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EIS AQUI A PRI}!LIRA RADIO.PHOTO TOMADA NAS PROXIMIDADES DE BARDIA — Uma vanguarda das força*
briiannicas motorizadas, composta dos tanks "Breu", 

quando vencia os principaes baluartes riu importante posição ita-
liruia — (Wide World Cabophoto)

ACCAO
CAIRO, 9 (U. P.) ra Os círculos militares declaram que as forças
inglezas prepararam uma terrível armadilha ás tropas italianas na
região de Tobruck, Accresc.entam que, na nova batalha prestes a ser
iniciada, os inglezcs se utilizarão de unidades muitíssimo mais pode-
rosas que as empregadas cm occasiões anteriores.

COM UM RYTHMO SEM PEECEM1EMTES!

1 00 solda

CAIRO. 11 (C P.) — As Ulti-
mas inf"rniaçõ«s checadas a <"sta
capital. Hizem e|uc a« tropas bri-
tamiims e-|uc presentemente lutam
contra os Italianos na laybln, cstao
desenvolvendo sua offensivn com
nm ryfhinn sem preceelenles.

Segundo essas informações, J.i
teriam sidn cortada» ns communi-
cações t* ns estradas entre Tobruk
e Benghazi,

MAIS DIVISÕES BLINDADAS
PARA 0 EXERCITO DA

AUSTRÁLIA
MElaBOl 

-R.VE 
(Austrália); B

O POVO HELLENICO FOI
INFORMADO
GUERRA

DE
5>fcK A

QUE

(I". P.) — O gabinete de guerra
autorizou a creação de corpos bltn-
dados para a defesa nacional e a
formação de ali visões blindadas ei-
liedicionarlas, cuja vanguarda ,|a
c.-tá combatendo nn Lyhi». Es«us
¦formações comprehcnderão quatro
divisões e corpos de infantaria.

O recrutamento para outras 2
brigadas começará em março.

CINCOENTA POR DENTO
LOADRES, » (Reuter) — Cm

mez depois da arrancada ingloza
na Lyllia contra eu exércitos dn
marechal Grazziani, a aviação ila-
liana tinha perdido seguramente
õO % do seu effectivo Inir.lnl uo
"front" ele combate com a K.Al'*
Cerca de 250 apparelho;. Isto é,
metade da força aérea italiana, ("-
ram atpsiruirins entre 7 de dezem-

» 7 de ']*¦

0*1 tnglezes
npparoliios;

bro do anno passado
neiro corrente.

Contra espe total,
perderam apenas 20

CHEFES FASCISTAS DESER-
TARAM E 0 GENERAL BER-
GAN20LI AINDA NÃO FOI EU-

00NTRAD0
CAIRO, 8 (Rcuter) — Affirma-

se offlcialnimite que na noitp da
eiue'*!.-- rir- Bardia os chefes dns cor-
pos df "Camisas Negras", deser-
larain, deixando suas tropas com-
liater >ol> o comninndo dn exercito
regular.

Em seguida, mu delles foi e*a-
pturado com o grosso do Estado
Maior, quando errava ao norte de

(Cnnllnun ua 2S png.)

promptos
para a invasão
da Abyssinia!

BOSTON, 9 (M.) -Passa-

geiros que viajaram de por»
tos africanos a bordo do na-
vio "City of New York", da
linha de navegação American
South African, declararam
estar informados que cem
mil soldados britannicos se
acham reunidos na fronteira
da Ethiopia, onde esperam o
fim da estação das chuvas
para invadir aquella posses-
são italiana.

LON
TENTARAM

DEPOR
ANTONESCU
Reformados numerosos altos
chefes militares ligados á

Guarda de Ferro
BUDAPEST, 9 (U. P ) —

Uma informação não confir-
mada diz que a Guarda de
Ferro teria procurado depor
o primeiro ministro rumeno,
general Ion Antonescu. Em

(Continua na a.» pagina)

aviação fascista atacou em todos os fronts tentando deter o avanço grego
AXHE.VAS, 9 (U. P.) — O Ml-

nistcrlo do Interior enviou nma.
nota á imprensa estrangeira, em
que declara: "A luta quo está
sendo travada será longa e ar-
dua", tendo os círculos officiaes
começado a preparar a opinião pu.
blica para o recebimento da uo-
licia ele que se necessltar/i dc
longo tempo para expulsai" os ita-
lianos da Albânia.

Por outro indo, os jornalistas
estrangeiros interpretam ess.i nota
no sentido de que a cljegad.i de
reforços italianos ii Albânia iôra
o sufficicnte pnra diminuir mui-

to o
nica.

rj-tlimo da offensiva helle-

MAIS ALDEIAS
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OCCUPADAS
PELOS GREGOS

STRUGA, Tugnslavia, 9 (U.

P.)  lnforma-se que uo sector
de Kllsnra, os gregos ocrnparam,
nn segunda-feira, a aldeia ele Tln-
d anl e, depois de avanjar O kilo-
metros em direcção nordeste —
pela margem direita do dio Ossum
— a ala direita dessas forças che-

BADEN POWELL
AÜSTREGESILO DE ATEAÍDE

do que uma noticia. TomaA morte de Baden Powell é mais
aspecto de uni grande acontecimento

Ha trinta e dois annos. e.lle reuniu em Dorset, na Inglaterra,
numa. floresta, doze rapazes, para ensinar-lhes o amor da natureza,
na pratica da vida simples em coutacto cnm a terra e as arvores

Surgiu dessa reunião simples e saudável o maior movimento
leigo do tinindo. Hoje milhões de discípulos de. Baden Powell *du-
cam-se no espirito de honra viril, patriotismo e efficiencia, que é .*
fundamento precipuo da sua doutrina.

* * *
y.ira elle um grauii ool-liá-i. ro»ls 43 WUMdr â 3rá-Br«tanha

(Continua m Z' pag.)
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gou no dia seguinte
de Ostrovika.

Ma manhã de hontem as forças
gregas ocrnparam a aldeia ele
luva.

ENTRETANTO, PROSEGUE SA-
TISFATORIAMEHTE O AVAII-

CO GREGO
ATHKXAS, 9 (ü. P.) — Uni

porta-voz do governo declarou quo
o avanço grego e a acçãei de mas
patrulhas proseguinm satisfaloria-
mente e qm- os liellenos continún-
vam conservando a iniciativa.

300 PRISIONEIROS E ABUN-
DANTE MATERIAL DE

GUERRA
ATHEXAS, « (V P.) — o Mi

nisterin dn Guerra emitiu hontem
"Bm combates Isolados de ca*

a noite o seguinte t&nmmiinlenda:
rac(<er lncal foram captnmilíui SOO
italiana** e abundante material de

(Continua na 3.» pagina)
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A MAIOR AVENIDA DO BRASIL — Dentro de breves dias terão inicio os trabalhos de
demolirão dos prédios cnr,d?mnados pela P rcfeilura para a construcção da majestosa
avenida Presidente Getuiio Vargas, que ser á a maior artéria do paiz. Xada menos de
tres igrejas e & próprio edifício ia Prefeitü ra serão demolidos. Na gravura acima foca.
Usamos um bloto de edifícios a ser arrazado parti a construcção dn noni avenida, desta*
cando-se, no primeiro plano, uma das alht íidas igrejas — (Not. dei. em outro local)
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Lee Simms, o incrível pianista, o
mais technico e fantasista da ac-
tualidade, chegou hontem ao Rio
Alpinas palavras com o fam os© compositor e interprete

FABRICA BANGÚ
TECIDOS PERFEITOS

Preferidos

Brasi
1 W~*t í

Grande
suecesso

em
Buenos Ayre;

BANGÚ INDUSTRIA BR-ASILEIPA

LEE SIMMS, o genial pianista modem r», e ILO MAY BAILEY, famosa cantora
LEE SIMMS é uma das grandes
juras dos meios artísticos *lo.=.
rtados Unidos e do Mundo. Sua

DIÁRIO DA NOITE
PROPRIEDADE DA S. A.

DIÁRIO DA NOITE
DIRECTOR:

Austroaesilo de Athayde

GERENTE:
Argemiro S. Baalcão

TELEPHO.YES — Gerencia".
43-7071 e 43-7871); Secreta-
ria: 43-7091 e 43*7880; Ho-
dacçiio : 43*70112; Reporta-
gem de 1'ollcta: 48-74US,
43-7332 e 43-7887; Publl-

cidade: 43-7204.

RED A crS O: Av. II Io Hran-
co, 1211-í' andar; OFF1CI-
iVAS: Rua Rodrigo Silva. 12;
GERENCIA: Av. Rio I3ran-

co, 120-131

Nli.UERO AVULSO 800
réis em todo o B'asll
ADMINISTRAÇÃO E

PUBLICIDADE:
Av. Rio Branco, 120-131

Preço das assijjnatnrai
DUAS EDIÇÕES

Anno  .. 120»
Semestre. . ,, ,, ,, gss
Trimestre  4(il5

UMA EDIÇÃO:
Anno  .*.¦*,
Semestre  40$
Trimestre  25S

virtuosidade ao piano, sua terhni-
ra verdadeiramente espantosa e
sua capacidade ele compor e inter-
pretar os arranjos da mais pura
musica moderna, deram-lhe um lo-
gar unlco entre todos os pianistas
óo momento.

Esse prodigioso artista chegou
hontem ao Rio para cumprir um
contracto com o Casino Atlântico
em cuja "boite" estreará amanhã,
em companhia de ILOMAY BAI

0 s
prof

egredo
í!ss:ona3 aoon-

do por decreto na
orusga!

j Não escapam sequer os
sacerdotes

1

STOCKEOLMO, 0 (Reuter) —
A policiai do governo Quisling dn
Noruega ,ac;:ba de baixar uma
portaria declarando que os sarei-
tlotes, advogados e médicos r.áfl
mais estão sujeitos ao segredo
profissional, ficando assim na
rbrigjção de fornecerem ais auto-
rirlndos, sempre que for necessário,
tn!a e qualqaaer Inforannção SI5I-'. Iosa.

I A rerusa será punida com pcna.i
variando até tres 1n07.es de prisão,

I A portaria doMura que essa me-
diria é lomndn por motivo de Es-
Indo.

LEY a cantora notável, creadora
de todas as suas canções.

611a fama chegou até nós. Co-
nheciamos sua arte através de va-
rios discos.

A bordo do "Brasil" fomos en-
| contrai' LEE SIMMS entre grande'

numero de artistas brasileiros,
jornalistas e representantes do Ca! sino Atlântico e conseguimos al-

1 gumas palavras suas.
E' agradável chegar a uni

bello paiz como este. Estou ansio-
so por travar conhecimento com
sua sociedade e artistas. Farei o
possivel para transmittir-lhes im-
pressões da musica moderna como
a sentem os americanos e como a
interpretam.

E seu repertório?
Ali, absolutamente moderno.

coisas da actualidade. com arte,
technica e sentimento, mas no
mundo em que vivemos, no rytii-
mo tuniultuario dos nossos dias.

Qual a noite ria estréa?
Isso não depende srt de mim.

mas creio que será sexta-feira
Meus cumprimentos á imprensa do
Brasil. Terei prazer em rever o
amigo. Até breve. E LEE SIMMS,
sorridente e amável, desappareceu
deixando traços de sua irradiante
sympathia.

Cassadas as funcnões do
embaixador hespanhol em

Roma!
MADRID, H (ü. P-1 - Foi baixa-

dn um decreto prl" qual o embaUa.
dnr hespanhol em Roma, sr. Pedro
Garcia Conde, fica cnm suas fun-
eçncs cassadas.

Tentaram depor Anto-
nescu

(Conclusão tia I.» pagina)
conseqüência do fracasso da
tentativa, altos chefes mili-
tares teriam sido reforma-
dos.

SITUAÇÃO DE PAVOR NA
RUMANIA

BUDAPEST, 9 (U. P.) —
Aggrava-se a tensão na Ru*
mania, ao que consta nesta
capital, sendo de receiar que
se verifiquem perturbações
e actos de violência em Bu-
carest.

Segundo os rumores cor-
rentes, muitas famílias estão
saindo da capital rumena
pelo temor de que se regis-
trem lutas nas ruas em con-
seqüência das medidas dras-
ticas ordenadas pelo general
Antonescu, que fiscaliza pes-
soalmente a depuração dos
elementos radicaes da Guarda
de Ferro.

BADEN POWELL
(Conclusão da 1,' paginai

em varias guerras colonlaes, demlttiu-se do Exercito para amp ièi
no tempo e 110 espaço a sua tarefa construetiva.

Começou enUo o apostolado do escotlsmo, que se propagou pí
los continentes e hoje congrega em todos os paizes civilizados tantos
jovens, para o aprendizado das virtudes que engrandecem a alma o
revigoram o corpo.

* * *
O escotlsmo é um código de honra. A criança desenvolve a*

boas tendências do coração. Torna-se servlçal, amável, devotada ao
trabalho e lndiíferente ao sacrifício em proveito rie outrem. E' unia
escola de invejáveis ensinamentos, que operam a reforma dos mo-
ços, imuntzandn-os contra as contaminações da Iminoralidade dos
nossos tempos.

De Iodos os recantos ria terra lançam-se bênçãos sobre o corpo
desse anclílo venerarei, que vae baixar A terra nos sertões longin
qitos dn Kenia,

Terrível armadilha preparada na...
(Conclusão da 1." pagina)

Bardla. O general Bcrganzoli e
outras patentes iguacs do exercito
Italiano ainria não foram encon-
Irados.

Dr. Jorge de Moraes lirey
CIRURGIÃO — Cirurgia geral
e vias urinarlas. Av. Rio Hran-
co, 128-10" — Tel. 42-1/U41I

DIFFICIL QUE OS FASCISTAS
DE TOBRUK RECEBAM RE-

FORÇOS
CAIRO, l) (i'or Desmond Tighc,

correspondente especial ila Ajen-
cia Reuter junto no quartel gene-
ral das forças britannicns) — E'
pouco provável qaae a guarnlçáo
italiana em Tobruk possa receber
q u a e sqiitsr reforços, tornando-se
sua posição caria vez mais séria.

As forças de reconhecimento
aéreo Inglezas não têm notado
qualquer movimento rie tropas Inl-
mlgas nessa área, emquanto que
ns tropas liuperlnes britannica-.
hora a hora fecham sobre aquella
praça.

O quartel general britannico rie-
clina rie fazer muitos cominentn-
rios relativamente á natureza tio
avanço, rleduzinrio-se porém que'
as operações se procedem "pnra n
maior satisfarão" dos coiniiuiai-
dantes.

COMEÇAM A FRAQUEJAR AS
DEFESAS DE TOBRUK!

CAIRO. !) (U. P.) — Dois rios.
pachos extra-ofliciaes ria frente,
chegados hoje. informam que as
defesas externas rie Tobruk conie-
cam a dar lnrilclos rie. debilidade,
sob o constante martellar das ro-
luiunas brltnnnicas motriz/irias.

0 povo hellenico foi informado de..*

i RAF atacou
o noroeste da

AlEemanha

TOBRUK INTEIRAMENTE
CERCADA

CAIRO. !> (A. X.) — Annuncls-
se que Tobruk Já está intelrainen-
t* rcrradn pelas trnpns britannl-
ca». Os contingentes mais avança-
dns caminham «11 direcção ao por-
to, situado mais a oéM*\

NAO OFFERECEM RE-
SISTENCIA

CAIRO, D (A. N.) — Uma de-
clnrnção de fonte militar diz, que
as operações em Tnbruk prose-
gu*m sem encontrar resistência,
nem mesmo por parte da aviação
italiana.

BERGANZOLI FUGIU DE
LANCHA

CAIRO, D (A. X.) — Divulga.
se que o general Bergaaazoll, com- j
mandante das forças defensorn» ale j
Rardia, teria conseguido «ccapur |
em uma lancha, «*an companhia ti* |
uni nutro chefe militar fascista.

ESQUADRA INGLEZA
QUEIA TOBRUK

BLO-

CAIRO, 9 (A. tt.) — Op«rnndo
em frente a Tobruk. a esquadra
britannica impede qualquer entra-

250 MIL JOVENS ITALIANOS
CONVOCADOS

ROMA. í) (A. S.) — A llulla
acaba de chamar i... armas, pnra o
serviço 110 exercito ç ita aviação,
a rlasse rie lf)22. mio pffertlro rie-
te ser de cerca rie 250.000 jovens
de 10 annos rie irinrie, apenas.

a»

Reintegre-se na sua condição de
homem forte, despertando suas

energias adormecidas
QUANTOS 

homens ha que le-
vam uma existência amargu-

rada, porque ninguém ainda Ihet
mostrou a verdade sobre o eeu
caso! Esses homens soffrem por
•upporem que nunca mais pode-
rão desfmctnr o encanto de viver,
em virtude de serem fracos, de
estarem esgotados. São homens
que se sentem decadentes porque
já nâ> possuem • vitalidade em
toda a tua plenitud*

Entretanto, para serem relnte-
jrados na sua condição de homens
fortes, baste flu» despertem, em

seus organismos, as energias
adormecidas", empregando um
restauracor como PANSEXOL,
em cuja formula, de autoria do
notável neurologista Professor
Austreges'!o, está presente o ex»
tracto tesiicular de touro-r, as60«
ciado a dois excellentes tônicos
nervinos • a uma poderosa planta
brasileira, PANSEXOL é um
medicamento de acção decisiva
sobre a deficiência viril. Use
PANSEXOL t reintegrar-se-á na
sua condição de homem forte e
cheio de saúde, podendo des*
fruetar os encantos da rida.

PANSEXOL
RESTAURADA SCIENTIFICO DA VITALIDADE

m

Cartas Chilena*" — critico — Thnnuir. Antnnlo Goaiiagn —
Com umn Introdução dn st AffonEn Armlos de Mello Franco— (Ministério da Educação e Saiade — BlbUotheca Nacional)— Iniprcnxa Nacional — Ri0 de Janeiro — 1940.

A determinação da autoria das 'Cartas Chilenas" têm constituído oma.or Problema da literatura brasileira. Historiadores literários, criticos
pesquisadores, curiosos, ha mais de um século procuram identificar oautor da grande sátira politica ao governo de Cunha Menezes na Capl-tan a de Minas Geraes. OccuUo no pseudonymo rie critico e sob disfarce;
vários, um poeta lançou as "Castas Chilenas", quc circulam, mamiscrl-«as, em Villa Rlca e naquella Capitania. Em 1845, Santiago NunesRabelro, que recolhera um dns manuseriptos, lançou a sua ls edição noRio de Janeiro, com sote cartas apenas, e, em 1868, Francisco" LuizSaturnm" da Veiga, e H. Lacmmert. tambem no Rio publicaram a 2" edi-
çao, com 13 cartas, entre as quais duas inacabada».

A confusão a respeito ria autoria dessas famosas Cnrta." aumentou sem-pre, no correr do tempo, Os mesmos peequlsadores mudaram mais do umavez de npmlao e alguns ainda agora permanecem confusos. Varr.lia;....-»atribui-as, a principio, r, Alvarenga Peixoto, opinião de que ParticipouSilvio Romero. -Mas, (lcpols, chefiou a corrente partidária de Cláudio Ma-miei da Cosia, reforçada com o apoio rie Sacramento lílakc. Ronnlil deCarvalho, Lindoiro Gomes, Caln dc Mello Franco.
EM» nltlino, baseado <-m preciosos documentos adquiridos cm Lon-(Ires, lançou, ha aleuns annos. o livro "O Inconfidente Cláudio Manuel da

Costa , quc converteu adeptos de outros grupos, parecendo que encerrara
O assumpto.

No entanto, os partidários de Thomaz Antônio Gonzaga eram multonumerorosos, figurando entre elles Fracisco das chazas Ribeir-, LuizFrancisco da Veiga, Santiago Nunes Ribeiro, Francisco Luiz Saturninoda Veiga, José Veríssimo, Alberto de Faria.
Ultimamente, trazendo contribuições admiráveis cm favor do reco-nhecimento da autoria dp cantor de Mnrllla de Dlrceu, surgiram os sra.Luiz Camilio c Manoel Bandeira.
O Primeiro, que <¦- um dos mais seguros e clartvi<icntes Pesquisadoresao nosso passado descobriu nos archlvos colonlaes de Lisboa umarepresentação do Ouvidor de Villa Rica Thomaz Antônio Gonzaga '&

rainha D. Maria ] contra os desmando» do governo da Capitania do
Klnas Geraes. Em bèni orientado estudo comparativo e de interpretação
demonstrou o sr. Luiz Camilio que a linguagem desse documento craa mesma das "Cartas Chilenas". 1

O sr. Manoel Bandeira, por sua vez, estudou minuciosamente o
estylo poético dns Cartas, o das Lyra». dc Gonzaga, c o da obra de
Cláudio Manoel dn Costa, concluindo cm favor da maioria do Ouvidor,

Mns a ultima palavra sobre o secular problema literário quem a«caba de dar. a meu ver. foi o sr, Affonso Arinos de Atcllo Franco,
Náo creio (|uc depois do seu magistral estudo, que serve de introdução
a nova edição ilas "Cartas Chilenas", mandada organizar pejo Ministério

ESPELHO DOS LIVROS
De Jayme de BARROS

a?a Educação, alguém ainda posso discutir á autoria de Gonzaga.,„_*.,._*.. *~ ...iri.*.***-*...**** «• .'r*frm-.n irinna onde. lambem. 1. enmers.

nhêr a facilids'.! e 0 encantamento lyrlco com que elle acaba d»
escrever, em mil e duzentos versos, o drama de Marilia c Dlrceu. Para
realizar esse estudo, vejo-o transportado para Villa Rica das. vésperas
da Inconfidência, Passeando em suas ruas tortuosas vendo as casas de
Cláudio e de Gonzaga, assistindo as recepções, ás intrigas, ás lutas surdas
da sociedade colonial mineira e conversando com Marilia á sombra

i das grandes n.rvores.
O mystorlo rias Cnrlns se desfaz, nessa integração absoluta na vida

de VUla Rica. Srt Thomaz Antônio Gonzaga poderia lel-as escripto.
Mas a mnlor prova di-so, ao contrario do que parece o ar. Affonso Arlnós,
não cslii na Hridição escrjpla, que é precária ,nom nos argumentos do
faclo, quc por vezes são argumentos de dois gumes, ou nas indicações
históricas, que se prestam a llttorprotaçõos. A maior prova de duc a«
C"irla« são dP Gonzaga resulta da comparação do seu estylo com os das
l.yrais E' certo, com" afflrma o sr. Affonso Arinos, que "o tom geral
do ostylo Poético não pode servir de elemento decisivo para a decifrr'i;*.ii
da autoria das Cartas", porque "os tres poetas de Villa f?i'*a sC 'uflic' 1-
ciavam reciprocamente, escrevendo .pintos sobae coisas somclhanl' -',
habituados a" mesmo ambiente, pertencentes a mesma classe e com
formação intellectual equivalente". Mas pode servir, sem duvida, de
elemento decisivo para a declfração da autoria o t"m particular do
estylo noetico das Cartas. E esse tom Pessoal é o de Gonzaga- Eu, pormim. mando relelo muitos versos das Cartas, ouço o rythmo c- santo oesty n de Gonzaga nas Lyrns *

O estyl e o rythmo da Epístola são bem dlfferentes das Cartras
Sc foi Gonzaira o autnr destas, aquella é de Cláudio Manoel

da Costa, 'mio o indicam vários versos, quc o sr. Affonso Arinos
encontrou na sua obra e na referida ePislola.

Flcn, assim, fora de duvida, a despeito da hesitação do sr. Manoel
Bandeira, que Cláudio escreveu a introdução das "Cartas Chilenas", não
sendo portanto o autor dos|aR. O argumento da repetição seguida de.
aama palavra no mesmo verso, resulta ainda em favor do Gonzaga, Aestatística organizada pelo sr. ?.'„.nocl Bandeira c reproduzida pelo sr.
Affonso Arinos, é bastante expressiva. Ena 3 809 versos dns Cartas,
existem 106 casos de repetição, ou seja uma percentagem rie 2,7%,
quando na obra de Cláudio, num total do 12.717 versos, só se encontra
a proporção de. 0,6%. Na obr.-, rit* Gonzaga, em 4.385 versos há 91
icpciriçóos, o que da. a Proporção <*¦<• *i%, isto é ires vezes anais do quena de Cláudio.
V Nas Lyrns « **<*& C-Jrtí», sesa ríBítiçãíO * Iftyuentc. Nosí#c canilantts ver*» assim;

Já. Jaí, me vae, Marcl Dins, Cerquequejnnrto louro enbello Otie
circula a -/"Rta

E «ns "Cartas",!
Ah! fofmosii Mnrel D'ns. agorn, agoro..'

Affonso Arinos recolheu
sc encontram, «o mesmo
s erros;

coíaiaas,

Talvez, talvez não fo«s' foamosaa...
Devagar, devaKaa*, com essas cousa»...
No trabalho do sr. Manoel Bandeira, o sr.

ainda exemplos ldéas c versos Inteiros que
tempo, nas I.ynis o nas Cactns, mantidos ate or

lllllll 1111 >- o vc"lo, (1'nllaclai sopra
Lhes Inche os soltos, ilesrlnz.lrtos panos?
E un parle 3"., lyra 7, do livro dc Gonzaga
Voas, verAg (Calheta
Supprar o bra"do vento;
,llnver-se o leiue, alc-i in/.ar-se n Milho
Nns "Cartas;
íll •/.ciado lajiinlnvn os corpos vivos
An 1 corpos jii corriil'l"s...
No poeinn em lovor d« I). Maria:
Nem houve um só Mei-enclo. 'iue mandati
Que »t-1 morto o vivo como se |lgiis«e
Nas Ca rias:
Estende na cidade as negrns nzns
Em dma do- vlvenlça, e.TnrcmeiitIu
Viçosns dormldclras
Na Parte 3", lyra 8», dc Gonzaga..
Em cima do» vUonto» fntigadns
Morfeu ns dormldelrns expremin
Diante dessas e de multas outras provas, chega-ss 4 concluíSo a qu»

chegou o sr. Affonso Arinos: as "Cartas Chilenas'' foram escriptns
por Gonzaga. Se se admittir a hypothese d" alguma collaboração de
Cláudio Manoel da Costa ou de. Alvarenga Peixoto, a verdade é que elles
collaboraram, enlão, de maneira indlrccta, com Gonzaga que costumava
mesmo mostrar Iodos os seus versos rins l.yi'as ao Primeiro, ' orno cons-
l:t rios próprios autos da devassa da Inconfidência Mineira.

A propósito, não se P"dc deixar dc estranhar que nessa devassa não
fo^em feitas referencias ás "Cartas Cl ileaias" quc. V'gundo agora se
afflrma, circulavam em Villa Rica c em Minas Geraes em múltiplas
copias. Afinal, essas Cnrlns represenlam dociunento Impressionanie dn
estado d« tsplrlto doa inconfidente». Pr poetas d( YUla Rica, que pri-

(ConclusSo ila 1.' pairlna) i
.'iierra rie torta espécie Inclusive
.aaultos fuzis automáticos e uma
laiitcrln completa rle morteiros.

"Nossa aviação bombardeou e
lietrallioil, com êxito, diversos ob.
ectivos inlmlgu». Uurante um
embate aéreo, aviões gregos der-

cubaram :i apparelhos Italianos.
I)e toda» essas acções nossos aviões
regressaram sem novidade, a suns
bases.

OS GREGOS A 23 KILOME*
DE VALONA PELO LADO DO

MAR
STRUGA, » (li. P.) — lnfor-

inações prncealeaates ria fronteira
dizem que ias tropas gregas quc
avançam pela estivaria ria costa
occuparaiaa a aldeia rie. Duknti, a
aó klloinolros ao «ul ale Vnlonai.

AVANÇANDO TAMBEM PELO
INTERIOR CONTRA VALONA

STRUGA, Vugoslavia, D (I
P,) — Informações recebidas rio
sector rie Tepellnl dizem <|i!c as
tropas grega» continuam iiviiii-
çanrin sobre Viilnnn pelas aaionln-
nhas rie Grcba.
GRANDE NUMERO DE AVIÕES

ITALIANOS EM ACÇÃO
ATHENAS, I» (C. P.) — Infor*

ana-se, qiae granrle numero de
aviões italianos foi enviado á,
frente rie batalha, em totla e.\lrn-
são, uflin rie lmperiir o nvançu
grego.

Não obstante, os "evzones", a
cavallaria inontanheza e demais
unidades gregas continuam suas
guerrilhas contra as linhas de
frente e ns posições isoladas do
inimigo.
A AVIAÇÃO FASCISTA ATA-
COU SALONICA SEM EXÍTO

ATHENAS, !) (l\ P.) — O Ml-
nisterin da Segurança Publica ex-
perllaa, hontem, o seguinte cnm-
niunlcurin:

"Hoje n aviação Inimiga bom-
bnrrienu SHlonica. .Vão se verifica-
ram victimas e os daantiog annie-
riaes cantados fnram insigliificali-
les.

O inliiiign arremessou tambem
bombas em algumas aldeias rin re-
gíãn rie Arta. sem occaMonar vi-
ctimas e nem riamnos inuterlaes.

DESESPERADORA A SITUAÇÃO
DIS FASCISTAS DE VALONA

ATHENAS, !J (U. P.)— At for-
aas italianas sc acham em situação
tle-sesperudorn na defesa rie Valdiu
Kssa affirinação foi feita por cir-
culos autorizados, ,a>p<is haverem
recebido as ultimas informações
da frente.

Bases navaes bombardeadas
l/OMWIKH, D (R.) — Os bom-

liiirrienalaares ria HA**' atacaram,
,iiiu suecesso, nn noite de hontem,
us bases navaes rio noroeste da
Mleniiiiilin. Por nutria Idriaa, a>
forças aéreas do Heich não rcali*
zariaiu nenhum ataque contra n
Grã Bretanha durante a noite.

Hoje, pela manhã, o eomiiiuni-
cario rio .Ministério do Ar aluda
"não tinha nada a rrglstrar".

Um derrubou quatro
LONDRES, D (R.) — Um piloto

britannico destruiu quetro arlões
Italianos rie umn formação de clu-
co boinhardenriores sobre o Medi-
t e i* r aiieo. Os bombardeadores,
equipados rom motores Savoia.
tentavam atacar ns unidade» na-
vaes britannicns.

O piloto britannico, num "Hur-

rlcane", mergulhou entij o.«
aviões inimigos e, dentro ile melo
minuto, o primeiro an iáo Italiano
caiu, em chaminés, -u inar, e logo
a seguir mais tra-s.

Aviões solitários sobre a
Inglaterra

LONDRES, 11 (U. P.) — Até :
manhã du ho.ie reinou tranqnllla
ilude nesta capital, porém avlõe
solitário.'- atacaram outros pontiar
dispersos rio interior do pai* na
primeiras horas desta madrugada

Foi abatido um avião ílUemíii
ua costa rie Sussex.

Os riamnos, em geral, foram pc-
quenos e o numero de victinin
escasso.

Avião nazista afundou um
navio inglez de 8.000 tons.

BERLIM, D (U. P.) — Infor-
ma-se nos círculos autoriiadof
que uni bombarrielro alleinãra afui).
dou, na manhã de hontem, um
navio mercante inglez de 8.00(1
toneladas.

^•TMI

A retirada de papei
para a imprensa na

Alfândega
FACIUDADfc.;** PEatPORCIO-

NADAS PELO IHP
Communicam-nos do D1P:"Afim de faciütar o Processamen-

to da renovação de registros de
jornaes e revista.* na Alfândega,
Para o effeito de retirada de papelconi a isenção de impostos' e taxisconcedida em 1*1, o sr. LourivalFontes direclor geral do Deparu-
mento de Imprensa e Propaganda,
expediu, hontem, ao inspector dada referida Alfândega, um offjci»
ddOPtaiidO providencias d(J sentido
pratico.

Nes-e officio, de accordo com oartigo 1" paragraPho 1" do decreto
2.016 de 14 de fevereiro de 1940. odirector geral d0 D1P autorizou aAlfândega a permittir que os jor- jmies e revistas Possam assignar ter-
mos de. responsabilidade para aretirada de Papel, em quantidade
que poderá correspuinlei até á c.oti-
sumida durante n anno próximo |findo . desde qu,. laçam prova de I
haver "1 lado autorização para con-
tinuiir circulando em 1941.

ScmPre, Porém. qUe 0 jornal ourevista pretender papel em quanti-«ade superior a do anno passrK»c,
sua retirada na Alfândega, dependede nova permissão do D. I. i'.,
para assignar o respectivo termo de
responsabilidade."

A « D O R IN H A
é ¦ marca dos ttaiew t»
cfdos Iiranlleirot, de alg*>
Hão, eonsnmidoa bo m*
tran geiro. Imo tüa totem
do alto padrão de fit»
lidade de«M prodne*»,
fabricado pela Cia» 'tOffit

rica Fabril

W mmm\^m^m\ v a-** m' *m mm mmm±d±J.1 tLâ WWw

A marca qne te bripfl-f
no Rutrnngeir»

HKm"0 Brasil e a Segurai,
ça Nacional"

O general Pedro Cavalcanti, ins-
Pector do ensino do Exercito, fala-
rá hoje As 17 horas, na. seri* it
conferências promovida pela Aseo-
ciação Brasileira de Educaçio, so-
bre O Brasil e a Seffurança Ni-
cional".

A Palestra daquelle militar «ali.
zar-se-á na sede da Associação
(Avenida Rio Branco, 91, 19" andar)
sendo franca a entrada.

Adaucto Lúcio Cardoso — Dario de Almeida Magalhães
Antônio Vianna de Souza — Arthur de Carvalho Britto

ADVOGADOS
EDIFÍCIO ODEON . 12" nnl.

Telepliones 22-34IM
PRAÇA FLORIANO, T

Rio do Janeiro

pararam o movimento de 17S9. rreai*am, com sua altitude intellectual, a
julgar pela sátyra apocripha das Cartas, ambiente rie franca revoltacontra os desmandos e as tropeüas dos Governadores Geraes.

trabalho do sr, Affunso Arinos. apola"do em muito? pontos nes dos
seus antecessores, projectou luz definitiva sobre o nosso maior problema
literário. Além dos argumentos em relação ao estylo, que para mim íiodecisivos, aduziu outros numa argumentação cerrada. A demonstração ds
que *¦•> um magistrado, naeoccupado com a defesa * a apPücaçio d&í
lei*. ¦ não a pensar em advogado ou jurista poderia ter escripto âí
Cartrr- é importantíssimo No qu« não concordo corri o sr. Affonso Ari.nns e na affirmação de que só um inimigo ostensivo do governadorCunha Menezes teria escripto. Cláudio Manoel,da Costa, que não ire.inimigo declarado do fanfarrão, tambem não o perdoou na Epístola.

Quanto ao episódio desconcertante do apParecimento do nome drMa rei Din*. cm um casamento burlesco da** Curtas, reforça afflrmnções
da autoria dc Gonzaga. Nâo se comprehende fosse 0 seu amigo Cláudioescolher esse disfarce qua,*! offensivo para despistar.

Deu o sr. Affonso Arlros ao episódio uma interpretação psycholocicn
quc me parece lógica. Elle, c os srs. Luiz Camilio e .Manoel Bandeiraencerraraam, com oS seus estudos, a questão das "Cartas Chilenas".,

LIVROS RECEltIDOS
Da Livraria Joxé Olyniiiio, Rio — 1910:

— .IAMER HARPOLK — Folhas do flchario dc um clinico.
II — ROSÁRIO PUSGO — PoHlliaa e Letras.
III — FRANCISCO CAMPOS —Educação c Cultura.

