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OS AMERICANOS, NA BATALftftHtfE COLONIA, ATINGIRAM AS MARGENS DO RIO ROER

OCTAVIO UMA

PATTON NUMA FRENTE DE 40 KMS.
DENTRO DO REICH E JA A 8 MILHAS DA CAPITAL DO SAAR
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Eisenhower e Montgomery preparam, na Bélgica, meLANÇADAS IM QUINZE MUNICÍPIOS AS PEDRAS FUNDA- elidas comuns para o esmagamento total da Alemanha
NOTICIASDE TODO O BRASIL Mâ £#f$jp$

MENTAIS DE CENTRGS DE PUERICULTURA

(VER PAGINA 3)

CLASSIFICAÇÃO DE ASPIRANTES A OFICIAL DA
'
RESERVA PARA ESTAGIO DE INSTRUÇÃO
Amapá
ENCERRAMENTO DO CONGRESSO DE BRASILIDADE
MACAPÁ, 28 (Asnprcss) — Rwlizou-se no dia lí) du corrente mes,
a sessão solene dc encerramento
do Congresso de Drasilidadc do
Território do Amapá, cm conicmnração do Dia da Bandeira. N.i
execução do programa tomaram
parte o.s drs. (iomes Diniz e OUvio Mendonça, cujas orações "Unidade Sentimental do lli-asil" o
"Exaltação da Bandeira", foram
multo aplaudidas. Os alunos do
grupo escolar cantaram o "Hino
Brasil Usina do Fuluro", o can'o
orfeonico "Meu Brasil" e a "Caução do Território do Amapá". Fillálizàndo a cerimônia, o governador capitão Janary Gentil Nunes,
num magnífico improviso, nrrcliatou muitos aplausos. As doze lioras leve lugar n solenidade do liasteamento da Bandeira, sendo ncsle
momento cantada a "Oração i
Bandeira" de Olavo Bilac, seguid-i
do "Hino da Bandeira".

CUCrlE
I

Amazonas
COLÔNIA DE FÉRIAS
MANAUS, 28 (A. N.) — Prósseguem, com grande intensidade,
os trabalhos da construção da colônia"Vila
dc férias "Üarçy Vargas". _
Amazonas'', destinadas, a
da
primeira, a acolher menores c a
última para pobres, por iniciativa

0"^£4
MUNDO
HORA
"despachos

„.-, „
_„.,_, ,,.„„„
Informam
Jachal,
de Jachal,
precedentes
procedentes
*_,.„.,,•.,„
-„
í.~ Argentina, ;,„„
se
que se
A 71a
m
desmoronou grande parté. da igreja local, horas após
ha.er-se celebrado a missa de
Santa Cecília, a qual concorre
grande número de fiéis. Gran*1
¦

de parte da nave central ™u
com grande estrepido, que pro-

focou alarme entre os moradores da cidade. A igreja era
uma verdadeira relíquia, pois
r_a construção data do ano dc
1700. A idade do templo unida
à circunstância d enão haverse reparado sérios estragos que
apresentava a antiga arquitetura explicam o desmoronamento,

i

J&
0 jornal "L'Humairité" anuncia a chegada
"leader" comunista
2 do
Maurice Thorez, procedente de Moscou, acrescentando que o antigo secretário do
Partido Comunista e seu rcpresentante na Câmara dos
Deputados deverá pronunciar
um discurso amanhã à noite. O
governo De Gaulle recentemente lhe concedeu anistia da
acusação de deserção do Exército, que datava de 1939.

da sra. Helena Cidade Araíijo,
presidente da L. B. A. neslc listado.
CONVÊNIO DE ENSINO PRIMARIO ENTRE O ESTADO E MUNICIPIOS
MANAUS, 28 (A. N.) — O Conscllio Administrativo aprovou o
projeto de decreto-lei das prefeiluras municipais de Mauacapurà,
Fonte Boa, Mailicòrc c Codiija",
aproveitando e ratificando o convínio do ensino primário celebrado entre o listado c .seus municlpios, cm setembro do ano passado.

NOVA YORK, 28 (A guerra em noticiosa alemã, anunciando iiint.
resumo, pela A. P.) — O 9.° segunda ímportunte retirada aledo
Exército dos Estados Unidos repe- mn na metade meridional "rcfront anunciou hoje a noite, a
lem os alemães para o rio Roer, tirada
planejada" ao longo lia
ao sul de jullch, ao mesmo tempo margem do Ilíno ao sul de Strasem que a furiosa batalha que se burgo.
"A operação,foi.levada a efeito
trava pela posse da planície do
em face de furiosos ataques dc
Colônia atinge o seu clímax.
Os russos avançaram 6 milhas leste, pelas tropas auxiliares francesas", declarou a agência acresa dentro do território setentrional contando
que,-forças aliadas granda Eslováquia o, no sul, atacam a demente superiores haviam consemenos dé II milhas de Satoral- guldo penetrai1 íias principais lijaujhely, grande centro ferroviário iihas alemãs, a leste de Markircb,
do norte da Hungria.
e na área de Bonhome, nos VosVoadora. BesAs Super-Fortalezas
*• j
iVj-j
atacaram novamente ai Indústrias NOVdS lOCalldatlGS OCUP-U-S
de guerra de Tóquio e bombardea- A 90.* Divisão do 3.°. Exército si
ram os transportes ferroviários na aproximou da linha nazista cm
Tailândia.
uma frente de 10 quilômetros, cm

(VER PAGINA 6)
tos dos agentes extremistas". 0
jornal acrescenta: "Reagimos ii
altura da ofensa, opondo à brutalidade do ataque, a histórica liravura da nossa gente. Não podiamas permitir a vitória comunlstá nas terras de Santa Cruz, terra do Cruzeiro, terra dc Cristo,
terras livres e felizes do Brasil.
Muitos bravos
caíram na. lula 40 quilômetros a dentro do
.dando seu sangue pelo destino
território alemão
seguro das nossas famílias, nsCOM O 3.° EXÉRCITO NORTEsegurando com sua intrepidez o
regime constituído".
AMERICANO, 28 (U. P.) — As

tropas do general Patton efetuaram novos cruzamentos da fronA CAMPANHA DA "MADRINHA teira alemã, situando-se em uma
DO COMBATENTE"
RECITAL DE PIANO
frente de 40 quilômetros dentro
BELÉM, 28 (S. E.) — EnconSALVADOR, 28
(A. N.)"^*-*- do território do Reich. ...

Pará

Bahia

tia-se nesta capital a pianista gaucha Obina Bpeckcl que está percorrendo o norte do pais sol) o
patrocínio do Ministério da liducação.
Patrocinada pela inlerventoria
federal deste Estado o notável pianista patricia realizará brevementé um recital no Teatro da Paz
oferecido à sociedade paraense.

Por iniciativa da sra. Rute Aleixo, presidente da Legião Brasileira de Assistência,
secção da
Bahia, acaba de sei* organizada
neste listado, a Compniilia da Madi-inha do Combatente, outro notavcl empreendimento da sra. Dar
ci Vargas. O primeiro expedidonário baiano, contemplado pela
L. B. A., è o 3.° sargento Américo de Araújo, classificado no
Maranhão
sub-agrupamento do 1.° liscaláo
de Infntaria da E. E. R., na
ABERTURA DO "COFRE DO
Itália. Sua modrinba, a sra. EsCOMBATENTE"
S. LUIZ, 28 (A. N.) — Com a tácio de Lima, tão logo foi desigsolene, na tarde dc on- nada, endereçou àquele militar a
abertura "Cofre
destacamos o sedo Combatente", carta da qual "Seu
tem, do
nome, Améque sc achava exposto na Praça guinte tópico:
João Lisboa para receber a conln- rico, lembra esta mesma reconhebuição dos transeuntes, realizou- cida América por que você sc
so o encerramento, aqui, da Cam- bate, para honra nossa. Tantos
punha pró-*.'Natal Mo Expedicionã- e tão grandes são as idéias que
rio Brasileiro". lista campanha nos conduziram à terra, que os
que alcançou invulgar êxito, foi horrores Iodos quc a cercam vaprova evidente do espirito abnega- lem, incomparavelmente, menos
do <-* cheio dc civismo da mulher que eles. Quando você voltar —•
maranhense, que trabalhou incan- e voltará, porque nosso Deus ric
savelniente para o grande sucesso infinita misericórdia
escuta as
desse movimento puramente nacio- nossas preces de todo instante —
nàllsta. A contribuição dos tran- quando você voltar, achará rc
seuntes para o presente- dc Natal dobradas doçuras no coração de
do Expedicionário brasileiro alia - todos nós. Escreve a sua niadrigiu, conforme se verificou com a nha c diga o que deseja.
Sua
abertura do cofre, n importância, mãezinha será minha agora. l*'ide Cr$ 7.0S3.GO.
Prossiga na trique tranqüilo.
lha abençoada que o cobrirá dc
Coará
glórias! Coloquei-o sob o manto
di Maria Imaculada e confio
CAMPANHA PRÔ-EXPEDICIONARIO
Ela lhe defenderá sempre".
FORTALEZA, 28 (A., N.).,_—.. EM HOMENAGEM AOS MORTOS
Prosscguindo na campanha próDA INTENTONA
expedicionário, „ núcleo local da
SALVADOR. 28 (A. N.t — Foi
L- D. N. enviou telegramas e ofi- celebrada
ontem, na Catedral I!acios soIicitando 0 apoio dos prc. sliica, missa
votiva em bonicnafeitos do interior do Estado, no
mortos de 27 de novemsentido dc serem feitas coletas dc gem deaos 1935.
O ato foi mandado
donativos, tendo sido recebidas, hro
até o momeno, as seguintes contri- celebrar pelo comando da Região
buições: Baturité, Cr-5 4.001,00; Militar, tendo sido oficiante o ar
cebispo primaz. Estiveram pre
.^^^^j^^: sentes o interventor federal inte
Tauali, CrS 120.00; Maranguapc, rino, secretários de Estado, prefeito municipal, comandante da
Cr? 1.000,00 e Icoh, CrS 200,00,
Região Militar,
comandante da
Base Aérea, comandante do Co
Alagoas
mando Naval de Leste e repre
O 27 DE NOVEMBRO, EM
scnlações de classe. Pelo Exerci
ALAGOAS
to, foram mandadas celebrar misMACEIÓ, 28 (A. N.) — O ves- sa. também, em Aracaju, Ilhéus
nertino "A Noticia" tob o titulo e Feira de Santana.
"Vândalos Vermelhos" publicou
ontem vibrante editorial comeuEspírito Santo
tando a malograda intentona coNOMEADO PROCURADOR
inunista de 27 de novembro de
GERAL DO ESTADO
1935. Diz no artigo que o 27 de
VITÓRIA, 28 (Asapress) — Foi
novembro precisa ser elcrnamente lembrado, para que não fuja nomeado procurador geral do listado o sr. Vicente Caetano, coda memória do povo essa triste
efeméride dc nossa vida. " Iin- nhecido advogado capixaba e que
trctaiilo, o episódio foi útil para vinha exercendo o cargo de condesmascarar as mentiras dos sultor jurídico do Estado
arautos do credo vermelho, demonstrando os verdadeiros intui(Conclue na 2.' pagina)

Patton numa frente de cem
quilômetros

PARIS, 28 (Por James Mc Clincy, da U. P.) — Forças sob comando do general Patton avançaram entre três e oito quilômetros
na direção da fronteira alemã cm
uma frente de 100 quilômetros,
no centro da qual vão demolindo
as defesas externas de Saarbrucken,
i
importante cidade fronteiriça.
No flanco esquerdo, as tropas
de Potton e do 1.° Exército americano, tendo Colônia como objetivo Imediato, progrediram mais dois
quilômetros na direção do rio Roer.
Foram apoiadas por bombardeiros
om mergulho aliados, em face da
crescente resistência teuta.
Muito embora as progressões
cumpridas pelas tropas de Patton
variem entre 3 e 8 quilômetros,
como importantes
rf.*> descritas
uma vez que cumpridas em frente
ampla.

Confessam a retirada

LONDRES, 28 (R.) — A agência

0 BRASIL PLEITEIA
POSTO PERMANENTE

UM
NO

ponto distante 26 quilômetros ao
oeste dc Saarbruecken, depois de
cobrir u'a marcha de seis quilômetros alé Vllling, a 1.200 metros
da fronteira. Nessa marcha foram
ocupadas Olzhig, Oderdorf, Brettenach, Tromborn, Rcmeriiig, Ilclting e Rcniclsanz.
Ao sudeste, outros elcmenlos
avançaram 3 quilômetros através
dos bosques do Male Delahouve.
Eiitrcmentes, unidades de cavalaria aliada progrediam 5 quilômetros ao leste de St. Avold, afim de
cortar a estrada St. Avold-Saaluter.
Mais para o sul, na direção de
Forbach,' ao sul dc Saarbrucken,
outras forças de Patton progrediram entre 5 e 6 quilômetros ào
leste de Stenbcrg, tendo deixado
atraz Hambourg-Haut e Seingeouse. Essa força agora sc encontra a
três quilômetros do limite francoleuto.
No flanco direito destas forças,
elementos blindados e de infantaria realizaram avanços similares'/ o
que permito admitir a entrada do
flanco esquerdo das Iropas dn
Patton na Alemanha nas próximas
2-1 horas.
O 9." Exército norteamcrlcano,
introduziu
duas
por sua vez,
cunhas «té as margens do Roer,
ein ponto 34 quilômetros oo lesle
de Colônia, c estabeleceu um arco de assalto em torno de Julicli,
cidade fortificada ainda cm mãos
nazistas. A direita dessa força, o

LÒNDRES/i lia (Por AVilliam
Fr.ve, da A. 1'.) — As fòrçns norleamericanas, em ofensiva na plani*
cie dc Colônia, atingiram as mar--.
gens do rio llner, e avançaram ale
um ponto distante apenas uma milha ri.is complicadas defesas aleinãs ao longo das margens iiiun'-'
daria, rio rio. liiiquinilo islo a in-,
funlarla do .'!." lixérello Americano rio general Patlnn chegou a 8
(Cunelue na 2.* página)

Gigantescos incêndios no
rastro da RAF

MUNDIAL
WASHINGTON, 28 (De William Lander, correspondente da
U. P.) — Soube-se que o Brasil
sugeriu ao "Comitê Armou-" que
faça uma revisão do plano de Dumbarton Oaks para dar um posto
permanente a uma república sulamericana no Conselho dé Segurança. Em vista da participação do
Brasil na guerra, supõe-se que este
tal
naturalmente
país aspiraria
posto, sobretudo si se tiver em
conta o fato de que o Brasil procurou obter um posto permanente
no Conselho da Liga das Nações.
O Brasil propoz tambem que, além
do inglês, se faça do francês idioma
oficial da Organização do Comitê
Armour, formado pelos srs. Norman
Armour, do Departamento de Esdo México,
tado, embaixadores
Brasil, Venezuela e Uruguai, sendo
isso objeto de conversações entre
os srs. Etettinius, secretário de Estado, c diplomatas latino-amcrinos.

trinclieiraram nos escombros ocaataques aéreos
sionarios pelos
aliados.
As fôrç-as do 9.° exército atingiram o Rner ao ncupar Kircliberg, que fica 34 quilômetros ao
oeste de Colônia.
Merzenlioiiscn tambem ficou livre rie alemães pela segunda vez,
já que havia sirio reconquistaria
no curso rie um contra-ataque
nazista.
Os alemães tambem conlra-atacaram ao sul rie Flossdorf, porem
a ortilharlo aliada frustrou a operação do inimigo.

___¦_¦¦_--------

Os generais Denipseg, Simpson e Ilodges, conduzindo três dos seis
exércitos aliados que realizam a tremenda ofensiva de Eisenhower,
cslão compelindo em uma autêntica carreira de velocidade, como
que disposlos a ver qual dos três mais se aprofunda no avanço
pela Renánia, Como se verifica pelo mapa que acompanha eslns
linhas, ns Ires poderosos elementos da tremenda ofensiva aliada
lutam em território alemão, avançando para as margens do Heno
c atravessando a região mais importante para a indústria bélica
germânica

LUTAM DESEPERADAMENTE

Ao norte dc Estrasburgo, forças do 7." Exército ocuparam várias
aMeias na direção da estrada e via férrea Sarreguemines-Hagenau
tendo cortado ambas as vias. Uma força rie patrulha se encontra
cm Ingwillcr,
Outras forças .rio 7.° Eciércilo ocuparam Baistenau, que fica 15
quilômetros ao leste de Saales.
O l.o Exército francês cruzou o curso combinado do canal Reno-

ílódano e rio rio Lille, entre Mulhouse c Danneinarie. Tropas fran-

cesas tambem ocuparam Rilhbach e Masevieux.
A frente rio ü," Exército continua cm calma, No entanto, uma
informação chegada ria frente anunciou que os britânicos tiveram
quc recuar um pouco na frenlc dé llocriininri, por força do transbordnmcnlo do Mosa.

LONDRES, 28 (Por William Frye, da A. P.) — O
Supremo Q. G. Aliado, em seu comunicado de hoje,
sob o número 234, anuncia que foi virtualmente suprimitlo o saliente que o inimigo mantinha na Alsácia, ao
sul do canal do Ródano ao Reno, com a captura pelos
aliados dc Dannemarie e várias aldeias próximas, e
com a captura de cerca de. mil prisioneiros.
destruídos,
ISumerosos "tanks" inimigos foram
numa batalha renhida que se travou enlre uma podeaquelas
rosa força alemã e unidades aliadas, quando
tentavam destruir as linhas de suprimentos do exército
francês alravés da brecha de Belfort. A força alemã foi
literalmente esmagada.
Ao mesmo tempo, parace tomar uma forma mai3
nítida a ofensiva maciça contra o Sarre, pois o 7° ExérvÀlo lançou todo o seu poderio ao lado do 3o Exército,
ao norte de Saarcbourg, emquanlò forças norte-ame"front'" de Aachen,
ricanas capturavam Kirchberg, no
e os franceses atravessavam o Reno acima de Strasburgo.

TERRÍVEL pressão
CONTRA OS ALEMÃES

Informa um telegrama
de Lisboa: "A Embaixa4 triz da Grã Bretanha,
Lady Cambell partiu ontem para Londres levando consigo quatrocentos quilos de
roupas feitas por senhoras
inglesas e portuguesas e destinadas às crianças belgas.
Já foi recebido um total de
100.000 unidades de roupas
procedentes dos Estados Unicos e que terão o mesmo destino.

O li." Exército, avançando cm Indo o "fronl" da Loréná, em diSt. Ayolri, c o 7." Kxérrilo fez avançar
rcção à fronteira, cupüirou
i-nia poderosa força ric "lanlis" conlra ós alemães que se retiram
para o norte, acima rie Sarrcbourg,
Em despacho mandado rio "fronl" rio 7.° Exéroilo, o corres*
"Associated Press'', diz qüe é lervhvl
jionrienle Tlinburn Winnl. ria
"linha Siegfried".
a pressão sobre os alemães, que se retiram pura a
A iniporláncia <ln seloi* rio Surre para o inimigo reflete-se bem
no que ainda hoje foi Irradiado ric llcrlim, ric onde uni dos comennó
t.irislns dissp qiie esse "fronl" segue-se imediatamente;
"fronl" ricquanto
Aachen.
que representa pira n segurança rio Reich, ao
Por sua vez, o comunicado dn Ministério da (Iuerra ria França;
irradiado por unia agencia francesa, anunciou'a travessia rio Reno,
ao norle rie Strasburgo; por elcmenlos rins forças francesas, servindo dc "pontas dc lança" para o avanço rio 7." F/iército alravés
Flagrante tomado quando o presidente Gclulio Vargas
A Academia Brasileira dc Filolo. vclahdoVse por constante c exeincia prestou, lia tnule de oiihin. n > plar devotamcntfi á solução rios
Palácio'do Catete, expressiva lio- grandes problemas nacionais, fémenngem ao Presidente da Repú- Io cedo voltar n espirito e o erfração para a larefii ik* fncililai* a*
blica.
os membros dessa condições dc cultura rios brasiRecebidos
entidade no salão rie despachos, loiros.
Foi assim qué contrastando
o coronel AlUimiraildo Nunes i'creira proferiu, saudando o sr. Gé- com os demais Chefes de Kslntúlio Vargas, o seguinte discurso: rio qu'e dirigiram o Brasil, leve V.
"A extensa e admirável obra Excia., entre os magnos assuntos
o ensejo rie ataque V. Excia„ realiza, para o for- dc que cuidou,
taleeimento de nossa Pátria, re- car, com alta sabedoria c não me-

recebia í*;ii \md ièncitt a Academia Brasileira de Filologia
Mas, nnss.i admiração a V. Excia,.
nor desvelo, uni rios mais eonlrcvertidos problemas rie nosso idio- ci'1'SL'enrio caria' riia, pelo neoinni.-i.
paiiliiu* sua profícua atividade páDcvomOrllie, pnr isso, c o tira- ra p hem rin lirnsil, mais notável
sil deve ao seu pròclaro Presiden- sé fez ao influxo de sniis eo.nslanle, n limpliflcnção ria grafia rins les e reiteradas solicitações, aos
vocábulos do in>ss;i llnglia, não nossos pnlrici.is. nn senlirio tf*.obstante a corrente de doutrinado- estabelecer-se o união e a sulires que procuravam emperrar a riarleriadc, do que tanto carecesolução (le tão grave c relevante mos para crescer, para viver c para vencer!
matéria,
Agora, ainch mais, quando cnAdmirá-lo c acompanhámo-lo
(Conclue na 2* pag.).
lio ingente esforço para corrigir,

LONDRES, 28 (R) — C e ao*.'
'
guinte comunicado oficial de hoje
Ministério
do
Ar:
do
"Durante a noite
passada, a aviação do Comando de Bombardeio dá
RAF esteve na Alemanha, em formações de envergadura, tendo tido
os seus principais objetivos Freiburg e Neuss, centros ferroviários
e bases avançadas de abastecimento da frente ocidental. Pilotos da
aviação de reconhecimento, que
sobrevoaram os objetivos, informa*
ram terem observado gigantescos'
incêndios, após os ataques.
"Várias esquadrilhas de "Mosquitos""", muitos conduzindo bom- --.
bas de 4.000 libras, atacaram Berlim. Foram lançadas minas em
águas inimigas. Caças noturnos e
aviões incursores, do Comando da
Bombardeio, apoiaram os bombar?
deiros e atacaram aeródromos da
adversário.
"Ontem _ tarde,
poderosas fôr»
"Lancasters", escoltados
ças de
poi
"Mustangs" e "Spitfires", do Co'-mando de Caça da RAF, ataearan)
es pátios ferroviários do distrito
de Kalk, em Colônia. . ,
"Após essas operações, nio re*
gressaram três de nossos «açaí
bombardeiros, não faltando entre-.
tanto nenhum de nossos bombar
deiros".

l
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3erlim, dentre os objetivos
atacados na ofensiva aérea
de ontem contra a
Alemanha

co"SKH_,^,s.pu",M»AiHS;r;s;'.r,d,m

Anunciam de Londres
."Daily
que .os .jornais
"Daily MatI",
3 Express" e
em editorial, protestam
energicamente conlra o inter"iamento
pelos franceses do sr.
P. G. Wodehottse, medida essa
que foi tomada sem préino julgamento. Disseram aqueles jorv.ais que o nouelista inglês ou
deve ser julgado ou posto em
liberdade, e que isso não c assunto qne diga respeito aos
franceses, mas, aos britânicos.
O sr. Wodehouse fez 6 palcstrás na rádio de Berlim em
1941, mas declarou que nao
pretendeu difundir propaganda
alemã.

0 rádio da Livre higoslátia anuncia quc
dois membros do gabine5
le-thcrc da Sén-ia. chefiado pc!o ce-iera! Milan Nedio. foram condenados à morte
pela Corte Marcial iugoslava
ce Belgrado.
Trata-se dos Ministros Dushan Djordjevic, das Finanças,
e Radoslav Veselino.ic da
Agricultura,

Já a 8 milhas da capital
do Saar

va dlíl|í|artt^S_èí: '4W« prossegue a luta no interior de Koshr. O
informou
wehc, último baluarte teulo ant':s correspondente da United, Steve Roberls,
dc'Duron.
„ue os alemães estão lutando feito desesperados para
- Mais de uma centena de bom- ¦*
...
r
._--,,,
bardeiros em mergulho da 9.' Fôr- salvar certas posições, bssa lula c registrada cm torna
atacou
Aérea
Estadunidense
ça
de Julich, onde os tentos tentam reconquistar pequebaluartes nazistas nas zonas rie
Linnich. Julich e Durcn. Em con- nas localidades sem se importarem com as perdas. Me»
seqüência, mela dúzia de peque- rece registro o fato de que a queda de Julich em mãos
nas localidades estão convertidas aliadas abrirá dc
par em par as portas das. planícies
—•**¦¦.Colônia.
levam
a
que
o
T exército americano
No
extremo
sul
da
frente,
Tropas do 1." exército cm ação
ao sudeste de Lorn, avançaram ampliou seu corredor através da planície Alsaciana ate
dois quilômetros c chegaram a In- Strasbourg, com o que ocupou Molsheim.
den, que é banhada pelo Inde. No
O Estado Maior Aliado, fazendo referência a in»
momento a tropa americana luta
do
com o inimigo nas ruas da locali- formes extra-oficiais que falavam no cruzamento
dade que está a 5 quilômetros Reno
norte
de
Stras»
ao
aliadas
em
tropas
ponto
por
do Roer, Outros elementos rio l.o
oo norte de bourg, indicou que tais notícias são desconhecidas no
exército cm ação
JungersHuertgen alcançaram
Q. G. Aliado. Acrescentava a nota do Estado Maior que
de^odOTias. Tambem _qüflTíii- dè conformidade com notas procedentes do Q. G. do 6°
ta violenta nas ruas.
grupo de exército, a travessia do Reno é altamente im'
Os combates em Huertgen prós'
seguem. Aquí os alemães se en- provável e quase impraticável.

{

K

ram Kirchberg e retomaram)
Mersenhausen, a oeste de
Julich. Luta-se ainda nas ruas de Koslar, tendo sido e_«
magados dois contra-ataquei
dos alemães conlra as Unhai
de vanguarda do 9" Exército*
que chegou já quasi ao rio
Roer.
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(CIDADES FRANCESAS
CAPTURADAS
'Ánuncia-se

/,_nilI11._ltl Ao lílímifAoJ»

LODlinUcinl SS inaniIcSlã"

ções contra o recrutamento para o ultramar no
Canadá
VANCOUVER, 28 (R.)' -~ MU .
quinhentos soldados, destinados
aos serviços de ultramar, orga-;
nizaram umn manifestação armada na aldeia rie Terrace, na
Colômbia Britânica. Um portavoz militar declarou, no 0. G..
ria sua Brigaria eni Terraca, 450
milhas
norte de Vancourver:
"Os soldoao devido aos ín.inifestantes não será pago enquanto se nègàrerrí a aceitai* ordens dos oficiais". Alguns dos soldados laní
armados rie metralhadoras en-:
quanto desfilaram durante horas
pela rua da cidade.
Os soldados enviaram uma
mensagem ao senhor Mackenzje
King, primeiro niinisiro canndcnsc, pnr intermédio dc um dc seus'
oficiais, contendo uma lista de*
suas queixas. "Tudo se reduz —:
declarou o porta-voz — o fato de
que ns homens não querem ir.a.
ullramar". Acrescentou que a,
atitude atual será tolerada contanto que não hajam ataques aos
civis ou à propriedade particular.
O porta-vòz acrescentou que os
soldados, no fim rie semana, se'
apossaram rie morteiros c bonuS
bas. porém os devolveram mais
tarde declarando serem demasiados peVigossôs para jogar. No en»
fniilo, ainda cslão rie"Não
posse de
mais
munições de fusil.
de 25% dos soldados rieslc setor
estão Implicados no assunto" --¦
declarou o porl.i-voz. acrescentando: "O rèslo ria força foi iri-'
Oiilins
manifestaliiniilail.i".
ções e.m Terr.irn lerminaram sem
violências. Oficiais do Exerciteiseguii'áni de automóvel ns manifeslações rios soldados. Uma .escnla próxima dn lugar cm que se
reuniram ns soldados fechou por
¦•%[
teinei' aos danos.
Recrutas <le três regimentos Ü
participaram rins manifestações
pedindo n vòlla a seus lares era
Oiieliee. O O. ('.. dó comando da
Pacifico anuncia que serão feilpâ
inquéritos, sòlire as manifesta"
enes, em seis pontos da Colum».
hia Brilfinicá, Terrace, Vernoni'
Chilliwaclc. Nenniino. Courtemay. i*
e Priiicc Oeprg, Quinhentos sóidados organizaram uma novi
mnnifcslnçno em Prinnee Gcorge e
a polícia militar dispersou -mais
unia em Vcrnnii.
I,cnibrn-sc pnr lal motivo que
a secção sétima rins IteguUmeh-'
lns Regis considera a aplicação
rin prisão perpetua para ns solda*;
rios réus He delito de incltamenV

igualmente que o progresso dos norteamericanas wi região do passo ile Saale, entre os Vos:;?s Superiores e os Inferiores, foi expandido com a captura das cidades de Mulaing e Hohheim, na planicie
da Alsácia.
:irt&'
ípniãpõ&k rebelião.
A nordeste de Aachen, os norte-americanos'
¦*;*í;í:-'j
.íí •
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VIOIMA AGITAÇÃO SACODE A BÉLGICA FORÇAS BRITÂNICAS FAZEM Espetáculo de arte em benefício
do Parlamento gmrneçido pçr soldados e tanques brimpm
'táticos,Q-PaUm
da Cm? Vermelha Brasileira
a Çamara dçs Deputados cqnçedeu pçderes extraordinários ao PB ÈSSÍ0 SOBRE KALEWA
"premier" Pierlot
— 0$ grevistas íi zeram demon$traçõè$ em Bruxelas Os chineses

- • pRUXELAS. 28 iRpjjr Greene.
'.a^RSOf-IATEIBRE$8) - Cqm
í.p'Jtoj^cio do Parlamento guar¦necidò, pçla primeira vez,
por

peíjt. ruaé,. A cidade, entrelan. mas Mitigues ao gové.no, Piprto, pfrm?rieceu em c^lma ea pp. p» declaríu que 27 m|I'Ítín.
'
io- io^f
iojfí dé'4>
t^ue somente iohformpu t\\it
dé 4|J mil
mli fórarn. recupera.
Ji.ià itiforniqu
"A despeito
r^ni di[çtidas mm Pé-oW/en, d&
dos porcos

mâtícn
Wfiim

continuam ççm a destruição siste- O FESTIVAL PO DIA 2 D$ DEZEMBRO
vitiatía cidade
SUIÇüa
de Banio
NO TEATRO WUWCIPAL

Aa
«3

Enquan- Ali, como em Moeauruí os ia
, LONDRÇS, 23 (R.) —'cm!i
Será, 'sem dúvida, um espeta- rándo as senhoritas com trajes
to a. forças britÔnYcas,
apoio poneses es°So enfriSo^ele- culo
que traduzirá o intimo sen- típicos dos povos respectivos.

í«rw*w-*- ifSWwtS xvssssss:^ ^m?«rt.tm>

PERGUNTAS
BRASILEIRAS
-___-, N-° 1-016 _--__.
RESPOSTAS ÀS PPRQüivTAS DE'ONTEM
— O p o n í o crírém o do
Brasil, ao Norte, concrdido a Portugal peli.
Tratado cle Torflesil/in; 1,
era o baía do Gurupi,
també m denoininnda
obra de Diogo Leite".
—Conduzia dez peças tíc
artilharia, a c-cpctüçr/o
com a qu.al Francisco
Caldeira Castelo Brancç, tHtcipjx a ocupação
dp Pará.
3— Quando se comemorei-,
itp Bip àe Janeiro, u
restquraçfio' do trono
português, tornado midependente da Espanha,
era (jo-flniarior da capixania Salvador Corroo
de Sá o Benevldes.
—Em maio da 1630, 0,1
que iiiiciq' portugueses
oaiu a conquista do
da Amazônia, tiveram
de enfrentar os invasores ingleses e holandcses, assqciados à tribu.
tndigcuã..
— Enquanto em 1871 tinho
2 . 0 P 0 -)vas?tl8tro_!, em
18!>p, a reátãp do Purtis,
mpis tprae cediiítt ao
.Brasil, em virtude pn
questão do Acre, contava com 50.000 pifricio.
nossos.
AS PERGUNTAS DE HOJE
— Qual foi a mais imporiante e estável das feitorias fundadas poy Martim Afonso de Sousa
no litoral brasileiro?
— Em quantas léguas dc
litoral estava confinada
a existência'dp Brasil,
no século XVI?
—Fundando a/ Franca
-.quiifpcial, na Mar anhão, em 1612, La Ravardiere foi em que ano
dali expulso pelos poríngtfcsçs?
— Qne ação empreendeu,
contra o território brasileira, o Marques dc.
Ferrollqs, governador da
Guiana Francesa, eovmaio de 1697?
—- Sem poder vencer a esquadra portuguesa, superior em número, na'
guerra da Independeucia, na Bahia, à que es*
trategia recorreu o aimirante Lord Cocrane.

nela esmagadora io As atividres' púbHips, eni >-« M\$m i|.ÍÔ.Ín1orJ»Sl ?l tremule prieW da /rente nor- SS'n»il ft um mê_fest_fir£ .n-H,»-?^™™^
des Filho W Enrico a9spi»r Dutra
"iánonlses
§^%ahlK*^S^8kM^_.íá
~ Gustavo Capanema irírapd.s colunas de patriota., .estações populares, que come.*- deres dignos dele*, bentro de »- reduzindo aWrncflq' nípínicá mente o Irrawaddv'de
_?osta
vtndò. «b ipterlór. foram assina- ram qu-nío foi dada a ordem de guns dia. o primeiro batalhão da? de 1% no
Saindo FUhô "- Applkp SaSHlf.Ifffi
ffiMSBfS&ffi-'^^
fiuffi_^
M!,p.a|«i, desriu ontem, a caminho desarmamento dos grupqs di ré- novas formações desfilará úílai P cpmim pa4o'dp Comandp BUl da pIsPÉJANOO GRANADA8 _SffiM.i?K- %ÇMí a«PvíH l*s - tyçndpnça L ma - Amaral
•"« HénrlQM
b/WM «pilai, para sp Hilirem aos sistência. Essa ordem continua- ruas dè _n>jé|á?, ante? dè partir AsiMp& M iyáÀCcTdXs ^S-BRÈ AW
^^í
Ss da G .erra fm coniunto^om ~
JDpftworth
Amilcar Dutra de Menezes
. M]Mfn|MMÊ de Kalewa. efe- Esta divisl? tem asora novo _^§'^__^&^£_itwX'-i!S
para a frente % pombaie.
U !..' gemais pri Pia df< Prntí.t., Naç p- rá em vigor alé novo aviso.
.
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bel^a
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ministro
Corlólanú
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S9q patronesses*' as senhoras
:\l '..t*_fift_*ip- .ii Imoi diase qu* pieiloi condenou aquelei. nPP I"- Bovéra» tfifpVm adverliHos tra- es.ía e a.primeira iridicacíp de que bre ò" qtial os aliados estão .e desempenho senhoritas da meas
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balh^om?
e
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retaguarda,
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en?
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movimentando agora'foi roooh- Ihor-ociédáds br-sUèíra e filhas E. G. Fontes — Luc' . Propnça —
traniportra
W»
í! I-"-ÍJi-Çlwí» Inibir
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a stntadas as Nações combatentes sociedade.
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^ sò qualnnrr cpfjcpssijii çip «ssiin- .tiatidp cxü-pm Iodas r.s masca- batalhão das. novi)s fprrnflfiôes qa sua importância estratégica,
qualquer outra ras. vir-sc-i. então quAo poucos ni^rcli.ará através dc Brpxeliis, rq. agora que outras" çolupas chine*f'\fade s.nlilrlos, qu "foi
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ROMA, -3 (INS) — Forjas do quaiito a aviação aliada ataca as projimidades de Saarlauterus.
nisjro Pierlot.

