ter
Arailjo
de
Ramos
178,00
Kleber
serie
.
rlal
16.50
409 Idem 2a
19.30
185.09
rom o fim* de dollberar snbrc uma jjj
185.00
TÍT. DIVERSOS :
Bolar
B/K. York. 100 *. t/venda
Mario Rego Monteiro, da Escola Técnica
aspirante
177,00
179,00
179,00
0.67 1/8
11", Batalhão de Caçadores;
5/18
....
0.78
15 Iriem
184.50
184.50
.......
100$
t/comp
City õf 8âo Paulo Impoala de lienemei ruela, a rrljtio (, jj
Escudo
S/N. York
do Exército, por ter de Ir a Lages, em
Raul Vieira' Machado, do 5."
8.84
3/4
181,00
oficial
.
7/8
a
3a
serie
Idem
10..74
170
Freeand
uruguaio
Peso
plcnles par.» o Conselho ri.ral . ^íj
provements
rpcolarep.
a
fpr.nK
rie
181,00
aspirante
181,50
0
infantaria;
gozo
dc
181.50
0.
4.76
1/4
88.
Regimento
....
88. 0.
500 Idem
vago» no Cons.lho Diretor,
Peso argentino
hold
PRIMEIROS TENENTES — Abedo de cargo»
Machado,
AIRES,
BUENOS
D'Assunção
74,00
Roberto
.
9/18
oficial
0.59
Pernambuco.
A
Peso chileno .
Bank of london & 8.
do 3."
P.
17.00
17.00
lardo Gonçalves Torres Filho,
PEDRO SANTOS CHERMONr, írii|
74,00
75,00
4.59 5/16
75,00
SA.ondrcs, £. t/venda
....
5." Regimento de Infantaria: aspirante
8.10. 0
8.10.
sueca
127 Idem
Ltda
Coroa
América
obtido
10.90
P.
16.90
Batalhão Rodoviário,
por ter
4.4B 3/4 3.84 8/8
S/Londres, £. t/comp.'
230,00
a oficial Roberto da Silva Almeida, do
suíço
São Paulo . .
Franco
S. Paulo Gaz C". Ltd.
1.° Secretaria.
t/venda 404.25 P. 404.25
100 S
2-32,00
York,
mais quatro dias de permanência nesa/N.
238.00
235,00
....
fi " Regimento de Infantaria: aspirante
9.18. 8
249 Idem
CÂMBIO LIVRE ESPECIA1,
9.15.
.
..
(Preferenciais)
403.75
A
sua
P.
403.75
recolher-se
t/comp.
York,
100 S
ta capital c ter de
5." Regido
6/N.
HotnéTf,
1184,00
Wilson
oficial
Cri
6 Idem Unlf. . .
a
AgenWarr
Brar.lllan
1184,00
0.12.10 "A
unidade: Ciro Dentlce Caldas, do Quar1186,00
1185,00
0.12.10 '/.
l/W
....
C.
Ld.
mento de Infantaria.
12 Idem
Fin.
&
cy
Libra (venda)
—
J8.D0 õ/»
tel General da Sexta Recrlão Militar,
77.33
TRANSFERENCIA SEM EFEITO.
Municipais i
8.
Cables A Wireless. Lt..
LONDRES,
Libra (comprai
dc Florianópolis e
ter
reçressado
0
190,00
190,00
84.15.
lrf.OU
por
1931
.
84.15.
Emp.
.
Torno sem efeito, por necessidade do
6
Fechamento
ordinárias
Abertura
Dólar. compra
Correia
Haroldo
seguir para Salvador;
20.00
serviço, a nola publicada em Boletim
M. Estados i
-,„.<.
Oeean Coal & Wllsons,
Dólar. venda
S/N. York. p/£ *.. 4.02.50 4.02.50 4.02.50 4.03.51
rie Matos, do 3." Batalhão de Engenha0. 3. 8 Vi
referente ft
945,00
0. 3. 8 Vi
940,00
.
desta Diretoria,
Horizonte
17,41
Interno
17,30
30 B.
Ltda
17,30
17,40
S/Berna, p/2, f. .
de dispensa e ler de
término
ria,
de
tenente
por
Compnnhlast
do primeiro
40,50
40,50
transferencia
JnChemical
imnenal
8/Madrld. n/£, D..
seguir a destino.
-•-•'• 4 »
1.19.
99.80 100.20
Ações :
Artilharia Celso Franco de Albuquerque.
99.80 100.20
idustrles
B/Lisboa. p/£. es.
—
Nelson
SEGUNDO
145,00
TENENTE
147,00
classificado
146,00
Crí
100,
200 Butlá
O referido oficial continua
6/Estocolmo, p/£,
MÉDIAS DE CAMBIO
Leopoldina RaíiT-ay Cc.
16.91
Souto Jorge, do 1." Bntaltião de Pon18.85
Brás.,
1Í.85
16.05
200 Ctarâni.
58. 0. 0
na
rio Grano Escola.
'/j%,
K.
55. 0. 0
registrada»,
..
foram
1945
..
6
5 de Janeiro
Em
335,00
tonelros, por conclusão de permissão e
E
OF.RAI, ORDINAMJ
345,00
82.81 9/H
B/16
340,00
.
.
DE
OFICIAIS
82.84
ASf.EMBI.EIA
200,
"A"
„
CrS
.
CrS
DESLIGAMENTO
Janeiro
cambiais
p/I
medlns
8/Rlo
Câmara Sindical as seguintes
Lloyd'5 Bank Ltd..
seguir a destino.
n< ncnhnrr»! aclulifu
Sio . convidados
100 F. e L, rie PaiASPIRANTE A OFICIAL. — Sejam des3. 2. 4 y»
3. 2.
MERCA DOS
Shares
Praças:
100,00
nlí
INFANTARIA:
ARMA
110,00
As.cmblp1!» Geri] ft.
100,00
os
em
Diretoria,
100,
reunirem
CrS
a
esta
a
«e
mira
¦¦ ¦
ligados, de adidos
78.90
1/16
City
.
Janeiro
78.90
de
Rio
—
.
Londres.
MAJORES
Eugênio Fontes CaCie- dlnarla. a »e realliar a» 115 horas ditl
Nacional
R./2,
Joaquim
tenente
326 Imob.
0.86 1/2
primeiro
1.16. 1 Vi' LIS- <•
0.79 3/4
..
8.
Im. CO. Ltda.
LONDRES,
da
Portugal
Bélico
Mnterial
de
?als, do Serviço
de
CrS
Pref.
mente da Silva, por ter sido transia- 7 rio Fevereiro He 1H45, na \Ht mU.(
19.84
19.60
,„
18.50
FECHAMENTO
Rio Flour Mills «Sn GraYork
Nova
„
302,00
203,00
Segunda Região Militar, por ter de se202,50
200
rido do Serviço Postal'da Força Expe- rua Fernando Mendes, n." 7, apirties!
Abo.
1.13. 0
1.13.
5.15
HoJ«
4.92 3/16
narles Ltda
.
Argentina
575,00
José Guiomar rios
Paulo;
nara
590,00
São
580,00
100,
gulr
Cr$
70
Marv.
rileionaria Brasileira nara o Centro de to n." 141, do EdlMrln Frlln, nestj M
3
11.18 3/8
10.65 5/8
Çt
Banco da Inglaterra ..
Rallways,
Petilo
8»o
Uruguai.
Snnto's, ria C. B. D. F. 2.» D., por ter
Min.,
376 B.
port.
Recompletamento do Pessoal da mesma ({*, para tnmnrpm rnnhfrlmfntn if) m
3 tt
1.B4
60.10. 0
Mi %
Ltda
60.10.
Banco de Portugal ... S
CO.
.
do
Espanha,
Técnica
Escola
da
desligado
500,00
.
sido"
de
CrS 200,
Força; segundo dito R./2, Murilo Bo- liirlo da Diretoria, do parecer d o CoattSl'
0.62 15/18
Em N. York. 3 m. t/o. Vt %
.
Western Telegraph Co.,
Chile
500,00
508,00
Exército, por conclusão ele curso.
595,00
e conta, relitlii i
do balanço
....
50 Idem
7/16
telho rias Mercês, do 4." Regimento de Fiscal,
"% Dep. Stock 102. 0. 0
102. 0. •
4.66 15/18
—
Em N York 3 m. t/c. 7/16 <%
4
Ltd.
MuSuiça
SEGUNDO TENENTE R./2
o« merabra l
508,00
elefer
ln44
e
....
100 Idem
Infantaria; e aspirante a oficial R./2, ano de
ESTRANGEIROS
TÍTULOS
Cobertura* do B»nco do Brasil:
sido
ter
Mercês,
das
Botelho
510,50
por
rllo
seus suplente! i uV
....
50 Idem
Rublm Felngold, do 5." Regimento de Conselho Fiscal e
82. 5. 0
úondres . . .
8?. 5.
Inde
2
Regimento
4."
Consols,
nm tn>it
no
classificado
ronlralr
a
Diretoria
Nacional
encontrarliar
80
Sld.
se
a
maior
parte
Infantaria, ambos por JA
Esteve cm condições estáveis a
OURO FINO
190.UU
Guerra Bri200,00
200,00
Emp. d»
fantarla.
.
100,
de
CrS
limo do valor de f'r<j l.in.nnn.an (ren!»i
rem desembaraçados.
notRiido-se enfraquecimento maior
dos
títulos,
—
ontam,
«
comprou
grama
R./2
ASPIRANTE
Brasil
A OFICIAL
O Banco do
ORDEM SOBRE OFICIAL COM PER- trinta mil rril7Clrns), rom a Caiu l«t
Pedro Kullock, por ter sido convocado
MISSÃO NESTA CAPITAL. — Declara- mira Fedccal do Eslndo dn nio «t lnl
78.00
78.00
Exército, cias.
tipo
ativo
do
SertBes,
serviço
o
de ro. dando cm carandá hlpntecarli e Isl
TAULO
Manuel
Augusto
EM
SAO
para
o major
se
EM PERNAMBUCO
que
sacas; anterior, 3.349.172; ano
Cr$ 72,00 72.0»
tipo
Matas,
1» ds Julho}
998.525
slflcado no Centro de Recompletamento
Aranjo Góls, do 4." Grupo Movei de vel da ynrlpditdp, à Eaiwda fnlüo § !>
MOVIMENTO DE ONTEM
_
MOVIMENTO DE ONTEM
Cal. Cal.
passado, 2.104.513 ditas.
Expedicionária
Embarques:
Mercado . .
da Força
Pessoal
do
n.o 1.1.SBS: e, Interessei ioíM
de Cosln,
Artilharia
que se encontra ilusfrla,
COMPRADORES
Não houv» saldas.
Cotações por
..
..
Fardo*
Estados Unidos
Brasileira e recolher-se; e Rublm Felndevera, Arham-BP. à díspoMpáo dou .•.rnhnrM tè{
com
O mercado <4* café disponlcapiial
nesta
permissão,
Contrato "A"
Est.
Est.
500
VITORIA
I5R1
Mercado
Re..
.
Entradas . .
o» ¦ i^immlHl\
América do Sul ..
calmo,
nlslns,
na séd* social,
Fech.
ontem,
gold, por ter regressado da Quinta
logo apOs o término respectivo, seguir
Abert
Tel funcionou.
CrS 98,00 98,00
Usina de 1.»
. . 54.100 54.100
De 1° set.
MOVIMENTO DE ONTEM
Cabotagem
n|c.
82.70
Jím os preço* tm baixa e mal
glão Militar, ter sido convocado para o
que «e refere o art. !!!> do Der. l.tl a. f.ttlj
à
sua
unidade.
riesllno
.
cem
.
Janeiro
.
nio.
n|c.
Cr$
cotando-se
üslna de J.»
calmo,
Funcionou
1!M0.
n|c. 82.80 Existência. . . 37.400 43.300 serviço ativo do Exército, classificado
lolocados.
INCLUSÃO DE OFICIAIS NESTA DI- lie 2,6 de Setembro de
.
Fevereiro
CrS
de
3.a sorte ..... Cr$ 72,00 72,0*
ao
3.300
preço
o tipo Va
Total
'—"
Exportação
, ' ,
no 5." Regimento de Infantaria e ler
co84.20 84.10
RETORIA. — Sejam incluídos no estaO tipo 7 passou a ser
1945
,
Março
Rio de Janeiro, 4 de Janeiro Aa UU
Domerarns ... Cri 7Í.0O 73,na
..
700
700
Io.
10
de
.
local
quilos.
26.40
Cons.
Embarques
trânsito.
por
de
entrado em
n|c,
ao j>reço
n|c.
do efetivo desta Diretoria e considera1945 .
.
tado. na tábua,
Maio
—
.. 1.057.655
Cl» 85,00 85.01
Cristal*
PRAÇA.
Dlreú
IO de Julho ... ..
DE
EM
NOVA YOKK
LICENCIAMENTO
. Alberto Ulirle de Ftplirlrrrifj
os seguintes ofln|C
85.50
dos não apresentados
CrS 29.10 por 10 quilos, e nao
Julho 1945 . .
Por 15 ks.:
••
¦¦
do
local
ativo
Consumo
serviço
rio