DE VECCHI EDITOR, mi), 11140
IV — MICHELET — Joana d'Arc.

EDIÇÕES GUANABARA, RIO 1940
— STEFAN ZWEIG — O Momento Supremo

DE EMIEL EDITORA — RIO — 1940
Aa — ZARATUSTRA — Homem de Barro.
VII — OTTO RANK — A Personalidade e o Ideal - -
Vin - ARY MACHADO GUIMARÃES - Uma Pojlüca petroleirapara os paizes da America do Sul Rin de Janeiro. 1940
IX — CARLOS JEZLER — Canções Mortaea. Rio 1940- C. TORRES GONÇALVES - As Constituições de 14 d* Julhoe de 10 df Novembro.
XI — QUELQUKS MEMRRES — De lEglIse PosiUviste du Bré.ll.

Pur 1'humanlté. — Rio — 1940
XII - LUIZ MARTINS - "Fazendas" _ Rdlção Guaira - SftoPaulo. 1910

EDIÇftES PONGETTI,, RIO - 1940
XTIT — TETRA' DF. TEFFE' - Bn|l á Poria dn vida.XIV - AUGUSTO DK LIMA JÚNIOR - "A Capitania das MinasGeraefi _ orlKeiii dr formação", Lisboa — 1940.
Remessa de livros e correspondência; Rua Miguel Urngi, 10 _ *p.

UWJ — Copacabana-
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DENTRO DE POUCOS DIAS
o inicio das obras da monumental Ave-

nida Presidente Getulio Vargas
1.200 prédios serão desapropria dos — Tres igrejas e o edificioda Prefeitura irão a baixo - A maior artéria do Brasil - A im-

portancia da grande obra — Ou trás notas
Ainda esle me/, as picaretas mu-

nlelpacs começarão u demolição do
«rande bloco de prédios que vae
ilesappHrecer pura dnr lognr á mu-
.icuto.-ru nrlerla quu se denominará
Avenida Getulio Vargas. O monu-
inonlnl bloco dc edifícios vne da pra-
eu Onze flu Juiihti até nn cães da
Alfândega, A grnnde artéria ligndn

á Avenida do Mangue terá a c.-tten-
são dc 3.6U0 metros, com a largura
de oitenta.

Olnn desse porte só foi realizada
no Brasil no quntrlennlo Rodrigues
Alves, quando pereira Passos cra
prefeito da Capital.

Acreditam o.s lechnico? da Prcfei-
tura que o Importante cmprohendi-

Viveres para a França
e para a Hespanha
No paiz do general Franco a miséria che-
gára ao paroxismo, ameaçando mesmo a
saude publica — Os E.E. U.U., conseguida
a permissão dos inglezes vão mandar im-
mediatamente 70 milhões de dollares em

alimentos e medicamentos
WASHINGTON, il (I leu ter) —

Al tendendo uo uppello pessoal do
' presidente Itoosevolt, o governo

inglez. concordou cm pcrmitllr que
o.s navios conduzindo alimentos <:
medicamentos du Cruz Vermelha
uo r te americana, destinados á
França nãu liccujmdu e á Hespa-
nha atravessem a zona do blo*
queio.

Adcanla-se quc, dentro etn pon*
co, outros navios carregados dc
irigo, centeio e outros cereacs si*
Stiini para a Ilespiutlia, onde a mi-
seria chegou uo paroxismo, uineit-
çando mesmo á saude publica.

Manobra diplomática
Acredita-se (|ue a transigência

britannica nesse particular não foi
upenus determinado por motivos
b unm n II a rios mus tmnbeiu eomo
maiiobrtt diplomatluu de auxilio
»us paizes cujos governos se es-
forcam no senlido de resistir á
pressão allemã,

Para a remessa de alimentos e
drogas à França e á Hespnnlia, aCruz dispõe de cerca de setenta
milhões do dollares,

70 milhões de dollares em
viveres para as crianças

francezas
WASHINGTON, » (Ucuter) «A Cruz Vermelha Norte-Anu-rica-

ua informou qu., dispõe de 70 inl-

Ibõcs dc dollares que serão invés,
lidos nn ncqulsição de viveres e
meilieamenlos destinados ás eriiui-
ças franeezas da zona da i'Yiinrii
não occupiida.

Peora cada vez mais a situa-
ção — diz o novo embaixa-

dor francez no Brasil
NOVA VOKK, !) (Ketiter) — O

novo embaixador tia Frnnçn junto
ao governo brasileiro, conde tle
Salnt-Quoiilin, de passagem por
essa eidatle, a caminho do Rio dc
.Inneiro, declarou que peora cada
vez, mais a situação tia França em
virtude da ralla de alimentos, dc
Kiizolinn e de carvão. Recusou-se o
referido diplomata a fazer com-
mentarios á situação politiea do
seu paiz.,

mento estará concluído num períodomínimo de Ires annos.
O prefeito Henrique Dodsworth já

ordenou o inicio du demolição dos
prédios vizinhos á Praça Onze de
Junho,

Cercu de mil e duzentos prédios
serão desapropriados,

A igreja dn Candelária, qut) sc
acha incluída no monumental bloco,
ficará collocnda no centro de umn
linda prata, quc realçará ainda mnis
a sua inconiparavel Imponência.

0 
'prolongamento 

(]a Avenida d"
Mancue c um problema mitigo quo
tom desafiado ai coragem e llltolll-
genda dos administradores,

Pereira Passos e depois Paulo de
Pi-ontin planejaram e estudaram a
sua execução. O sr. Henrique D"ds-
worth, para levar n effelto es.se ex-
cepclonal mclhornmento, organizou
um plano magnífico, abrangendo não
só a parto urbanística com') tambem
o seu finanelamento.

PROBLEMA DO TItAFEGO
O problema do trafego ficara rt*

duzido n proporções hem menores
do.sdc que seja conslruitlii n (intudo
avenida. Elin. como sc snbe. coiisii-
tuirá a viu collcclurn dns grandes
corrente do trafeg" dn exlcusi zona
norte nté n Alfnndegii,

MAIOR AKTEHIA UO IIUASIL
A novn nvenidu .-.cru a llliilcr

cunstruida no Brasil, Suu largura,
como dissemos, será dc uilentu ine*
lros, e o comprimento muis de lies
kilonietros o meio. Para sim cons-
Irucção terão de ir ubulxo nume-
rosus edifícios, entre elles us igre-
jas de S. Pedro, da Lioa Morte c
de S. Domingos, que 1'icn entre us
rum S. Pedro o (Jencral Câmara, c
o prédio da Prefeitura.

Grande sonima será dispendirta
tia desapropriação do; inunoveis,
sendo os prédios mnis caros ob dn
zona bancaria,

INICIO DAS OBRAS
As obras, como uccenluánios, to*

rão Inicio por estes dins. O prelet*
to Henrique Dodsworth ordenou n
creação dc duns conimissoe.*, uma
pnru controlar os processou de des*
iipropriuçiio c a oulra com uUn-
buições de ordem technica própria-
mente.

Ao sr. Edison Passos. SeCrctntlo
de Vlnção e Obras, cube a superin-
tciidcnciii de Iodos esses Serviços,

ri / / I /* U 1 1otãseintormãçoesilüitdm
Apresentações e outras notas
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CORREIO AÉREO

VLATI

Os .serviços nero-poslaes ilu
LATI encurtam ns distunciie-

Qulntae-fc-lras, atú .ls IS lioru*.
na Ae-enciii ri. Av, Hlo Braniii;
ii. 101, e no Correio Gernl. íi..'-'* horns

yniOÇBEt TRnhsconTinEntnu iTnimntv»

Aprwenlou-so ao ministro da
Guerra o general Josl* Pessoa Ca-
valcantl dc Albuquerque, por ter en,
irado cm gozo de fírlns.

CONCESSÃO DE FEPIUAS
[«'oram concedidas as férias regu.

lamentares, a partir de 2 de janeiro
corrente, aos majores l.eony de OU-
veira Machado c Adhemar Vlllcla
dos Snntos, que será" substituídos
em seus encargos pelos oupltâo Aloy-
sio de Miranda Mendes o mnjor
Augusto Inibiissiihy, sem prejuízo
dns aotuaes funcçòcs deste,
DIRECTORIA DE CAVALl.AltM —
APRESENTAÇÃO ÜE OFFICIAES

Apresonlaram-sc a estn Direclo*
ria os seguintes offleiaen:

Capitãesi Annurelinu Santos d'*
Vargas, da li. Ann,, Por termina,
«iio de tru n si to.

Victor de Mattos, do »" R. 0. I.,
por se achar em tratamento e nesta
capital com pcrmissíio.

Mtirlno Prciro Ganic'li'0, dcsla Di*
roctoriiii por ter concluído a licença
paru Irnlíinientti cie saude.

Jutil Pires do Castro, do (,!, S, P-.
por dc seguir pura Parahyn do Sul
em gooz de fárltiS,

Oscar l.opes da Silvn, do 11" R.
C- I.. por ter de seguir para n U*5*
gimento,

Primeiros tenentes! Beraldo Ole-
qtics Martins, do 0" Et, C. I., por
ler de se recolherá, sun Unidade.

Luiz dn Silvn Corria, do 4" R.
('.. D., por ler sido promovido «
regressai* :'( sim Unidade pnr motivo
de transferencia,

Aduir Teixeira de Almeida, d" *>"
R. C. D., por ler sido promovido
e continuar eni férias.

2" tenente Jnckt-òll l;vcd Costa,
d- lll" R, C. I., p"1' ter vindo em
gozo de fCrljis c lor sUlo promovi-
do.

Aspirante a official, líuelydycs l'l.
gueiredn Killni, d" S" R. C* I. nor
ler chegndo de São Paulo ondo fnl
c"in permissão,

PERMISSÕES
(."uruiii concedidas as seguintes

permissões:
Ao 1" tenente Paulo Prado 1'ercl.

ti, du ,*)¦• 11 ,C. I., pnr» interromper
t, trunsllo nestu capilal c em Suo
Pnulo,

Ao T leiieiitti Luiz Pm'", "o -" »•
C. I-, pura gozar *-> transito nesla
capilal.

DIRECTORIA Ul*. INFANTARIA
Apresentações

Apresentaçõos a esla Directorin
— De offieiaes,; — coronel Carlos
Honres do Lago, do Q. S. O., por
ter sido classificado nu Q, S U,:
lenente coronel Augusto Soures
dos Santos, du 17" li. C, pur tur
de regressar á Corumbá; capitães
Walkinar Mendes Leal Ferreli-a,
do 32" U. C. por ter quc em
barcar de regresso a suu unida-
de de onde veiu em férias; Ua*
zileu du Araujo Soares, do 10°
D. (J, por ter vindo gosur férias
uestn capital, com permissão; Alu-
in ir de Lemos Enriudo, do 1 8" II.
Ca pur conclusão de ferias e re*
gressar ,á 6ua unidade; primeiros
leneutes Miliou Tavares de Sou/a
du 3" K. I., e Thoinaz César Cos-
ta, no "' It. 1., por leram sido
promovidos; Ellslo Saldunhti Li-
nliares; (lo ü" li. 1., por ter sido
promovido u continuar em férias;
Oclavio Mi rui) ila, do 23' U. C .
por tor terminado ns férias e i*e
colher-se; segundos tenentes ü!d*
gar Leite IlorgPS, do 9" 11 1 .,
pur ler lerininiidn ns féiius e re-
colher-se; Marilclo Malachius dos
Santos, do 13" ll. I. por ler sido
promovido o recolher se; Jcffer-

son Ribeiro do Amaral, do 15" 13.
C, por ter vindo gosur ferias
nesta capital, com permissão; An*
tonto de Andrade Moura Sobrinho
da Res, Conv., desta Directoria^
por ter entrado em férias, com
permissão para gosal-as em Ma-
nhuassii' — Minas; aspirantes a
official João Baptisla Santiago
Wagner e Armando Barcellos, do
7° 13. C. por terem do recolher-
se.

OFFICIAES DF INFANTARIA
QUF CONCLUÍRAM O CURSO

l)() ESTADO MAIOR
Concluíram o Curso de Estudo

Maior, no anno de 1940, de accor-
tio com o art. 112, dt llegulamen-
to em vigor os seguintes offieiaes
de Infantaria:

Majores —- João de Almeida
Freitas, Nelson de Mello lllsnle
to Barata tle Azevedo, llygino de
Barros Lemos e Irapoan lülyseu
Xavier Leal.

Capitães -- Oscar Passos, Jayme
Ribeiro da -Graça; Nelson Doma-
ria Bolteux, Diogo de Figueiredo
Moreira Júnior. Mnrlo Ferreira
Barbosa Pinlo Osmar Soares Dll-
Ira c João Feiix de Souza.

ESCOLA ''ASSIS CHO-
TEAUBRIAND"

lORT.ll.FZii, 8 (Meti-
ilioiiul) — será inaugurada
no próximo diu 11) u Escola
"Assis Chnteaubrlimd", nn
villn de Poriingalnissú, por
iniciativa dn Cnsn de Froteu-
Çflo, a qual 6 piitroclnadii
pelos srs. Raymundo Itol-
lundu c Anionio Russo.

ns se
PFRillISSAO

Ema Directoria cencede
gulntes permissões;

Ao tenente coronel Cyro Esplrl-
to Santo Cardoso, commandanle
do Batalhão de Guardas, para go-sai" férias em São João Del-ltel,
Minas.

Ao capitão Joaquim Alves de
Oliveira, para gosar férias nesla
capilal,

Ao eapiiào Raymuudo Neto
Correu, para gosar férias nesta ea-
pitai.

Ao rupiião Moisés Porphirlo
Sampaio inspector de T, G., da
ii" R. M., parn gosur férias 

' 
em

Fortaleza, Ceará.
Ao cnpltão Cyro du Cruz Snu-

res, do li. Sampttlo, para gosuiférias cm São Lourenço, Minns.

Será inaugurada hoje
pelo prefeito a praça
Nobel, em Grajahú

O prsfeilo Henrique Dodstvorlli
lissistlrá hoje, ii.4 li) horns, a innu*
lliirnçàn tln Praça Nobél, loraliznda
em Orajnhú,

O novo logradouro que hojo scríi
entregue ao publico è um doi mais
bellos c modernos tlnquelln zoou,

Ao aclo comparecerão, aluda, a I
sr. Edison Passos, secretario da JViação e Obras di Prefeitura; en-
BonllciroB o jornalista.--, j

Em seguida, o prefeito rumara I
pnrn n run Eucíydes dn Cunlm. onde I
inaugurara o Laboratório de Expo»
riencins di Materlnes da Jlunicl
psliclatlii

SEU GUARDA, A CASA
ESTA' PEGANDO FOGO!
O pesadelo do desenhista deu certo — O
prédio da Trayessa Ouvidor ia sendo des-
trufóo pelas chammas — A rápida acção

dos Bombeiros evitou o sinistro

DR* RABELLO FILHO i;
Pcllc e svptlilis •

ló-A, Aluindo üuiinabara, 7° — *
Uinrininenle dus ,'l li ás tí J*i, •

Tel. Ti-mn :

llonifa-
li C.,
licença

parte
• pnrle

(iiislãn
i posor

Secre ária de Estado dos Negócios da Fazen da
Departamento de Cai xas, Valores e Conta

DIRECTORIA DA DIVIDA PUBLICA
8

esta

APÓLICES POPULARES PAULISTAS
Relação'dás Apólices premiadas no 22.° sorteio ordinário,ÜOlutí Otficial de Valores, publicada no "Üiario Official";

1,

50 prêmios de I
oui.sas
023
o,si;
(1311
.12 1.
.127.
149.
107.
108,
172

505
13()
39*1
76*1
22tí
6'JO
347
359
3,10

jPREMIO:
2." PHBMIO:
3.° PRÊMIO:
4" PRÊMIO:
5." PRÊMIO:
8." PRÊMIO:

U00.?O00 eada um
133.521)
201.322
224.712
2,í ,1.2(1 li
27X.024
29(1. 4 lil
313 4 tl 3
325. 24ü
3115.83!
372.3*1"

435.
547.
8011.
974.
2IIS.
157.

135 —
520 —
9 23 —
404 —
096 —
50S —*

soh os números:
3SG,
115
148
468
¦171

realizado uo dia 31 de dezembro de 1940, conformo actn

MIL CONTOS DE RÉIS
CEM CONTOS DE HíllH
VINTE CONTOS DE RÉIS
DEZ CONTOS DE RftLS
DEZ CONTOS DE RÉIS
DEZ CONTOS DE RÉIS

un

457
927
577
704
2S3

595.
(107
1118
619
718

524
570
320

177.908
505.03 9
534.030
545.240
5S2.137

776.703
S12.634
828.729
329.596
858.292

881.162
896.739
903,448
91.0.719
917.234
918.527
9 23.777
945.765
964.593
975.503

ü próximo sorleio ordinário das Apólices Populares será realizado uo dia 31 de março dê 1911. rom a distribuição de
do ui cinto de r«™ '' ° 

*" l,UÍnbeulOS COtltOS' ü 2'" de cilltüfculi' ««Kn o 3." de de/ coutos e mais 40 prêmios

Üa portadores das apólices acima mencionadas, liem como
poderão receber os prêmios na Directoria da Divida Publica,souro, do Rio do Janeiro (Banco Commercio e Industria).

os das premiadas anteriormente, constantes da relaeSo abaixo,
uos Bancos quc lançaram o empréstimo e tia Delegacia do The*

RELAÇÃO DAS ACÇÕES PREMIADAS EM SORTEIOS ANTERIORES, CUJOS PRÊMIOS
NÃO FORAM PROCURADOS:

SORTEIOS iVUMIIROS

80— 6—36 695.903
30— 6 — 36 915.793
30— 9—36 47.709
31—12—36 686.793
31— 3—37 «'14.060
31— 3—38 410.273
30— 6—38 496.326
30— 9—38 92.551
30— 9—3S 795.931
31—12—38 984.023
31—12—38 966.190
81— 3—39 627.226
30— 6—39 839.936
30— 6—39 49.998

SORTKIOS

3 0— 6- 39
30— 6 — 39
30— 6—39
30— 9—39
30— 9 — 39
30— 9—39
30— 9—39
30— 9—39
30—12—39
3(1— 3.—40
30— 3-40
3 0- 3—4(1
30— 3 — 40
3 0— 3—10

N UAI Ií ROS

•146.566
553.052
941.870
128.536
328.545 

'

493.429
830.110
917.779
22.724

507.839
378.533
386.394
405.966
430.824

SORTEIOS .MMIOKOS

29— 6 —4U 26.449
29— 6—40 203.765
29— 6—40 430.997
29— b—40 453.228
29— 6—40 464.211
29— 6—40 650.907
3(1— 9—40 19.761
30— 9—4u 27 .910
30— 9—40 184.309
3(1— 9—40 195.350
30— 9 — 40 225.437
3 0- 9—lll 521.17S
30— 9 — 40 793.75*1

Ao sub-tenenlo Josí
cio Tinoco Vieira do 18"
parn posar ixn d lua de
pnrn tratamento de snude
em São Pnulo (capital)
nesta capital,

Ao segundo sargento
Cabral, do 13" H. <'.*.. paiférias na capilal de São PauloAo 3" sargento Pacnnda ,Inr*dim de Oliveira, do LS» n, C ,pura gosar férias em Araraquará!
Estudo de Sin Paulo,

Ao cabo Orlando .Marcondes
Machado, do alitalhn, de Guardas
para ir ú São Carlos, Estado deSnu Pnulo;, no roso da dispensa
do serviço que lhe Mr concedida

DIRECTORIA DK AKRONAU-
TK A

Apresentações
Apresenliiram-so huteni

Directorin •
Tenente-coronel Lysinu Augusto

Rodrigues, destn ll. À„ pur ter sido
nomeado pnru n coinmlssãu dc Es-colhi du Terrenos comu membrotransitório.

— Tenente-coronel Álvaro de
sunipçâu dWvila, do ü. E, M. do
8" It. A., por ler sido requisitado
puni inspecviiu dc saude, urt. .'),').Aspirante n officinl liudo Cnn-
dlotn dn Silva, da E. A. E
terminado o C. O, Aviação.Aspirante a official Euricks
1'elles Pires dc Souza llrnsil. da

E A. li., por ler que cmbuivar puraPoiitn (irossu (Paraná), em irozo
dc férias.

DIVEKSAS .NOTICIAS
Chamado á |» Sccçtio do listado-

.Maior du Kegifiu
Esiú .-endo chumudo ú 1- secçâo

do Bstadu-Maioi' du !•' He;;iiii, Mi-
litur ii sr. Juaé dos Suntus, afim dc
tratai- de nssuinptos do isu inlc
rosso.

CHAMADO A l*,*>
O director dn R/2, ii rim ll.i.-au

de Mcsqultri, edificio dll rinlr^u lis-
cola de Eslndo-Mnior do tór.errito,
estA chamando o sr. Genuíno dc Sá
KeltOjii,

!l (U. P.)
rei-.nciou

suspensas
du .Ni*

*¦- recebeu, no pu*
c-nUiiiio du pares

Augmentae as vossas fami-
lias, porque o futuro será
bom, disse o Papa aos ca-

saes novos
CIlJAUli DD \ ATICANO

- O miiiiiiii. 1'onlllicc
r UIHiieili ias pulicas,
poi inotivu Uns Pcstit!
tul a* Anuo No,o
||-'ii iriiii'i:,l*'i*i,il,

Jt.-ciii-i-iisnuns.
Ncjsu ou'ris.ii" u Palia

qui; u Iiiiiii*,, u.ir.i iiivllioi*
us 1'u'imlius t* por is.i" ei*tiis não d
\i*iiu ncovnrdur-sc uniu u irluius *'u
guerru e, pelo uontrurlo. deviam pro,
cniin* iiUBinciitar sciupru o iiuincru
dc seus euiaponcnles,"Afsini — disse — como o agl'1-
cultor não vncilla «m semeai' a lcr-
in, apesar dos perigos da* torin-eiila
c da soeca, vós deveis ntiginoiilur
vossa familia, cunllu".id'i em quo
Deus, (juü 6 infiiutunienet bom, vos
dará forsas e meios panr aülvlar os
soffrimentos. A alegria e a satis-
fUQão estarão coinvosco.

(leuliirnu
leiupus i

No local do incêndio, vendo-se us bombeiros tijustand*
as mangueiras para nlacttr us chammas

.\'o forro de uma das dependeu '
cias dn 3" andar do prédio n, 2,"i
da travessa do Ouvidor, ao que r-e
l-iresume motivado por um curto-
circuito na Installação, verificou-
se, liontem, cerca dus 23 liorns,
um principio de incêndio.

CONFLICTO NUM CA
UA DO OUVDAR

FE'
i

i

por ler

EVA NO MEIO DO BARULHO
Violento confliclo houve, hon-

lem, cerca <J;i.s 22.30 horas, no in-
ttrlur do café sito á run do Ouvi-

Envenenou o marido e
a progenitora

GUILHOTINADA

BORDÉOS. S (H.) — Pela pri-
meira vez nestes últimos 50 annoi
uma mulher foi guilhotinada na
França. Trata-se de Elisabetb du
Courmau. de 37 annos de idade,
condemnada a morte em 26 de
abril de 19*10, po rter envenenado
sua mãe e seu marido,

O cardeal Faalhaber está
de boa paz com os nazistas

MUNt*CH, 9 (A. N.) - O cardeal
Miguel Faulhabor, que sc acha en-
firrmo , lenciuna ir pura a ltnlla,
afim de passar ali a suu convalcs-
-enen.

Devido ao scu estado de «uudo, o
cardeal, que conta 78 unflõs tje idado
finou impossibilitado de predicardurante a Natlvldade e o Anno
Novo, o que deu lognr a cominentar
rios segundo os quaes teria surgido
dlfl'ere*;içiis entre ello e os elreujos
offieiaes allemães.

O Eplscopado de Munieh desmen*
(iu taes rumores conto infundados,
tendo o cardeal Faullmhci- sidu fc-
Peitado por motivo do Anno Novo
pe]o governador do Reieli na Liíivic-
ra, general Rlller von lipp.

Lei Marcial no Sião
WASHINGTON, 9 (R.) — Infor.

i mu u logfacâo Slnmosa nesta capital
que foi declarada (1 l°i marejai no
Thailaiid (Sino), tendo, eiilrctnnto,
desmentido «s rumores de que o sdi
governo liavia, declarado guerra ft
indo-Cbina.

BANCO DE CREDITO REAL
DE MINAS GERAES

O MAIS ANTIGO DE MINAS
Capital. ... Rs. 25.000:0005000

25.792:3*.'5$600ItcBerva». Ks.
Succursal Rio de laneiro
Hun Vise Inhaúma, 7*1

Agencia liamos — Hua Leopol-
dina Rego 52-A

DEPÓSITOS - DESCONTOS
COBRANÇAS

0 embaixador brasilei-
ro visitou Anthony

Éden
LONDRES, 8 (R.) — O embttl-

xadoi* brasileiro, sr. Moniz de Ara-
gão .leve ante-honlem seu primei-
ro conlacto com o sr. Anthony
lidi.il ministro dns Relações Ext.e-
ri ores

A entrevista, que leve uni ca*
racter puramente protocolar, de*
senvnlveu-se sob a maior cordla-
lidnde e numa troca de vistas no
decorrei- da qual o embaixador e
seu interlocutor puderam consta-
lar n mais perfeita harmonia de
vistas em relação aos seus dois
paizes ,

0 "Times" elogia a mensa-
siem de Roosevelt

LONDRES, I) (R.) - O '"limes",
coninicntando a nie^i«.n<•«!•,-, (|n pre-
sidente Roosevclt :in Congresso,
bem culn" n. sun declaração sobre *s
orçamento, diz que ellas marcam
umn etapa decisiva rui evolução da
..piniün piili]i!';i e nn determinação
do povo amerien nn. Nndn ma rea,
segundo o referido jornal, de mn-
nelra mal ssignificativn, o caracter
t"tal desta guerra mundial. Nenhum
Continente está fArn do seu nlcancs,
O destino do Oriente e dn África
do N*orte estilo tão incxtricnvelmen-
te preso., n ella. quanto n destino
dn Europa e n futuro do.s Conlinen-
les americanos,

dn" n. 31, de propriedud1
rio Cosia Abreu c Jt.se
o primeiro, portuguez, di
nos, casado, residente -i
Mercado n. 32, e o
hem portuguez, cum

de Mu-
Ribeiro, I

43 au-j
rua (|o

iegundu, inm* I
36 annos, eu-1

sado,
Iii'

morador ni.s fundos
oslabclccimeiito.

io pro-

O PACTO
A'quclla hora, apparccfiriin nu

café tres rapazes, que se faziam!
íicninpaiiliar de uniu joven. Esta-1
vam elles bastante alcoolizados.]
Não olistante, qtiizeram beber mui.'. I
Os donos do estabelecimento re-
solvcniiin nãu atteiidel-os. a iu*k(i- :
liva foi o bastante pnru que logo \
os bebedos entrassem a praticar
violências, quebrando louças, gar-
raias e cadeiras, esinurnndo ainda
os donos da casa, i

Os vigilantes municipaes numo-
ros 1.268, 1.197 e 1.266. compa-1
recoram ao locnl c restabeleceram
a ordem, effectuando a prisão dos'.
turbulentos rapazes e da ioven cpiu
os acompanhava.

O.s negociantes feridos procura*
ram o.s soecorros da Assistência,
dc onde se 'retiraram após n" ema-
tivos. |

OS PRESOS

Os detidos foram encaminhados
á delegacia do 7" districto policial,
sendo devidamente autuados cm
flagrante e trancafiados no xa-
drez. Sã" elles: Adoipho Wcrner,
residente á rua Miguel Couto nu*
mero 147; Artliim- Polollo Rio, mo-
rador ã rua Sylvio Romero n. 17.
c Nie.oláo Vonancio pereira, resi-
dente í praçn Marechal Pleirmes
ll, 67. Sônia Cavalcanti, de resi-
dencia ignorada, era o joven que
os acompanhava e que tambem se
metteu no barulho.

A lu mu c-iia que sabia do edi-
liei», motivou logo enorme aglo-
moração nas proximidades.

SBU GUARDA, A CASA ESTA'
PEGA.NDO TOGO!

O 3" iiiidnr do prédio n. 23 6
oecupudo por uniu pensão, e, num
dos quartos, dormia na oceasião o
desenhista Antônio .Moreira da
Souza, o qual, despertando, saiu
cm desabalada carreira, e ua 'rua,
avisou o guarda municipal num*-
l*o 1.270, que, pnr sun vez, cha-
niuii os bombeiros.

Poucos minutos depois, um soe-
corro dn Poste Marítimo u iimcan*-

dr manobra d'agua, cominandá-
dos, respectivamente, pelo tenente
Tancredo c capitão Hugo, aeoórre-
iiim ii" local, dominando, om pou-
eus minutos, o fogo.

O.S DAMNOS
Erram pequenos ns daniniis oc-

cusiuiiados pelas chanunas, que fi-
cantin circum'scriptas aos altos do
prédio, destruindo o unul*. ii.-unonto
u'n telhado.

A Drogaria liiiiiu*.*., situada uo
t'i';cu, sof frou um pouco eom a
iiiiiiii que, vinda de clmii, invadiu
n seu inicrlor.

O pavimeiitu inierinediarlo, nu
-oja u 2" andar, .'siú desoecupado,
nãn tendo sid" itttinyldo pelo fogo.

DETIDO () DKSliMIiSTA
O delegado Krnt.-t Aguiar, do 7"

distriçlu policial, e o commissario
Malafala, scioniifleadus dn oceor
i-oncia, estiveram ua travessa do
Ouvidor.

O desenhista Antuiiio Murelra
única pessoa quc sc encontrava no
prédio quando do Irromplmentu
dns cbamnias, foi detido nfim de
pires tar declarações,

O banqueiro tornou-se bis-
po auxiliar de Nova York
NOVA VORK, ll (R.J- Um Imn-

(lueiiii foj snfii-iido, hoje, bispo auxi-
liar de Nova Ym-lil;. Tratn-so de
monsenhor James Praueis Aloysluà
Mirinlyre, que nntes du .ier sncerijo.
to noriipou logar Pi-neininepte eni
Wall Sti*cet, onde começou nua vida
nos 13 ii*.iti"s de idade como estn-
fclrl.

O íicTlinl prelado tjue aenipre d«*
sejou seguir o sacerdócio, adiou dll-
rante 16 nnnos sua intenção, tendo
ingressado em uma casa banca ri**1
nfim tle nuxlHar a familia cujo ell ef o
era invalido,

Monsenhor Mclntyrc foi enthronl.
zado pelo arecispo Spellnian na Cn-
thedrul de Saljit Patrlck.

Chegou a^te hontem da America do
TXorte o sr. S. V. Manguál

y*!ÊÊ& i$8effis «$$! i**ÍB™%'-:^":JÍ:i:*:-:-*í 8*1 fâirS lg*^^*-^**i^R*^»r^ffii^^^^K^^Í^^^!^^^^P"flíl^^^^^i^^^^a^^^« Wy^^^*w^i^*m WM ^^^^^^^^WK^WS^^**W^^^^^Ê:-W^^^^^^^tm

wÊÊÊÊÊÉ.% ¦ M J, r. í
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^(suwinKwM;?*^-^Sx.''Í*'*' ''¦'"'¦SPfflffflQlffigfiflfff^ ¦''^iinr-'-'-'-?!-'•'-'-'-'- c •'•'*.;•;'.•:';-.*:¦::fr>:-:*::-:-::v3EBÍ*^Bi
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$mM i m y?.±aM »;wr^ Wm A™ m H • ¦<¦¦ ¦¦¦¦¦8 i^ÉII Ifl Hi -L wBi \
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Em (inia, aspecto tinido no aeroporto Santos Uuiuont, por oceasião da chegada do chefe da firlfiu
S. V. Maúgual &. Cia. Ltda., çorcado de pessoas quc o foram receber. Note-se o »r. #, V, M«n*

guai, trajando escuro.
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A OPINIÃO INSUSPEITA
do seu medico!

Qualquer 
distúrbio menst:ruai pode transformai

ama mulher bem disposta, de espirito alegre,
em pesioa «•c.turna, facilmente irritavel e melan*
cholict. Stts irregularidade é 9ignal evidente de
doença. £' pot isso jue a menstruaçâo é conside*
fada o "Relógio da saude". Zelar pela normalida-
de do cydo menstrual é ?elar pela saude do corpo
9 pel» saude do espirito. Quer em casos de falta,
quer em tasos de bemorrhagia ou excesso de fluxo
languineo, Oforeno «, a medicação indicada, porquesua «tiaordinaria formula contém todos os hor-
monios qut conferem aos orgão9 Íntimos da mulher
um estruetura perfeita e uma funeção regular*
Oforeno evita a menopausa precoce e proporcio-na i mulher vida nova, feliz e plena de saude.

OIORliW formulo do
•mlnenfe Professor

•Fernando MagalhBai

Wm\mSamm^^ 0, Uma sernaní

OfORENO tomado pcio dôres e a5

P
burbios e|

mento
ifi vários su
recisa de calça
rua João Vicente é via de accesso obrigatório — Falta de

conservação e buracos — Provi dencia aconselhável

Condemnado o comman-
dante do yacht 

"Lumen"
Responsável pelo encalhe do barco na res-

tínga de Ma ram Via ia

•-üf^m

i o.'«i'i*.Aj'i.ri.\iy,.\.,i mhídicus i«; i;i';i'iiii'i'i;i!s do posto ri'..»-"TH, DK .ASSISTENCIA — Por motivo d» rosliiliplfiriiiifiilo do
joi-nallstn .losi. Bf/.orrn ViiFronerlIos, lm tempos vicliilin dc rciivo
accidente, cm cmisciiiirncln do iinnl leve clc s«'i' inlcniiido no Mos-
pit.-il dp Pi'iiiii|il|) Sih-i iiiiii, iinilc fui .ruindo ciiin |.\i-r|irioiiii| (In-
tli.arào •• ini-iiilui petos incilicos que mtvi'iii iini|iicllc posto liospl*
Iriliii*, ns ic-portiTs nli dcslnciiflos promoveram lionlcm iiiihi |.\|ii-i"--
sivn rciiniiin nu liiiiiiriiiiyrin nos fnciildilivos, lendo coiiipnrccldo
cm nome ilc.vtes o tr, Miirtlns Cosln. O cliflic ncinin iiiosli-n um ns*
peclú desse iiiomcnlo de rniiriiili-rni/.ii.riii i-nliv ns joniii.isllls «'

médicos iln Asslsloncln,

Anniversarios
Fazem annos hoje:
Senhora?: il. Fetleia Machado e

d. Olga Pereira.
Senhoritas: llulh Gulmnrâea e O-

lia Gonçalves,
Senhores: Anlonio Soares, Alfredo

Sá e Oro_tmho Almeida.
Trancorre sabbado próximo o

primeiro anniversario da menina
Marly, filha tl" '-asai Alberlo-Bere-
nlce Barbosa Lopes.

Marly offerecerái á noite, na re.
sideneia cie seus prngenitores _ rua
Visconde de Ilamaral.v 88. ca-a .1.
uma me-=a de doces -s suas amlstii-
nha.

Faz annns, hnie. a gymiinslnna
Ophclia Pereira Pint". filha ele
d. Luc.v dos Santo- Pinto e iln nos-
sn cnllega dc imprensa Herottdino
Pereira Pinto.

Noivados
Contrariou casamento com a srta.

Henriquela Meti", filha do sr. De-
mocrlto fi. Mello, o sr. Luiz Gallo,

pnr sim promoção no Exercito Xa-
cional.