Is&á»iis,is;fmssmsmmmãumãmm

TROPAS DO VIII EXERCITO
CERCANDO ¦ f% m- Myi m\m§\

¦ PARA A OfRROÍA ^terinf^ig:
fINAl OA ALfMANHA

-íí: WTfô&ti &&®À mMmmmúmmv foi,,dd^mco^avaS,çosd,,;üuin- fSasss

UM TORPEDO HUMANO AFUNDOU
"B0LZAN0"
0 CRUZADOR

NOMES DO DIA

PROFESSOR AVGUSTO PAULINO

NOTÍCIAS DE TODO 0
BRASIL

GENERAL GEORGE
H.BRETT

%W^S^&^fy MALCOM Ç4USER, CONDECORADO COM E>" «• Paulo a Oomiuio
RSír^tót^oK A ORPEM POR SERVIÇOS RELEVANTES, d« UNRRA

I \¦¦¦,:'

São Nulo

fioiaz

r

OS AMERICANOS, NA BATALHA DE COLÔNIA, IHS
ATINGIRAM AS MARGENS DO RIO R0?R l05'ym com °fileciraent0 4o

a-tlMBBLi

A homenagem da Açademia Brasileira de Filologia ao chefe do Governo

flmm ai nazistas PUr Inaendlada

ti 5 milhas de Dur.n

I

A
uMg0BSÍaaamaMam amam jMM_mamajM^

RIO DE JANEIRO gj^

i tmmmm

DE 1941 QUARTA-FEIRA, 2!) DE NOVEMBRO

A MANHA

PAGINA S

-1 _uMl_ll_MIMMq|ffMOTCT_a*^^

CONHADO
DOSE
EC1SA0
D
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ÜMA
da arte con- !®ÜÍÉSPERASE
Ufft panorama
/ *-_.
I
Azai"
FIRMANDO A NOMEAÇÃO DO SR TTETÍNSÜ
A POLÍTICA

lemporanea canadense

PARIS, 28 (R.) - O dr. Marcel Petiot, o novo "Barba;Atui",
no decorrer do seu segundo interrogatérfio, declarou que foi torlurado pela Gestapo.
O homem que pretendeu ter assassínado mais de 500 mulheres
na.sua casa da rua Ltsqueur, nesta
capital, disso ao Juiz investigador
que como membro dó • Movimento
de Resistência lutava contra1. os
membros da Gestadò e auxiliava
.
GRANDE exposição dè arte canadense, inaugurada há pouco no Museu Nacional de Delas Aros patriotas que procuravam fuA
tes, está causando, entre nós, o mais uivo interesse, pela alta significação arlistica dessa ad'"
gir para a Espanha. Foi i assim
mirável mostra, Constitue ela, sem diwida, uma visão surpreendente da arte conlcmporâlevado u matar "George, o boxeacom
organizada
e
vezes
lemos
aqui
Haras
vtsto
uma
tão
superiormente
exposição
Canadá,
do
nen
'autênticos valores. Devemo-la à iniciativa e ao trabalho do embaixador
dor", "François, o corso",, umn
número lão grande de
e
chamada
Oarenara,
mulher
no
dc
as
circunstâncias
reunir
Museu
Delas
obslanfe
da
conseguiu
não
Dêsú,
guerra,
jum
que,
como
Adrien
conhecido
Estlbeguy,
modertura
canadense.
Diplomata
da
arte
e
da
rica
mostra
contemporânea
folclórica
pin
Ailes, essa
'no,
Adrien, o basco, qüe eram todos
{oi éle buscar no mundo sem fronteiras da ar tc, elementos seguros de aproximação mais irtlt- agentes da Gestapo.
scüs
artistas,
niais
assim,
de
E
trouxe-nos,
luminosa
pela mensagem
"Como ós matou?" —
ma dos nossos dois povos.
pèrgunferio de nossos corações, a presença da longínqua terra canadense,
tou o juiz.
"Com,a minha arma secreta" —
S'._
replicou calmamente Petfot, que
acrescentou que a partir daquela
época se tornou conhecido sob o
'''•'¦. ' '¦ '¦'".' •¦:.'¦•'
"¦"¦
'¦''¦"'¦''
pseudônimo do dr. Eugens per''--'¦'''¦ ,.';">¦
-•'-.. ' ¦ '¦ ' '.•' ..' •''!' -¦$¦'¦ .'.--C ¦¦*'-¦¦.¦' ¦'-'*.':'' ¦'¦'''¦ ¦ ¦¦"""' ¦'¦ '
,'
-:' '¦¦''''¦
:-:
•':
tencente ao grup ode resistência
"Fly Tox"
prosseguindo em suas
declarações, afirmou quc escolhera
dp gru1 esse nome quando o liacr
"flica" (papu decidiu destruir os
lavra da gíria parisiense ¦ para designar os investigadores).
O dr. Petiot admitiu também
'¦
¦
que matou um judeu chamado'
•'•'
d%Ô%2r*-<.
"**
¦ • •
.
|
Vvon Ureyfus.porque tinha a coii.
vicção dc que trabalhava por cónta da Gestapo. Com efeita. Ivón
Drcj-fus, que
fora inicialmente
enviado para o"canipo de coflcehtração dc Compegne, foj posto ém
liberdade ulteriprmente sob fiança arbitrada cm 2. milhões di
francos.
"Depois disso, cai nas mãos dá
policia germânica, em outubro dc
1912" — disse o dr.' Petiot, quc
acrescentou: — "Sui .torturado.
Limarai.i-mc os dentes o culocnram-me num banno elétrico. A
corrente atravessou-me o corpo e
parecia-me que tinha a cabeça
imprensada".
Depois de assinar o seu d.poimento o dr. Petiot voltou, sorridente, para a sua cela.
.'•

A GRANDE EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE BELAS ARTES - A ARTE F0LCL6RICA E A PINTURA DO CANADÁ, ATRAVÉS DE UMA SÍNTESE EXPRESSIVA DO EMBAIXADOR JEAN DÉSY
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O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO, SEGUIRA'
AO ÒUÊ SE ANUNCIA
'
DO SEU EMINENTE ANTECESSOR -
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WASHISGTOX - EdivardB. Stettinius Jr., recebendo congratula Ções «"^J.^^^
como secretário dc Estado, pouco depois da
meira entrevista à imprensa
-t.
i*»_._i_._
r„!___._,__ .•_,».,-._J« Brasil,'e
TimríJ
_a distribuída
_-J/c. ri h tu rin
T
International Xcws Service).
pclo
do
:'pela Rádio
Internacional
"WASHINGTON,
o aeu psrlodo mundial. A sua primeira tarefa.-'.-.
23 (Por John o constituir novas secções gcogra- Wallaco e-que terá
20 de janci- vai, pois, ser de levar a bom ter- dia
regado de imprensa da Hitower. da Associated
Press) - ficas compreendrndo técnicos eco- findo no próximo
das intri-'.
Roosevelt
preferiu cn- mo esto plano através internaclo»'.i
Espera-sè uma rápida decisão por nômicps c politeos. Outra reforma ro. Todavia
conferências
.
das
Agricultura
gas
exteda
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Iregar
a
política
parlç do. Senado lihlcricano confir- será também o desenvolvimento
Unidos a Stetti- nais e dos debates do Congresso.
Regressou de avião a esta. Ca- mando
a nomeação de. Edtv.rdSlc- de um grupo de consultores espe- rior dos Estados
¦pitai,
Durante sua direção na admíassim
a sua
demonstrando
nius
do
Rio Grande llhius
diretos,
procedente
p.iva o **¦cargo de' Secretário ciais como seus auxiliarcs cm lo- confiança no desempenho que ato nistrnção do sistema do Etnprés* i
do Sul e São Paulo, o sr. José dè Estaijo.
c que lho dariam conselhos
Sub-Secrotário dc Es- Umo e Arrendamento, no dificil.'
A. Vieira, Encarregado de IniTal fato é indicado,nãn somente dos os problemas políticos c eco- Iiojo teve o
Stetti-,
a doença de Cordcll periodp de 1941 o do 1942,
tado
desde
do
Serviço
Documende.
prensa
satisfação como foi acolhida nòmicos a resolver. . ^j.
incrcccu a consideração do,,,
nius
tação do .Ministério da Agricul- opela
Hull.
o
A sua técnica de ação iTqüe ,
decisão do Presidente Rónsevelt
adquiriu,,
Outros apontavam como suces- Congresso c alem dissocongressis-,.
tura,
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e
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Ontem,
ao plano dc Organização, Interna- cercar dc elementos técnicos
"TVÍií/c 1'i/laflc",
tor do referido Sefviço, foi o sr,
a repentina decisão de llooscvcil havia tantas personalidades pro-,,
por F. Carmichael
Na exposição da pintura canadense:
cional dc l.-a*vde.Dumbarton Orl... lhes completa responsabilidade nas nomeando Stcltinius cim.ou sur- eminentes k testa das várias rc-.,
José Vieira recebido pelo minis.
trouxe
Aliás,
Slcttinius,
ações.
já
l\cComitê
do
de
,0 presidente
da administração. „,
O ilustro diplomata não se li- do São Lourenço c sua técnica re- e foucados dos nobres o fidalgos. tro Apolónio Sales, a qupm trans- lações-Exteriores do Senado, Con- ao Departamento do Estado alguns prêsn em diversos círculos. Toda- partições
ao
explicou
Stettinius
povo
como
tamconventos
vln,
disso
influenciar
Não
nos
nada
só
impressões
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mitiu
as
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esparece
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era a im-,,
mitou n essa tarefa. Quis ainda ser vela uma velha
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nortcameriaino
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sc
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bém
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viagem
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ao
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Assim a arte de
que
c o Vice-Pue- pcrâ-.se que êle nomeie novos
o eicerone nosso pelos largos ca.iniiinlvã
mjtc
Lei
de'
da
alcance
para
os indícios, confirmará a cs* portnncin c o
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Orico 'agora lançado pela Editora Getulio Costa.
falta de tempo ou por in- sistência à infância, a direção
comendas de ovos, pintos c, até mesmo objetivo quanto
observações nos r. •- por
—©_cúria dos diretores de serviços. da ".Campanha da j Redenção da Norte, o sr. Silvano I.nmaríme
eo de Reembolso Postal, que, nos ta. As minhas
roupa suja,
levaram-mc
seguino
Campanha
Unidos,
porém,
pre- tados
Assim, porém, não pensa Her- Criança" recebeu' inúmeros telc- endereçou à "Temos
D-.erá sair nos primeiros "Adias de janeiro, em tradução feita jj
Sempre falando com entusiasmo, ÉE. VV., desempenha papel
verifico
saquc
a
grata
Casas de a modificá-la, porque
enfrentando mil gramas comunicando-lhe o lan- te despacho:
Bem Amndn", da Tliômas liard*...
Xavier Plnc.v, o romance
assim prosseguiu o major Landri ponderante no comércio.
do assombroso nan Lopes, que,
de comunicar o inicio por
Ocidente.
comércio há, especializadas em o fator primncial daqueje
dificuldades tçcn.icas e financeiras, çamento da
Editora
pedra fundamental tísfação
Sales:
Puericnlgrande
de
Centro
do
•
dns obras
~_t—
,
"Não se admira o amigo desse vendas oxelusivamenle por esse desenvolvimento
sempre os Anais da Cofó- dos futuros centros.
a pais reside precisamente na disse- publica
tura de Natal".
o romance _"Sa_nU .
EM SAO PAULO
Júnior, que estreou este ano com"Cruzes
nia Gustavo Riedel, demonstrando
Novell.
detalhe: o custo de lavagem d* meio, facilitando grandemente
tecomunicações
suas
SANTO
Mas
ESPÍRITO
NO
de uso do- minação
da Vitoria '.
cada vez melhor, que não houve
Ciará*', conclue um novo romance intitulado
roupa nos Estados Unidos é quasi aquisição de artigos
lcftrâficns por iniciativa privada" solução de continuidade entre a
—®.
Os responsáveis pelos centros
_
,
Lnn¦•?,Umoriaá;>d<!
o
major
¦
Itadc
proibitivo, e os estudantes dar, mésticóV.
assim
terminou
Cachoeira
em
E
Também
francês o rpinance
E depois de uma lifíeira pausa,
o
e a administração do patrono municipais da L. B. A. nos muIrndtizlu
sua
Rónni
Taul
para
enviam, semanalcheit.
grandes cidades'famílias,
declarações,
as
obras
suas
Sales
iniciadas
fÒran.
d ri
Landri:
SanMajor
Itú.
pemirim
um
o
Claro,
do
Almeida,
continuou
de
Rio
Atltóuio
nicipios
assim
de
Manuel
colônia
de Milícias",
psiquiátrica.
em mnlcmente, ás suns
"Aqui formulo um grande apelo de sadio entusiasmo pela grande. daquela
do Centro de Puericultura local, ..ni Sargento
Agradecido o recebimento des- tos, Casa Branca, Itapolis, Avaré,
tas ndredemente preparadas pnra
Campos vòlümè da .Úlànlicu Editora.
za da nação amiga, que deveria
o sr. Aristides
tendo
Presidente
n
intensificação
dêPinhal,
comércio,
1943,
para
de
Itaquaritinga,
no
anais
ser
êsse fim, aroupn usada, para
todos os brasilei- ses magníficos
"/> Vórogcm", rúmtiftfca dc José Eu.-na Prudente,
Sorocaba, Estatais, e congratiilado-i'.c com a Compa';
desse serviço, com o que conror- ser visitada por assim
Pairn Júnior traduziu
lavada e devolvida.
somente
poder-se- les trataremos minudentemente
ros,
pois
expansão.
sua
niaior
n
seus despachos tele- nha da Redenção da Criança por lácio Rivcra,
em
Mococa,
rerá
parn
Leitura.
seguinte.
Editora
resenha
a
o
.
Penso em introduzir diversas
feito
lemos
e
para
fato.
também, o á comparar.o que
gráficos, comunicando o lança- esse auspicioso
TULLIO CHAVES
inovações-, na nossa legislação pos- Esludei detidamente,
realizar.
precisamos
Econômicas
que
Caixas
das
Serviço
tal, aotadamenlc na parte refe-

Regressou do sul o encáí*

M

Defesa oral dos embargos na Justiça do
Trabalho

erviço lelcgráf ico entresue

Encaminhada ao Conselho
Nacional, pelo Sindicato dos
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novas
nwns m hihukis £ CIPÓ LIRAS Maisleis três
sociais

O Presidente da Rcnúblira a
sitiou um de.rclo-ioi abrindo, ao
Departamento de Imprensa e Pr.pa_aiirla, o credito suplementar d'.'
CrÇ SO.0'10,00 à verba material.

VILA e comarca de N. 3. ra psLtlialas"H]a zona dc Balada Assunção de Alter do laiaí e Ribeirão.Preto. E' des...
/.hio, no distrito de Pôr- Capitão Francisco Orlando ciueIntegre, em Portugal, já era si- provém, segundo dizem, o nocidade de Orlandia nalio conhecido ao tempo da do- me da -próspera
O Presidente
regiSo de S.
'de.relos da República n;* minaç£<J romana sob o no- quela
concedendo reu- me, decerto lusitano, latimza- Paulo. Batizou-o como Camposinnn
.'_t_.ecJ_.cnto ao curso de enjTedp de El toei. Assim figura nos Una e cruzou-o com as éguas
nharia industrial da Escola Poli- antigos itinerários da Peninsu- de aua criação, fundando, astécniía d. Pernambuco, aos curcomo posto da via militar sim; » estirpe cavalar conhecisos da Facilidade de Filoíofia do ia
ligava Lisboa a Mévida. da pelo nome do seu primeiro
que
Inelitulo Lafiyelte, proibindo ò
ria época do Impera- reprodutor,
Destruída
•fuúciónamento da Academia
de
Foi filho do Alter Campoufoi reedificada e
Farmácia e Odontologia do Belo dor Adriano,
-Hó-aionto t. casiando a aulori- reoovoada, após a fundação do ns, um cavalo famoso do Ca'sacio, do funcionamento ao Cole- Reino português, por D. Afon- pitio Francisco Orlando Dini/.
III. ü. Fedro, Junqueira, o Cana-Verde, pai
lio Municipal de Pindamonhan* so II e D. Afonso
o Cruel, rodeou-a de muros de- da conhecida raça de cavalos
.Àba.
íensivòs e nela residiu algumas Sublime de Batatais, cujos penas
\ (. Presidente da República as* vezes, De. longa data se toma- los eram em geral baios,
• iiodu rteéreto concedendo _ As* ram célebres as coudelarias.de suas diversas gradacões — dou'seciáçlo Brasileira de Rádio
a Alter do Chio. cujos cavalos e rado, encerado, canela. Isso
\p.e_i.-_4tlva de ór*io colabo.M* mulas se distinguiram como permite supor que dos dois Alder com o poder público.
preciosos exemplares eqüinos ter mandados buscar em Porpelas suas altas qualidades de tugal pelos cuidados de nosso
"do força, e beleza de forma. Quan- segundo Imperador, o MangaO Presidente da República as.
do Filipe II de Casteli. veio to- larga do Barão de Alfenas fosslnótt Mm""dfcreio «eTüTndb
regime de administrado a Soc.e* mar conta do trono, português se tordilho « baio o Campoynii
dade de Beneficência Santa Crus. vago por morte do Cardeal-Rei do Junqueira de Batatais.
No fundo da raça dos cavaD, Henrique, em 1581, partiu
n Presidenta da FtsnúMi.a. a'- •*« Eívas, e, depois de parar em los de Alter, -que deu as nosMangalar^a e
m^m&SSàmmê Maior Arronche. e sas gêmeas
eomarea de Ita.iba a jurisdição Fortalegre, entrou festivamen- Campolma, esta o «angue arade Junta de ConciliacSo e Jul* te em Alter do ChSo, No reina- be. Primeiramente êsse «angue
gamento de Jundial, era S. Paulo. do de D. Afonso VI, a vila foi veio para as coudelarias reais
tomada pelo exército castelha- portuguesas de Marrocos, logo
*
no invasor de D. João d'Aus- após as primeiras conquistas
O Presidente da República ae* tria.
realizadas alem mar. em Africoncedendo
alnon ura decreto-lei
Nenhum
desses
episódios Ws- ca PcIos lusitanos. Sabemos,
isenção de direitos de importação
tóricos
à
localidade
deu
em por .exemplo, pelo testemunho
pelo prazo de seis meses, do pa- arireço a fama
do cronista Damião de Gois,
lhe
que
granrie
impor
dos
direitos
Samento
gêou a criação de cavalos esco- -.ue as cabilas ou tribus mar