licenciado
ProRldenie.
Seja
8.
njc.
YORK,
s|c.
NOVA
vendas.
ciais: capitão da Arma de Engenharia
1945
,
houve
Outubro
18,06
CrS
18,00
....
Somenos
- H
Vasconcelos,
Abert,
Ari
de
Castro
Rorba
Retirado
Fcch,
Exército, o soldado
João Gonçalvea da
n|c.
nlc.
Ent
José França, primeiros tenentes R./2,
Fechou calmo.
1945
Dezembro
15,01
lo.OO
... Cri
Mascavo*
Revertido
deste
22.08
n|c.
do Contingente do Gabinete do minismercado
produto
O
Em Janeiro . . .
19.000 19.000
da Arma rie Cavalaria, Diomedes Osório reíor Gerente.
rOTACOBS POR io qutlob
.
.
.
Vendas
»
a
c
9
B
Bonificação
com
22.23
firme,
ontem,
22.20
31.10
tro.
funcionou,
CrS
Est.
Est.
Em março 1945 .
Latari, Severlno Pereira da Veiga, FeTipo
Mercado
23.359
663.908
7.630
Entradas.
Existência
"B
e nego22.15
PROMOÇÃO DE PRAÇAS. — COMU22.12
.
os preços Inalterados
1945
Cr$ 30.60
Em maio
llpinas Borges Maniet e segundo tenente
Tipo 4
Contrato
set. 2.219.077 2.211.447
De
10
SANTOS
KM
fel—
comunicação
Segundo
NICAÇAO.
cios rcgulares.
Cr$ 30.10
21.66
Tipo 5
21.81
R./Ü, Juranriir Patone.
.
Em
(Base - Tipo 6)
Julho 1945
8
DIA
efetuadas
121.127
DO
foram
.
esta
Diretoria,
Exportação
MOVIMENTO
29.60
a
ta
RADIOGRAMA.
ESTATÍSTICO
Cr$
DE
31.03
TRANSCRIÇÃO
Tipo 6
20.95
MOVIMENTO
86.00
86.00
Em outubro 1945.
.
.
.
Janeiro
.
934.405 1.070.902
.
anterior, nnExistência
163.096
Hoje. nominal;
as seguintes nrnmoçfies:
••
— O coronel comandante Interino da
Cr? 29.10
5
..
20.97
em
Tipo 7
20.90
Estoque
85.50
85.50
Em dezembro 1945
.
.
.
Março
.
—
nominal.
O
A
local.
3.000
1.000
ano
SARGENTO:
minai;
Cons.
passado,
SEGUNDO
Cr$ 28.60
radtograma
em
Militar
23.56
Região
Nona
Entradas :
Tipo 8
n|c.
85.70
Am. Mld. Uplands
Maio
....
dn
Rodrigues
Francisco
dito
5.994
N.° 5. disponível por 10 qulterceiro
BI. de Minas.
n." 5-SC, de 7 do corrente, agradeceu
86.60
De Campos
Pauta mensal
86.70
Na abertura — Mercado es1945 . . .
Julho
—
Maior
Hoje. nominal:
do
Estado
los
rio
Contingente
(duro)
tdera.
Amaral,
desta
2,80:
CrS
o
telegrama
lermos,
nos
seguintes
Café comum
a
3 pon87.60
87.70
tavel, com alta de 1
Outubro 1945 . .
ano
passa,
interior, nominal:
169.092
rio Exército.
infausto
passaTotal
l-jnn. CrS 4,10.
Diretoria,
quando do
njc.
88.00
1945
tos, parcial.
Dezembro
—
nominal.
O
fundo,
A
SARGENTO:
algodão
15.994
SEGUNDO
de
••
—
O merendo
••
E. do Rio
—
Estável,
Saidas
Pauta semanal
fechamento
No
. .
. . 90.000 179.000
Vendas
firme, eom os
ontem,
terceiro dito Valdemar rie Oliveira FonN.° 0 imolei — Hoje. nom.clonnu,
café comum, Cr$ —
Est
Est.
..
alta de 5 a 8 pontos.Mercado..
SEDE «50CTAE — RIA BlEXO!
e negócios
153.095
Inalterados
nal; anteí-lnr nominal: ano na.v
..
tes. do Conttneenle do Centro,de Pre6
..
em
Estoque
preços
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
DISPONÍVEL.
DO
PREÇO
AHíEP, 2!" - SOB.
nominal.
sndo,
BOI
de Oficiais da Reserva dc RePAULO
pnração
EM
SAO
pequenos.
Central
89.60
Cr$
Tipo
—
13.079;
Hoje,
Entradas
1.200
cife.
MOVIMENTO ESTATÍSTICO
(Edifício peoprlo)
Leopoldina.
CrS
86.0(1
DE
ONTEM
8.
Tipo
MOVIMENTO
CHICAGO,
—
ano
3.445;
passado,
Os
A SEGUNDO SARGENTO:
anterior,
26.912
em
Estoque
Flum. Rio..
Reg.
CrS
82.00
Tipo
Preço do disponível no íeena
Preço por
32.372 sacas.
:i«l«>
Preslflpnlc Me Honra
l.e
terceiros ditos Orlando Favorito. Alhano
Saldas
191
Esp. Santo.
Reg.
Ant.
Hoje
mercado:
do
PERNAMBUCO
mento
bushtll:.
EM
79.319
Hoje.
Embarques —
Machado da Rcra, Dlógenes Pinheiro
Alves
.Macliniln.
Cabotagem.
1.65.87
Nominal
José
1.66.37
maio
Em
Sonieno*
ano
55.046;
MOVIMENTO DE ONTEM
26.721
anterior,
Vicente
sacas;
Cin-az/snl,
Amadeu
Tol al em
Alberto
***.»«
Nominal
1.59.62 1.58.87
Em Julho
Mascavo
Ant.
os sócios D62.101
Riea-do, da Qulnconvidados
Gll
Pombo
enteadas.
São
passado, 30.ÍII9 duas.
Lolacono
c
Não
houve
Nominal
Total..
Branco cristal ...
Existência — Hoje, 3.337.70!)
27.962
M
ta Companhia Independente Regional.
Io
lnsoreverem-s*
Entradas desde
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Lesados dos soelos HcnWW
bOI>
21
Sil.VA,
Eml|{.
Antônio
RODRIGO
te-celro
sn-genlo
Cnrpn
o
amanhã, as 8 horas, uo local de pronos Açores, ns 13.55 do dia 8 de ja«Ternnlmo Pinto de Almelfla W
vas ria Divisão de Seleção (praça Ma!)o r.arrilnji
TRAV. OU-VÍDOR, 8 - .'•• A\H
covcr oibc.-.í;^ .,
nelro.
e José Antônio rie Albuqneni*
rechal Ancorai.
DF CLASSES DE MOSIELEVAIAO
a
cdificlos
,
rulrahi,
I!)."3)
om
pdpulESâo
Alguns
(Flliuliílln
O MIL AGRE MUSICALLaboratorlsta V do Instituto Osvaldo
ro?. — Fo'nm e!»v™','\s de r'"?":es. c«PHomeiineem ao soein BantelH
foi tomada rie pàvlico, ma não se re•«•¦mo
M/lMAlU
Certidões de Nascimento, Cariei- Cruz. do M. E. S. — P. H. 1.046 glEtraram vitimas.
cfnuntcBÇÍ^s teiÍPi n r~* a DlAlvo» Teixeiralilptlnln
Luiz
será
única
c
O
ria
parte
Item
MIM. rilMC NlO lEIl Eli,
rn de Identidade, Certificado
ret-r!"'• '.•"'.•i!r">.v'*
•"-¦ -'.'«íotiV -.-«•¦'¦•.'•• '•.';•.
'•*»',',rps. a
na
***c
horas,
às
13
T.' .'«•¦•.¦¦.ia*
amanhã,
' 1 ':-.
São convidadas as piihoraí W
UM NOVO JORNAL,
rrallzado
I IIDO IM nenhum oumo
fTo .r.» BatplUftn rit» f"'
..Vil-.' ••7--... •¦.- ; ¦ .v'..',"'vr: vi'"./ ¦¦
Estrangeiros,
de
tar,
tuto
OsLegalização
PORTO
•?n^M"'» d*» peKI-rçdn
secçáo de Hemotolniria do Inst
r'*)*t«r, n rMto de
tINEM» DO RIO OimiNlE'
inscreverenH'
vns de soclc^
""rclra cJafW Mclsés Pais Cavalcanti
fito MENOS El Dl».
Registro de Diplomas. Montepios valdo Cruz iMansçuinho"!.
— Um
njvo
P.)
nos sorteios das espórtuUB
8 IA.
LISBOA,
Inventários,
Engenharia
XIX
"A
du
SerTrálico
de
PeJiriões
em
e
irernl.
ibarítono sihi,
larvespertino sui iu no Porto —
Legados do Soclo Beníeltor J!*!
._ Na Frc-la Müll^r do Realengo, a
viço Técnico de Aer., rio M. Aer. —
Uesquites, Nnlnrnlir.nções. etc.
de" — sob n direção do dr , Antônio
''asse. os sclrindos
P. H.
1.043 — A parle I será real!nlmo Pinto de Almnria Vais
l»r-ei"-"
i-.-ijt.ens
de
and.
5."
Crut.
KUA DO ROSÁRIO. 113-A.
no local
'¦o-e^ri!""» Ne-tr« '«iils OI.'"c|"u
às 8 horas,
zada amanhã,
Albuquerq-j
(Cn"A
do
José Antônio de
o
único
vespertino
Tarde",
Rranco)
(Junto n nr. Rio
rie provas da Divisão de Seleção ipi.iça
c "..«"=to "c"rcl"a da
irallo e-i Sltn
Porto, pertence ao "Jornal àt
bem assim como nn di InstltU-yi-;
Ancorai.
Marechal
Tel.; 2.1-.,1C!)1 — .1. SIQUEIRA
nm
pn»
.
(P^mSo.r^lnn
Fi'*v»
Ar.sr.mresolvido
Na
fnrnia
cid-d"
«In
r.i:i
SllVfl
mesmo
ticias*', matutino
bg
pela
Trojelndor XVII do Parque de Aer.,
i-~"r"ArHAr>0
—
r.T.^ji—-rim-^Tn
por esta Sociedade para
hlála ("I-ral Extraordinária, em «lata de
dos Aítnsos, do M. A"-r. — P. H. 1.033
nngear a memória do soclo BW
AdrHnn Mfteli Juni"", m.alor tle Arll211 do (léndnliin último, «ão roíivlrtaflní
A larte II será realizada amanha,
''-ar!?, servindo na Crmls«»n Pe-ii""rna exrirerem oté "
«1* ara. Aclnnlstns
feitor Dlsfnto Lui7, Alves Itm
da
dr
no local
provas
às
8 horns,
«t-ra f"e Limite., ge<»'iT,i Dlvlsío. adido
de fevereiro p. vJhãnuro, o direito de
Marechal
Seleção
ipraça
de
rtt, para o que de>r 5o corn?'i
Divisão
•n '7." P».lalhA" ri» nr."ednr.es
dn aupreferencia para a »uli»rrlçân
pars
Ancorai.
recer
r-'à sede soc'al at: a próil-J,
(dois
mento
sela
000.000,00
loliclfndo
CrS
Ü
veneimen"-".
de
efelt" dc
irretjj
Eitntlltlco MI rio Instituto Nacional
'»'!•
eapltal «oeia..
erurelrní),
Ihijes
n
do
de
dia 11 do
dc
con^o
nulnta-felra,
fi»"lKi
pon^-dcrâdo
pp-i^dM
N."
RUA .IOSI! KUGENIO
de Ertudos Pr-dsRÓntco', do M. E. 8.
M
'2 dr setembro n n f- oiit'ihrn ri" l044.
13
das
ou
'Msllllfi.
11,30
de
hs
I
P.
II
de
das
10
II.
1.136 A
.lanelro,
Itln
rir.
parle
Janelrn
cm r\\}* 0"tflVÃ bftK^dn "i H*.*n}.ni Minmanh.i, às
renliznria
(rmáticiu
será
EDIFÍCIO PRÓPRIO
horns.
9j|
.lOSE' NUNES I.EITE — lllrclor.
de
IHn" rie Cai"po fra-^e ""Sim,
'»"
brnl de
e 30 minuto», no
10 Iv.rns
Secretaria, 6 rle janeiro d«
(ifri'dn pp"i n A"1"0 n." 1Í14'*,
«WAKI.BN
Em cimento nrmndu construída provas dn Divisão d« Selrçáo iprnça
•losrpii
Ai.F?rn'
Pro-Assifltentfl
O
R:sponsavel
polo
iiilinlnli-Irnrrin.
APn.F»IrNTAC!AO P", SADOENTO.
A
Ancnrni.
f"'!Marrrhai
ruradnr,
en-.o
fim.
Dupoclalmente pnrn
Api'"'enlou-se, por rPne'us*n dn dl',p"MiBInmrntna d" EsUli.'II
A parte
BRASIL
CAIXOTARIA
Uni dn
m do serviço, o leunnno sarr»nln AnIleni nn* real Mt!a nn |HtV.:im>i ri!» 11.
• 30 minutos,
no hrnl
t»nln rirrft, dn ConHnernte riesl» Dlhmas
An 10
tt riu invnft d.i nivli.*'i fie Hpleçáu ipn.çn diM nn Dllvl'ltn Forlernl fp?, ptilMi- lelellíl
d» moveis, |oin;nn n nrlstslft
- f)
pii quo *orrln folt.ni trnnafnronolnii
Msrrrhnl Aiinnrni,
APRUMCrif'FI PE COMANDO
"felegramm