— Ilcaliza-sc amanhã, ás I'.' l"at
horas, o almoço t|iit! o.- cillegiia.
iimigos, clientes, discípulos o adiin-
rnriorea tio professor Kstellita i.ins
lhe offerecem, no salão ti» honra
tio cluh Gymnastlco Porluguez.
Nascimentos

Arfia--e em festn o lar rln j.r. Oscar
Pinto e cie sua esposa, rom o nasci-
m-nto i|p mn menino rpie na pia ha-
plisma] receberá o nome de Iluc,".

Con!owcrcnaas
Realiza-se hoje. na Kactildade de

Sciencias Econômicas c Ariminif-
Irativaí, a conferência do prolessor
Djacir Menezes, director da l-acul-
dade de Sciencias Econômicas dn
(.cará o cathedrnlico da Faculdade
dc Direito dp Fortaleza, a qual «cr-
sara o ilu-ma de relevante nclitiili-
iI.iiíp: "O om-" e ii concepção mo-
rierna ria morda",

Chá-Bridge
Irpaliz"it-SG n" Cluh Pa.vsnnilu'

mais um çliá-hridce-cnek-tall, piii
prol do Comitê R|-iltinni'-o rir Soe.
corro ás vlclimns da guerra, o qu
obtevp nin runhn de muita elegan-
:|a e aniniaçAo.

Exposição
Encerrnu-se lio.i'*, a Exposição d°s

trabalhos ria Escola t|e Seiencia, Ar-
tes e profissões Oi-sjna da Fonseca.

Viajantes

WIW.W.11^ v^.v.x« «a "' -,...•¦•- ',' .-y" v—v ¦--. -^||MM

;V: :¦:¦:¦' L ¦' mmL-s-'-" *+*****+&.*****•+ -y -"tv,'. •¦'mk-msJ

¦ ír'*j|r :- * i LLLmL::: '---'Wm.
i ;í' ?*¦¦ ,;,:,w c

A bordo ri" vapor "ArpenUna ,
embarcou para a Ameriea do Norte,
n sr, ,IoSn Datidl de Oliveira, vice.
presidente da Assn.iaçÃo C"mmer'ia
do Pio d' Janeiro.

Festas
A directfirla rio Tiju'*a T

Club, promoverá nn prnxlmn -
do rm sua srr|r soi-lal, unia
Cnilii-a l'es|a dansante, dedicad
seus associados.

ock-tail
A directm ia d" Cluh Va» hl f

nen!,:. promove pata li"jc. pm
amplo- salões, mais um
cock-tall dansante, dedicado
seus associados,

15505
Ssrá celebrada amanhã, áE Kl ho- i

ras, na igreja de. Si.-» Francisco de
Paula, mtssa de sétimo dia por ai-
•na da sra. d. Iíoüii.i d^ Paiva ir.
mi do ministro At.iu.iplK» de tJ-ii\a. |

Casamentos

i gravura mostra a rua foão Vicente, (pie eslá precisando de melhoramentos

populosas ilo Di.iriclo

il, sua grande

A run .l"án Vicente - ¦ unu .!.
prlncipaes artérias rins r.iiliurlin
cariocas — começa rm Mftdureirn

leriuiiin i-m Drodorn, piiss-iintlo, tis-
sim, por Oswnliln Cruz, Uml i III-
li"iro p Mai-rrlial Hermes, tros ilas

;ARTHR!TiSMO -GOTA. RHEUMATISMO

6^AHUt4D0;^^^o«M|Ej;HQR DIS5ÓIWN1S DO ÁCIDO lim
; FRANCISCO GIFFOM A CIA.. R. !• He Marco, 17 . Rl*

•*•*-

DAS ,Mi;i,.IOI,|-,S MA Itt AS
1'KEt.OS HAHATISSI.MOS

OtJ.lUOI., Hl-I" — Tei. 1SÍ.-5785

A Carta Gcographica do
Brasil ao millionesimo

Reuniu-se a Couimisaão Executiva
Central encarregada de orientar os
Irahalhos rie actualização da Caita
Geral do Brasil r.a escala dc
l.-l.OOÜ.OOO, sob a presidência do en-
genheiro Chris-.ovam l.eitc de Cas-
tro.

Foi oh.iccto de demorado exame o
desenvolvimento da Campanha do ie-
vantamento intensivo das coordena-
das gcographicas das sedes munici-
paes brasileiras, lendo o prof. Ally-
rio de Mattos relatado ns trabalhos
realizados até 31 de dezembro ulti-
IUO, sefiundo os quaes, os engenhei-'
ros da Campanha, em numero de "i,
espalhados pelos differentes Estados
do Brasil, levantaram as coordena-
£U? de 2(.'_ localidades.

Esturiou-<.e a questão dos prêmios
qur a esses engenheiros deverão :-cr
conferidos roí lermos rias inslru-
cções approvadas pelo Conselho Na-
cional de Geographia, tendo a rom-
missão deliberado propor an mesmo
Conselho que scJam annuaes c cnn-
feridos aos engenheiros, como rsll-
mulo. na proporção da qualidade e
da quantidade na producção de »:oor-

Um cano rebentou ha oito,
dias na Estrada Monsenhor \Felix i

Na Estrada Monsenhor Felix, eni ¦
f ' T' a" piedin ii. ;»i:t. existe um jcano d'agtia rebentado ha "il" dias.

Os moradores, qur nm consequen-
cia, não tèm suas enixas nliaslecldas
com regularidade, pm- nosso inter- l
nisdi", appeljam para a Inspeciona
de Acua?, no eeoildn de que seja
tomada uma providt-nria.

fflL

-RRRUPi&I

renda em todas as Ptiiirmu-
cias e Drogarln.i

DR. HEITOR ACH1LES
DOENÇAS DU PULMÃO

At. Nilo lVçanha 155 — T nnilar
TpIs. 42-*í«71 <¦ 27-2«5

denadas e da iipresenlação de ele-
mentos geographicos colhidos nas
regiões pelos mesmos percorridas.

A commissão estudou também par-
ticularidades rio d; senho da Carla
Geographica do Brasil ao Millione-
Simo. tendo sido especialmente con-
sideradas as suas convcnci.es cnrtn-
graphlcas.

/nn i*; mni.**
Federal.

Enti-etiinlo, .-»|"
importância, a rua .loão Vicente
e-"tj quasi que em completo nhan--
dono. não merecendo ns devidos
cuidados da Municipalidade.

UM TRCCHO ASPHALTADO
O trecho ria rua João Vicente que

paf.s.i por Rento Hilieiro é usphal-
tado. Entretanto, como está sqtiillol
Desde q«_e o melhoramente foi rea-
liz.ido, nenhum reparo soffreu Ü
estado de conservação é pessmo.

Resultado: n trecho asphaltadO
está com enorme? estrago;, ludo
fazendo crer que prejudicará o tra-
fe:n de vehiculos tanto quanto tim
calçamento d» pedra bruta.

O Itl-.STO DA RUA
Outros trechos da rua não 8.10

ri.sphallarios. ICncnnlrniii - sc em
maior nhnndnno tio que nquellc rie
Hentn Hilieiro,

O.- litiracos sr uutltiplicum e con-
li*n elles, de vez rm quando, como
única providencia. Jogam um pouco
de aterro. Vem a chuva e rle novo
surge a huraquelra, Impedindo o'
trafego rle vcl^ci^os. fazendo ri»i
rua uma artéria ne»*igosa, Indese-
javel e feia. sobretudo.

Comtudu, o n é intenso. I
ali. E' que r.ão ha outra \-ia ne ac-1
cesso p:ra certas, zonas. Quintosi
viajam para o ramal de Nova Iguas- I
?ú. por exemplo, tc-m a rua Joan;
Vicente como paisagem obrigatória. I

PKCmDENClA ACONSELHÁVEL
A Prefeitura está realizando o

calçamento da rua Carolina Nahu-
co, em Madurcira. Seria nconseiha-
\el que e.Mendesse esse melhora-
menlo pela rua João Vicente a den-
trn. Serviria, assim, milhares de
habitantes rie nossos subúrbios.

EXAMES DE ADMISSÃO
Até lã de fevereiro, estãn abertas

as Inscripções para os exames de
edinissão aos cursos Secundário c
Commerciai dn Instituto La-Fayutte

Os primeiros inscriptos terão nre-
ferencia na escolha entre o turno da
manhã e o da tarde.

Departamentos Masculino, Femini-
no c Mixto.

Realiza-se no próximo dia 16. na
matriz de São Francisco Xavier. £s
ÍIUO horas, n enlace matrimonial da
srta. Olinda Teixeira da Cosia, filha
ri" commandante Francisco Teixeira
da i'"-ta e sua esposa d. Anilreina
de Oliveira Teixeira da Cosln, com
,. sr. Oscar de Andrade, ii"*-'» ri'-
tini-lo companheiro d" reilneçSo e
(lii-pi|nr-i|n -niit-iii» da Assistência
,\l'*ili'-"-i*ii urgira dos Enipregndus
Minili-ipaes, poslo esse em qne vm
mi» imi" destiicadatnenle á n.»\a ori-
enlaçSo que o prefeil" Dodsworlli
uiipi imiti aquella entidade.

VENDÍ5 A
EXTRO [$]ma- / *»^ gf(Ê/

fgm\

0/ REDUÇÕES

O Tribunal Marítimo Administrai!-
vo, reunido snli a presidência do ¦ i-
«T-iilmirante Mario Pae. Leme dc
(-'listro, vem de .julgar o processo m.
lalivu au alulstru uceorrldo Un res-
Un»»ii d»- Maiiiinliaia cum n yii|»h
ni"i..i- *• i.iiiii»'ii", quando, -nli u com-
inund»» il»» ni«'*-tii' de purpiepii i-ubu.
<ag' iu .I"tii|iiiiu iMlllli.» 1 du I.ima, ru-
lll»V* para I---I.I ciiji|I]i|, |iriiei-U'lilc
d« Síin i'ram:»-»--", em Santa Cathari-
nu, cnm escala em Vllla ti«'llii.

O "LlllllOll", que peri'--ii'ia h (Ji-cjl
Itudrlglies da Cm/, ficou eunipleta-
menlo destruído e leve mia carga jii-
Ihiiii.» polns ladrões do mar. em vir-
mele do abandono do barco iioins
seus tripulantes, embora na occr-
:«i.i.i llies restagacni uitipla» possihl-
lliliifles para salal-u d» areia onde
•-ti' 'alhara.

Cll.NDK.M.NADO
O Tribunal .Marítimo decidiu o so-

gninii*:"Considerando que o bi.-ile a motor
"Lumen", cm viagem do porio de
S"n Francisco para u clu Ilio de Ja-
nelru, eneallioii na praia de (luarn-
Ulia, rcsllnga da Mnrniiihala, perdeu-
se lolalinenle eom Mia ciuuai

Considerando qne o accidente se
deu em virtude de erro provado de
navegação;

Considerando que, por displicência,
nu ignorância, n m^sli» do navio
nflo empregou os recursos aconse-
lhados pa'a verificar ma posição nn
mar, emhora approxiiiiadamenlc, des-
de que nào avistava o pharol que
demandava!

Considerando que a re»o|uçAo de
guinar pata ,pn'a em condições ri-5
cerrnçâo, só podia, tm (a=o, leval-o
para cima d" leiet, romo se v»ri|i-
cou. ou ainda poderia lel-o .rgari"
sobre as pedras ria ponta da finara-
tiha;

Considerando que, tomando aquei-
Ia rcsnliirao, nã" diminuiu 3 foiça
motor, conservando a velocidade qu"
trazia:

Considerando que o ninin em qu;
navegava nto podia pslar certo, iT-m
merecer confiança, porque su-1 a.u-
lha linha desvio que ná" eunlucia
cnm exaclidã";

Considerando que. uma vez enra-
Ihado, o navio foi Abandonado pela
guarnição por ordem tln comman-
dante. quando ainda havia melns- de
tentar o seu salvamento;

Considerando que o commandante
confessa ler i<»t;ado fora a carta
náutica e, ainda, que foram encon-
Irados os diários rir navegnçSn. agn-
lha, ou oulros meios d« verificar a
derrota:

Considerando que. Intimado n
eommantlsnle para defender-se, nã"
o fez. deixando o processo correr ít
i-rvclia;

Considerando mais o que do« au-
[o.» consta:

Accordnm "s jui/.-s d" T. M. A.:_
s) quanto „ natureza e extensa»'

do accldenle: • encalhe dn hiale a
motor "Lumen", na praia ila reslln-
ga da Maianiliaia, »"iii perda total
lia eniliarcação e sua ciuga;

b) quanto á causa determlnoille!
erro dc iiave~.'»i;.'"» o omissão da8
provldf Ias aconselhadiis nas cir.
cumslniiein-' cm que se ençmilwviii

c) julgai ri'S|»oii'avi'l pol" necl-
dente o mestre de pequenn «-¦-• 11«>iai-
g»in. ,l(iiiqt  Manoel i|e Lima, in-
curso n»» art. (il, Jelra "c", "f" o
"i" dn Uegulamonto dn T, M. A..
Impondo-lhe, por iss", d"ze (12) me-
zes de suspensílo das respectivas
funeções e a multa de d"is contos c
quinhentos mU rí-ls (üifiOi.íOOO), gia')
maxjmn daquelle artigo."

I)0KN(,'AS DA IMíl.liR, VAHI
zi.;s, svphii.is

DR. CAMPOS MÍ-I.LO
Itl.A S. .IOSK', iih-:i.-»

:.iis., 5ns. i» salihnilos, l lion'*

ESTÔMAGO
INTESTINO
Em qualquer mal, pnssaçelrn ou
rebelde, jmpõe-ie peln experlen-

rln ii

ELIXIR
ESTOMACAL

SA1Z
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CHULOS
lomado em

todo o

mundo 
~
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lindas cotes
cta um moderno

PÓ DE ARROZ
.€aby

A flor que come
peixes e insectos

! Nasceu nos mares tropicais mas mudou-
se agora para o rio Amazonas

Homenagens
Realizou-se o jantar i nin que os

amigo*, e admiradores do sr. A.
Ferreira Filhe- presidente dn instl-
tuto de .Aposentadorias do Pessoal
da Estiva, o homenagearam p°r mo-
tivo da passagys do terceiro anni-
versario de sua gestão á frente da-
quelle órgão.

— Os amigos, cnllegas e admira-
dores d" -professor EstelUta Lins,
vão hpmenageal-o amanhã, á5 >2 hn-
ras. com um almoço, no Salão A7.11I
do Automóvel Club rio Brasil.

Terá logar no dia 11 do corrente,
ás i'J..'i'» horas, im Automóvel Chtli
do llrasil, o almoço que os amigos,
collegas e admiradores offereccm
ao coronel Jcsuino Albuquerque,

e REFRIGERADORES
AS MBI.HOHES (UAKCAS
PBI.IIS JIEMIKES 1'lttiCOS

A' vistH (• 11 pr^slnrncs, «sem i IHíIiií"

A. 13. Moutinho & Com. Ltda.
AVKMD.A .MKM DK «ÍA'. X~->r*-H
Telenliiinei 51'.I31I — lll»» de Jnnelro

ESPIRITA MEDÍCO
AllPiule por cartas Mande nome.

idade, profissão, descreva o que si n-
Lü com Piivelnppc scllatín e seu en-
dcicço para ('.. l'oslal S!)ã — liio.

V1AÇÂ0 PICORELLI
e

¦•RIO-MIWaftS"
CONFORTÁVEIS OJDilBUS AERODY.VA.MICOS E LUXUOSAS

LIMOl'SINF.5

^^^^^^^^

Ki.) — l'1'iiiipiiiiv — hlnti-i-ltios — .lui/ dt 1 .'.in — Paliu.vrn
Hlil'liai'1'iui — I.iiIii.mmi,. — |',i-|ln lliiri/.nnlu

No Kio ns liinousliips paitiun do Hnlrl liloho, rim dos Anilrn-Jas, lü
telephone -|o.,-,*.|(i2

Sorteios Gratuitos
Diários Associados

Avlsiiiiins. no» iiili*i'i'.«.viuliis
que o no««*o irprescnlante, se-
nhor ArniHiiilii Vncrari, cslnlii*-
lei-ldo ii rim rluão 1'csnôn, l.*>:!.
0111 1'ulrnpolls, iitlonderá os
nossos ilioiilcs iléssii oiiliidi*.
'riicre/.opolls c rninlijbn «'"
Sul, «obro n.i.iiiiiiptos refercn-
los no nossn pinna «1° lion'*
licnçõfs I

Vm mastro para ser des-
fraldada a Bandeira

Nacional
NA PlUXCIPAL 1'HAi.A DK
VICENTE DF. CARVALHO

A população de Vicente tle Carva-
lho, Rio D Ouro. cmn o apoio du
commercio local e a solidariedade do
'.'entro Carioca e iln Cnllegio li de
Outubro, cae erigir, na sua pi*a*,a
principal, que eslá sendo remodela-
du pelo prelclln Henrique Dotlo-
wiirlli, um iiinrcii e inastrn '»n«le dea-
iraldará o pnvilllão dn Brasil,

lleprcseula 11 inicialiva, 11 iipplau-
sn da localidade ft campanha dn Se-
erelario (iernl dc liflucação c t.ultii-
rn, sr. 1'io llorgcs, cm prol do maior
tullo ao "aliri-uM-ric pendão de uns-
-a terra".

d coinil' de a''Çiin dirigiu-se ao
('.filtro tairiooa. que i.i solicitou nii
prefeito Henrique Uo.ls.vorlh por in-
litiiH-dio ilo sr. 1'io Borges, permis-
sãn para realizar a ceremonia. cm i!l
un corrente, véspera da data tia Itiu-
(ia-.ãn da cidade,

Para alliviar a surdez
catarrhal e os zumbi-

dos nos ouvidos
Se V. S. snffrs rle surdez ealatrlial

e zumbidos nns ouvidos, cnmpiv na
pharmacla um fiasco de 1'AllMIN'T
e lome uma cnllier das de snp.i qua-
lro vezrs ao dia.

Istn pôde alliviar-llie promplni icn-
ti os incominodos zumbidos dos ou-
vidos. As narinas obstruídas ilescar-
icpam-se. a respirarão se torna mais
fácil e 11 iler.prenrilinenlo rio mucn
nasal na garganla dcsappiirce '¦'¦
agradável de I oin.il*. 1'mla pessoa que
snflre rie surdez catarrhal c zumbi-
dos nns ntividns deveria provar rste
remédio.

Quer um carrinho para
poder locomovrr-se
Para o aleijadinhn Helin Bilten-

court, que necessita de recurso-, pari
adquirir um carrinho com que possa
lrcomover-se e trabalhar, recebemos;
De um anon.vmn  30*1100
De Mme. I.ima  2,,?nil0

Ahi tem ii leitor qdatro movimentos da "anémona do
mar"l depois da captura da peixe se encolhe numa bola
branca, para eni regar-se, depois da digestão, n novas ca-

çadan. já cm forma dc um "banquei" luminoso

o rio Ama/unas nfferece, comn si-gitlii, após muita persistência, n
Iodos sabem, ns mais liellos 1* os giimns "pose-;" da "anémona d>
mais curiosos exemplares dc plantas j mar", ou melhor, a flor que com»;
iiqiinlii-as, KstudioRos ile Iodai as 1 pei.xes, sem cnmluiln dizer onde e co
parles do mundo lem ciirriiln a c.xa- mn encontrou-a.
minar esse singular aspecto dn ma- j lí' claro que a alma da cnisa é 1
iftnso valle. IC o Amazonas se rt-1 segredo, já diz o rifaii, e o phnto
oiiva sempre, ul 'ferrei nflo todos os graphn, apesar de tudo. dru-nn? o
dias in.vos c.xoinplares dc planlas e nspcctiis que illuslram esta reporta
,|, floi-ca 11 admirará'» dc quantos n gem que lembram-nns uma "feéiie

ciinlpinplain. 1'nrecc qm* o liinjcMo-j ria :'rn"'l_jj"^^
s,, riu lem mesmo o dom de allrair
para n seu seiu nlc nieainn as plan-
lar, nriginarias de nutras plagns

Lssas plantas que, em plioliiiiia-
pliia, aflen i-eiinia li".!1-' .1 admira*;..'! \
uns leitores, por exemplo, teriam.
na.-i.iilo 11u3.111.1fe3 trupicaes.. Hubi-|
Lnm actualmente, em larga escala, o
Amazonae e j.» são raras uo seu
berço... |

A suu preíereiicin pelo nosso
maior rio eslá explicada na tacili
daide de vida «pie a "anémotui du
0,ar" — este e o seu mune, pnrquf
existe lainliem da terra, que se ad-
ineiit.i de inseelns — eneiiulra pata |
nulrir-si' \ .nila.lnsanienle, puis .13;
ruas relei.u. s CiiIlSlatll ile ' p' i\'J |
Itesco ao na mal e iiisl*» Ios aqua- I
Itens.

O exemplar apresenta uma caia- |-,.a|„mpnto, uuilogicos, Reginifis
cicristica iiileiran.ciile d.llvronle dos d Kocuporaçâo.
demais da latina niarillina. O s.11 es- I
Iniln "ail-elcrnum" a- em liirtn.i lie i)h'. 1'ruts. (iKMVAL LOXDI.KS
Hor, cuias Korollns se ciinlrácin de] o \l,ll/.lo MAKQCES
lal mnllo que lios dão unia niüilii | ;;-|.. Mai'l|lli'/, ili* S. Vicente, H1 fi
idéa de lentaciilos luminiisos rclIh- 'pP|. 27-403(1
i.t.indo no elemenlo liquiilu, os qu.i is 
ciipturam ns peixes para en i regai -os ' PRORÍ TM A *n SFXÍKFÇ
as pétalas que se encarregam de tri-1 ' IU.'DLL1UA0 OEiAUAC-S

1 alta-lhe alguma coisa .' Scnte*se

CLINICA DB REPOUSO
SÃO VICENTE

Total .

Os omnibus partem do Rio ás fl 1/2: 8 horas; 12 horas o>17 horas.
PRAÇA MÁ DA', 73 — Tclpphones: 43-0087 e 23 0883

DR. ATAULFO MARTINS
_ |.*,«i|'l'!l I M .l*--| \ —

Clinica exclusiva
ItllilMI 1 II l;s ASMA-
TICAS K IIKiMt AS.

COMFlrlCAOrtES
Quitanda, 20. Sala 401
Tei. 22-10(3. De 1 ás 8

ASMA
VÁRIOS ATESTADOS DE CURA

as |
lirt-al-os uo -.enlre

Ap»"»6 a operação singular, descri-
pta com a simplicidade que exige o
pbenomeno. a flor ?e encolhi até
tornar-se uma bola Iransparenlemen-
gelatinosa.

Assim permanece durante a diges-
tâo e sn florescerá nulrn vez quadril
l:-.r-r appetile para ingerir peixe
fiescn e insectns aquáticos.

Recentemente, o photographo do

wileliz ? 1-Vr que ? Soffre de frieza
sexual, irregularidades, quer ter ti-
lhns, nãn pôde !el-os, é ¦ nervosa,
desgraçaria 110 casamento, ciumenta,
ele. ? .Seu marido é impotente ? He-
srdva rapld?, pratica e econômica-
mente os cíus problemas, Escre\a
para Or. |'_iva. C.iixa Postal 2 712
dois, sele. quatro, rioisi — Kio —

'tintando ^nvelonpc sella.in para
csposla. que receberá orientarão

semanário "Franee Magazine" :nn- ' ;nguro, sraliiitatn = nte.

REGINA HOTEL
Flamengo, próximo aos banhos de mar, rua Ferreira
Vianna, 29, telephone e água corrente em todos os
aposentos, apartamentos com banho próprio, orches.
tra diária. Preços módicos. Endereço telegraphico Re-

gina — Telephone : 25-72S0

'**in™*:i<,***&^ü^ •MtWiujli.v***^
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Isso ao, está errado!
Se vocês não podam ooinpreh.ndnr por-

qne H»llywooil fnz film.s ruins, «llli.il vão ver
este fllm, fc. o i-i'|i'ii|ii mais [i,,| de ''otiiu
i>i'iiceiii'iii us prn-U.lor.x (In luuin.su otilnili!
Uo cliiBnía. Rat'» ell»»s o quo Interessa são os'liftis", i«iu ;•, comprai» n suecesso íílhpió o
uxhlhll-o iiiiiii film ili» qualquer ninn'o|t'a. Ilin
liroductor fanin,o, «:i"'ia vez reuniu séiis .iu-
xlllares e pcrgunlnu qual „ Mvrn mnlg liiio.
Ki'spiniili'1-iiiii qur ti iJiinioiiiirlo de Web-lcr.
O homeit-lnho queria por forçn qile fosse
filninil.. o "assumido". Assim são ellcs cnm

tudo. Gcnle dc thenlro, pnlhuçnj iti» cimo, Horobafn», dcaliorll-lii .
Phpcans, macacos, tudo _ Hp_l.vollado, o nãn Poderia deixar
de suecerier, ns figuras de radio não fugiriam íi regra g.i.il. 15 o
fllm (Ir R. K. O.-Radio traia ilesle assumido, revelando »
maneira como, apesar do seu pbysicn pouco Plintogciilcii, Kay
Kysar, famoso humorista tio radlu aninericimn, ponde «ppnreciu» imtela-

Deste melo vocên p'n)«cãp coniprelieiirier Porque fraeas-nm
os films nmerlcanos é o motivo porque o logar onde menos st»
entende de cinema é llollywooil.

Mas voltando a "Isso mesmo, eslií orrado", adiamos quo uão
compensa o tempo que S(> pertle |iai'n «asIsUI-n, O unlco iti to-
resse que existe, ko assim o concedermos, (¦ imrn a gente dr
radio, o film niostrn um nunicro ile fiu,-,,_o do "brodcaslíng"
americano. Nós anui temos a "Hora do Calouro", "o llio", "JVn
Berlinda" etc. Elles lá léni "O.s Discípulos". Tiniu quusl no
mesmo. Tma quem c Uo radio noile aproveitar alguma siitíf.i-..-
táo- Mas Pt,t-a nós (me fonms «o cinema, acliaiuos 'tu»» lucraria-
mos maia sc ficássemos em hhhi- ouvindo ss nossa,», estações,
AJlás, cm matéria de. progrimuna popular, n única tll.ferehçn
entre Kay Kn.vspi' e Barbosa .lunior, _ qne aqutille (llrlgc nina
grande orchestra « o nosso patrício fica apenas nas... "bar-
bosadas".

Artolnhe Menjou apparec. como nm dlreclor que sabe onde
tem a cabeça e fnz ludo para alijar do estúdio u iiitmso Uo
radio. Deve ser uni doa grande quebr a-i.ibai;ns doa cineastas de
verdade. Lucille Bali ridícula, acaba perdendo o pouco prestigio
Kyser não faça na verdade o que rcallzn lio film. Mas Infeliz-
que tem. O mai", nclla vale a pmi„ com iii pular, Que pena Kay
mente a imlca coisa certa que ficou de "leso mesmo, está errado!"
foi o titulo, >> '

Adeus á Bahia
Prol, Antônio AUSTREGESILO

(Da Unlvorsldado do Jlntsil o da Academia Brasileira rie Letras)

0 QUE SE EXHIBE'+*, 
NO RIO

8. L_IZ — "Rnm.il » Cumllii" — flllín
Drew íi Jack Rfurir,

PLAZA — 'Tarada da PrlmaTfVi" —
Deann» Dnrbln r Hnh.iln Citmi ..'ns».

METRO — "Anti» Hirrli t * Ortn Fin»"
JudT Garland a Mlkej RnoneT

PALÁCIO — "litn mfimti, FilA trr/,** '
Lucille Bali t, K»J Klirr.

RES — "Caulrllo slnlilro" — Páuiettl
Goddarrl i> n_)i nnfir.

ODEON* — "A. mitlhfrM na bem rtenmU"
Rnlh Ter ry t Vil OBrlm.

PATHE' PALACE — "..mpeslail» «o)"'
Benjali" — Rochflle lliidaon * r_trln
Konwolca.

BBOAniVAT —"V-neiiu" — Mlchrlle Mor-
jan a Cha rifa Boyrr.

ALPHA — "Chftiniini com > Nolli»" •
"C-ivalIflrn di» Montri".

COIiTSKI! — "A intla ilo llnniflil Illllll-
Tfl" t "Clitp o Audacioso".

AMERICA — "Avi«n Sllllllrn".
AMERICANO — "Elrrnamrnte Tll»" » "Um

FupillTO ila .Itistl.»".
APOLLO — "Ilnm-ni iun Aluiu" * "Se-

nhorita Minha Má.".
AVENIDA — "Marido, »m Prodii».".
BANDEIRA — "Nm nmlirlnrn de I»"-

dre.i" e "Nau rnulha» dn Brindnnl".
Bri.lA FLOR — "ri*f|iipn» d« Oulrn NM-

te" e "Ordem a l"i)»rn".
CENTENÁRIO — "Nnllei de Vllllla" t "O

Fantasma da Einerança".
tDISON — "A Reli» I.lllan Rituell" •

"A.yto dn Menores".
ELDORADO — "NSo F.llamoil Sil" • "*->•

Ma!h_. dn Brnadra. t".
FLORIAVO — "Fnrailelrn» na Cnmnrr.ii"

** "A Mulher fa. o Homfm",
GRAJAHU' — "Maridi» em .rnfmlo" e

"Valentia de firliuo".
GUANABARA — 'Terolaa r»lldie»«" »

"Ordem a F.tn".
IÜEAIi — "Camnndoiii» Anil" e "Qoaa-

do a Vida Começa".
IPANEMA — "Rhenn. Par»l«i> ilo Ulvoi-

cin" a "r>f-.ma*>rarado»iM.
IRIS _ "o Myilerlo de Mr. Wonj" n "Bo-

manee de iim Trapaceiro".
JOVIAL — "O Amor venre Tudo" t "PU

Descalços".
. MADUREIRA — "Anjos d» Terr»" • "A

Furia Branca".
MARATANA — "Auto de Piedade" e "Dl»

rar do l_nhn".
MEM DE SA' — "Eternamente Tn» • •

"Tudn nn OHn".
METRÓPOLE — "IrmJn Orchldea • •

"Tralc?o nn Desfrlo''.
MODELO — "Delírio de nm SsMn" » "rar»

Marcada".
MODERNO — "Ciladas" e "V|»a nivi)

Kid".
PIEDADE — "Nos najlldnres do T.nn-

dre,'' e 'Bons Amigos"
riKA.lA' — "Carlcla Fatal".
FOLTTHE-MA - 'Tetlrla ral.ll' » "**»•

¦lima e sen Mordomo".
QUINTITÍO — "Lembra-se datinetl» Nal-

te?" e "Eivar dn Lnbn".
ROXT — "AtIso Slnlslrcj".
S. CfTEISTOVAO — "Homeni »em A'ma"

e "A Dama do? Diamaníe?'
S. JOSÉ' — "Galante Atcnltirclrn".
T1JI'CA — "Fogo na» Velu" a "nanda-

tslro da Sorli-".
VELO — "Catirlchns" e "Marnins Impra-

Tlsado,
VILLA !S\BEL — "Anjos da Terra" • "Na

Encrttíllliada".

NIOTTIB.OY
HDEN — "Jejum df Mnu»r" e "A Mvitt*

rlo»a Mlsi X".
IMPERIAL — "Trovador d» I.iberd_d»'

e 'T»"S Descalço*".
OOEON — "Plttocchlo".

P E T l( O P O I, I S
GLORIA — "A n-lla I.lllan Russell" e "O

•Srama dn Quarto IS".
rETROPOLlS — "O laiitaima da E«ne-

rança" e "Tudo na Gelo".
CAPITÓLIO — "Correspnniicite, -Slríll-

Itelro".

Não pagaram o prêmio da
apólice

O coronel Maynard Gomes, rio
TrlbunaJ de Segurança Nacional
julgará, hoje o processo n. 1331, cm
que figura como aceusado EmUIO
Vetere, da firma Veterc & Cia-
(Centro Loterico)-

O representante do ministério
publico Gilberto de Andrade ilu-
rsnte OS debates oraea com os ele-
mentos constantes doa autos cio-
vara que n firma «Iludida, %6 pelo
facto de hnver um atraso dc dois
a trej mezes do Estado do Mina»
Geraes, premiado com a quantia de
Ò00 conto,"; do róis, ae recusara a
psi-gar o nromin. incidindo, assim,
na Lpl que defino ns crimes conlra
a economia populat.

Dos
Studios
P-lllette fíotltlaitl * James SI'»-

warl são o. pi'lnci|uieti ii„ n»va
prutliicção (iltilie, tle J.tit,<-«. Ili.n-
aevell, "l'«»l O'(3olll", «ol, n dln-
cçãn d' (,'eocg«» Marshall,

A Medro comprou da Wnrner
Bros, oi direitos de "líntl Man",
pnra refllninl-n com Wnlliiee Uno-
rv, A-s versões aiilorlorca desta
obra d0 Kincr.son Brown, nnilins
da aiilign First Nniiniial, foram
feitas em ni2^ e 1930.

Jtla l.upinn appaiccerã pi»|a pri-iifira vez, como "estrella" lio flll.l
«Ih Tivenlielb, "ll«„v lirr«»n tVnn
Ml' Valley", para o qual Darryl
Zn.ilick ciiiiaeitulii eniprestiidn d>-
iSiiniiiel (inlthv.vn. o dlreclor tVil-
limn Wyler.

Denunciado ao Tribunal de
Segurança Nacional

Foi denunciado ao Tribunal doS''gtii-uii..-ii Nnelonnl honlem, WnllcrAVa.ldliistlion, que i,.iii, conformeiii.itioi-ito contrn 0||u in-tcim „<i«>Pela Policia do Nictheroy .•_ aonde,ratlo violcnlaniento tlL. )im npnare_,Dio de radio tran,»or_aii,o-o |inr,_ acensa commercial dn firma vendo-d»ra. O procurador Francisco J.i»iic
r Oiücii-a, que subscreve a deniin-da classificou ,, crime commeitldo
Pelo a''cusado no art, 3« Incjso IV,•*o Deci-eto-lei n. 809, nue prevêpena dc prisão dc B mez'? a 2nnno.; e multa do 2 conlos de reis.
O processo foi distribuído, para o
.luliíamcnlo respectivo e. que ipim o
n" lfl.18, do Estado dn Ri„, ao ,;u|z
Pereira Brafra,

Ouça a RADIO TUPI* 1.280 Klc.

1'arlo, cliclo da luz, dll brisa, d"
fascínio desta terra privilegiada,
il»'slc iiiiiii'. de oiU'u du nosso uniu-
do paiz.

No iimiuliifíMiiiiicnli) final dn lltl-
llllll vllllli crnililn tln K''ltlil»'zn d'»s
umI||OH o dn fiditiKiiiii dus co|legii_i
tia pnizni,"'»! llutliitiieiile |ropl|'ii|, dn
uiniiiliv.ii tl.i i-iilatlf que se -»»t*«ku«*
nobre nobres tradições, pnrtu bhuiIu-
mi, com a -Iniii ii'iit|ii|i-M.'ii|j, jiclo.'.vinpl.' dn pujança dn natureza e
iln •*.,«*fií-n tlu homem, qu_ luin co-
1'iijosuiiii'iiie para u liem tlu si»u rien
a extensn -«ittidOi aniomailcamenle
pai'a n 11'luiuplin nacional nu niciu-
ii mi umeiictin"'

A intelilgeiiola, a cultura e a gra-
ça hrlleillea dua seus filhos Ih/.-iii
dn iiit|nde d» Salvador o mundo rins
tradições etjplrUnnes, du uostn nprl-
morado d°s cosiumes, como marcos
,lvll|_fl-|nr__ tl.t d.vnaiiiica brasileira.