I:
i

NIETZSCHE. FAZEN- A mobilização
DEIRO NO PARAGUAID0 P0TE™

LEGISLAÇÃO SOCIAL á. no campo de direito, o e_u_ há de
mais moderno e avançado. Resulta do progresso da sociedade
e obedece a raiãos imperativas, a que náo é possível íucjir.
Foi e que compreendeu desde logo a presidenta Getulio Var- // .
INDA que impenitente nio se chamará Terra de Preeuropeu e anti-nntissemi-. derico ou Bosque, de Frederico,
im.. e dai o sou cuidado incessante em dotar o pais de leis que
y«-V
atendam a tedas as necessidades da nossa vida de trabalho,
ta quero tornar-me fa- mas Terra do Lhama. "Aludia
ONDRES, novembro — Copy*
Ainda agora, _ em um só dia decretou o ehofe do Estado tris -tendei.o sul-americano". com esta última' palavra ao ape
right B. N. S. — Especial
leis sociais de maior relevância, a quo se refere a sindlealizaçao Carta de Friedrich Nietzche
lido carinhoso que dera h irmã,
pnra A MANHA — Por Do*
das classes rurais, a dos acidenles do trabalho o a que garante um sua irmã Elisabeth. atribuindo-lhe as qualidades de novem Busch — O desenvolvi
salário mínimo aos trabalhadores da Imprensa.
O fato de Friedrich _íiet__ehe, paciência e devotamento do fn- mento das operações militacjs
Bem examinado, ai estão contemplados com medidas eondueon- cujo centenário recordamoB nes- moío ruminante peruano. nesta já tão longa campanha,
Ias a maiores garantias tros setores importantíssimos da •coiipmia tqs dias, ter-se tornado, medián- O que maia lhe repugnava era visto de longo, não permite talvez
._*'_>
'
°
¦
...
UH-Lual
C* _-.___
*UiU
.._
.._..!
li
___-__.____.
__._._._._. _
_.- >!_.__.
I'
.._.
efeito,
nacional.
Com
na
agricultura
tr; pagamento1
um dos•__!alicerces
repousa
que
de 3Ô0 marcos, o caráter antissemita de que se que se faça uma idéia, mesmo
sustentam a riquexa do pais. Na cultura do calo, do algodão, des proprietário territorial no Para- revestiria a Nova Germânia com aproximada, do qu0 foram ou sngêntros alimentícios, na pecuária temos iontes preciosas d* divi- (ruai é pouco conhecido.
Esse seus colonos escolhidos entre es crifícios, as renúncias, as dore* a
sas, elementos' quo posam decisivamente no nosso lntercftmhio co- projeto de colonização vale
correligionários do seu cunhado. a» l*Ç,rimas derramadas por demerclal eom oa demais paises.
pena ser narrado
tanto mais Rerefe-.e na mesma carta a esse ,raB do cenário,
A lei do rfeidontos, pala sua latitude, compreende a gonorali- quanto revela alguns traços cn- ambiente dé "alemães impos.iOs povoa quo, sm todo o mimdado dos trabalhadoras, antro os quais, pelo sau dinamismo, exer- rarterísticos dn «ua fisionomia, veis,
provavelmente cheios de do, soguem atentamento o dene.icem influência do primeira plana os operário, da nossa industriei,
O caso esta relacionado eom amftrgdr e envenenados de an- rolar do conflito, não
podem ler,
que estos anos de guerra vêm concentrando a expandindo, da ma- planos do seu cunhado, Ber- tissemitismo".
E quando elu necessariamente, uma noção cxcinelra quo nos permito atribuir-lhe função ainda mais relevante no nhard Foerster. Nietzache so- respondeu
-_ quo
__ representou
_.„,..., no panareique poucogáe lhe da- ta- do
,.,.,..„ ,
ptriodo do ap.s-gou._a. A nova lei mantém o conceito de risco treu profundamente quando sua va à colônia
dessas ãjendêhcias. ma geral, o esforço do guerra
am
fundamenta
a indenização. Deline doença pro- irmã Elisabeth despoaou um dos ele retrucou
que
profissional
com estas palavras: britânico. E' certo que o mund-i
ilssional a esclareço os casos em qua se considera o acidento como chefe
antissemistas
alemães. "Você di» que a Nova Germâ- intoiro admira e aplaude a alide trabalho, eomo nos casos da sabotagem, agressão por motive do tanto o filosofo
queria • admi- nia nada tem qúe faier com
tudo da Grã Bretanha, manteiid.serviço, atos do terceiros privados de razão, ate. As indenizações rava os
judeus qiíanto menos- antissemitismo.
mesmo nos momentos mais onMas
sei
com
a»,
Incapacidade
para
permanente o total passam a ser baseadas na prezava os alemães. "Encontrar certeza
como os que sucederam
o
de
colcniguatiosos,
que
projeto
diária do 4 anos (antos ora na base ds 900 diárias). A questão um
judeu, confessa umaii vez,
jjaçâo tem um caráter antissemi- a retirada de Dunquerque, fiol aos
mais importante é « do passar o segure a ser ieito pela instituição um reconforto
eni vive
viv ta pela "Folha
parn quem
,,»..,
de Notícias",
».fiJ» princípios do honra, e leal
social om que estivar segurado o empregado .cnt.re
de providencia
• não _ntre «'emaes
alemães" . piaua
««. compromissos
„«««„ ™N*V._•-«.•*__+__¦
.
.
,. . ., .,
letestava apenas
detestava
aos
—.•« tm companhias
li_. do
_. seguros
.:
,___.".
r
apenas seeretamente
sompro
secretamente
quo sempre
distribuída
aos
distribuída
mais
privados.
'&'
,ntraB"
'*
Finalmonto, o. obrefroos Inteiactual, mobilizado, na imprensa SffilSISwfesíSSStó '
í^1*"" 'SSSTk^TJ.ÍT"
MParido. Espero
ri
da liberdade humana.
do
do país.
que
sisr«nto
"umum índice
fnd'
rf naturezas
opmito
de
«em.-membros
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1
M
na cada vez Qatlam 0B -rllánlcos, em nenhulonga data a iaso do simples amadorisme quando sa buscava no acrescenta- "A irenta nu.'nnr * • J?lt
d««í1'«,l*vel".
ma hipótese, porquo 6Ies faiem
jornal apenas um bico, do caráter proeáfie ou transitório, destinado ticini da liitn contra n«t.,i,_i,«I mVü
suPérílu<>
<••"-•
<!"•
»
a eompltmontar possíveis deficiências no orçamento domóstiéo do ,,mj ..«u n]Ah_i_"
Nova
parlo do seus códigos do honra,
E
titulares do outras profissães.
a*rmíir'in ""*" * *m' **-*i"~~;- « "»*»«- - ...t.-i„._...r_ .,
?¦
j. ehaM^àorà. *
t
.jn!. Hí.- tismo e o seu vegetarianismo deu alicerces, nenhum Inglês poderia
Com o progresso do tempo, o trabalho do impronsa so vaio es- j..-.-.
0quem t° t
paciallsando bastante, oxigindo pcrtaii.o habili.açõo. . tirocinio «i. jg^ ^ SSfeffll em AgUK de barrela. Foerster «Iquer, concebor a existlneia.
morreu no Paraguai.
Quando t„.„„»„„..« „„..,..,._ _ , ,
Elisabeth em 1890 voltou à Ale* „„* om : ? P - ° " Ingla"
defesa das conquistas
¦
.
Abda, x» Garbia, os Oledc acompanhar o anearecimento geral do custo do vida. E o que go
já encontrou o desventu„.„ fIa
.„ manha
,ro
neloü
de ,„.nf_,„„r
pelo.1 .soberanos nnrttnrue.«ies.
.,_.,.
portugueses. .P«
de _„i_„!„
colégio em
. *Iue« en,re os benefícios da civiprofessor ,u
,
,
com
«caba
de
ser
ieito
órgão,
baixado
desroto
federal
o
rado
cembaixo
Abrão
de
naquele
e
cima,
reipelos
«ossuia
de
poeta-pensador
Portugal
pa
duas raças
n_açSo, censidera aB mais.va^0.
Berlim e tinha vindo, em 1882, a
indígenas de cavalas: o Gali Sfavam ordinariamente, por ano, petentes. A aplicação destas três leis oportunissimas não será di* Nnu.wbi.rj, para a casa da mile no reino da escundào, donde ape- 8aB , Imprescindíveis. Fê-lo no
'
elas
flell,
vêm atender a uoceogidades reais e imperiosas d«
nas de .
pois que
O Presidente da República re- zisno ouCéltico' e o Béltico-Lu- entre outros tributos em gene.raro em raro ae come- mala trágico dos momentos,
Nielzsche.
,
,., ,
quaneobeu, ontem, para despacho, no sitano ou Celtibero. Da
ros do paí_, quatro cavalos ce- o satislater a velhas a.piraçõees do camadas importantes de
*"&??&?"". d,a ™allda„e
do desprovida de todos os recurNa
impossibilidade
de
realizar
primeinosso
povo.
Pilado do Catete, os ers. Apolô- ra. os animais são
Elisab«t*1
«'n«a -ey9 ào ir aos bélicos deveria enfrontar
da um. Mais tarde, vieram resuas idéias antissemitns na Alenio Sales, ministro da A?rici_l* sóbrios e resistentes. pequenos,
n""s u,n*,vez »° ParaKua!JW* Poderio tremendo
produtores árabes e mesmo
manha
do Terceiro
de
Da
então
seresolveu
emi'Paraguai
tura e Pedro Leio Veloso, hií.ífper.sas e^turcomanos da índia.
Jtrar para o
e fundar )'.eT1«er tudo- « nessa liquidação Hoich alemão, preparado durant;ro interino das Relações Exte- gunda, são de maior estatur,?, Uma das .proveitosas conquisnaj
dM"Pare««i
com outros te vinto anos para a guerra do
ríe. pescoço fino e mal conforoi uma colônia chamada "Nova
i'ióre$, Eni aiidiénci;. o theíc
Germânia". A mãe de Nietusche sonhos, o lote de terra que Frie- extermínio, para a guerra total,
macio, com o ventre volumoso. tns do grande Afonso de Aibudo Governo recebeu uma deli- Enquanto o Galiziano era na- querque foi o porto de Orfaeste combatiam-lhe tanto o an- rinch N,e™che ,ndqiuriva para para ° crlmo e Para a opressão.
,.,_„..
,_•„.,.,
cação da Academia P.r.3ilcira de tura] e abundante
VISIIA, que a Academia Brasileira fez. incorporada, e
ca0. «^bre «« todo o Oriente
ao tissemitismô como o projeto "de -o*-»-"-» fazendeiro >sul-amcn- Preparar o
nas
regiões
pais para essa tareFilologia, tendo à frente o pro- do norte,
presiifen/e Getulio \ anjos afim de agradecer-lhe. a doação coioni.acSo ao
Í..J zWu
fa ingente, e aumentar formidável„.,.„ que
o Bevieo-lusitano se antigo por ser aquele de onde
««.Passo
i_hsa- cano".
de um terreno, pnra nele ser construída sua nova *edetiprofêssor Álvaro F. Sou.a da Silvei*
.se
exportavam
os
f*0
melhores ca- nunciou o acadêmico Miieio Leão um magnífico
monte sou poderio militar «m terse stigestionou até aderir
discurso, no qual
ra, o embaixador JosíV Carlos rie desenvolvia nas pastagens cia
ra, nos mares e nos ares, afigu-Máeedí- Soares e. o sr. rlildèbrpu- Beira Baixa, do Ribatejo e do valos de raça árabe.
expende. vários conceitos e faz diversas afirmações que merecem às idéias do marido.
Foram animais luso-árabeai scr registrados.
O Paraguai é um país de ati- rou-se para todos, mlssfio positiNietrsche dis.se: "Um hiatodo de ("rói?, diretor rio Departa* Alentejo. Cruzando as éguas tra?.idos
vamento inoxequivel.
desta procedência com garapelos primeiros povoaAssinala o presidente da Academia que a época em que vive- rindor de arte, um
mento Nacional de Saneamento.
prÒfolisoJ' de VÍdade» intelectuais muito bem
nHa.es áraBes; os Beis das di- dores do Brasil que deram ori- riços ia nao ê mais aquela am que. os lei ras desempenharam um coléjçio como colonizador
Do fato aseim se apresentava o
me na- orientadas. Especialmente in"'2T? ¦
''"•/ °S hr",'T ',e' >e,ms,er,wl m '.'"('< rece simplesmente
riásliás de Borgonha e de Aviz gem aós nossos cavalo.*; desde
nos problemas da problema, mas d. como foi êle
ridículo»
'
teressades
T
l:Vu,
Esteve nri PaUfeió do Catete o conseguiram
rldiios
vivendo
a
o
Nordeste
das
realidades,
segregados
torre,
de
na
até
às
.margem
plagas suiios animais 7_uso•o sr. Dulphe Pinheiro Machado,
"inacessineis aos atófíncilindüs, escreveu n irmã com referência «"»¦ formação étnica, tao curiosa, solucionado, à custa de que sa*
"Não sei
árabes rios. tipos Aiter, Alter linas; Seus característicos ain- marfim c nos castelos de nuvens
.o que será os escritores paraguaios investi- crifício e a que resultados chedo
Centro
Paúljata,
rumores
da
Ii
diz
prc.íáènle
ainda o ilustre acadêmico: "As duas a Foerster:
planície".
Beal <p LtiaTO-andalús. D-ii a be da .«« notam, sobretudo no fim
o
seu
futuro.
a mim gam com amor e carinho todos gou o esforço então despondido,
o
Presideutj?.
conflagrações
da
convidar
Quanto
a
Re- lèzà
a
nossa
assistiu
trouxeram
ao
pj.«
que
gfráçãó
filólogo,
arqueamento
da
raiz
da cauda. ao sociólogo, ao
e força cios cavalos que
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Departamento de Previdência S.» cias racionai;, apresentam nola- nossa blili-lirieg", diz ele.
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:rs dc facilitar urna melhor cooperação entre. Iodas
clas.iei. produtoras, i ia.io. para
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0 Entreposto à disnosiO CnOllISTA FALA-NOS DE UMA PEÇA ESCRITA POR ALEXANDRE DE GUSMÃO
ibAi
ção do Serviço MetroAlexandre de Gusmão, irmão de Burlolomeu de Gusmão, o descnbridor do aeróstato, não foi unicamente o diplomata arguto quc
itàno
aumentou o território brasileiro, interpretando brasileiramente o
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Gludofsh, Olavo Bnrio, Haroldo Cecil Poland, Osca rPereira de Brito,
Wütich Frcitag,
Otilia
Freitag,
Ègóii Freitz Hanlic, Clnrice Diogo
da
bombas, especiais
As
Lavrador, Álvaro Borio, José FranRAF, que destruíram o encouREIS em solos de violão — 21,25
cisco de Ibnrra Barroso, Helena
rnçado "Von Tirpitz" (diz um
ACONSELHAMOS
- RENITA RIOS E ORQUESTRA
<le Ibnrra Barroso,
telegrama dc Londres) são de
PARA HO«5Ej
21,45 — Carlos Garcia c Orquestra
PARA PORT OALEGRE" — Jeatipo especial, tão aerodinàinitratado de Tordcsilhus. Náo foi unicamente o homem que redigia
-22,00
- GRAZIELA DE SALERnettc
Roíenzveig, Madalena RoRádio
Nacional
velosom
na
vencem
o
oorrieco
que
relatórios como ministro das Relações Ultramarinas de Portugal
l'i»« oficio dirigido nrj
NO cl ORQUESTRA - 22.15 senzveig; Adàyr Ribas, Jesus Ignacidade que alcançam e raplnailpr, da Mobilização Econômica, Não foi unicamente o burocrata que tinha a responsabilidndc da ACONSELHAMOS PARA HOJE ORQUESTRA 1)0
cia da Silveira, Carlos da Cunha
RADIO CLUBE,
Prepnram-se
dez desfrutam;
n preíeilo pós ontem, à. disposi, sua repartição, o secretário particular de. D. Joáo V, que. tinha NACIONAL.
Amaral, Flnsh dc Soaizn Amnral,
— A GRAÇA DE DEUS, 0/ Bob Lazy — 22,35 — COMENhomens, .como se VÔ, pnra
ns
10,30
o
Metropolitano,
Serviço
do
imensos
de
um
homem
afazeres
Foi
também
grande
ção
palacianos.
Maria Isabel rie Figueredo Costn,
TARIO
INTERNACIONAL
DE disputarem A Natureza o serádio-novela dc G. Ghiaroni.
Entreposto de Gêneros; cnnslnii- curiosidade e pendor literários.
Svlvia ria Costa Tavares, Ronald
rie
Carvalho
11,00 — PROGRAMA
PAULO l'RA-3 — de Edgar
gredo das suas artes e a raGusmão escrctieit um romance, escreveu versos, critica literádo pela Prefeitura, na Avenida
1'vle Couto Agüirre Colina Cavai22.40
GRAVAÇÃO - 22.50 —
sua força... Ninguém
da
zão
AGINDO.
GR
O
Entreposto
Alves.
ria,
canções
e
também
de
teatro.
Rodrigues
uniu peça
canti Aguirre, Aristidc.s Baneiros,
JORNAL.
— MÚSICAS
ignora que o mais rápido ha12,00
"Aventuras
VARIADAS,
Mercom
os
articulado
uma
imiE'
Diófane.s".
de
O
romance
chamou-se
funcionara
Octacilin Vasconcelos Ribas, Noé
bltüihte dos céus — a andn•Jornal do Brasil
c^ilns Regionais e nas condições lação da "Viagem de Tclémaco", de Fénclon. O obra não trouxe cm gravações.
Chagas. Dardo de Menezes, Cecília
— Já teve a velocidade
— REPÓRTER ESSO, o
rinha
12,55
.
Caestabelecidas
o
com
18,05hs.
pela
a assinatura de Alexandre de Gusmão. Foi publicada
psauPROGRAMA DE
Weege LescliUe.
qua forem
modernos
uPrapassada
pelos
a
dar
as
tinas.
úl
primeiro
há
isso,
ilônimo de. Dorolêa Engraiin Tiivareda Delmira c, por
quem
ordenação.
—
PARA
FLORIANÓPOLIS:
— VIDAS MARCADAS ,rá- ESTÚDIO: Graziela de Salcmo,
caçn. A águia e o
de
aviões
13,00
soprano e Orquestra dc Concerafirme nâo ser dn autoria de Gusmão.
Jayme Brlclo Guilhon, Auta Co«
como instrumentos dc
"A
dio-novcla
Raimundo
Lopes,
gavião,
d|j
—
to, sob a dir:çâo de Francisco
Canções, dizem que escreveu várias. Conhcce-se uma
lonio Melo, Onlsar Schaette, Leocombate aéreo, deixaram-se,
13,30 — A VOZ DA BELEZA, Chiaffitelli; às 19,00
hs. Mons.
liberdade de Nise", cançoneta de Metastásio, que êle traduziu. Em
poldo Znrling.
há muito, vencer pelos
de
Lia
dc
Silva.
"Cantigas
programa
Dr. Henrique dc Magalhães; às
"Spitfircs*' e "Tiphoons" —
inéditas" que ninguém sabe por onde
1749, escreveu as
Viajarem ontem, pelos nviõesda
14,30 —INTERVALO.
19,15 hs. Segunda parte do ProN. A. B., ns seguintes pessoas:
param.
verdadeiros soberanos do esPROGRAMA
"Notas
15,30EM
CA— Pnra Petrolina, Hugo Fnrman e
ás 10,40 hs.
grama de estúdio;
Quanto á critica literária, o que se conhece dele são as
paço e, dentro em breve, camDEIA COM A RADIO GUANABA- Programa do MARIA
Gilberto Bnllaiai. Para Terczina,
AMELIA;
Coiminica-nos do gabinete do A critica que o senhor Marquês de Valença fez à tragédia de Cid, 11 A, com músicas
peões indisputáveis da estravariadas cm ás 20.00 hs. HORA DO BRASIL;
Dulcina Cavalcanti A. Souza, Adacósmicos, o
Os
raios
tosferu.
rliefs do Serviço de Abastecimen- composta por monsieur Corneille".
"O
21,00 hs.
hil Monteiro Santana, Maria YvoCrônica;
21,05 hs.
amor con- gravação.
E a peça de teatro? Afirma-se que êle escreveu
de bombarvisnr
o
vetógrafo,
—
to, por intermédio da Agência Na"VAMOS
AMIGOS
10,00
DO
JAZZ..
"Georgcs Dandin", dc Moliòre. Essa peça
ne. Santana, Raymunrio BnrlamaAPRENDER INGLftS";
outras
aplisão
o
radar
doio,
—
fundido", réplica à peça
cional:
O
HOMEM
17,311
PÁSSARO.
ás 22,00 hs. Últimos telegramas:
"Em virtude do ntr.-.so verifi- devia ter ido à cena em Lisboa, no ano de 17117, e "obteve grandes
qui R. Monteiro, Salomão Plosc
cações, à arte bélica, das ciin17,45— UNIVERSIDADE
DO às 22,10 hs.
"OBRAS-PRIMAS
c Onildo Osmar Sampaio, Pnra
cias fisico-naturais. O que o
e.ido com o navio frigorífico que aplausos pela engenhosa disposição das situações, pelo humorismo AR.
Fortaleza.
DA MUSICA.
Maurilio
Gonçalveü
crítica
à
sociedade
Sifez,
em
argúcia
portuArquimedcs
c
de
carne
levíssimos,
sábio
dos
diálogos,
—
carregamento
pela
um
18,10
MÚSICAS
VARIADAS,
trnz
Santos, Elcazar Aguiar Campos e
aparelhos
com
seus
raeusa,
os
chegará guesit do século XVIll. Quem isto afirma é Ronald de Carvalho.
só
o
Rádio
cidade,
Mauá
a
qual
para
Frederico
"O amor confundido", os historiadores andam em gravações.
Maury.
DesembarcaMas, quanto à
primitivos, vai-se ampliando
VARIA18,25 — PROGRAMA
18,00 — Cantores e autor cs ceno Ri», hoje; n distribuição desseram, no mesmo dia, de Belém,
em escala prodigiosa, de made Magalhães diz que a peça não ê original DO, com Elizinha Pieroti e Celso lebres — 18,15 — Solistas unià
Ilasílio
ser
feita
discórdia.
em
sópojlerá
poproduto
Bento Ayres Cnstanheira, 'Valdir
noira que a guerra do futuro
E' uma tradução. Tradução livre, libérri- Cavalcanti;
versais — 18,30 — Sambas-romanpulnção na próxima quinta-feirn. como assevera Ronald.
Andrade Cunha. Ezrn Auchmnn,
CARLOS ARNALDO SILVA
será, mui provavelmente, a
18,55 —
CORRESPONDENTE cos — 18,45 — Músicas francesas
0 Serviço de Abastecimento esta ma, da peça de Molière.
Hilda Miranda Franco, Laura GnA
2
de
dezembro,
colará
o
Mundo.
do
ruinn
definitiva
gran
10,00
re—
—
—
Nosas valsas
10,15
ma Oliveira
Souza,
providenciando no sentido de
Ulysses G.
O "TEATRO DO ESTUDANTE nior, dois tcatrólngns experimen- ESTRANGEIRO.
Faculdade
Direito
dc
de
Rcmarchapela
os
projeteis
Quando
—
19,10
NILO SÉRGIO, com or- RItimos de todas os terras —
fnrçar os estoques de peixe, aves DO BRASIL" REPRESENTARA tados e que vão apresentar mais
Souza, Cnrinem Gama Oliveira
eife,
o
acadêmico
Carlos
Arnaldo
dos
relâmpagos
razão
na
i-er.i
"PALMARES", EM BREVE
19,30 — .lesse Crawforri £ seu orum trabalho cômicí), digno da es- questra.
c pequenos animais, para a venda
Silva, uma das inteligências jo- Souza. Mercedes Rios. Raimundo
10,25 — PENUMBRA, rãdio-no- gão — 19,45 — Valsas viehenses c os aviões iniciarem a marde hoje, bem como adotando meO "Teatro do Estudante do 3rn- colhida platéia do rlegauleajcatro
vens c fecundas de Pernambuco. Andrade Ramos, Isabel Andrade
a
conquista
ruidosa
cliá
para
20,00
—
Hora dn Brasil ~
ilidas destinadas n normalizar os sil" reiniciará suas atividades a 18 da Cinelàmlia. Procopio va\dar- vela d<. Amaral Gúffiol.
Rnmos; José Júlio Andrade Raespaços
intcr-planetários,
dos
ESSO, o 21,00 — Dois minutos com Luiz
10,55 — REPÓRTER
mos, Maria
Tomnzia Gonçalves,
fornecimentos de. carne bovina, a ('. Desembro próximo com a apre- nos mais uma rie suas iíresistidc
vésperas
então
estará
em
Hoje, às 19,30 hnras. na sede José Teorlorico Macedo e Zalmen
Pbixoln — 21,05 — Estúdio com
Stcla veis criações cômicas, aproveitai!- primeiro n dar as últimas.
p.-.rtir do mis próximo vindouro". sentação do poema lírico de "Paicm
o
acabar-se
que
planeta
do Rio rie Janeiro Counlr.v Clube Leiliv Gh.ilmcz.vk; Sulamlta Fer20.00 — HORA DÒ HRASIL, dò Petra de Bnrrns e Joãn Rosa —
do as inúmeras situações ,1a peça.
Leonardcs da Silva Lima
Incêndios desmesuvivemos.
cm Ipanema, realiza-se o jantnr reira ria Silva, Eliana Ferreira da
*
21,30, Cmw.nlários ria RAtlin Mau', JI
qne vai à cenij em magníficos co- Ij: 1. P.
mares".
longe,
de
rr.dos
"sl;etch",
provorar-jc-ão
anual dc Graças, sob os auspícios Silva, Sandra Ferreira da Silva,
NU PCI AL, 21,35, Ossos dn oficio —
21,00 — MARCHA
Poema em cinco tempos evoca a nários de Oscar Lopes.
torcer de um
rie destacadas senhoras da çomii- Augusto Ferreira dn Silva, Maria
de Oduvaldo Via- 21.40 — Estúdio com Débora de com o simples
vida de Castro Alves e o poema O REAPARECIMENTO
As
cidaDA CIA. radiofonização
elétrico.
comuiador
"Ladies
—
nidade americana,
as
"21,35
Oliveira
Conceição Teles, Fernanda Braga
22,05 — Escute c Jes voarão
que deixou incompleto sóbre a Re- VALTER PINTO NO RECREIO
ares,
por
pelos
—
—
—
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DE
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guild".
ediMagalhães, Joaquim Soares Bento
aprenda
22,10
Última
pública dos Falmares.
voade
super-bombas
lícitos
LODIAS, direção de José Mauro, cão do Jornal do trabalhador —
c Rnmos Said. De Terczina, Maria
D. Ester Leão tem ensaiado cs
conferência
netos
cm
ontem,
enimaginadas
nos
doras,
tomar
Esteve,
Afim dc
pelos
parte
Brasileira de 22,30 — Eói noile dn ministro
com a orquestra
estudantes que surgirão como inHoje, no Clube Paissandú. Tnjra Caddah.
ferozes dos incuráveis e sanda revista do Luiz Peixoto e Radamcs, solistas e coros.
sáios
com o prefeüo Henrique Dods- térpretes dessa
Marcondes Filho.
peça, que dará r.o Gcisa Roscou, com que estreara
0 âmago
cuinários alemães.
à rua Siqueira Campos, cm Cov.orth o sr. coronel Arnaldo
AMORES
CÉLE22.05 — OS
Brasil mais um autor.
"cock-tnda terra não abrigará, sufino Recreio a nova Companhia
da
Educação
Ministério
"Teatro
C-ainlc, cujo assunto versou sobre
pacabana, realiza-sc. um
CELEBRAM-SE HOJE:
HISTORIA.
DA
RRES
O
Estudante
Brado
do
ao
sábado
humanos
chegará
"CENAS
Valter
Pinto,
os
seres
cientemente,
ill"
-ATHAYDE MURCE, 7' dia. à:í
seguido
do
dansnnte,
jantar
a construção do Grande Auditó- sll", conforme diz scu titulo, em
19
hs.
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DO
ms:
PAScom
DARCILA BARROS,
22,35-r"eílreia"
—
condas
do
cômica
a
visto que
em benlficio das vitimas da guerra 10 horas, na igreja do S. S. Sápotência
rio Getulio Vargas. Essa obra sua existência dramática para, es- Rio a
SADO BRASILEIRO" — síric de
piano.
bélicas terá vencido, de
nn França Libertada.
cramento.
esíá projetada em terrenos de ur- tudantes dc nossas escolas supe- junto, Dercy Gonçalves, que se
palestras pêlo jornalista SÉRGIO armas
ImRcnllza-sc, amanhã, às 21
ensinos
de
resismês
nos
há
um
acha
Guanabara
muito, a capacidade
de riores, secundárias, técnicas,
AUGUSTO
ao morro
ALMEIDA BAS-i
D. T. MACEDO — 19 hs. 15 ms:
banízaçãò ligada
prodc
Poços
de
comuns...
e
horas, no Teatro Municipal, o fes- TOS — as 9,30 horas, na Santa
Quisisana,
13,00 — SUPLEMENTO DO JAN- "CANÇÕES" — 19 hs. 45 ms: tência dos materiais
S:nio Antônio, próximo ao Lar- flsslonals, cursos particulares de pcrinl
da
terCaldas.
tival nrtistico em quc tomarão Cruz dos Militares.
TAR. 18,15 — NOTICIAS DE POR- "LONDRES INFORMA"
— re- Nem nas profundezas
belas artes, enfim ao alcance de
go da Lapa.
dos
na intimidade
ra, nem
ALEXANDRE PLAMONT, parte ns.srns.: Gnbricla Bcznzoni.
Os e-pctáculos de Valter Pin- TÜGAL, (Jornal). 18,25 — RAP- transmissão do 1." noticiário dn
qualquer estudante ou estudioso de
das
no
coxim
fofo
Leia Bach e Lubclia Brandão, em 30' dia. ás 10,30 horas na Igreja
mares, nem
28 do próximo SODIA BRASILEIRA,
to estrearão di»
programa noite em português,
da RBC.
teatro.
rejHomem
nuvens, estará o
benlficio da futura sede da Fa- de N. S. do Carmo.
"Falmares"
apresentado môs, em sensacional Temporada dc Saint Clair Lopes. 18.55 — SU- para n Brasil — 20 hs: "HORA
será
cuidado dc Filosofin, Ciências e
-AURA PEREIRA MELO FERdc Ano Novo.
PLT3MENTO DE FINANÇAS DO DO BRASIL" — 21 s: "RECITAL guardado dos'efeitos mortlfecom moderna encenação.
chegaPortugal,
de
éle
Procedente
ros dos instrumentos que
Letras do Instituto Santa úrsula. NANDES, as 9 horas, igreja do
DIA, com Gil Amora. 10,00 — DA PIANISTA"
LYSIA ROUM
DOS
MAIS
PITORESCOS
entrante,
môs
do
destruimesmo criou, para sua
ra, no principio
S. S. Sacramento.
CRITICA ESPORTIVA,
com A* to- MANO KLAPP — 21 hs. 30 ms:
"Anfitritc".
'
QUADROS DE "TOCA PRO
ERNESTO G. GREVE, 7° dia,
o navio português
nio Cordeiro.
10,30 — MUSICA "O FATO DO DIA" — comenta- ção e ruina. As tempestades
—
MÉDICOS
DE
1924
Os
mediPAU"
capital
nos
naturais com que hoje
transportando para esta
ás 10,30 horas, na Candelária.
SELECIONADA. 20.00 — HORA rio de Anselmo Domingos 21 hs.
cos
da
1924,
vão
turma
de
comeamedrontamos e que reboam,
Pela sua variedade de quadros,
JOAQUINA PIRES NICOLAS, ás
grande carregamento de artigos
DO BRASIL, do D. I. P. 21,00 — 35 ms: "OS GRANDES MESTRES"
morar o 20° aniversário de formanos espaços sulfúrcos como
de Natal. Com a mesma espécie pela montagem caprichosa c pelo
9 horas, na igreja dc N. S. do
ELAD1R PORTO, com n regional;
«crip de Sérgio Vasconcelos
tura,
n
2
de
dezembro
próximo.
ifnúiicios do próximo fim de
nunca
de mercadoria, tambem é espera- argumento que apresenta,
21.15 — CONJUNTO TOCANTINS, (7." programa —
Complemento
As listns de adesões n essa festn Rosário.
"Maria Joana", igualmente será demais dizer que "Toca Pro
tudo, serão nada em face das
JACYRA SANTOS GALVÃO.
dn n
21,30 — A FILHA DOS CIGANOS, do Ciclo FRANZ LISZT! - 22 hs
camaradagem
de
encontram-se
Pau" é uma revista ineguulável,
catástrofes artificiais preparaás 9 horas, na igreja de São
rádio-novela de Raimundo Lopes. 55 ms: "A GUERRA EM TODAS
português.
com
os
Fernando
drs.
Pcdroso
e
das, mui dc propósito, pelos
Paula.
Segundo, ainda, oulras infor- cem por cento sucesso. Em um
22,00 — BÔA NOITE, dc G:lso AS FRENTES".
Álvaro
Praguer, à .nia Senador Francisco
engenheiros e cientistas de
JOANA CUMNIGHAM CUNHA
ninções, entrara em nosso pni-tn, espaço diminuto de 120 minutos
Guimarães;
Alencar,
109.
Difusora da Prefeitura amanhã. É evidente que .ó
7" dia. ns 11 hnras na Candelária,
ntd o dia 15 de dezembro próxi- sucedem-se os motivos de aleMayrink «Vesga
inundo não poderá resistir .ío
JOSÉ RODRIGUES .1. RO-\
mn, um navio inglês, com um gria e de deslumbramento, uma
DOS
horas:
JORNAL
As
18
abalo desses choques, nem ao
18,00 studio com Urbano Lócs
DR1GUES, ns 8 hnras, na igreja
—
carregamento de 8.000 volumes vez que imagens felizes, bailados,
PROFESSORES
enNoticias
c
resultado dessas experiências.
Òrqúpstrai Pascacio. 18,30 — Ciro
de Sãn Jnsé.
de castanhas, um oulro cundu- apoteoses c críticas são bem criamusical, Antes, muito,
dos e magnificarnente defendidos
MARIA MEBCEDES COSTA
Monteiro — 18.45 — Turf — Xc- mehlárlos Suplemento
que ns ódios c
Os comissários de menores, efe—
zindo bacalhau do Canadá.
Shumann
As
Sinfonia
n.
1
de
as fúrias humanos cheguem
pelo elenco inconfundível do JoSo
rem e De Morais — 10,00 — Ode,tlvos e voluntários, os funciona- PEREIRA TEFÉ, 7° dia, às 11 hoA
Terra
e
o
Homem
1S.45
horas:
Caetano, à cuja frente se enconao esperado climax, ter-se-á
le Amaral 0 Fernando Barreto —
rios do Juizo de Menores, ami- ras na igreja dn Carmo.
em In- desfeito o arcaboiço do planeiram as figuras de Beatriz CosOLGA SOUZA SAMPAIO, —
19,25 — Chute musical com La- As 19 —horas: Conversando
gos e admiradores do dr. Saul de
PrograAs
19,30
horas:
la e acabada a história da
ta e Oscarito. Um quadro porém
inãrtini" Rabo — 10,30 — sports glís
Gusmão,
Menores
Dis10
horas, nn igreja de S. José.
de
do
às
juiz
—
Orquestro
As
20
horas:
merece um especial destaque» pela
Tarra...
com Oduvaldo Cozzi e Galho dc mn de
trito Federal, cujo
aniversário
— As 21 hnSerá, êsse, justo castigo ao
de
interpretação
felicidade
e
.— HORA DO BRASIL
IJrtiga
com
A.
Conselheiro
natalicio transcorre amanhã, manJORNAL DA PREFEITURA
desvário cnm quo andamos
montagem. Iteferimo-nos ao "co20,00 — Hora dn Brasil —. 21, ás ras: Noticiário
dám celebrar, nesse dia, uma misadministrativo — desdizendo a palavra dc JeLirroa colegliil
midiis de
Portugal" onde
s5o ESTER NA1BEUC1ER E MARIA 22 studin com Suza Filho, 21,00
são em ação de graças, às 11,30
— Mareei c seus Cancioneiros — Curiosidades estatísticas da Ter- sus, que mandou nos amasseapresentados, a fartura e a. origiAUGUSTA COSTA NA A.B.I.
Igreja dc S. Francisco
horas,
na
acadêmico» —
e
mos a todos, como a irmãos
No próximo dia 5 de Dezembro, 21,30 — Lenila Bruno, Fernando r.i Carioca.
dc Paula (Largo de S. FrancisSob os auspícios da Associação nalidade da culinária lusa, qua— Grande
Suplemento
musical:
R.
do
Oarldor, 198
e
nasde
dro
aliás
defendido
Oscar
Guaverdadeiros
amigos
ó
explenno
Sulão
horas,
ás 21
que
Barreto, Odeie Amaral o Orquosco).
dos Docentes dá Faculdade NacioGiacomo
cença... Com a velocidade do
didamente por Beatriz, Anuindo nãbárlno ria Associação Brasileira li-;, — 22.000 Comentário de Gil- Programa dedicado a
nal dc Medicina, terá inicio, ria
— Teatro Puccihi pela passagem dn aniver- I raio, as armas do futuro, abarcalizar-se-á o con- sou Amado — 22,05
Nascimento e Girls, "constituiuSanta Casa, amanhã, um curso do-se um dos mais deliciosos mo- de Imprensa
PASSAGEIROS DO "CRUter-se-áo sóbre a Terra e, das
corto de canto c piano a cargo do Flaníour com "Luzes de amor" «árin rie falecimento do grande
clidc
universitária
de extensão
Bohcme,
da
trechos
compositor:
ZEIRO DO SUL"
NaiEster
—
interessante
revista
dc
cinzas
tudo,
não
esda
o
de.
talvez
mentos
Maria Augusta .Costa
23,00 Bidc Bcrlict Junior
nica cirúrgica para médicos e cs- Luiz Peixoto e Freire Junior".
Turandol. | cape, sequer, a memória do
Buttérffy,
Madame
Passageiros embarcados no Rio,
respectivamente. Esse reci- bliotec.i do Ar.
berger,
docentes
dos
tudantes r cargo
Fanciulla dei West com ns mais
em aviões da "Cruzeiro do Sull":
COLLOMB.
IDEALIZOU
A tal faz parte da série rie valores Rádio Clwbe do Brasil
que fomos e a lembrança do
livres Pedro Moura. Fernando MONTAGEM LA "ALVORADA novos promovida
todns ns
celebres cantores dir
PARA RECIFE: — FAiclidr.s AlDepartamendeveríamos
ser...
pelo
que
c
_
A Secretaria Geral de Finanças,
i;i,0i)
VAMOS OUVIR ESTA tempos: Caruso, Farrar, Gin-i CigPaulino, Augusto Paüíinó Filho
ves Diniz, Iracema Rey de Faria,
to Cultural da A.B.I. e está desDO AMOR"
de seu Serviço de
o nn, Gigli. Schcrldan o Merli.
intermédio
Lemos
d0,
c/
Gloria
B«rilo
NevtM
VALSA
por
Osvaldo de Araújo. A inscrição
,,
,
nos
nossos
Nelson
Newton
de
Faria,
Evangc
Interesse
IjlilllpVJ'Vl-l-11
.iVHimi
IIÇ
1 íUlil|
O conhecido senógrafo e artista portando
j
— HORA
—
aos
na
aberta
comunicando
esta
19,25
Reis
Manoel
Expediente,
cursn
acha-se
o
c
duvalor
das
Helena
lina Silva Medeiros,
para
Gostai
de fina sensibilidade H. Collomb, meios artísticos pelo
NOTICIÁRIO
verbas
daquele
de
encarregados
Reitoria da Universidade dn Bra- convidado pela Empresa Paschoal as concertistas, ambas dotadas rie QUÊ VIVEMOS — 19,30 — MARSoares
Ema
Nndyr
de
Avelar,
Maz—
FAsil, 0 programa e hora encon- Segreto para dirigir a montagem íliia sensibilidade e vocação ar- GUA DA GUERRA — 19,45
zuco, Maria Honnrina Vieira Rc- órgão municipal do que deverão
A PR-D5 Rádio Difusora da
tram-se na quarta enfermaria dn deslumbrante e maravilhosa da tístien. 03 convites poderito ser MIL1A BORGES — 20.00 — HO- Prefeitura do Distrito Federal IrPaulo Blanchc, Manoel de apresentar, nmnnhã, improrrogagucirn,
'k
— 21,00 — JORSi Nõcáes, Luiz Clemontiuo
Santa Casa.
FAZEM ANOS HOJE
radiará hoje, ás 21 horas, um prode yelmènte nté às 12 horas, os car*
do obtidos na secreturia ria Casa dos RA DO BRASIL
opcrela "Alvorada
famosa
ÜILERMAXO grama dedicado a Giacomo Puc¦
NAI, — 21,10 —
¦
Olivcria. Eugênio Waldcmnr .Mar- tões de ponto
Amor", de Otávio Rangel, quo Jornalistas.
no funcionalismo
SENHORES:
do
aniversário
clnl pela possacem
brevemente irá à cena no teatro
Fernando dc Souza Dantas, mi- tinsen, Roosevelt Omena de Oli- com o freqüência do mês de nocomposlveira, José
de falecimento do grande
Inojosa ck» Andrade, vembro devidamente
Carlos Gomes, aceitou o convite
nistro Plcnipotenciário.
encerrada,,
tor italiano, constando de trechos
Santos, Jafferson
tendo já preparado os "croquis"
Lauro Neiva, Belizario Pena, Ar- Luiz flonzaga
rápidase
afim
de
prneesse
que
BUTda BOHEME. MADAMI"
da admirável obra de cenografia
tur Abreu de Lima, Rcnnto Leite Carlos dc Souza, Glcmenlino SiaTERFLY, TURANDOT, PAN. do Nascimento, cel. Innde Carvn- re« Doria, Carlos Cyrillo Castcx, mcnle o pagamento de vcnchncnque está sendo executada por Os- SflflraiBJiKSHifaiBJSaJHM^
CIULLA DEL WEST com os mais lho Tupcr, Rosalvo Goincs Réssur- Maria Amelia Pontes Vieira, Huni- tos dc dezembro próximo.
A prova escrita para as bolsas car Lopes, Lazary, Raul de Castro
celebres cantores de todos os tem- rcição, José Arnaldo, Rui de Al- berto Mario Biangolino, Ignez de
êle
e
próprio.
d? estudos do Quarto Programa
Caruso, Farrar, Gina Clgnn, meida Lopes, nosso confrade,
ronlea Vieira, Aarão Rcncli
da
delicada
pes:
Os
papeis
principais
de Treino de
Intor-Americano
GírII. Scherdian e Merll.
Alberto Lessa Bnstns, Albcrt
serão defendidos
pela
"broadeast"
SENIipRAS:
Aviação, será realizada nns dias opereta
externo
Mais um
va, Armando de Oliveira Remarsoprano Tereza Rogia
Iza Ferreira Chaves, esposa do des,
1 e 2 de dezembro, ás 9 horas, aplaudidos
anuncia a PRA-2 para hojp, às 21
Jayme Fernando Marques de
tenor Pedro Celestino.
Cincinalo
Ferreira
Chaves
sr.
na Faculdade Nacional dc Filoso- e o
"PALMATÓRIA
rio
oonlioras com a transmissão
de
Oliveira, Geraldo Samarlius
PROCOPIO EM
Gloria
Mnisonette,
esMaria
da
No dia 4 do próximo mês de
fia da Universidade dn Brasil, à
r»»rto
Brada Ornucstra Sinfônica
Araújo Martins.
DO MUNDO"
Homero
coronel
Máisonétdo
posa
Avenida Aparlcio Borges, 40, 4."
no
Munisllelra que sc realizará
— Antonio dezembro, às 17,30, no nuditório
PARA MACEIÓ':
Foi ontem exibida no Serrador
cipr.l sob n regência do maestro te.
andar. Todos os candidatos que em 2 sessões, a terceira peça da
Gonçalves de Oliveira, Celina Gon- dn Ministério da Educação, a conHMaaHaCMrRSSi.y.y.¦¦: ¦¦;¦ ^ ,.
>.-?í9^KMMrXy.-1íVtWMOÊnKeBSÊ3BÊW^mffim
Maria de Lourdes Ccsar e Silva,
dos Servidoentregaram seus requerimentos na temporada dc
Eurrcn Szenkar.
Procópio-Norma,
calvos de Oliveira, Luicia Gnnçal- vite da Associaçãn
A Discoteca Pública do Distrito Carolina Burle Schmidt, esposa vc6 de Oliveira, Livia Gonçalves res Civis do Brasil, por ltcrméEmbaixada Americana antes de 18 "Palmatória do Mundo", de R.
Federal acaba de receber dos Es- do sr. Roberto Schmidt.
de novembro deverão comparecer Magalhães Jr. e Batista Jr. As
do Oliveira, José do Castro Azevc- dio do sou Departamento LilcEmilia Menezes Valadão, esposa do, Paulo Pinienlel
tndos Unidos cerca de 100 discos,
rário, o professor Abgar Renault,
a esta prnva, de grande impor- duas sessões realizadas estiveram
Belo.
rio 16 noléesdas, contendo prava- do sr. Silvio Valadão.
— Rnphnel pronunciará uma confcrSnc-ia sôtànrin para a seleção dos vence- repletas,
PARA
SAO
PAULO:
muilo
sendo a peça
"A
aaaaaWÍÉL :* lílft; QgSBsISKSHãS ções: de música sinfônica, com ns
SENHORITAS:
dores.
Porto, Maria dc Lourdes Caggin- bre
poesia dc Rabindranaih
aplaudida e digna do elogios a
Vanuze Palmeira, Djnmirn Silva
oroimstras de Clevelanrt, Filadélfia
Tagore".
Jobin,
Arnaldo
Procóno
Jorge
Batalhn,
de
Interpretação
grande
Pachec.
Cravo,
Mnrin
Aparecida
e
opera,
com
artistas
Chicago; de
Hoje, em
pio e Norma Geral". . "Palmatódo Metropolitan Opera House: e Maria de Jesus, filha do coronel
2 sessões, novamente
com
as mais afamadas orquestras Arnaldo Saldanha, Maria de Azeria do Mundo", será encerrada, rea
do gênero. Estes discos tôm era- vedo Sandanha, Diva de Cerquei»
das
MoVesperal
lizando-se uma
vado em português, comentários ra e Silva.
ças, amanha, às 16 horas a preços
Faz anos hoje o sr. Polidorio
iYrtistlcos musicp.ls de grande utlA Caixa dc Amortização ,'co.niUr reduzidos e à noite em 2 sessões.
lidade para os amantes da boa de Souza França, funcionário da
nica que hoje 29. serão substiNO
TEATRO
VESPERAL
música,
Secretaria Geral do Ministério da
Inícios, pelas respectivas ObrigaRECREIO
Guerra.
dos
sua
Grande
cões de Guerra, os recibos
Richiardi Junior e
¦ . . * ?• jí aatraT:-^ WBuMtiVBtNSUÊmmXí
»•>:¦¦.*'¦.-.-.•.¦¦¦¦— "¦¦-*P2L¦:¦¦..--.:•• '-¦¦¦¦¦<''y'-:-y.m
.¦..'-¦ . &&.''¦"-'¦ ¦ ¦.•¦¦:¦.:-:i•
:¦
.
¦
:
¦
'
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MARILIA BATISTA — Trans-^
d
e
*
:
•
Revistas
»i Xy> íaP*ftíi:'::* -^mmmOBmSnm
:¦'.<:Imposto
contribuintes
do
Sa!-:-x-'-'-:< ¦ :»'-.<v^,*-"''",xJ
Companhia do Mágicas e
hoje, o aniversário natal!corre,
—
às
Calei fleante
Renda
pagamento relativo darão, amanhã, em vi ipèral,
AUST1N E O COPACAcio da garota Marilia Batista, fiàs Obrigações dc Guerra: quc 16 horas, a preços " reduzidos, a os— Inicialmente Claude.
OJIOI
ioi
RANA
Silva
Ar»Albino
lha
do
casal
CL.4rDE apenas dirigia a sua orliitcgralizaram suas quotas nns petacular revista Cavalgada MáAustin
cy Batista da Silva.
SBúP''¦vtfàk % :.:: .'.'.IcUflaN aSK
dias í." a 15 de abril de 1944 gica" cm que ò ilusionista apre- iSaa^»Ma9s^ _y
^^"
'
Era o regente da. uni dot
aludestacada
À
aniversariante,
qucslra.
\^--M-\.'-r:.mSBmmmm
..¦¦;,:¦¦¦ ?ft?« »lí ". 'TaaaJjBMlBLIJJ-Bül
trabalhos dc ÍHhHe^s^Pís?-.^^¦*
(Exercício de 1914). A substitui- sentará incríveis
ttfi»u»fbaaaUÍ**^CO»
Sempre
conjuntos
cnpacabancnses.
na do curso Santa Rosa de Lima.
"W
^
Waa^Ma^^
OTaTOP'^*' • ; \ -'
ção será feita nos Guicbes do prèstidigitnção.
de. grande evidénserão prestadas inúmeras manifoi n/it musicisla
MULTAS
Na revista que. hoje. será le"music.
lianco Francês c Italiano, em lihall". Náo havia
cia naquele
Eslncionnr cm locnl não pcrinl- festações por parte dc seus genitoí|itidaç5o, à rua da Alfândega, lli vada à cana, às 20 e 22 horas, parmúsica nova, brasileira ou americana,
tidos:
4023, 703S, 17135, 20093, res, parentes e amiguinlios.
térreo, do 11 c nici.-i às 15 horas. llcipam, também, a graciosa DoriFesteja hoje o seu natalicio a
quc êle náo incluísse imediatamente
2175S. 22G45, 21078, 31947, 35225,
ta Lloirt, o excêntrico Carsi, e
Jesus
no scu repertório. Náo havia quem
O. 2324: Desobediência ao sinal: senhoritn Maria Flor dc
elementos da
outros destacados
não gostasse da. distrair-se ao som da
11902, 10074, Soares, filha da viuva Ccciiia Soa2576Í 8118, 92221.
Coinoanhla.
orquestra de Claude Anslin, a famosa
18412, 20270, 30298, 33704, "33922. res.
HOJE "VILA RICA" NO GLORIA,
"colorcd" do
A aniversariante, quc por seus
orquestra
posto dois.
31358, B3327, onibiis 83. 530; InPOR JAIME COSTA
dc
figura
tornou-se
Um dia aparc.ee o regente no palco,
terrnmner o trânsito: ônibus, 87(i; predicados
círculo
de
suas
largo
no
destaque
"Vila Rica" é um trabalho rio
O movimento da distribuição
fazendo um papel dificil. interpretouPEDRO VARGAS ESTEVE EM QVITAXDl.\ll% ¦— Há muito tempo Meio.fio c bonde: CI). 79.137: amizades, eslá sendo rnuilo cumdo músicas populares de. Tio Som.
210.70;
dc ¦ementes nela 7." Secção Téc- r.inior valor, literário e artístico, a população de. Pfitrápolis vinha reclamando dos dirigentes de Qui- Conlra mão de direção
Foi uma grande vitória dc Slttkur,
nica (Sementes c Adubos! da Di- ode R. Magalhães Junior escre- landinlut, nina audição de Pedro Vargas, o'famoso cantor uzlcr.a Excesso de fumàçá: ônibus, 139, primeiilaria. hoje a data natàlicla
Transcorro
"wccl;-cnd" Pedro Vargas foi apre- .'199, 431, 440, 511, 502, 009; Vnsem dúvida, lavar Claude Austin à
vlsSo de Fomento dn Produção vou espccialmeiile para Jaime
que ora nos visita. No último
da exma. snrn. Isa Ferreira Chacena, como astro. Daí em diante cie.
Vpgelal, durante <> mês dc outu- Costa e seus companheiros. Tem sentado <io público serrano, inaugunindo o programa de. reaberta- sar óleo na via pública: Ç. 4018;
FerreiSisinali
sr.
ves, esposa dn
cada vez mais se. vem firmando no
liro filtimo, foi de 328 quilos, ten- emoção, eòihicidiidc, beleza, arte ru do "grill-room" do hotel, onde sa. deverá realizar a próxima Falta dp transferencia rie local: ra Chaves, diretor do deparlarnenconceito dos quc. freqüentam aquele
dn sido atendidos 378 pequenos (. todos ns demais requisitos para temporada de fim dc ano, bani como ir festa da. Momo. O cantor 1724, 4023, 78S5, 8837, 23208, 27039, In de administração do Minisiéteatral,
"o nos- 27817, 28897, 29173, 29812, 30015,
balneário. E' nm excelente inlérprct--,.
lavradores, na maioria da zona a vitôi-ia rio um cartaz
de
mesmo,
apelidado
isso
e,
rio da Justiça.
por
a vi- dc maior número dc funs,
um ótimo artista. Possue. todas ns
iin-al tio Distrito Federal e tio principalmente quando tem como so uhiigo", teve unia carinhosa recejiçáó, ficando o "grill" rompia- 31094, 33898. 40730; I.A.P.E.T,
E.C. C. 7355; Fila dupla: ônibus
ver os seus papeis, artistas
indispensáveis a um arlisqualidades
Estado ,1o Rio.
lotado e, ainda com pessoas da. pé, am virtude da Haver
titmeníe
"shoiv". Os seus últimos Ira-,
Cosia
Jaime
Cia.
a
2799;
ós possuo
ta de palco, a nm elemento da.
EDUARDO foi o nome escolhido
lotação. Padro Vargas ao surgir np palco foi 233: Não apresentar lic.nça: 12(102;
a
sua
excedida
sido
"performance".
rosponsabia
lem
Costa
9225.
Jaime
Claude. Austin cm
balhos têm revelado a sua
para o menino há dias nascido,
— 6 padre Fer- saudado por uma onda de aplausos e da palmas. Iniciou o scu pro- Falta de freios: C.
(',. filho do casal Eduardo Mcirellcs
lidade principal
mais de uma oportunidade, tomou parle em espetáculos c raauditório, o que ainda Fnltn ou deficiência dc selas:
do
números
interpretando
mais
preferidos
dará
lhe
tirania
tipo
que
21 Hi, o sua esposa sra. Zilda Mcirellcs.
reir-uüihi
12770; Diversas infrações:
vistas do Copacabana, sempre como .intérprete da música poO programa rie atividades sociais um triunfo na sua carreira, ta o mais aumentou a alegria e a satisfação dos presentes. Fazia tampo 0179. 8741. 9221.
23392,
19049,
rom expreipular de Tio Sam. Canta com emoção, com arte, "blues"
e culturais na Associação Brasilei- reitio esplêndido que o artista Hio que Quitandinha não vivia momentos de tanto emoção artística. 23000, 25797. 34390, C. 1008, 2321.
e os
são artística os mais sentimentais e românticos
ra de Imprensa para esta semana soube dar. Estreiam em "Vila R - Ós quc ainda pudessem lar qualquer dúvida a respeito da populit- 2930, 7488, 7028, 8385. 13518, 14052,
PORTUGUÊS
"swings", bem como os últimos
C. GINÁSTICO
mais inquietos e buliçosos
é a seguinte: Quarta-feira, dia 29, ea'\ Alma Flora, encantadora ti- lidade da Padro Vargas, teriam ficado planamente convencidos de
—
sen
ao
Hoje, cm proseguimento
4909,
Bicicleta
145.
silcessos dc llarlem. A sna voz provavelmente, não sc adaptaás 17 horas, reunião da Sociedade gurà da nossa comédia, quc fará quanto é estimado, entre nós, o grande "broadeastcr" mexicano, Fúnebre:
10339, ônibus, 1G2, 300, 015„712, programa social, noite cinematono
ria a outro gênero de música, tal a identidade qne. apresenta
'
1
femiartística
Crimlnologia,
reunião
Brasileira
atraente
de
e
maior
i
tão
significativa
papel
se presenciassem
"asi Emcrenciana,
gráfica..
'nino;
795, 828.
com os ritmos americanos. Isso faz de Claude Anslin um
Conselho: e ás 21 horas, no AudiMario Salábcrry sc cucar- impressão dos espectadores era de que ali estava reunida, no esritmos.
especialista
dos
E'
um
"grill"
excepcional.
mais
tro"
ainda
vério, festa do Centro Paulista; regará de um trabalho dc grande
ver,
hortênsias,
cidade
das
a
para
do hotel, toda
paço do
Dedicou-se a vida inteira an estudo da música, de. um modo
dia 30. ás 17 horas, audição da relevo; João Bôa Vista, Léo Nas- ouvir e aplaudir o maior cantor do México. E, realmente, se era
Sra. Wanda de Souza', no Auclltó- cimento. Esses, juntamente com impossível que um espaço como o de um "music hall" pudesse
geral, afim de ilustrar e aperfeiçoar a sua batuta de:regente.
r!o e As 17,30 horas, no Conselho,
Mas não deixou fugir, o que seria imperdoável, a sua grande
Norma de An•eunlão da Sociedade Amigos de os demais, comoMaia, Rafael Al- conter tódn uma população, não o seria, todavia, pudesse encerrar
vocação para cantor, ao ponlo de atingir posições de grande
Ferreira
selecionada pelo gosto artístico, e,
dessa
rirade,
população,
uma
parcela
Ouro Preto; dia 1.° de Dezembro, meida, Grace Mocnia, Adolar, ta
evidência quer como maestro quer como intérprete, físse o
de que
o
todo
com
vantagem,
dc
apresentar,
capuz
mesmo,
isso
ás 17 horas, no Auditório, soleni- rão de "Vila Rica" o cartaz que por
Claude Austin do Copacabana, ante-ontem apresentado aos
com
Patrópolis,
camada
social
da.
«*»
pareceu
alia
mais
A
dade da Le~iào Brasileira rie Assis- dominará a Cineláhdla de hoje fazia parla.
do "golden-room" no programa musical das
E
dali
Vargas.
freqüentadores
da
Pedro
exibição
única
à
assistir
lio
tel
uo
para
têncla; dia 2, ás 10 horas, no cm diante.
no
ao lado de Bibi Miranda. O público qua já o
recebido
segundas-feiras,
será
horas,
tampo21
das
haver
o
cantor
Amanhã,
grandes
pelas
satisfeita,
quinta-feira,
por
saiu
plenamente
Auditório, audição de piano das
representações
.\s
outros
sucessos não teve nada a fazer senão nplnuda
conhece
primeiras
impecável
a
sempre,
magnífica
como
pe.rforiniincumprindo,
Joaquim
Gabinete Português de Leitura o acadêmico Doutor
aUmas da Sra. Lia Sampaio Via- dessa peça serão às 20 e às 22 ho- nidas
magnífica exibição dc filio gosto artísticodae
muito,
dt-lo
am
uo
pela
atenção
grande
cm
ia. Cantou
Qiiiliindinlia, portanto,
na e, ás 17.30 horas, no Conselho ':,S'
musical qua proporcionou a quantos ali se encontravam, RriLeilão, cm sessão presidida pelo Senhor Embaixador Martinho
-de
em Patrópolis ou estão hospedadas uo maior
moram
doi
sejo
Nacional
qua
"show" musical as equipes
NO
Instituto
do
NOVA
palestras
HOJE. PECA
lharnm, também, nesse delicado
hotel do mundo, o nosso amigo Pedro Varags, exemplo da cavaNobre de Mato.
Ciências Po!itlc:is; dia 5, ;s 20.JU
SERRADOR
do "cast" Copacabana usa. 'c
orgulho
da.
c
violinistas,
dc
ao
pianistas
final
horas na Diretoria, reunião do
apresentam ho- Iheirismn a distinção pessoal. Muilo cumprimentada,
cumprimentado pelo
será
Leitão,
Procnpio-Nonnn
Doutor
Joaquim
que
Garrin,
O
vem realizando uma lemali
de
Tsaurinhq
a
sambista
diante
quc
comovido
o cantor mexicano sentiu-se.
Instituto de Cegos; ás 21 horas, no
no Serrador, às 20 e 22 lioras sua apresentação,
das mais interessantes.
da admiração de una iam sido
saudará os portugueses do Brasil.
simpatia
porada
dc
c
Rebordáo,
Ilcrcutano
demonstrarão
escritor
tanta
temporada'.
Auditório, audição da cantora Ma-|je
ria
u seu novo cartaz
MARI ARTE
Palma- alvo onda quer quc sc encontre nesta grande, c querido Brasil. A
ria Augusta Costa e da pianista ES- !•• a cngrnçadissima peça
A entrada c franca. Traje dc passeio.
história de Quitandinha guindará, em suas páginas, mais esse
dc I!
f.ie. N.-.íberser; dia 6. ás 17.30 hooriginal
Mundo",
dn
tórin
notável acontecimento social e artístico.
ras, sessão cinematográfica p?.ra os Magalhães Junior e Batista Jurocios.
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HOMENAGENS

SRA. JULES BLONDEL - No
próximo dia 1\ realizar-se-á, na
A. B. I., um almoço em homenagem a cmbnixati-iz Julcs Blonriel,
que está dc partida pnra a sua pátria, promovido por senhoras çln
nossa sociedade c da colônia francosa domiciliada nesta capital.
Listns.de adesões na secretaria
daxA. B. li
y
PROFESSOR JOAQUIM MOTTA
— Hoje, ás 11 horas no Pavilhão
São Miguel, da Sanla Casa da Miserieórdia, sede (In Sociedade Brasileira de Dermatologia, será preslada uma homenagem ao professor
Joaquim Mottn, antigo presidente
daquela nssociação cientifica, sendo inaugurado . o scu retrato na
ex-presidentes. Em
galeria dos
nome dos dermatologistns, falará,
o dr. Perilo Peixoto e, em nome
dn S. B. D. o sen ntunl presidente
professor Rnmos dn Silva.
JOSCELYN SANTOS — Amigos
colegas e admiradores do jornalista Juceiyn
Snntns
fnr-lhe-ão
hoje, ás 17 horas, no 11" andar
da A. B. I., uma demonstração
de simpatia por motivo de seu 50"
vinte dos
aniversário nntcllcio,
quais no exercicio dajjrofissão.