d» Washington, publicados p****
a uma
fazem referencia
IWnals de domingo,
Unidos
visita que estariam fazendo ao; Estados
-encarregados de
emissários do governo francês,
s. respeito do suprinegociações
entabolarem
despacho se
mento de alimentos à Frarça. Do
"uma
formar
conclue ser bem provável vlr-se a
Comblfrente única", entrincheirada na Junta
evitar a connada de Alimentação, de sorte a
ainda
E
correncla por parte dos consumidores.
termina dide frisar que o mesmo despacho
"cerde
café
brasileiros
zendo que os produtores
bem
e
de
fora
poficar
tamente nao quererão
mesmo
derao continuar a vender o seu produto,
nao
nao agradem, para
por preços que lhe*

COMERCIO, PRODUÇÃO E FINANÇAS

!

MERCADO CAMBIAL

'

EM NOVA YORK

EM

Liga de Amadores ^r.,
sileiros de Radio
Emissão
(LABRE)

STOCK EXCHANGE DE LONDRES

MONTEVIDEO"'

EM BUENOS AIRES

Sociedade Anônima li
iliaria Marquês le
Olinda

EM LONDRES

CÂMARA SINDICAL

ÀTELEGRAMA

FINANCIAL

BOLSA DE VALORES

CAFÉ'

AÇÚCAR

Sociedade União Comei'
ciai dos Varejistas Je
Secos e Molhados

ALGODÃO

.

TRIGO

JÓIAS de OURO

AT. RIO BRANCO 106-108, 3.--S. 313-TEL.

NOTICIAS DO DASP

Oficial de gabinete do
ministro da Viação

OEPOSIIOS L

22-S004

A D 1 O S

Sociedade União Comei
ciai dos Varejistas le
1
ALUGUEL
DE
LIVROS
Secos e Molhados

«iMlMÍEW -hoje- I

*&

W

10
,
Abra sua conta
Eetiradas livres

Noticias de Portugal

Biblioteca

UMêXITO ,
SENSACIONAIL

l..,• .os-15 maisMlos'nii^los^Al^rit?8;,; :r^

GUARDA MOVE'.S SÂO CRISTÓVÃO

uipaolnlUtr,

i

-

"ROSA

*,WiW*WÊkWkW*w*v**^^

»aww»**um**mwwm«iKf»m*m*'*-

DE ESPERANÇA"

<i* flíívilA íimi» ii IMliAiWI v«i liiMiir ijhIu minam, wu<
miM.iimIu

<mi.

c..-i|i,

A VOZ DE GNEER GARSOH
AMANHA

AS Í>J MORAU

iâWMWWwwiiiriiiiiiiiiiiiiriir'iir'1 i'ii iniíiiiaiiii niir

CASA W SAÚDE
DA GII

'Ml IMIrM
Iflllllji il* fllfll, Ifih
II íl mH ft
">ii"" *"
liiiv>c>*« I MhMAI*
mUim^ni»* l'itt I flWiíW r>'l»í li
li|i,i.,f

mi-, nu

iiíMii
,,,,, I,,,

m

UU) 1 tu

| |Mt'Mliv|i|||iN.
Mll(,.-AH
> \iU>,)l-l
rll|l*lí#

Transferencia k racisnamentos de carros a
gasolina

rfrvlço do r.aalonnmonto o nbtfibíilçAo de c-irHiii5'tlvrifi iif|iii-

c.noA|xot>Rio.ni(i

m **»"

Oiicriitt ii-i ii.<i ii..- (|ii(itl/i íVir/i, h* »\ |mni;
mi ""'i.
< ||
«JO W.MHO ' I I li im i Ml.
o »,i||t,|M'|uM,tl "Ii-hHmi'"

W

em

finmioiiiii, preço viúdloOi oem 8"*
pwlrlnnta VBrgfll
rnnttn, d nv,
rt.n ÍMÍ, TiMf, 4n»4e!!.D,

#¦

Aluguel

"COFERMAT"
Companhia Brasileira
de Ferro e Materiais de
Construção S. A.

I tm

!•

de

i'»l»ll»iJil

I»m nl

íff

nu

VISTA

«In

Dl. PROVA

rnrlrtinnionl.nn

rio

phitoii

sye»ieiiiiiflnio «r, aonnnl iiellni' AuiMi-ln Br.""!* . i"uui|nlne.i |i»v*i' na-ifirio
n remindo da CUiln'» Renl^O MHIUl' *
Cillnta p|v|«.fi fl* l>'»''l»'.|*, ro *K'»»
|*illfe*liriri BI', 0*|lfr«| >'*i|fi A"l P|ie».

b m»

mllníi fl8 uni Inonl rio nhfis*,'nl«
liipntn pnrn nulr», rli. noncrin cmi
m iniprwc rin» i'PH|iBf'rvfm pen»
rimlncloa, rtn iIIh 10 » Ift do noi*'
•ii. iii*i-i'i'(0n» ii* o, m< (isliioia «o !'»iiO, onirn ti» i3 * !S hSJSÍ: »*"'
r>liiii>i*iiii di P*»*'iiU, miriir jirr*ni, lílinfi fpriurflrncnifi, h im \)>><
,i,: )inii'f|ii mm -- * rifHinu "i'»i«
imiflionin* ili n«, 101 151 Pi, 7(1 «» 9." inflm',
Uni», ilu 9
. «on,
AhijmiM, in. i» -¦ i.nflMlll'» il»
ii*. m i fingi.
Al
A I, .
r«i
' NllllHllM iJf |IM*-<'»lllll A |)«»*||i|felj»
'l
PfáyfB
AilmlnlMiiilivj d* i|íih|.|1Ii'|
Oiliwnl
I'- Iflft " Oi *-«ii<1i*Ihf'»»»
Midi imu
t*i'»n v,»i» rt« pr.itH fl* Mii»mui|iri,
|ç;laíl'iina * físséíf •*.* oniíDH rt»rtf
PMhlii», d** jn U 17 iMii», no prjijõ

- M rvni'1

II'.
in

Ulílí-I»!

9 Wij

9 m

li

hh

jsftl

H-iíHf

méiMtih Al
H»H«
f 'Ir.'

-l.it
,1.1

Al

»|ll M

t Hmitinn

A Mibj uífíi - *

H>

in/ii

m lnfqiH a > Mfim 1
*.
\» \*M,
'Iivjú
'U
ffamit
Wlirrj

**,[:¦);,,,

ri

'llí.l

ftlil) •
lfi)

IHnii

(|

4k

inih t§i, w/
a um I>. H

|«l»l'»í| /!»" fi'l-1

iinwnirmirf

¦

III."

I
|!i
¦itnn
il.

llll) ¦li

At

7.

DIVIDENDO

Nu* dlill l«. IT. i» » I» d» twmili »i>rfi imi» "" |!lfl'*<
limin »'nirii"inii!i!« h í';ü£!í IhitiM Vurfiu, H * II,4 flírlnr Mil .«Ií
, R»|. Oiin.iii, (ju ||) m (m |9 iiflfgi ¦ iin* H M ft* if
'
'.' (MilDini - ilh IiIi-ii>Iii riu» rnsiípi iiNImirl»* * f»in» »* fil
;
'«Ií
""
pr;iri»|i"iisi |im ni,t»i, t*\*llvii nu mifiiiiilii •*-#»»#»*(»** »•'

d iiiii \m * rmmúti moi Mimi* *> »* 'M»« wtoWMMSH»

!« jiiirlH'!i»»»i* »Ik m*»*
\lf\iii\» ilu*. iliilti» Milimi) in m»*"
H liHMlilUlH IA »f)tl> IlHIll» IHI lll« <* (II t>»ih «I**

fli'»i/ij »>»,*)iiíi>»m» n» i,mMiiM\*tilü» ii» »0t» 'l» M " "

inmnl»

hili li» 4MMHH i A» Intuí!» M Ij/jl

«.Sm i

I

¦

n, |»mf»l M*i|i Ari 1'1>

rtt, p«il'iiilll»ni| llüV*'' ni-mipHo fl flür
<V«il»n MÍ|IU|' '
;;:;.",!Í.1 .H» Onlnl»
Piiinlii n|.|i*i) il» |n'»ni»'i», -í.-:L'-;:ilntn lio mito, tf, ?'»"fl ll»!l«r A*»
¦u»'o fn»im iTr|-|'n
At H*m*.\ *t*i
fl nii;. i-p|
Ilu*. pimji.p.'!,!!)*¦ *\% D n ti. p»i|i»h
*''i,,iiil*
»t? fSiiíH»1
i'l)
I»
nr>i| \\tst>
n», i*
si (*«r'fl«j i
mili ti#r»
'ií»
i
dll*!|)'i«r*l| llll
(íilll'ijii/rr
•di min
H («'
jpfíijajip n
i i.niiiiiin l!»
»>,l|)iMiifi
il* ífl]
(¦¦';!.'."!!?! I)i||.
|ii/í)!lii

AiiooliifAo Cfímtn,^\
íte Rio íí# hiwtifi

CompaiB bia Çárbonífera
Mina» cie lisuliá

¦

-

•¦-

Mlí'ffi

- SEGUNDA SECÇÃO
PAGINA TREZE

DR. TANNER DE ABREU
Clin. dfl Crianças

¦ Abndoi. das M.S» hoterç»J, o.olnt™ •
d» Betem7
diante, Con».
raa em
iS-1466.
Tel
andar
7.0
bro n. 94.
Be».: Telefone, 38-748S.