Clima u,,,»-,,«. monções fagueiras,
cúrias e horlzonlea liuprevlalo . foi"-
iiiusiirn barinonlosn na dealiarmonla,
a i-n|ii|nl bnliiiiiiii vive a existência
iln belleza eicnia, bafejada por Dons
uni mt,i|u pelo li- < ni' ni, proiegJda peln
itiilurez.i.

Ha nu lopogrupbla urhaiia bruta-
lidiitles df i'tii'1'i.ins nccullns e fl li—
griiua-j mystlcaa de g«'iii'»s criadores,
l) casario, ás vc/.cs .«iibrlti, ús ve/oa
l|esi-ii||,j|||)tiulo, _s VZfs lllllliwmi c
BlegnnU', é «iniiiiiiiiii lurio e syinpa-
llil. o. A i.i'liiii'lziiç:'in ninslra-se ura
iii'i'eglincnlii(la, ora aimrchicn, iu.ik
senipre pujniile >¦ carlnhnsa, pela-i
vnslits siiiubriia t|iii» dispensa nu bu-
lil>'til t|il.» 1'nge tl"s il|KO||>l|c|lia tln
PIihIio, ..s pfujaa hüu ora «e.rrnna,
niio raro pruvonnntea,

A população é operosa o anrrl.ilen-
t«; a Inbiila dns obrelrna o us |,rlii-
eus tl>>s l'll|lllzl'l|ius luriiuill 11 capi-
..«1 1,1,l)1i,u:i » nri.uiili' ]>i.iml"no tia
olvilir.aç-ii sul-ainci'lciinii, especial*
menle no sector nitci'>nnl.

Alll»inoViils tun |ii»>fii-u» e sorrlans
tio bi-lins lábios; fnisviiB vlludusiis
de olhos expressivos o ;i«l«'i,,i< nt»«
gi'iic's tlc talhes Iciniiiinos; lojas
illllliiiiintlns c luiiinzcns siini-entos;
bancos soffrejjos próximos á solila-
lios t-Vi-nnliisi nionies itflilnlgad°s e
baixadas ino||»ejanlcS| perfis pari-
sclopsea e conaliltilçõea íibycns, mes.
>'lns l'i'»"d"i'nii»'iis » lypos neerlando.
zes o lusitanos; (udo eslnliojoe o
ciilllrnsle, Iudo se confronta; lurio
se eleva, tudo «c aglla pnrn o piau-
lio definlllvo tia felicidade nesln
terei. As Hbas grcclnnas acccimin-
nos imia » Inzer e pnrn ns ferina,
m:i« a cidade prendo o homom n"-"
nriluos «iiicfnzcrcs; ns curvas azula-
das do _>»ll'o iiniifiis'. convidai,, e
li.iliinno á ciiiiteniplação p"i'llen, 11111"
o silvar tia* lubii us >' >> lllfn-lilfa
ilo coniniet'1'lo dospurlniii os ninliove-
eldns para »» |u|)«>i' qilf.l illin uo j ns
praias, a vcrriiini. o. zciibyr.i ninclo
|ii'iiv"'iiiii n- linbHaiili»» pura ns ti»-
Iiiiiii du c-imins», porém .'-¦ lilausi
o irnbiillin, u ••i.iili" di» lírnn.lezu,
reiem-ii"» paru " ilevr; existo »

I iusliiu iu tl,. ".-i-i-vi-ii-, criar, subir'
como grilos ou Éco» ilus almas il»-

I iiiili'|iii«>;nl"s que «".'.iniii em iiij-.h.
t.'l'itl.«"S reilllgtfl.l |..'l" Illllll'''!!1'',
pnrn que se não perenin us passos ,|c
glgnntca icr f|ie*> onsiniitlns.

Ilu 11>itih< ni ii guerra surtia que
se trava din '* imi1'" nu roruçãn dn
cidade, cnlrc n Irnriição n >> pi'»-
grosso, cnlrc o n"vu c o velho, O
estyln coloiilul soliiçn pur .iiii.il dus
Icriiliis qnc llt'1 produz o «¦:«in.>,1 '•)•
Io; a civilização, porém, destrúe ljs
buli.res itiiile''-. di-i Iiiiiii a ICllcsCO.I-
cia iisqucrusii piiru exultar 'i gnrri-
ilii-e du n"va iirbc. A inl.'ll:B'iii'i.i
i.slbi'li.':i M'li.'i't'iunii e eoiiscrv.i »>
Inrilti li-.iiliciuiiiil i» iiliislii iiii.iülo
qill! i vellin sem n .-cllo ri»- .'illl i.illi-
iludi-. De Iodos os mulos s" nula n
peleja sileiiciusii; piiri-m, pr"ilifi.ssi-
vaiiiciii»- surge a Iiiiiiii nu-riropole,
ciipricliosii e nrriigaiilci vnriegatln '-'
liiiiiiniiMi, 1'oiili-ii.Hi'liii'iii ''iu suas
grnçns i» im solidez dn.- Iialilriiiiies
InillicillllllKHi dns llllllll llnis piil inu»
tlns rins lorliile/.iis c (lus 1'ol'llllS s''iil
ulm.>, o a ciiluili' se queria roin» n
ciisloillii tios mais bcllos iiic-niiru-
nrlisticos riu llrusil. o lulv.-n.i logo
se apercebo tln sorriso liiimcnsti nn
citliitle. Não s»' iiolntn nicl'iii'.-"li.is,
liirilffefeiiçns "u fculdndcs; cn
ludo domina n louçiinia. As cores
vnrlcgadns! o cslylo nrchllcrtonicui
a ,'isp'Teza tlns arlireg; o collcio rins
Inilcirns e do»s boros coloniacs; o
imprevisto das curvas; o nrfnr pai-
pilnnlc i» Irnnspiranle dos Irnbn-
llindore. que siipportam a rnninil-t
cnnlnnrin; o bnnilliti ilcsonlenariti
tio Irafcgo; » assoin urbano; n In-
Riilln tl» sol e a vicloria tia brisa;
ns candomblés o as mncumbi., que

¦üiy_.g:-(ii
1*1,1 rra scxta-1'cii'a a "Com-

panliia Mulata"
Está marcada paru ninanliã, nu

Apoilo, a estrea ria r.inipnnhi i Mu-
lata de Espectaculos Musicados, ctun
a revista rie ,|. Maia — "O qu» c
nosso", muíicada por Custorii"' Mes-
quita.

Ainda honlem tivemo» o cn.íejo
de assistir parte do ensaio. !..á esta-
cam Celesle Aitla. Ald.i Santos, Klo-
t'a Mattos, De Cnrambola, l-.iiú Ha-
ptista, Nascimento. ,1. Mala, Flori-
pes r outros, repu.snndo, com nlin-
co, ns seus papeis. Conceição Mn
chado pra o cnsa in dnr, emqunnli
Boscnrlno se encarregava ilni mo
vimrnlns chorcographicos.

SfülIlADOR — A's _ll c Tl horn.
"Vou entrar na familin".

RECHEIO -- A's 'Jll e l'i hora?
"Disso é que >'«l goslu".

Ima revista ?
0 CRUZEIl

A temporada il<- Delorgcs
no Sul

Das coni|iunlilns que visil.irain o
nnno lindo o sul rio paiz, colheu,
indttbilavelmcnle, niai"rc_ louro,,
artísticos e proventos financeiros a
dp Delorges Cninlnha, Klonc > tlcs-
pretenciosoi mns homogêneo, ven-

y_____t__y_____ssj

ha em quasi Indo o Brasil, em
contraste com as finíssima* festas
tln sociedade d" Salvador; na feiras
plnlurcaens da Agua rie Meninos «
os req ilin los iln rua Cbila nu daa
fidalgas avenidas á beira-mar; a
caniil''iia niorbnsn tlo.s tlispllceuics
e (is vomilOH liitiilenlns rio liobalo;
a culinária provocatlli! tl"s valap.in,
xins-xins, cnnirúa, acarajés, elos,
nbnriis o muqiiccus que. In Inm con-
Ira us ciirriapios rie ilolicuilitslmos
luanjaresi formam n cucniilo o a
originalidade tln cnpllal bulilaun»
que se consllllllii ein um dos gran-
lies astro' rin ciinslclliiçiio nacional.
A nota dnmlnnnle ria helihiile topo-
graphlca eslá senipre no pniniliixo:
jardins obedientes c vegeiaçôes
nfoilii.»; eslntiins harmônicas c nm-
ralhaa brntacs , JnctnnulosiiH; pala-
cios moderno», liintllulos modela-
res, como a l'ii|)il''ira e o Prumpio
Soccorro, an lado ile casinhas ca-
lilás <> tle vetustos casacões; einlim,
nroo-iri- nas fiicbflilns, ostentações
rio sol, cnrlnlins umhrosos, espirito
iilhlcn e rcsfolcgo lncentitlo Sas
iiiiirhiiins biimnnns.

Do ine.il miriiilnuro, nesla acr6-
pola nüiellleiiso, iião vejo o Par-
llifiion, o Krecleliiii, ns 1'1'opllÍH.s,
ns Ijn ria lides, os baixos rele-vos dc-*
valnlles lloplilns; mns demoro o
ollinr curioso nns elegnnles c sn-
lirlii" fncliiidas dns horaldlça» Igre-
jns, retliiclo histórico da mvslica
bnliinnii, amorosa e tradicional,
que presenteou o Urn sil com taes
monumentos Inipnroclvels.

As lurfcs ocRiillinsas que miram
o <;«!•' como pólos eloctiicps; o«
xlniborlos inclalllcos ou rlnereis
iiiic tle Iniln'» parecem ameias a mi-
iiiireles i.ricnlucs; os braços pledo-
sus dus cruzes aberlas para a ben-
ção piii'1'iine tias almns christSs; a
iiriiiiqiilllldnrio hloralica rias amu-
radas d>>s templos, conviriam tm'-
ditação e á vlngom mystcrlosa den-
Iro ile nosso espirito. Portugal a
llrnsli fundiram-se na .xpreas.o
piedosa de um plissado que nào
morre, porque se baseou nn fé ila
Divino Itctlemptoir.

A' noite, vejo o luar envolver
n cnsnrin cm rciitlns verdadeiras,
iiiiiiiii) meigo e Irniiquillo, inspi
i'iiri"r e amoroso. Perpassa eni. o
o vento brando o carlcinso, qu? faz
liiilouçnr n coma rins arvore" e riá
repouso no corpo humano laliga
rio. Assim, nn eslhesla Indeiermi-
iintln tln m.vstcrin universal, cer-
rnin-sc-iiic as pulpebrns. no snnlc
imiKiilfico rins noites fadaria!.
iinlTltrius por (Jliernzndii.

K im iiioriorrii agradável, df-
nllins soinl-cetrrndos, sinto o poi
fiiinc rio niilróra arbusto ria fé
du cnfiigein, nqul plantado pelos
liisiuiliis >• que 11• • j.- su Iransfor-
mon nu arvore «ia iniolllijencln o
ilu Cllllurn, da lloclllilado o tia Ira-
tl it- i«> ll it 1 fiihllifiiiii de Iritlii tl„ p,,vo
lilllliailn.

lí nãn longe ll'' llllll) esii h cs-
luiiin rio riiiilor eterno tias "lispu-
mas Kliiciiiiuiics", perto da via Ruy
Hnrliiisn, e julgo-me defendido pe-
los dois «iiniitlcs gênios, qua Inspi-
inm n Iodos os brasileiros e d"-
fendcin a Rl»rla desse seminário
ispirltltnl, lalvez a maior «cmeit..
Iclrn tlu Intelligencla pátria.

lí confesso-vos, i|u(. ni'siii nm-
liicnl" encaiiliiriof, cercado de ami
HOH llnllfliisns e eon lllail"s lllu.slrcsi
pasaei um rins melhores ti-ecle»s da"linlin vida tle operário, Talvez,
."cjn-lti.' este, i, emito tle cy.sne dt.»
vcnliirns tia exlslciicla tle um lm-!i!'-'iu d»' iriihalho c tl" um .•nlliu--inslii tl"s tl"slinos do nosso nue-rido ürnsil. Bcijo-vos, agradecido
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Westinghouse
em sua casa!

EUROPA 
—New York — cm sénsacionaes irradiações

de actualidades, em seus programmas em portuguez!
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Actualmente, a recepção dc todo o mundo, em ondas
curtas, apresenta a nitidez e volume de som, selectivi»
dade e facilidade em aynthonizar a estação exactamente
como nas recepções locaes... quando feita através de
um apparelho Westinghouse dos modelos de 19411

Veja esta maravilha: os novos Westinghouse, de belleza
permanente e luxuoso acabamento. Ouça-o!,.. e indague os
planos de vendas do Westinghcuãe em seus modelos de 1941!

__§!sn*-i__ÍÜt"!._r_§:

Westinghouse
PAUL J. CHRISTOPH COMP ANY

RIO DE JANEIRO: Ouvidor, 98; S, José, 83; Buenos Aires, 83; Vise. dc Pira|á, 106-A,
Maltoso, 30; t Estrada Marechal Rangel, 9 (Madureira). ESTADO DO RIO: Em
Nictheroy: Conceição, 77. No Interior. — Campos: Santos Dumonl, 45

CAMPO E
MONTARIA

Cal«'ii8 a
Culoles .
Holas . . .

258000
278000

II58000
na

XQliOIA.1
^¦# l*__nj|HiiJ,mi:fi|.)

_____

Remettido a Juizo o inque-
rito a respeito da catastro-
phe de aviação em Botafogo

O delogndo Ennaplo Caslello
lliiinci retuclteeu a Juízo i|i nulos
il„ inquérito policial liislniirado a
numero dc tcstemunhns occiilures
oceorriria nu enseada de Botango e
nn «iiii.l pereceram ii,-!igii'anirnlo "s
passageiros i|c um avião ilu Vnsp e
os tripulantes dc mn avião tlc
turismo, iiiiiii total de dczeiinvu
pessoas,

Aa responsabilidades do sinistro
nfin iniiletuiii s"r rigornsiunenlo
iiiinliiiilo.s, pura os tlevios fins, ao
numero do testemunhas "ciliares
<|lt" (Icl.uzerain ,1o inquérito provi. •
ItTentln, entretanto", a impressílo do
(|lie ludo rosuHoii i|e uniu cena ini-
priiricncl- tlu a\íiiri»r Aboli, pilol»
d" avião dc turismo c nina dns vi-
climas do Impressionantes (lesas-
tr».

Os autos rio inquérito foram enca-
uliarins, parn os rlevidn.. fins, n"
promotor Frederico Mtillcr, da lll"
\'ai-a Criminal.

Perdeu o certificado de
reservista

0 sr. Ascc-tlino Frnncísco tia Uo-
sa, no percurso cnlrc u Contrai tln
Brasil e n praça lã rio Novembro,
perdeu seu crrlificado do reservista,

IVile a quem nclioii Iclcpliniuii» pa-
rn '21I-771IU, ou cnlrcgai» cm nossa rc-
tliicçãn,

—mSSBBm

Assistência medíco<esco<
lar para defender o

organismo das crianças
Cuidados especiaes com os ouvidos, a'garganta e o nariz —

Fala ao DIARIO DA NOITE o dr. Anfero Wanderiey

PROTEJA SEU FILHO
CONSULTANDO O
GUUWMÂES

DR. ELIAS GREGO
— Cheft do AmDulatorio d» Ginecologia, do U. .afrée-GuInle — Clinica
Geral — Moleitlas de senhoras — Partos — CINKL.ANDIA — I3_IF.
GLORIA. 3." sndar — '1'elephonÊi 2Í-7217 — D* 1 As 4. Residência:
CONDE DK BOMFIM, «13 — Tt-lephon,: 38-0810.

• *--'^-->«***^^.***_»<y*>*/-K M'**rf*rf''^V^\i^

DR. OCTAVIO DE CARVALHO
Professor ríp Clinica Meritff*

Dnrfnlp da 1'nlversldade * M'ml'i'0 da AradeuiM Nacional d- Medicina
Estudo próprio sobre o tratamento da ANGINA 1)0 PEITO e «Ias

UliCKRAS OASTI.OÜUÜUBNA1Í8
Glândulas de Secref/ão Interna e Nutrição

Consultório: Edificio Porto Alegre Í2 ás 5 horas). Tel.: 22-6455
Residência: Avenida Atlântica, 550 — Tel.; (7-2063

•«Dumiinn ¦ininiii»ninr_»i-MMB«»Mm—w___„nil«»l iiimih_>mi.««»)

Delorges Caminha

ceu rii lha n -iincnlp. I.nria Delor, qtlt
já sc Impuzera no nosso publica
ppln sua creaçà" en, " 1'et'ltnlin tln
Cen", a cnnictlla rie .losé Wnnricrle.v
f Mario Lago, mereceu referencias
eiicominslicii.» da critica siil-riogrnn-
fiense. I.otiva rn in-lhe a naluriilltln-
f|p. a expressão, a siinplli-iilnrie cin
rcprescnlar. Os demais elementos^
enlre ns f|iiacs Elza Comes, cnncor-
icram com n melhor dos seus os-
lorçoí pan n exilo dn lemporaria.

O publico já se nãn impressiona
com nomes dc cartaz. Prefere "qui-
librio de conjunta, ao lado de peças
sclecclonsdas.

Absolvida uma funeciona-
ria publica denunciada

como macumbeira

» IN-TIUK ._() CltlMliV.il, N.uuIMIÜVOU CONTItA A UH'
l'cl» juiz Toscniio K.spliiolii foi iu]

;adn. e absolvida a ré Aurora |>iMtuJe Carvalho, funecionarin publicailoiiiinciada a .liistlçn, Pe|„ promotor.lllvolra (loiicnlv)-.., ,- „ praticantede linix». espiritismo e citrandeirls-
mn.

. A ré. segundo a denuncia, havia-itlo surprehendida c presa pela pn-Mela no dia !|. de fevereiro do an-no passado, quando, em ?ua resld«n.nu. á rua Paes de Andrade, 30, pra-tlçava o baixo espiritismo p curan-delrlsmo, lendo sido, apprehendlria,nessa occaslão, grande quantidade dnreceitas, drogas, amuleto- e outrosobjectos próprios do bárbaro n-lualnegro.
Absolvendo a ra, accenluou o juizToscano RspInoJa:
"A InstnicçAo criminal nada pro-v"u contra a r_. Não basta dizer ipie

nlgucm está prnllcando o curandei.risino ou o bitl.xo espiritismo, como
Rnllcniarnm as testemunhas dc ac-

j cttsnçSo, E mislci' mencionar o fadocom i'»do« ns seu-» pormennres, O
juiz é qur dirá « elic constilue cri-
me. Quanto uo material apprehendl-
do em casa da aceusada, nenhumaautenticidade tem. Trata.se de pa-peis sem a rubrica dn delegado, e l
Eem . minimo valor para. t ateusa- I
Çâi'. |

Todos sabemos qii>» o nariz, a
gai-ganla >' os ouvidos requerem,
pela sim delicadeza e pela sua ini-
pnrtancla como órgãos possíveis

tln serviirelll como aK"nles micro-
binnos, cuidados especiaes.

Não obstante, nem aompre são
observnrins, principalmente pelas
crianças, ns precauções roc.onuneii-
darias peln medicina. R us conse-
qiiencias desse ilescnso, qu- chega
a ser criminoso, nfio s>- fnzcni es-
porar.

A irespeito (lesse .senipre lllte-
ressnnlo assumplo, DIAIllo DA
NOlTK ouviu, botlletn, nn s>*u
eniísullnrio, o dr. Authe.ro Waii-
rierloy, medico especlnliziitlo no
tnilaiuciilo daqttelles órgãos,

ClIiAVI-S DA SAUDB
— Do fnclo — disse-nos o dou-

Inr VVnllderlcy — as fossas niisiie,
e a liócii. pelo s''ii coillnclo tlire-
cio ciiin o nr qui» aspiramos, são
:is prlncipaes chaves da sautle. l'o-
ln nariz e peln boca sc Infiltram,
insldiosi! e sorratclrnnienle, iodos
ns micróbios. Nascem assim as
grippes, i|ii« são como ns eleipen-
io" preparalmrios rio terreno pnrn
a marcha das mnis graves Infe-
cções.

ESTATÍSTICA AI.ARMANTK
l.cnilo, hontem, uma revista ria

Prefeitura — conllniioii o nosso cn-
vii surpreso, que a di

fe-.... Dr-W1TTROCK
O ^ranile (loellu, Pieilo ili/.i
"Este livro a cabeceira dar,
mães será nm escudo de pro-

lecção para os filhos"
(*.* Edi«;So — Preço 15$0!i0

Pedidos á LIVRARIA
FRANCISCO ALVES

OUVIDOR. 166 — RIO

barreIrus no ilesetivolviuionlo ií.i
illplilurln, coiuo liiinliciti a outras
moléstias lãu ctiliiiuuiis ua Idiidi'
escolar.

IC ainda nesse pnrliciilnr — con-
clnin ii sr> Aiilli.ro Wiiiiriei l»v —

terão as crianças tle aprender a ter
ciiiiliiilus especiaes om os ouvidos,
ii gargaiila e o nariz, sabido que
esse,« órgãos sãn sempre os primei-
ms agenles d»s males qui ata-
cum o nosso orcunismo.

Claudino Victor

Victor rio Espirito Sanlo
ADVOGADOS

Kua da QuJttinda, 12,-2- and.
Telppbone 23-4724

trcvislado
phleria vm tendo, nos iiltnnos
tempos, atiginenlada» tms mel»», cs-
ciliares, n sita |iercontiigeiii, IJucr
isso ilizer t|iic ns crianças ano se
ti-ni defeniliilo, siil'fic|enlniiii'!tlc, dn
invesliila i|n mui. IC cliii-u c t|iii- miii
podemos exigir muilo rio liiiiiiilu iu-
fiinl il. iioliiil.tlilciilt» sem que lenha
siilo etlitcutlo parn lauto,

ICin face tl»-s..t circiiiii.-liiiiciu.
rcslii-niis 1 «inui- inetlidiis tle prcciill-
ção iminotliiitn, De-prophylnxla, por
exemplo. IC o recurso, n meu ver,
eslá im nssislcncia nióilico-fiscolii)',
que, Iclizmciilc. em Ima hora, está
sentiu organizaria pela Prefclliíf
sob a nriciilação ti" professor Alo.
dcfi Cintra.

Trata-se, como se conclue, dc
uma providencia rio maior aleanc»
,ncial. capaz não gn rie crear sérias 1

__ |
Excursão cultural á Argen-
tina, promovida pelo Tou-,

ring Club
A (tendendo a»s desejos de nu*

llierosos de seus nssociarlos e na
intuito ri» contribuir pura a inlen-
slficaçSo rio inrisnío Inler-amerl-
cano, o Touring Club do Brasil es-
lá organizando uma excursão cul-
lurnl n Argentina, a realizar-se nn
seg-unda quinzena de fevereiro prn
ximo.

A excursão, para a qual Já exis-
tem numerosas inscrjpções, nesln
capital e nos Estados, reallzar-ss-a
a bordo do paquete "D. Pedro II",
do Lloyd Bra sllelro, de 11.000 to-1
nela. das.
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O dr. Anlero Wanderiey, quando falava ao nosso redactor

Dr. M. D. Ypiranga dos Guaranys
ClRültCIA — GYiMSCOf.OGIA — VIAS UBINAIÜAS

Dlnrlamcnlc dns 17 ãs 1» boras
RUA DA AS,.E.\IBr.í_'A, 08, SALA 20 — rbonc 2'_-_321

Itcsideneia: Plione 27-2580
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VIAJA PARA O MÉXICO A DELEGAÇÃO DO BOTAFOGO

HYPÕTHESÉ DE UM JUIZ NEUTRO
PARA A DIRECÇÃO DA PRIMEIRA "MELHOR DE TRES"
OS CARIOCAS FARÃO UM
TREINO LEVE EM S. PAULO

mMMayiyiin«Hffiii
livra Filho, um dos "apasiguadorcs".

MELHOROU MU
d mentalidade sportiva"
Como se commenta, em São Paulo, a solução do impas-
se que chegou a ameaçar a realização do jogo de sabbado

S. I'AL'1/O, 7 (.Meridional) — O
"Diário da Noite" publica !io*e
uinn noticia segundo a qual nesto»
últimos tempo» já se tornou praxe
o apparecimento do duvidas quan-
do sc atllngc a época «los Jogos
entre cariocas o paulistas.

Desta vez parecia (pie tudo cs-
tava correndo em mar de rosas, Os

jogos preliminar'**, foram se reali-
zaiido, o*» cariocas nbaetrani seus
adversários c o» paulistas conse-

guiam a mesma coisa. Mas as-dui
rtuo sc falou cm "melhor de tres".
»urgiu u primeiro obstáculo.

Toi o presidente da Federação
BravSileira quem escolheu a data c
o local parn a realização da pri-
nielru, partida . 10' facto quo o»
cariocas teriam razão de so. ma-
nifestar contra o me-mio, pois "J.ii*(

o regulamento fala em norteio. Eu*
l.reíanto ,parcce que a reclamarão i
iaiu antes de tempo, porque, no!
•tue íe diz, Castello Urtwicò já «c
tiavia comniuniearfo com o b*-. João
Lyra, tendo este concordado coi
a Indicação, Afinal, não existe dif-
Icrença technica em s« j»gur a
primeira partida em são Paulo o
¦i segunda no Itlo ou vice-versa.
O que tem prevalecido no campeo-
nato brasileiro 6, em geral, o cam-
Po da terceira partida que, aliás,
invariavelmente tem «aldo n« Rio.

Quem levantou a lebre foi o sr.
Oswaldo Mello, que apfis a vietc-
ria. obtida sobre os capixabas, «te-
clarou ao sr. Horacio Worner, su-
perlntendcntc technico da Federa-
ção, que não aceitava o .jogo para
sabbado á noite. Foi, então, que
•-SBe paredro convocou uma reu-
niã» e gr.1c.is á intervenção do sr.
.foão Lyra, tudo ficou solucionado,
vencendo o bom tenso. Assim é* que
ficou fora-de duvida: o primeiro
.'ogo será realizado snbbadu, á noi-
ie, em São 1'niilo, e o «egundo na
uoltc de quarta-feira, no Ri".

Se mduvida que se levou em
conta a questão de renda. A reali-
zaç.ío do primeiro jogo eni Sãr-
Paulo deve produzir umn renda
bem grande, se ' qUe o publico

contínua interessndo como nos io-
gos anteriores. Esse, talvez o pon*
io de partida que dou causa a um
principio de incidente, resolvido
graças á mentalidade elevada que
este anno venceu o primeiro tro-
peço c»m facilidade.

A CAMINHO
DA CAPITAL
BANDEIRANTE

Um ligeiro individual,
amanhã, em Pacaembu

Os cariocas ronllzaram limitem,
iu. gramado do Sun Januário, um li-
geiro ensiil0 'lo conjunto, ijiie cons-
tUuui o "aprompto" para o match

i de dePols de anin-.ihã. c<>m os pau-
I listas, no primeiro ohoque dn serie
| decisiva pela conquista do campei.-

nato brasileiro.
De ucconio coni as determinações

dos l.'clínicos Oawnldllllio •* Kluvii.
Costa, o treino teve curta duração,
liinitnndo-so <*» jogadores m.iis «
trocar bola entre si, procurando ftjus-
lar-sc ineliior, umn vez que, afora,
n cíiso' do cominaildii do ataque. "
resto d" toam, bem »u mui, não of-
foroce duvidas, quanto ,'i mui cons-
tiluieilo,

Ainda qut niiii iíw.wi encuutrado
nos fluminenses <• cupujhuas adver-
sarlos ;i altura, o,, cariocas vence-
rum com absoluta autoridade, inap-

¦ pcll&volmente, superando os paulis*
tas. que passaram a mão na perede
para marcarem dois a um contra os
ííauohos. . .

ÜM LIGEIRO INDIVIDUAL, EM
PACAEMBU'

A delegação carioca, composta de
vinte e cinco membros, sendo dc-
zesete jogadores, seguiu esta ma-
nhã para n capital paulisat, viajan-
do 71a "liltoiina", devendo, por isso,
desembarcar boje á tarde.

Torão assim os representantes da
Liga de Football toniPO bastante
parn «t* aclimatarem na terra ban-
doiiante, podendo assim entrar em
campo absolutamente aptos a dis-
porem de todos os seus recursos-

r.-ilundo hontem íi tarde á nossn
! reportagem, Oswaldinlio declarou-'. nos que, possivelmente, submetlcrá
i os seus i)ti|)lí(is n um ligeiro ensaio
1 individual, amanhã n tarde, no esta-

dio dc Picaombii', Jocnl da gramle
peleja que os lltldeirniltes irão as-
sistir.

\M MM MÈÊMBâ

EMPOSSADO 0 iNTERVEN*
TOR'! DO CORINTHIANS

S. PAULO. S (Meridional) — foi empossado, hontem, na
directoria do Cortinthians, o capitão Ayrton Salgueiro de Frei-
Ias, nomeado pela Directoria do Sports para regularizar a si-
inação creada pela antiga directoria do campeão do Centena-
rio, cujo mandato fora prorogado sem a devida autorização
daquelle departamento publico.

EMFÓCOO PROBLEMA

Aspecto colhido por oceasião do embarque do Botafogo, na tarde de honlem.

FESTIVO
TIU A EMBAIXADA DO BOTAFOGO

0 movimento no cães — A checada dos joga dores e as despedidas — Nenhuma mulher na
delegação — A turma do azar e a dos "sortei ros"... =¦= Adhemar Pimenta, fora da lei, por
accurnulação dc cargos... — Presentes a dire ctoria do Botafogo e outros paredros esporti-

vos — Como seguiu a embaixada — Outras notas. .

NÃO HA
por emquanto
uma solução
Arbitraria o pernambu-
cano Carneiro Pessoa

Continua o impasse cm
torno da escolha do arbitro
para dirigir o choque de
sabbado próximo, no listadio
dc Pacaembu', entre paulis-
tas e cariocas.

As duas formulas apre-
sentadas pelas Ligas do Kio
dc Janeiro c dc São Paulo
não foram reciprocamente
aceitas, ou melhor, ainda
não tiveram uma decisão
definitiva. E essa demora
pode ser uma indicação de
que não agradaram.

Castello Branco procura
encontrar uma solução ami«
gavel para o caso, trabalham-
do activamente junto aos
presidentes Francisco Patti
e Alexandre Barbosa da Fon-
seca, mas, pelo que temos
notado, ha uma intransigen-
cia das partes interessadas,
ambas apegadas ás propôs-
tas que apresentaram.

Em face do que oceorre, é
bem possível que a Federa-
ção Brasileira de Football se-
ja obrigada a indicar um
juiz neutro e, nesla hypothc-
se, o nome mais cotado c o
do arbitro pernambucano
José Marianno Carneiro Pes-
soa.

Os nazistas "compra-
ram" os melhores ca-

vallos de corridas da
França

L.ONDRES, 9 (Reuter) _ o cn-
\Nado especial da Agencia France-
ra Independente, nn Fronteira Al-
lema. informa "os allemães "oom-
praram" centenas dos melhores ca-
vallos do 'haras" francèz, exum 0s
inaes "La Bourrasque", "La De-••as.slne" o "La Belle Dame", afimrie attender a pedidos particulares
de crladoree alle-naes".

Informa ninda o mesmo corres,
noricicnte que o antigo Palácio da
presidência do Conselho, em Var-
«ovla, foi transformado num club
allemãoâ.

Uma revista ?
0 CRUZEIRO

da presidência da Liga
A altitude de Joaquim Guimarães e o que se espera dos

presidentes de clubs — Vae ser convocado
— o Conselho Superior —

Tendo manifestado seu propósito de não assumir a presidência
da Liga de Football, emquanto nflo houver uma radical modificação
nas leis da entidade, Joaquim Guimarães creou uma situação deli-
cada. que está exigindo demorado estudo dos presidentes de clubs.

Ha uma corrente favorável a novo appello ao desportista rubro-
negro para que elle aguarde, jã na presidência da Liga, as projo-ctadas alterações no regulamento geral da entidade, c uma outra
pretendendo antecipar o trabalho de reforma das leis, visando, tam-
bem, dar maior autonomia aos poderes administrativos e lechnicoR
da Liga de Football.

Em face da delicada situação, e continuando o vice-presidente
Alexandre Barbosa da Fonseca a responder pelo expediente da enti-
dade, os presidentes de clubs cuidam, desde já, de encoulrar nma
solução para o caso.

Segundo corre, effectivameiue, a Liga vae convocar o seu Con-
selho Superior para a semana vindoura, de modo a que todos os
presidentes possam debater o assumpto com a maior clareza, visan-
do, assim, encontrar uma solução urgente para o importante pro-blema da presidência da entidade guanabarina.

A partida dn dolegaçüu do Dota-
foeu para o México coastitulu um
verdadeiro- acontecimento nu vida
sportiva carioca,

13' inluroütiuiiiu notar que poucos
cliiUs brasileiros deixam o noss"
paiz rumo uo estrangeiro, paru umn
loiifja excursflo.

Ü primeiro loi o l''iiili.'i|ano. Iiu
cerca dc vi111c annos passados, O
famoso team bandeirante foi ao
Velho Mundo onde, através du uma
si- i.. ili» c.\-hibj(jSes vlctorlosas, co-
brio dc glorias o nosso pavilhão.

U Vusuo, cm vinte c nuve, Iam- ! t1'i'Mi f MMirsjiHMHi ;iu vclliw eonlinoil-
te, logo iipfc levantar o ciimpoonuto
local.

Depois disso, couberam ao São i
Christovão (duas vezes) e ;'io pro-
prlo Botafogo, rumar a outras
plagas.

ii Botafogo c.*»cui'slo'i"ii ao .Mc-
xico, comu agora, ojiícndo larga sc-
rir de victorias, estendendo a sui
"gira" a outros paizes da America
do ,\'<>ri<>, tal como Cará agora.

B como da vez passada, vão os
bravos rapazes do Botafogo anima»
dos do propósito de zelando pelas
tradições do alvi-negro, honrar o
nome sportivo do Brasil, cujo pres-
tigio, nos últimos annos, ficou i-ú-
t-lnmenlo abalado, em virtude «os
fracassos das "copas",

O MOVIMENTO NO CÃES

ros, nm grupo de liotaCoguciises
faz connncnlarios dé t»da ordem, so-
1 hi- a partida da delegação, Um
dolles diz:

Sabe que o Pimenta está fura
d;i loi V

—- Omc msbíiv)? Xãii 1'Ogulnii o.s
seus papeis?.vã". cv|;-, acumulando.

Acumula nilu o que?
Nílo sabJatii?

E unlca dc esperai' a negativa,
acerescentou:

Na lisla. Cimenta flffuri como
uh-iteri. Mas a verdade 6 que cllc

tcehnico, massagista c,.