Distribuição de carne.

COLAÇÃO
DE GRAU

m

JANTA RES

Construção do Grande
Auditório Getulio Vargas

EM BENEFÍCIO

MISSAS

Trazem artigos de Natal

COMEMORAÇÕES

I LlttEr^M'TOSSE
^lÉ^HEND^Siè

EM AÇÃO DE
GRAÇAS

Curso de clinica cirúrgica
para médicos e estudantes

MUSICA

J

ALVES

VIAJANTES

Ponto dos funcionários
/ da S. G. F.

ANIVERSÁRIOS

Bolsas de estudo de
Âviaçãcío

9

Serviço de Obrigações de
Guerra
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Serviço de Tráfego

Sementes distribuídas em
outubro
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NASCIMENTOS

A Semana da A.B.I.

CLUBES E FESTAS

SESSÃO NO GABINETE PORTUGUÊS DE LE1TURA, PARA RECEBER 0 DR. JOAQUIM LEITÃO
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Aspirantes classificados para WBMÊM. hmlàiit) ao Chefe do Governo o
Estágio de Instrução wmo a nomeação anle-projeto da lei que reestrutura a
.

sr.

...

A

A paz não pode ser assegurada
sesis a contribuição do comércio diz Lord Halifax

...

administração em Goiás

Por terem sido convoca.ios jja"r-'i li.i Carneiro
Valdir de Mstos
estáeio de Instrução pilo Com.i.iCHICAOO, 28 (11) — O cnilíai- spui'1) britânico o lucro de uma
Siíjuolva.
li»
Região Militar;
.N.-idor hrltanico nos Estados Uni- fração de centavos, Mormurou-se
,c'o da
(Conclusão da S,l pá*.) , A Secretaria do Estado —
1."
classificados nas Unidades foram
neclmsntci
de
Cavalaria
Dldo Interior, Justiça
dos, lord Halifax, declarou esta ciítati quc ;l América Latina agiu
ub.ii- visionário: — ítubem Mostá:Jsiro vo e
grande hnilgo na pessoa rie
, xo, os seguintes aspirantes n ofi- Poock
noite im Convcção anual «Ia Asso- com acerto procurando nos Estue Segurança Pública; das Finanças, da Educação
«âl da Reserva ce 2,'< cias-,-: '•'uclides- Etíslides de Sou-a - Edward Stetliiiius.
clação tios Haiitniciros. «me a paz dos Unidos mercadorias anteriorVelasco Rondou - Fa- Todavia, para os russos a re•."!, R.e8i",cnl0 de Infantaria;
não
ser realmente asse- mente fornecidas pela' Oní HetíiAcáclo dc Isouza Branco - Amiri listo da Cunha Oliveira - Ha- eleição do presidente Ronícvclt è Saúde; e da Economia Pública — serão criadas NELSON ROCKFELLEB VOL- 'juradapoderia
a mciins «|Ue a Orà Hre- nha, aconselhados fl assim agir
Bedrnn — Almar cia Silva Pi- milíon Fontoura — Hor ero Vina- Jjyniricn o prosseguimento da po- pelo diploma legal aludido,
Innliii e os Ks 1(1 doa Unidos con- pelo falo dc que a Grã Betrtnlin,
,..,
,,
av, entrar
„„,,..„. em
„,„ vigor
,,,.,. em
TA A WASHINGTON
menta — Altnir Eiteücoürt Gul- gre de Almeida — João Coelrio íiticii de amizade entre os Esta- / i0 ;„„„:.„ j„ inst
iiiiiiom a trabalhai- jiniios e
.
*\-l
t
sé acha
impedida
-peln Livro
1945
Macieira - Kêrcbán Pernambude
maráçs - Amüton Miro - Antodos unido, - „ ijniío „
orgaos
/"¦««
Oito
admimstraü
s.iviéiica l ??.
menos que fosse ntriliuiila a «lu- Branco «Ie exportar qualquer couA
renúncia
de
nio Çardo-o Neves - Antônio cano 3*;'.crr,-i Corrêa — Leoni di "«o lmporUintn quem
Cordell
riucm cstA
Hull vida consideração As forças eco- s:i quc contenha materiais incluiesti" 1li ter.- vos
voe mantidos
m-)*¦)*•/¦"#•».<? com
r>nm suas
r.,.~~
„.<..._•_
.•
-..
atuais
organizações
Earnos Caiado - Luiz Lebre Pe- I"» tia Secretaria dé Estado
José Souto dc Lima Faria —
e
iiiViliices c' liiuiiicciras
^
«los na lei de Empréstimo e arssria
lindo Rubens Smith Frota Avo
motivo
- reira das Neves — Manoel Augusatribuições e diretamente subordinados à
Depois -de aludir ao modo dc rçndnmento, ou a élcs scmclhanAugusto Pires Filho - Carlos Io de Godoy Bezerra — Mario COMENTÁRIOS DOS JORNAIS
HAVANA, aá (A. P.) _, b sr. pensar de algumas pessoas tanto tes".
LONDRINOS
Interventoria Federal
Newton Pinto- Chaulb Manoel Gonzaga C-tla - Man,; Moreira
Nelson Rockefc-Ilcr, coordenador nos Estudos Unidos em relação á
Joaquim - Cláudio" Caatanhei-a Elitista
~ m«**° de
n°Vtmhr°
dos
N"
~ fe Kbffo de „
As.uiitos Intcr-Americnnos. -.'ividhaYKcste t xltrri lud hrddl FORAM REDUZIDOS AS EXPORAlh^dc
Brandão - CÍov ce
e
AssisténAtaeW- c
#"¦»¦dPXSd
ÍA)
SS âM^IP" C«£M«Á>
cancelou
_
a ultimo etapa de sua Grã HòliViiha, eomo neste pa|s em
ci«
CooWemUvisino,
no
,h0
Paixão - Custódio Israel
Departaoaiíisr
**?&*&*
Freire
Klde
TAÇ6ES BRITÂNICAS
.enuncia dc BStóí
de AI"
^ i É„?nV"^d°n SSB
¦,leP«ven-01:
- Pi,u1''
Unidos, disse
excursão
*',"
lnon,°
dos
Scl'vií!,s
Paulo vi»or
meida Luz — Danilo Freire IXiaiAI ?"eir!1
'ndtislriais
Vítor da
pelos paises anlilhanos, relação aos Estados
queira ~*
c
da
Costa
cr ia"||a
ri a rie E^^
* tlevcndo regressar
''T
W$.£í ° ^P-"1?™1*to rio Serviços de Administração.
o embaixador: '"Ouço ps nniorite — Eduardo Imbassahy Filho MorlJÍ''»,» ***- Polidoro Senra
amanhã
Srara Filho s,
mesmo
mÍÍi Cü' B°r, ln,e™é»li»
Con n Z»
Em seguida, o sr. Halifax disse
P,Vbl
canos falarem «lo Império UriFusd Cosac - Geraldo Rocha ,7., Rí"uI Sin"0i"Jen
Além das 4 Secretarias «le Es- a Washington.
ümoníéh e;iRa.li
e Raimundo £K'" stc,°t? „," ""TiacH"
íc ?*nlçn tr^ZAln^ct
" <"<"
tánico coniii uni conjunto «le for- quc a maneira de tratar dc tais
""^
*$$>
^.TAtt™
Pa'vn»
Mota - Heldio
^
""^
a
*<CM
He.dio Xavier
Xaviéi^LonT
Nos
circulos diplomáticos admi.
Lcn- Ce*
Co- Vi'a5n
-....-_
,.^
çns hriitns que vlvcnda expio- histórias era apurar os fatos, que
sar — Hélio Quaresma tie Moura
Regimento Andrade Neves: — O "Yorkchirc" dl/ que a -sao- -n.„h.r ao «&T»^Í
ração, c que apenas existem pura muitas vezes revelavam o erro.
-- Henrique Nastrl *"¦¦«¦¦ «¦¦•""i i.itivua uu
.,
"foi
IflJCinJ,
rCÍJl
|'iiiuiiniii
t'- ^-^^^^
,
^Sfeffi|
Jarbas
Borges tle Freitas Filho - lha tle Stettinius
uma deci- com uma., completa
v"° T'
ns lu"
$
conduzir para a ura
«»* L'»»<n"-ir
Referiu-se no comércio exterior,
ilcla " "do 'decre-|.or„ iln
Grã ijeianna
lictàiiha o
rio srmlacão
srmtiieâo
rin clief,.
.u nn,i-r
nn,i.„ .Un
...„. lor.,,.,-"^
,^.,J1 ,.".¦¦«"
...... J.S
rom ,a
do
Aiiacleto Porto - Jaime Mstos tíe JoSo
V-"'"""
gggS «lo
Jorge dn Silva Gonçalves
— são auspiciosa" c o "Londnn Dal- motivos, au.f-nroje.oexposição
ftdcse
Oliveira Santo3 — Joãpr) ch OM- uorse
"Stettll»í" dizendo que a Lei de EmprésliÍSff/ÃSiSdá®
rS^SSgg
"dó*
l.v" assim se expressa:'
$&*$>!
-Gonçalves
'
'"-"'»*
-¦'
....
''M'.uinmeiuo
ne
[vsral
gf
ffe|-|
Ramos
to-lei
José
(|e tocar.
que dispõe sóhre a nova niinistrãtiVos; iio Palácio
veira Souza — José Antônio MarG.i tatlo, em Washington, com a rc- l-'V""n»eoniemla Lsa discrição nao mo e Arrendamento permitiu tjue
Adalberto
'
dc Matos — nlus çnmó administrador ria Lei organuatfaii tia administração pú- víriíò
o fato de que de a Grã Bretanha aplicasse grande
ques.'— José Celbcclc ?Miró •- Josc Herey Sorges
nuncia do sr. Cordell Hull.
Vilela de Andrade •- (Io Empréstimos e Arrendamehtos blica estadual.
nenhuma parte do império ou du porcentagem da força produtora
"
mostrou-se
capaz
Ficarão
mantidos,
cm
siicsder
segundo
dn
a
o
Mota
t.onumirimii!
Albu
Segundo,n diploma legal a ser
britânica tira o Te- n.i fabricação de materiais de
— José Itevelles
Ferrpira
FefrPiraU-^nT/n^,^"
^^^g>hlo
— Carlos Fleury Loite - Cordell Hull no cargo dé Secreta- baixado,
nuerque
crlnr-sc-Ao, diretamente tbcrelo-lei a ser baixado, com as
nho - Lui-< Henrique SteelOãstríguerra. Em consequíncia, as exlio
Francisco
FiEstado".
".licfe
rie
aluais
organizações
c
Morgado
atribuições,
Lopes
Sarai~ Man°o1 Magno Mendes
subordinados' áo
do ptxlcr
porlaçõcs britânicas foram redu— GerarTíb Guimarães — Heva
da
diretamente
Jl?
e
subordinadas
ao
executivo, pura o
"UM ACONTECIMENTO
Silva — Mario Carvalho de OU- lio Campos da
zidns a cerca de 30% do volume
execução dos
DE IM- serviços administrativos
chefe tio poder executivo, a ProBrito
veira - Nilo Dantas Pnlhares - Lourlval Loronzi Silva
dc 1988. A mesma lei permitiu
do EstaPOUTANCIA HISTÓRICA.'' i
—
curadoria
Especial
ao
GoMilton
de
junto
(|o, 4 Secretarias — „ do Interior.
Valdir Souza — Valfredo Vidra
«pie a Inglaterra combatesse sem
'"orço
- Moisés Zaltmcn Policial do
2S (A. P.) — O Justiça c Segurança Pública; n terno Federal a
Lcssa - Wilson Lemos Coelho Almeida
se jmportar cora as süns expor— Paulo sr. SANTIAGO,
Crestes Magdalena
Estado,
a
Diretoria
Regional
tlc
Cláudio Liaí*ii' suh-sccrctArio ria Eflzenrin: a
ria Educação e
t.Ui>l U afcGUNDO EXÉJl- t|o com o marechal Monlgo- taçoes.
1-.-.11 Civil,
L.<.ii&i-iiiu Técnico
v.iin, oii Conselho
ici-inio
«misteno rias
de Oliveira e Wilson Rohcirná.
nas Relações
iieiaçocs Exlc
Exte- Saúde; e a ri-i Economia Pública. Defesa
-r
¦'"rio Ministério
fn A,r«,..V*. f-í i
Prosseguindo disse
,„.,,» «>,.l„..^„o .. n -i • »»
Economia
assim
Finanças,
o
dc
DcCITO
e
B R I T Â ÍSl I C O *'H S?"?'
1"i0,'«. fli-sè quc a ..'enuncia do
3.» ReGirnento tle Infantaria: — _ Astor
A Secretaria d» Estado do InA\lf^^}°^tAVKXmJSeil^a
a,8l're8"« Bélgica". como n Lei permitira que
Lnrsen Santos — Fran- sr. Cordell
"uni lerior, Justiça
/jv ,T-"' K
tamento do Serviço Público,
que a Grã
parta
'
Hull
Afonso LeitSo da Carvalho Fi- cisco Antônio
consiítuiii
Segurança
e
PúTeixeira Campos — .luontechneplotle importância his- blica, conslitnir-se-á
Depart
artamtnto Estadual
rie Im- \*,°-'" V*»"*P»ÇMi corrcgpon* Nao resta dúvida de que os Rivtaiiha passasse sem as exporlho — Américo cio Prado Rebelo Mnno-1
dns 10 se'o
Rihelro-dc Mornos e Vai- lórica, nula vc/.
isa o Departamento
— Amilcar Gomes de
De»
«Ias
Mu- "lenle especial dnR.) —O doia vahos de teiierra eslão tações, sua terminação deixaria
prense,
ins- guinte* r-parliçôes
que foi «Mu
Azevedo — dir Lnra Silva.
Serviços:
c
o" pais
imediatamente dcv"a< c "ncuillliimeillc
nnliriaH-s ,.e n«i ly-ini-lnin-nln
I""5 vital
OC
(reiipr-l
Departamento „ener..i
ti'Umonto ric que sc serviu o pre- Gabinete rio Secr.-tário, Conselho tiicipalidadcs
í'ic««ilw.«.....
„„i'
Antônio Carlos Sigmnringa Seieisenhowcr
cala,
tomando as ••
medidas """'"*
do reinicio dessas ex
a pendente
— Arr-ldo Faria Lannes ~
para
— Alberto siriente Itnosevplt para a sua po- Penitenciário, Conselho Estadoal Estadual tlc Estatística.
"
Artilharia
de
Costa:
'
'
agora
a
Cf1?'
noite,
conferencianporlnções.
derrota final da Alemanha.
Atila Barreto Baltar — Aírton Ferra — Aldrovando de Aguiar lltica dc boa'vizinhança".
ric Trânsito,
O decreto-lei a ser scccltinadò
Departamento
dc
Declarou
Depois dc dizer que a Grã Bre<¦" ""' ¦'"
wo BI
ainda
sr. - Cláudio
lilHlIUM)
nilttia
Justiça e Procuradoria Geral do ainda esle mès, pelo interventor
Alves Bitencourt o Câmara — BrandSo Filho — Alvercio MoA conferência eslá se rea»
'Carmelo
tanlia queria exportar afim de
Barreto de Almeida — reira uomes — Arfio Derezovsky ¦*il,í*1 ''"e a designação do sr. Etl- Estado Chcfatura
federei entrará cm vigor a 1." de Stettinius discute os
tle
Polféi*
prolizando
muna casa aliando* poder receber as importações do
— Inezil Pennn Marinlio —
• Celso Bitencourt — Cid de Sá
JoSo 'vnid Stettinius para d cargo rlcl- Imprensa Oficio], Penitenciária th, janeiro dc 1ÍH5.
Biblemas com toda a
tencòui-t e Câmara — David Te- tlc Lima Acioli — José Antônio Jca»1" l',"1" ¦*'*• *•"¦• foi feita "em Estado,. Arquivo Público e S-rvinada, perto da fronteira ho* que carece c as matérias primas
vel Treiger — Erculès Joven La- Lopes — José Freire Machado
reconhecimento ric suns grandes ço de Administração
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pressão tida pclo titular da pasta miflp Romiilo da Cosia Nogueira Leonnrri, correspondeuh
— Aires
Na A. Ii. I,
do Plano ric Londres, pcli.y arAltair Luiz Pacheco
ra tillromnr como reforço — pa—
dc
GRAFIA
flcunião
II)
guerra
às
fit!(i
hoHEITOB DE PINHO - Será
giiiSiTá, na recente visita efe- e- investigadores da Policia Civil ria R.
quiletos hrnsijpirós:
Carneiro Maciel — Boris BuhhJósó'Tenttiaria aquel,, Fábrica, em compa- Cícero Gomes Ribeiro e Afonso Iroicrs com a 7.» Flolilhn rie Des- <'"li rie prontidão em Terrace. na diilo «In Silva, .lonnuim
inauguraria il 1." dr rie Membro, ias dc hoje, uo Pavilhão Sâo
ner — Dalcio t'.e Carvalho Ferreiric II'Diretor
uns
Cohimhia
águas
rins
—¦
Filipinas)
Britânica,
Miguel
sob
a
amea- íiicidii Matos. Adnibei-lo Szilni-.
nhia do
(S; Casa), sob y, preàs 17 horas, no Palace Hotel,
rio Engenharia c Itnririgues du Costa, ficando as- Uo.ic. ns forças nipónlcns
ra — Fausto de Freitas e Castro
empe- Çn rie mão flrmada tlc scus cam-i- Henrupie
outras autoridades.
sim constiliiido:"presidente;
len.col. Celso nhatlas
constando de numerosos tra- sirlcncia rio prof. Ramo.» «
K.
Níto — Idalberto ltabaiano dt>
Mihdlln
e M.-irtclo
luta no coivrior ric Or- radas descontentes.
Silva, com a seguinte ordem
CONFBRENCIARAM COM O CHE- Pedro Rosa.
Ilobcrto.
major nioc, iia cm
linlhos rio artista.
Oliveira — Jefferson Mnòhado rie
parle ocidental rin ilha
"O RIO DE .IANEIRO
do dia:
Valdemar
Noronha
Mcna
Barreto,
FE
DO
ESTADO
MAIOR
Góes Saare- — Murilo Carvalho
ATHAric I.cyle, tiveram o
snOrlando Girando — Paulo de
Confcrenciaram com
VfiS DA PINTURA" - N» AsPiméira parte: comunicações
o Gen capitão Marcos Fournicr c dr. bor ric um caiihoneioprimeiro
disparado
— 1. Prof. J. Mota: sifllldes
Maurício Cardoso, Chefe do F.! Moacir Ribeiro, juizes. O ComSales Guerra — Pedro Caldas dá
sociaçãn Cristã dc Moços.
pelas peças gínicas rios destroiers
-- Pedra Fo:itana Júnior
M. E., os Genetals Mario Ari Pi- promisso está marcado para o atacantes,
MARTA LOUTSCH - Gale- verrucosas. 2. Prof. F. E, RnÇdnha
quando a 7* Flotilba de—• Ronato de Faria Júnior —•
res e Pedro Cavalcanti, respecti- próximo dia 1 de dezembro.
ria Askanasy, Senador Dantas, belo o drs. H. Portugal e Hepois tle sc ter dirigido a todo vapor
FÉRIAS AOS AUDITORES
vãmente, Comte. ria 5.° R. M. c
Thales Carneiro Tomaz Alves e
làii Toxo: nodonidadé justa55 — l.\
O ministro presidente do Su- para o golfo tlc Onnoc, bombarLONDRES, 28 I.R) _ A emisPresidente da Comissão de ReValter dos, Santos Cabral.
JOSÉ' VENTURELLI - Ins- articular, reumatismo criSnico
Tribunal Militar assinou rieoii ns instalnções militares c os sora do Exército alemão divulgou «lguns setores dcssa frenlc mo*
premo
quisiçôcs.
e
-eri tema localizado. 3. Prof.
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inimigos.
esta noite
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Panjjra^a urídÍco.:
PRESIDÊNCIA CHURCHI1L APRfSENTOU ONTEM AO PARIAMENTO DA Mac Arthur prepara^e/para o as- SZ1™r ™ Tribunal dedoSegade
Ormoc
o
bolsão
"IIVRO
contra
Tribunal
salto
final
Júri
DA REPUBLICA
O.oretos na pasta da
Aeronáutica
O presidente da República assinou. ontem, na pasta da Aeronáutica, os seguintes decretos:
Promovendo, por antigüidade, a
l.n lenenlc aviador, os segundos
t.Micnlcs aviadores pjalma Furtado Lima — Celso Rezende Neves
Hugo de Miranda e Silva
liilo Krtz — Francisco Bachá
José Freire Parreiras Horta
Luiz Lopes Dorncles — Luiz Feipe Perdigão Medeiros-da Fonse*
i.r. Paulo
o...i~ \i___:„
Moreira «...
Burcn — João
Bezerr.i
nier — João Oilhcrme
—
José Martins Teixeira
.Menezes
— ismael da Mota Pais — Lúciano Guimrãcs de Sousa Leão —•
de Figueiredo —
Newton Neiva
Ângelo de Almeida Aguiar — Nascimento Nunes Leal Júnior — ArJoaquim
ntiimedes
Delgado
Olon Correia Neto — Francisco
Chaves Lamcirão — José de Oli-.cira Moura — Rui Barbosa de
Oliveira — Dagmnr de Mendonça
raiva — Geraldo Lnbartbe Lebem

BRANCO"

INGLATERRA MAIS ÜM

Revelações inéditas sobre o notável esforço de guerra do Reino Unido
nos cinco anos desta conflagr ação ¦— A luta contra o Japão
compensadas,
pelos
parte
LONDRES, 28 (B. N. S.l — O em
primeiro ministro britânico, se- 4.500.000 de toneladas construí
Jíh^WnsU^íinurehiii, «presen das nos estaleiros britânicos.
lo_ hoje _0 p»r„,ment0 m*\* um
A SITUAÇÃO FINANCEIRA
«Livro Branco" no
qual figuram
„-._-,_. dtdo. eiUe:dativos sobre a
Outro aspecto interessante rc
mobilização da mão de obra e o velado pelo Livru Branco é quc
do número de
com o aumento
M?«íJ*VH«0-ra.rrT
eeral __
do Reino ____i„.
raiutru
UE B_cn„ Sn_.
a... horas
_„..„¦ de
,1» trabalho
iVaVi,,'ll,'n
operados dâs
Unido.
e dos salários, a situação fini.nUm simples olhar jos
• ceira britânica tambem se niodili.
.,¦&¦ r«proau_iao.
documêãíõ
£S_Ído'síb
no u"**^*,«aos
. __ __„ -,„„,„-„.,„ „ _„„,i„ _n„*.-,„„i
representaram um'fator dcclsivj
na mudança do maré da guerra a
partir daqueles sombrios dias de
1940, quando o Império Britânico, _• coslai par» a parede, enfreotava todo o poderio da Alemanha. A lula desigual, no dccorrer _a
qUa) a Inglaterra era a
defensora dos direitos de todo o
mirado livre, havia de durar um
-ong0 _no> ,ntcs da agressão na_--i
arrastar à guerra contra o
-jl Rejcn a Rússia. 0s Estados Uni

Reajusíamento das aposentadorias e reformas

pe desfechado pelas maquinas du
PEARL HARBOR, 28 (U. P.)
destacado pelo coA atividade terrestre nas Filipinas porta-aviões ¦frota,
tendo anunciasofreu um alto Inesperado pnr mando da 3.»
Escrevi, e é oportuno reivindicar aqui como de minha lavra, o:
efeito de grandes temporais que do que o golpe a Ilha Lu-on deter"Considerada a moeda brasileira cm scu valor contratual, oútransformaram o terreno em um minou afundamentos e danos cm
imenso lamaçal.
vinte navios.
aquisitivo, o rcajustamento das aposentadorias e reformas comopoder
Entrementes, um comunicado ex- CEBU* K NEGROS ATACADOS o dos. vencimentos da atividade nfio constituo propriamente um;
MAC
ARG-'-'--0
ObNEJJAL
acresecnOPearl
em
Harbor,
pedido
*oriun
aumento da despesa pública.
ie„ THUR NAS FILIPINAS, 28 (A,P.I
jnVi, -uo ,„„*, a5 nnv*0!|
Nfio ha nessa negação nenhum paradoxo.
vndos no rói das naves Japonesas — Informa o comunicado do geSó aparentemente passaria o Estado a pagar maior soma aos;
afundadas ou danificadas, o Qtie neral. Mac Arlliur que os aviões aposentados e reformados, pngando-lhes com cifras mais elevcaas, SUcodcu durante o rildo cumprido «liados atacaram os aeródromos
om moeda que vale menos. .
_'.„''
,
UOr aviões de uma belonnve norle- rie Ccbú e Negros, danificaram \i- mas
Com efeito, se o poder aquisitivo do cruzeiro baixou, r-ponna-se,
rlainento a rodovia ebombardea
amoricana que atacaram Manila.
só
o que se
se
cruzeiros
mu
mil
se
com
cen
cento;
o;
cinqüenta
-.-->.! Mac
vfr- Arlhur
i-ii,,.,. Informou
l„l/,m,«n ram
rnm um
nm parque
nümue de
riu aviões.
aviões.
cinqüenta por
compra
<>t\ .én.raí

prostlmos internos, que em 1938
se elevaram a 130 milhões de... cs. ,
terlinos, atingiram -.906 milhões
só no ano de 1943.
Estes são alguns dos dados rcvelados no Livro Branco, que o
senhor Winston Churchill apresentou hoje no Parlamento, sobre
ncfn„m de
/lo guerra
tfin>t>rrl da
dn Grã-Brcfirã-Brcon esforço
fi^jffiffiS^fâflfòfâ
Dl», o comunicado que foram W&mjMgj^
tanha nos cinco"desfecho
«nu das.' ?on- sôbrc o ponto morto em que chetriunfal, i„nm\íoVcra"çfl«*."emLoyfe Tm derrubados 8,jo, 80 caças inimigos X""-^
flagraçãò, cujo
-nmn i,A -irim-n ítopinvon o urimoi-' mn ,in« -™t. i--A-.i-n. ffnmnntnii. nue tentaram Interceptar o ataque, pio, aao onera com isso p «ano puun.u.poiiiuu *»au «.-f

do que um valor equivalente oo que P»_-*va. _„m-n+n Ha
'i^^^^S^W^ÜmM^m^mmm
IYÍimter::orr^
despesa PÚbljca. mas *^}v^ i^^ü?*^^^^„^ji
dade em prol do erário à curta dos inativos pagos com umas noras.
'-_-,.""«*.
„-i_m n nu» vanam
valiam
travar grandes batalhas parn nbn- cas antes do lançar o nssnlto final unidade» pesadas de bombardeio que ja não valem oque
estabilidade;
"Bolsão" de
Sam dúvida, juridicamente não tinham eles direito à cruzeiros
-r* Ormoc. lançaram 40 toneladas de bombas
ter o agressor nipÒüicó. Desses contra o
de vencimentos em —
no valor da moeda; eram credores
embates a Grã-Bretanha partici- O almirante Nimitz, por seu tur- sobre o aerodromo de Mation
.nrinaa.v
—
em
cruzeiros
ou
camisa
AGÊNCIA JAPONESA NOTICIA dinheiro c n_o em cruzeiros
para com n plenitude de seus re- no, revizou os dado, -Abre o golOA AFUNDAMENTO DE. DEZ NA- mas a finalidade da aposentação de certo nfio é propriamente o cru-i
cursos humanos e industriais. Só
„„„.?-'
zelro, é a farinha, é'a camisa.
-_¦«'_•.-, Í*.JJ_« J_ n_»«ilí „.,*.¦,.. ->ri2,, jli ,J?R?
«pós n conclusão vitoriosa da ÚHL
.
E será necessário tal sacrifício? N5o entro no exame dessa ques-06 nBt«ll- NOVA YOPK, 38 (R.) - A. agínMaiOr 0 Íl.-I8ã
ma fase ria Segunda Guerra Munreceita
c
despesa
públicas caminham ge,
ela noticiosa ,japonc_H declarou tSo, observarei somente que
riial é que a Grã-Bretanha so dedade, em São Paulo
hoje que choques mortais, causa- ordinário pari pas»u, que o Estado aamenta as suas rendas elevando
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li- ;,,"„ e qualquer rias grandes pode
iiá
sa
Brasil
ao
_A
questão
IRAino DU -,U^».*u "bli
TÍílw"RlfeoíPMtf
res
«ri
m%rtaa««
ns-e-^^gW^
_,ais vi(.0I. nn ou
"unilaie- Coes atraiu a atenção ric tortas os
condenações impostas a Munllo vm Bustos por *.-r tentado ma ar
á Mmi „¦
r.UERKA
mites com
^ a República Francesa cie ias fiilu ò direito
*^^k
atada ^
ult| a incorporação W
Xomeando A.Sto Francisco ...
s^lg ícSS^WS
^^£s|dt
S.»Ul S«,° e?S||
Í
Ê^ÍI^2^ ÍSE* SSW!
g
^S^ém

8U?I«EM0 TRIBUNA!.
FEDERAL

"PARA

VARAS CRIMINAIS

ANÍQUSLAR AS SNIQÜ9DÂDES
DO SiSíiA | MANDATOS"

0 EXERCITO INGLÊS POSSUE TODAS AS
RESERVAS NECESSÁRIAS DE MUNIÇÕES

CHURCHILL PROMETE UM ATAQUE
MAIS VIGOROSO CONTRA O JAPÃO APÓS
A DERROTA DA ALEMANHA

Homenagens do governo
desse território à memória
do Barão do Hio Branco

I
.

m
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Grã- Bretanha produziu:
194. 'navios
de guerra dc grande
l'i2
Paga-se aíí porte; 13.512 canhões pesados
Cr$ 27,00 a médios; 25.116 tanques e lC..fi0!l
Do
'lhant-.
grama. Bri- aviões, dos quais 38.025 caças.
fornecidas a
.té t'tal ^ -un^es
Cri Xl.OOO.PO o kH*i
rl^Tm ST^-Side se te décimo" fSSm
jóia* de hrilha.to
^foram
m
-e!W 2!__hS__^%i^EHtoV?lP™"-™'_"/ios
On -aelhor
OURO. Oarldor,, M.
mercantes
comprador.
^^mmm^

OURO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
CARTEIRA DE TÍTULOS
Serviço de Apólices Pernambucanas
avisa ao publiA Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro

FWaMM
, ê, em particular, aos portadore, d.. Apólice. mi» a, 10 hoco,

i e «rá realizar no prósimo dia JO .do corrente títulos de qne
qil(
desses
ras,
m, o 19 • sorteio de rcígale, com prêmios,
c a distribuidora.
feita em ro-qniA extração dos números dai apólices será
Adm.nU.r.tivo e do
nas própria'. na pre.enca do Conselho
queide
quantos
e
Pernam.neo.
de
fiscal do go\êrno do Estado
•«j^^^J
ram assistir ao ato, P*ra n qnal dfsde ja,«
d» Caixa Erono
O sorteio será realii.do no .alio de honra ns. Wo. 4. anmiei do Edifício H de Maio. ã ma 13 de Maio
de «cor?.r Vnncorrendn os títolos .oi- « prêmio, «guinte.,
do com o regulamento do empréstimo
1 prêmio de
1

50

Cr? 600.000,00
CrS 30.000.00
Cri io.ooo.on
5.000.00
CrS
:. 000,00
CrS
1.000,00
Cr$

resgatada*, pelo
apólices sorteadas «erân cons.derada.
termos do í S.« do
no»
sorteio,
ao
e
ré
valor do°dá-*?n-««Ses
peetivo-prêmio,
bai-ada» pelo Govcrr.o do Estado de Ter\r ti*
T49 de 5/S/1935, concorrerão todas as
h.o
_to
nambuco! com
^
apólices emitidas.
^
^
Diretor da Carteira de Títulos.
\s

Janery SCus'cgócios puramente internos
espondeu Churchill, a um inter
Pára isso, o governador
— abrimos novamente- as
or
nessa
ainda,
o
seli
pelontc
fez
organi-.ar
acrescentou
Nunes
Gentil
fábricas do obuzès em larnossas
idéias:
dc
Decrcto-lci
dem
guinte
programa:
— ".Não posso conceber, para ga escala, do
cm visto das operações
municipal denominando "Barão
imenso acumulo
anos
do Rio^ Branco" K atual praça °*
$ffi°W$^gW ')Cn"'n'"a,e 8Iltes ocor-,d0i que
des Inocentes e colocação da pla^0^%S&$g&
&^ffi_^W^*$ temca comemorativa; nnçamen o da ^uràm sua autonomia o" sua li- porArio da produção»
Pedra t™*™™^ li0 P0^0 ^c herdade nacional forem impedi- "Desde esta época, f— filPuericultura, pela Campanha de dos do conquistar esse objetivo." tas maiores reservas. Estou em
Redenção cia Criança; fundação
•XÇ?*>*>Í
e Géij-j fY"Tt^'^y^"^"tf^'
do Instituto Histórico
gráfico de Macapá; sessão cívica
do
comemorativa; inauguração
Por
cinema falado educativo.
outro decreto-lei municipal cera
"Veiga Cabral" i\
denominado
rua onde se travou n fase prino
cipal rin luta contra oficiais
Ainda,
marinheiros franceses.
ali, será lançada a pedra fundamental do monumento a Veiga
scCabral. Em Espírito Santo,"Caerá dada a denominação de
tano Silva" à principal rua e haverá, tambem, sessão soknc, coa
mèmorativa. Em Mazagão,
tln cidade receberá
principal rua"Barão
do Rio Braíio nome dc
co".
Em aditamento a esse programa, será inaugurado no tlia 15
rie março do próximo ano em todos os edifícios públicos .deste
do herói
Território, o retrato
amapacnsc,
patriota Francisco
Xavier Veiga Cabral, cm celebração da data da derrota das tropas francesas tle desembarque,

Donald íie-lson ncHíssíio
conselheiro eeonêsm.o tia
governo e.i.rtês—

presidente da United~- Press

ProceBELÉM, 28 (A. N.)
dente dos Estados Unidos transitou por esta capital rumo ao
Pilo de .Tí-ieiro o Sr. James Irvin
Miller, vice-presidente da United
Press, o qual percorre os paises
tul-americanos inspecionando as
agências daquela empr6za.

em Silewi, a eenECLARÁCÃÒ DE ASPIRANTES — Teve lugar., ontem,-no estádio Caio Martins,
teve?-presença
ate
O
capital
fluminense.
O.
li.
lia
V.
^af:'le'LSÒilc ^1^» dò X;
Ernant dn Mnarat rei.xma, ,n-

ministro da Guerra, comandante
O sr. _ ,wierüi Pinico'Gaspar ütttrá,
heCHUN.GRING, 2Í) (R.)
do Rio, üeneral Valcntim Behieio da Silva, comandante da Primeira
federalhmLido
representante
Nelson,
o
Donald
representantes de párias autoridades cwis 'yni'lares
Paquel,
Renato
ilihta.r
ai".,
ncnernl
pessoal do presidente Roosevelt
sociedade, alem defonsdtsável
da
e
administração
outras
da
numerosas
figuras
de
Niterói,
em Chungking. aceitou o posto Bispo
a¦ solemdaae. A
assistiu ao desenrolar do programa cívico organizado para
de conselheiro do Governo Nacio- massa popular, que
de civismo
espetáculo
belo
o
durante
tomado
um
é
flagrante
nossa gravuranal da China.