ANTIGÜIDADES

Compram-se urstnrla», porrelnnss. cri»par»
plnfnr». iol»». m«rflm, peso
Jab
P»»»-se •
MPÍI» • niorel» d» Jaearnndi. Assembléia.
Rn»
valor a» antlruldade.
„0 13 — Telefonei 22-9G04.

TERÇA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 1S4S

DIÁRIO DE NOTICIAS
Os serviços educadonais da Fundação
Brasil Central

MOVIMENTO TURFISTA

Quatiaí, Eléa, Je Reviens, Caxton, El Morocco, Glauco, Panduro
foram os vencedores da reunião de ante - ontem
Estados

dos

resultados

Os

e no

Exterior

Os resultados dos
concursos

Dr. Flavio Aprigliano

LIVRARIA
FRANCISCO ALVES
Livreiros e Editores

I CASA CALMA

O turfe no Exterior

Por solicitação do sr. João Alberto,
presidente da Fundação Brasil Central,
está o Instituto Nacional de Estudos
Fedagóglcos preparando os planos de
organização geral das atividades educaclonals dessa Fundação.
O diretor do I. N. É. P. Já apresentou as linhas gerais do plant a ser
adotado, já aprovadas, em principio,
¦¦ ,
pelo fsr, Jofia Alberto.
Para o estudo de diversos pontos'
dcalgnou
particulares rie orgànlMçSo.
o presidente da Fundação o professor
um
realizar
Saldanha
para
Aíonso
estagio no I. N. E. P.
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89 1|6; segundo Boedo,
rei. Tempo
terceiro El Curca.,
—
NONO PAREÔ - 1.300 metros R.
Alachla, Jockey
Primeiro lugar
Martinez. Tempo 78; segundo Consplradora; terceiro Astlllerla.
+ * *
MONTEVIDEO, 7 (A. P.) — Foram
os seguintes os resultados das corririas de hoje, no Hipódromo de Maro""PRIMEIRA
GINECOLOGIA
CARREIRA — 1.100 me(Jockey
Trat. médico das doenças da Mutros; em primeiro Riqulslmo
Ed São Borja.
lher. Fisioterapia
em segundo, Asobro; em
Rlvas);
H
Kln Rr.-n<o i'i66 2|5;
andar, apto. M3, Av
terceiro Ccnturion. Tempo:
'icl
Vi.».l.i.<
hs
me—
das 11 ás IR
1.500
SEGUNDA CARREIRA
tros — Em primeiro Inopectora IA.
Flecha Azul;
cm segundo.
Batista);
3|5,
em terceiro Titanica. Tempo: 91 meTERCEIRA CARREIRA — 1.200 (F.
tros —| Em primeiro Punto Negro
em segundo Hellos; em
Guadalupe);
GINECOLOCIRURGIÃO
terceiro Tantaro. Tempo: 72 2 5; me— 1.200
QUARTA CARREIRA
?
PARTE1RO
GISTA
Litros — em primeiro, Brutal (M.
8."
98,
México,
do
gugnana); em segundo Juez-Y-Parte;
Rua
72
Chafíinch. Tempo:
em terceiro
Telefone: 22-1088
e 3|5;
— 1.600 meQUINTA CARREIRA
Batros — Em primeiro Fürquero (F. em
tlsta); em segundo Black Moor;
terceiro Mirasol. Tempo: 94 2,5;
SEXTA CARREIRA — 2.200 metros
(G. RI— Em primeiro Chasqulllo
beira); em segundo Cognac; em tercelro Goldonl. Tempo: 134 3|5;
SÉTIMA CARREIRA — 1.500 metros; em primeiro Mayorgl Cl-.: Rey».
- Sala 1509
segundo Camioneta; em terceiro
em
Av. Rio Branco, 128
Chatty.
meOITAVA CARREIRA — 2.200
Sócrates (A.
tros _ Em primeiro
Alonso); em segundo, Llron; em terCEiro MídSo. Tempo: 138 8j§.