AGORA MAIS CEDO
HpfSvPr-ir*\ {.-u-ami tod°s os domingos, ás 15,30, AKi
U sã.s*^r 'MOROSO, o speaker das multidões, em Inte*" icssantes 

conimentnrlos, sob o patrocínio do
Caüemlrn ADRIATICA e do

TROPICAL ADRIATICA
RUA URUGÜAVANA, ESQUINA OE BUENOS AIKES

"'"Ct-^TáTitrao,

A partida do "Argentina", ao
contrario do que foi noticiado, deu-
se ás 17 horas- Mas Já ás 10 horas
o cães se apresentava regorgitante.
Para levar votos de boa-viagem aos
players alvi-negros, compareceram
não somente associados e sympathi-
zantes do "Glorioso", mas elcmen-
tos de outros clubs, incluindo dire-
ctores, jogadores e simples "fans",

CIII3GAM OS JOCiADOUES AI.VI-
NKGKOS

DepoU dns Ili lioras, começaram
n chegar os jogadores alvi-negros.
Cada um mais sorridente, sobraçan-
do malas e outros embrulhos. Na-
riz, Aymoré, Carvalho Leite, Bra'.i-
dão e Geninho, foram os primeiros a
chegar. Traziam na lapella, como
todos os demais membros da dele-
gaijão, uma fita verde - amarellu,
symbolo do nosso pavilhão.

Aos poucos, acompanhados das
respectivas fániilias, foram chegan-
do todos os jogadores. Emquanto a
bagagem ia sendo conduzida para o
ttavio, os jogadores deixaram - se
permanecer cã em baixo, despediu-
do-sc dos amigos e parentes.
NENHUMA MULHER NA DE-

LEGAÇAO
Cm detalhe curioso na delegação

foi a ausência do elemento femini-
no. Quasi todos os players botafo-
guenses são casados, mas nenhum
teve permissão de levar, a esposa.
Questões de ordem econômica, di-•íiam alguns. Mas outros declara-
vam que mulher em delegação dc
football é "espeto". Alguem lem-
brou, maliciosamente, o que suece.
deu na delegação que foi participar
do campeonato mundial de football.
Ao lado do repórter, disse uma vez
bem conhecida:

— O Lyra tomou coviscllios com o
Castello Branco,* que 6 "escolado"
nesse assumpto de excursões...

PIMENTA FÓHA t>A LEI
Cá em baixo, emquanto se aguar-

da. o momento do na-vlo largir fer-

vae cnm
roupeiro..,

A TI 11.11 1 IIO t\'f. Ml r. ÜS
"S01ITEHIOS".. .

Comiiiontava-se Igualmente n sorte
dc vários Jogadores do "Glorioso",
contrastando com o azai* do outros.
Cleraldl  por exemplo, uue mal
conhece o Botafogo, podondo-se co*.i-
siderar um elemento quasi estranho
ao club, que j&mnlu I01" participado
dc um jogo, ganha uma verdadeira
"sorte grande", com essa viagem,
No caso do ex-defensor do Palestra
mineiro esiã" igualmente Sardinha
e Borges. Emquanlo isso. Canal!.
Bibi, Álvaro, Martlm, velhos bota-
foguenscs.são preteridos. Muls rtolo-
roso ainda 6. a caso de Paschoal.
que, á ultima hora. foi arranjar
uma fraclura na perna, rtesmonnan-
do-lhe todos os cnstollos...

IMlKSli.vn; A IJIRIOC'1'OIUA
nOTAFOGUENSE

Ao embai*(|uc di delegação alvi-
negra esteve presente toda a dire.
clorla do Botafogo, tendo o sr. João
Lyra á frente. A cada um dos joga-
dores o dirigente botafoguenso diri-
gin palavras carinhosas de estimulo
o volos de bon viagem, Além dos
dirigentes do "Glorioso" .estiveram

no cães outros paredros dc clubs
cariocas.

COMO SEGUIU A DELEGAÇÃO
A's 17 horas o "Argentina", que

estava atracado nn armazém 1. lar-
goii ferros, levando •» luzidia cm-
baixada alvj-ricgra, que foi assim
constituída:

Ademar Bcbia.io (chefe da delega-
ção). Fernando Dias (secrelnrlo),

: Ademar pimenta ítoclmico), Armai..
i do Graham Bell, Antônio Borges,

Eugênio Kossig (Sardinha). Tbafleu
Nleveglowoki (Tadlque). Ro salino
Lisjxa. José Procopio, Zarc.vr Mo-
i'aes. Hodnlpho Bartesho, Heleno
Freitas. Alberto Lyra Lemos (Piri-
ca), Aymorfi Moreira. Eugênio Balen-
se (Geninho), Geraldino P.odrigiies.'
Alfredo Moreira Júnior (Zeze), Car-
los Carvalho Leite, Lonriv.il Paria
de Lima (Brandão) e Alvnro Lopes
Gnnçndo (Nariz),

V^f\ Cr PICrVA\^^^iy^
es teams mexicanos

Fernando Dias, secretario da dele gação botafoguense, fornece suas
imprCvSsõcs ao DIÁRIO DA NOITE --= 0 presidente João Lyra Filho
faz questão dc proporcionar o maior conforto aos cracks alvi-negros.

os gtmâ

Fernando Dias, (|ii<* mu-iiIu comu
secretario dn delegação botafo-
guenso. conhece bem o México e
"s Estados Unidos, razão peln f|ual

ello exercerá funeções d** v-idadci- interina dn cinbal.vadu', uma ve*
ro ciceronc. F)c fado, nn ultima <>u>-, só mais tarde Sérgio Uuro.v ü
ve/, quo o seu (.'luh visitou n terra
dc Guilt«inoe, coube, g ello a chefiu

ANIMADOS OS SANCHüTOVENSiS
do melhor espirito de collaboração

10 que se espera da assembléa geral da noite de amanhã — Todos os
esforços para que o grêmio alvo encontre um presidente á a!

— tura do seu prestigio e tradição. =—
El ni .r;ivt* da recusa dc Monteiro de Rezende

de assumir a presidência do São Christovão, para
a qual [oi acclamado, a assembléa gerul do club de
Figueira de Mello vae se reunir novamente na noite
de amanhã, afim de escolher o suecessor do presi-
dente Leopoldo Del Valle.

SS' curioso se observar, contrariando as previ-
soes de crise aue se esboçavam, que ha um forte
desejo de cooperação de todos os bons sanchristo-
venses, de modo a que o club possa sair-se airosr»-
mente das serias difticuldades que atravessa.

Sente-se que os veteranos nanchrlstovenses
souberam atteuder ao caloroso appello feito pelo
presidente Lopoldo Uel Valle, uo sentido de ser
evitado o choque de correntes, o que só serviria
para aggravar a situação do club.

VÁRIOS NOMES KM frXKX)
•áab-se qut vários nomes estão em eridenciu

paru y e-levudo cargo. Inicialmente, foi lançada a

candidatura de Martins Ferreira, actual diíector ge-
ral de sports do club e, a partir de houtoni, novo
nome entrou nas cogitações dos sanohristovensp.s,
que ó o de Paschoal Segrelo Sobrinho.

Tanto Martins Ferreira quanto Paschoal Se-
greto, no eintanto, lmpuzeram condições para acel-
tar a investidura. Querem eiles contar, em todas
as emergências, com o apoio resolução de Monteiro
de Rezende, Álvaro Novas e Leopoldo Del Valle.

COM ESPIRITO DE COLLABORAÇÃO
Frizamos, linhaB acima, que os bous Banchris-

toveuses estão animados do melhor espirito de eol-
laboraçiio, visando, assim, evitar estéreis e preju-
diciaes discussões e criticas, dada a inopportmt da-
de para taes coisas,

Estão todos plenamente convictos da neceísi-
dade de uma frente única de harmonia, certos de
qne, só assim o São Ohrlstovao vencera a procella
que o atormenta.

elli» Be eucorporoii, li, l<'crnniido
Dias, correspondeu plenamente»
grangeando amizades enlre o? pro-
fisslona-es . dando conta integral
de todas as obrigações Impostas
pelo cargo que oocupllva.

Hontem, á tarde, por isso, ml-
nulos nnles da largada do "Argen.
Una", a reportagem sportiva do
DIÁRIO DA NOITE teve opportti*
nidade de colher interessantes con-
feitos de Fernando Dias «obre a
nova excursflo ao México.

TODO CONFORTO AOS Ju-
GADORES

— Seguindo como secriitnrio da
delegação — di/, Fernando Dias —
procurarei cumprir rigorosamente
as rcconiincitdaçõcs frita' pelo pi-e-sidente João Lyra Pilho, no sen-
tido de s<*r proporcionado o muior
conforto aos cruelcs botnfoiítienses
durante a excursão. Porei, por isso,
o cuidado do alojal-os r-m boni*
li"Ieis, no» quaes hnja o nn*lhoir
passadio,

João l,,vr,i p|||10 exigiu o irm-
.vimo de disciplina e respeito dor-
jogadores _ prosegue Fernando
Dias — mas. a par diss», ta/. quea-tão dc proporcionar „, tmloi o
maior bem estar.

DOIS GRANDES QUADROSPeruando Dias refere-se, t-n, sc.
guidn, no foothnii mexicano,
dizer : para

— Na capital mexicana ha rn-rios clubs de valor, possulrinn». de
OpHmns equipes, mns o certo é qn<-íols dcllos «c destacam elos Ht-
mals, Pei„ pujança dc sua», tur-mas e pela popularidade que des-
trutam. Rerj,.„.mo nOS cUÚ}H Ame.
rlcn r. Necnxasi, qur» são os preferi-iio» peln grande publico sportivo
mexicano.

A í
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DIÁRIO DA NOITE

ENTRE SHANGHAI, TERUEL, PETREL E SIX
AVRIL OS FAVORITOS DOS DUZENTOS CONTOS

.>

Definem-se as posições para a sensa-
cional carreira do turf paulista

Tuicit o pròxiwo
mio inwo...
: «ia cn.f «2Ü5S

A esquerda, quando discursava o sr. Augusto Frederico Schmidt* n direita, as figuras representativas que presidiramI. r a imponente solemnidade .

O NOVO PRESIDENTE DO CLUB
DE REGATAS BOTAFOGO

A SOLEMNIDADE Di HQNTEM PRESID IDA PELO MINISTRO G. CAPANEMA
Apresentou excepcional brilhan-

tismo a posse do senhor Augusto
Frederico Schmidt como presiden-
te do Cluh de Regatas Botafogo.

Podemos, mesmo, dizer que a ci.
dade desconhecera, até aqui, uma
Eoleranidade idêntica onde reinas-
se tanta imponência e que reunia-
se pessoas de tão grande desta-
que nos sports.

Uma revista ?
0 CRUZEIRO

Assim é que, além da presença
dos representantes dos clubs Flu-
minense, Flamengo, Vasco e ou-
tros clubs da divisão principal de
football, compareceram ao acto
vários presidentes de entidades,
entre os quaes o sr. Luiz Aranha.

Compareceram, ainda, o? srs.
Loiirival Fontes e Macedo Soares,
tendo sírio a reunião presidida pe-Io sr. Gustavo Capanema, minis-
Iro da Educação .

A espaçosa série do Botafogo se

achava profusamente engalanada <?
illuminada abrigeiido centenas rie
peEsoas, onrte predominava o ele-
mento feminino.

Coube an sr. Ibsen de Rosa fa-
lar em primeiro logar, fazendo-o
sobre a personalidade rio novo
presidente, referindo-se, ainda, ao
passado rin Botafogo,

RADIO SPORTS TUPI
com Ary Barroso

A's 10 hora», em 1.280 Klc.

Os cariocas venceram o Cam-
peonato
Willy Jordan o maior nadador d o certamen — Vários detalhes

Brasileiro de Natação
Jà estA terminando a disputa do

10° Campeonato Brasileiro de Ka-
tação, promovido Pela C. B. *0, e
levado a «ffeito na rnagnifica. pis-
clna do EEtadio da Pacaembú em
Sáo Paulo.

O certamen máximo da natação
nacional, teve um transcurso dos
mais brilhantes e finalizou eom a
brilhante vietoria da entidade da
capital do paiz-

A Liga- de Natação do Rio de
Janeiro, embora não Pudesse cen-
tar com o concurso de vailos de
teus destacados "azes"- mai--- uma
vez soube com galhardia represen-
tar e manter e hegemonia di "a-
tação metropolitana.

Dos dei cam.peoiiatr's realizados
pela entidade máxima, o? cariocas
jà venceram oltu. o que dcmonsli.i
a grande superioridade sobre os
demais Estados da Upiào-

No campeonato realizado em Pa-
c.i*-mbu, não foram registrados um
só record nacional, o Oue não im-
Pede o.ue se diga que a competição
tenha um desenrolar magnífico.

No IO" Campeonato Brasileiro d-
Natação, Wtljy Jordan, fio E. C.
Gcrmanla de São Paulo foi a maio
figura, competindo em ":is 

provas, ] 
'e§nimtes

Os campeões brasileiros de nata-
ção de J941, são:

100, livre — Willy Jordan —
1'2",3.

20 0, livre — Wllly Jordan —
2'25".

400, livre — José Carlos Pinto
5'1-í".

SOO, livre — José Carlos Pinto
11*14".

1.5 00, livre — José Carlos Pin-
to — 21'33",4.

100. de peito — Willy Jordan116',4.
200, de peite — Willv Jordan

2'56".
400, de peito — Wilson Louza-

da — 6'29".B.
100, de Costas — Paulo Folise-

ca e Silva — 1'12".2.
2in, de costas — Paulo Fonseca

e Silva — 2*40".
400, de costas — Paulo Fonseca

e Silva — 5'42".2.
4100, livre — Luiz Fernandes,

José Carlos Pinto, Winniíier Jor-
dan * Willy Jordan — 4'2".2.

4x200, livre — Willy Jordan,
Luiz Fernandes c Winnifleld Jor-
dan — 10'29".9.

As r.impeãs vencedoras, são as

boen — 3'0".2.
4x100. livre -— Piedade Cotlti-

nho, Regina Fonseca e Silva, Ma-
ria Lenk 6 Scylla Venaneio —
S* 6".

NO WATER-POLO. OS CARIO-
CAS PERDURAM

No violento sport aquático, os
cariocas não conseguiram manter o
titulo de que ha multo eram de-
tentores.

A derrota do? cariocas,, no Wa-
tor-polo, já era esperaria, pela for-
ma que foi constituída a sua re-
presentação. Os melhores jogadores
rie Water-polo foram postas de la-
rio para que os protegidos dn Con-
selllo Terbnico ria Liga de Nata-
ção pudessem dar um passeia a
Sân Paulo.

A entidade especializada deveria
mandar á Paulicéa o "sele" do
Vasco, qur-, lncnntestavelmenle. é

Seguiu-se com a palavra num
bello discurso, o sr. Augusto
Schmidt, que leve ensejo de con-
tessar a surpresa que lhe causara
a eleição, ao tempo em que affir-
niava (|iie tudo faria para corres-
ponder á preferencia rte que frira
alvo.

Encerrando a solemnidade o sr.
Gustavo Capanema produziu ea-
plenriiila oração, entrecortada de
applausos, através ria riual traçou
os geraes benefícios que advêm
ria pratica salutar rina sports.

Com extrema felicidade abordou
o assumpto terminando por tecer
um verdadeiro hymno de elogits
an novo presidente rio Botafogo, a
quem apontou como fariario a ser
o continuarior da obra rie engran-
declmento rio club qus o escolhe-
ra.

Antes rte usar ria palavra o ml-
nistro ria Educação fez a entrega
rins prêmios conquistados pelos re.
madores e nadadores do Botafogo
durante a temporada de 1H40,

Deanle das novas e incisivas d'-clariicóes feitas, esla semana, peloJoeliey Club paulistano ficou rtcffi-
iiilivaiiifiiii- affiisladu a ponsllilHdii,ric ile unia transferencia da hiaugu-
rngãvi do prado novo, marcada parao dia n.í do corrente.

Como de boje até esta dala, ns
conom-snleg .|IW 2ll() contos n.io te.rão mais oppoiluniria-le de sair a
pisla, já ae Podem considerar pra-Hcainenle definidas as posltôes par"o opulento certamen,

Entre oa ü,i competidores prelimi.narnieiil* inscripto, e quc 110 mo-
mento da confirmação é provável
que ne reduzam a uns doze, forr-afl
propriamente ha quatro; Slinnghni,
Terna], Pcti'i-1 b Slx Avi-il,

Púde-su anlecipar com segurança
<|u« a.s principaes corrente» de npl»
nlão tomarão n„ dia •'"> estas quatro
grandes riirccções,

Shanghai, nestes lillfmns mezes,
tem sido o o»sal 10 mais em evldcn,
da do nosso turf, lí1 certo que lia
duas semanas cxperlineitoll uma
derrota para o Invicto Petrel, com o
qual ter.-i novamente de se medir
noa 200 contos.

Nlas, este resultaria n liem dizer,
nâo chegou a deslocai" um eênti-
meiro siquer do primeirn piano,

Em primeirn logar porque eonce-
dia eincn kilos ao stu vencedor queagora muilo an contrario, acra for-
cario, nela Idade a dispensar-lhe um
kilo,

Em segundo l".-.i1-, por que ao en.
frentar Petrel, ir\e Iodas ís des-
vantagens durante o percurso, an
ponlo das autoridades do turf pau-
lista solicitarem explicar»»» aos
seus laspnnsavei', t*,o suspeltoso
pareceu o rendimento rto cs-linyil»,

Por oulrn lario o augmento rta
distancia só poria n*r favorável ao
filho de Solstlcio ipip dei"!!! n "rc-
corri" do.* 3..00 metros com ...
198" 

"Vi.

Onlralissinia pode ser lanijiem
considerada * pnslçlo rle TciiiM.

E' certo ipie,- com todo o sen
prestigio de herde rio Grande Pre-
mio "Brasil", n fiüin de Ailams
Appl» expei'imenlnn pouco tempo
depol* rtean'e de Shanghai um con-
traste annlquUlador pois foi dlffioii
nesta nppnrtimldarle, contar oj rnr-
Pn# que separavam o vencedor do
vencido.

Os ensina mentos cnnlirtnt, rT&sle
desfecho n.1" podem, olilrelanln s'r
aproveitados senão multo parcial-
m-nte para o encontro da Cidade
Jardim,

H* HO HOSPITAL DE PROr^rO CXORl-O

Cinco internações - Dez altas - Um fal-fallecimento, hontem — Notas
brasileira, domestica, morado-

"Mini "malcli", cnmn fnl a ^-t,,.reza rio cotejo, .sustentado mmShanghai, esle ulllmn teria Irrvit.a-
veluienle de l*v*r vantagem dadas
as características ri» Tentei cujo
desenvolvimento normal dn acrâo éuo fundo do lote, o mais descansado
possivel e no qual pnr is|- se ap-
pllca liem o rlelerinlnntlvo d" "sn-
pelfo", criado pela gj-rla turfist»,

Nãn foi r|e nlltt'0 modo qup n rilh"
d* Ariam'5 Appl» levantou o Ciranda
Preniln "llrasil", apresenlavido-«e
só na. rectn de chegada depois d"
eorrnr em ultimo, durante hom Ire-
ch'i rio percurso, e nüo deixando deUrar parlliln, em grande parte da
precipitação rios adversários,

No U. ip, "23 do Outubro", nnzj.
nho ao lado da 8liaii_rh.il, o craek
rio sr. I.ar.i Cainpos não pode ado-
plar esla tacliea, cnm e. certo que
o fará uo illa 25, iiiiamlu lera ain-
rta a seu favor uma clieumslaneia
imporlanUssIma, como a passagem
para a pista de grania. Foi justa-
mente nesta qualidade de terreno
que u filho de Adaius Apple, mos-
trando-se, de resto, herdeiro fiel das
características ri e s t e repaoduotor,

( iiinpriu. lanlo 110 Brasil como na
Arfrentlna, suas melhoras perfor-
manees, inclusive a. vietoria do G.
P, "Brasil", o secundo para o crack
Zorzallto h outras demonstrações, do
niais alt,, ./uilate, A ponderação
destas vai,'.,uni, inclina-,ms mesmo
a ver no pensionista de Paula Knsa
a finara 11. 1 dos 2UU contos. Quan-
ln a Petrel se é certo une j.i -iüo
receber* mais de Mliaiiítliai uma
vantagem |áo considerável, P tenha
em. parle contra s|, o aufrinenlo de
distancia não pode deixar de ser fo-.¦alizaip. entre as tortas principaes,
pnls, a„ sobrepujar Shanshal, fazia
apenas sua segunda appariçfto em
publico, O Inaic", portanto. 110 .«eu
ciso c -pie apresente 110 dia 211 um"entralnenient" muito mais ajus-
lado.

Kesia falar em Su Avril. O f-..
plenrtido cavallo francez só correu
n«, Gávea em H-O com pesos sn ne-
l-lore» a 60 kl|os, N„ G. P "Brasil"
suppnrtou nada menos rte fil e ain-
rtn assim finalizou em quinto, a
pequena dlffarença rie Mnzarlno,

Posteriormente participou dn S.
P. "Jockey Cluh" ganho por Shan-
Shal, nnrtf, onerado mai-, lima vez
eni r,| kilus, falhou eni condições
perfeitamente aceitáveis.

Pnlxenrto ile existir nn dia 26, a
situação de sacrifício em qne „ fl-
llio ile Tn"vn Gllnrrt artunii eni IMO
sempre taxnflo rnm fi* kilns, nAn
4era rte estranhar que, n ppso íkuM
. „m o" demais adversário*, o ea-
vn||n france?, reprodliza sila vicio-
•ia rtn (',. P, "Brasil" rie IMfl, quan-
In pn7 *m evidencia, an sohrepular
Mlsslsslpt, um rio? parit-les rte rl<*s-

e mils Impressionantes exhlMrto'
na Gávea nestea ultlnins tempo».

=_S^

Punas renováveis, em
20 estilos diferentes t

PSTERBROOK é * câneta-tinteiro**-* popular entre os estudante» ameri»
canos devido á sua qualidade e seu baixo
preso. A iu« pena é feita de Duraeremt
á prova de corrosão. Mesmo as rrian*
ças podem usal-a sem a estragar. N»
irande variedade de penas, V, S. encon»
trará, na certa, uma que ie adapte ¦
lua escrita. Em caso de acidentes, qual»
quer pei-a da Esterbrook è econômica»
mente substituída pela própria pesséi
que a usa. Nào ha, portanto, reparo».
Atravesse o «eu curso escrevendo com
uma Esterbrook. Adquira hoje esta ea*
neta pratica e faça dela a companheira
de toda a «ua vidal

Repies
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ROGÉRIO GUERRA _ CIA. THE0PHIL0 0TT0NIM ¦ RIO DE JANEIRO

LEONIDAS
não seguirá para São Paulo

?..fj.tacante rubl"0-neS»*o continua Impoasl-bilitado de jogar em virtude da contusão
O treino da selecção carioca,

nontem realizado, nâo dlfíereu do.;
anteriores, quer riiz;°r, foi fraco
e sem interesse.

Nn ausência rte vários -= Irri 1«?n
los convneartns, Oswalrtlnho - Fia-
vio lançaram mão rte vários Jo-
gariores que Ia se achavam afim
rie assistir o treino.

Desta frirma vimos a linha do

Publicamos abaixo. n movimento
verificado no dia de lionlem. noHospital de Prompto Soecorro.

HOSPITALIZADOS
Deram entrada a» seguintes pes-soas;

Slnezio de Souza, de côr prela.eom ,'17 annos dR id-id», casado .lua-
sllelro, mecânico, morador á rua
Cinclnalo Lopea 11. .10.

Maria Coneeicfto, de cór preta-com 211 annos de Idade, solteira,
brasileira, domestica, moradora noc mais poderoso da cidade. Sua Morro da Foormiga «In

figura seria, certamente, muito me- — Etelvlna José rie Abreu, de cf,r
lhor que a rio scratch. 'branca, com 17 anno* de Idade, ."oi-

o grande campeão paulista venceu
em todas ellae.

¦\Villy Jordan. somer.t.*, marcou
78 pontos dos 206 alçam.ados pela
-federação Taulista. de Natação.

O valoroso nadador de São Paulo
foi o senhor absoluto nas provas
masscullnn cabendo a Brando cair-
peã Piedade Coufinho as hon rn nas
rias provas femininas. Filhinha
mareou sozinha 52 onlos dos 153.

Piedade Coutinho

Piedade Coutinho

V". livre
 l'_j0",2.
200, livre

— 2-Í2-.4 .
400, livre — Piedade Coutinho.

5'40M.
100, dc peito — Maria Lenk —

1'23".2.
2nn, d" pelm — Mairia I.enk.
J00, de custas — Cecilin i-lell-

boen — l-22".2.
200, ric costas — Cecília llell
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NOSECTOR
do Sport Pequeno
Reinicio dos jogos do Tupy F. C. — Man-
gutnhos A. C. e Eliteano irão a Paquetá

ReaJiza-so domingo no estadluho
de Pnqiietfi v inicio da grande tem-
porada dn jiws rieste anuo, pro-movido Pelo Tupy P. C.

O Infantil Praia Grande jogarácom o Praia da Guarda,
O Manguinhos A. C. terá pela

frente um Poderoso quadro invicto
do Tul>y áa 11 horas.

As 16 horas o campeão de Paque-
tá enfrentará o Eliteano F. C. um
excedente esquadra". capa_> de veu-
eer o invicto da Ilha.

O cluh da LaPa olfereccrá no seu
có-lrmâo llhéo uma linda corbeilio
de flores.

Dia 20 o S. C. Maravilha darua Lnvradlo Irá n Ilha, com os
seus quadros (mu lem levado dc
vencida aclcxlrnilos esquadrões.

O S. C. Auchi,Ia cninpeão da
iiiuizari-' c .syiiipntlila em Anèhiotn,
irão a Ilha nu dia 2 de fevereiro,
euiii n.s quadros ,1,. Linskvl, Juvenil
2" u I" (iiiiiilr.ia rta fuolUall.

lilsle prello c anual 'dado nas rrj-
das sportivas d. vido a liivenclbill-
duric iIom campeões de Anchieta e
ue Puquelá,

ü Tupy li'. C, prestará expres-
siviia liomoiingeiis no dlsllnctu ru-
bro negro suburbanu.
AO TÜI'V I1K l'A((l l'"l'A E AOS
CO-IR-'IAOS 1)0 Si'UK'1 iVU'JM)R

O SPoilman Durval Barbosa d6
Castro, externa aqui a gratidão do
seu cluh de Paquetá almejando ao
mesmo e amigo rio Rio o Nicthcroy
ardentes votos di felicidades e iiiii
feliz Anno Novo cheio'da glorias e
vietoria*.

A NOVA DIRECTORIA DO
CORCOVADO F. C.

Em assembléa g'c''al ordinária ha
pouco realizada no Corcovado F.
C, f"i eleita a nova directoria para
dlt-lffir o grêmio durante o «uno
corrente. A|).'is a eleição foi a me'-
nia einpoviiria, estando constituída
ilos .seguintes sPorlnian:

Presidente, Joaquim dos Sanlo.?;
vice-Pr-esldent», Aug:usto Bessa; ai-

crelarlo geral. Wilson de Souza; 1"
secretario, José ATonção 2" secreta-
rio, Joaquim Saraiva; I" thesoiuei-ro, Beniardlno rie ."«oiiza; 2" tlie-
soureli-ii, Bernardino de Souza; 2"
Ihesourelro, Nelson Brandão;
procurador, Ca-iido Lamego;
procurador . Carlos Ferreira; IJlrec
cão dns Sports; Martinho Colme-
nero e Carlos Mendes,

Conselho Superior: João Monc.ão,
Manoel O. Cruz, José Vietovíno,
Hernanl Ferreira, Joaquim Camilloe Alfredo A. da Silva-

O S. C. VENEZA AOS SEUS CO-
IIIMAOS JUVENIS

l'"r nosso Intermédio, o S. C. Ve-
11ez.11 oolllllllllllcil a Inibiu ns .seu»
co-lriiiSd.s du classe de juvenis qnese ncK-l ii disposição dos liii-.slll<'S
parn <li"pulii du» jugos .iiinisliim».
fcsl.ivileii, excursões, ric,. sendo iluda
preferencia paru Jogos na parle riu
lurile.

Possuindo prcseuleiiienle o li»n-
roso titulo ile Invlvtn ile sua classe
lin. viu ius mezes, o S. O. Veneza
eslá em ciindiçõe-i de actiinr conlra
qunlqiier club dn sua uategol-ia,
. Os interessados poderá» rem-tier
a correspondência para a rua Cia-
rimando de Mello, 318, casa D. En-
cantado.
TEM NOVO DIRECTOR DE PRO-

rAGAXDA O JACArtEPAGUA'
TENNIS CI.UB

Pela directoria rio Jacarepaguíi
Tennis Club. fni escnlliidn paraexercer n cargo de direclor de Pro*
paganria o sr. Alvar" Porlo (lui-
marães. figura bastante relacionada
no populoso local e considerado uni
rios melhores ,<porlsmen.

O escolhido, ipie desfruta de um
grande circulo dc amizades no .Ia
carepaguá Tennis Club, sendo, mes-
mo, um dos fundadores do grêmio,muito poderá fazer pela dlilusâo
cada ves jnals crescente da bomnome do í T. C-

leira
ra á rua rio .""enadn 11. 121.Sebastião Costn Perreira, de eòr
branca, com 9 nnnn? de idarie, bra.
sllelro, eollegjal, morador á nia Abi-
Ho n. nl.

Castorina Peixoto Caiilhé, rie•'ôr bfanen, enni (12 annos (|p idade,
viuva, brasileira, domeslica, niDi-ado»
ra á rua Ibltii'-iina n. (57, casa I.

ALTAS
Deixaram o Hospital rie Prompto

Soecorro, com alia, as seguintes pes-Soas:
Lourlva! rio Nascimento. Armando

Falhn. menino Marln ,|rj?p Machado.
Vllma rie Oliveira. Manoel dó? San.
tos Rodrigues, Maria Dolorosa do?
Santos, menino José Jacyntho de
Souza, Edmundo Romer". menino
Antônio Gome? da Silva, e menino
(isw.ildo Rodrigues.

FALl.ECIMENTn
Reglslrou-se hontem. sónienle um

fallecimento. r(ue foi o de Guilliermi-
na Gome? Maciel, de cór branca,
com 5!) annos d0 iriari*'. casaria, bra-
sileirn, domestica, moradora á rua da
Alecrla n. 40(1.

O cadáver foi removido parn o
Necrotério da Saude Publica.

CONTINUAM INTERNADAS
Continuam Internadas no ||nsp||nl

rie Prompto Soecorro, as seguinte*
pessoas:

KM F.STADO GRAVK
Panny Magalhães, Francelina Con-

c-icãu. ,l„sé llüieiro dos Sanlos. Ma-
1" I ria dn Carmo e Creuze Vasiptes pi-

2' "'

F,M ESTADO HIÍGPI.AK
Francisco Luiz Morgado. GenUl da

Silva, Halo peneira, Ignaeiu Perro,
Anlonio Cascmiro dos Santos, Alber
to Conceição, Belmlro Barbosa, Be'
narrin Dlogo. José Bernardo, Marli
nho Loiirenço, Manoel José, .Vnrber
to de Abreu, Sebasllílo Portugal l-'i-
lho, Rnualvlno Peixoto e Sebas|ião
Monteiro,

Os demais doenles internado
cujos iinuicH ml o cnslain nns rela
ções nclina, estão passando liem,

ANNUNCIAM-SE
AS PRIMEIRAS BATALHAS

Hoje, no America - "Noite andaluza", no
Municipal — Banho a fantasia — Notas

A população se prepara paia
f-strjar Rei Momo, ,lá va« ss no-
tando cnlliusinsmo riu todas as

Ouça a RADIO TUPI-1.280 Klc.

O procurador opinou pela
manutenção da sentença

absolutoria
No processo cm que Oclacilio Ra.

inos, é «ccasadn d" crime de nrlnie
rio insubmissa", o sub-proenradur
ria Justiça Militar, bacbní-el Walde-
miro Gomes Forrejra, chamario a dar
Parecer, «pinou peln nianiilencãn ria
sentença absolutoria, por se tratar
rie insubmisso quc só teve notifica-
çfl0 'Io despacho proferido no seu
requerimento solicitando exelu-Ao do
alistamento militar por estar matrl-
colado na Capitania dos Porlos d°
Dlstrlclo Federal c l'*sl"ilo do Rio,
quando o torino respectivo já havia
sido lavrado.

Ks-sc processo rem ei lido ao Supre-
mo Tribunal Militar foi posto em
pauta paru julgamento.

RADIO SPORTS 1UPI
com Ary Barroso

â'a tu horaa, eto l.aso Klc,

PUBLICAÇÕES
"BR "SIL MINERAL"

Avibs rie apparecèr mais um
numero ria revista "Rrasll Mineral",
publicação especializada em assum-
pto- do reinn mineral, como n seu
nome jndie.i.

A revista apre-/otn-se fartamente
collaborada e illustrada, s'ndo ma-
gnlflco o seu aspecto material.

"DICIONÁRIO DA LEGIS-
LAÇAO TRADALH1STA" —
Sr. Ernesto Mnchado.

Ulil Iraballio de marcante oppor-
lUIlidade e (|lie su fazia faltar, acaba
ri» ser realizado pula Livraria .la-
c.vvitbo, editando u obra "Dicoiona-
no da Legislação Trabalhista", du
autoria do sr. Ernesto Machado, o
,, qual coniuiu, por ordem alpha-
betlca, copiosa inatcrla Jui-lspruden.
dal d" direito novo.

Prefaciando " livro, o sr. Oliveira
Vianna resulta essa 'inaclcristicii
ria obra, que contem as decisões das
Juntas de Conciliação c Julgamento
ri" Ciinsi-llin Nacional do Traalh,, e
decisões mlnisterines, oolllgrndn as-
sim ''"tu a jurlspriirieiicla trahalliis-
ta. e,,|„ accentlindo oritei-lo de se-
lecção,

O nnlor trouxe, deslnrte, valiosa
eonlribiiiçlio aos estudiosos ria ma-
teria, justamente quando fie appro-
xinia a inslalIaçAo permanente da
Justiça do Trabalho."Riu Social" — Ri-reelimos o
iiiiiii,'!',, ric dezeiiibro ultimo i|e "llio
S'"'ial", 11 ,'1,'giinle revisla rin ci-
dmle,

lui|ir,'«sn cm papel "coucli,'", |ra.
ze 11 ilu Inlrressiinles collabnrações,
coill (lesciivolviiuculo das secções de
modas, cinema, curloslriailes, radio,
llirf, epni-ls, "liin Social è lu-ui um
espelho ria viria ria capital do pai'».

A capa dcsle niimri-n c uniu liella
e anislioa allegnrin aobi-c 11 guer-ra.

De.sliicnmos, ainda, a Pngllia dupla
dedicada ás crianças rio llrasil onde
vemos bonitos pontos de robustos
representante.) dá geraçã,, de boje.

RecebeniQ__ " relatório dos servi-
ços realizados na Navegação llalria-
na, no e-ei-ei,-io de lflllll, apresenta-
,lu pelo seu silperiiitenriente, o en»
genheiro Humberto Pachec- Miranda
no ministro dc Viação da Bahia.

O trabalho é uma syulhes** i.**
aettvidadcs executadas pnr aqucilj
administrador cm o objeotivo d«
torna'' mais effirienln n uipis os
serviços da importaíile linha de na-
vegnção, n que, aliás, foi conseguido
nâo obstante o pouco tempo em queo sr. Iluinhei-ln Pacheco se encontra

ítciite ria Bahiana.
O relatório esta illiislrado com

varias photngraphlas de serviçoe
execularios em trechos da "carrel.
ra" e lanr.amcntcj íe novas embar-easô»(.

camarins. Os grandes cluh- » as
sneieriaries reoreativafl estão enire-
sues an

quadro Azul formar apenas com
riois dos elementos requisitado*,
para a selecçâo, Hercules e Nel-
sinho, e na linha média, ao se-
gundo tempo, jogou na linha mi-
dia um reserva da equipe de ama-
dores do Vasco. Assim, nada »e
podia esperar senão um batí-bola
enervante sob fortes vaias da tôr-
cida.

| O quadro Branco venceu pela
Ilarga contagem de 7 t 1, tende os
1 goals sirio marcados por Isiia»
'lil a Adilson (i), sendo o doe
Asuss marcado por Oséai.