«_.Jfi_._I__
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em liquidação

O Hquldante da firma Sociedade Anônima Nebiolo, em Hrmldado, devidamente autorlr.ado pela Agencia Eapecial de Defesa
Econômica, convida o* interessado* a apresentar propostas para
na
a compra das mercadorias abaho discriminadas, diariamente,
sede da firma a rua Buenos Aires n,u 263.
-- Capas -~ B, Fino —
Lote numero 1 — Papel Encadernação
Cartão Ghiné-- Papirolin; « n„nnn
85.000,00.
Cri
Baso
—
e
Fantaíia
-r
T-íto
Tipos:
Lote número 2
5.600 Quiloa
¦
Cr? 104,000,00
Bn-e
Lote número 3 — Ace!6Ório6 de tipos:
Tipos de madeira, espátulas, arames, nnnetas,
anurés, ângulos, linüões, material Branco,.
Chavep para cunhos etc.
60.000,00
Cr»
Base
"Tropi~-~
Maceaa "Surjío"
para rolos de impressão:
Lote número 4
—
mcdyi,
forte,
Extra-forte,
cal" e
mole, e cstra-mole; e tintas de riiverfias côrcs.
IS.000,00
Crí
Base
—
Carteiras,
—
Moveis e Utensílio, e. fcrr.ijrens
Lote número 5
cadeira., mesas, cofre, maquina de escrever,
eomar. livros, etc.
30.000,00
Gr»
Ba«o
Lote número S — Estantes, Pnteknra-i divisões, lialcõ.e., etc.
Lote número 7 — Máquina — Litocrafica
máquina» Nebiolo.
Base

"Lccds";
Cr»

Peças para
...OdíUlfl

As propostas deverão mencionar os números das I.oteí a que
se referem e a oferta para cada lote, e serão recebidas nlc às 10
horas do dia l," de Dejembrn deste hnõ, procericnrin-se a aberUi— Ldjra das mesmas" na Âgènciá Especial de. llefcaá Ecoiio.nuca
ficio do Banco Francês e It.iliano - ,i IVuíi ria .Mfántleia n.° 11
— 2." andar — no dia t de Dezembro <i« 16 horas.
Rio de Janeiro, 2!) de Novembro rie 101-1.
CEZA1!

PINTO SIMõ'E3Liquidante.
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SEMPRE UM BOM ESPETÁCULO NO MAIOR CONFORTO

BEM CARIOCA

JJMBSIMM
UMPQMAKCEOCAMpR

/

UMA COMEDIA ELCGANTE
SOBRE PIRATARIAS DE AMOR...

ttTUBVNCQAVCON
GENE l_EUV
MAttVASTOO
JOHN
GOLES ,
B£$?WMIC«V_00«EY
WéMCT -UDV-__.Ci.AND .
KDSI.Cl.ON
ItaNO-POWRL
ANNSOTUEPN
lUCILlEBAlL ,
VIRGÍNIA aoCICN
.B&NI_MOBGttN
LENt.UC_.NE ,
-U-MUETC-ÍIEN
MVKEBÍOCCW
•Oi-_0.iY.0QQ.
J0SE'ITUB8I

HUMA APOTEOS.!

*J:«:C STBWTT.«M£E*UJISTÍTO •
^TCHcmu.icp.-jwtiiMfOKTrs -.
-EritfTAIUaUKOÇT.-C.SUDfAltNCAl

*tfí7^"!wt ^

.PllOTO?

"JANE EYRE"
Toda á cidade comenta a fran*
de produção que a 20th Century-Fox está apresentando
no Palácio. O pnblico que
vem. enchendo a rasa de eipetáculo* da Rua do Passeio
sai de lá encantado, eloglando Jean Fontalne, admirando
Oraon .Veltes, adorando Margaret 0'Brlen. O» três f.randes artistas dão vida à linda
htitória, cheia de sentWnento e
beleza, que Charlotte Bronte
celebrizou no sen imortal romance.

um in i diri „,_^„..

¦WíOEHll

fmk^mã

iMflfl-XO;

cint-iornim irdsi l«moa0.(,i,iiP0 í.f.W
ctn_.-iei.nDt bwjiuim m*ii i.o..1...»
"
SUS ilj-«5«..SItt0atB|0fl_íllflUIIf0S:ClllfiMB-p0 DISIÍIIO' ."fÜ.lM ANIES DE 60 om. «POS PASSAREM NOS CINÍS MfIRO

i.t.

W7WiTfú

•fiÍXJZ TITO E' UM RODIN CARIOCA. -VAS BEM-HUMORADAS CE_VAS PE "CORAÇÕES SEM
PILOTO" ..>
Lu!* T_.<t, ajto pública ouvin.£ d* râ3so conhece muiio bem e
-Ta*, no .«a. rs. mormente cm "Ces=r * Glsôpatra', quc Dulcina en-¦
«aca noi Municipal, tanto ís der.taxa eo Apolcdorus,'é uma das
í_Swa- capitais de "Coraçues sem
Piloto". * .crnédia elegante, mui-

lo divertida', que o Metro-Passeio'
dará já amanhã. « que a. Ciriédia
produziu. Luiz Tito encarna a fi.curai de um Rodin carioca, especialista cm complicações amoro.aê, à* voltas com Aimée. Antonieta Mates e Nelma Coóta. Em
rutres papeis, aparecem Afonso
Stuart, César dé Alencar c outros,
inclusive Marion- r,ne inter-jret.i
vm samba cm interessante "decor".

PAN FILME
INDUSTRIA BRASILEIRA DE CINEMAGRAFIA.
5 LABORATÓRIOS MODERNOS.
A MAIS PERFEITA TÉCNICA NA EXECUÇÃO
FILMAGENS. — EDITORA DOS MELHORES CINE-JORNAIS BRASILEIROS.
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0 GOVERNO DA CIDADE aniversário da adminis*
TDAáf AA
VAI SER ENTREGUE 0 NOVO Francihco dos Santos — Airton
DIUTA
Al S-S¥A
ENTREPOSTO GERAL Estrela - EloA Vasques Vilares I nffVAV
ALCIAV
lllllV
Em oficio de ontem do prefeito — Maria Angela Duarte Moreira
•*•
Henrique Dodsworth, dirigido «o e Elvio Bama de Almeida - de- £$ COMEMORAÇÕES NA CAPITAL BAIAda'Mobilização
Mineti
Li3
&
Ecoferido;
Companhia
Coordenador
nômlca, foi colocado A disposição mitada do Brasil — proceda-»* Jif^ £ jtfQ INTERIOR DO ESTADO
do Serviço Metropolitano de Abas- na conformidade do parecer desSALVADOR, 28 (A. N.) — administração atual foram inauleeimento, o novo Entreposto Ge- tn data, ao diretor do D.R.I.,
ral de Gêneros Alimentícios.
adotando-se as medidas necessá- Transcorro hoje o 2.* anivcrsA- gurndas, hoje, no interior do
novo estabelecimento construído rins para que o imposto teritorlal rio do governo do gen. Pinto Alei- Estado, cm comemoração ao sepela Prefeitura como já tivemos seja pago amanhã em tempo ha- xo, na Bahia. Todos os jornais guhdo aniversário do governo
hll que facilite o pagamento do desta capital registram o fato, do gen. Renato Pinto Aleixo,
r.portunl-iade de noticiar, terA
seu funcionamento articulado com imposto dc transmissão; A Sou- com palavras de simpatia, pon- destacando-se as seguintes: insos mercados de emergência, nas (za & Cia. Ltda. — restituaiso
do' em realce as realizações da talação do matadouro do Estado
condições que forem determinadas importância de Cr| 3.817.'0, apli- »ua gestão à frente dos destinos em S. Roque, com" capacidade
pela Coordenação. cando-se o disposto no decreto do Estado. Para comemorar o para abater 150 rôscs cm 4 horas
6972/41.
data, expressivas solenidades es- horas c dispondo dc requisitos
rnvTár,™ ni. Ttr\:pr. nr <_i.n
tão -endo realizadas nesta capi- modernos e hlsiònicos. O gado
v rn nv^clxrlknri
e no Interior do Estado, des- a ser ali abatido, será transpor.'/_,divulgado,
, _ hoje,
í
.,._,.
nr/-tTT ínniii DE
ntr EMt,.. tál
-AI.XA REGULADORA
tacando-se a inauguração dc vá- tado do sudoeste do Estado pela
Será
no "Dia-patya
rio Oficial", parte II, a lista do PRESTIMOS rias obras páb.lcas, concluídas E. F. Nazaré e. dali, a carne seclassificação, por ordem de antina
administração atual, bem guirá para a capital em embarcaguidade, apurada a partir de 1.» ,_-"-* "lto hoje, a partir das como o inicio de muitas outras, cações apropriadas da Navegação
do Janeiro de 1042, a 31 de do- 12 horas, o pagamento das se- que astetam o esforço constru- Baiana, com que estará, em parde empresti- t0r do governo do gal. Renato tc, solucionado o problema do
zenvbro de 1943, na carreira de guintes propostas
pjn.o Aleixo;
contador.
mos: 75431 — 75800 — 75809
abasteci mento de carne verde à
população desta capital; Em AlaPROVA ANULADA 1M}~ r°m ~ ™M ~ 75999
Em ato de ontem, o secretário — '6000 — 76001 — 76008 — O PROGRAMA DAS FESTIVI- goinha, foram inaugurados a CoDADES
lõnia Avlcoln n.: 1, o Hospital
Geral de Administração resolveu 76009 — 76010 — 76018 — 76020
"Dantas Blão", e o posto de Anáanular a prova escrita da cadeira 7ti02* — '6024.
de Corte e Costura, estando conSALVADOR, 28 (A. N.) — lises de Leite; a ponte "EngeAVISO — Serão pagas também
vldados todos os candidatos ins- as propostas já anunciadas neste F0' ° seguinte o programa das nheiro Lacerda", sôbre
o rio Cacritos e haliilltados. na respeeli- mês e não recebidas. festividades realizadas na manhã cl e!
em it.1t,lln-. , _„-.. _.
va época, a comparecer amanhã,
de hoje, em comemoração ao se- f"° „ lu He ConM. „f íòi
h0,'aS' n° InS'ÍlU- SECRETARIA GERAL DE SAÜDE ffi#
*«ft Tesouras-Ph5*
fffhS?.0«ImSÍJK ¦2«
E ASSISTÊNCIA
to
de Educação.
t^dffeduclcão
Vír"°'P„'
M? as rodovias Brümada-CàÜeté, _
,,„
[iS;,i"
,,8J
'^«t
'*«
RW"£ ,a_
CONSTITUÍDA A BANCA EXAMI- ,
n*«*«o da Guia-Esplanada. esta
'
NADORA DO CONCURSO DE Atos d dr. Ari de Oliveira Li- t°J.MS^|TrSihistaeelehrn?
,'lUin,a **»™vess.ndo o rico vale
o™EXTRANUMERARIO mu, secretário Geral - Foram dc
AôlX^pÀ^ul^n do,.rio Inhambnpc. onde está loPara a Banca Examinadora da -'gnados os auxiliarcs acadêml- soienidadc contou com a presen- «tlizada uma progressista zona
prova de habilitação parn escri- cos --'"los Artur Cabral de Me- ça d„ c|lefc ,|0 governo estadual, Pe_cu*rj_ "° Estado, a, qual fiturário extranumerário, foram de- "Qíes ~ Ha.vdn Almeida de Atai- i0d„ 0 secretariado, prefeito mil- ca ,' "esse mo"°> ''gana ao licignados, cm ato ne ontem, pclo dc Pacheco c Yeda deAraujo Me- niclpal, comandantes da Região *orn**
de Militar, Naval de Leste e Base
SecrctArlo Geral de Adiniiiislra- ""Çs pura o Departamento
p0r Iniciativa dos respectivos
Aérea, presidente dn sessão es- nrefeitos várias obras e melhi.
çãn. os seguintes funcionários: Assistência Hospitalar.
-.
AnIAn o Batista tadnal da L. ¦ B. A., figuras des- 'TmS
César Dacorso Nelo. pnrn prçsl- (fe ft«
íòrlni.inaugurado,'
dente e examinador dc matemáli- {;"?. - inderendo; Ar tir dc: Oli- tacadas na adnunistrnção, cusi- também em vários outro_ munica; Silvio Edmundo
Eii.i. parn ](,|la « Companhia e Manuel Vn- uo, magistral ura, indústria, co- cipios baianos. Em Irará a data
português; Valter Santos para le. 'cn '' de Oliveira — mantenho a mércio e finanças; rcpVescntnçõcs f0i assinalada com o enceramen(jas associações culturais e de t0 solene da 3.° Exposição Agrogislação e Omérico Martins Coc- multa.
dclcgi.jõcs dc Iodos os Pecuária, organizada pela Coòpelho da Silva parn datilografia.
üln-Sc,
sindicatos operários desta capi- ,ativa Mista dc Agricultores
PODEM SER EDÍFICADÁS AS e
.
,,

ÁREAS DO ANTIGO PROJETO DE EXaiUO 08 SaiiOe Dára OS

tí*V

.

., ,
„
As 11'horas,
realizou-se
a inauALINHAMENTO DA
AVENIDA am___-_i_.9.l___. _!.«£.*:...
-Laboratório
do
de PesOOniSStlCOS
guraçao
GLóRIÀ-I-AGOA flniprOgatlOS
Em f^ce da-Srecente dclilicr.i- S. PAULO, 28 (A. N.) - A I"1?!? Qu-mlcas e Tecnológicas,
""l!ÍCm:S,?(,''a
ção que revogou o projeto de, ali- exemplo do que se observa em °^m„
,e_: fel1^»!flSS*"nhamento dn Avenida Glória-L-i- onlro. países, o. registro dos emAVBe,n,3™eS !^tf&&?,
™£-n\^ím\w^
goa o prefeito; Henrique Dods- pregados domésticos criaçlo ha
Jcai itai em
worth resolveu liberar as áreas da P™»» menos, por iniciativa da t*r«„„ „dlilo nelV UnHo
Ò futerrenos atingidas por aquele ali- Secretaria de Segurança Pública, fl®*$$&Tlc0\\rL capacidade
nhamento, as quais, dessa mimei- vem desenvolvendo nesta capital 1)ara movimentar dlarlninenle
ra picam inteiramente livres para «alutar atividade, submetendo as '-*utos
íétonia e cliico toneladaVtSe nro!
rigorosos exames
de carat.r domesticas a
qualquer iniciativa
diversos e para fabricar
No
último
delas
dispomédicos.
trim.stre de ,jcz toneladas de gelo dispondo
particular, podendo
rem seus respectivos proprietá- agosto a outubro registrou-se na- de
cúmara para carnes e anterios. sem nenhuma restrição para quela repartição um compareci- câmaras
para frutas, legumes
os fins quo entenderem. ,-, mento de 1,525 empregados. Essa ovos, lacticlnios
e peixes As reAUDITÓRIO GETl-iLIO V..|GAS Iniciativa, d., Secretaria de Segu- referidas solenidades
contaram
O prefeito da cidade niajtçve» rança constitui uma garantia pa- eom a presença do interventor feontem, com o sr. Arnaldo Guin- ra os lares -bandeirantes, pois evi- deral e altas autoridades civis e
le, longa conferência sobre o prn- ta que empregadas portadoras dc militares.
jeto do Auditório Getulio Vargas, mnlcslMis contagiosas se coloquem
NO. INTERIOR DO ESTADO
quo será construído em área li- constituindo assim uma ameaça
SALVADOR, 28 (A. N.) —
garta a urbiinizn.fi? do Morro da aos patrões.
Virias obras e realizações da
Santo Antônio, junlii no Lnrgn
/*+

Criadores,

com distribuição de

valiosos prêmios aos expositores.
ValÍ0$O
d0liatÍV0 ¦Í »¦¦*•¦
*""" ¦¦¦¦¦«¦
A.B.I.

A Associação BrasUeira de Im*
Weas» recebeu' P°r Intermédio de
¦«- w1"^» Dr. Octavlo Ayrcs, comurücaçfio de qua a vlura do
saudoso professor Francisco Pajar*
ú0 resolvera doar, por sua morte,
P0-"* ° Deiiartamento de Asststêncla Botíal, dea apólices da Divida
P-bllca" de ns. 208.779 a 208.768,
I118 M- m_rldo lhe lesara em teslamento. O presidente da Casa dos'
Jornalistas agradeceu este ato ds
generosidade, relembrando que o
Dr. Francisco Fajardo sempre cultlvara a amizade des Jornalistas,
entre os quais somente tinha simpatins.

S»iSSiIHF0RMAÇ0ES COMERCIAIS

vulto, principiilincntc dc conjuntos

sinfônicos.

PAGAMENTO DE DEZEMBRO

'*

*Lt^'

--U-J-LU-OU-...

¦

i'•- _____B

¦'liimx-.iiml

'':n^'

* ^_l__i

_¦

-V''__i_í_É_t

_6_«.

^___T_-__^/_K/

fSi,_/l

"Amor

—

diçào".

___»

^_____________. __________

»'-."'.-%

__-í

%

JB-t. Lv> * ^É&ff'^^^^;.. - '•^'l.í-I*

^V

____T
Bs

'____l^_____-_.: ___f'

_______!

'*' •' • '¦¦^^^^^jwW-_-_._-__-__feg_Í'Bi8É&^

•¦O ETERXO Pr.ETEXDE.NTE" Um,, cstraiilía mistura dii
roHiedsa. dc conto ric fadas c de romance dn nmor — ei. o
"O
une nos oferece
Eterno Pretendente", filme. «Ia ColumMa, cujas primeiras eiibiçõcs terão lugar .esla-feira, no
Piais, com absoluta eíclusividade.
Crant jamais este*
*-« tão c-pirituoío quanto nesse filme.Cary
Janct Blnir obtém um
triunfo que é a seqüência da eua sensacional estreia cm "Soll««s ãi Soltas" e atinge definitivamente ao "stardnm".
Ainda no elenco, veremos Ted Donaldson, um Raroto d« in
Mca qae ia ê. uma celebridade no rádio « tio palco, James
G_-_____\ Mitkcy McGuirc, Ho-vard Frcem..n, Taul Stanton
c muitos outros.
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PAN-FILME
''imagens

NO

PATHE1

d'A MÂNHÁ N.85

//

SOLENIDADE:
R.O; -— Dedcroçco de aspirantes a oficial na Eicola Militer.
-^ —
4.
HORTICULTURA :
R*Oí — Crianças aprendem a cultivar legume»,
• -_
AVIAÇÃO:
RIO: — A evolução do invento de Santos Dumont.

JARDIM

D A

SALTO DE GUAIRÁ:
PARANÁ: — Aspectos dos famosas "Sete Quedas"

SEMANÂt

NOS

MAIS

DISTRIBUÍDOS

CINE-JORNAIS
CONFORTÁVEIS
NO

BRASIL

Il0,jc

BRASILEIROS
CINEMAS

PBLA

D.

"Amor de
EEP..BLICA
Perdição".
RAMOS — "Nas garras do Destino".
"Tempestade
ROSÁRIO
de
Ritmi-v.".
"O
RIO BRANCO
Segredo
do Dr. Kildare".
— " Amor de P.rdi;STAR
SÃO JOSÉ'-"A Ponle de São
Lui* Rei*'.
SANTA
CECÍLIA - "Minha
smig.i Fliclia".

SERRADOR - "Palmatória do
Mundo".
"A FILHA DO COMANDANTE"
0 filme
30
" estréias das
", o
romance de
iimor numa apnteose, "A Filha
do Comandan tc", enfim, dará

fmaçens d'A MANHA N 86
MELHORES

IR...1A' — "Teimosa e bonita".
LAPA — "Katlcn".
M E T R 0 - 1- A S S E 1 O "A. Filha
do Comandante".
M E T'R O - T 1 J U C A —
"Herança MAgica",
M f. T n O - COPACABANA "Herança
MA?ica".
MASCOTE — "Casablanca".
MEIER - "0 Diabo disse
nãoV.
...
NACIONAL - "Sacrifício
de
Pai".
NATAL -' "Adorável Impõetora".
•
OLINDA — "Amor de Perdiçãn".
OLÍMPIA—- "0«'irmãos Marx
no Circo".
PARA TODOS - "Irmãos ein
arma«".
PARISIENSE - "Fantas-ma Camarada". .
POPULAR •— "Condenado ao
Càiamcnto".
_- "Sepultura VaPARAIZO
'
• •
ria".
PENHA - "Chetnicks".
.PRIMOR — " Mulher . Satânica".
PALÁCIO — "Jane E.rrc".
PLAZA — "Amor dé Perdiçào".
RITZ — "Amor do Perdi-

CARLOS GOMES — "Princeza
doí Dólares".
GINÁSTICO - Fechado.
•10..0 CAETANO - "Toca
pro Pau".
PHOENIX - "Pedacinho
de
Gente".
RECREIO - "Mágicas e RHmn.. .
RIVAL - "Simpático
Jere .
mias".

¦*¦

OS

'

TEATROS

CIDADE:

PRÓXIMA

Per-

/

RIO: — Aspectos do Parque da Gávea.

NA

IMeto&skâte

ALPHA - "Vida contrn a Vi*
da".
BENTO RIBEIRO - "Tudo por
ti".
COLONIAL - "A Tentadora".
CINFAC TRIANON _- "D._.eplios, .tornai» . Com.dias".
"Noite «cm
CATÜMBI! Lua".
COLISEU - "O Beijo da Traição".
I.. PEDRO - "Lua de Mel, Lua
de F.l".
ESTAGIO DE SA' - "Trilha Solitària".
FLORESTA - "Olhe* Acusadores".
FLUMINENSE — "Cairo".
GUARANI' __ "Ciúme não é
Pecado','.;
1IAI.D0CK LOBO - "E o Espctáculo Continua".

APRESENTA

H
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Londres 28-11-1944
Cristais
Em aviso baixado ontem, o Ser- .n™^„„, '
85.00 85.00
HOJE
viço de Expediente da Secretaria' ABERTURA
ANTERIOR Demerara
75,00 75.00
Oficial I- sorta
Geral de Finanças, eslá parlici- .. Londres, s/
72.00 72.00
pando os enraregados de nilcloos Jova lork i/v., p/í | 4,02,50/03,50 | 4,02,5O/0S,M Cotaçiu p.r II quüoi — Cr|:
daquela secretaria, dc que deve- Pfr.*-e -*' 17.30/17.440 F 17i30._7,4<* Somenos
18,00 18,00
rção enviar, até a manhã dia 29, tv**?0,*1, E •9.80/100,20 E 99,80/100.2» Bratos secos
15.00 15,00
40.5T
MERCADO
As 12..10 horas, os cartões de pon- Jf-,.dr-c,_
DE SAO PAULO
*W
to, com, a freqüência de funcin- Estocolmo .... . Kr 16,85/16,95 Kr 1*85/16,95 O mercado a termo não funcionou ontem.
de
Jane>r°
•
•
Cr?
82,84-9/16
Cr$
iiArios devidamente encerrada no R'
.
82,84-9/18 Preço do disponível cm Cr|:
niés de novembro, afim dc quo
rtr,,,,..„._
Movimento do Mercado
¦
Hoje
Anterior ABERTURA
Hoje Anterior
possa ser processada, com a devi- HjCHAMENTO
Londre6,
s/
Oficial B. Cristal
da antecedência, o pagamento dns
Nominal Nominal
vencimentos do mês de dezemNominal Nominal
Mascavo
,. ,
„- H, ,.,.
L?"dr.es
bro.
v
v , .,
?5;1.1:1944. 1
MERCADO DE ALGODÃO NOS ESTADOS

_»»».»™», ™ ad,„- is^mm'. &mf s s
*""». mg£
£_&:::.::
»a_âSair;3_
f
i
Fre.fos; secretário Geral — Zul- Kstocolmo . ...
Kr

«««fo»«<^^ c..tf.i.i
° »""d- '•*"• ""^"H£r '*

"Ánfirin»
,
1185/16.1»
OnVem
Ü85/16.95 Kr
mira Marques Nunes Filha — João -¦• de Janeiro . . . Cr5 82,84-9/lfi Crf 82,84-9/16
O-S
,>-;
Jeronimo da Silva — José .loaNova York, 28-11-1944
Dezembro
ãAn
«ri»
quim dos Santos - Daré Batista ABERTURA
VENDEDORES Janeiro
_
" "* ** "*
" ..',!ft
Franco — Júlio Jacinto Inácio —
Hoje
Anterior Fevereiro"
.
Carlos Pereira — Deferido; Hilá- i/Londres, telegr.. por t . f 4.02/04 I 4,02/04 Marco
S.ilft
ni rn
rin Marques Coelho -_ João Car- s/Montreal telegr. por $ .
89.87 «80,87 Maio " "" *" "" "' "
-—q*>**^n
doso Pimentel e Maria Helena Ln- -/Madrid, telegr., por P . . e 9.J0 e 9,30 Julho
ò.on
rá — Indeferido; Hélio Almeida /Estocolmo, telegr., por Kr. c 2.1,86 c 2,186
Outubro
-ulfí'
Caldas — Faça-se o expediente tle -/Berne, Comm., por F . . c 23,3» e 33,3» MÒv.MFVTn no"\.FRr_.nn
apresentação .. Secretaria Geral de s/Berae Livre, por F . . .¦ c 2.1,40 c 23,40 '&^\w^-*S^ytiSSk^^íi?^
-«.ri!
Finanças, onde vai ter exercício; «/Lisboa, t.legr., por Esc. . c 4,07 c 4.07 ...
&_£___«*. r«nf°fB n
José Gonçalves Penha e Jorge Go- s/B. Aires, Livre, por Peso . c 24,94 c 24.94 .f>
r„mr.,_,rt„
mes Jnbim — Nada liA que de- s/Rio de .'aneiro por Cr| . c 5,15 c 5,1- ¦ Dezembro
W#'i;M
r\ni«Z
I • :„,
ferir; Sabaslião de Figueiredo ArNova York, 28-11-1944 Jancrn
Mantenho o despacho;
giieira
s-nn
..'."o
Jrsé Inácio de Freitas - Conce- i£_,£_,i^_
Fevereiro
'
FECHAMENTO
VENDEDORES M-reo
dlda a licença e Ernestina Belo
«^í
o"^
- Abonem-se as faltas.
Hoje
Anterior Mair!.'." '.'.
n-.ijo
-___
.".
'!.'.".
'.'.'
'.'
DEPARTAMENTO DO MATERIAL '/Londres, /elegr., por t . f 4,02/04 | 4,02/04 Julhn ..
<U*-o
9040
.S.rcífo Legal — Exigências do -/'Y0"'"-! telegr. por | , •• 8 89.08 189.75 Outubro
_1_
ÒjT.q
chefe — Jmlito PassosyGarcia — '.í.**,1**rld,- 'elegr., por P . c 9,20 e 9.20 Vcndns nn Bolsa, 204.500 arrobas
Luiz Ribeiro Filho — LlnoVici- . Estocolmo telegr., por Kr. c 23.86 «23,86 Disponível:
rn — Antônio Rodrigues Lnbo — *7'erne. Çcmni., por F . . c 23.33 e 33.5.1
rrl
Paulina da Silva Araújo Maclia- */J?Fi& -'-Yrc> Pnr F . . . c 23,40 e 23,40 Tipo n.°
<l«vi
"
•/•-"-oa,.
—
telegr.
-Esc
Silvia
c
dó
Isaura Cantãn e Ata.
4.07 e 4,07 Tipo n." ,.
por
c-'"^
*"
*¦{£:
Aires.
—
Livre,
Peso
c
lita Alves
.
24,96 c 24,94 Tipo n.°
Compareçam; Mapor
s^.O
,/R1°
de
--neiro.
miei Afonso Ramalliciro e Juiio
por Cr| . . e 5.15 c 5,15 MERCADO DE PERNAMBUCO
Monsores Neto — Declarem ex- ánrnTfID. Bucnos Aires, 23-11-1944
., MOVIMENTO DO MERCADO
K};Ln\
URA,
Hoje
Anterior
Ontem Ap'er.o_
pressamente a fim a quc se desti,
i/Londrei.
rl.ta,
à
nam as certidões.
Entradas
por l,
An.cnor
'.*.
cjnpra,.
—
p
Serviço de Contrate
16,90 P
Nelson „
16,90 Desde 1.. de setembro .. .'.
as nm)
35 nnn
«/Londres,
à
vista,
—
da Silva Pereira
Existência
55300
Alfredo de
por l, t/
.5000
—
¦•
¦
•
•• ••
P 17,00 P
Araújo Gonçalves
José Novais
17,M Exportação: — Não houve.
VTf"d"
A°rk'
v-st*>
—
Consumo diário: 700 saco»
Montana
P-H00, t/
Compadeçam; Ciro rie .'"•
.
co_mpi'a .. .. .
.. P 402,00 P 402.00 Preço por 15 quilos:
Oliveira Beltrão —.-Benedito de
,„ Y', ¦ vl,la,/N'
Arruda Lins
P- #.-*. t/.i
Delia Cavalcant
Un,
Aníeri.r
p 4n2,50 P 403,00 Sertão, tipo
de Alvarenga e oulros cuja rela- venda..
snnn
Rnnr
"DiArlo
Montevidéu,
28-11-1914
çãn virA publicada no
Matar, tipn
,"
..
. • .
72ii0
7-i'iin
»/L'"'d',e*.
*
vista,
MERCADO DE ALGODÃO EM NOVA YORK.
Oficial". Parte II, de hoje por C, t/
At,,n<*a
P N/cot. P
Compareçam para receber docu9,!5
Nova Yorl., 2S-11-1'114
v ••*-. •
„
«/Londres,
à vista por £, t/
ABERTURA
Hoje
mentos.
Ant
9,i5 Amc,I',iwn "Putures" para:
SECRETARIA GERAL DF, EDU- ,/v\ y 4 \..,.n"n" riísi'*' t/ P N/COt• P
P'
.CAÇÃO E CULTURA
21.S0
21.74
comura
"™™n™
'P iu'.n t»
' 10, _n
$&
N^
Departamento de Educação e
s/N^Tã Vtóta P. 0Í*i; ii
VA
" V
venda
p 185,00 P 185,00 Mnif,./-.:'.?%_-V
. nCn,1"r"
l\'$
;
%£
— Foram deAtos
do Diretor
.T .
Julho
.1^7
.I--'"-,
"
^ork' 27-11-941
Outubro
\"
slgnados - Ilnah Lnbo Cavalcan- ___„..,
•«»
4"^
PVTnNov»
FECHAMENTO
ti para a Escola General TromMercado
K.tavei F.fa.-l
HoJ«
Anterior Desde o fechamento anterior* alta .'- ~*> a.S",',
,r
powsky;:'? .cda M. G. Gomes
,„„,. ....
_
.,
hts *
FECHAMENTO
",S'\
Azevedo Sodré; wl-ondrcs, à vista
por F. t/
para .1 E.cola
';•
••••• • P 102.20 P 102.20 Airièricnn "Futures",
Edgar do nego Barros para a Es.. .om'"'a."
,•/
para.. P 102.70 P 102,70 ' Dezembro
cola Bernardo de Vasconcelos; Ed- sAuiça p 100 f. t/venda
«,,-,
01«
"
'oS
'I_
son dc Carvalho Euzéhin para a s/PwUga p 100 esc. t/comp. P
lfijOO P
lfi.1,0 Janeiro
o
..
_
Escola Baia; José de Freitas Car- "fej. P.IW esc t/venda P 16,50 P
16,b0 M<irço
.
.,"-.
c,
-}*«
21.73
valho para
.Mai„
a Escola Duque de s/ N. \. „ vista p Ç100, 1/
Caxias; Nair de Oliveira para o
-1 *S
, ^P'™ , •• ...... .. P 401,75 P 402,00 Julhn .. ,. .'.*.."..
.IS
0't'iiubrn
Colégio Grluliii Vargas; Vercsiana s/-N.,:) .avista p flOO, t/
í,lv>
Ú'<ò
"
vc»d» •• "•••••; ••
Paulct dn Rocha para o Colégio
American MiddlingUpL.nds
.f,,.4.02^ P 402,50 Mercado
22.21
ãllã"
Montevidéu, 2/-11-944
p>—1
Lvangelma Duarte.
c
r-,—
£
"
^
Departamento de Educação Na- ?£S&* f\
° ^»™«o an.erioV: a^U par^M d_
VV f Pp
oi_ i4 a W*
9'15
12 -».««•«»-'*
s/LnrriZ \h\-iVi-' \'_/è Vi PN'COt'
rinnalisla - Ato do diretor
t
t/
MKRCADO
Foi transferida Adonicin de Fa- yCth vor
DF. TRIGO
P
9,;í5
rias Silva para o.Ç. C. Beija- s/ N y• A-visVa o '«'.nti "l/
Airrs' 28-11-1014
1}ucnns
"J«nla
min dn Instituto de Educação.
cnnipra
P 1 «1 -n n 1.. -i , ^'ft>\.'--«
Reguladora de U Prodaccíó»
Departamento de Saúde Escalar ,/v v i A'lSla
P"» os exportadores: — Safra 1943/44 —
.la"r,"
tinn"'
li
'¦
18<'°°
A-'ricn-a
l/
P
ílüü'
-. Atos dn diretor - Foram dep/100 quilo,), cm sacos:
\.c^
:¦£¦%
(Ex-Docas
P 185'00
P 185,00
Buenos Aires
signarios — Virgínia de Morais
| 1.150
dc Floramhel Pinto Peixoto para MERCADO DE CAFF' Noç wsTAnna
* l!V.,.0
!!
2an.i'i,"Blãhca
'..*.*.
n 8.* Distrito Médico Pedagógico; h»_r nn n. íl»r„JAD05
Ncçochca "•"
« pòn
Dulce Maria Fontenele Boreí. pa- MOVPtfENTO dS ^Fnrfnn
.'.
• 2TO
•• •• ••
° l™™?°
„ n°snri"
V^°
ra o Serviço
dc Corresponde,,- ji.^ado dhpÒnffi
P»™ - *****& • ^nèl/hà o*reemft~
f de 0'*7-1/a>
clflr.1,1»™
P<T saco devolvido.
i_.»
'°
_..„.'
Chlcaeo - Fechamento
SECRETARIA GERAL DE FINANt, _.,
FPnUMFvrn"18 P^aca• amanhS*
. ÇAS -• Disponível, tipo 4. por 10 <*_'Atos do. dr.-Mário
Anterior
Melo, secre- los, mole
,,
Nominal
Nomtn.i
n«.Ii.
HnJe
tário Geral - Foram transferi- Idem. Idem, idem .. .. .. KmS 5*2 SI \iZ
Ufi*12 ••65*75
Edson Martins Garcia para Embarques
dos
1*6-.**5 L6Ü.87
9? 04
fj «
Íà£,Vil
o Departamento de Rendas Diver- Embarques
1V70S
MERCADO DE CACAU
.'
*NoVi» York, 2S-11-1944
sas: Abel de Morais Beln para
Existência
'. 8.660.'S73 S 602 2W ABERTim*
Departamento de Renda Imaliiliáa.bü^.aaj
ABERTURA
Hoje
Anterior
rias.
MERCADO DK VITÓRIA ntíSSK Pm enlrCga em
8*SB 8*86
MOVIMENTO DO'— MERCADO «..ríT
Despachos — Herondin?
da ..
8*8<* SM
Silva Aqulpo — Itacv de Arauio _ . .Prpco disponível, 7-S
29,50 — Calmo. ir. „ " " "
8*S8 i,*M
Ilka dc Faria Borges - Silvo E:tlstênc1:' Í-.1-10-944
..
,155.33,,
lulhn
8*M «•"
MERCADO DE PERNAMBUCO W. iA "p-a'',
...
MOVIMENTO DO MERCADO FECTlS^- d"
. . .'
n
'
Dr
Jose do Albuquorque
^^
Onte^ Anterlo, E('<Spâ'
^
entrega em:
^

iná»
exibições
nn Metro- Pussein, passando a
nciipar, amanhã,
ns tcl.iji (los Mo¦rffl-rMÍMÁivMl Irns Tijiiea o
Cnpacfibàiia, Kaexistência
G10 7.n i;.n .on .1 •
liir.vn Gra.vspii e Cenc Kelly fi_ DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM Exportação: --.Não
hóuvè.
620./Dj
Mrln
.!
carani muito queridos com. cíec R. do Rosário, 172 — de 13 is 19 Consumo: 1.000 sacos
,„•,.
,'• ,•.
filme irresistível. •¦¦'¦¦'¦ ¦ • ¦

w

¦*'

_._._'___W.'