DIFERENÇAS
MEdo
No Hipódromo da Gávea foi realizada TERCEIRA CARREIRA 1.500
—
Tio primeiro ao segundo, cabeça:
(APROXIMADAMENTE)
TROS
ante-ontem a segunda reunlüo da temao terceiro, três corpos.
segundo
15.000,00.
CT?$
o
altos
porada hfplca deste ano. Com
•
Movimento do pa266.850,00
baixos foi cumprido ó programa, apaCrS
re0
VENCEDOR:
recendo algumas "surpresas" aos-olhos
TRATADOR: — Luiz Tripoll.
casta*
dos turílstas, principalmente na provo ¦TE REVTEN8. feminino,
nho, quatro anos, Sao Paulo, .
apontada como a principal, em 1.800
Movimento geral de
Bambu em Rosemarle, do sr.
metros, que registrou o triunfo de Pananõsiao . . . . Cr$ 1.531.760.00
Ollndo Semeraro; 54 quilos, A.
296.425,00
ambos
Pancho,
produzindo
sobre
CMNIOA GINECOLÓGICA
ConcU«OS . . . . Cr$
.duro
Araujo
i','í'"
m«ls
B.°, sa- atuações acima da espectatlva
Nestor LinhaRua Gonçalves Dias, 84,
53
quilos,
EDRO,
i
até
quinta carPista de areia leve
hs. Cons.: otimista.
res
•¦•• 3.o
Ias 504-5, das 15 às 18
A reunido foi Iniciada com o triunfo
relra t pesada da sexta carreira em
42-1948.
Osvaldo
—
:
Residência
54
quilos,
ARATANHA,
23-3147
de QUATIAÍ sobre Star Brlght. Acusandiante.
;••• 3.ó
Ulloa
do grandes melhoras o filho de Carmel
54 quilos, J. Mesderrotou o favorito Star Brlght em PRECLARA,
4.o
quita
cima do disco.
MACETA, 54 quilos, Reduzlno (le
5.»
TT1
*
,
,
|'| » *<*••'•*••**
pa] f (l
ELTSIA foi a vencedora da segunda
Otlllo Rei53 quilos,
e Folia com DIOGO,
Bagdá
derrotando
GAKOANTA
*
carreira,
NAIU7.
OUVIDOS,
chel
,•'•• •••'„" 8."
Os concursos anle-ontem promovidos
ação facll.
Rubem SU(-„„» i R. Senador DanU», 10-13.»
tiveram os
54
quilos,
QUINOTA,
«2-2131.
pelo Jockey Clube Brasileiro
Sslas 13011». Tel.
va
seguintes resultados:
Confirmando os exercidos produzidos
I»»., ia». • «abados das 3 as 4
3/5.
98"
Tempo:
BOLO SIMPLES:
r.a semana, JE REVIENS foi a venceR A T E I O S
21 ganhadores, com cinco
47.00
dora da terceira carreira, derrotando
1.740,00
vencedor
Cr$
Do
Preclara
de
pontos. Rateio .... CrS
depois
Edro e Ara Unha,
Dupla (12) . • • • • • Cr* 104,00
BOLO DUPLO:
ter Jeito o "traln".
PLACÉS
12
com
•
2 ganhadores,
38,00
Cr*
Do n.
nontos. Rateio .... CrS 14.040.00
41,00
Em aplaudido final, CAXTON foi o
.Ç/*„
.
.
1
n.
DO
BETTIN JOCKEY CLUBE:
vencedor da quarta carreira, domlnanD I F'E R E N Ç A S
1 ganhador. — Rateio CrS. 10.072.00
FUNDADA EM 1851
do o favorito Dengo.
Dl primeiro ao segundo, dois corpos;
*
BETTING ITAMARAT1:
,
1.396,00
do segundo ao terceiro, quatro corpos. 45 ganhadores. Rateio . CrS
EL MOROCCO foi o vencedor da qnlndo
paMovimento
—
Rio
BETTING DUPLO:
191540,00
ta carreira dominando Três Pontas e
Rua, do Ouvidor, 1(1(5
^
Não teve ganhadores. LiAdmitido em boa atuação.
TRATADOR: — Júlio Carraplto.
quldo a ser acrescido ao
bettlng duplo de sábado
ME— 1.400
Na sexta carreira, finalmente, GLAU84.160,00
CARREIRA
QUARTA
—
próximo, CrS
CO conseguiu travar relações com o
(APROXIMADAMENTE)
TROS
vencedor, conseguindo sua segunda vi15.000,00.
CR$
torla na Gávea sobre Herõleo e Kalamar.
vencedor:
masculino, castanho,
Mal pilai Elétrico; Filtros, Foonde os favoritos ilesa- CAXTON,
Num
ARGENTINA
pareô
anos, Sao Paulo, El Maseis
e a Quea
Carvão
Óleo,
a
foi
o
ganhador
PANDURO
gões
pareceram,
lon em Rlrt. rio Stud Rio Dou7 (A. P-)~ *°'
l.o
ANRES,
BUENOS
Mota
dominando Parisho por diferença mlfosérte. Geladeiras e «•nnsertos.
N.
rado: 51 quilos,
das
os resultados
esta carreira
seguintes
os
comentado
ram
ArauMuito
A.
Tapeçaria
nima.
e
ferragens;
58
quilos,
Louças
DENGO,
¦*•
hípicas da tarde de ontem no
melhoras de Pancho.
provas
pelas
FLORIÃNO.
oaJo
¦••
nesta
AV. MARECHAL
de Palermo,
Hipódromo
Armando
51
quilos,
TANGO,
^
4! _ Loja — TEL. : 23-54(17.
O "hándlcap" de encerramento fbl
"PRIMEIRO
Rosa
J.*,'-'":Mií"
—
metros
1.100
LaPAREÔ
de
Calo Brlvencido pelo RATAPLAN seguido
54 quilos,
FAIAL.
^
_ Primeiro lugar Batallon, Jockey A.
tente e Na Adela. Os ligeiros t os cheSenana
grande paltnodia; 54" quilos, H. Soadesapareceram
Sousa. Tempo 66 4|5; segundo
mgaawáa*wamwawamimammmwmammMw^aa*aaam*mm
gadores
Jubeo.
terceiro
lado;
reta...
¦
.
.
res
*
MarSEGUNDO PAREÔ - 1.B00 metros
CHECKER, 57' quilos, J.
Ali Fasha, jockey
«.«
_ Primeiro lugar
As pistas foram as seguintes: — Areia
Tatins
L. Canu. Tempo 98 3|5; segundo
leve até a quinta carreira. Pesadft da
Tempo: 90" 3/5.
Jacinto.
ler; terceiro
T E I O S
A
sexta \ oitava carreira.
R
*
«7.00
PAREÔ -r 1.200 metros
TERCEIRO
CrS
Do vencedor
_ Primeiro lugar Cerroqunto, JocKej
87,00
As apostas chegaram a 1.831.780 cru(U]
Dl,Pla
72; segundo
Tempo
monDomlnguez.
A.
piAcis™
zelros, sendo de Cr$ 298.325,00 o
21,44
narro Telemarl:: terceiro Trlton.
tante dos concursos.
gr$
n.
DO
—
1.000 metros —
•
17.00
QUARTO PAREÔ
Do n>
J. CaAS
Primeiro lugar El Tape, jockey
Durante a disputa da primeira carIiferV/nç
Plpmelo corpo; ballero. Tempo 65 2\5; segundo
segundo
relra, Paranaense, caindo, projetou ao
ao
Do
primeiro
nln: terceiro Morning Star.
corpos.
—
solo o aprendiz João Araujo.
do segundo ao terceiro, três
—
metros
2.000
QUINTO PAREÔ
DlMovimento do paMB _„„_„„
Primeiro lugar Rummy, jockey SSpleen
^
Foi o seguinte o
tomaso. Tempo .123 1]5; segundo
TRATADOR: — Juvenal Lourenço.
MOVIMENTO
e terceiro Trick.
ME—
TÉCNICO
SEXTO PAREÔ — 1.100 metros
1.800
CARREIRA
OUINTA
- Pílraelrò lugar Mon Prlnce, Jockey A
(APROXIMADAMENTE)
Pool,
TROS
A vero. Tempo 65 l|6i segundo
PRIMEIRA CARREIRA — 1.200 MECRS 15.000,00.
terceiro Ex-Llbes.
(APROXIMADAMENTE I —
TROS
SÉTIMO PAREÔ — 1.400 metros J.
CR$ 10.000,00.
V EN CE DP r:
Inculta,
Jockey
lugar.
*
Primeiro
castaEL MOROCCO, masculino
Niebla; terceiro,
Caballero; segundo
TlnVENCEDOR:
nho, três anos, São Paulo, Ro'
sr.
sete
do
alazão,
Carioca,
masculino,
em
toreto
QUATIAÍ,
OITAVO PAREÔ — 1.400 metros
anos, São Paulo, Carmel em
berto Seabra; 55 quilos, Ar-¦ l.o
Charlotte, Jockey _P.
lugar
Primeiro
Arllnda
senhora
*
Folia II, da
segundo Mamando Rosa
Qulnteros. Tempo 85 25;
Rosa; BI quilos, Armando
C
TRES PONTAS, 55 quilos, Osval- ' 3."
^mZi^^n^^*J^%S^^^kW^^^mw
Bgot; terceiro*Zlngcireala,
l-°
*
*
Rosa
;•
do Ulloa „•¦••¦','• 'iiíi
MesSTAR BRIGHT, 5<i quilos, ReduADMITIDO, 55 quilos, J.
- Fç3."
• ¦;.-:'''''.,'' 3.»
BUENOS AIRES, 7 (A. P.)
zino de Freitas
das
quita
•
o.i resultados
Silseguinte»
os
Euclldes
ram
53
quilos,
COTOCO, 58 quilos, Valdir LiMOEMA,
4.»
de hoje no Hipódromo de
3.»
corridas
A MAO
ma
FEITOS
MorÊBULO, 58 quilos, Jullo MarALVINEGRÒ, 55 quilos, J.
- 1.400 me5."
VIRA FRANCEZA
4.'
PRIMEIRA CARREIRA
'quilos,
tins
IjoçValdir LIMe/a
troa; cm primeiro. Cerro Quinto
L.
58
quilos,
EDTTOR. 54
EGAL,
cei8.»
5.»
kev A. DomlnguézV; em segundo, Raul.
"quilos,
'
roa
Conde
Jullo
em terceiro
bollndo;
53
VENDAS A VAREJO
BALANDRA.
(*) PARANAENSE, 50 quilos, J
7.»
8.»
Tempo: 85 3|5;
Mala
Araujo
SEGUNDA GARRETRA — 1.000 meTemP°: "*'
Tempo: 80" 3/5.
tros- em primeiro, Bet.1 (J. CaballeATEI OS
R A T E I O S
terceiro
Pompeu,lG3
37,00
Rua Senador
ro); em segundo Cavlta; em
CrS 138,00
CrS
Do vencedor
Do vencedor
25,00
50;
38.00
Slndhla. Tempo:
Dupla (13)
CrS
(Perto do Quartel General)
me—
1-400
TERCEIRA CARREIRA
P L A C t. S
Ar(J.
67.00
tros; em primeiro Pegadlzo
1
g» 15.00
CrS
Do».
Do n.
ter13,00
35.00
ligas); em segundo Ostunl; em
CrS
Do n.
D°'n'
cclro. Mi Carton. Tempo:- 85 Jf. meD } FE REN'ç AS
DIFERENÇAS
1-500
dois corpos
QUARTA CARREIRA
Do primeiro ao segundo, melo corpo;
DO primeiro ao segundo
(J.
Lohengrln
corpos.
três
em primeiro
tros;
do segundo ao terceiro, quatro corpos. rio segundo ao terceiro,
terSola); em segundo Esquivo: em
Movimento do paMovimento do pa4|5j
j-j^
^
114.990,00
ce|ro Boceto. Tempo 91
rP0
CrS
Co— Prcmio
QUINTA CARREIRA
TRATADOR: — Álvaro Rosa.
TRATADOR — Álvaro Rosa.
cies" — 2.400 metros; en primeiro,
Tln1-4n",'ME" Alarlco (A. Vldal); em segundo
CARREIRA
SEXTA
- ton; em terceiro Lord Brlon. Tempo.
(APROXIMADAMENTE)
(*) — Caiu.
TROS
e
151 2|5. Também correram Quino
15.000,00.
CRS
milhares
Calcule
quantos
B'sEXTA
BETTING
SEGUNDA CARREIRA — 1.400 MEE
*
cidade.
CARREIRA - 1.600 metros
liA. na
—
de rádios
(APROXIMADAMENTE)
TROS
_ em primeiro, Cloro (L. Canu); em
se dosos
dias
todos
VENCEDOR:
quantos
CRS 20.000,00.
em terceiro.
segundo, Cerro Azulino;
castanho
GLAOCO, masculino,
consertam e deixam de funBambu
Haut Barsac. Tempo: 99;quatro anos, São Paulo,
1.000 meVENCEDOR:
ctonar por pequenos defeitos.
CARREIRA
SÉTIMA
em Oliva, do Stud Irapunr, 56 1.»
(S. dl
ELftIA, feminino, tordllho, três
montar
a
em primeiro Sandália
tros;
Se você aprender
Mesquita
Justinlano
em
RudeTobi
em terquilos
Paraná,
nnes,
s«us
A. GoTomaso); em segundo Chila;
dcscohrlr
aparelho,
56 quilos,
um
HERÓICO,
60
cinda, dos srs. A. Batista PeTempo:
'.V." 3.»
celro Tabarina.
e consèrtá-lo jrnnharties
i* * *
defeitos
1.600 merelra e I, Bornhnusen; 55 qulOITAVA CARREIRA
56 rJUllOS, unvftlflo
1."
<Edinheiro.
KALAMAR,
bom
Ins, Reduzlno de Preltaá
sempre
rá.
3.»
tros- em primeiro Challedon XI
em
FerOsvaldo
Elbar;
de
55
quilos,
BAGDÁ,
nn
em segundo
Curso
Aprenda radio
MarCaHejas);,
D.
J.
53
quilos,
3."
"Electra",
SAI.TARELA,
nanries
4.»
terceiro Sansbn. Tempo: 98.
Praticas dp
Aulas
'qyllos,
i
MorgaFOLIA, 55 quilos, Jorge
Nestor Linobrevemente
URUGUAI
Iniciará
OOdÍvA,' 51
que
do
5,«
•'
¦
•_¦
nhares
••
- Porem
vas turmas, de manha, a. tarDESQUITADA, 55 quilos, J. MesMorgaMONTEVIDEO, 7 (A. IM das
4.»
QTtATA, 54 quilos, Jorge
PrpvM
8."
quita
de e à noite.
os resultados
seguintes
os
'quilos,
5.»
.
.
.
Mala
FAB. 54 quilos, Jullo
de
consertos
Saiustiae
reatadas no sábado no Hipódromo
Montagens
54
BarPIR°APORÁ.'
Aneslo
55
IRtNTA,
quilos,
7.»
de Maronas, nesta capital:
de Insaplicação
8.»
••" '^'.'.ú"
no Batista
receptores,
bosã
PRIMEIRO PAREÔ - MM^mB í?"
RAPIjES, 53 quilos, J. ÇOUtl- 8.»
Tempo: 92" 3/5.
trumentos de medlçâò, conhejockey O. .Bibelra.
_ Miralumo,
ternho
S
F.
I
O
A
T
R
sistema
cimento de material,
Tempo 84 1|5; segundo Cilindro;
40.00
Tempo: 12^ 4/5^ .
vencedor
CrS
Do
etc.
g
Conjurado;
„„,rns
Q
;
radin-telefônico,
ceiro
62,00
metros
Dupla (14)
Crí
29.00
SEOUNDO PAREÔ — 1-100
CrS
Do vencedor
PLACÉS
Sem compromisso, faça uma
35,00
°r$
— Primeiro lugar, La Plcana; Jockey
,23'
15.00
D,'Pla
laslaboos
segundo
CrS
Do n.
visita para conhecer
Alonso. Tempo, fiV.
A
Pi AC ÉS
27.00
Cr$
Do n.
11,00
Rádios
Pitusila.
terceiro
Electra
de
ratorios
torclla:
'Crt
Don.
me2 -300
DIFERENÇAS
15.00
PAREÔ
TERCEIRO
Crt
Ltda,, rua Ouvidor. 164, 3." anno n.
Do primeiro ao segundo, dois corpos
irr- orimelro '""a"- P"'itn. lockev a12,00
in
r>« « 7 . .
dar. edifício da Papelaria Risegundo
rir, snirlinrln nn lerpeirn, três corpos.
141
Morelfft. : Tempo,
DIFERENÇAS
;í5;
beiro.
fElsvndor.l-,
Montell.
Movimento do padois corpos;
'"> """.OO
Magn-fico: terceiro
Do primeiro ao segundo,
- 1,600 .metro»,
,-„„
r-í
PAREÔ
corpos.
dois
terceiro,
QUARTO
do segundo ao
Ralput. íoc^e5',^'
primeiro lugar,
MaMovimento do pa^^^
^
Moreira. Tempo: 97 1|5; segundo
Mamaracho.
terceiro
Cardoso.
—
labrlgo:
Adolfo
TRATADOR:
1-400 metros QUINTO PAREÔ
F.
^
Primeiro lugar, Bonaparte, lockej
CARREIRA
SÉTIMA
JJ™
Tempo 85; segundo Cupon.
Quadalupe:
—'
(APROXIMADAMENTE)
TROS
U1INARIAS
VIAS
.
riBURGIA — GINECOLOGIA
iprrPÍl'0 MctejOll,
_ Prêmio
CRS 12.000.00.
SEXTO PAREÔ - 'Grande — ";
BETTING
metros
*
3.000
• 5.' lut» 803
internaclonall,
Legu I
CONSULTÓRIO : R»a filcli»** Guanabara. 15-B
meiro lugar, Pilou, jockey
vencedor:
2|5; segundo Hldal180
Tempo
cinnaino.
aamo.
Telefone: 42-2202
PANDURO. masculino,
ern
go- terceiro Cântaro.
•
das 13 as 15 hs.
co anos. Uruguai, Talero
sr= Osvaldo
SÉTIMO PAREÔ - 1.100 m.etro.i
TERCBS í QtHHiaS: das 14 as 18 **. SRBBD0S:
A7...1. do
Sueno
M. L,u
Chon,
jorkey
lugar
Primeiro
Mignanl; 66 quilos. Salustiano i.»
awmJB
Tempo 65; segundo Mangagunanà
Rallsta
'.''
terceiro Jaque.
Armando
corta:
50
quilos.
",P'.r0SpPANCHO,
OITAVO PAREÔ - ' ,S™
'
A. le
justinlano
Primeiro lugar, Lucky; Jockey
HURCA.' 50 quilos,
• -,- • ¦''.'' 3."
Mesquita
;
de
CHARO. 54 quilos, RedU7,ino
4."
PortlJosé
TFNOR, 50 quilos,
5"
UlBAcXra', 54'quilos.'Osvaldo
fl»
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Rataplan

| RESFRIOU-SE?
USE

NAGRIPPE!