Os qiifldroí estavam assim cons-
tltuirioa:

BRANCOS; Thadeu lAlfrado)
— Domingos e Oswaldo — Aííon-
slnho, Zarzur s AlcebiadeS —Adil-
sou, Zizinho, Isaias, Jair (Ro-
meul p Carreiro.

AZUKS; Alfredo tTharisui —
Norival e Machado — OctaclllOi
Dôriô e A!'gpinli(i (depois um
amador rio Vasco) — Nelelnhotrabalho rie organização ,,,, . ,: __. .

rn».--mmB- , Romeu (Alfredo 1). Oseas, Jw««de seu- progranunas
O povo. esle anuo, fará. eoluo

nos anteriores, um bom carnaval.
Dará e.vpancâo a sua ap-grlt s »t-
vorá horas rie intenso contenta.-
mentn.

Nos club" da ridarie tiveram Ini-
cio oe primeiros bailes earnavales»
eos e annunclaram-se, anida para
esta semana, animadas batalhas de
confettl.

A RATALHA DE HOJE, NO
AMERICA

O" "diabos rubros" abandona-i
ram o football para se dedicar, I
exclusivamente, á folia, tinia série
rie cliieo batalhas de confettl, pre-
parada pelo Departamento Social
rin America .F. C, a.fini rie propor-
C.iotiar a alegria aos sócios, em to-
(Ina as quinlas-feiras do tnez cor-
reule.

Hoje, da, 21 ,-*« 21 lioras, mo-
vinii'iilar-s»-áo os "fans" da enml-
sa sangüínea, ao som das orches-
trás liolyan e Tiininas rie Bota-
fogo.

O gyiiinaslo do America F. C. fui
ornnineiitario cmn a allrgorla"Syniphnnia Carnavalesca", doar-
ti si a José Ribas A «nori-iiie avetli-
da, situaria em frente ás arrliiban-
carins rio campo ri» sports d" gre-mio rubro, foi especlnlmcnie des-
linaria aos rolguerins ria ppllzartn."t"MA NOITR ANDAUZA", NO

im'NICfl*AI,
Fui n l(i*rt o a unica propoula

apri'H,'iiliiriii pura ,, arireiidanienlo
do Tlientro Miininipiil, parn 11 i-ea-
liziicão do hn Ile dr gula, un se-
gunda-feirn rie carnaval.

A, pmpnsln nprescnlfliln peloiiia-sim Sylvio 1'ioi'gill offerece ai
Prcfcllurii, pelo aluguel dn Thea-1
Iro Municiniii, n Imporiaiicla de!
7f, contos. O "croquis" nprcsenln-
rin pulo iniiesln, Hylvi" Piorgi|i,|
in l i lu Indo "Umn tu,ile niulnlnsn",
lionlem aberto, & de autoria dos!
mis. Gilberto TrompowRki a Fer-
nando Valentim,

Para a propaganda ri,, baile dp
sala do carnaval rie uni. Kl,v^
aberto nm concurso ris cartazes.

A 1* DE FEVEREIRO, NO
BOTAFOGO

O Baile do Popcye. iniciativa de
um grupo de rapazes, tem Ires mo-
ilvos ile allracçãoi o local, a deco-
ração c o nome dos que se acham A
frente do emprelienriiinenlo. Essur
são as gai-aillins que leriiu ns que
vão pni-licipar ria frsla ria noile rir
I" rie fevereiro, A s^rie rio Botafogo
K. Club, onde será realizado o baile,
offerece, pela sua localização c pela
Miiiiplunsirindp rias suas rtepenrlen-
cias, todas a» eommodidade». A ria-
coração, cntregye a acatado secno-
Krapho. brindará - Caraavil carioca

e Hercules,
Destacaram-se Affonsinho, Adil.

son, Isaias. Romeu, Dôdo, Nelsi-
nho e Hercules.

No segundo tempo a defesa dos
Azues, visivelmente desinteressa-
ria. deixou que o ataque Branco
jogasse á vontade e assignalisse
assim vários goals.

Quanto a" defesa dos effsctlvos,
apenas teve de lutar contra Her-
cules e Nelüinho e ás vezes Alfrft-
rio I iA"asco), por l?ao a sus tl-*
refa foi faeii e nao pôde demous-
irar as suas reaes pnseibiüdldsí.

Jalr treinou meio tempo ape-
was, mas .lopará em S. Paulo.

Além do quadro Branco, sef.ll-
rão na reserva Alfredo. Norival,
Machado, Argemiro e Romeu.

A renda foi de 2:000?.

Desconto no pagamento ie
mensalidades da A. B. í.

Co ni 11111 n ira -11 os a ihesoiiraila da
Associação Brasileira rie Imnren-
sa que, dp accordo cnm o art. S"
rios estatutos, "o« sócios podem
quitar-se anniialiiiente com a the-
soiiraria, pagando, rie uma só ves
e rili-ectainente, ai,- o dia 31 de
Janeiro rie caria mino, « emintia
rie 50*000". Para eqs* effelto, as-sim como para n pagamento ias
mensalidades correntes, a Umeu-
tiirln fiinceiona. no« dias Úteis, dastf ns 1.8 lioras, nn 7" pavimente daA. II. I., á nm Araújo p0rto Ale
H'-e 11. 7 1.

IOEQ5CAL
IODO

FÓSFORO
CÁLCIO
WffiMl _

com uma expressão ria nossa cultai*
altísllca; c os cireulos sociaes k quc
pcricnccni us membros ria commis-
sân orgnnlzndnrii, permiltem prever
o cunho do dis,incçiio ile que « mes-
nln vne se revestir.

BANHO V FANTASIA EM
COBAOÁBANA

din 11 ,li um i.i|c|rii n Marilo Ipa-
nema proporcionará, em Copacaha-
na, o banho de mar â fantasia qne c
<1tni irm AirSn An Cmt*mmvm\ M_ia*a



FT
• :M,Mm,***.:*i,i;i,\ m*.*:.-..j*i.m*í^.x*i*ii*ax*m,*^.,v,.-y.,i,,,y.,m.*míi3i*tw»*fi

_Wb_ f «n m M ios russo umania

^^B ^m. HI^^H -.^^^^b ^^p \\\\\\\\\\\\\\\_\\__\\\\\\\\\\m^ ^^^^1 ^ wV BnsEil ^^B BB * ^h Bg^B ww\ ¦IBlHW^^H^K w&u ww ^B Bk

f t TODAS ÁS ESQUADRAS MUNDO REUNIDAS!

;«

i ifl

!*íí
<:*í! *.1

Mi

.-',

•P8

i *

:-K.

A II E GIGANTESCA MARINHA
GUERRA DOS ESTUDOS UNIDOS

As-greves ameaçam paralysar a fabricação de armamentos!
— Aviões yankees em grandes bandos voam para a Inglaterra

¦KtW&<-mr^r.*W-**-i1^w '

SPASHEÍOTON, 9 (R.) — O
sr. Snox, tscretario da Marinha,
falando a.-.r Jornalistas, declarou
que n governo cogita de construir
27", ra-io,-. auxiliares, tx&i como
cruzadores, submarinas, r.-iça-mi-
nas e tavios patMilhas, pata com-
pletar, mais ou menos, a esqua*
dra norte-americana no Atlanti*

co, do BmIÍIco e na Ásia.
Accresoentou o sr. Kno.v que

não parará ahi n esforço norte-
americano, que porá em condições
de romb?»" çm 1041, uma esqiia-
dra capaz de supplantar em nu-
mero e efficiencia todas as es-
quadras do mundo reunidas.

Ameaçada de paralysação
a fabricação de arma-

mentos
NOVA YORK, 9 (U. I*.) — Oi

pedidos dc, governo ás fabricas de
armamentos acham-se ameaçados
de paralyscçâ- em vista das gré-
ves em que tomam parte 4-.000
operários.

Xumcrosaf* outras fabricas, com
um fotaJ de lti.OfWl operai-los.

acham-se ameaçadas tambem de
fechamento.

Dentro de 24 horas
WASHINGTON, 9 IV. V.) —

Acredita-se ?-s o pr."jec;o ds lei
tende-ta a vender material belll-
cn á luglatrrt, China a Grécia
se?á apresentado an Congresso
dentro das próximas 2-1 hnraa.

Presume-se que se solicitará im*
media ta derisão.

Nos círculos bem informados

hoje, ainda que os alemães pudes-
Aircrnft Corporation" declarou,
canos, esses eram bastantes velo-
zes para escapar ao fogo da avia-
ç3o alemã.

Wall Street recebeu com
calma a noiicia das ímmen=

sas despesas
NOVA VORK, U (R.) — A pu-

bllcação do orçamento "record"

declarou-se que o presidente Roo- * 
do sr. Roosevelt não occnsloiinti

sevelt provavelmente não pedirá
uma determinada importância e,
sim, solicitará ao Congresso no-
vos fundos para cumprir r. pro-
gramma ntrazado.

Voando em grandes bandos.
para a Inglaterra \

BCRBANK, Califórnia, » (R.) —
Cs aviões de fabricação norte-
americana estão voando parn a
Grã Bretanha "em grandes ban-
cios". O sr. Ogden, gerente da Di-
visão, Birtannlca da "Lockheed
«em atacar os aviões uorte-amerl-

Ine diabo o calor neste
bonde está demais.,/*
E dahi ha p»uco o vehiculo era envolvido
pelas duartmias — Espectacular oceorren-
cia com um carro da linha "Uruguay-Enge-

nho Novo", m rua Haddock Lobo
A noite estava qce-t*. — Mas

diabo — monologavam o? passag-e
ros do bonde linha "Urusuay-Enge-
nha Novo", n. 2.'"'fi — aqui neste
baiadfi ha coisa. 0 calor es;.1- df-
mais...

E nSo tardaiu que ec constatasse,"ium pânico geral, que algo estrinko
:ucceriia.

O BONDE F.M CBAMMAS
Primeiro um cheiro de madeira

ueimada. Dahi ha pouco, ,is cham-
ias irromeperam no centro d" ve-
iculo,
Gossas labaredas se levantaram.

inibiam ameaçadoras os bancos.
Antes, porem, do sinistro, o m'-

irnciro Dormevil Cruz. cuidadoso,
¦revendo o qu? ia sueceder, deteve¦ carro e, auxiliado pelo c.ondtKtnr

que j Paulo Her.rique, fes evacuar os
- passageiros.

Assim foi evitada a confusão, que
poderia ter graves conseqüências,
Pois o vehiculo estava repleto.
"PANNE" NOS MOTORES — PAíl* j

NIFICADO 0 BONDE '
0 fogo foi motivado por uma I

"panne" nos motoros. Sobrecarre- j
gada a "resistência", a corrente d' I
alta tensão, incidindo na In-MMIaçãn, |
infiammou-a.

Os bombeiros foram chamados ;
nâo chegando, n-, emtanto, a entrar j
er.i acçJo, p'¦ is com o ejtlnctor d«
um omnibus que passava, o fogo foi
dominado.

O vehiculo ficou damnificado, sen.
do mais tarde recolhido ao depo-

reucçücs notáveis em Wall Street,
havendo os círculos financeiros
recebido a noticia das enormes
despesas em perspectiva com re-
la t iva ral ma.

Producção cm massa de
Brandes' bombardeiros

:*i.-\:S DIKIjII. I .ililorni.i. !> ( Rc-U-
ler) — Segundo declararam, hn.it-,
-eus respectivo? direetores, a
"Ford Motor t (iinpati.v" e a "Cou-

solidatetl Alrcrafl Corporation"
vão cooperar na producção de
grandes avlôe* de bombardeio
para a defesa nacional

O sr. Edsell Tord director da
"Ford .Motor Company", declarou
que dará todas us facilidades á
sua fabrica em River Rotige (Ml-
rhigan) para a producção "lauto
em massa como em parte" de 2-t
bombardeadores equipados coia
quatro motores.

" 
Não pretende guerrear

o Japão
WASHINGTON, 8 (A. X) —

Em entrevista concedida á impren.
sa, declarou o secretario de Es-
tado, sr Hull, que ignora em ab-
solntri a existência da campanha
que se diz ler sido iniciada nos
Estados 1'nldos com o fim de le-
rar a America do Norte a uma
guerra contra o Jnpão, F.m segui-
da acerescentou o senhor Cordell
Hull que o .lapão é uma nação
que abriga sentimentos de ninir.a-
de para rnm os Estados Unidos,

Reatadas as conversações
russo-ainericanas

WASHINGTON, il (R ) — Re.
atando as conversações russo-ame-
ricauas, que se Iniciaram nn ve*
rão passado, o secretario de Esta-
do sr, Surnner Welles entrevistou-
se -om o embaixador russo nos
Estados ruídos, sr. Manskl.

-$$#iY.ig<-y-.*¦*y.<*''y.:<--.-ry.-***'*.--m^^ ¦:¦ :-#< 
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Cinco- monges da Ahbadia dp Buckfnstleigh, Inglaterra, ex ercitando-se nos trabalhos de manobra na extineção de in-
renrlins. Esses monges, recebendo em ruinas uma vplhn igreja em 1906, trabalharam 25 aunos na sua reconstrucção,
vonservando-a carinhosamente, E ngorn ap dispõem a prep tirar-se para não a deixar ser destruída pelas bombas incen-

diárias inimigas

ONDE TIRAR UM ILLIAO
e conto H# B

A FRANÇA
REFORÇA AS GUAR-
NIÇÕES DOS NAVIOS

DE GUERRA!
LONDRES, 9 (Reuter) —

Segundo uma irradiação de'
Berna, o Almirantado francez
resolveu convocar maior nu-
mero de homens para servir
nos navios da frota franceza.
Essa medida tem por obje-
divo o augmento do nume-
ro de effectivos de pessoal
naval.

Navios russos
em apas da Ruma-
nia foram intima-

dos a sahir !
CONSTANZA, Rumania, 9

— (U. P.) — Numerosos
navios de guerra russos en-
traram hontem em águas
territoriaes rumenas. Des-
conhece-se os motivos dessa
violação da linha de respeito
das águas rumenas mas, ao
que se diz, os navios sovieti*
cos retiraram-se após uma
advertência da Marinha ru-
mena.

MOVEIS LAMAS
Mobiliários finos cm eslylos Ruslico,

Colonial, Renascença, Chlpcpdelle,
0. João V c Moderno, em linda rol-'"¦•-"-.o rlc moveis promptos ern eÃpo-
sição permanente annexa & fabrica.
Em alguns casos facilita o paia-

mento.

Impostos, empréstimos e novas taxas para arranjar o dinheiro necessário Dr.Capistrano
ao fabuloso rearma mento àm Estado § Unidos

OUVIDOS
ARGA.VTA

NAKIZ
DOCENTE, Medalha Ouro Fac. Med.

; Alctndo Guanabara, 15-A—2 ás 7 hs,
Telephones: 22-SS6S e 20-4477

NOVA TORK, janeiro (Oe Henrl
VUlieras, da Agencia Havas) — Pnr
via aérea — O Programma cic re-
armamento norte-americano, pela
su.i própria aniPUtuâe, constitue
um transcendental problema finan-
celro. Onde achar o; 6S bilhões de
dollares que segundo certos eco-
nomistas, o governo federal deverá
fiispender no decorrer do.= cinco
próximo? annos. com as despeza» de
defesa nacional?

Dcssei; 5S billiões de dollares,

cincoenta e dois Por cento, ou seja
mais de 35 billiões, representam o
custo tio rearmamento. O resto é
destinado as despesas ordinárias do
governo. Ora, os recursoo finan-
eeiros federaes, no momento, r.ão
sã'-- sllfflctentes nem mesmo para
cobrir aeai despezas ordinárias, pois,
como é sahirto, hn varios annos o
orçamento vem apresentando, regu-
larmente, "déficit" de varios hü-
liões de dollares.

E preciso, portanto, encontrar ou

VIROU VALENT
o inglez de um ins
tanle para outro!
Reviravolta nos Jornaes fascíst m que aehani agora que a In-
glaterra é forte e poderosa, qu anndo antes era fraca e incapaz

***********affr
O jnotorneiro üormevã Cru* expli-nndo ao reportar tt

——— emtsa ão fogo

FRONTEIRA ITALIANA, 9
(ií.) — As recentes derrotas
íoffridas pelos exércitos ita-
ianos na Albânia e na Libya

sio corajosamente supporta-
tias pela população italiana.

Até então havia tendência
para menosprezar o adversa-
rio, representando-o como
desprovido de coragem e de
meios de acção efficientes.

A Itália teve nos últimos
annos somente suecessos a
registrar, desde a guerra da
Ethiopia até a oecupação re»
cente da Somália britannica
Ao primiero revés, c italiano
is classe asdia ficou ua
pouco desorientado. Durante

muito tempo os adversários
da Itália eram apreserllírdos
como incapazes e inexperien*
tes na guerra. A opinião mo-
dificou-se hoje e é muito si=
gnificativo o facto de que
um jornal officioso, "Le vie
delle ária", haja publicado
um artigo que fez muito rui-
do, aceusando certos órgãos
de haver enganado o publico
descrevendo falsamente o
inimigo britannico. Pelo
contrario, os soldados britan-
nicos apparecem agora, nas
columnas dos jornaes íascis-
tas, como soldados que po-
derão ser vencidos, mas ao
preço de grandes sacriMôs

\ e de rudes combates.

descobrir recursos novos, náo s>
mente para pagar o reamiamunlo
eomo tambem para cobrir o "defi-
clt" ordinário do orçamento* Va*
rias soluções s.ío estudadas, não tô
nos mei"* administrativos, como no
Congresso, falando-s& em empresti-
mos, novos impostos, compressão
ds ie = pezas que nâo sejam destina-
das dlrectamente ou indlrecUmente
a defesa nacional,

O EMPRÉSTIMO
Foi sempre ao empréstimo interno

?ue o governo recorreu para equi- 
'

librar seu orçamento, Essa pratica
tem, porém, naturalmente, Por tf-
feito auementar cada vez mais a
divida publica que, actualmente já
attinge á respeitável som ma de 4*1
billiões de dollares.

A divida Publica não pod? tei*
augmentada illimitadamente.

ü Congresso fisa o máximo que
a mesma pode attingir. Esse Umi-

| te era de 45 bilhões de dollares
| desde 1933, mas foi elevada a 49
I billiões em junho de 1340.

j E intenção do sr. Morgetithatl
I Junior, secretario do ThesoUfo, Pe-
I dlr ao Congresso, ainda e^te mez,
| para que o limite da divida pubü-

ca publica seja elevado para 65 bil-
liões de dollares, para effectuar nc-

I vos empre-stlnios.
Isso porém ainda não k considera-

I do sufficlepte para cohrir or. gastos
1 dr, programma de rearmamento,

NOVOS IMPOSTOS
0 povo norte-americano está prom-

0 Império Britannico é re-
presentado como dispondo de
recursos consideráveis em
homens e material e come
um paiz que recebe de todas I saber quaes serão os novo., impostos

_u__ A_ __ _j **tmm*mm \ ^ 'êi^m lanc,aclos, s"'hre o que incl-... .. ..r ... 
dlr-âo e como ser."io aggravados,

O governo nia^ fez ainda nenhuma
declaração precisa a esse respeito.

em segundo lnffar, augm^r.to do Im-
posto sobre renda, particularmente
sobre as rendas superiores a Ifl.nof)
dollares, ficando as rendas inferiores
a 2.500 dollares annuaes na mesma
situação privilegiada actual.

Esse programma é vivamente com-
batido pelos meios cnmmerciaes e
industriaes, que o aceusam de con-
trarlo ao interesse da d--fes.i nacio.
nal. Recordam os interessados que -•
problema mais premente é o prob'*e-
ma da producção e não o ris confu-
mn-.O que é p"c-cif.o — diz-se nesses

i meio? — é encorajar a expansão das
usinas afim de augmenlar a capaci-
dade productlva da Nação em ai-
mas. munições, tanks .aviões e ou-
f.-os materiaes He guerra. Ora. essa
espanco necessária de capitães. Se
reduzem com n-"1---.-, encargos fisT-ai-s
o? lu.-.ros dos industriaes onde. en-
contrario elles as snmmas n'-cess>-
rias 3 ampliação cada vez maior de
suas fabricas e nfflclna.e ou á c°ns-
trucção de novas usinas? E conclue
que o que é preciso é:

Primeiro- — manter o Imposto
actual sobre os lucros ,ou redu-
zil-o mesmo para encorajar o em-
prego de novos capitães privados
na industria;

Segundo: — encorajar as eco-
nomia? mantendo em seu nivel
actual o imposto sobre rendas;

Terceiro: — diminuir o constl-
j mo geral — vestuário, alimenta-
I çâo distrações, etc. — afim ds
I permitiu- á industria consagrar-se
vantajosamente ás producções de

I guerra. E rom esse objectivo.pto a maiores sacrifícios fiscaes pa- ,
ra attender &s necessidades de real:. | r-'*ear »ma taxa £°bl*e a ('l[>*a fios
zação do programma de defesa r.a. j negócios cffectuados
cional e a questão que se levanta
sobre j assumpto não é saber se as
finanças particulares serão aggrava-
das com novos impostos, mas sim

trlctamente necessário as despesas
ordinárias da Administração. 0
próprio governo parece partilhar
desse ponto dc vista e corre com
insistência nos meios governamen-
taes a noticia de que o próximo
orçamento será marcado como já
annunciou aliás o presidente Roo-
sevelt, por sérias economias,

Muitos preconizam a adopgão de
um duplo orçamento: um para as
despesas ordinárias do governo n
outro para as despesas de execu-
çâo dn programma de rearma-
mento nacional. Seriam creados
novos impostos para financiar o
primeiro, o segundo seria cober-
to por meio de empréstimos.

COiVCLÜSAO
Qualquer que sejam porém os

meios empregados para o finan-
|clamento do programma de rcar-
mamento do paiz, á base do pro-
blema ainda continua esta quês-
tão essencial: Quaes são os reeur-
sos financeiros dos Estados Cnl-
dos?

São enormes. O total das ren-
das dos particulares se eleva ac-
tualmente a 74 billiões de dolia-
res, estimando-se mesmo que era
11)41 com o augmento progressi-
vo dos negócios esse. total subirá
intra Sl billiões. O dinheiro cor-
re com abundância nos Estados
Unidos, Em verdade, os capitalis-
tas. grandes e pequenos, têm mui-
ta pena e muito medo de empre-
gar seus capitães. Dahi resulta
que a taxa sobre interesses indus-
triaes é extremamente baixa. O
governo norte-americano não t.er.i
por isso nenhuma difficuldade em

as partes do mundo reforços
de toda espécie.

T„rl«- „-. u„u„- a...„~. ' Empresta-se-lhe porém a Intenção d^iOdOb OS italianos devem | estabelecer sc, próximo prnBramma
comprehender que o futuro
da nação está em jogo e de-
vem tudo fazer para vencer.
Assim, um novo clima de
guerra foi creado durante as
ultimas semanas, na Itália.
A opinião publica prepara-se
agora para concentrar suas
energias na defesa do lmpe=
rio. 0 povo italiano só ago-
ra ataba de entrar verdadei'
«mente cm guerra

REDUCÇAO DAS DESPESAS
Certo numero de senadores e

deputados estima que em razão encontrar o dinheiro de que pre-das enormes despesas previstas cisa para a execução do fabuloso
para o programma dc rearmamen- programma, seja por meio de em-to do paiz é preciso hoje mais do prostituo seja por meio de impôs-
que nunca reduzir ao minimo es- • tos.

P1
fiscal partindo do seguinte prlnci-
pio; toai*! nova taxação deve ser sup-
portada pelas empresa? commercines
e Industriaes o ns particulares cujas
rendas ou ruj-s salários Ibes per.
mlltem fazer economias. Em nenhum
r;so porém, as novas taxas deverão
attingir aquelle? cujo? salários são
jutame-nte o siifficjente para viver,
porque se assim não fòr os novos
impostos trariam como conseqüência
Iminediata diminuição geraj do con-
sumo

Se fòr appllcado ess.c principio, os
novos impostos consistiriam certa-
ment», em primeiro logar num au
gmento do imposlo sohre os lucros
indu.5triaes e commerclaes, imposto
Tlie varia de IR a 14 por .-.«nto. £ctu-
almente. e qu« poderia »«r elevadoUé x 30 por cento sobre *>*> lu«oe;
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QUEDA DE GAZALA E APRISIONAMENTO DE 35 AVIÕES!
CAIRO, 9 (R) - Um communícado official da RAF informa que as forças imperiaes
attíngíram Gazala, num ponto situado a 30 ou 40 milhas ao oeste de Tobruck

TRINTA E CINCO AVIÕES APRISIONADOS!
CAIRO* 9 (R.) - A R. Ai F. Informa oficialmente que 35 aviões italianos foram capturados
no aerodromo de Gazala; nenhum estava em condições de ser utilizado, em virtude ctes
estragos soffridos durante os ataques da aviação britannica.
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NÁPOLES, PALERMO E AS BASES
NAVAES ALLEMÃS RUDEMENTE
ATACADAS HONTEM A NOITE!
Mais dc vinte focos de incêndio nos estaleiros de Emden

— Voltaram illesos todos os aviões inglezes

mMmMí

A CARGA DO "SIQUEIRA CAMPOS" — Hoje pela manhã, o "Siqueira Campos" movimentou-se do Armazém 1 para
o armazém 9, afim de desembarcar o material de guerra comprado pelo Urasil na Europa. O flagrante foi tomado
quando uma das caixas do material adquirido era transpor latia por um guindaste dt>s porões do navio para o caos

mVk,

0 REICH JA' TENTOU POR 2 VEZES
A INVASÃO DA INGLATERRA!
Posto a pique
um submarino
francez

Estava em acção
contra o inimigo

. LONDRES, 9 (Reuter) —
0 Q. 0. das Forças France-
zas Livres anmincia que o
submarino francez "Morge",
de 1.400 toneladas, foi a pi-
que quando em operações
contra o inimigo,

Sensacional revelação que a caba de fazer um historiador
e jornalista russo — Caem p araquedistas britannicos na

zona occupada pelas tropas germânicas!
(CópjTlght dn N. A. N. A. Agencia norte- americana — Mvrluslvii dus "Diários ,4s»oclnilos")

Bom MKOLAYESVSKY
N. R. — Um conhecido historiador e jorn
dos Unidos procedente da França vae esc
DIÁRIOS ASSOCIADOS narrando o que £

WASHINGTON, janeiro de IIMI — (Por vm
aérea) — Teio menus duns tenlatlvns de invnsiio
dn Inglaterra Jii foram feluis pelos allcinnes e, em
ambas ns vezes, ns nazislas foranj literalmente 'lp-
vnrados peln fogo. Islo i: o (|||C conlniii os opera-
rios frimce/.es quo (iiiliiilliiiin nn parte occiipndi» pc-
los germânicos ***> 1'iliKO llll área do Cnnnl e 6 von*
firmado pelas eiiferniolcás que prestaram soreocros
aos germânicos. A primeira lenintivn de invasão
foi levada a effeito rm agosto e a segunda no prln-
cjpio dc seicnihro. Ambas fiwassnrnin ante n np-
plicnçfln pelos higienes' do melhodo de Urnke nn
destruição da armada hespanhola, lUfleknda spc-

A

alista russo que acaba de chegar nos Esta-
rever tres artigos sensaoionaes para os
e está passando na França,
nas i|it nio foi provocado o incêndio nos navios,
mas nos nnvlos Innks de gn/.ollnn, por melo ile
limiiliiis incendinrliis. .Segundo contam os irn ncezHS,
os Inglezes semearam vários lamines de inflamnin-
veis pelo Canal, ipiasi snliinersos, mima siluaçilo
dirricilmcnlc visível dn superfície. Parnlellamente
eom estes tanques de petróleo os Inglezes aneoia-
iam tanques com gnzolinn, Ksporui-niii assim peles
gerinnnicos. Nn primeira ve/, os nlleiiiies ehogn-
ram n avançar em remi de 1.200 cmlinrrnenc», de
alumínio, endn qual levnvn elncoonla moldados r
equipamento, Espalharam a sua arninilillin no mt'.*.'*

(Continua na .{' png .)

Í.a

I.OXDKKS, I) (Ileutcr) — Hom-
liniilclios do conluiando costeiro
dn II.U»' atacaram os clnlcirns na-
vaes de Kíuden provocando mnls
de vinte focos ile Incêndio

PALERMO BOMBARDEADO
ZllílCII, )) (lleiiler) — O com-

niiinicailo olflçinl do alio cnm-1
mando Itnllnuo noliclii quo a K.M'1
comliarileou 1'alermo, causando I
pequenos (liiiniios c poucas vlcli-

VOLTARAM ILLESOS TODOS
OS AVIÕES DA R. A. F.
LOXI)HKS, 0 (Koiifcr) — O

rommiinicado offlclnl do Mluistc-"io do Ar noticia que Iodos os
nvlíicg lirilaniiicos que procederam"rnld.s" sobre território allemão,
ou nilirc território occupiulns po-
lns forças germânicas, volturmii
Illesos n-, suas linscs,

BOA VISIBILIDADE SOBRE OS
OBJECTIVOS

I.OXDKKS O (Ueuter) — Os
liniiilinrdelo.sda KAI»' noliro Wl-
llieiusnoen, líiudcn e lloikunt fo-
iam Iniciados suli pcslinns condi-
Ções almosplicricas; coincidiu po-
i'éni que no nt Ungirem as «roas
visadas os nppnrelhos Ingliv.e» dis-
puzerani de muilo liim vlsllillliln-
de. o» olijecilvos de iniporlnucia
piiileniin en iio iei« lociili/.ndos com \
segurança sendo as liomlins «lira»
das iodas solne o «alvos piedeler-
iiiinndus.

GOLPE DE VISTA SOBRE AS
ACTIVIDAOES AÉREAS

),OM)ltRS, I» (ReuCr) — Os
iiluqiK-s eniiiliizliliis com Ind» sue-

Largo Caballero
foi entregue!

0 communicado official do
governo de Vichy

NOVA YORK, li (Ií.) — o sr.
Largo Caballero, conhecido "leu-
der" republicano hespanlioí, tol
entregue nn governo do general
Franco , segundo informi um
coiiiiiiiiiiicailo olfielai dn Minisie-
ii«i do Interior de Vichy.

O ar. Largo Ca lia Mero estava
lia mezes detldojia França jiiiilu
«.•om grande Pumero de otiüos re-
iuglaiio; republicano: liesiianlioes.

cesso peln RAF conlra ns linse*
navne.s dn nnroesie i|a Alleuinuhn,
consliliii'111 n maln inipiiiiniili' ruld
sobre aquclle paiz ,(li«a(k' so.vla-
fi-iia.

.Nu seniniin que passou, lireinen
.siifl'1'i'ii (res lllai|l|i's 8lll'.('i'SBÍvos,

c(iip (lciviiiiiiii cin chnuiiiias ns do-
cas e ns dlslrirlos indiislrinc.s do
segundo piirln dc mar d;> Allenin-
nlia. Xa noile il«' siiblindn ullliuo,
ns liiniiliniileiriis biiliiiiiiiins alnca-
ram, apesar dn máo tempo, o pnr-

(('uniIiiiiii un Li.» paginai

Os mais lindos flagrantes do DIÁRIO
DA NOITE na praia de Copacabana
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Churchill declarou hoje:

0 FUTURO DO
MUf DO DEPENDE
das relações en-
tre a «nsiâterra e
os tstaoos Unidos

I.UMillKS, I» (lt er) — O
primi-iro ministro Winston (àhur-
iliill, numa reunião da sociedade
"Tlle rilgrims", n ijiie cdiiiparccen
Indo " gabineie, ic/. ns seatiintcs
ilecln rações:

"-Nn» Iin iieiiliiiin e.vaggdru «lll
dizer (|iie o fui ni o du ímiiiiio ln-
leiro i; ns esperanças ilu deunuvol-
vinicnlo ile uma civilização fun-
dada nn eihica clirlsln, dependem
iíiis nel unes relações enlre o impe-
rin lirilnnnico mi o "(,'ommon-
««•lib" ile nações que elle repre-
sen in c ns listados Unidos."

A MISSÃO DE HALIFAX
laOMHlKS, 1) (H.) — O sculior

Winston l liiircbill, prlmelrt "?ii-
nistro briliinuico, compareceu hojo
ii uma reunião da associação "Xlie
ri.gciiih" (conhecida organizarão
londrina em prol da amizade an-
glo-amerienua). o Premier ij tez
iieompniiliar de todo o Uabiliete,
e pronunciou um discurso onde so
iucliiinm as seguintes declara-
rÒ(»s ;

" K' uma ciretimstuucla fcJicis-
slina, disse o 1'reuilei' referindo-se
ao presldenle Hooseveltl q«.i^ nes-
le instante dramático que vive o
inundo esteja a frente ila Kepu-
blica norte-aniericana uni esiadis-
ta illu-lrc, profuiitliuuente conhe-
cedor do -eu offlcio tl* governan-
le i« em cu.io coração arde a lia-
ma da resistência á uggressãd e
á oppressâo, e cujas synipaíhlns e
disposições naturaee o tomam
entn peno iln jutiça e da liberdade
e de lodns ns victlmas da tyran-
nin.

"lí'-iii« 
grato constatar qt:2

esse grande liomeni tenha suío
alvo de uma honra sem precedeu-
tes, ao receber pela terceim vez
o supremo mandato na demuera-
cia americana.