Hím,,r;-SL^S,de dí
?g«a^ -i^d.. v.:: 1222,606, msi
P'«<01 "" " «»- ~
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:

SS3
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*SSÍ8.06
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SSi;
5.S6 S.S5
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1 PANORAMA DA ARTE CONTEMPORÂNEA CANADENSE
(Conclusão da 3." pág )
,1 rodar, multiplicaram-se os Icares. A tecelagem mnnual, que tinha sido quase completamente es-.,
quecida, foi retomada e as velhas
camponesas que dela ainda se lemmoças.
bravam, ensinaram-na às "h
fléo cinto
Assim reapareceu
"à
flammes", óutrora
che»" ou
muito populares-, ás.vezes reeámndo de pérolas, Seu desenho e

sr*fi.5=r«s.s5r- <mÊmêãmm 2ssm&ta&

i\

¦

'¦•'¦"¦

¦
•

rio de JAXEIBO - QUARTA-FEIRA, 29 DE N0V™^^^^,,^|,^S1i^IW»1m

LEGIÃO BRASILEIRA DE
ASSISTÊNCIA

As Inscrições e ràdib-nunsa,
uno tem ,
qtiarçnla gcns destinadas ao programll^r»que ainda
dc
<mos, Ciso excepcional. Um
,t(of(\nlco do expedicionário, At?
nossos, melhores críticos dc arte. Vfrg0 ser. feitas e encaminhadas
" arquiteto Mareei Pariscau, de na sede da L. B. A. Corporação
quem expomos aqui diversas de Voluntárias, 7.* andar, sala
aquarelas,; disse, referindo-se a 71, no horário já publicado pela
Pcllan, que êle reúne em si lo- imprensa.
"A MULHER E 'A GUERRA"
llos °s «speçlos dn pintlura ca
naácn%e de hoje Nenhuma difi
Está marcada p(irq a próxima
cuidado.'técnica o detém. .Nele, sexta-feira,'na sede da A. B. I.
conencontramos o Instinto dos pinlo- à« 7,30 horas,- a interessante
a mais feráncla sob o titulo "A mulher
a ser realizai!» em
Sua poderosa
17-.
persn- o a guerra",
o romântico Bartlctt. James D<tn- consumada.
......
,.„„«« a„
,., ,
,
das
Corporação
cnn,o estudioso historiógrnfo ds jabdod*- ogc. ás «orrrlas, pots homenagem i Corporaçío
A.,, pelo
da
L..B.
em
«AVoluntárias
sente-se
A-voniade
Pellnn
Montr^l-s
p.*,i Knn,
Montreal; Kvinffhnff
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Atendendo ao pedido do Conse- r?
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Província, por uma;fe- veio
concur- a linha fronteiriça que
ponto
,ehgenheiro» • arquiter SANA-IONICO1^^» Hz
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o
em
do
tantas
discussões
com
objeto
DO SANGUE
.coincidência, faz
tque
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luzcs jé tipos humanos,-de'suamembros do Gabine.tc de Londres
Cristo, sejam derramados no sold|
de dos amadores. Deixa André o V(J vegCtação, das neves arroxea-, Ao Protocolo: Hcraldo Guimarães e outros do Comitê dc Dublin.
público concedeu dispensa dq'kl
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Conceição,
se associa ao próprio filho, Ral- desce, de lagosVcluzentes,, de lll29 (R) - Um rádio
Que esta seja, cnlão; substituída;
À HIBLlülECA: José Moreira
Cerca das 12 horas de ontem, o radora á rua Araújo Leilão 111, por outra árvore. Arvore do Beirij
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dos Santos Lima Moravsky,
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Cristo nos ensinou quando.no% .
aldeia de S. Jean-Port-Joli uma máveril.
primeira Con- festas da Feira- dé
rua Cãbuçú, cm frente an ar- odisse:
"Amiu-vos uns aos outròs','<
Para lutar contra o tradiciona meida, José Cândido dn Cunha ferência Cooperaliva na Polónfa, 52 — Visitas ao Prefeito. Obras to, o Indivíduo Alcipido Martins, na
verdadeira pequena Indústria arn.'
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situado
Oriente,
ali
mazem
Pereira e Hcli Nathonson Ferrei- declarou:
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tlstica que, ao mesmo tempo, é lismo estéril, forma-se o Grupo rn da Silvn.
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tam, desfolhadas, para o céu,' d<i
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e Recepção no Automóvel toizçiroà rua Barão de Mesquita, casada, residente á rua Henrique cinza, bs scus braços aflitos ê. s^ .;'.
rizonte
ostaiiiítns Sua escultura se ele- límpida c viva; nossas cores sao
atrás da qual os inimigos da Po- Clube; Dia 13 — Sessão do Con- 8.18. Motivou a agressão ter o mvfíoueo a Poueo até a «rande hriíiante.s - cruas. M««
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ao 10." Dis- plicnnlcs. A neve qüe desce sôbrtí
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ek é translúcidiv eli se espalha é ,
Minai Tcnis Clube e
Faculdade de Odon- visão
Os Cristos, as Santas Teresi- ções de cenário, desconhecida»
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;-,-.
rif.nimiAnacionalistas exame dc Anatomia
-U ina
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de home
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com EXAME escrito,
seja imensa e es suas vozes ciasão do Congresso;-Dirt 16 — VI- guèirénse" e que »e encontrava conde de Niterói 304, fundos, foi ras,
prático e oral
clara» e leves, se levantem
Aluno dc n" 22; prova parcial da P»n0SÍe5a itt arifl anlioaiil. sita a Ouro Preto (regresso « ao largo ria Praia de Engenhoca, agredida a ponta pés e socos pclo no
ar como asas brancas e posiara
mesma cadeira o aluno do n*31. CÃpOSIÇBf H5 arif apilVHVR?- noile); iy* 17 — Visita á Morro na Ilha do Governador, foram o-i- fnpradfír da casa, Manoel Jeremias encher
o nosso triste
também
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óleo,
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Gentilmente cedido ao Conse- Luiz Augusto Rràz e Silva; regnpara o Brasil. '.<
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-.--- sentmien
-"-.-'¦¦- Há
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lógica
gonbns,
,
pàitiíi
dia 1
à» 7 ho- n«e acusaram o» socorro» da A»Àleitaanha
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agradecem a todos que com»'
sobrleda- nio Montcfusco de Assis; dos enge
íoi pre«o e conduzido ao 3." Disestreito parentesco espiritual".
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á
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cnaos
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Álvaro M-ircc.' Renato Mur-:j
segunda-feira, na
Realizou-se
foi no Posto Central de Assistén^mmmm/Êimmmmmmmr.
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,,
sentar ferimento penetrante. 110 ató dc caridade o religião.
da Or»
nho César que chis evesceram
'y
baixado.
tórax, produzido por faca. Ao ser
viveram; À força de conlcnipla- crcto oficial, foioratomada de pleno dem Dominicana no Brasil, frei
ícdecisão
íôra
seniiraniA
declarou
]iie
'
Pedro Segundo.
rem o v:\m\w e » céu.
No Posto dc Assistência d» medicado
com todos os Partidos rede prirepresenEstiveram presentes
a jevistíj bra. leira para todos os
sc impelidas a exprimir, por m?» acordo
l:!l
Me.vcr foram onlum socorridos: — rido por um companheiro
nacional.
ho
governo
nroscntndos
com
alteração
forte
após
d;i
que
são,
Unidos,
"LEAtantes
dns
Estados
28
(.()." MfiS)
de
n pincel; os senitiíiícnto.s qnej' 'dc
Magalhães,
Cirliuiii
José
O
GRÉCIA
A
nao
do
VOLTA
de
Com>
tares
Brasil,
na
casa
t-hé
apresenta
em
¦'¦illia de h«r,h.r m. o n*^
qüe
Áustria livre c dc outros paises.
ano», solleiro, residente á Avcni- óste mantivera
Os filb-is. nora e genroV.
DER" DA REVOLUÇÃO DE
estão recolhidos.
Iniciando n sessão; falou o prelhes pcrniilin
da Presidente Vargas 1.13», com çflo. onde ambos
cada
semana
1922
conjunto
um
novo
dc A. TEIXEIRA ..1'INTQg,
dô
inclispensácurativos
dos
O
l'.
N.
acadí-miDepois
Fy.
dc
sidrnto
vitima
Ah
conlusòes,
—•
»
escoriações
de
ribras que a.fjui expomos fazem-e
Acaba
amigos
e'.;:
os
Convidam
no H.
ATENAS. 23 (R.)
co Ncjvtoji Rodrigues; com a paumn agre.ssão na gsre du Kslação veis foi o feridose internr.do
ims pensai' tia ;,rle f:imi,,!ir
ifuais e palpitantes,
^sauntob
cer anunciado oficialmente:
tratapaj-cnU-s para n missa do 6;°i;,,
acha
om
onde
nos
S.,
sannaçao
P.
saudação
.jouma
,nrile*
ilamiii.nl0fez
Oliveira,
lavrai
Me.vcr:'Waller'rie
«F-á
inventiva ú1"- ilni-iislíis
do
para Nice lavra,
em caminho para
r.iès, qne será realizada lin al *$&
Está cm
Sfl anos. rissrlo, residente á ru.i monto. No aluJHo presidio foi
o-pe!o encarregado vens franceses. Em seguida. Talou
,,!rW |iego,
res dos 1 i> r.o de orações dl.irjn*-a um destróier
do lar-mi-r d-i igreja i!c Saiita l\il.l,|'
respeitaa
em
inquérito
aberto
Hrasilfoi
respóridcndo
,
Godet;
x
s/n.
oo
rtaria,
da
que
p
|
Çersçâ.n
So Canadá como
ás Ô',30 horas.
hòj dia
série de
.-.tropclado por uma motocicleta aa íátói
- ;.. ¦!:¦ iv--i PÍ»'Vrl' C:""^u SfJFd?
H^luiCdo"Toâ «salda, a uma U. N. pergunta»
ou 'leader
E.
viajantes
formuladas
pela
com os estrangeiros,
pais. sencral Plastires
cmia.radós', que percorrem
'M.

S> SEMANA M> ENGENHEIRO OS ESCOLARES DO GUAPORÉ
FESTEJARÃO 0 DIA DO
I 00 ARQUITETO

M

I

Professores e Estudantes

éÍSr DdípSSS Desacatou e agrediu o
^íl&i^S £ Si:,, policial, sendo prçso

/

Agressões

Queixa de furto

0 bonde abalroou vio»
i lentamente o ônibus

AVISOS f UNEBRCSi

drada, sofreu fratura

m ÜÜil

+

Vítimas de queda

i

Utóft!

Brigou com um compa=
nheiro de prisão
e saiu ferido

Socorridos no Pôsio de
Assistência do Meier

A. TEIXEIRA PiNTO
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MANOEL MIRANDA DA
CRUZ SOBRINHO

I

______

|

(Falecido em Tijucas - Santa Catarina)
seus amigos, residentes nesta
Capital, convidam para a missa que
tOs
por alma do boníssimo e dedicado
MANOEL CRUZ, mandam celebrar no altar»
mor da igreja da Candelária, amanhã,
dia 30 dé novembro^ quinta-feira, às 8.
horas, antecipando,'a todos que compa¦recerem, os seus agradecimentos.
,

%

1-

.(l:. i

fiuaracy Ricoy
(MISSA DE 7.° DIA)
S. Ricoy/Elvira Gomes Moreira, Maria B. Ricoy, Dr. José Comes da Silva, Inimá GoMiguel
mes Moreira, agradecem penhoradaments a iodos
que es confortaram por ocasião do falecimento de sua
inesquecível esposa, filha, nora e irmã e convidam novãmente a todos os seus parentes e amigos para assis tir à missa de sétimo dia, que, em sufrágio de sua bonissima alma, mandam celebrar no altar de Nossa Senhora das Dores, na igreja da Candelária, amanhã, quintá-feira, dia 30, às 10 .horas, e antecipam sua gratidão
a todos que comparecerem á êsse ato de religião e solidariedade.
VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DO SENHOR BOM JESUS DO CALVÁRIO DA VIA SACRA

D. JOAQUINA PIRES NICOLAS
Mestra de Noviças em exercício
De ordem do. Caríssimo Irmão Corretor, convido os
tlrmã
os nossos Irmãos em geral, parentes e pessoas da
amizade da finada irmã Mestra de Noviças em exercício
Exma. Sga. D. JOAQUINA PIRES NICOLAS, para essistir a missa que a. Mesa Administrativa da Venerarei
Ordem manda celebrar na Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito, à rua Uruguaiana, hoje, dia 29,
quarta - feira, às 9 horas, em sufrágio da alma daquela distinta e saudosa irmã.
,'¦-... Secretaria da Ordem, 27 de novembro de 1944.
O Secretário, a) Joaquim Ferreira de Souza

ERNESTO HENRIQUE GREVE
.ífjuncionár.o Municipal Aposentado) .(Missa de 7.° dia)
Eurydice Greve, Ernesto Luiz Greve, senhora e
filhos, Henrique Ernesto Greve, senhora e filhos e
+ Raul dos Santos Caneco, senhora e filhos, e demais
parentes, profundamente gratos pelas demonstrações de
pesar recebidas por ocasião do inesperado falecimento de
seu amantíssimo esposo, pei, sogro, evô e parente ERNESTO HENRIQUE GREVE, convidam aos seus' parentes e
amigos para assistir à missa de sétimo dia que, em invenção de sua. alma, será rezada hoje, dia 29, às
10,30 horas no altar-mor da Igreja da Candelária, confessando-se desde já agradecidos a todos que comparecerem a êsse ato de religião.

MARIA MERCEDES DA COSTA
PEREIRA DETEFFÉ
(Embaixatriz de Teffé)
Sua família convida aos parentes e amivê <* gos para a missa de 7.° dia que, em sufrágio
i.í de sua alma, mandará celebrar, hoje, 29
do corrente, às 11 horas, no altar-mor dá igreja do Carmo,
à Rua 1.° de Março, agradecendo antecipadamente
a todos que comparecerem a esse ato religioso.
. ___»£_

Aura Ferreira de Mello Fernandes
i'_ :'•.(i.« ANIVEI.SAR10)
Dr. Octavio Ferreira de Mello, senhora e filhos, Yuribia
¦fa ¦
Mello Golzi e filhos (ausentes),' convidam os parentes t
• jae amigos, de.sua irmã e tia, viuva AURA FERREIRA PE MEL;.'¦.•
LO FERNANDES, para a missa do ..-. aniversário de. seu faleclmen.
to hoje, dia 29, às 9 horas, na matriz do Santíssimo Sacramento,
ua Avenida Passos. E agradecem (desde Já.. ,

DR.

LUIZ

VARGAS

(MISSA DE 7* DIA)
Viuva Angela Moss, Branca Maria Vargas Martins e seu marido Ibsen D. Martins, Honório Vergas,.
senhora e filhos, Raul Vergas, senhora e filhos, Anf
gela Vargas, Ros.otti e filhos, Gabriel Moss, senhora e
filhos, Matilde Moss Ferrier, Laura LaVnenha Lins, agradècerri a todos os que se manifestaram por ocasião dó passamento de seu querido filho, pai, sogro, irmão, tio o
genro LUIZ e convidem para a missa de 7.° dia, que
será rezada, hoje, dia 29, no altar - mor da Igreja
da Crus dos Militares, às 10,30 horas. An.eeipac.amenté, agradecem a todos que comparecerem a êssé ato.de
piedade cristã.

I

William lüregory
A Cia. Lux Stearica (Moinho da Lux), sinceramente pesarosa com o falecimento de. seu
pranteado Amigo, COMENDADOR WILLIAM
. . GREGORY, convida os parentes e amigos do expara à missa que fará celebrar em intenção de tua
no Altar de São Manoel, da Igreja da Candelária,
horas do dia 30 de novembro do 1944.

Horacio Faria, Lucia Faria Lauande, esposo e filha. Lida
Faria de Souza Costa e e esposo, sensibilizados, agradecem às
provas de conforto, recíbidnt. por ocasião do falecimento de
sua cxtreinosa raposa, mãe, sogra.e avó, IZAUItA. e convidam
seus amigos para _ miss.i, n realizar-se em sufrágio de sua alma,
'j Jír. dla 29, *s ll nora*< no altar-mor da igreja de.Sao Francisco
de Paula, Anlccipadamcnte, agradecem.

EMILIA DIAS VIEIRA
MISSA DE 7° DIA)
Octqcilio Dias Vieira, senhora e filho, e Zulmira
ti
Vieira Feria e filhos, agradecem penhoradamente
a iodos que os confortaram na dar por que passaram
com a perda de sua querida e inesquecível mãe, sogra e
avó, e convidam seus parentes.e amigos para a missa de
sétimo dia, que, em sufrágio de sua cima, faxrem ce lebrar, hoie, dia 29, às 11 horas, no altar-mor da igreja
do Santíssimo Sacramento, ò Avenida Passos, esquina da
rua Buenos Aires. Antecipadamente, agradecem a todos
que comparecerem a êsse ato de religião.
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HOLLYWOOD EDÂ 6R0ABWAY-_.
Reestruturação dos quadros jornalísticos ARTISTASDE
-« ;;
VISITARAM
OUIT^DWlÂ
g
!t
aos
dos
do
Sindicato
Comunicação
Jornalistas

seus associados .— Declaração do sr. Augusto
de Freitas Lopes Gonçalves,'representante desse
. órgão junto à comissão especial constituída
. <pelo ministro dò Trabalho .'!-..

0^<:AST'ÍDEA$TROSAM^
BÉriWY BAl«RJURPRÉENDÉÍtéE'w
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.0-ministro do-Trabalho', coqfòr- rio de, opor .intransigentemente
HRf*vn_k-'ii^H
¦
e e o n.ó m 1 c 4 a
me já foi publicado," assinou uma uma ciasse
___ffy?^K^'_K^-_________l
designando os «rs. üsoutra, A \íua. norbia dé: conduta
portaria,
"do
1
retira-a dós, sentimentos' cristão«.
valdo Gomes Miranda, dirclcr
Age o\ Sindicato, destarte,;;seni•',
Serviço dc Estatística' da Previtinto
!c'om': niodèraçãp,' G.uja-jé. podência e Trabalho, Oiéas Meta, pro 'propósitos
¦
- <-$-fl ___¦___ .-,. " "¦: '#m
r
de 'seiçpre
harmonia- e, de ii
los
presidente dó Sindicato das •¦Enialma,
-e
«M
MWméMimMM
MmmÈÊÊÊmM
se
de
Jornais
ehtcndimcSito. E
empe.
Proprietárias
às 11
.evi_l_s do Rio , de Janeiro, c nhará.'pelas soluções justas, oqui{iresas*
MWe.vM!i\... jm mmMÊMÊmÊmWmm
(ionçalrea- m
coiifoniiB
a
Freitas.Lopes
libradas,, calmas,
de
'
Antecipadamente agradece a iodos os. que compa- Augusto
ves, tesoureiro do Sindicato dos ll^atje.do,sentir, brasileiro,,pieclrecerem a êsse ato de piedade.
Jornalistas. Profissionais, I parn .ah.*n,te' comó; »_•¦ ádotadp^- ?.•!.) ________B_k_.' _é_________Hv_T''________f'^^____________________¦
constituírem, sob a presidência presidente Getulio V_rgas'i do^if
do primeiro, a comissão especial, éfxéinplo a lei que acaba de n^
criada pelo decreto, le, n*. 7^03', dar'"¦ é'. é causa da existência' ila
BL"^
ora. instalada.. '
Àm
de 10 do corrente, de caraicr pro*. Comissão
¦i.^___l
«ÍH
vlsôrlo, incumbida ' dev Veíar pela ' Este proceder, dp nosso Sindi-:
ao.
de todo
reestruturação dos quadros jór- cato .corresponde
pen-'
'superior'
nalisticos através da revisão dos samento
que Inspira t.
O Moinho Fluminense S. A., consterna - lançamento* ou declaraçSes quc nossa-legislação social, pensamendo com o passamento de seu Amigo, COMENDA- figurem na Carteira Prpfissio- to que.vcm a'ser, como há diav.o
'Hnal, ajustando-os ao referido dc- definiu/o ministro'Marcondes
DOR WILLIAM GREGORY, convida os parentes crelo-Ici.
lho: ".. .uma ;atmosfera dè cn-'
i
A diretoria'-, do'Sin'dica'.to'... dos tendimenlo,; qiie h'á--i do fazer . o '«Vi
e amigos do extinto, para a missa que, em intenJornalistc? Profissionais desta ca* Brasil cada. .vez' mais féli/.1 niais
ção de sua alma, fará celebrar no Altar-dc Nossa Senho- pitai fea a propósito a. «áuinta disciplinado.e/mals'.próspero''. " .
ra da Cc_._e.cao, na Igreja da Candelária, às 11 horas comunicação, endereçada
aos seu. ; E esta maneira' de agir 'do -Sin". •
•
dicato traduz a sua. convicção'dç',
associados:do dia 30 de novembro de 1944.
"A diretoria do Sihdicálo- dr s seséntir a. serviçol de nobre cau-.
WáÊàÊ^ÊWmm m
Antecipadamente agradece a tods os que compare- Jornalistas Profissionais cumpre o ss — -a;de.zelar pelo bem dos prograto dever: dc:comunicar- aos co- letáriosdn imprensa—o exprime a
cerem a êsse ato dé solidariedade cristã.,
legas sindicalizados aue resolveu tt~a.nquilidage i da sua consciêncln,
indicar o dr. Augusto de Freitas uo respeito e no cumprimciito das,:: •'
¦ ¦ '•
Lopes Gonçalves pafa:,seu' repre- leis do país. '
sentanle na comissão que o titu- ' Eis porque o Sindicato procede'
lar da pasta do>Tcabalhó-acaba de com, serenidade mais com firme-, fflflH
BWB Bali ISfiS Wi™iÊF*£mf&.'Z '«3_L-___
designar ç .cnj»- função .'-fiscnii- za: porque, conserva 'a moderação
zar o tarefa de reestruturação' rios nté ' o.' esti-cinó possível, porém,
Sindicato da Indústria do Trigo, do Rio quadros jornalísticos, nos .lünins
fica ..irredutível
relativo ""ais vibljiçãó da lei. qunhdo;rcfiistiM
de Janeiro,'
compungido com o falecimento de do recente decreto-lei
níveis mínimos de, salários, -,En- ¦¦E'eis por que o Sindicalo.colaseu saudoso.ex-Presidente, COMENDADOR WIL- cerra essa escolha lima ratificação bora lealmerjtc coni o
góvériij.
tO
'encoutMa.e
LIAM GRE0ORY, convida os parentes c amigos da- confiança a quc faz jus aqueNestas' declarações
le distinto-companheiro, belo ile- traçada a caracicrisfica' (Jo • que^
do extinto para à missa que fará celebrar em intenção de sempcrího que deu ao
"do'repres.-nliaiUa
.mandato se'rá à "conduta
süa alma, no Altar de Nossa Senhora dos Navegantes, na anterior, no seio/da comissão que do Sindicato dos "Jornalistas .Proo projeto da lei". de: me- fissionais nesta comissão* .ondula
Igreja da Sandelária, às 11 horas do dia 30 de novem- elaborou
Ihor remnnei-ação dos trabalhSi;!.?"- quc repetirá » qiicteve ria Coinisbro de 1944.
res da imprensa. Sua ação lúcida, são. elaboradora
.'do. ahte-projeto
'dá
ao mctni» da lei dc salário mínimo
c moderada,
cussa . . Chefiado pelo"Sonhando
Antecipadamente agradece a todos os que compare vigilante tornou-o
grande astro Benny Baker, que vimos recen' merecedor
da
'
fempo,
cora 'olhos abertos", uma Ata gran.leniente em
classe.
¦
..•
•
coinora
é
alvo,
de
distinção
qne
cerem a êsse ato de caridade cristã.
São declarações de todo opor- i : de prbduçõea^de. Roll.vwoqd, enepntra-se, atualmente, no Bracidindo a decisão desta .dirct.m tunas.e
.' ai), onde - tem" oferecido uma térie'.de. "ahows' aoa aoldadoa'.
que trazem de envolta a
com o critério de recondução du reafirmação
-por todos nós jornsianques das bases brasllelraa, o. ,"ça«,t":da V'.'S. O.Unlttodos os demais membros da an- listas da nossa,
391,. o' qual 6 .composto pelos malbreg nomes de Hollywood
ao presigratidão
comissfto
espea
nova
tiga para
dente Getulio Vargas pela: lei que - • e da Broadway. Na su» passagem pelo Rio de Janeiro, h fados
do
Sindicato
diretoria
ciai. A
ora nos deu, do - nosso reconheci- . .' mosa equipa comandada por Benny Baker teve oportunidade
Jornalistas profissionais' esta cor. monto' ao ministro- Marcondes Fi, de visitar, em Petrópolis, o Hotel Quitandinha. onde páuou
consóõiot,
osta*de
que'
lho pela direção brilhante cjuc im- . .; um delicioso •'weckaend". Surpreendido'qui f9!. p«l«..granprezados
(7,° DIA)
na conformidade dos motivos aqui primiu
à elaboração da lei, ¦" .do
dlosidade, luxo, conforto e multiplicidade de ambientei ao*
expostos, nio deixarão de aplau- nosso a. riço
artísticos • esportivos do grande centro de turismo «ulcias,
Mipelo;sr.
Çòsfh
The Rio de Janeiro Flour Mills and Granaries, dir
e
natural
escolha"...
a Justa
randa, a quem muito coube 110
americano, a equipe da U. O. S. Unlt-39i; manifestou atrado ante-prójetoe da ecr- -... ycs dn .palavra dé Benny Baker, o seu entusiasmo pela QuiLimited (Moinho Inglez) convida os amigos DECLARAÇÃO TJO REPRESEN- preparo,
téza'.nòssa de iguàlmeüte serem
tándinha, uma obra que fez com que aqueles artistas pensasnc
DOS.
TANTE
SINDICATO
tomadas pelo,Chefe'!da Nação as , í) sem de novo, na grandiosidade do. empreendimentos.amet
JORNALISTAS PBOFI..de seu saudoso Gerente Geral, Comendador
ricanos. A foto acima foi-colhida.durante a permanência da,'
providências quo se im puserem
SIONAIS
o fortalecimento do.amparo
Benny Baker e seus
.companheiros de Hollywood e da Broa'dsvay
Por ocasião da instalação da'. para
WILLIAM GREGORY, para assistir à missa de 7." dia que, Comissão
do
Estado
aos jorhalistas..
eni. Quitandinha.'.'.'¦
..."..,'". : ..,''.',....
de. velar pelo
incurilbida
"da
classe dos jorem sufrágio de sua alma, fará celebrar amanhã, às .11 reestruturação
naüstns, -criada pelo decreto, qae
estabeleceu niveis mínimos d. saII
horas, no altar do S. Sacramento da Igreja da Candelária. làrio, ontem, no Ministério do
Trabalho,'d sr. Augusto de Freitas Lopes Gonçalves, representai!te do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Rio. de Janeiro,
Kl'
'
'
: ' fez a seguinte declaração:
"A ação do Sindicato dos Jor(7.° DIA)
nalistas Profissionais. dò Rio de
í.i
Janeiro — e
. ..'*:
dizer de todos • - .
.!•-.
de Jornalistas ProSociedade Anônima Moinho da Bahia convida os Sindicatos, posso
A Comlssãu dè Corridas, na quilos,: Criqúi, 56,'. Furpâ 45, Ura- queí • Euclydosi Sllya,|
JL
penalidade
-^
fissionais .do pais
so caraete- tarde''de
ontem, , prganisou dois nio '58: Egàl 48,eotocò 54, Brevét' esta .agravada .pela.Comissão,
'
*w* os amigos de seu saudoso Presidente, Cometi- riza
¦ St*ar ra. mais duas corridas,por ler,,pãpor absoluto empenho ua de- Bons programas , pára as.próxl- 50,- Cliágii' 48, "Anira '48,
dlfesa dos interesses da classe' que mas tardes de sábado e domingo, Bright 50 eA.agÍ!l''5,'). ' ' •
:a partida, na' reunião, do
'
4 fi." 'Páreo—1.400 nietros —' flcultado
por incansável esforço no.hipódromo da,Gávea;-.."¦- !>
dador WILLIAM GREGORY, para assistir à mis- representa,
dia' :26, montando ¦ o animal Êxina consecução dos ideais quc os
Na domlngueira, será disputado Gr§15.000i00 — Muturil 5 quilos,' gente; .
;
- '¦
. .
seus
estatutos
mencionam
e
•
o
Jocktíy
Club
por
ArgentlCruzador'
;"Clnssico
H.A-.S. 50, '54,
Vulcão: . c)'.— suspender, por quálrò corsa de'7.° dia que, em sufrágio de sua alma, fará ceie- um trabalho de ordem geral cons- tiòíViia distancio'.de 2.400 meilòs. 56;Emp(reza5:6,- 54,,Flólilha
Big' ridas 0 joguei jJosé;Portilhp,1 por
em prol da grandeza da Esta; prova reuniu cm seu campo, Den 56 -e Donatária 54'.1
ter'prejudicado os.' seus';competibrar amanhã, dia dÇ, às 11 horas, no altar do S. Sa- trutivo
7.° Páreo —-1:600 .metros- — ¦ dores,
nossa pátria. O Sindicato, por- Fumo, Dominó, Ayrhoré e GrlIò.
reúniãódo i dala, 26,' ' ínòn-';
tanto, labnta cra seu sector sem Uni' campo': reduzido scin dúvida. Cr* 10.000;00—'Gran Goleiro 55 tando ..oha;.animal'
Marajá;. . ,
cramento da Igreja da Candelária.
nunca perder de vista o conjunto mas, interessante pelo equilíbrio quilos, rCabestro: 64, Sardoal 58,' d) —
.
.chamar a. atenção jdos.trados problemas'.nacionais. com quc se apresenta. ">' ' ValIpor'53i While Hors'. 48,'Sá- tadores
dos-ajhibiais Ojo» KégrOí
Essa «cão se inspira, assim, no
Mais duas prometedoras tardes, rüá 48, iRouen 48, Mllongon 48, c Edro, sôbre -,a indocilidáde
';'¦ ' '.".dos
espirito de concórdia,' do com* para os nossos carreiristas.' V
¦ ¦
e Floripoii 48.
mesmos;./'"(
.',,';
preensão plena e de prática sin¦—
—
Páreos- do' bettlng
o)' —' ordonàr o' pagamento: .'os
• • Quinto
cera do que é a solidariedade hu- PROGRAMAS
PARA AS PRÓXI- Sexto e Sétimo'.
'.;¦;.
prêmios'das reuniões: de'.'18'i. .19
mana, esta a base de toda orgaREUNIÕES/
(7.° DIA)
MAS
do;corrente.. ''
; -V
nizácão social..
GÒRRIDA DE 3. DE DEZEMBRO
funcionários dos escritórios do Moinho In- Nãò segue o. Sindicato o crltê• '
CORRIDA DE DOIS DE
.1."' Páreo — 1.500 metros—- O ÉSPlifiNDIDO SUCESSO'DOS
DEZEMBRO
Cr? 15:000,00'— Már3rla'n'd.'53'q'ul- LEILÕES DO JOGI-EY CLUB
¦
—
—
e
empresas
subsidiárias
convidam
1.*-Páreo
1.600
os
amimetros
glês
los; Finisterra 53, Ini
Morena' BRASILEIRO--161
'TOTAÜ DE CRI POTROS^NUM
CrS 15.000,00 — Saltarela 54 qui- Clara 53- e Frenesi 55. 63,
:'
7.365.000,00
tOs de seu boníssimo e inesquecível Chefe, Co- "AÜ.R.S.S. DO pEAO" los,
¦ 54, Strambóllco - 56,
Dlabra
Terminaram ante-òntem os lei*
2,o Páreo — 1.200' metros —
gos
Lirr. Francisco Alves • em Rubro Negro. 56 i El Bolero 56;
Cri 15.000,00 — Telegrama. 56 lõéído'' Jockey. Club-Brasileiro. -O
2.- Páreo — 1.200 metros —
todas os Livrarias.
mendador WILLIAM GREGORY, para assistir à missa de
Frajòla"56, Piíapora 54 sucesso alcançado"' ultrapassou as
Cr? 20:000,00 — Negra 53 quilos, quilos,
Butuhy 56, Espoleta-54j Rangers mais' otimistas preVlspes, regiiFala
53,
Amélia
53,
ItaFanal
55,
56, Crjsoliá 54,' Golconda 54, Jun-' trando ¦ o maior \ sucesso até" aqui
7.° dia que, em sufrágio de sua alma, farão celebrijr amaguará. 53, Motocolómbó 53 e Con- co 56, Gê-56-eTêhran 56.
alcançado. O;total dás \endas
'á." -'Páreo.-.—
Instituto
dc
Direito,
53.
Medieisorte
1.200 metros — atingiu n expressiva cifra<de-.Cr|
nhã, dia 30, às 11 horas, no altar de São Miguel, da
3.-, Páreo — 1.400 metros — Gr. 20.000,00 —^Rubi. 55
..quilos, 7.356.000,00, \iara 161; produtos.
na • Seguro Social
Cri 12.000,00 — Promissão : 54
55, Pan 55; FunnyFace 55, Com este resultado,. a":média,ápuIgreja da Candelária.
Realiza-se boje, ás 17 e 15, no quilos, Mickey 56, Argenita 54, Editor
Dúrian
55, Berengue- 55, Diamánt
rflda'.ê"'dé"45,68 pòr. priodutó,ilnoudüório do IAPETC, à av. Gra- Ancora .54, Anina 54, Taipa 50, 55
¦_;.Flriari;55;
¦ ' ' diçè
da' valorisação da criação do
• 4.0- Páreo .—" Prêmio ' Clássico puro-sangüe' iiidigeha;:
ça Aranha, n." 35, 11 andçr, a Alvará. 50 e Dcmosthcnes 56.
¦>, ?»'V. ¦
—
—¦
t-essão
mensal
1.400'
Ins4."
metros
Páreo
primeira
do
ClúbvArgentino — •2;400
Para .nielhor^ãfe.irníqs.dç % êxitituto de Direito, Medicina e Sc- Cr? 12.000,00 —Cylgadin 48 qui- Jockey
metros- —'CrÇ 40.000,00 — Fumo to do.s leilões deste'anobastai fa- los,
','
guro Social."
Robusto 48, Cayrú. 48, Caeté
_
58, Aymoré 53 zsrmos unia. .comp'aração:..cqm\ o
Inicialmente uma série de con- 50,'Ponta Grossa 48, Gurjahú 48, 51 quilos. Dominó
¦ '-' ¦ " ¦ ¦ '¦¦ 'é. Grllb 56.'. •
r.súltadò .do. ano .passado, .qiiánferências sôbre
assuntos com- Minuano
48.
Buriti
52 e'
'Páreo
Páreo1—'—1.800 metros'.— do- a' venda:,de 165' produtos.'rén:.;5.*
;
—
—
no
de
estútu5.1
1.500
metros
preendidos
plano
Areado 55 qui- deu ,Cr5'6.51.4'.000,00.; ;«' . \ :.
Os operários do Moinho Inglês e Empresas sub- tos
do Instituto, o dr. L. do Re- Cr| 10.000,00 — Larpróprio 48 Gr$'25.000,00
ltís, Dictinha,.53,Grex Lady 53,
go Monteiro, membro efetivo, exPiccadilly 55,. ¦ Três' Pontas 55 © O ÊXITO,SOCIAL • DO-i GERTAME
sidiárias convidam os amigos de seu querido e diretor do. Departamento Nació, :. .
Bozó 55. ¦;-. . - -.
Quem., acompanhou.o desenronal do Trcbalhc e chefe da dele.6.» Páreo — 1.200 metros —¦ lar; dos leilões,., durante ;ás,'quatro
REGULARIZA
brasileira
ao
conclave
gação
de
inolvidável Chefe, Comendador WILLIAM GRE- Filadélfia, falará sobre os resul.—Fanfúla
Gr$'20;800.00
55' qui- noites,em; qué elès'.fòrain :r>ãli_aOS INTESTINOS
los, Rocaiióra 55, Folia .55, Dieta dos, pôde presenciar -o êxíto' soda XXVI sessão da.Confe''-o
GORY, para assistir à missa de 7.° dia que, em sufrágio tados
55,
Fab-55,
Diplomada
55, -Fraga* ciál ^dêsse'."certame".. -Embora
rência Internacional do Trabalho
"'55, .Berlinda.
"'sentir
ta
.
55 e Frota 55.
tempo chuvoso se íliess.
em abril desse ano, na
7.o Páreo — 1.600
de sua alma, farão celebrar amanhã, dia 30, às 11 horas, celebrada
metros — durante as três. primeiras .noites,
referida cidade americana.
—
Gaudilho.54
CrS.15.000,00
a sessão, que será públiqui- a assistência, .'.que compareceu ào
no altar da Sagrada Família da Igreja da Candelária. ca,Para
los, Sagres 54, Espadim 54, Sim-, Tattcrall foi.' das .inais. seletas'e
são convidados os membros
bóllco
50, Cheque 54,. Rataplan niime.dsas,.* .Figuras' ;de prestigio
do Instntuto, os presidentes e
58, Vontade 56, Péreiquito 50i e em no^.â;melhõrsociedade",dãsflfuncionários das Instituições ds
—
: , nanças, do comércio e indústrias
Esquadra48.-.' ¦¦.}¦¦ .f.,j ¦ f
GOIÂNIA, 28 (Asapress)
A
Previdência Social, membros .da
Justiça do Trabalho, funcionári- prefeitura municipal concedeu, .¦8:°.. Páreo. —.1.600 metros — í do.pais, ali compareceram. E paos do Ministério do Trabalho, dt- por j decreto do prefeito Yeneran- 12.000,00'. — Baccarat, 43 -quilos, ra maior encanto desses espetarigentes dos sindicatos e Federa- do de Freitas Borges, um auxilio Tân Tan 48; Relâmpago 52, Meto-. culps,ta;assistência
DIA)
'sempre feminina;pre'a "pande
(7.°
entre
ções, advogados, médicos e jor- de 150 mil cruzeiros ao Atlético dico .56, /Hecliizó'.53, Gómarin 48. dominou.;
Gardel 50,, Charo. 49, Brasil 50, ássisfêsciav;.' .'¦'"- '•'•¦ "."-H '•¦¦"•' "'¦
nalistcs.
Goianehse,
campeão
temClube
da
Moinho Paulista Limitada, Moinho Paranaense
e Pepet ':Es'tâo'"'de'parabéns"'os»dítigenporada dé 1944, destinado à cons- Expedidos 58, Fártout 48t
tés do Jockey Clúb Bràsiléüfô. í
trução do Estádio "..rtur' Frien- 48:.'.
Limitada, Biscoitos Aymoré Limitada è Massas
Páreõsádo betting:.— Sexto, Sédereich", no bairro de Campinas.
Produção
Brasileira
de
*
timo-, e Oitavo..- !.'j
Alimentícias Aymoré Limitada convidam os ami. . :
PREMIADO UMvNQSSO. COMPA+
KUEIRO NÒ CONÍüRSO. ALTO
carvão mineral
de
seu
saudoso
Sócio-Gereníe,
Comendador WIL- A produção brasileira' de carESTEVE; REUNIDA A COMISSÃO ! JVATCH, ORGANÍSÂD.0 PELA
gos
'.' -':.;: VIDA TURFISTA; .-:•'';-'
;•.'•.¦.-\,;Í>E. CORRIDAS :,, ¦..-.¦
LIAM GREGORY, para assistir à missa de 7." dia que, em vio mineral
no primeiro' semesdo corrente ano, segundo daResoluções..' da" ..Comissão de,. Nosso, companheiro da seção. de
sufrágio de sua alma, farão celebrar amanhã, dia 30, tre
dos colhidos pelo Serviço de EsCorridas"¦¦ièin. 28, de novembro de turfè,' sr.'/Thèoçbilb;' Befjiencoürt
da
tatistica
Produção
do
Minis—
SAO
PAULO,
28
N.)
V" ,;¦
às 11 horas, no altar tíe N. S. das Dores, dà Igreja da tério da Agricultura, foi a seguin- Informa um
(A.
1944:n
. Pereira, acaba -de-,recebe."dós.Tèo.Améri—
jornal
que
a)
registrar,
,
ò;compromisso,•
dà:'' Vida- 'Tui-fista,
ie em quilos. Janeiro,
Candelária.
cá ofereceu 60 mil- cruzeiros pa- de montaria bara- o animal Fumo, pre.èria.iites'•-,
>F
srs.
Wáldyr
Silva e Roberto
137.725,611; fevereiro,:
r'à Laxixa, mas o
mé-, no clássico Jockey Club.Argentiüin• »r-lógi.;Alto, W-atç-h,
136.151.025: março, 158.176.842; dio' não dsseja se'.'conhecido
ausentar.de. no,, feito'pelo propriatário Gastão ^Cháih,' .que
.•;lhe - coube,: ^pêla ,_eprêmio
abril, 134.724,453; maio, ...... São Paulo. .
'.oni
de . .Miranda. Valle -Júnior
o . gÜnSáí-eçilcicásão , que •-obteve no
148.406.748 e junho 138.816.529.
¦ cbnpurso/niebsál ¦ de i palpites '•; orga,;;.:',
joqúci José,Portilho;"'.'•
Produzem carvão os Estados de
-suspender^porduascorb)
—
•nisado'.pelaVmagnífica revista csSão Paulo, Paraná, Santa Cata. . A, partida ^preliminar do jogo ridas,, a'pedido do starter, o jo- .pecialisada. ¦ -, ¦¦ ' ,-."¦',. '¦•¦¦¦''.'
fina
e
Rio
Grande
<jo.
Sul.
São
.
DIA)
(7.°
Paulo possue uma empresa ex- entre cariocas x paulistas será
ploradora; Paraná. duas; Santa travada entre as turmas do An0 Conselho.Fiscal da Sociedade Anônima Moi- Catarina,
quinze e Rio Grande do daraí e do Cachoeira, de São
seis. Há, portan!o, no Brasil,
nho da Bahia, convida os amigos do saudoso Sul,
24 emprezas que-exploram o car- Fíiulo.
vão mineral. A produção de São
Comendador WILLIAM GREGORY, para assistir à Paulo fo\ em janeiro,
de ......
PROCLAMAÚOSm CAMPEõESTfAsàoà213.403 quilos; em fevereiro, "de
276.823:
ém
março,
de 375.362;
missa de 7." dia que, em sufrágio de sua alma, fará cePETIÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS fDÈ 1944
em abril, de 219.243; em maio,
A
equip.
de
amadores
e
em
do
de
355.313
Flude ......
a Comiss5o Esportiva do Àulebrar amanhã, dia 30, às 11 horas, no altar de N. S. de 405.769. A junho,
do Paraná, na minense^foi autorizada ontem, iomllí iSb^fe R.T.. VeS0lveu
47 P°r e?terraií;'a temporada deste
• metes corresin?
não
áÍ>*ni^»Wordem
de
mesma
pala P.M.F., a jogar domingo,
da Piedade, da Igreja da Candelária.
igualmente, ao pri- uma
pendente,
partida amistosa em Barmeiro semestre* deste ano. foi de ra Mansa.
.
ÚS CAMPEÕES DO GASOGÊNIO ,'-¦''" -V '. v
l-IJ.v.0/1; 118.500; 170.000; ....
d° an° «'í^çbiiistico resolveurproodirn°taU.-e_rrplnen'.-'
mar a« Comissão
155.000; 274.000. A de Santa Ca.U,V-UÜ*1
Esportiva os campeões-deste" ano
J0SE' DA SILVA DIAS
tarina; no^mesmo período e na
' Landi
mesma seqüência de me'ses ,foi,
tauio), \encedor da laça "Fernando-Costa" tòfâ-m
(S
ta. pS0nvl°n.nlpPti0fÍ^ÍbnaÍ^^'G_mi,eâ6Carlos Soares Dias e se.; '
em '.n
çyilns; 46.221.808;
nhora agradeòcm a todos,
A viuva do SR. DJAL- tamém
522.880:
40.091.142;
os parentes e amigos qup
MA AZEVEDO, filhes, e 42.15S.240;
SAO PAULO, 28 (A. N.) - Ade48.984.605 e
demonstraram seii senlimenlo de
demais
agradeparentes
46.617.490. A do Riu Grande do anta-se nos meios esportivos lopesar pelo falecimento de seu es- cem p.nhoradamcnle a tudós
que Súl, na mesma ordem e período cais, que. o São Cristóvão diriRiu
limado filhn c convida para as- os confortaram
pelo dolorn.o (janeiro a junho) foi também um oficio ao Palmeiras solicitar!daih^eCmt:.'An,c:ioB •'"rnan"cs -da si,vii W^$&
sistir à mj.ã.ãa que «e rezará em transe pôr que
'
avi-lpn.
passaram
_
aleselarlo
ni>i!os.
do
9i.17l.riVi
liheratório
o
para
intenção cie 6Ua alma, hoje, quar- 6,im que a missa de s«jtimo dia.
AUTOMOBILISMO
195.661.560; 107.103.609:
centro avanle Cabeçâq que vem
V'-^
O- voi,nÍNIA0 ^•^f!LaEí[.l
'Çnvwran.DE aq-presidente
ta-feirã: dia 2!), _6 7 hoias. na será na matriz de Cabo Frio, aslj2.ini
.970;
dó-C. N. D. Sr.
no
99.7
li.830
atuando
dc
aspirantes
J--ão I, Ln;l»i!'S
quadro
íwja de Santo Cristo.
lele.íi-ami
dc
8 horas do dia 30 dè.te. 131.519.270.
congratú ações
.',
do clube do Parque Antártica.
illio,
pela criação nor
jWtte daquele ór_ao. oficial da União Brasileira dCP AutomobiíisníJ!
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William Gregory
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William Gregory