*^S^|S

ÍL0M Cfiffit i ramsay ames x

Dr. Alcides Senra

| £5L

m CA?yòlNL.^ ;!%|Im|

I»

MUMMVS GHOST

í.

THE

;^;

'-_'.

'í^TOH
;'.,':,

Bônus de Guena
PAGA-SE BEM

:¦

ÍI».

W_^!«!.^,

->, e„ up ,neNai.. t6W».5EMM'Bfê H

Com Ricardo

Na Literatura — Um grande sucesso!
No Rádio — Um grande espetáculo!

Estréia dia 15

À venda nas drogarias e
farmácias

Economia Popular
Cr$

150,00

FABRICANTES

Rua 7 Setembro, 77

D*lH,íücii Cr$

Por que você não
aprende radio ?

SffflPMyiiisrc 5vy ¦aíiwiv
E

PAGUE

COMO

QUISER

SEU RADIO DE MESA
FAÇA DO RADIO-VITROLA

UM

MODERNO

117-A
Rua Senador Dantas, tai-......m.-.>
EM FBRNTB AO

DA

HAIANA

história de Lsninha

Cr*

nj.no
309,00

Ê**

31 00
41,00

Dn "enc»dnr

^"'"', ,44' n. ac es °S
D° "•

*

Este comovente rádio-drama é uma apresentação ^^Jj^^T"
uma absoluta pureza e
nor nrocessos especiais de fabricação, garantindo
Peixe valorizam qualquer refeição e
alto valor nutnüvo. Os produtos Marca
satisfazem ao paladar mais exigente.

2.as, 4.as
A partir do dia 15, ouça todas as
e ó.as feiras, das 21 às 21,30 hs. na

RÁDSO TAMOIO

f

Extrato de Tomate
Marca Peixe

Ketchup de Tomata
Marca Peixe

Pickles
Marca Peixe

puríssimo eeconômlco. 11/2 quilo de tomates maduros e escolhidos, das planta-

Contém os mais finos
ingredientes, transformando cada prato
numa verdadeira f estapara o seu paladar!

Perfeita combinação
condide picantes
mentos e finos legu-

çõesdePesqueira.em
cada lata de 200 grs.

Nada melhor
para abrir o apetite.

mes.

Suco de Tomate
Marca Peixe
Aperitlvo de saúde,
fonte natural de vitaminas. Saboroso enu»
trltlvo, conserva as
virtudes do tomate
maduro « escolhido.
Standard Propaganda

O saldada

Ycomóafeetft iodas as frentes!
"—"jb*\ ^¦^^sf^*'**M~^<r?,ff&u'&£$F\

»'u*7Í*/'0's
Do n.

da General Electric
W, OBERLAENDER - Distribuidor
42-11""
íi*
Ul
- Tnlpfnnc:

Ouça a dramática

o seu
Esta mulher não tinha direito d feücidade, porque
^^^^^f
desculpa
para os seus erros.
Haverá
amar...
de um homem que jamais poderia
Merecerá perdão pelos seus pecadas.'

Dr. Alberto Moacir Benaior,

/1~~

1015.
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MANTIDA A SUSPENSÃO DE LEÔNIDAS, LUIZINHO, REMO E NORONHA
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0 TREINO FSNÂL DÀ CONCENTRAÇÃO
Assentada, pela diretoria da C. B. D.,
Apesar do mau tempo deixou boa impressão o
exercício realizado ante-ontem em Caxambú —
sulameno
brasileiros
dos
a presença
'*'*„„«*• *
2-1 para o quadro branco
ficano de atletismo Aprovado o ca- WB,*
11
taça
lendário do C. T. de Futebol-A
"Ricardo
Rio de Janeiro, Terça-feira, 9 de Janeiro de 1945
Pernambuco"
Resolveu a diretoria da
A diretoria da C. B. D.
LEGAL O CONTRATO
aprovar una- CONSIDERADO
Confederação
reuniu-se, ontem, sob a prea
nimemente
propunição
sidencia do sr. Rivadavia
DE LIMA COM O AMÉRICA
Correia Meier, tendo com- posta pelo Conselho TécniGa- co de Futebol aos jogadoos srs. Luiz

mnfflbWfmÉBmí

CAXAMBÜ, 7 (Asapress — Pelo telefone) — Apesar da chuva
desabou sobre a cidade, os
que
"cracks" brasileiros realizaram o
'marcado
para
treino
que estava
a tarde de hoje. Embora com 0
terreno bastante escorregadio oa
contento,
jogadores atuaram a
tendo o técnico Flavio feito aa
os
observações necessárias sobre
seus pupilos, que aplicaram hoje
a tática do Jor-.T pesado a exemplo
e
do que é feito na Argentina
Chile.
O treino teve ,sua ' duraçáo norMario
mal sendo apitado por
Viana. Os quadros estavam assim
formados :
AZUL — Cberdan
(Batatais);
Biguá, Rui
Domingos e Norlval;
(Ávila) e Jaime; Tesourinha, Tovar, Heleno (Servilio), Ademir 0
Vevé.
BRANCO — Jurandir
(Osvale Begllodo); Nilton
(Caleira)
mini; Zezé Procoplo, Ávila (Da-.
Djalma, Lelé,
nilo) e Alfredo;
Isaias, Jalr e Jorginho.
aog
Tovar abriu a contagem
10 minutos e Djalma aos 45 mlnutos empatou, terminando assim,
o primeiro tempo com empate d3
1-1. Na segunda fase aos 15 mlnutos precisamente Jalr organiza
uma Jogada pela esquerda
pas-,
sando para Danilo, que, de fora
da aérea, arremata sem apelação,
terminando assim o ensaio com a
vitoria dou Brancos pela contagem
du 2-1.

0

li

parecido
lotti, vice-presidente; João
Coelho Branco, diretor dos
negócios externos; Manuel
Furtado de Oliveira, subMarcionilho
secretario, e
Cunha, presidente interino
de
do Conselho Técnico
Futebol.

As regatas internas
do Clube de Regatas
Guanabara
.O-Clube de Regatas Gunnabara
realizou, domingo último, a, tarde, regatas internas, as
quais,
«pesar do Vento de sudoeste e da
chuva que caiu sem cessar, aicançaram o êxito esperado. Essas
regatas abrangeram somente
as
classes snipe e shaiple 12m2, ambas da clesse Internacional.
A regata de snlpes ofereceu o
•eguinte resultado :
1.» — Xaréu — Cte. Jofto Pinho Filho, proclro Procoplo
Oomes Ribeiro.
—
3.°
Barita — Cte. Horaoio
iRooha Dinlz,
proelro Lafayette
Tomaz.
3.° — Taú — Cte. Otávio Cristiani, proeiro Valter Crlsttanl.
t.harple
. Na regata da classe
12m2 o resultado íol o seguinte:
1.° — Bounty — Cte. O.ontranj
Maia, proelro Fernando Pimentel
Duarte.
3.» — Nen — Cte. Josino Mala,
proelro Casimlro de Freitas.
Logo após as regatas teve lugar a entrega dos prêmios aos
vencedores.
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Santamaria regressou de Buenos Aires

i

'a

Viajando a bordo do "cllpper"
da Pan American World Airways.
regressou, ante-ontem, rie Buenos
Aires, onde passou um mês
em
gozo de íerias, o Jogador de futeboi Carlos Miguel
Santamaria,
centro-medio do Botafogo de Futc-bol e Regatas.
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Os argentinos venceram os paraguaios
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por 5-2
BUENOS
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'. Embora tendo
como único confcorrente, o Guanabara, os certame» que Inauguraram a têmporada oficial d» saltos ornamentais,
alcançaram sucesso.
TJm público numeroso
aplauWu,, na piscina do grêmio azul
turquesa, os
concorrentes
ao
Campeonato de
Principiantes e
Mos torneios Juvenis, masculino e
feminino, os quais demorfstraram ter grande futuro.

O mau tempo voltou a conspirar contra a natação. Devido às
chuvas que
cairam sobre a cldade, na tarde de domingo, a segunda competição preparatória dos
nadadores cariocas que intervlrSo
rio Campeonato Brasileiro Inían-

Foram
nals :

estes

os resultados

fi-

CAMPEONATO T)E
PRINCIPIANTES
Trampolim — l.o Milton Telxelra
(Guanabara))
cim
69,24
pontos; 2J° Oto Care.l (Guanabara)
com 33,32. Plataforma —
1.» lugar : Milton Teixeira (Guanabara) com 52,54 e 2." Oto Careli (Guanabara) com 47,34. Juvenll masculino — Vencedor —
W. O. Luclo Plguoredo (Guanabara) com 37,76 pontos.
Juvenil Feminlo — l.o
Maria
Chegou, ontem, a esta capitai Terezalnha Rodrigues (Guanabab dianteiro Ibarrola, cedido pelo ra) com 37,26 pontos n 2." LatiAtlético Paranaense ao Botafogo ra Bllva (Guanabara) com 33,76,

Chegou Ibarrola para
o Botafogo

F. R. Base Jogador Integrou, ha
pouco, o selecionado paraguaio e
vem precedido da fama de
um
elemento bwitante conhecedor da
sua poslçlo, que ô,
preferante»
irientt, a d* ponta ou mgja.ein
«merda, «era submetido a alguns
trslno», * título d» experiência,
anta* d* flrmar contrato com o
mluti» «ivMien.il,
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Treinou o Comercial
para enfrentar o
Vasco
», PAUU), S (Ajapreaj) — O
Comercial treinou prepara ndo-sa
psra o jogo rto illn 13 frente «o
Vhauo da Onnm, O» titulares v»n<
nenim pelo "smira" de j«.a, Tudo
IndliM que a deltiguijAo einharfiR»
fi parle por vi» aérea s parte
por •«Irode, ris fei-ro,
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de
Mario
O caso do
profissional
Lima vem empolgando o nosso ambiente esportivo, porque o Fluminense,
que tinha um contrato firmado por
aquele trêfego profissional, procurara
fazer valer os seus direitos. A situação desse jogador não é nada cômoda,
desmesmo apesar do já esperado
da Federação
da
presidência
pacho
Metropolitana de Futebol, favorável ao
América. Em sua longa exposição, o
sr. Vargas Neto julgou-se Impossibilllado de intervir no assunto, em virtude de Lima, pelas leis vigentes na
F. M. F., estar legalmente vinculado
ao América. Não tomou conhecimento
da duplicidade de contratos.
dois
De fato, a assinatura desses
documentos por um mesmo jogador
por dois clubes diferentes, representa
uma Infração clamorosa, que se afirma ser assunto pertinente às leis trabalhistas, sendo até um caso para ser
apreciado e Julgado na Justiça.