Quando Inesperadamente uma
(Continua nn «2.» pagina)

O verno esiíi nlii em todn a siu pleniluilc razeiido d.i-a praiaü n local
mnis pr.ienrnilii por qunnlns podem (enlnr fujir n cnnicnh,
OIARIO IM MHTK, i t.-ui feito non annoi ni!'.!'iii)ie=. ne=^ái
épiica, inicia ItoJc n publicação 'n? "mais lindos flagraules" colhi-
dns im imijcsl o-iii balneário cai foca, »«ini e--lím duaa! ciicanlndnras
senhorita» que, após " banho, iinniiuhani para a barraca, cm busrii
de i;i..poui,o. Será isso mesmo? K quem são ellas'.' Diga-nua o leitor,
per gentileza, pele nosso telephone 43-7-11)3, das 8 ás 11 horas.

r>| VÇMTR! T

d«? orgònismo com\ '{raííS
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DIARIO 0 A NOITE
í) 1-941

REPAROS E
8UG6EST0ES

JgitoveSrdo

DIÁRIO DA «Olit
AS FAVELLAS HA LAGOA --

-* Com vlfll» "n '"«.ji"- Chefi
•ít. Polict» e ci" Prefcitto Municipal»
escrevem-uo» vários leHorc*i

"O lindo bnlcrn residencial i|lccr
.".tirpill eom O _n"cnm**nln cln Lajcin
Hudrtço it Freitas, em mie ,1 l*re-
íeltu**» Inverteu milhares» d' rem*
tai ttt réis '«tá "eiidn, desifracjailn
mente, Invndldn nela» "/nvellas'' "ii
»e,|nni uma mo.lnlltl.ielí cir "mu-
cambes cariocas"» l"ln pre.iHctn.
ris "a rtis Carvalho A*eve<ln, "'iu
entanto espere a vnlnriif.açSo d'»"
»»eu« terrenos cir nicirr». resolveu,
pcir ambic;So ile liier»" li|imeiM»to«
sluíra' "• »ll(i(llcln« lerrimua uai*., a
insialUcAo d» "faviicc»'' V. n :ins
mens»*S, ennx-iile ell". "" cnnslnic*
çâo de encnn tlr manilelrn . listas de
kerozene, n.ci nndii vão ninrar mn,
landros • He«occui>ail"s, »« 'limes
\!n fl' rm***. evi'lin"ni ns nillllle*
rt* n« mór ,ln" v'7.e«, nnlilinni »

• ida |»v»"iin rniiim, KnHiiiniito a"
eara.mein.l» mcuiie.jnm. cn iiinliin-
írop dormem pura. n iirilt* ,|P 22 as
Sei horas 'Ia iiiiinliã, .*• 'ntre
«¦Rt nn* bal 11'in"'. ns euleiu e n"
teco-ié'"' ¦**'• '< .''«pilado A nue "*
mornrioie" não imicIciii IMai- ••
*c,ntnn. embora haja. 'm plen» s'•
»f«r iinin Ir' mii"i.'li'al rogulsiicl..
e «ilendn rilcmnin'»!'» com "s-
festa- nalnllnn. e. nfiiri», ecim ¦
ftrrrii.timcçã» •*»* de Momo. nc
"batunues" »ãn frei.pente" e en-
«Hirflfofrior*1», rtnihlíi n Ímí'rf,tfc-ii« <•*'
q.j« a helln halri" residencial s*
vl.j rtf repenl' transformado numa
•mhfita nfricann,

o niA-Rio im Mini'; bem fu-
tílz prestar nci carioca inai*» ea»»
aet-rlrn, Isto é. ci rie itriiinnver unia
«roje conjunta '•» pnllcin ,1»
Prefeitura nam 1'lr cnlirn la'"
!"f*or_vrnÍp?!' e*."
pOM A CENTRAI, i>(> BRASIL

¦ *-' pn.^lcací,'t-',* **" t,'M*n At. A.'}" rln Remai 'I" Porto Nnvn. rrela*
«irm rer nes"c intermedies ..llm d"
lerarmci* ao conhecimento dn II*
!(!•£.- rtlrectnr da .."•sn ps-i". ii.a•
vir. fftírcii tiiiP »? í'nrro* «'•? Pr'*»
melre. ele*"-' cpie Irafeisani nc-te
wimal sào desprovidos **•* »!'"»"•
lho? sanitários, iinmtçiiilcis em ri«
r.ccnrdn com o rMíllIamonlO t* "**
preceitos d" "niHle Pllbllen.

pOM '• IMI.!'" Tni! •»" I.LOVI)
^' _«,. Escrevem-nos: Os diária*
tas dn lilnyd Brasileiro, em urrai,
sempre recebem «mis sitliirlns '|'-*''
•¦ pago por qitlnzemt com gnimle
atraso, mas desla ve/. iiltrnpnssníi
dos liml/ea. l*'ol iinnitnrlnilo, num
icrnal. de cpie o pueniiienln seria

r.o dia US d" dezembro. H !|lllllít'*
na que terminou l»"s (IcsIp me/, n*-
pcib>-.»s npeniriciv nsperiiriim;

Pássárnitl n Natal "em um ui
cke! n" boi-o com cllnhciro ganho,
ma» com ii ciiu.a 'le Deus, pnsioli*
sr roeiulci nm píio clnro. com a fa-
mü1;'. •-. peru"'!-, pc In ilin tl» rin
corrente, " nova dcslllits-no Nem
c!e navnmcni" >'• roRlIoti.

Dinristí^ *»pih iti-pIkm **(Mie *'*
Lírios; \i'ma/etn ll do <"••»"¦ ri"
1'nrto, l nr i*. e (.1'i'i.'»n (lc Tran-
sim- " ' iiru '* l-Aicaii ¦cie. *) p»-
ipc ultlmO. .1 '1'ir.ll'iros

Homens com IO e 12 «nno* d»*
snrvícos, os mal», siicriflrndov Ira*
biilhnllrio horas evlrnorrilunrla*.
itm ser renilllieriidns. e «r- não Hv
trnbnlho não =e unnba üm cnnfe-
*^nte (lliirlstn cunha por dia
¦MSI00, ria-- ' Iioi.-.s ás tl l,*s bo
ras e qu/ircilln e cinco minutos, n
se o trnblllho por foi' a das "ir-
ctirnstancla' lem ipir cont limar
até .ás 0 horas rin mrde, esle mp»*
mo conferenle nã'» percebe mal*-
nada., e se ha nccessliliidc cie ira-
balhar ' nnl'e é obrlcncln a Iniba-
Ihar pelo mr»»nici preço cio salário
do dln 2-11)1100 o lemiiin ria |)l-
rectoria I n«le:

^prvír no IJoyd {* «orvir í pn»
tria.

EjíKIUHilld K"*n iiM»t'ip-v*j rtp fo*
me. rnm »i fninllin na miséria.

Mande nm emlssnrlo para crrtt-
ficar-se ria rornciilailc i|o« fartos,
qns evifte c|.-nlro »lo l.lo.vd lira-
sileirc''.

t n e n r n t*.

POISAS QUE EXFIOIWI Xl( THK-
ROY — E'-i'rovp.-itos, a pro-

ncv.ito ,n noprrci lellof. sr. A,. VI-
ei r.i:

"!)!'..• «nlsaa nue estvncniil o eti>
cantainento e o embnlle/.amento
de !. Iclhcro.

lc) * os tropeiro* peln» rna» da
cidade.

2 1 i t, açougue dn nm ria Tom.
cclçân próximo á redncçâo 'lu
"Dlarlo da .Manhã".

DIARIO OA NOITE
PEOPRIEIlAnE n.A 8. A.

DIARIO DA NOITE
prREOTOR:

Anstreí'slln rie Athayd»

GEREfiTEi
Argemlro S. Bulcão

TEliEPHONES — Gerencia'.
43-7071 »> 48*787H| Seeret**
rta: 43-701.1 e 43-7SH6; K+
dacçãn : 43-701.8; Reporta**
gem. de Policia! 4H.74I.__,
43-7332 • 43-7S87; Pnbll-

cidade: 43-7204.

REDAt^AOi At. Rio Bran-
co, 12B-1* andar; OEFH.I-
VAS: Rua Rodrigo Silva, 12)
GERENCIA: Ar. Rio Bran*

co, 120-181
NTTMT3RO AVULSO 800
réis em todo o Brasil

MUDANÇA
NAVAL NORTE

DflESTRATEGÍfl
BADEK POWELL

A inorlp cIp Rarien PowpII é mais rio c|tie uma noticia. Toma o

aspecto de Illll Brande acontecimento.
Ha irlnia p rinls annos, elle reuniu enl Dorset, na Inglaterra,

numa floresla. rinze rapazes, para ensinar-lhes n amor ria natureza-
na pratica ria viria simples em contado eom a terra e m arvore».

Surgiu riessa reunlAo simples e sauriavPl n maior movimento
iPign rio mundo. HoJp milhcVs dp (llaclpitloa rie Rarten 1'owell 1.1I11

c-am-sp no espirito rie honra viril, patriotismo e efficiencia. ciue é o

fundamento precipuo ria sua doutrina.
* *

Kftra pIIp um erande soldado, Depois rie servir A (írâ-RretanlM
em varias Riirrras coloniaes, demittill-íe rio ülxarclto para ampliai
li" tempo p no espac,'o :, sua larefn conatrtictiva.

Começou eni»o o apoatolario rio escotismo, c|iip sp propagou pr-
los continentes e hoje congfega em torios os palz.p* civilizados tantos

jovpns. para o «prnnriizario das vlrttirips que engrandecem a alma <¦

revigoram o corpo,
* *

O eacntlsmo é um corliRo rie honra. A criança desenvolva as
hóas lenrienciHS rio coração. Torna-se aervic-al. amável, devotaria aO

trabalho e Inriifferenlp ao sacrificio em proveito cie outr<*m. E' uma
pseola cip invejáveis ensinamentos, ine operam a rpforma rios mo
cos. imiinlzando-os contra as contaminações ria iminoralldade rios
nossos I pm pos.

Hf loclot os recanlos ria terra lancam-se bênçãos sobrp n corpo

rtrssp ancião reneravel. qus vae baixar a sepultura nos sertões lon-

rinquo5 rio K^nls .

AUSTREGESHcO DE ATí-UVOlí

Quer sócio e dinheiro
para explorar

o vispora, num Estacio!

Proposta estranha ?!* um desconhecido —
Esperteza, ao nue parece

O amiiinejo, publlciidn num malu*
ilnr». é estranho. Princlpalmenií.
nesia ho'n em qu" *•* defendi e
ecunumiit popular *-. *e promovem
eo>iiP''nhr'L conlra a jogatina que
s-isçc directamente n nlgibelra do
povo,

A publicnçào di,: "P'-^orc qut
P"?.sue possibilirtartc' dp obter a
concessão exclusiva Para '¦* expio-
ração rie um viapora n:» capitaj t\?
uni Elstad", procura iirgcntc fiitfe-
ie.s!.-ido rom capital Para expl"t'al-o»
Oarlas *¦¦>,„ detalhes do Interessa-
Ho c propostas n;"'n 64.42S",

possUF, P0S.SIBI1.IDADES,.
pr,|H ulmpl^s leilura da publica-

cá.o, fica se sahe»d" nue um cava-
lheli-o — He identidads Ignorada, ê
claro -- po^ue prestigio ** posr-.lbl-
li,l?»1e.»: hasliinte ef\*r. obter a cnn-
eessán nara r.ommerciai' i'nnl "m
*rr,. prohlhldo o vl5pnr?.

fgepuindn, ei annunclanl* declara

que oh'.-'' i<iiirilfi concps-ni' em
um P.stndo. iNilu di, >iunl li P|U'a
perguntai'-se nue Bslatlo s»?ra ,'%t».
nrde se consente a pratica ri''
vlspora?

IPIRA CHA.VTAr.r,?
Entretiianto, Parece que >.* trata

dr- um casu ric chantage. E de pre-
sumir-se une u aniiunciaute apenas
quer encontrar uma 1'er.soa nue
lhe Pcinlia bons dinheiro.*, na! màoír,
E. assim, necm» aao- incauto." eom
n exploração rendosa, eerlamcnte,
de um jos". affirmando uue eonse-
guirá concossãe exclu.slvii nai.i tndo

E"ladn. o que. -"tr, duvida, »m-
ni-p.-la nm credito fora de oommum
,-í propoüla.

Finalizando, n proponente Pede
urne.ncla a quem se interessai nele
nepocio. Serhi melboi. eiitretan'-ti
que as autoridades descobrissem n
sei»- paradeH'0 « com urgência o
r1**-),ip-',;irw«S*.

Nápoles, Palermo e a.s bases navaes...

ADMINISTRAÇÃO E 1
PUBIcIGIDADEi 1

ár. Rio Branco, 130131
Preço das aiglgnaturat

OCAS EDIÇÕES
Anno  120H
Semestre.. ,, ,, ,. 85*
Trimestre  *0I|

UMA EDIÇAOi
Anno  7BS
Ssmeüitre  401
Trimestre  2H%

ICn.elnsa.i dn 12' VH.l
(.. cie Hamburgo, ma», desde «nlao.
a» má« candlções ntmospIlericBí
obrigaram os nviõ*s a permanecei'
etn suas bases, «alvo para 

"rnids".

p lu/, dn riin e an «repiiscillo, cnn-
tf» n |Mll'lo (le Hrest. n» W)na "II*
cupada da Krnnra. bem comn con-
trn a cc.-iic piirnpéa. onde o inl-
mign prepara aa suas bases para
s invasão da« Ilhas BrltniilliCH».

A GrA-Hretanha nân tem «ot-
frldn, pel» lerrelr» noite consectitl*
vn, Incursões da Icliftivaffc. a t*n*
tatlva ahnrtadn, d» clmnln.ro, d'
repetir n» urnndes InccnriJo" d'
Lcuidres, nccncrldns na semana
pnssfida.

rcitiin no» dois dias anteriores,
ns más condições do l«mpr» no cnn.
tineM.» Impediram que oa avlôr»
na-d-im leva)it«s«fni Tftn, 'mbnra
nmnernsos ataques tenham «Ido
'¦eallzados á Inr. dn dia, por aviões
hnlgdoí, Annuncin-se, aliás, ne»ta
capital que os caças britannlcoa
coiuegultam interceptar «et» ata-
quei dess«« nrifie. liolado», dois
deiles com pleno sueceasn.

MAIS DE 2.000 RAIOS CON-
TRA A ITÁLIA

I.OM1RES, I» (Reuter) — üm
nffioisl do Eslado Mslnr ds RAF
no Oriente Médio, declarou que.
depois da entrada riu Itália na
guerra, a RAF já realizou mais rin
mil ralds contra o novo Inimigo.

DO BALTICO A< ITÁLIA
l/ONPRF.S 1) (U. P.) — Ap.is

uma trégua de quatro dlaa, a avl-
açáo hritannlra reiniciou hontem
'eus ataques contra n ei*.<>, em
uma ampla Incursão desde o Ral-
llco «lí a llalln, bombardeando
H ilhelmshss »n, Kmden, Wspoles e
Palermo.

Círculos nfficlaeg Indicam que
foram causados consideráveis da-
mnns aos estaleiros r)e Wllhelms-
baven snbre n' quaes caíram
bombas explosivas * Incendiadas.

Nn seclor porttmrin de Emden
'rrompernm mais it. vinte Incen-
rilos.

Foi atacada tambem a Ilha de
Horíciim, onde Irromperam Incen-
riios »m dois quartéis.

Df. Jorge de Moraes (irey
«.'IRimnÍAO — Cirurgia íeral
e rias nrlnarlaa. Ar. Rio Hran-
co, 12fl 10" — Tel. 4-í-MtMI'

Ci* NDORIKHA
é a marca do* nnicoi tm-
tirlfít hriidilriro», «le tlgm*
liin» eonMimidot Ho tm*
trangeiri». Imm> èh t»4»
im «lin padrão, da fH»
lidade desce prodtiet»,
fabricado prla Cia. Am»

rira Fabril

L
Jl marca qm» m Imp9«

Bo IBfllpiinK^tffV

Duas frotas independentes c podero- fYllllIcnC ÍIC itíSÜíüinC Hfi
sissimas para o Atlântico e o Pacifico tAJJUIàUO \iò IlalIdliUd UC

O plano de construcçoes dará mais 300
navios á frota de guerra dos I.E. UU.

Arthur dc GREVE
rí.Tri.csixo ,\o rra.su, para os "díartos ashociados"

Gubba pelos pbyssinios
WASHINGTON'. 9. dl. V.) - Uma

srmadn destinada " uma scc;ã'» si-
milltanea nns d"!* ncrnrios s elevada
s força i-i-iri precírientes H» üir.i.Olin
homens, ».sii fa H a ri rs » «lcançai um

Vac ausentar-sc do Rio
o ministro da Justiça

o SR. XKGRAO DK LcI.M.I Si R.
ST1TUIRA' O SR. PRANCISCO
CAMPOS NA PASTA — ISSüMI-
RA' .SEI' CARRO XO PRÓXIMO

MP7, o "ivo CHEPE DO r.A-
BI XETE

n ministro Francisco Campos
seguirá, na próxima semana, para
Mina", onde» repousará na 'tia ?*-
ztrida Indostào, no município Ae.
T)'.\-t" t\* iniliiyá. sejculndp, apó.«.
nara Araxá. ond" pa*s.ii'» iimb cs-
lacâo,

Dnrant' mi» ausência, n'i' "*''*
nr n m mc_. assumirá n exerci cin
interino dn pas|p da Justlçja, » na-
nhor Nrívào i\e Lima, ch«le d»»
çiabitiste, nue. _|i_< n i'Pi*i'-ssn cio
titular eftfftllvo, d'if*vá p!'.'parar-,
Bt paia seguir pnra Caracas, afim
ds as*umir n sen posto d*1 ^mhai-
xador dn llra.il na Venezuela. i

Quanln 
'ac. 

nnvn ohefr dc* jabi-i
l.ete. sr. Vasco l.titàp da Cunha,
tomos Informados n" MinIMerin da
¦ms.iica nue **r* assumirá seu caien
ros ultimos dias dn m^z rte (evs-
rciro, • nâ" nn dis |3, confnrm*!
f"i noticiado, N'e.ssn occasião. o sr-
nhor Francisco Campos deverá i''-
assumir " *¦<*" hHn carjn. "mpns-
saude». "iitr.,.. ,, sou nnvn auxiliar.

Todos os nppiURlbos regi'c««a
iam a "nas bases.

CONTRA OS ESTALEIROS DE
WILHESHAVEN

I.O.MTsKs, II (Rdll'1) — O Ml-
nisteri" .i« Ar annuncia nii» a R.
A. F. atacou ns f*sta!*irn« dc Wl-
Iheaharen, provocando ntandfs tx-

plosô'e « incêndio», íugundn \iMr
ser Tcrlflrado p'los observadore»
hrltannlms.

TAMBEM ATACADO 0 AERO-
DROMO CIVIL

I.OXDRES, 0 (Renter) — O a*-
rnrlromo ircrmanlcn, situado na
Ilha H» Rnrkitm, anrfren rlgornan
bombardeio por pari» rte unidades
da RAF, flcanrt" cot i mias instai*
laçftes Inteiramente avariadas pe-
In fo»n.

ATAQUE A NÁPOLES
ZURICH, 0 (Renter) — O ai-

to commando italiano annuncia
qn« a RVF bombardeou Xapolei
na noite de hontem. Foi ".Mnjrldn
um navlo-hoipital pelo fogo bri-
tannlco, declara o commnnlcado,
accrfscentandn qm» n maioria das
bombas caiu sobre o mar. Na cl*
d"d«, entretanto, houve cinco mor-
Ins ** 30 feridos.

ATTINGIDOS IS EDIFÍCIOS
NÁPOLES

ROMA. I) (i_. P.) — Varias aa-
qiHidrilhas d' aviões britannico"
ile bombardeio Inm.rnram, _ i)«ii<*.
uma chuva d» bombas sobre Pa-
lernin • Xapolcs, iittingintln ciiilu-
7,e edifícios nesta ultime clcliirte.

Circnloa officiaes declaram que
s maioria dns bombas lnn.-i.das »t*-
bre ,Xap«les caiu nn m,ir. Mnrl'"*
ram cinco pessoas * ttll ficernm f-
ridas. Em Palermo não houve vi-
cHmas nem damnns.

TAMBEM NA LIBYA
ROMA, P (t\ p.) _ Informa-

s» que a aviação hrltannic;, bom*
bardenu Renghani e Tripoli, hr I.t-
bia.

As autoridades declararam nuesn foram cansados damnos mate-
Haes d» pouca importância, e que,em Tripoli, morreram tre» pt**-
SO.ss,

BOMBARDEADOS 100 AVIÕES
NO AERODROMO DE BENINA

CAIRO, n (R.) __ A '.RA!r..
bombardeou severamente, um
aiMõea italianos qne estaram pw>-sadcis nci .'.erndromn de Benlna, a
leste da 14bya.

h fri)f]3s .^aniesas invadi-
ram a Indo-.W-ia franonza!

SHANGHAI, fl. 1'ilenlcr). — .-eRun-
d" informações cnlhlda-s sm fontes
neutras dignas d* credito a* Impas
siameziis ftslftci avançando em dire- I
cçâc» Ha .'idiidc cl' Anükor. iintign ca I
pitai e\» Cambodge, • "Merca'' d0"
turistas de" inda' a« partas dn mun- !
dn. As iropns d" Siâ" já peneiraram,
seRimrin se hí/. na Indo-China fran- i
rP/a numa extensão dr vinte milha*.

Espancado a páo na
fazenda Boa Espe-

rança
Nn Fazendo Roa Esperança, em

Campe* Grande, esta madrugada, fm
vioüma d» aggresslo a páo, sof-
frendn [raclura de costellat, n la-
vrad"r -loantum Oliveira Costa, de
•t" annos de idade, portuguez, casa.
rto, ali residente.

.Inaquim foi medic^dn n" Posto
ds Assistência d" Campe Csrand> *
internado no Hospital Carlos Cha-
gas.

Preso quando roubava
os canos de um cinema

O fUcal d' vigilância Jullo Ta-
gliassachl e ,,. guardas ns. 328, '171
e 624 prencefram honlem .cere» das
28 horas, o larapio Hüderandc
Duarte, p.ii-rio, solteiro, de 117 j.nno«
de idade e morador á rua Paulo
Vianna n. 128, quando o m«smo
roubava os '^annoj Installados êm
dependências do cinema da rua dos
Dlamsntrs n. 22, em f^cha Mom-n.
da.

O larapio fnl trancafiado nn xt-
drez d« delegacia dn 21" districlo
pnli''ial.

"Punguistas" 
presos

cm Nictheroy
Investigadores da policia de. Ni-

ctrcroy, honlem, à nnite- prenderam
na rua Rarão do Amazonas os "pnn- |
guistas" Francisco Bronisio, vulgn
"Chico Otn", branco, de 42 annos.
canado, morador á Avenida Miran-
delia. 213, em Nilopolls, t* Armandn
Mnrtinex. de nacionalidade chilena,
cnm 4»'l r.uno.s, residente á run Ba-
rão Hp f.ol.egipr. .'12. nesla capital.

Ambns ns meliantes, qpp são bas-
tante conhecidos Ha» alitoritlade.S
fluminenses, foram removidos pura
a Rasa dc Detenção.

Quasi morto o investi-
slador de policia

O Investigador de policia Ra-
phae! Macedo .residente á rua dn
Senado, n" 2S. íi tarde, discutiu

| com a amante maris (>.sla. quando' o irmão desta, .Vc!r»nn Cnsta. açor-
dando, si-acnu-^e c,..tn o policial.
Houve lula feroz, l»"-mdn o policial
mortalmente fsrldn.

tMsnn e Maria foram presos, sen-
ido o investigador recolhido ao, H.
1 Prompto s°c».i**m-

No "front" ria Albânia:

EL-BASAN
BOMBARDEADA COM

VIOLÊNCIA
PELOS AVIÕES
BRITANNICOS

Athenas annuncia exitos sm
diversos sectores da luta —¦

Mais 300 prisioneiros
italianos

ATHEXAS II (A. N ) — O al*
tn cmnmnndo grego informa que
(oram feitos mal» .100 prlsionei-
ro» cm alguns combnlcs locac»
lavornvels As tropas licllcnlcas.

BOMBARDEIOS DA R. A F.
ATHKNAS, B (A. N ) — A avl-

nçàn britannica desfechou violen-
to ataque ctmtra Kl-llman, can-
sando 'Arlos Incêndios Todos os
npparalhos Inglezes regressaram

EM AOÇAO A AVIAÇÃO
ITALIANA

ATHENAS, H (A. X.) — I» "-'
tiniu comiiiunlcnclo official infor-
ma que SnloiiicM -'ol bombardea*
da pelos «vioes italianos. Os da-
mno*' caiisii-lu», porém, nào tive*
ram grande importância

0$ ITALIANOS EMPREGAM
NOVOS 0ANHÕES DE LON-

GO ALCANCE
ATHKNAS. » (U. P.) — Cm

porta-voz. offlciiil declarou que
iim contingente italiano foi di/.i-
mado qiinntlo tentava levar a ef-
feito nm contra-ataque á» poilçôeí
gregas avançadas nn serlor de
Pogtadec. As for^iia grcs.ia, enca-
bicadas por iinldutlcs de artilha-
ria, se mantêm na offcnsivn, bom-
Ijiudcantlo com efficiencia as lt'«'-

pus Itnllnniis cm recuo no sector
tia costa.

Outros dc.achos Informam que
os gregos avançam tlu 1'ogradee.
nas provimldndes da friuttelra cnm
a Viigoslavia. em direcção ii cos*
ta «em encontrar mnior resisten-
cia.

Segundo círculos autorizados, os
italianos esiào empregando, no se-
ctor de 1'onradec, novo» canhões
iie longo alcance, capuzes de dia-
parar a 2õ kilometros de dlslan-
ela. Essas peças foram montadas
sobre ragões ferroviários para au-
gmentnr sna mobilidade,

''apiiln desenvolvimento ^nb o Impul-
«n dn programma d" construccjc.es
navaes de ,'i hllliões de dollares, O
secrelario (|j Marinha, coronel Frank
Kno.v. an annunclar a creação dp
(res frolae separada", do Atlântico.
itn Paeificn e asiática, deu a noilcla
de que os Estados Unidos eslarân
rm breve preparados para 'mpre.
henrier oppi-açcSc^ dr importância si-
multanea lantn nn Pacifi'-n r.»r»ici no
Atlantlro. A existcncla de uma só
frotn durante |onpn lempn foi um
d"' entraves da estr»i|i=i;ia naval d"s
Estadosi 1'nidoe. qne lnrnnu vulnera*
vela ns planns df defesa dn Canal de
Panamá,

Esta estratégia n'vai tem sidn ba-
^eada na crença H" que uma única
irnla fnrle, cnnstruida ao redor dp
I.i encc.nrac.cdos. é a única pndrrosa

e assim '«rá emquanlo permanecer junificada p superior a qualquer nu- |
tra frn.la une posía f.t pe*U em !
seção conlra »lla. Ao mp-smn l^m-
po se .-nnoaheii a po= .IbUidade dp
eme pudessr surgir uma compefncla
I. f"-otas po Atlanlico, pelo qn" »e

dedicop ••pselal attenção ao ("anal
do Panamá.

Com o novo prncramma d« 'nns-
trucções navaes, mie dará á Armada
mais d» .11(1 navk»? t\» rnmbals para
1!)-15. «nfi'e elles !•} encouracader- o
command" "slá em condições d" ai-
terar por cnmp|.|o a an''ca »elrate.
pia. P»1K primeira vez. * pn.siirl o
estabelecimento He uma frn|a effe-
ctiva do Allanlicn --cm pric-a» a frnta
Ho pa^irim Hs sna forca d" primeira
Unha. Ile mndo, poi«. nu». He acnr-
do cnm a maioria dns pet-pr». pa-
vaee c|o--i;i canital, o onmmunlcado-|n coronel Knn.v f* principalmente
íIgnificatlvn ao manifestar que o?
Rstados t'niH°s pndcrÃo afora cnme.
ça»- a depender de frotas HtsHnctas
para a realização e\e operações sepa-
radas.

FABRICA BANGU
TECIDOS PERFEITOS

/.
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A oeste th Lago de
Tana, no Nilo Azul,
em retirada os exer-
oitos de Mussojini

KHART0UM, 9 (Reuter) —
Os abyssitiios, que desde o
inicio da guerra esperavam
tuna opportunidade para ata«
car os italianos, registraram
agora o seu primeiro exito.
Apoiados pela R. A. F., re-
pelliram os fascistas do pos-
to de Gubba, no ÍSLilo Azul, ao
oeste do Lago de Tana e pro-
curam agora cercar as tro»
pa? em retirada,

A GUERRA
SEÚUHBO OS COMMU'
FICADOS OFFICIAES

ROMA, 3, dl. P.) — O Estado-
Maior Italiano cmlUIu o communl*
.-ado He guerra n. 21(i, cn.jo texto é
o seguinte

GIHENAICA - N'a frente ferre.-
tr». não oceorreu nada disn" de

0 REICH COI 9 ã SENTIR
A FALTA DE CARVÃO
As autoridades germânicas appellam para
as donas de casa — Economia em tudo ê a
recommendação que se cyve na Allemanha

LON UU ES. 9. (Reuter). — Infor-
marõr- cc.lhichi. pelo Ministério da
•Guei'1'n Econômica permittem affir-
mr" i|tie existe enorme escassez dc
eirvão nn zona d" Ruhr. Um calculo
nppro.tlmado eslima esla redncçâo
em mais ,]» -10 cj,.

Nn eonjunln. porém, s prodticçíto
He carvão na Allemanha parece estar
spndn mantida e pncle ser cnnsiHe-
rada »r.m." adequada n-in obstanle a
deflclftncia apresentada pela produ-ncào d" lluhr. Esla escassez d<r car-
vão na Allemanha parece evidenciar
nue é derivada do fracasso da dis-
tribuIçAn de supprlment.osr naquelle
paiz. As bombas britannicas, qu*
lí.o abundantemente têm sido .joga-
das sobre os territórios inimigo;
mormente sobre ferrovias, contribui-
ram. sem duvida, para difflctillar as
remessas nnrturnas.

A rcducçâo da5 horas de trabalho
em conceqnencia do "hlack-olit" con.

tnençân especial. Nossai fosTa^cSee
de caca t de bombardeio atscií-tm
honlem varies grunos á, rej,ieuloeinimigos, destruindo numerojoe a«.
tomoveis blindados. Os ataques ae-rens realizados, peln Inimigo contra.
üenghasl * Tripoli causaram apenaídamnos ligeiros.

Em Tripojj houve tres mortos
FRENTE GREGA - Registraram-

se operações de patrulhas de cara-eter local. Ngjaerosâs esqu=dri'h'í
de bombardeia italianas bombardea-ram com exito concentrações na for-cas e edifício? militares inimigos. Os
aviões de bombardeio em mergulho
atacaram alsuma* bateria? « pontes.Nossas esquadrilhas de raça metra-lharam f--r ¦ inimigas. Salonica fo!bombardeada -nm esideni». exito. Emdiversos combates asi-sns, nossosaviões derrubaram em ehammascinco ap-»irelhop de caca inimigos

ÁFRICA ORIENTAI, _ N„da nr-cor-
reu digno de menção. 0 Inimigo ata-cou alguma? He nossas posições na
Erylhréa e na Somália sr-m causar
damnos ['m apparelho inimigo foi

I abatido. Na noite de g para 3 do
tribnlram igualmente para - desor- ci>.rr-itle variai esquadrilhas Inlmi-
ganizaçâo do trafego existindo além l?*6 atacaram Kapnle.- * Palermo.
disso, na Allemanha, extrema escas- i Em Nápoles, arrojaram numerosas
sez de vagões de estrada de ferro. ' bombas, mas a maioria dcüas caiar>c allcm-ios fornecem presente- I no mar, Nn porto, foj atttiijldn um
mente á Itália um milh-s.» de tone- navio-hosiiHal e n.i cidade âpprojrt-
larla- dc cnrvSo mensaes e. ate se- I madamente lá edifícios, figurando
lembro do annn passado, tudo indl- | entre elles, uma igreja. Houvs cinco
cavr. qu« esse paiz se achava multo mortos e approximads-mente 30 feri-
hem suppridn, O Ministério da Guer. dos, Km Palermo não houve nem
ra Econômica lem r;iZrie. para af- damnos nem victimas,
firmar que de então a cs.-la par'- i m d°s nossos torpédeiros, sob o
as remessas He carvâ.n dn Rejch pa.c ! cummando 'lo tenente Nicolo Nica-
a Itaüa caíram muilo. i sjnj. afundou um subamrino Inlmi-

As exportações de carvão da no.
Allemanha para outros palj.es ^e-
cresceu de 10 a 15 % e na própria
Allemanha o problema dn carvãn
parece bem agudo.

-Ainda ha pouco fls autoridades
egrmanlcas tiveram que appellar na-
germânicas tiveram que appellar pa.
induzll-as a |inupar o consumo de
carvSn.

0 futuro do mundo depende das... ,

postos
Pedida a isenção dc in;-

directos para a
cidade de Juiz de Fora
COMO FALOU NA A. COJMER-

CIAL, O SR. GENARO VIDAL
LEITE RIBEIRO

Na ses-aàn «emanai da Aesocla-
çâo Commercial do Rln de .lanei-
ro, il ni tios membros da direcloria
na' mesma, o dr. Onarn Vidal Mi-
te Ribeiro oecupou-se da nii nação
que vêm atravessando n enmmcr-
cio e a população de. Juiz de Fó-
ra, fazendo um appello para que
ns mesmos fiquem isentos dr,s"im-
postos directos", em fac» dn? pre-
juízos de dezenas de milhares de
oolltos que acabam de soffrer com
a tremenda Inniidacjàn que assolou
p "Manchester mineira". Alfirmou
serem ainda necessárias medida''
irrigentlsslmas de amparo a cenle-
nas de famílias que tudn perd*-
ram, necessitando Igualmente a cl-
dade ik» snllicinnar muitos prohl"-
mas que agora mais se aggravaram
como, p*i' exemplo, a reetlficaçâo
d" rio P.irahybuna e a construcção
do mais qne Importante e já cem
vezes adin%" ramal de Lima Duar-
te a Rom Jardim,

A respeito da situação em que
ficou jrrand» parle Ha população
pobre daquella cidade operaria, o
dr. Genaro Vldal asseverou que o
problema da.s crianças huoiHiUs
que ficaram no deBampar» —per-
s.onagcn.s |â de um romance de
Emll Farhat. um Joven escriptor
daqttella cldadp — cresceu de lal
ordem ou» tambem pede uma ao-
luei*. urgsnis, ti-*' n »i!n » o pe,-
triolismo das autoridades cnnslitul-
dos Hio retardwâo por certo,

.Conclusão ila 1.» pagina)
!ü"itc repentina nos roubou Lord
Lothlan, cnvantlo-se um hiato en-
tre nóa, considerámos nosso tlerr.>r
preencher liiiinediatitiiienm esss
racuo, escolhendo para substituta
o mellior homem de que pudesse-
mos dispor, _rein encarar quaes-
quer outras considerações.

Encontrámos em Lord Hali'n.*_
o homem Illustre e Importante,
cuja amizade, é uma bonrii des-
frittar, .Multas ve/.c.s ilivergi delle,
através cios vinlc iiiiiicim cl,i nosso
conhcclmeiiio; mns sempre o res-
peitei e ns suns nceôe.% porque a
coragem e a fiilelliliuli! sn<» a s-
sencia ila sua natureza; e, ou sol-
dndo servindo no spu regimento,
on governador guiando quatro-
centos milhões dc almas na índia.
I.ord Halifax nunca se desfiou do
caminho do dever.

(.omo Iodos ns membros do
actual governo nacional, Lord Hn-
li-iix quer que prn.sfgnit.ns a guci*-
ra contra a tyrnnnii. nazista, custe
«i que custnr, nlé que os seu» lll"
limos vestigios sejam destruídos.
Mandámol-o aos Estados Unidos
eomo verdadeiro representante dos
nossos conselhos e sabedor d ito-
dns os nossos segredos. Lord Ha-
Ufa.v ninda assiste a Iodas as nos*
sus reuniões, e deverá voltur aqui
para ser consultado em Iodas aa
uecnsiões necessárias durante o
verão proximo; e epen. que lhe
seja possível preenchr amplamen-
le aqui as funeções e rcspoiisabi*
lidades de minislro da Cnrte.

E é nossa fervente asperança
que o nosso embaixador possa
frinmphar ntsma missão tin !»•
portanto cciiun a nenhum outro
subdlto Inglez Jar^als foi toníia-

da, em memória dos ni.tij velhos
•le todos nós."

"ATE" A' DESTRUIÇÃO DO
ULTIMO REDUCTO NAZISTA"

LO.NDRES, 9 (U. P.) ~ Falau-
do em um almoço ds despedidu
em homenagem a Lord Halllaz,
por motivo de sua partida para
Washington, o primeiro ministro,
sr. Winston Churchill, declarou
nao ser um oxnggero nfflrmar
que "o futuro dn mundo Intoiro e
da civillznçno linscndn uns princl*
pios christnos dependi, das rela»
ções entre o Impei io br'tniinicu c
os Estados Unidos".