WILLIAM GREGORY

WILLIAM GREGORY

0 CAMPO DO CLÁSSICO JOCKEY CLUB AR.
GENTINO" ESTA
POR FUMO, 51 KL.
DOMIrUr.58 Kl . AIMORE',53 KL. E GRILO 56KL.

WILLIAM GREGORY

ILLIAM GREGORY
.51

(7.° DIA)

lABLELAXO

"Estádio

ILLI AM GREGORY

;:

Artur
Friendreich"

laxixa nio quer voltar
ao América
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Os amadores do Fluminense em Barra Mansa
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CHEGAM HOJE OS PAULISTAS
JM©Pll DA DELEGAÇÃO O Sn.ANÍQNIQ CAMQS GUIMARÃES - JOÃO ET?EL
ATUAk O PRIIMEIRO JOGO DQS FINALISTAS DO CAMPEONATO
.', .A-^:\:"v*i-.;v:':r/i:;.-

,-..¦¦

''.•'

COTADO

ma

PAU

fluniincose dc doiporque sejam, aprpvcitados juizes na entidade
ciopais para os próxlrnqs empa» tos.
tes do certame pitrío. 0U si'*- A MESMA EQUIPE QUE VENCEU
a splecio gaúcha
Mario Viária, José Pereira PeisqtQ.
SSff PAULO, (A*anre"°) Se* RAtièRQPNQUES RECUSOUrCR$ 80.000,00 DO FLUMINENSE
Guilherme pomes do Quadro de
Árbitros da F. Ml F., ç João gunflo nolicjas desta çapjiaj, q técEtzel, e Arthur .]ariejrp uíq com* nfiib fcola teria'¦¦ adiantado ciue
epntjr.ua confusa a situa- de Cr8 100.000,00, por um ratório a0> Uruguai, pois fiequipe
n/q'
mesma
Rip
a(úará.
verdndefcara combinado que, no caso
petqnlo", çonselçnclosqs,
'?
°ÁgÍt*dfiurugugiQ compromisso de dqis anos,
que venceu brilhan|eméntç a, so- çãq âo" jogarjòr'
rarrjenlé capazes'de agradar
cpm í «81 ° tricolp?: ficou nos Çr§ de não ficar no tricolor, seleçio gquchá, fgfgng&H IsSMÍÒ Rodrigues.
gregos'e troianos".
sofreu
Lpjzinhs
extrema
«o
chefiada
do
snr.
Antônio
Como a
que
neceséária, o Fiu- 80,000,00. Acontece que o ria o mes.rnq# ímpedidq dç Carlos Guimarães, presidente da forte dislcnçãò muscular. Aajanr presteza
. ' vísB
candidatou-se ao jogar no Brasil.
'¦''«¦'
eptidade dà pauIicfSÍa, boje, pe]a tOU ainda rjiajs aue i» c'ca|acãu minense vèrri cU obter oseu Palmeiras
nao
impasse
O
discutida.
a
ruíadro
está
do
sendo
oferecendo
permanece,
ainda
concurso,
é
bem pôsíjiyel que
imseu
manh?;
definitivo,
pela
passe
ARBITRO DO
esta tarde, a questão dos juizes O PROVÁVEL
se sabendo quem levara a 'fim
JOGO CARIOCAS X'PAULISTAS porilncii deÇrí! 150.000,00, importância pedida pelo joseja resolvido.
SAO PAULO. 28 (Asíprçssl Acre? mas o médio''oriental está gador. Mas o Fluminense melhor,
CHEGAM HOJE OS BANDEIRANdlia-sp hèsta Capital que o árbitro
Ate ontem, a tarde, o asTES
fazendo exigências para a não está disposto a negociar
A delegaão paulista, oue vir^ Jpio Etzel seja ò apltador dá prinao havia sido resolsunto
dechefiada pelo presidente da F. P. meira partida entre os tradicio- reforma do contrato. Assim o passe, E adiantou que
X
cariocas.
nais
rivais
vido.
libepaulistas
F„ snr. Anlonio Carlos Guimaé que exigiu a importância volverá o seu atestado
rfies, Reverá chegar hoje. pe|a maeina
Dò R|o.
nhã, à melropoje.
baixada da "terra do café1' seguirá para Niterói, nndp, no llulci
Icaral, ficarão os seus coniponeninnnien!"
DOMINGO A REALIZAÇÃO DO XII CIRCUITO CICLÍS' tos concentrados ale o contra
os
da peleja' dc domingo,
RELO HORIZONTE, 3jj (AJJ;
TICO DA CIDADE — c rá respectivamente ás 14 c '.o hqr„
;ls
car|oç9«, os sptis maiores rivais
—
O
proGolfe
Clube
Iate
press)
Anlccipn-se (iesde já scnsaçio- ras, d minutos e 50 segundos
de Iodos os tempos.
vin- nal o "Circuitq çla Cidade do Riu foi cstnhclccido cm 1043 pelo po- ras aproximadamente, tendo conip
TREINARÃO NO ESTÁDIO "CAIO moverá a 12 cie derembro
Mauá. Afilltí
douro a 1,1 prova dc Reitalas a de .fqnelrp", organizado pelo Çir pular corredor Joaquim Peixoto inicio e final á Praça
MARTINS''
Marques dc dc quo nfio haja trnso, a Dircçãq,,
A seleção paulista, segundo es- Vela em Minas Gerais, onde s».-rá elo Suburbano Clube a ser dispo- que cm luta com .losésuperá-lo.
Técnica pede o compareriinetitjv-v I
conseguiu
dia 3 de dezembro próximo. Azevedo"CAMISA
tamos informados, realizará to- dispulnclo o trqfeii í}qyerna,d.qr Indo
'
,1c Iodos os concorrentes ás \'i,itu"
AMARELA"
A
í; iiivHlgnr o interesse dos nnsde Valadares. Consta quc aniialmepdos os seus trcinps individuais
n*
Em lodns ns compctiôps os vcn- horas.
pela realização dp inconjunto, nu Estádio "Caio Mar- Ic naquela data o certame voltará so? ciclistas "c|àssicq",
afim dc
uno
anterior,
vncedores
do
lago»
HA
majestosa
sc
repetir
terpssnntc
a
na
quc
Frdn
à
disposição
Uns", ppslo
AS INSCRIÇÕES ,?'
rios ifiios rcunc 1190 só corre- qup o piililico qs distiugiin. vosderacão Paulista dc Futebol peln da Pnmpnllia:
como dos Estudos tem camisa uninrcla símbolo (bis
cariocas
dores
As inscrições acham-se abertas
o ponteiro esquerdo, foi barrado
campeões. Este ai'u calipra a Pcivisinhos'.
nn sede dc Iodos os Clubes filia- ,
xolo
vesti-lo.
vieram qs árbitros uruguaios Ciridos a . M. C, e serão enccrradlsV
A PARTIDA E CHEGADA
O RECORD OA PIIOVA
lo e Tcjadss.
A partida c chegada dn prova sc- imprclcrivelmcnlc amanhã.
2
hodp
O
record
c
da
prova
Este ano, parece qiie, felj-inenlo, não vai acontecer a mesma
coisa i Na verdade, achamos que
um erro não c]evc ser repetido,
pois. entre- nós, cncontrain-sp bons
juizes, capazes dc se dçsiiicumhiÍNICIAM-SE HOJE OS PREPARATIVOS PARA O Io CHOQUE^
rem às mil maravilbas nas suas
Tal entretanto, não acontece- achamos que o seu ponto dc vh¥;
atuações.
Os cariocas campeões brasileiA direção técnica dq selçcipnéido çaripca
Flavio'Costa ncha que a pro- ta devo sor respeitado, afim.dc
rá,
Pelo que vemos, vni bnver um
hoje,
os
iniciam
ros,
preparatiresolveu não pçrir|}tir a entrado do público vos para a primeira peleja
acordo entre os finalistas para
cen- dução fraca de domingo, teve ra- evitar prejuízo para o seu trA»;;
>.>
de, ser no jogo bruto dos balho junto nqs jpgadorcs.
j
hoje, no campo <3q EPtafpgo, onde ser^ rea- ira os'paulistas, seus rivais tra- r.So
montanhesca, e por este motivo O APROIílO _«,«:¦.
dicionais.
selecipn§ÇíO
do
cpnjuntp
Oj.
O treino de hoje, nao será
lizado o ensaio de
Iniciam os preparativos conven- colocará om ação contra os viMais uM3|
os ipcsmos jogado- último da semana.
caripea- E' qne Flavio Cqsta e Luiz Vinjiais cidos de que, repetirão domingo, ce-campeões,
as co- exercício dc conjunto sora reaR-,
vêm
derendendo
os
rçs
vencendo
de
43,
as
quc
proeias
za'io antes cie domingo. E estap.
pretendem fazer algumas experiências, e nio bandeirantes, c sagrando-se con- res cariocas.
Está marcado para sábado, â
Costa
vai tal» cr. t-eja efetuaclo em Sap im
Flavio
dúvida,
Í3em
sequentemente ,bi-campeões do
podem ficar sujeitos às censuras dos apai^Q- Br^sj]<
tarde, no campo do Botafogo, à
arriscar o prestígio dc seu nome, nuario sexta-feira pela manha,
nados.
Neste dia, realizarão os dçfon4Yei)ida. Yencesdai.1 Braz, um iní O treino de hoje dos ccmánda- colopando cm campo o mesmo
da í oderaçno Mctropolitadç
sores
tçressáhto cotejo amistoso. 3$c«
caso
no
áscomo
Porem,
secreto,
só
será
reados de Piá vio Costa,
Ó exercício será
quadrp.
podendo
dirão fçrças' as repycspntações
vai agüentar com na dc Futebol o apronto paraderrota
do
quem
lizado
estádio
no
Çotafogo,
sistí-lp os representantes da Imprensa acre- pois, p Vasco onde será realiza- as conseqüências 6 ele próprio, n grande peleja de çipmmso.
amadpristas do Bqtaíqgq de'Fu-

OUTRO QUE QUER CR$ 100.000,00 DE LUVAS

¦

I

Regatas a Vela na

ofensiva pamisio, fia primeira peleja cunlra os guúçfios. pardal,
Com a retumbante vitória do "CELEIRQS DE CRACl>S"
selecionado bandeirante sòbrc os Uma verdade nn entanto deve
dá federação suli- ser dita: sfio as turmas cariocas
ebreseritanles
Ls.-».: 5í Xv 0n e- !)'a' Xv 0n .respectiva
nn.n»Mi,..,. e paulistas, sem dúvida, qs maionaJ por
iiicnie np'jogo normal c na pror- res expressões do futçl»ol párògijçáo,' dónlliigo último, no Pa- trio. Em vários pop|os do pais,
caeiiibú, colpearam-sc os paulis- como no Rio Grande do Sul. Perlis para as finais do Campeonato nambiicn, Mjpas Gerais. Estado (1j
Krasifeíro de' Futebol. O mesmo Rip c Rnliia, o fú|cbol melhorou
vem de acontecer com o ''scratch" muito sobre q ponto dc vis|a técj;uanabarino, depois dc derrotar os nico, cntrclanto, no Rio c chi S«o
i
Faulo, é npdc a classe fiitrholismineiros, pqr 2 XI.
csVEZ CARIOCAS X tica eonstitpé uip fato. Tojlos "ccMAIS ÜHA
'
são como qpc um
sus pontos"cracks'
PAULISTAS
para o futebol
Passam-se os anos, novos certa- leiro dc
mes rpáxjiPOS .d/o "asspcjatiqn" ínctropplitano c bandeirante.
O CASO pp JUIZ
nacional são reali-ados, mas ns
A questão *|p juiz para ns fir
seleções da F. M. F. c da F. P.
F,, conlininim sendo as concor- nais, no Campeonato Brasileiro do
rentes vl>s finalissimas do campeo- Fulebpl do qno passqtfp, çopstituju iim verdadeiro di|cma. Afinal,
nato.

MARIO VIANA APITARA'
EM S. PAULO

M

I

I

NINGUÉM POIHilt.V M*
SISTIIt AO TIIEINO m
HOJE
EM GEN. SEVERIANO 0 TREINO DOS CAMPEÕES

Jogam os amadores do
Botafogo e o Americano

ditados junto à C. B. P.
As alterações a serem processadas np selecionado, ao que conseguimos saber, são as
seguintes: Murtd}nhÜ, Augusto, no lugaj: de
Newton — Noriva.1 e isaias, no de Heleno.

O ir. Antônio Carioi Qnlrnwtân, prt»ld«nta do F»dtração Paulista dt Puttl-9Í'é ••poredo, hoje, n««ta Capital, cheliando a dei»íjacao
paulista.
-,
• Enlti
a« iubi inaumbênclai, ligura a ejuMtfi? de juiiei, Eitames legutasnonte interraadoi de que os pa^Us«q8 resolveram Indl*
no
cot o Juls carioca
",ei"'-9 l^árjo Viana, para limdonar naB duas partidas PePacaem><T»
.?W? auxiliares Oscar Pereira Gomes o Josó
reira Peixoto.
Naturalmenl», b Federação Metropolitana concordara cpm a
indicação, «çando para ser resqjvido unicamsnlp a q«es»qp de ar?
bitragens rio Rio. Os paulistas doseiam que os jogos aqui sejam
dififfjdos Ror jújíes pquli'taó.

CADEIRAS PARA O JOGO
ENTRE PAULISTAS E
4 AHKM AS

NÃO HAVERÁ' SUSPENSOES
O Conselho Técnico da Confederarão Brasileira do Desportos
úli convuma reupião. marcada para esta tarde, afim dc apreciar
13 súmulas dos jogos Paulistas \ Cauplios e Cariocas s Mineiros,
disputados domingo Último.' Cqntormç é do conhecimento P» '¦¦,-6,?stáo ciiados nos relatórios dos juizes qs jogadores /ezé lio.-ópio e Danilo. E a citação poderia importar ,em suspensão pnra
»-i demais jogos finais. Mas, conforme adiantamos, nem Mano
Viária nem Francisco de Assis Freitas, juizes dos retendos en?
"agressivas" as ações dos conhecidos 30¦ ontrqs, consideraram "jogo
violento". Dc Jprma que nao haverá
sídorès; niás apenas
MisperisÕÉ-s.Zezc Procopio e Danilo deverão eiitrnr cm ntividatle
domingo, no pri-neirq jogo entro Pau)islas x Cariocas.

EM DESFILE OS ASES DO PEDAL

Jk^lls^pjJJL

wíêí^m^M
m'e/D,"

filai

m 1.

m<fd(o botafoguense

A Gonlsderqçõo Brasileira d* Desportos loróa público <»uai, a
das 10 às 16
partir de arhanhô. quinta-léira, serão postas i yendfl. —
14.' anaãr.
horas, em sua sede social, à Avenida Rio Branco, 181
as cadeiras numerais para os jogos entre caijocas e paulistas, «os
seguintes preços:
CADEIRAS JTOMEHADAS. NA PARTE SOCIAL (assinatura para os
dois jogos)
,,«A«
CrS 110.QP
Preço
Crí
IQ.0P
Ifaçjonal
da
pc|«sa
íiga
Total
.,
CADEJBAS HA P?STA (lado da pari* social)
Preço
Liga da Defesa Nacional

CrS 120,00
jogt
para cada
'55,00
CrS
5,00
CrS

«otá ainda
,.,,,„.«,*.,
em cqndisõés de se po-

s|GN|jp|CATIVA ahkí II».
DO E. i. JOA*
LHEIRO

der treinar nele.
NENHUMA MOD1FI- ,.
CAÇAP
Depois da fraca exibição d»
selecionado dp, F.M.F. frentã
ào onze de Minas, tivemos a imA recepção que o E. C. Joalheiro prestou ontem, à Impren-"^'
pressão de que Flavio Costa, iria sa e altas autoridades esportivas desta capital inaugurando a sunp
fazer substituições para a pele- nova e magnífica sede social instaladas no segundo andar do prú- ja contra os paulistas.
dio n. 167 da Avenjda Rip Branco, foi das mais significativas. U-;
expressivo acontecimento contou com a presença do dr. Y-irga3f
NlíttÔ", presidente (]ii F.M.F., representado pelo sr. Pom^gps;
MaffalhãpÇ
lUUClcasd
ITldi^aUldGO iil|-prP««ll
D!Aiigeío, e de piitres figuras de relevo do desporto carioca, elevetsrana agra-»
Em ofício dirigido, ontem, à vado número de cronistas, sócios e convidados da
miação
de
Fujoalhpira.
n.
»:
Federação Metropolitana
Ao ''champagne" iez uso da palavTas o sr. Antônio oa Filho,.
teból, o S. Cristóvão comunicou
da enpantadqra festn,
que está interessado na renova- fècretário do Clube que expôs os motivos
o tenwnnndn por agraejecer .
as
autoridade:)
saudando
presentes
seu
do
do
contrato
cão
ponteicspoi;t|va que,
ro esquerdo Magalhães. a cooperaçã da Imprensa cm prol da organização
ovadom fizei-anuse
Esse iogador está sendo cubi- tom rara compstôncia secretona. Qutros
pelo sr. Var-,
çado pelo1 Bangú, tendo Picada ouvir destacando-se as breves palavras proferidas
aplaudidas
pelos preí,3ra'-'
delirantemente
Netto
(I"E
troca
*™
sugerido a Jíica'a sua
por

Baleiro'.

se"tes-

BATATAIS RENOVOU C0NTÈUT0
FLUMiHEN
0 POR
COM
UM COMPROMISSO DE 1 ANO^
CM S0.000,00

tebol e Regatas, tri-campeã uaCrS 6u,Ó0
Total
riôca é do Americano, de Cam- CADEIRAS NA PISTA (lodo da arquibancada popular) — pars
pos.
cada Jogo—RECEBERA'
....
CrS 44,00
MAGNÍFICO O TRANSCURSO DO TOR* O jogo deverá atrair g.-ande
••
Preço
'•»
o coritrato.fiespetadores,
de
O.PP
CrS
pois
Ao contrário do que foi de CrS 40.000,00, por uma assinado ontem
Liga da Deíesa Nacional
NEIQ INfCJO DO TELEFÔNICA A. C. número
temporadai
a
disputantt,^
Assim, para
nos quadros
noticiado, o arqueiro Pata- temporada. í- o jogador foi
"Adeca", perapte regular assistên- guram
de reconhecido valoí"
elementos
47.00
Realizou-se 110 campo, da
CrS
1946,
ao
de
Total
poderá o. Flumir,
o Flumi" inteligente, pois voltou
.ia, o Torneio Inicio de Futebol do Telefônica A Clube. As pe e- coino Tovar, Otávio, Rui, Gid e
vindidà* tais não deixará
social,
não
(or#ro
qu?
cadeiras
''seavulsas
da
As
com o conçür-.
contar
parte
nensc
de
dispiplitu
CrS
Fluminense e propôs
dentro do melhor ambiento
Está o mesmo
lis que foram disputadas
'
co-no assinaturas, serôo posta à. venda, para cada jogo, no *4Mdo( nense.
com os se- cutroE.
terminaram
experimentado
concorrentes,
seu
do
so
joano.
Concorseis
pelos
quadros
dia 2 de dezembro, às rrwma» horas o no mesmo loeaj, ao preço guro" para a temporada de 50.000,00, por
Rio «Mtoas.
iuintes resultados:^ 1.° jogo: Construção k a Gr^po^^
foi
imediatamente,
cru-eiros
,
de CrS 60,00 (sessenta
gador.
»c-nccu o Gonstruçãq por 1 goal c 1 ooroer 0: 3'?n»1080n,df'^¦L11'. 1945. F que o popular jo- dando
FcnnrteS
UO PaUllCeia
I OUHWW
COpUUCd M
ppr
Mis k ConMoria de Renda, venceu o Contadoria da Renda
reco
renovar
vem
de
gador
Conservação x Estudos da planta,
líral* « fl-'lfi
tei-ceiro°daS9Planta
iogo:
O interventor Fernando Cosia
pprpectivo contrato, contraripor 1 «oal contra dois
n l'e«
ao Ipiranga a cessão do
prometeu
Vens_
Construção
vencedor do 1.°;
lers-fluarto
mais
a expectativa geral.
ando
iogo:
Sacòman
laP^^I
¦
do
'-•.•
terrepo
por
prorrqgaçap. por
,edÕr 2" Cóntaffin, venceu Contadoria. na
meio século. Poderá, pois, ao
Batatais
Efetivamente
mÈy'. i:- ¦''::"'<MB
penfinal.
mm
6."
jogo,
"vovô"
cornei-;
1
l goal o 1 comer contra
dos clubes paulistas, rea"llàaMaaaa-laàaaaíaíTTiTa^Maâaaaâaaaàaaai^ '^Ü
Atendendo às solicitações do Botqlogo • do jogador Negrlnhãoi sou em abandonar Q grêmio
¦ <rtl III H
lirar obras dc vulto naquela loa direção técnica do selecionado carioca resolveu dUpensa-Io dos das três cores. E' que ficara
ca lidade.
• ^y^55Sü»M!^^^' SM
compromissos relativos à representação carioca.
em CrS 100.000,00 a imporSexta-feira num prelio noturno
O jogador campista, conierrne noticiamos, ioi chamado pela
n Santos enfrentará o Madurelra sua (amlliq, devendo viajar hoje, para Cqmpos, alim de resolver tância que deveria receber
do Rio. Logo a seguir, isto é, importante questão particular.
a título de luvas, por um
,
, . domingo à tarde, os suburbanos
A nossa reportagem ioi informada de que Negrinhão nao pre- compromisso de dois anos,
o
Jabaquara.
¦^aaaa^W' t J^aaffiv S<Nk V^Èl^BBBirV1' ^^il^^V ^ ¦" ^^ BKWaaaaaBa3^v^aaaaaaaaaaaK
cariocas enfrentarão
tende lejormor o seu compromissos com o Botafogo, estando disconsiderada exa-» '••'"
posto q abandonar o futebol para assumir a direção dqs negados proposta
i^^0rMmsm^ÊmWmmÊu v-m:^}
¦Nos primeiros momentos da dc seu pai. Ao mesmo tempo, um grande clube continua mxísttado gerada pelp clube. Ante a ¦'
partida de domingo no Pacaeinbú, no sua aquisição.
recusa, pensou o jogador
Luizinho o estrema direita du
em conseguir aquela imporseleção paulista contundiu-se na
coxa direita, tornando desse motância em outro clube. Mas
do bastante problemática a sua
o Vasco e o América, os
presença ho próximo compromisdois primeiros candidatos à
cariocas.
com
os
so
Se persistir o mau estado físico PROCLAMADOS
BRASICAMPEÕES
sua
aquisição não cobriram
OS
de Lulsiiiho, o técnico Fcola lan—
a
OUTRAS
NOTAS
ocupar
proposta do Fluminense,
LEIRQS DE 1944
cará mão de Cláudio para
a posição de estrema direita conA Federação Metropolitana de Basquetebol tornou público a
tra os cariocas.
resolução da' C. B. B. em proclamar, campeões brasileiros de
basquetebol, no XVII Campeonato Nacional, os seguintes amaO sr. Antonio Carlos Guipia?
_
. , _ ..
lâes, chefiará a delegação paqlista dores:
— Celso Meyer — Rui de
Freitas
Mota
Alfredo
Rodrigues
Rio,
o
hoje
embarcará
para
que
— Ni]ton Pacheco — Adilio Soares de Oli—
Santos
Raimundo
Sabò-se
11
das
hs.
pela litorina
S$0 PAULO, 28 (â. .) - Está
— Francisco de Morais
que seguirão 10, jogadores, além veira — Mario Tovar •- Mai-vio Ludòlf
definitivamente. resolvido qus o
rio sr. Arnaldo de Paula, Pascoal Lemos e Guilherme Rodrigues.
embarque dos paulistas pára o Rio
VICE-CAM PEÕES DE 1944
Jtiliano, alguns convidados c crode Janeiro será feito na quartaCampeoII
nitsus desportivos.
feira, á noite. Os bandeirantes fiForam tambem proclamadas vice-cámpe^es do
' *nato Brasileiro Feminino de Basquetebol .as amadoras que se carão hospedados no Grande Ho- '-'fi£t frj*- '-^'' '"'pM^^^V^^i^^^ÊÍ
i
—
Noticiário seguem:
PAULO, 2S
(S^O
tel. A convite da C. B. D., segui"Asapress").
—
Rio,
o
noite
á
—
para
^a gravura, apaç^no plnrio_ WÊMM^^^S- da
rá
sexta-feira
Bustamante
—
Inah
Ivete Mariz
Irary Pereira Costa
de cronistas**; lolo", campeã do Torneio WWrffâSóWJàni A, C, quc regisaaaaBaHHaQnCaaaaBHDaaH
""'- ' H
Diciola Deveza Barbosa — EHce Paula Barbosa -~ Lourdes Lo- uma caravana
F6r^.'£m
do
esportivos. (
culorcs
—
Maria
icrior, a representação principal
\-\
Romancjlda
—
p
.
Valdetaro
—
Uma
Oíga Nassar
Saltebondc
o
pes
sóbre
vitória
Irou expressiva
MBãi 11» IWIWIaitMgi*8W8WHa-BW»aawMWKWa-iSBBgg88^ .¦ V
Roma — Lúcia Gonçalves Vinhaes e Otilia Machado; e vicevenceu Estudos d.i
,. flnnstrücão,
,.
,
(j-0"5l,"aSn(lo.5C
4°
do
tampeães brasileiras de Lance Livre; Ivette Mariz — Lúcia ViVcnc.
s
lisludos da Planta
1^3o
campeão
O S. C. DO RECIFE GRATO A DOIS DESPORTISTAS - Uma «ffe
nhaés — Inah Bustamante — Otilia Machado e Irary Pereira
PiorVá, por 1 üon\ c 2 corners a 0. í>aDiaiuio
móis prestigiosas agremiações desportivas do Norle do Pais, quit-á
tüdos (la Planta o vice o WK™??^ awWbM 88, clctuou-.^,
Conforme c rio conhecimento Cotas.
do Brasil, ê, sem dúvida alguma, o S. C. do Recife, clube pernan£¦;
"Alo
^l"'
Na praça rie
CONCEDIDA LICENÇA AO MACKENZIE
(Ia público, para construir o estábucano qne tem prestado uma série dc relevantes serviços aos des- :
orfinr.i?.ulo pela
'
n°
snl'-.1!'
Rtraenie programa
re^'a,)»t'° dio de São Januário, contraiu o
A entidade especializada concedeu licença ao L. C. MacKenomtn^gc<Lúvoi
^f-01'11
,^1™^
NImIf
portos pátrios. Ainda agora, o Conselho Nacional de Desportos
1
em
Vitória" da I-orea e Lu?,
Inrai.to-luve-.iis Vasco da Gama,
chiDe do Meyer-realizará amanhã h noite
S. C. do Recife tem prestado ao pnis,
o
o
serviços
o
os
zie
conhecendo
*U
que
M.
dívida.
jogo
que
para
flü»?iBPenUe
grande
Araújo. A 1.' mm trava.U
de ,
?
resofveu elevar a sua subvenção anual dc 50.000 paro- 10p.000 cruAno após ano, têm sido res- cm sua quaijra, contra o Clube Maxwell.
l.-nçào n Jardim Holamco, ter nu no u com
r,otáiiÍc»; no sc.
aoamistoso,
junto ali
ura
realize
o
Jequiá
1
tambem
«,
^
Permitindo
Tlori.mo,
28
que
c
(Asa- zeiros. Pleiteou a elevação da subvenção do clube nortista
BELO HORIZONTE,
Uni,, dc- Sérgio pelo 1 ração
Q Sa- gatados os títulos desse eiiiprésArqujoi
Santos
José
cnt.
benemérito,
Piedade.
e.
Cclegio
do.
,o...
sócio
o
seu
de
Desportos
no
fundador
C.N.D.,
—
Colegial
repercusTeve grande
^ar hl.j,h.lnli;iSj. limo. Nos últimos períodos ad- mtnéo, com o Centro
üiulii i-iicontro d quadro o|,c.ai
prêssj
Nettn, membro daquela órgão. ,y
AUTORIDADES ESCALADAS
são nesta cidade i escolha do nor que leve a apoiá-lo o sr. Vargas serviço
i.ll.anric F. C Essa pugn:} flue |e-g .u"^v^rave, ao fitffá e uz, ministrativos ihte>isifJcou-se
ji
prestado pelos dois dcspói.H1I.. paulo ('?),
Para o jogo decisivo entre as representações do Riachuelo me fio prefêjlb .luscelino Kubifr S. C. do Recife reconhecendo o cnviando-lhcs
MO, terminou com a cpnta-ícm a-- ';.]",
umortikaçâo, e finalmente, onpór um scu lepmtistas, resolveu homenageá-los,
"lembranças
coino
dirigir
ns tentos para o vencedor ''''"„. 'U ns0 conquistou deis Çcsar,
boiii- tem o Clube Regatas Vasco da o dó' Tijuca, a realizar-se sábado, à noite, na. quadra do Grajui» schk
presidchte
" para
entregues solena)na]il$
foram
que
sanlàntf,
pequenas
de
Minejrí
»l«}r, Um, Túlio p Manuel coptia. m ?¦ vo)e,b „, „áo foi m- Gama. resgatou, no Banco
Federação
autoridades:
...
fymP,
à
,
escaladas as seguintes
'Arbitro
jMevr feram
No "clichê", vèrnqs os srs. Vargas Ne-tf"
tos tentos para o Satc bande. O fO^W-á? p31te dançante, a dir
— Aladino Astuto; delegado — Jacy P.osa; meai pois «sabido que o desportibta na redação de" A Noite.". logo
o últiapós terem recebido ns lembranças,
Aruujo.
Santos
ccoroncl
a
serviços
iem
—
Iilho;
liçedi* devido ás condições flRv^W^ me(ialhas aos seus; joga- cantil do Rio de Janeiro,
prestado grandes
José Ií. Pinho
~ Floriovaldo Bandeira; apontador
nortista.
do
grêmio
esporte.
daquele
vioria do Fòn.-a e Luz., fez 9$?®,*% Basquetebol to rdctô- mo titulo de Cr$ 120.000.00 c
modalidade
viril
respectivos juros. ¦_ Uj. cronomètrista — Armando da Silva Carvalho.
':-»rcs heróis, do Torneio Pciitasonai i
ni':á A. Clube.