i h m

assegurava a cláusula vigésima quarta,
estendendo
o contrato
assinado em
março de 1943, até 31 de dezembro
de 1944, que, de acordo com a cláusula
referida,
mantinha toüas
as
demais
cláusulas e condições, exceto a importancia que a mesma cláusula vigésima
quarta mandava substituir por 12.000
cruzeiros.
De acordo com a.s leis vigentes, e
pnrn garantir o seu direito sobre o
1B do
jogador Mario de Lima, cm
novembro de 1944, o América Futebol
Clube comunicou à, Federação, e por
seu intermédio, à entidade superior,
pagando a taxa regulamentar, que eq
Interessava pela renovação do contrato do já referido atleta.
Em 21 de dezembro de 1944, o Amèrica Futebol Clube deu entrada nesta
Federação, do contrato feito cm substitulção ao anterior, entre esse clube
e o atleta Mario de Lima, estando
esse documento registrado,
conforme
é obrigatório na lei, sob o número 309,
livro n. 1 do Conselho Nacional de
Desportos.
Em primeiro lugar, esta Federação
não pode aceilar contrato algum entre
atleta e clube sem que esse contrato
esteja registrado no Conselho Nacional de Desportos. (Resolução do Conselho e Lei de Transferencia da Confederação Brasileira de Desportos, art.
3.o, letra "o", combinado com o dihposto no art. B.o do decreto-lei n.
5.342, de 25 de março de 1943).
Em segundo lugar, o vinculo entre
o atleta Mario de Lima e o América
Futebol Clube nunca íol rompido, porque o clube cumpriu todas as obrigaçfies contratuais e as determinações
das leis e regulamentos esportivos.
Em terceiro lugar: — a ninguém é
licito Intervir, para evitar cumprimen-

DKSPACHO DA PRESIDÊNCIA
DA F. M. F.
O sr. Vargas Neto, no boletim de
ontem, da F, M. F., lavrou o seguinte despacho, com relação ao pedldo do Fluminense:
"O Fluminense Futebol Clube,
no
dia 2 de janeiro de 1945, referindo-se
a um seu oficio de 19 de dezembro
de 1844, em que fala em defesa de
direitos, apresenta um contrato do atleta profissional Mario de Lima, pertencente ao América Futebol Clube, asBinado
Futebol
com
o Fluminense
Clube.
fez um
O atleta Mario de Lima
contrato com o América Futebol Clube
em 25 de março de 1943, onde (na
cláusula vigésima terceira), dizia:
"O preço a que se refere a
letra "h" do art. 52 do Regulamento Geral da Federação Metropolltana de Futebol, é de 20.000
cruzeiros, se o clube não se Interessar pela renovação deste contrato e desde que o mesmo seja
fielmente cumprido".
Na cláusula vigésima quarta acresetnta :
"Fica desde já assegurado ao
clubs o direito de prorrogar o
presente contrato até 31 de dezembro de
11144, substituindo a
importância prevista na cláusula
CAXAMBÜ, 8 (D. N.) — A nota
décima oitava pela de 12.000 cru- curiosa da
pesagem dos jogadozeiros, em quatro prestações iguais
de
3.000
cruzeiros,
respectiva- res após o exercício ontem reaümento, cm Janeiro, abril, julho zado, está no fato de terem sido
e outubro de 1944, mantidas to- os médios do
quadro azul os que
cias as demais clásülas e conmais
peso
perderam durante o
dlções".
Portanto, o atleta Mario de Lima, exercido. Provavelmente o íenôde acordo com as leis esportivas e as meno encontra explicação no iacláusulas do contrato, não tinha liber- to de ter a vanguarda do
quadro
dade para sair do América Futebol
Clube na hora que bem entendesse, branco desenvolvido mais atlvidadesde que o referido clube cumprisse de, pois realmente o quinteto esas cláusulas do contrato e obedecesse teve mais lúcido, mais harmonloas disposições legais. Isso foi feito.
so, exibindo mais velocidade. Dal,
Em oficio de 20 de novembro de
1943, o América Fulebol Clube fez as talvez, a perda de peso em gran"azuis".
comunicações devidas, pondo em vigor, de eBcala
pelos médios
isto é, usando os direitos
que lhe Jaime e Biguâ perderam 2,500 grs.
O

to de contratos,
entre clubes e 03
seus atletas.
O América Futebol Clube fez um
novo contrato com o seu jogador aindf. em plena vigência de um contrato
em
execução.
Isso foi
feito, registiou-o no Conselho Nacional de Dnse
força, jurídica,
portos, dando-lhe
posteriormente na Federação Metropo1't.ana
e na
Confederação
Brasileira
do
Desportos,
satisfazendo
todas
as
ulsposiçõcS legais.
O Fluminense Futebol Clube apresenta um contrato sem ter cumprido
exigência essencial para a sua validnde, que é o registro no Conselho
Nacional de Desportos, e sem atestado liberatorlo do clube de origem
97 e suas letras
do
Regula(art.
mento Geral da Federação Metropolitana de Futebol!.
Nem o jogador Mario de Lima, nem
o Fluminense Futebol Clube poderiam
ter assinado um contrato de locoçSo
de serviços, sem* o acordo do América
Futebol Clube, e em plena vigência
entre este clube
de outro contrato
e aquele atleta, visto como o contrato
com o Fluminense Futebol Clube foi
firmado em 19 de novembro de 1944,
quando o contrato anterior de Mano
de Lima com o América Futebol Clube
só terminaria
em
31
de
dezembro
do mesmo ano.
Por tudo que ficou dito o atleta
Mario de Lima
legalmente
pertence
ao América Futebol Clube.
O Fluminense
Futebol Clube
nfio
pode disputar um jogador com o qual
não tem1 nenhum vinculo.
Quanto a penalidades: — não estão
previstas nas leis esportivas punições
a jogador que assina contrato por um
clube sem poder fazê-lo. Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1945". '

Os médios azues perderam mais peso
Teriam

Prejudicadas pelo mau tempo as provas
infanto-juvenis de domingo

O Guanabara triunfou no Campeonato de
Principiantes e nos torneios juvenis

Í!

O despacho da presidência da F. M. F sobre o rumoroso caso - Sem punição
o jogador faltoso por ter firmado dois contratos com clubes diversos

Cedida a piscina do Caio Martins para
a eliminatória decisiva

Ir*augurada a temporada de
saltos ornamentais

§

;-. 11

AIRES, 7 (Associated
Press) — O sel.ecionado argentino
que deverá partir a 11 do corrente para Santiago, para disputar o
Campeonato Extraordinário Sulamericano de Futebol, derrotou ontem o selclonado paraguaio, por
5-2, em jogo em disputa da "Taça
Chevalier-Boutell".
Apesar desse triunfo, a atuação
do quadro argentino nao convenceu os críticos esportivos e parte
dq,,público, espçrando-se qile no
encontro de terça-feira, com os
mesmos adversários
de
ontem,
o
possa
quadro local produzir
mais.
Julga-se provável a substituição
do zagueiro Marante por Yebra.

res Noronha, suspenso por
seis meses, e Leônidas, Lui»
suspensos
zinho e Remo,
por três meses, pelos moti»
vos já amplamente divulgados.
Deliberou ainda a diretoria da C. B. D. aprovar a
proposta do Conselho Técnico de Atletismo, no sentido de que o Brasil compareça ao campeonato sulamericano a ser realizado
em março
em
próximo,
Montevideo, e também
aprovar o calendário prganizado pelo Conselho Técnico de Futebol, pelo qual
as preliminares do campeonato brasileiro de 1945 serão iniciadas a 29 de julho,
no Norte do país.
"RICARDO PERTAÇA
NAMBUCO"
Foi aprovado ainda peIos mentores cebedenses o
regulamento da teça "Ricardo Pernambuco", que
será anualmente disputada
por tenistas militantes da
crônica esportiva desta ca-,
pitai.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESPORTIVA
Resolveu a diretoria da
C. B. D. tomar conhecimento da nota do Conselho
Nacional de Desportos, determinando a criação, na
C. B. D., de um Tribunal
de Justiça Esportiva. Esse
novo órgão já está incluído
nos Estatutos daquela entidade, os quais passam
atualmente por uma reforma.

corrido mais, instados
vanguarda branca

Será realizado depois de amanhã, quinta-feira, o
derradeiro
treino dos brasileiros em nosso
pais, devendo a delegação embaro
gar sexta-feira e sábado para
Chile.
O ensaio dos nossos jogadores

Pelos Estados

O cotejo onl.ro
Vasco dn Gnmn
kb, da 2,« oatefforlft, qua dovla
rnnlIznr-Bo anta-nnteni,
da
foi
«dl/ido pnrn o próximo dia 21,
(*5h|o jngo mu-vlrá dn nrollniliiar
«n prelln Intornalnilunl unira 0
H, P, Jt, a ii Viihci) da ilniiiH,

eliminatória
sua equtCampeomiui

1II'!I,0 IIOIUZONTK
rnmpennnli) dn ülrlnde,
Hnlo de rtetnmliru, 3 — 8|<|eri'iiKl»», J,

Fácil triunfo vascaino pela contagem de 8 -1
menção, dominaram os adversários
de modo a tornar o jogo insipido,
tal a superioridade manifesta no
decorrer da pugna, O Vasco venceu bem e mereceu o resultado
favorável.

A despeito do mau tempo reinante e do estado lastimável do
gramado, dísputòu-se ante-ontem
em São Januário, o encontro interestadual entre o Vasco da Gama e o Jabaquara, da cidade de
Santos.
OS

OS

VASCAINOS DOMINARAM
O JOGO

O' Jabaquara nada apresentou
de agradável. A não ser algumas jogadas de Sousa, Baia e
Leonaldo, pouco se aproveitou no
seu "team".
Dirigiu o jogo o sr. Necir de
Sousa, da segunda categoria, que
se houve com acerto.
OS "GOÁ1S."

SERÃO DESIGNADOS HOJE OS J06ÂDORES QUE IRÃO AO CHILE

1.» TEMPO — João Pinto marcou o primeiro "goal" e Elgen o
segundo. Baltazar diminuiu a contagem marcando o único tento dos
visitantes. Mais três "goals" marcou o Vasco neste tempo, por intermedio
Elgcn
de
(2) e João
Pinto.

Chegaram ontem da concentração os brasileiròs — Ávila e Tesourinha não seguiram para o sul

Lima apresentou-se à F.P.F., pois está em
condições para treinar depois de amanhã

Norival cobiçado
pelo São Paulo

S. PAU1X), 8 (Asapress) — O
São Paulo F,
insistirá em
C.
contratai- o zagueiro Norival. O
destacado zagueiro tio tricolor carloca está Inclinado a defender o
clube do Leônidas, na têmporada do 1945.

será levado a efeito à noite,
no
estádio do Fluminense, conforme
resolução tomada, ontem, pela C.
B. D.
COM

ENTRADAS

PAGAS

O Ingresso para o exercício de
será pago
quinta-feira
próxima
A C. B. D. cobrará 5 cruzeiros
por arquibancada e geral.
UMA A DISPOSIÇÃO DA
C. ». D.
Paulista de FuA Federação
tcbol informou ontem à C.
ã.
D. haver o me'a-esqucrda Uma
entidade,
se apresentado àcjuela
declarando-se
à disposição
da
C. B. D.

restabelecido
Llmn está quase
atingiu
da enfermidade que o
num rios olhou e conslderra-sa em
condições de integrar a delegação
brasllelrn,
tanto assim que decliiroii
do treiparticipar
os uma dores dn no do poder
dopols dn amanhã, nesta
o o Rui Rnrbo. capital,

Adiado o jogo Rui
Barbosa x Vasco
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2.» TEMP O— João Pinto, atuando bem, mareou o sexto e sétlmo pontos e Rafanelli de longe,
encerrou a contagem de 8-1. .
Ó quadro do Vasco não sofreu
alterações na etapa final e o Jabaquara fez as seguintes substitulções: Maravilha entrou no lugar de Sousa, Mario no de Túlio
e Alemão ocupou o posto de Ferrelra.
A RENDA
O jogo proporcionou uma
da irrisória: Cr? 5.723,70.

SURA CONHECIDA HOJE A LISTA

OS

JOGADORES

PAULISTAS

jogadores paulistas seguiram
de Cruzeiro para o seu Estado.
Virão a esta capital amanhã, para
e retomarão
o treino noturno,
donde
Paulo,
a São
sexta-feira
seguirão no sábado para o Chile.
Os

suspensão por
liado América
dois juizes de
ra divisão.
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A Imprensa esportiva brasl»
leira será representada no prftxhno Congresso Sulamerlcano
de Cronistas Esportivos, a efetuar-se cm Santiago, em fererelro ? Diversos confrades daqul e de São Paulo assistirão
ao campeonato, de modo que
se poderia credenciá-los representantes da críinlca esportiva
nacional.
Entre eles, Tomaz
Mazzonl, o mais antigo dos criticos de futebol que lrfto daqui,
é autor de trabalhos técnicos
de Inegável valor. Com elementos do Rio e de São Paulo, os
dois maiores centros esp<>»Tlvofi
do país, a crônica esportiva poilerá ser eficientemente repre.
sentada no referido Congresso.
Não se vá
credenciar algum
"cartola", desses
que, nfto sendo Jornalistas militantes, sentriu bastante prazer em passar
. niilistas esportivos...

* *

Causaram surpresa certas declaraçòes atribuídas ao sr. Oastelo Branco, presidente do Conselho Técnico da C. B. D., sobre a não modificação do ragulamento do campeonato brasllelro de futebol de 1945. Be»
rá que não se tomará conhecimento das últimas decisões
do C. N. D. a tal respeito?
O certame nacional precisa ser
alterado. Não podem prevalecer certas normas que atentam
contra os princípios esportivos.
Antes dos interesses materiais
diremos melhor, financeiros
a C. B." D. deve
atentar
para os Interesses esportivos do
futebol, se não quiser ver o
brasileiro desmo»
campeonato
rallzar-se
completamente.
Aguardemos os acontecimentos,
José BRIGIDO

seis meses
F. C. e eliminar
futebol da primei-

O sr. Gabriel Monteiro da Bfi»
H»*
va, presidente do Conselho
glonal de Desportos de São PMI«
lo escreveu a, C. B. D., aceita.n«
íeit*
do o convite que lhe foi
para participar da chefia da d*»
legação brasileira que irá ao Chi»
le.
O sr. Gabriel da £/.lva, afrr*«
os
decendo, informou que está erâ
condições de viajar a 13 ou 18 de
corrente.

0 AMÉRICA VENCEU NO MARANHÃO
—
MARANHÃO, 7 (Asapress)
Perante uma grande assistência
tarde de hoje o
na
realizou-se
sensacional embate entre as oqulpes do Moto ClUC/j e do América do Rio de Janeiro, que vem
fazendo uma "tournóe" pólos Eslados do Norte. Os americanos
confirmai-am mais uma voz a sua

querdinha, China
tentos da vitoria,

e

Maxwell

A Light nos esportes

Os Jogos de sábado pelo torneio
Força e
Jnvenil de futebol do
Luz tiveram or sepailntes restiltados : —- Qarage, 8 x Telefônica
Invencibilidade, derrotando o aou 1 a Tração, 3 x Almoxarlfndo, o,
?
* •
valoroso adversai-lo pela contagem
da 4-2, Ja na primeira fase da
Mais duas partidas foram dlspupartida ns coitiulidados de Uim- tadns domingo pela manhã, am
du
III Cardoso lavavam grando su» disputa do torneio Interno
poilnrldade sobra snu adversário, Telefônica a, a, Os resultados
vencendo'» por tros tantos a 7,a- foram estns : — Construções, 4 x
po, Na fase complementar ,,H '"¦ Oonsnrvaçfto, 1 a Rlo»Mlnns, 8 *
rsls reagiram « prpflUPftPftm a to» ContHdorln, J,
» # «
dn transe nliHler o smi adversad#»
rln, chegando 0 J"tfu ii eslar mim
Jületrlfddnd*
Bstatlstlen a
o "plftflftPd" assinalando >i-2, pro íijfljiào iimiuihA. h noite, o tor»
ÁiTiérliitt) O» viüíiüíiips enlielan* neiode básiiueifibol da Adens, no
In, »rlli!iil»ni-sM d niaiiiirain o Hlnsslo flldependencl», M
30,H
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Regisi rndn o contmIo de Crtbellí
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Compram-se n domicilio
Telefonar pnra 22-1 UM,
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Prof. Renato Sousa Lopei
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durtriu, frlflrts » •«»»«*,
• nfiii-iiiiidHn a roilo.

ROUPAS USADAS

VIAS URINARIAS

AVÔLí CBi

-----
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Vuitlfníi',

Unguenfo Cruz
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A APÓLICE ii »mmir»

Cuidara e Soare» vol»
ínrhn a combater

HlD»
plu* u iliil» 0 iinnHu té'
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O Jogo interestadual de domlngo,
entre o Vasco, desta
capital, e o Jabaquara, de Santos, apesar do meu tempo e da
superioridade técnica
dos locais, satisfez. Houve muita cordialldade, dentro e fora do camque multo
po, circunstancia
agradou àqueles que ainda nfto
se deshabltuaram de encarar o
futebol como esporte.

Suspenso o América
e eliminados dois juizes... no E. Santo
O presidente do C. R*
VITORIA,
8
(Asapress) — O de S. Paulo na chefia
Federação
da
atual presidente
Desportiva Espiritossantense, coroda delegação branel Demóstenes Terti.llano Ribeiro, acaba de aplicar a pena de
sileira
ao fi-

O preparador Flavio Costa, falando à reportagem, declarou que
hoje, à tarde, irá à sede da C.
B. D., afim de organizar a lista
dos jogadores que .. guirão para a
capital chilena.
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MELHORES

Na turma vascaina todos contribuiram
com
eficiência para a
conquista do triunfo. Individualmente, porem, os melhores
foram: Rafanelll, Dino, João Pinto,
Elgen p. Argemiro.

A partida teve um trnscurso
sempre favorável aos locais, que
lograram um triunfo fácil p-or um
"placard" expressivo: 8-1.
A equipe santlsta, alem de fraca, não se adaptou ao campo escorregadio e caiu derrotada quase
sem combater. Os onze defensores do Vasco, embora não produzindo u-m desempenho digno de

Embarcaram para Buenos Alres os srs. Castelo Branco «
Andrade Leflo, da O. B. C.f
que, em Santiago, procurarão,
ao que se diz, Nprovoear a ptvIsSo da tabela do campeonato
Sulamerlcano extra, de futebol
dentro êm
que se efetuará
breve naquela
cidade, Qaan
sempre, nos certames çontlrltfíi.
tais anteriores, o Brasil teht
sido bastante prejudicado pe-.
ias tabelas organizadas a deao, favorecendo neterminanos
concorrentes. Falou-se Já que
os brasileiros teriam de enfren-»
tar, nos dois primeiros Jogos
mais rortes do
os quanros
campeonato: do Uruguai e da
Argentina.- Ora, ninguém desconhece que o Brasil comparecera a Santiago por mera
cortesia e com a esperança rte
que, desta vez, não seja preterido na escolha da sede do
futuro campeonato. Parece Incrivei, mas apenas duas vezes
Brasil foi sede do lmport;«nsulamerlcano: p,.te certame
Levando-se em
1919 e 1922.
conta o papel que o balipodo
nrasllelro
representa no con.
certo sulamerlcano de futebol,
era de se esperar melhor aquinhoamento do nosso pais no
tocante à sede para a realizaçflo de campeonatos contlnentais, Esperamos que os emissarlos da C. B. I). vejam seus
esrorços coroados de êxito, pois
Já é tempo de se exigir pleno
do verdadeiro
reconhecimento
valor do "assoclatlon" naelonal.

* *

O ARBITRO

No estádio do Fluminense o
treino do selecionado

A primeim regata ín*
lima do Vssao
em 1945

HMiVMinn
'1'ornoio Munl"luAi,
VilBfiii « -- 4ii»i' n ni, 1,

1,000; Caleira,
0,900; Begliomini.
1,400; Procoplo, 1,500; Danilo, 1,400;
Alfredo, 0,900; Djalma, 2,300; Lelé,
1,400; Isaias, 0,500; Jalr, 1,000, e
Jorginho, 0,700.

FRAGOROSAMENTE VEN
CIDO O JARAQUARA

e Ávila, 2,200, cem gramas menos que Djalma, que foi o que mais
perdeu dentre os jogadores da
defesa e do ataque, excetuada a
linha intermediária.
Foi encerrada com o treino de dispostos, satisfeitos com a conBis os resultados da pesagem domingo último, a concentração centração.
após o treino de ontem:
dos Jogadores brasileiros em CaFalamos a diversos elementos,
— Oberdan, xambú. Ontem, à noite, regresAZUL
QUADRO
que nos afirmaram estar plena0,500; Batatais, 1.700; Domingos, saram os componentes da delega- mente satisfeitos com o êxito da
1,000; Norlval, 1,000; Biguâ, 2,500; ção que se encontravam naque- concentração,
pois, salvo pequeRui, .1,100;
Ávila,
2^200; Jaime, Ia estância.
nos casos, sem importância,
os
2,500; Tesourinha,
1,300;
Tovar,
A comitiva foi recebida
aproveitado
haviam
pelos Ja&odores
0,900; Heleno, 1,700; Servilio, 1,500; membros da diretoria da C. B. muito a estada naquela estância.
Ademir, 1,100, e Vevé, 1,200.
D., à cuja frente se encontrava a
NAO FORAM PARA O SUL
QUADRO BRANCO — Juran- presidente, sr.
Rivadavia Correia
dir, 1,900; Osvaldo, 0,400; Newton, Méler. Mostravam-se todos
Ao contrario do que foi notibem
ciado, os jogadores Tesourinha r
Ávila não seguiram para o sul.
Acompanharam os cariocas e i'ornm hospedados num hotel desta
capital.

to-Juvenil não alcançou o esperado êxito.
Nada menos de dez elementos
considerados Indispensáveis,
deixaram de competir e consequentemente
de oferecer oportunidade para um estudo de suas posslbllidades :
O feltn destacado da tarde coube a Júlio Artur Duarte Mendes,
do Guanabara, que
bateu o "record" dos 400 metros, aspirantes,
nado livre.
A marca, aliás, nfio será liomologada em virtude do seu autor.
t\
Jà ter atingido de acordo com
classificação da P. M. N., a catpgorla de adultos.
Kvaldo Ferreira da Silva, iguulou a marca dos 50 metros, infantfs, nado de peito.
Com os resultados de
anteontem, ficou sendo a seguinte a
classlflcaç&o dos grupos
organlzados pelo Conselho Técnico :
l.o Ravasco de Andrade, com 307
pontos; 2.° Joaquim Costa, com
358,5; 3." Aldo Jnnuzzl, com 341.
4." Paulo Hellborn, com 230, e h."
Jorge Silva, com 198.
NO CAIO MARTINS A
ELIMINATÓRIA DESICIVA
O governo do Estado do Riu
cedeu a piscina do estádio Calo
Martins, em Niterói pnra a
Federaçao Metropolitana
de Natnçfio realizar no próximo dia 21, n

ultima e decisiva
pnra organização da
pe que IntervirA no
Brasileiro,

pela

Unia caricatura de Jair, ãa
equipe vencedora

fW^inoiligná^
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