ESPORTES NAM«HT

KEGRINHAO BISPEMSAOO

bHI^^sbPÍÉ ^PE*ll3»!f

\

*

s

-mm

I

.\399HBBt m ¦ I
iÜ
iii Ih - % \-

>
¦rnP
'~
Il lil ¦¦;'^'
I I f ' :!M

BASQUETEBOL EM
REVISTA
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Vem uma caravana de
cronistas

0 Vasco resgatou o
último título

0 novo presidente da
Federação Mineira de
Remo
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A exposição de pin- ancaUma enlrepoderosaa Francaali- ATUALIDADES m. IfllMHl
tura do Brasil na e a Rússia DA GUERRA
capital britânica
Em
nova
ofensiva,
visando
.
Abafei;'
Budapest pela retaguarda,
os russos capturam Mohacs
Diretor:

j.,,

Bedator-chefe:

CASSIANO RICARDO RENATO

Empresa

"A

ANO IV * * *

De Gaulle fará o máximo pára trazer de Moscou as bases de um
pacto permanente
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PARIS, 23 (Por Joseph W.
Grieo, da U. P.) — O general _í_M^¥i_a__;^-&r«':&&
...
De Gaulle durante sua próxima estada em Moscou aprovei
tara a oportunidade para assinar uma completa aliança política e militar com a União
Soviética, idêntica ao que ficou
acordado entre a Grã Bretanha
e a Rússia,* completando-se
assim um rígido anel de segurança que será estabelecido em
torno da Alemanha — indicam
fontes. francesas altamente liLONDRES, 28 (A. P.) - O SÔBRE AS MINAS DE CARVÃO metros de largura. O coronel von
gadas ao governo.
rádio de Berlim anuncia que os
DE PECS
Hammer admitiu, por sua vez,
—
O passo seguinte
de con- m^^^^^^^^M^r^^^W^^é^^^^^^Êvrr^^^^pà^^È
Soviéticos capturaram Mohacs,
LONDRES, 28 (De W. W. Her- que essa "cabeça de ponte" íôra
"*;*%*¦
i^.Vi'
^"Vv,x
,/ify.
t__^_^_#í___'-».X^'i>'*r'v'\'>v.
*
K*WÍ««WíWÍ».v»_V-í__^^
t
j s
na sua investida para Budapest. chef, da A. P.) — Os soviéticos alargada ao norte e a noroeste da
<A$§g$88&
formidade com aquelas mesmas fontes — seria a nota daMohacs íica ao lado do Danú- iniciaram uma nova ofensiva na cidade.
Mohacs fica a 19 quilômetros
da pela Bélgica e Paises Bai- AQUELA IGREJA ERA UM POSTO DE OBSERVAÇÃO — Ali bio, 157 quilômetros ao sul da Hungria, com a tomada de Mohacs, 157. quilômetros ao sul de a noroeste de Batina, Iugoslávia,
xos, e, possivelmente, pela No- estavam os nazistas, em Chambrey, na área de Metz, que Patton capital.
A Transocean anuncia, que por Budapest, e um avanço sôbre as onde se fez a travessia inicial.
ruega — paises esses que sem- finalmente ultrapassou com as suas forças. Transpondo esta eide Pecs, de acôrParece que os russos pretendade,
o
Exército
de
Patton
vários
distriLiuiu-sc
sua
por
vez, que a "cabeça de pon- minas de o carvüo
quilômepre se mostraram favoráveis a tros de
rádio de Berlim.
não somente avançar para o
do com
dem,
atravessando
te"
na
e
a
soviética
bacia
sôbre
frente,
o
Danúbio
penetrando
fronteira
uma neutralidade absoluta —
A noticia foi dada pelo coronel norte, ao longo do rio, para codo Sarre.
tem
agora
10
quilômetros de lar- von Hammer, comentarista da lher os defensores de Budapest
anunciando sua adesão ao blogura.
como também
DNB.
co anglo-franco-soviético. Tal
pela retaguarda,
Mohacs fica perto de Batina,
Os russos partiram da sua "ca- abrir caminho para noroeste, em
atitude significaria o total isoIugoslávia, onde se fez a travessia beca de ponte" de Batina, na lu- direção à froí teira austríaca.
lamento da Alemanha e garaninicial.
Os relatos alemãs dos violentos
goslávia, e tentaram tomar Pecs
tiriaos
mencionados paises em
Wt: LONDRES, 28
(R.) — O governo britânico espera iniciar as
A estratégia sovié :a parece de surpresa, mas, a cerca de 2 combates travados nessa área não
"outras
discussões com
partes interessadas", sôbre a questão de *ace d- uma futura agressão.
ser um avanço para o norte, ao quilômetros da cidade, que fica a especificaram nem Identificaram
Tanger, dentro cm breve. O sr. George Hall, sub-secretário dos Nelongo do rio, afim de colher as 35 quilômetros a noroeste de Mo- as forças russas envolvidas na
A conclusão de uma aliança
_____________________________i
Exteriores,
revelou
isto
hoje
na
Câmara
dos
Comuns,
em
gócios
defesas de Budapest pela reta- hacs, as colunas soviéticas esta- luta, mas é provável que so trafranco-soviética e a criação de
resposta a uma interpelação do comandante King Hall, membro "„
beleceram contacto com a artilha- te de elementos do 3.° Exército
guarda.
um blocn an_flo-franpn--:oviiH
independente, sôbre a questão de saber se o governo sc propunha c° Jn ° SlT T •"
A capital já está sitiada de per- ria móvel alemã.
da Ucraina, sob o comando do
os
P-wayelmenle
pntomar
.sao
á*
to pelo lado oriental do rio.
Outro relato alemão da batalha marechal Tolbukhin, que acaba
quaisquer providências parn restaurar a. constituição do
objetivos
da
política
meiros
em 1943.
diz que os alemães se viram força de conquistar a Bulgária e de regoverno cm Tanger, tal como existia
¦•¦•ís-'_<'ss^teí.i:v? -.._HI^B_____-_____-_-__
O COMUNICADO RUSSO
~:„_
¦
O sr. George Hall declarou: "Conforme o secretário do Exte- externa que a França procura- vS&faí&l&fô'-'''
dos a usar metralhadoras para nlizar bem-sucedidas operações
V>^
' '¦'''
-> ___* . ^__-____________H__-____________________________________l
|p
rior já tornou claro em declarações anteriores na Câmara, o go- ra seguir.
— Segue-se, proteger a cidade, por falta de contra Belgrado.
MOSCOU,
28
O..)
• vârno britânico vem mantendo a situação sob constante revista e,
Houve comparativa calma nos
Durante a visita de Winston
integra, o comunicado sovié- artilharia.
continua a ser a sua intenção apresentar propostas sôbre a futura Churchill ao general De Gaul
O coronel von Hammer diz que demais setores da frente, com os
BL'
ÉÉÉ9
Ir na
tico desta noite: "Durante o dia
zona, para discussões com outras partes interessadas, cm onortuni- Je'
.- franc(JL
28 de novembro, nossas tropas, cm 18 tanques soviéticos foram pos- alemães à espera da prometida
]e 0S
uancescs pctabrlpcpram
estabelecei am
dade adequada. Esta complexa questão acha-se atualmente sob
território tchecoslovaco, captura- tos fora de combate durante o ofensiva soviética de inverno.
í!___i
.llil__l
Hkfi'•____._:_
•*.¦
_H________________r
com
clareza
que jamais esta- _-_-__^______i _R_«_____. '"'''^Ê^Ê WmW
ativa consideração aqui c, espero que seja possivel, antes de muito
ram mais de 60 localidades e 3 assalto tríplice sôbre Pecs.
NAS POSIÇÕES "DE MERGUriam ligados ao bloco da EuPouco antes, o rádio de Berlim LHO" PARA UMA OFENSIVA
tempo, iniciar estas discussões com outras partes interessadas".
estações
ferroviárias.
ropa Ocidental, futuramente,
havia anunciado a captura, pelos
"Em território húngaro,
FINAL
ao russos, Mohacs, dando início a
^_i____É_s____
sem que a Rússia estivesse in- m i_iii_T#__-___Mr ilr Bíl''
,'
-&.%m
norte
de
Nyiregyhaza,
nossas
tro28
(U. P.) — O porMOSCOU,
w*r*>iSw^BBB_K__^SS_^_ií_^^?^'''*:'''
Budapest
sóbre
uma
marcha
pecluida nesse organismo.
pas cruzaram o rio Tisza e ocupa- la retaguarda. Mohacs fica do la- ta-voz do exército soviético, ma- pequena jor-general
Como resultado dessa politiram várias localidades.
Zamiatin, afirmou
"Em outros setores da frente do oeste do Danúbio,
ca,
o
De
Gaulle
*%1__s_
está
general
iugoslava. que tanto os exércitos russo como
da
fronteira
distância
«MlWpKMlli^^
•/,'..- LONDRES, 28 (R. —Sir Patrick Hannon, sugeriu hoje, na Camahouve atividade de patrulha e
chegaram
A Transocean, citando um por- os aliados do ocidente
jogando com todo seu crês"de mergulho"
alguns pontos.
ra dos Comuns quo. om vista da urgência da restauração do comór- cente prestígio diplomático
com a suas posições
ta-voz militar, anunciou que, "capa"Ontem,
cio britânico de exportação para a América do Sul e Central, podiam ra obter a participação da Rúsem todas as frentes, a incorporação de Mohacs, a
para uma ofensiva em profundi"a OS "TANKS" AMERICANOS ABREM CAMINHO — Os
nossas
tropas inutilizaram
ser feitos arranjos para a prioridade da desmobilização do exército sja na nova Grande Aliança
32 beca de ponte" soviética sôbtu. o dade ue, por certo, eliminará a
"tanks"
"tanques"
pesados norte-americanos abrem caminho dentro de
alemãs".
Danúbio tinha agora 10 quilo- Alemanha desta guerra.
britânico dos voluntários anglo-sul-americanos, que se empregavam qUaj os francese acreditam ter
Loverich, na frente ocupada' pelo 7.° Exército, em sua marcha
na indústria e no comércio na América Latina e cujo regresso osti- ligação com a repartição
da
para o interior da Alemanha.
Alemanha e com a conquista
mularia os pedidos de artigos britânicos
"seria
-Ruhr
O
ministro
do
Trabalho,
sr.
Ernest
Bevin
respondeu
...
que
das zonas industriais do
contrário aos princípios dos planos governamentais para a desmobi- e da Silesia
lização de forças depois da derrota da Alemanha, dar qualquer prio- após-guerra, pela França, no
"
ridado geral a voluntários de ultrajar, sejam da América do Sul, ria de uma pois isto impedi- .*"<• . ¦ i ¦¦ ¦ .íj. '. ..
O Conde renunciou ao posto de pre sidente do Comitê dos Seis Partidos
':
vez por todas qualCentral ou de qualquer outra parte. Contudo, se num caso parti—
Torna-se subitamente_ ainda mais grave a crise política italiana —cular, fôr considerado que serviços individuais são essenciais para quer tentativa de agressão da
Alemanha
nazista.
Por
estes
a urgência do trabalho de reconstrução, será aberto para os seus
ROMA, 28 (De Cccil Sprlgge, Sabe-se que Sir Noel Charles, rcslgnatório. O sr. Nenni, porem
Embaixador britânico, recebeu as cm sua qualidade de farrenho ancorrepondente especial da 11.)
empregadores ou para aquele que negocia por conta própria ou motivos acredita-se que o general
De Gaulle fará o máxiO embaixador britânico, Sir Noel visitas dos senhores Cianca do tl-inonArquista declarou parempmesmo para o próprio indivduo solicitar através dos departamenCharles, confirmou hoje, peranto Guspail u Sarugat, ocupantes In* to-inmcntc quo não atenderá ao
como especialista mo para tFazer <*e Moscou pelo
tos apropriados do governo,
-¦¦sua desmobilização
menos
as bases de uma aliança
uma delegação de Ministros ita- terinos de pastas do governo rc- convite quc recebeu naquele senindividual
classe
na
B"
••'" f- ^_á_^_^__Í
'.'•¦ "Classe
Wà*im!&^
í__^_*__ li.inos quc a escolha do condo signatário, os
propuseram tido.
B", nos planos de desmobilização abrange'aqueles que permanente franco-soviética.
- ^._^.__a_**5*__________¦
HwHKlK :' Carlos Sforza para Ministro dos formalmente o quais
MHmM
_^BS--?-_F*F_-W.IIKr^?Sg-rac:.
•*--..•:
Falando aos jornalistas num dos
*:$^-&$9yfà^<£te' ',r'**..
' • ¦-*."¦¦¦
nome
de Sforza
¦ Uma poderosa aliança fran- ' -'*'''1*?!*Wss_»<<«.-4.>
têm qualificações para os urgentes trabalhos de reconstrução.
aa_^___P_^__________l____i^!K^,^«___E_í_^^_.,
corredores do Palácio dos maré*
Negócios
Estrangeiros,
no
novo
ingformar
o
novo
governo,
para
co-russa foi um dos alicerces
'"'¦¦ «>ly_________i
___üi^i^_____!__ü^i jjovòrno italiano, não seria bem norando-se entretanto os rcsul- chais, onde conferenciaram entre
da política francesa a partir de Ij_m!B!__!___vs^_''^__»w*
recebida pela Grã-Brvtnnlui. Sa- tados imediatos
dessas conver- si os chefes de partidos, Nenni
______É______t_*:¦"¦ 'J_l Mh_i
lü
R lie-se
disse que talvez o sr.Saragat —
o conde Sforza declarou snções.
quc •.•crmancccri.1
'^
SiM-M
WÊKmW^fM
PARIS, 88*01.) - O nome de Pierre Lavai foi riscado da lista ",°
outro socialista, como ele — talcomo obsreTnT°Yar i-.-.-_.--__-_aMWB_8_:..'¦¦¦.p:
que nfio
dos advogados do Foro desta capital, ontem, por ocasião do Conse* gg?ae ^S^^&ÍS^
O Príncipe Umberto, como Lu- vez fosse ao Quirinal, mas que
„S_espera
túculo
à
constituição
jaços
novo
do
amistosos
com
a
União
lho dos Advogados.
«-.._os
gar-Tcnente do Reino, prossegui cle
ô* lo n5o
f ,_.
<.___
rim.
/tnniiAriAfinai
_*-_*-__m
ne
Hl__
com
os
diconversações
-¦$ ________«^B Bovârno.
Pierre Lavai era' membro da Ordem dos Advogados de Paris Sovié*--- mediante o simples P*s R-nHul
cm
suns
Ü
Iiii
IPf P
O sr. Nenni, que é Secretário
Entretanto,
crise
entrou
a
nuos quais do Partido Socialista, não ocupareatamento da tradicional poliversos chefes do
3_e$de 1909.
ma nova fase. Os socialistas e se sucedem uns nospartido,
tica do "Quai d'Orsay" com
outros nas cou va nenhum cargo no governo Bomembros
Ação,
da
se
haviam
que
sultas do Quirinal, enquanto os noi, estando assim à vontade para
' '
relação à União Soviética.
comprometido a colaborar com o representantes
_-k___$"
jH
IrJM _B-_*'____ __K !IJ-_-_t___i_i-__-_--_i
do Comitê Naclo- prosseguir cm sua atitude antiA chave dé toda a politica
LONDRES, 28 (R.) — Uma bomba-foguete alomã, lançada de
novo
Bonomi
com
'^----:----W**'*^'-'*W^-*-*--t--Si
S^y^^ij-Vv-X.
o
governo
continuam monárquica.
^E3||.^E___I ^B-bh.
nal doji seis
condie Sforza nn pasta dc Estran- suas discurssõespartidos
um ponto a nordeste de Arohem, explodiu no ar e caiu de novo francesa foi apontada em uma
cm outro local.
ROMA
O CHEFE
DOS
agorn
sua
lia
retomaram
exposição
gclros,
sobre o ponto de partida, para findar-se com uma violenta explosão,
feita pelo sr. Bidault,
Hoje a tarde, o Príncipe Um- EM
GUERRILHEIROS ITALIANOS
herdade dc ação. As discussões lierto deverá receber cm Palácio
A conduta extravagante dessa V-2 lembra o ocorrido com algu- ministro do Exterior da Fran-¦¦¦£: prosseguem. A delegação, qu© sc
ROMA, 29 (U.P.) — O jornal inE_MTjFt^' t*~".
os senhores Sforza, Crocs, Ruini,
mas V-l que fizeram viagens de volta ao seu sitio de lançamento, Ç-i o qual indicou que a Fran- ___-____P*^___-_W-___-|!_---______!S_p1
dependente "II Tempo", anuncia
ífíS1* .<^WKv". .-ftSIlSjWSífliBFÍty&^fòi^ -*'.'» -' y ¦¦^rvT' - ¦• :•!"' "íá!MííS_ií^Êò'*vWÍ;i*' '*.¦"' ^Sro'*S'-\Sv3*__S* avistou com Sir Noel Charles, era dc Ravcl c outros.
foi
testemunhada
dois
aviadores,
em
oficiais
circunstância
durante as primeiras Ça
,:'e
por
nenhuma
constituída dos Srs. Sarag.it, soque chegou a Roma, depois de cruHoras de uma patrulha noturna. Estes viram duas bombas-foguetes entrará em uma aliança euroO órgão comunista "L*Unita", zar as linhas dc combate, o chefe
cialista:
de Gnspcr católico; e
alnçadas da mesma área, no espaço de meia-hora.
tornou a publicar hoje a declara- dos guerrilheiros italianos, o qual
péia da qual a União Soviética
Cianca, membro da Ação.
Um dos oficiais declarou; "A primeira decolou a cerca de quinze não tome parte,
_,
A
atitude dos aliados cm rela- ção Tríplice de jMoscou, na parte oculta sua verdadeira identidade
"TANKS"
OS
milhas adiante de nós, e vim-la subindo numa terrível velocidade,
QUE QUEBRAM A SIEGFRIED — Os "tanks" ção íi candidatura de Sforza pnra relativa á Itália, o dn qual consta sob o nome suposto dc Franco
do Segundo Exército britânico, dentro de Geilenkirchen, na Ministro de Estrangeiros foi ho- quc os postos governamentais Franchi.
com uma chama esbranquiçada em sua cauda. Continuou subindo
.
Franchi declarou que é impôsaté ao que ou julguei ser uns trinta mil péB, então' a luz vermelha lr6_1H._-.da
desafiada
abertamente pelo da Itália deverão ser inteiramente
6XDlO.R(_ mui
PF.1 Alemanha, no acesso da marcha contra as fortificacões germú- &
"«alia Libero", do Parti*
depurados dc todos os elementos slvcl para os guerrilheiros cessar
desapareceu, e surgiu um grande trilho de vapor branco ao longo
niçns.
Radiotelejolo
de
20
do
vaj.iv_.uu
corrente.
J,orn,a*
Ação. Em editorial intilu- fascistas c pro-fascistas, acres- a luta durante o inverno, de açordo curso que o petardo havia tomado. Vi a seguinte deixando o solo um fipiuki.n
'¦-'-¦
•
do da"Haverá
fio UIUIU^UCO
mnn.nnao p?í5«j»(S!*(_«;?j*^
do com instruções emitidas pelado
uni veto?" o referi- .editando o jornal quc a ocasião
UC
¦
e ganhando velocidade com muita rapidez. O sou curso era reto, UC|lWOllU
"Não ter.1 a agora é muito oportuna para sc lo general Alexander, pois si as
¦y6****"***-*****»"-*.^^
-k.:.. ;__• Jm~
declara
do
jornal
O' cerca de dez milhas adiante de nós, mas, quando chegou a pouItália o direito dc confiar nestn reler c sc recordar esse documen- cumprissem n risca, correriam o
_____ *é__l_M_-_--__-_-_--5. *^*X_-___ -WW-W-HI i j8wífe_>^!it_<__a_... '** >
cos milhares de pés da nossa altitude, explodiu com uma enorme
perigo de morte certa. Acrescendireção nobre e italiana dc sua to.
•-Íl£i!!t^___a_S____y '^nw>iw>.. .;.
chama vermelha. Parecia a explosão do uma granada pom-pom,
Foram tainbem chamados a con- tou quc os alemães se mostram
politica exlcrnn? A calunia c a
¦
mas, muito mais intensa".
são ferenciar com o Logar-Tcncnlc do muito preocupados com n situahostilidade contra
Sforza
"Poucos
0 desastre não foi ocasic* «Seis í^ :'?,^i_H______!_(_P_r*W''_f'roifTBIwWSr.ís
unanimemente desaprovadas por Reino os senhores Togliatti e Ne- ção dentro da cidde dc Turim
Hdiretamente segundos mais tarde houve outra explosão no solo,
HHP*a__-_-__y*__-_-___-P**^
abaixo do ponto em que havia explodido no ar. Pro- nado
toda n democracia italiana, desdo nl, o primeiro dos quais Mi- onde têm uma guarnição dc 6 mil
pela ação aérea ini* :"_P«__I
ilistro sem Pasta do Gabinete homens.
M 9Be IjHB
_n_________r
_--H_____Íi >&v5k ../''ííW^vríy5^ os liberais aos comunistas".
Ivavelmente exterminou a guarnição lançadora".
mlga •— Inúmeras vítimas * jHI WSi FWm
Í,_--K
_•_!__. 18B
J_*_ísf%S_____s_
SFORZA RENUNCIOU
**_»
í_^
jJfel-J_^^l8^__0 ROMA, 28 (U. P.) — URGENe grandes danos materiais K<Js_l IWm iWm
TE — O Conde Sforza renunciou
PAUIS, 28 (R.) — A emissora local divulgou ontem, à noite,
ao seu posto dc presidente do
LONDRES,
~~
—
28
P.)
'.„™(.
(U.
Uma
'
,que foi concluído um acordo entre os Estados Unidos e a França, \wh, „«Í!«i
Vi
,
Comitê dos Seis Partidos, que se
mnia concessão de um crédito, por parte do governo norteamerica- [^tSX^rJS.* ^
reuniu no Palácio dos Mari-Cnals
*' dÓ'arCS ^^ a<IUÍSÍ5S° de mM™ PrÍmaS d6
-SSãíS^
com o propósito de facilitar a
" v<_i-k^'-___fW'*__P'--'ff
ÍmpírtfíSia1"".'"
i-J-O-P' *»ijff •JSrrf/m* lu _L» i r-Cii^xiMJXKf.-jft^..iüSbkK-i
immm rm-tQmW® solução da crise ministerial.
SANTIAGO DO CHILE, 28 (A. levados a um automóvel oficial e
fi^daí*£! ÍZ^aJLT^ _í__*I___rt.
1
O acordo entrará cm vigor no dia 1.» de julho de 1945.
DOS SOCIALISTAS P.) — O sr. Alberto Ostrla Gutler- conduzidos à fronteira, livres.
Js___'_______^»»_,WII___í___íTir*»/•_.njWI*»*i_M
_r__§*i.1HK____-___--f-___----_V5~S*^
'Ari'- PROTESTO
As mais importantes a serem importadas são: matérias para S
By-rs^ML- **_fc ¦f-MB^f __^T.*__^ '^^^^^^^^^¦¦'¦r^^f^^tUÊmJim
V'
—
Seis li- rez, ex-embalxador da Bolívia no
ROMA, 28 (U. P.)
fm BuS-on
Disse o tenente-coronel que de
|
& Tn
on-Trent,
no ^»_K5\
Jíhstalaçocs portuárias, material para transportes, trilhos, locomoti- Midlands
compreendendo Chile, publicou um livro intitula- íato o coronel Brito praticou
-L*f_l_i!_P^ikv&3l^\W^uStÊ^^*i^^
ÍW
o
' dres de partido,
^lu
**
^^
.'.Tas, material rodante, caminhões, borracha para manufaturas de w ,, ' .
í
^___Ê-£_H___-__5__r
HBH
__________¥ 4_#^___L^___Ht___l_____
^^^ r*u^HI(í'âÍ__-A____--__-___-__t_(_Énllll
os principais ministros sem pas- do "Una Revolucion trás los An- suicídio cm Caquena, Chile, ao
• í-neumáticos e todas as matérias dc
em--ora as pnmciras esque há escassos na França —
....
no Pa- des", que faz uma breve referên- chegar ali uma patrulha boliviana.
esta
tarde
ta,
reuniram-se
fábricas de tecidos de algodão, e lã da França. t*ral-t|va. apontassem 250 mortos,
,íãinda, sulfur
lácio dei Marcialli, afim de dis- cia ao recente levante militar conDeclarou ainda que a revolução
•.'Também uma para
^"-H
provisão foi prevista para a compra de alimentos. as aut.or,-dades indicaram que ape- f
w% ^Êrrttfsg >unw
-m
a ordem do dia socialista tra o governo boliviano e à depu- fracassou devido à falta de coope__H_i cutir exige
O sr. Jean Monnet, comissário dos Abastecimentos, no anterior 5as vlnte c0.rP°j f?r**,m encontrauma redução no contro- ração sangrenta que então se se- ração de outras guarnições do pais
que
Nacional Francês de Libertação de Argel, encontra-se atual- ,- na_, manha ?.e hoje* 22 corPos
le aliado sôbre os assuntos ita- gulu.
e que se a revolução triunfasse o
^Comitê
'.inente em
desaparecidos,
mas
acrese
Washington.
e..,ta°
Ihnos e contem um velado proO sr. Ostrla, como Ministro das govôrno seria entregue a uma juntesto contra lidcnes a alegada Relações Exteriores, expulsou o ta civil,
oblltoração do nome de Sforza Ministro nazista de La Paz, depois DECLARAÇÕES DE UM TENENvis, 4 soldados e seis prisioneiros'
de descobrir que se preparava um MENTE SOLUCIONADO O INCIpelas autoridades aliadas.
LONDRES, 28 (R.) — Foi formulada nos Comuns hoje, por Sir de guerra italianos, não foram
DENTE FRONTEIRIÇO
AGRAVA-SE A CRISE GOVER- plano para derrubar o governo, o
Patrick Hannon, uma questão sobre o comércio anglo-soviético- computados.
revela, pela primeira vez, os
SANTIAGO DO CHILE, 28 (A.
NAMENTAL
que
americano. O interpelante, membro conservador, desejava saber de
A causa da explosão não será
ROMA, 28 (Por George Bria, da esforços dos nazistas durante o re- P.) — O Ministério das Relações
"Board
of Trade" fora informado
,;iSir Hugh Dalton, se o presidente do
™s. " AfALEMANHA MILITARIZA O SEU POVO - Uma triste
PO - A solução da crise Ko glme Busch para obter o controle Exteriores do Chile anunciou que
A.
"marcham
paSdarlS-W.-^^*
da publicação de longos catálogos, destinados as casas comerciais «mui
mau es dizem
aizcm que
recebeu a nota do governo da BoQue nao
nao teve rada
vnrJn éÃ a_•» _-_*._-. vemos
,_._*_*__—
*
t
__
_
_m*n.___.
econômico da Bolívia.
aqui,
que
\-rnamental_ aberta com a renunquando os novos recrutas
da América do Sul e Central, e apresentados como listas de merca origem em ação inimiga.
llvla
O
livro
também
reproduz
uma
fornecendo "amplas explica.sob
a
Brandenburgo, em Berlim, saudando o. dr.
noticia do Embaixador Cubano no ções" sôbre a invasão do territódisponíveis para exportação dos Estados Unidos, desde selem- . E.m declarações um funcionário C-nphhp,*ponte.de
,-dorias
.j,,_
...,.._.,..,„,j
.
g^iSSSStàSm
".'fco de
1944. livres de todas as restrições e. se o governo thiha em lnd'cou qUe a exP-,0S**° fo* "«-ti- Gocí*be*s* cu]a propaganda apela agora para os maquis ao a reVclação de quc os ingleses so Chile, sr. Enrique Plzzl Porras, que rio chileno por forças do exército
nazismo...
*
. .vista a pronta liberação de algumas das restriçõis que impediam' S^S-h'Í.Sí_! "?,°f °, "^-"'j?1
opõem ã escolha do Condo Sforza, foi & Bollvlo pouco antes dos pai- boliviano, quando em perseguição
?;|| quer como
•^, reinicio do comércio anglo-soviético-americano.
Ministro ses americanos terem reconhecido de elementos revolucionários.
Priin.iro
ÜSZffK
^iHHI»»
'
Um perta-voz do Ministério do
•'•' ... Em resposta o sr. Dalton declarou que não estava ao
quer como Ministro dos Ncgó- o governo, dizendo das torturas dos Exterior
par destes mais.
Chileno indicou que o inprisioneiros políticos, ocultas por
m cio Estrangeiros.
¦tetos, mas, as restrições impostas peld guerra ao comércio britânico
cldente ainda não está definitivaUma área de várias milhas em
Conde já rigorosa censura de imprensa.
Como é sabido, o
•"_e?m a América do Sul, seriam airouxadas, tão cedo as circunstân- torno do depósito
O autor conclue pedindo aos mente
dá a impressão
ocupou a pasta do Exterior antes
"alguns solucionado declarando que
cias o permitissem.
pontos ainda permanecem
• Hii do advento do govôrno Mussoli- americanos que não permitam o
de um campo de batalha.
desenvolvimento de tal sistema na obscuros".
Algumas testemunhas ocularcs
.1 nl
Contudo, a Impressão geral é
e dizendo que mesmo com
afirmam que o depósito, em granNão foi posivscl ainda obter-se, Bolívia
de Hitler haverá aqueles que a resposta boliviano é inteiraLONDRES, 28 (R.) — Após que seja decretada a desmobilização de Parte snhterrâneo, foi pelos
nenhuma con- a morte
no
tcreiio
aliado,
í
que tentarão perpetuar seu sistema mente satisfatória em todos seus
:jfda "Home Guard" britânica, esta organização estabelecera clubes ares Por efeito de duas e*tplosões,
firni.ição ou desmentido da exis- no
mundo.
"veto" contra Sfor•^de tiro ao alvo. O ministro britânico da Guerra,
pontos essenciais.
Sir James Grigg, í]Ue levantaram edifícios, ervores,
| tência desse
não se sabe quando ou si essa
Acusa os
nazistas da
; za, quc vem presidindo nté agora Argentina e elementos
;.declarou hoje na Câmara dos Comuns, em resposta a uma pergun- postes telefônicos, vacas e oveBolívia que coopera- nota será publicada.
Kg; que a formação de Clubes de Tiro para a "Home Guard" ia ser lhas.
entre
diversos
conferências
os
as
| "Icadrs"
ram na deposição do regime Peàs "County Territorial Army Association", as quais esta- O tremendo deslocamento de ar
partidários, e cujo no- naranda e declara
|
'.-boleccriam
o Embalconfiada
convenientes para scus setores c controla- também destribuiu bombas de ação
I nic, ao que sc sal»., havia sido xador dos Estados que
programas
Unidos Avra
•riam os empréstimos
lembrado para ocupar o cargo de Warren,
de armas e munições. JA foram enviadas à„ retardada sobre uma ampla área,
que investigou a situação
Primeiro .Ministro c a pasta do da Bolívia,
jreíerida associação instruções sôbre os princípios pelos quais se- estando empenhados em sua locafoi enganado.
Presos por serem suspeitos
Exterior.
.Jiam organizados os mencionados clubes de tiro ao alvo
lização vários grupos de militares
DECLARAÇÕES DE UM TENEE"Itália
Ura editorial do jornal
que procuram ncuttraliza-las antes
de atividades terroristas
TE-CORONEL
REBELDE
Libera" — órgão do Partido da
que estourem.
ARICA, 28 — Chile — A.P.) —
JERUSALÉM,
- Trinta
—
Ação
elogia :iin|ilanii.ntc a fi- Regressaram ao território chileno c dois homens 28 (R)
A maior cratera ocasionada peI'-,NI--._~' 28 (R.) — Em resposta a uma interpelação na CSsuspeitos de exerrealConde
e
indaga
si
Pa.
do
gura
•finara
Ia
explosão
dois
oficiais
tem
250
do Exército Boliviano ecrem atividades terroristas fojardas de diâdos Comuns, hoje, sobre a produção de granadas, o primeiro
incute cxislp aquele veto contra e um comerciante e eles devem ram
metro.
ministro Churchill declarou:
presos cm várias partes da
o mesmo. Nos círculos aliados suas vidas ao fato de ter o govêr- Palestina,
"O municiamento
ontem a noite, c duran"con;A-_..
está sendo constantemente revisto. Há coisa n .,*
*^í_ííép^
Sforza
está
iidi-jitc.se
.
*^^Hl_*|
no
que
v'
do
Chile protestado enérgica- te o dia de hoje, — segundo inj
r*-"
áí« i§p*^ $&?$ •»> * gelado", mas ninguém pode in- mente contra
fS-ík^ fl* is
ÍO nove meses reabrimos nossas fábricas de enchimento de grana- fOniI-l (IHÜHSO CüDtUlfãdO
suas detenções por formou uma declaração dada à pu-das e de feitura de
formar si ha realiiíciitc essa opo- militares da Bolívia no solo chiblicidade pela Policia local
'Ates operações e de projetís, em larga escala, em virtude de iminen
siçãó da parte dos ingleses nem, leno.
imenso acúmulo de reservas, qu havia provocado
razões
da
as
menos,
muito
crise
temporária
qual
de espaço para depósito. Isso foi há nove me;\üma
O tenente-coronel Luís Olmos,
mesma. Os elementos de mais um dos
jsçs. Desde então fizeram-se novas e importantes ampliações. Estou
que regressaram, ontem,
os
norte-ameridestaque,
entre
Sem condições de dizer que, desde que os trabalhos das fábrica»
disse que êle e seus companheiros
'^mantenham —
mantendo
canos,
estão
dizem
que
foram avisados
e podem até mesmo melhorar a atual produção, não
Fran'¦¦há
a atitude dç, completo allieiamen- cisco Barrero, pelo cscoronel
28 (R.) — No setor
deteve, de
razão para supor que os exércitos britânicos sentirão falta das de LONDRES,
que
to
Ibar, na Sérvia, a cerca de 10 K8»tW!?í?".:í ¦ ^ &$xb r S Ve}^ . "»Ã_íísÍ»ã ¦¦'-í
LONDRES. 28 (A. I>.) - A
na questão.
*
que seriam executados ao chegar fi
Bjfnunições necessárias para travar suas batalhas. Temos também quilômetros sul de Belgrado,
ügênçia
tclcgráfica
norueguesa
íoi
Bolívia
Uma
dns
versões
fuzilamento.
extra-oficiais
por
jíeservas muito consideráveis, cujo emprego depende das várias capturado ontem ,j íortim alemão
anuncia que ns patriotas nnriicdiz r|iip Sforza, quando voltou à
O
tenente-coronel
Olmos
disso
instalado
alemã".
da
duração
da
resistência
no antigo Mosteiro de
^iliilis^isw •
'
gueses, iniciando nova campanha
llíilia o ano
^estimativas
passado, linli,, o que do território chileno ôles fo- de
'.'',:... .
sabotagem, afundaram dois
Quando convidado a dar garantias de que a sua declaração so Raska, e os patriotas estão, já
compromisso dc apoiar o govêr- ram levados a Charana, de onde
'(referia,
*&&$%;*
r^Mr^
,'..
?t-V-^^í::-,:,;V,,;-,:^,
agora,
em pleno controle das linão só à Europa ocidental, mas a todos os teatros da guerra,
lio do iMareclial Badoglio, mas, rumaram para La Paz, incomuni- navios no porto de Oslo, no f.áha"Sim.
do passado, e danificaram tr.-i
o sr. Churchill respondeu:.—
Fui interpelado sôbre a Europa
ao cliogar a Nápoles, começou a caveis.
at* sÍuemmUparaaÇT_Salke0von0rt- ™ HANDOVER O APELO PARA O "VOLKSTURM" - Mais fazer oposição ao mesmo,
• •
outros, além de danificar os es.v,.i.,„
...
o
_:_! ^ocidental, mas, o gasto na Birmânia não é na escala dos grandes anuncia o comunicado
quc
a
defesa
da Alemanha dentro das fronteiras quc deu lugar ao advento do
taleiros Akers & Nylands.
Pr>lor,eir<.s do
do maré- '"e-™í-s para
-bombardeios aqui. O transporte, de
_?5.u_&:.lri_
gover- vêrno
preferência ús quantidades de
boliviano desconheceram' go-o
aliados transpõem. E' o apelo que estes homens ouvem, quan- no Bonomi
Um dos navios danificados foi
com a queda dc protesto do governo
Çhal Tito, irradiado pela emissora os ..
munição, ó o fator determinante pa Ásia Bul-oriental", .. -Iugoslávia
,
chileno até a o "Schlcsseig", de 16.000 tonelaLivre".. ,j.
EL*..
-__
I
Roma. ,
_ do a Wehrmacht está se esfacelando,
manhã de domingo, quando foram das.
. I LONDRES, 28 (A. P.) — A duquesa de âent, acompanhada de
-' Lady Herbert, visitou hoje a Exposição dos Artistas Bracileiros, na
Academia Real ds Artes, desta capital, tendo sido recebida, ao che¦ Sfar. pelo sr. Souza Leão, encarregado de Negócios da Embaixada
do Brasil; — Sir Malcolm Robortson, presidente do Conselho Britanico; — major Longden, diretor do Departamento de Belas Artes do
I Conselho Britânico; — sr. Church. do Departamento latino Americano
ido
da Academia.
', mesmo Conselho; — e Sir Walter Lqnd, secretário
A duquesa examinou domoradamente o "Grupo" de Cândido
Portinari, e depois prosseguiu vagarosamente em visita ao restante
da Exposição, enquanto o sr. Souza Leão lhe dava informações dotasobro cada trabalho e o respectivo autor.
'¦lhadas
»'.
Comentando animadamente cada uma das obras, a duquesa
.pareceu excepcionalmente alraida
para duas paisagens de Alberto
"Carnaval
Brasileiro" de Dos Santos, e
da Veiga Guignard, para o
outros trabalhos pitorescos e folclóricos, de mais notória cór tropical.
desenhos e aquarelas, a duquesa pareceu destacar "AleEntre os"Circo"
"Duusa Brasileira",
e seu interesse foi visível na
o
gria",
secção do fotografias, demorando-se ela em admirar e examinar as
fotografias dos edifícios brasileiros, monumentos e paisagens.
•í'•' Ao se retirar, a duquesa manifestou cordealmente
ao sr. Souza
Leão a sua magnífica impressão e seus agradecimentos, com suas
felicitações aos "excelentes" artistas brasileiros.
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