O sr. Churchill elogiou n adra-
çno de Lord Halifax, declarando;

"Enviamos nos E.statlos L/tidos
uniu pessoa que esteve cm nosso
mcMc e cnnh»ce todos "s nossos
egi cdov. Como todos os membros
dn gverno, Lord Halifax se com»
frtiinetteu * prosegulr esta g'..r-
r.i conlra a t.vrannia nazis ln a
lodo n nis(o. ale destruir n uitl-
mo vestígio da mrsmn."

O prlineirn ministro rcvelnti que
I.ord Halifax continua *\ .i• -i.stli*
a iodas as reuniões dn Gabinete
ile Guerra, .; que fa?á a!« iiua par-
tida.

Accresceutnn que, embora tmi
•tia permniumçia nos Esladns Uii<-
dos nãn possi fazer par..» do li a-
bine tt dc Guerra, será Inton••ado
de tudo '|in Lio sc tratnr na», re-
tinlõt.s,

Disse, por fim t
"_¦•» Mie fór possiver *rre*í»i!'

n esta capital para effectciiié cnn*
sullas (ct*. qualquer momento rto
verftn. eomo espero, as-sumlrá In*
tias n** suas re.Lpons;iblU(latl-»s co-
mo mlnitro tia Coroa."

t'm submarino Italiano, comnian-
dado pelo tenente Franco Tosonl
PIttoni, afundou no Atlântico um
navio de 3.RSO toneladas, como tam.
bem um cruzador auxiliar inimi-
n.o."

CÕMMUNICADO ALLEMÃO
BüinLTM. 9 (U. P.l — O Estado

Maior emittiu um cõmmunicado rio
qual annuncia que pm avião allemão
de bombardeio atacou e eincendlou
um navio mercante britannico de
approslmadremcnle 10 mil tonela-
das. a 480 klibmetroí a tstelt da
bahia Donegal.

Anuun^iou tambem que morreram
quatre pessoas t ficaram quatorsí
outras feridas em cor.seqiiênini de
um ataque dós as iões britannico»,
qu* arrojaram 4 noite passadí boa?
bas explosivas e incendiadas «a»
uma zona r' i costa noroeste da Alie.
manha, " rindo em zonas urba*
nas".

Accrescenta o cõmmunicado qu*
em certo ponto foi damnlftcado U-
geiramente um estabelecimento tn-
dustrlal,

Apesar do m»i0 'empo, os as-lóf?
allemães de bombardeio levaram 9
cffeito hontem ataques lndlviduaf-J
contra a Grâ Bretanha, atacandl»
entre outros .-.h.iectis os uma ._».. '
de motoç-e.; próximo de Co'e.*-.:.-,v d*
uma altura de cem metros, e um
acampamento milhar, sii-aad*. ns
costa sul ingleza»

CÕMMUNICADO DE LONDRES
LONDRES, 9 (H.) — O Ministério

do Ai- annuncia:"Durante a noite passada aPpar»,
lhos ile bombardeio cla R. A. F.
atacaram ns estaleiros e as docas d<
WUhclmshaven onde jtrandes Incen.
di"s irromperam, utros ap!iarflho_.
bombardeoram com sucesso asba-
se? e estaleiros navaes de Emden
onde mais de vinte Incêndios foram
alçados.

Um aerodromo allemão situado
em Borhn foi tambem violentamente
atacado, tendo sido destruídos quar.
teis e Incendiadas installações. To-
dos os as-iões inglezes que fop.iar.im
paret nessas operac;,6es regressaram
ás suae bases,"

"REVISTA DO BRASIL" -
Atensario de culüira, a servi

! ^0 da iníelligencia.
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Lee Slmms, o incrível pianista, o
mais technico e (antasista da ac-
tualídade, chegou hontem ao Rio
Algumas palavras com o fatn oso compositor e interprete

LEE SIM MS, o genial pianista moderno, e. ILOMAY UAILEY, famosa cantora
LEE SIMMS é uma rias grandes

figuras rios meios artísticos dos
Estados Unidos e do Mundo. Sua
virtuosidade ao piano, sua leclini-
cn verdadeiramente espantosa e

DR. RABELLO FILHO
Pclle c s.vpbilis

I5-.V Alcindo (juiinabara, 7o ¦
Diariamente das I) ','-i ii: B :;

Tei. n-rm

sua capacidade de compor e inter-
pretar os arranjos da mais pura
musica moderna, deram-lhe um lo-
gar unlco entre todos os pianistas
(io momento,

Esse prodigioso artista chegou
hontem ao nio para cumprir um
conlracto com o Casino Atlântico
em cuja "boite" estreará amanhã,
em companhia do ILOMAY RAI
I.JiJV a cantora notável, creadora
de todas as suas canções.

Sua fama chegou até nós. Co-

ftmtmam»isamwn ,.i ttmmtammmmmmnmmmgmmmiiÊmmmimmmmmmfmmmm
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Os serviços nero-postacs (In
LATI encurta.), a.s distancia."

*
Quintas-feiras, ot6 ãs IS horas,
na Agencia a Av, Klo Branco
11. ioi, e nn Correio Geral. As

22 horas

[íijnÊtflEREE TBflnsconTinEfiTmi iTnunnÈ-%

liheciamos sua arte através de va-
rios discos.

A bordo do "Brasil" loinos en-
contrar LEE SIMMS entre grande
numero de artistas brasileiros,
jornalistas e representantes do Ca
sino Atlântico e conseguimos ai-
gumas palavras suas.

E' agradável chegar a um
bello paiz como este. Estou ansio-
so por travar conhecimento com
sua sociedade e artistas. Parei o
possivel para transmittir-lhes ini-
pressões da musica moderna como
a sentem os americanos e como a
interpretam.

E seu repertório?
Ali, absolutamente moderno,

coisas da nctualidade, com arte,
technica e sentimento, mas no
mundo em que vivemos, no o*th-
mo tumultuado dos nossos din-i.

Qual a noite da estréa?
Isso não depende só de m' n,

mas' creio que será sexta-feira
Meus cumprimentos â imprensa do
Brasil. Terei prazer em revôr o
amigo. Até breve. E LEE SIMMS,
sorridente e amável, desappareceu
deixando traços rie sua irradiante
sympathia,

Chegou avte>hontem da America do
Morte o sr. S. V. Manguál

Apontado para o
cargo um general
muito ligado á

-Allemanha
SOLHA, I) (A. N.) — **"(!¦•!•> r,a-

pilai correm rumores sobre t. tio-
missão do ministro dn Uucrui l.ul-
garo, Dasltaloff, sendo nomeado
pnra sub.stltllil-o o general dc (li
visão Glineff, Este ultimo ó chefe
do Ucpnrlu lo de Traballii) toul
Saro c mantém estreitas ivlnoõi*
com o Departamento (le IViImIIio
allemão, motivo poi* que tem ido
limitas vezes a Berlim.

POLÍTICA exterior DA
FILOFF VAE FALAR SObF.Ê A

BULGÁRIA
SOMA, 1/ (A. N.) — Annun

cl.n-sc, ofllelulinonto, que o pn
melro ministro, sr. liogilnn Mio.,
e um outro "porta-io/, tio «ovei
no" farão, no próximo doitiiug.
declarações publicas sobre a pu
litica do Listado.

A ALLEMANHA NÃO TERIA
INTERESSE EM PROVOCAR A

TURQUIA
1SUKNA, D (II.) — o corres,

poiidcnlc da "Tribuno Ue (iene-
ve" cm licrlim, coiniiient.iiKlo us
rumores que correram (-Imua-
mente sobre a situação da l.iulua-
ria, escreve;

"A julgar pelas cxpericiicíus dos
últimos tu,uos, um observador
prudente teria u impressão dc quo
determinados circulos diplomaü-
cos (le Berlim desejariam fomen-
tar, on pelo menos não il •striii,-
o.s boatos relativos no futuro dll
Bulgária, alim dc distraliir a at-
ton ção porventura concentrada om
outro ponto que poderia se lon.ar
(le grande interesse.

Qual seria a vantiigcni da Alie-
manha cm oecupar ,i Bulgária '.'
Sob o ponto de visla militar, caís-
tem outras rórmas de auxiliar a
Itália, com menor resistência, não
só pelo lado^-grcgo. como pela
Yugoslavia.

Diplomaticamente o colunando
allemão não pode tc nenlium in-
teresse em provocar a Turquia,
oecupando Sofia. Mesmo que Se
cogitasse disso eni Berlim, seri.*.
infinitamente mais simples reali-
zar essa finalidade, invadindo a
Ituiiianin no niomcnto oppurliinr,.

Devemos, portanto, acolhei' rom
grande reserva os rumores et.pa-
lliados no mundo inteiro quanto á
expansão mililar allemã en, diie-
cção a So"ia."

D •—

ESCOLA "ASSIS CHA-
TEA13RIAND"

liOUlALJ.:'..-!, 8 (Mcrl.
dional) — S. i'n inaugurada
no próximo dia II» a Escola
"Assis ('Iialeiuiluiand", nH
villa dc Porangabussú, por
iniciativa da <"asii tle Protee-
çâo, a qual ó |> itrocinarin
pelos srs. IJayin indo Hoj.
landa e Anlonio Ilusão.

Us 25.111)11 :l'l)t)$IIU;i .
Ks. *'5.7!l2::tV-"iSli()l)

BANCO DE CREDITO REAL
DE MINAS GERAES

O M\1S ANT10U Dli MINAS

Capital. .
Itcservas.

Succursnl Ilio de lanelro
Ilua Vise Inhaúma, 71

Agencia liamos - Uua Leopo'
dllia Rego flü-A

DEPÓSITOS - DESCONIOb
COBRANÇAS

Chegou o "Pedro I"

O NAVIO DO l.I.OYD ATRACOU
NO AKMAZEM N° 5

No momento em quc encerrava
mos os trabalhos da presente edi-
ção dava inicio o serviço rie atra-
cação do "Pedro l" ao armazém
n" 5, do nosso porto.

A unidade do Lloyd Brasileiro,
em sua viagem de regresso do
Prata, conduziu grande numero de
turistas argentinos e urugutiyon
,*iue vêm conhecer o Rio,

Pelo mesmo navio regressam da
Argentina diversos brasileiros que
estiveram em visita á nação ami-
ga.

Regressou tambem de tua vi
ctorlosa excursão, a cantora pu-
Iric.ia Christina Maristany, qne tia
capital portenha teve n oportunt-
dade de receber grande numero
de applausos do publico e ria cri-
tica ria metrópole platina,

Quer um carrinho para
poder locomover-se
Recebemos, pura o alcijadinho

Hélio Bittencourt, que necessita
ric recursos pnra adquirir um cair-
rinho com quc possa locornover-se-
Dc Aiina Maria, ..... 2 O $ Q O O
Do A. S. S.  100SOOO
De uin anonymo ¦. .. 10$000

I30$00íl
Quaillia jã publicada .. 5*í$000

Total  185$000

lan cima, aspecto tirado no aeroporto Símios Dumont, por occasião da chegad
<"•». V. Miingnal & Cia. Li na , cercado do pessoas que o foram receber. Note-

gnal, traja ndo escuro.

do eliclc
o sr. S.

(Ia
V.

In ni.*.
Alan-

Prncipio de incêndio
no Ásylo N. S. de

Nazareth
Na cozinha rio Asylo de Nossa

Senhora (|o Nazarclh, á. rua Itapiru'
ii. 1IS, esl (unii-ihi*, ilov*lilc a exees.
so rie fuligem nn chaminé, oceorreu
uni principio .!<* Incêndio, O fogo,
quc ciiusoii pequciins cia*rnfjos n"
forro ria cozinha, fni iirnnipjamentc
dcbelhidn pelos bombo roa rin (Jiim*-
Kl Central.

líSCORPIòlSS AI/AK.MANÜO O BA I li Kl) Dl) -l.M» , .;;j, — o pojr.iuso biiírrn dn Antlariiliy «sta
alarmado eom a invasão dos escorpiões. Numerosas casas, velhas habitações, infestadas pelos .."-

juntos bichos, estflo offcrcccndo perigo ns crianças. Honlem um menino morreu, e varios outros pas-
snrain lioras -,itió/,es, picados pelo nojento nrarhinldco, O clielió acima mostra os garotos morado-

res nu casa li. ."íl, dn rua Iferreirn Pontes, npontnildo para o repórter o buraco da parede onde 'o-
ram visto escorpiões entrando e saindo.

já tentou por duas v ezes a invasão h Inglaterra
do caminho entre ns duas custas
os aviões britannicos começaram a cortar os csp*.-
ços jogando bombas incciulhirias. Km poucos mi-
inícios o canal era uma fogueira envolvendo as em-
bnrcaeões nazi'-Ins. "Fomos apanhados como peixes
numa (arrafa", Ioi a expressão de irm soldado nl-
Icinãn que se salvou para uma enfermeira. Apenas
poucos Kolíhtiios nlleiufics conseguiram regressar ã
cosia franceza, O resto pereceu afogado ou (piei-
mudo

A SROIWDA TENTATIVA
Os allemães leiilnrnm peln segunda vez, numa

outro j-iiIii. (. tiveram dcslino similar. O povo qne
vive nns creas oceupadas acredito que mais dc HO
mil soldados nazistas foram sacrificados nas duas
tentativas, O lado é que Iodos os liospilacs 'ia
França estilo cheios dc soldados allemães com qu'*i-
maduras, Milhares dc corpos dera tu ás praias.

ScgrJndo noticias dc pessoas que conseguiram
chegar até a área ado occupadn da França, Cru so-

TRANSPORTANDO rÍqíIOZAS *t_

DA FRANCA PARA BKIil.IM
Os allemães (lemonatrnram .....

(Conclusão da I." pagina)
Ao mesmo tempo tciui.ro ultimo st istraram varios muiiii-, nas

tropas allemãs, pois muitos soldados não queriam
c nfio querem ser experimentados oulru vez numa
(ontaliva nova de invasão ante o resultado das duas
primeiras. Nos portos francezes ocupados ,ac(ual-
mente l.a pouca tropa allemã. O.s grossos dos cf-
feclivos foram levados parti o interior. A popula-
çfio dn áre.-i cosinl t.-milieni foi evacuada. Os ingle-
zes parecem eslar multo bem informados dos mo-
viincntos dos 1'raneczcs uu Frsinça, pois logo (|lic se
verifica qualquer movimentação mililur gcrnianl-
ra, não so fazem demorar ns boniliarilcio-t tiércos.
Muitos iiiirini i'distas (fun sido jogiidos n.i l''rança
pelos inglezes. Rstcs paraquedislna, na sun maio-
ria são soldados c offlcine-a de Oe («atile Os nlle-
infles offcrecem prêmios rio 500 a ." mil marcos por
informações que conduzam ;i captura dos paraque-
distas Inglezes, mns ale quando deixei a França
não ouvi dizer quc houvesse sido pago uni prendo

sequer.

aoo
centra uma

juiz
decisão io

especial interesse pelos laboram-
rins. Não somente tomaram conta
dns custosos apparclhos e equipa-
mentos, mas procuraram deeicobrir.
os segredos dos pesquisadores fran-
(•ezes. Caleiilil-se que tudo Isso jft
vinlia planejado com antecedeu-
cia. O caso do Laboratório Curle
<• caraclcrislieo. Iiogo quc entra-
rum nu Paris, realizaram a »c -

rupação. Dirigindo u occilnaç-ão,
viu uni .i"ven official reconhecido
pelos presentes como um antigo
esludante do instituto. Ha dois an-
..os passados, matriculou-se c.......; Aincfa no cartaz o esso cio seqüestro cie
St:' pJJinir ..",i^So!l cerca de 5C0 contos de réàs depositeis
Depois d., occnpação se vi., que en»! na Ca.<xa Econômica para pagamento da
;:,,Wu£me,u„b (ti.tSiolo.í desapropriação de bens que pertenceram
rcquisllado c transportado para a| qq (\uqHQ {Jg ^3X6

ffiOas Carneiro

Alleniniilm. Ainda não foram trans
peitados os museus do govcrn",
mas chegai'á «sie din. Já sc an-
milícia uma- exposição de viagem
cm Berlim, cotn artigos dos mu-
seus dc Paris. Com o fito de ren-
lixar o "intercâmbio cultural" cie
(re as (luas nações, estes objectos
serão levados a varios centros alie-
mães.

Já publicámos amplo noticiário a
respeito da rumorosa pendência ju-

i dicial em torno rio domínio sobre
os immoveis da rua General Cana-
barro que pertenceram ao duque dc
.Saxc, espOiO da princeza d. l.co.wi-
(Una, filha mais moça do impera-
dor D. Pedro II.

Em fins dc 1938 a União desapro-
priou os taes immoveis, dc nume-

, .,, Iros '280, '-30-A, "IIW c HO.i, qu* cm
Outra razão para a antlpalhl*. | m llaviam sido a(lquirld0s ao

aos allentucs c porque os germimi-1 pi,ini.jpe 0> Vcl\ro A„gUsto, filho do
cos procuram provocar «cisões en-j duque de tíaxc, pelo sr. doaquim
tre os francezes, para tornar a uni- j Catramby, director thesoureiro ''"
dade nacional aindn mnis difficil,' Club de Engenharia e presidente ria
Mxti.iiiil.ini os sentimentos nntl-se. Junta Administrativa da Caixa dc
mitos bem como tendências sepa-
ratistns cm certas parte»,

CAMPOS DR CONOBNTIiAÇAO

Innegavelinente, nn nntipnthla
aos allemães reinante no eoraça» i

Amortização.
O sr. Catramby requereu, então,

o levantamento rio preço rf.i des-
apropriação, arbitrado em ecro de
500 contos de reta o depositado na
liconomic.i.

Ao levantamento oppoz-se a
,,., t .i União, representada pelo 2" pm-rios frnneezes. os campos de con-1 cun^r ^ nepublica, sr. Luiz Cal-
cciitrnção qm- abrigam nm milhão
de francezes lêu. uma larga parte.
Esta gente está miseravelmente
racionada. Os esforços dos parou-
tes e rio pnvo para alillieutnl-os
melhor tem sido frustrados. Os
allemães tfiui procurado recrutar
ngen(es (|c propagando nos campos!
de cnuconfrii-ão. Agente* dc pro-1
pagando nazista visitam ns r»in-|de Saxc
pos, pnrn fazer preleeções. listes
cursos .são "facultativos", mas
quem não comparece ás confercn-
cias aoffre todu a espécie de per-scguiçAo, não podendo receber nem
cartas dos parentes. Os que de-
monsfiiiin boa vontade., gozam de
certos privilégios.

lotti, allcgando que os immoveis
dcs.iproprindos pertenciam á União-
por estarem coniprehcnriidis em
uma "área adquirida a Manoel José
llossa, em 1803, com dinheiro da
Nação, afim de abi ser construído
um palacc'e destinado á residência
dc Sua Altczt) a sra. princesa Dona
Leopoldina e dc seu augusto es-
poso. Soa Altezn Real o sr. duque

gio
eceu o relo-

seira da enfer-
meira do li. P. S.

A enferenra Helena Pimenta, do
Hospital ric Promplo Soecorro, boje,
.•crio, ã hora de largar o serviço,
deu por falta do-relógio pulseira.

Iinniedliitainonte, queixou-se no
director do estabelecimento, que pnr
sua vez enfnrlcu-se com as áutori-
(larics rio I"* (Iistt-icta».

IJ, por causa r]o ojccir, pouco va-
li.isn, lodo o pessoal ri" hospital
ficou in.pedido ntí quo a policia
fcsnhii u cns".

O palacete fazia parte (lo dote
di princeza c com o advento ria Ho-
publica foi incorporado ao patrimo-
nio nacional.

DECISÃO BO SUPItEMO TIUBU-
NAL l*"EDEnAL

O caso foi parar no Supremo Tri-
bunal Perieral, defendido pelo advo-
gado João liosco dc Rezende, quo
apresentou á apreciação riajiucllo
Egrégio Tribunal farta documenta-
ção contestando as allegaçõea do
2" procurador da Republica.

O Supremo Tribunal Federal, em
varios accorriãos, deu ganho dc enu-
sa ao sr. Catramby, reformando n
decisão do juiz de 1* instância, o
qual, u requerimento do 2° procura-
dor dn Republica, havia indeferido
o pedido do levantamento rio preço
depositado na Caixa Econômica.

O ultimo accordão rio Supremo
Tribunal passou definitivamente em
julgado,

NA In VARA DA KA/aKNDA
PUBLICA

O 2" procurador da Republica,
¦ntretanto, encetou nova acção

zenda Publica, afim dc obstar o
levantamento do dinheiro.

O juiz Edgard Ribas Cai nelro,
apreciando a questão, decretou o'scqucsliru do deposito e senten-
ciou: "Nenhum direito tem o reo
do receber o preço ria desapropria-
ção de taes immoveis, dmide re-
conhecei*, como reconhecido tenho,
ti União o direito de levantar tal
preço depositado na Caixa Eco-
nomien, embora sob seqüestro por
mim decretado, B, porque o réo,
de 1013 até 11 ric março dc 1938,
tivesse estado na posse indébita
dos referidos immoveis pertencon-
tes á União Fc rie ral, coiltlemilo o
réo a Tcstituii* â autora Iodos os
rendimentos relativos a°s immo-
vois por elle recebido, mais os ju-
ros de mora, conforme se liquidar
na execução".

MANDADO DIO SlüGURaViVÇA
Agora, não se conformando com

a decisão d,, juiz da I* Vara da
Fazenda Publica, o advogado João
Busco de Rezende vem de reque-
rei* mandado de segurança ao Su-
premo Tribunal Fedoral, allcgando
que tal decisão "contraria dc fren-
tc e visceralmente" o acfiótdão (ln-
qucllo Egrégio TVibiuial, quo orrie-
nára o levantamento rio dinheiro
depositado na Caixa Econômica.

O requerimento em apreço é lon-
go e minucioso e declara que não
cabia ao juiz da l« Vara ria Fazen-
ria Publica impedir a execução do
accordão rio mais alto Tribunal do
paiz e que passara eni Julgado. Dc-
claira o requerente: "Pai*;, indefe-
rimento do pedido de leyaiPameu-
to — acto rie que ora recorre
para que não fique sem cumpri-
meiilo aquclle Ven. Julgado — o
juiz inferior se valeu da medida
violenta do seqüestro j"

O pedido será relatado pelo mi-
nistro Octavio Kelly.

Rcgistrou-se como jor-
nalisía amador

O Rl?OlMíRRNTK SAT1SKEZ AS
EXIGÊNCIAS LRfiAKS

Nn processo em que o sr. Carlos
Slm-dart Filho solicita o registro
como jornalista niío-proflssionál, o
titular do Trabalho deferiu o pe-
ilido, porque o ifcqtierente satisfez

perante o Juizo da lf Vara da Fa- as exigências legues.

f mpanha em
[ rir contra
i >overno de

V t c h y 1
, escassez de viveres ns

iccjião oecupada da França
— 0 movimento seria inspi-
rado pelos allemães para

d^prestigiar Petain

NOVA YORK, <) (Keuter) *-
Us passajçciros norte-ameri-
canos que chegaram a este
porto no inesmo navio eni
que viajava o embaixador dn
França no Rio de Janeiro, e
antigo chefe da missão diplo-
maíica em Washington, con-
de de Ssint-Quentin, confir-
maram as declarações da-
quelle diplomata sobre as
difíiculdades de abastece
mento na França, insistindo
sobre a falta de carvão com*
bustlvel e sobre os transpor*
tes.

Fm Paris, informam os
rcccnvchegados, desenca -
deava-se violenta campanha
de todos os jornaes da anti*
ga capital contra a má admi-
nistração do governo de Vi*
chy, que estaria provocando
a escassez de viveres na re*
gião oecupada. Essa campa-
nha parece ser inspirada pe*
Ios allemães que têm toda a
vantagem em que seja res-
ponsabilizado pela situação
o governo do marechal Pe*-
tain, afim de desprestigiado.

SO' AS CRIANÇAS DA ZONA
NÃO OGCUPADA RECEBE

RÃO AUXILIO
LONDRES, 9 (Reuter) -

0 "Times" commenta a de-
cisão do governo britannico
de permittir a remessa e
distribuição "pela Cruz Ver*
melha Americana, dos stocks
de vitaminas, leite condensa-
do e roupas ás crianças da
zona não oecupada da Fran-
ça, e accentua que já existe
um convênio medico perniit-
tindo a passagem de produ-
ctos phanraceuticos através
do bloqueio inglcz.

0 presidente Roosevelt.
aliás, reconheceu a legitirní*
dade da distineção estabele-
eida entre a França oecupa-
da e a não oecupada, e con-
fessa que nenhuma precau-
ção poderia impedir, na zona
oecupada. que as remessa?
da Cruz Vermelha fossem
cair em mãos dos allemães.

Appareceu no Cáes do
Porto o cadáver de um

trabalhador
Próximo ao Cães do Porlr:, cu-

tre os n.rmazcns 1 U e lll, appareceu
boiando, cerca das 10 horas, oca-
(lavei* de um homem, de côr par-
ria, apparentando 25 annos (1° Ida
de, e trajando unifnrmfc mescla
dc trabalhador marítimo.

O corpo já eslã decomposto, <-.
com suia da Policia Marítima, lol
removido para o necrotério do Ins-
lituto Medico-Legal.

Trata-se, ao que parece, de uni
trabalhador que, ha dias, caiu de
um cargueiro americano ao mau',
desapparecendo o corpo.

"REVISTA DO BRASIL" -
Mensario de cultura, a servi-
ço da intelligencia

A^A*Líi&*ím,*¦.:..:^ \ _Jt_
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PARTIRAM PARA O LOCAL DA LUTA OS PLAYERS CARIOCAS

ARA RENOVAR CONTRACTO COM 0 VASCO
XIGEMCIA

INACEITÁVEL
Ás negociações se processam, mas o jo-
gador argentino não deve esquecer que o
Vasco possue um Argemiro e o "passe"

do próprio Dacunto*..
Ha jogadores que uno co...p.elic.inli-n. lie... nu hxxixh kIIhI-ço.***..

Dacunto poi rt nesse eus... Vein pneu «qul com fuma ile ceulrn .>.'"

dio e fracassou li.lclr.uuenle, Se o Vasco nío delibera eolloc.il-o
numa &1n e ns suas 

'qtinlldntles 
pinii iníullo ...'«sn posleno ..a.. fon-

sem coniprehendlrlns a tempo, Diiriinlo lorlti regressado e J*"»-*-,,s
jogaria nn Brasil.

Posteriormente, .lnn.lo ilotiion.sli'hc.*.«.<i .!« mn genlo iniou.p.i-
tirei com a prnlien 'Ios sporls, Une.....o ae vlll envolvido .itin... »ê-

rie (ie arte*; Indisciplinarei, mnl que """i podia ilelviu* ile diminuir
nceentuarlnnienip o seu vnh.i- con.o fnotl.nllüi'.

0 SPORT
DE CADI DIA

Por Gerson BANDEIRA
cridencinr qu« nii» ». exlliinii' «
cldeneiar n"e nfio se «-i.lliiK.it. »
amizade dns hotaflRuei-wa .»>*-..iiir
daquelle** que s1" encintrnm «finda-
dos dn dlieclnria ncllinl, pelo piivl-
lh.".n alvl-nrirr».

Xo eftes se piiriiiilrnviiui ¦".lifn
d"" que trn'»nlhnr*"in i''l" eliih i."
an"o paisa.ln e ln.iili'*ni IA *.*-
achara Joâ" Lyrn e vnrins ii.i* «fll*
coMpanhelrna.

Liil_ Aranha f»i n» emlinrqu» »
esmere n b"rd», enile (li'!):1!!- ""
particular, palavra* He iii.rnllvii
aos que pnrtir» ni.

Alguns plnyers que nã" f"ri>...
contcmpladoi enm u i>i»hí»*-i«» foram
levar abraço "os que |i"rllruiii, ."-
dos. enitim, evidenciando uma i-»iii-
prehenafin (le esMiuii que cn.."".. ei-
cellenle Imprcssftn,

Nâ" hn dl«S.'ll(,'1es, ue... ri-s/ut'-
Cientes, sempre qut- os Imlnl*»**..*•..-
ses lrm .."'a (fraude ...I»»».. '< mim-
prlr Fnln-se em velada n).|l'»»K'ii"
encabeçndn i"'r <l<•<*"*'""'¦¦*•*'"" rj'"
m*nto» nin.s Indo pi.reee na.' iiii_i*nr
senflo Je |iri*v''.ii.*i"i», P"is " l'inp.1''
Sérgio Dnrey f"l r'r piirllr o tenni
que representará " eluli que ili.ik'1..
e a que enc,*i'"iiil"'il, l"*hl l..*.»-*-''»
rei, a0 Mejl''".

Os iiijrndc-es cl.e*{arai.i **>, l.nr.l» •
meia hora d<*p"-»i i" Iii.vIi.ih s'i..i-
gead" i;er"'*s sj*,v.ii|iitll.his, '1'iulns

aJmhnH"»- nivrifamlo ("li.'» ciar»,
de easemlrn e |illl*-l»t In»..'*", ""le...
tavBm aprcela\el Uniu., eii.quaiilo
proeurnrnni, jlllll» "n* pa.«s»it»* i ¦¦*.>¦.
conquistar nnvn.. amlziule»,

Velhos e ,i>.\ »s bolHfugiiensei, »•
qUP fiinn cniu reBl.on«nI)llidii'l« "u
direcção nei.n.l c iiiitr"" _H« i» ilri*
saram n <tir«-«*t•¦ •-!••>. Imi»» si:<*.*-re-
rnm an c.i!*'s par» levar «o Ir**1" ¦>
adeus 'iiie rel're«e.i|nu n vnl» •."•Hl
de f.-ii/, viagem.

O B"lnfr>|;o piirllll prestigiado l)''r
toile*- .ue Riil.en. «nlluvar » r-**.p-*l"'
an **_n nome, noi lll a iImn ll.lus r P*l"
iiies.

JJ í tempo de acabarmos rom
es.a historia de dizer que a Ar-
genlinn qu(*r determinados josa-
dores nossos e que ellns estão pro*
pen'0** a deixar o Itio.

Estamos fartos, fartíssimos, de
ouvir a mesma cangSn. IDnfatlo*
nha a Incoinniodullva . . ,

Agora quem estâ uo cartaz tí I.e-
onidaí e (iclln sairá levado peln
raciocínio, pelo bom senso e pela
razão.

Leonidas está bem no Brasil e
dan.nl nfto sairá .

Primeiro: purqun p"IiV preso ao
seu club a|é o fim do anuo; se-
gundo: porque sabe o q tiu nl o é
perigoso o fooilnill argentino,
onde nãn conseguiu impor sua
classe em seus melhores tempos;
terceiro porque, compnralIvn.mfMi-
te Leonidas ganhará, mais un Rio
do que em outro qualquer pn 1 z.

Por que ,enlãn ini «deixai* o melo
em que vive? Sonho, e nada mais
de ,1 u ran rl jt. Sonho doa que en-
tendem de «ollar notas de cara-
cter sensacional, o que não n-sls-
tem ao mais leve exame

Leonidas fnrá melhor ficando
no BraMI. K t* o que fará não le-
nhamos a menor duvida.'

A Dlreciorln dos Sporls do E
S. Paulo mos/roil todu sun grau-
de força. Elln terminou por in-
terrir num club que uno chegava
a flrar eslnvel e n tcitiir repíir en.
bom locar o que parece eslar in-
teirnmenle for» dos eivo".

Muitos duvidavam du força .:
do prestigio que possue o prgíio
que o capitão Milgiilhíies 1'nililhn
dirige, mris esses fleiiriiin sele..-
tes de que os tempos ...uiluran.
Ha um órgão, com o bafejo »ffi
ciai, mesmo nnle« de ser levada tx
effeito tx regulai..eillnção, eom
força sufflcienle pnra evl/nr que
um club se rlesmn.i.ellc ou se
deíorganlre levado por uma poli-
rica prejudicial, e que nã» lenha
de forma alguma o cunho de bra-
silirlade.

Em Sao Pnulo, provou a lutei'-
venção, não será Imp.Miei..e..(e
que ae fará poliljrn nos cliil.s

Quando, lambem, estaremos n
cobertas de certas manobra» que
lauto desprestigiam ns clubs e lan-
jam üo ridículo patrícios nosso"

(Continua ns V pagina?•*---:'__..

iNo ri... .1» leiupiii niln elle
sempre .-.<- coudu/lu incllior, mus,
i.gorn, que cíilá .... 6|iora de .'«-
novne aeu couli iiclo, Dncniilo
(|ii«r niiilii menos de «n i"iii"-
lima o fn/cl-ii.

A cifin, i (Mini não podia dei-
mi th* municie, foi considera-
d» ei.ce-.siv... (i Vasco não pôde
pagar lio contos pu.* uni joga-
dor, e, ii.iili*. menos, pur un.
Uacu...*.,

..iiciii niu oo.iipreltende o que
se passa é o plilj't'l' VHSCnlno e
dahi o iliJi eslnr iiegnclimdo tt
sm. pnrn.nnc.icln, an ii-nipn que
lhe dá i. comprelie.iidci' que pos-
sue un. Argemiro e, o que i> me-
II....* ainda, o passe do próprio
I.iii uniu e se... xi qual .. joglllloi'
nnn poderá pensar c... linllllil' dc
cnn.Ua se... que se processe un.
i-iiiciiiliiiicii|u legal par» Isso,

1'ii.iqua.ili. .. \'i.m» não cl.C.jH
ao que lluciiillq lleseju fni (clia
.....a coi.tia-pri.posla a qual, por
dois ........s, uai. vae ale... de li.
ciin.ns, Além disso „ cluh se re-
neiva.á .... dlrello, segimiiln sou-
ben.os, de aer Indc.iiui/inlo, c.m.
a l-eglll.iuieiilnçnn venha a ser
poslu p.ni vigor e cu... ella ve.nliu
a prolllblção dos Jngudures cn-
11'i.ngi'lros i oiiiiniiiircui eu. mil-
vidade.

Assim, apesar de iiu.iln dese.
jm .. concurso de Dacuul», o
Vicio ttluila ..ão decidi.. .. quês*'
lã», mus já ilr" a entender ao
seu defensor qnc elle desista du
idéa dos (ill con..ts, por repre-
sei.lnr nal» cifra um» Imporliin-
cia que o cluh uno paguei por
nenhum dos seus play.*.»,

Agiinrdeuins os iiconiceln.e.i-
Ios cerlos de que se Dnrimro
não Irnnsigir, o Vasco aprovei-
luiá estar de posse du passe
pura fazer, por sun vr., rerlas
evigeuciuvinhas, cnso o jogador
argentino enleudii de truliir .te
sm. l.iii.sle.enrh..,.

"lilorinu"

Os nazistas "compra-

ram" os melhores ca-
vallos de corridas da

França
T.OI-IDP.ES, 9 (Rruler. — O en-

vindo es|i-ii:ii dn Agencia Fi-anee-
¦?•¦! fndepen.lenle, nu Fronteira Al-
lema, Informa "os allemães "eom-
praram" centenas dos melhoras ra-
vallos dr, "haras" franeez, enlre os
q.pip.s "La Bourrasque", "I,n Dc-
casslne" • "l.a Belle Dame", afin.
ile allender a peilldns pnrlictilures
Uo criadores allemães".

Informa ainda o mesmo corres.
poiidpnle que o snligo pnlnelo da
Presidência ilo Conselho, cm Var-
sovia, foi transformado num club
alleniãoâ,

Ahi ettlõo os pi ti y cr s cariocas, sorridentes e confiantes, mo mentos tintes tle tomarem lugar na

EGUIRAM 0
tpie us Icitm ,( /(.. mt iiitinl

CHtlU DE E RANÇAS
Áísimaçào na hora do embarque — Isa ias prendendo geraes aüençííes — Os waldiiiho esth confiante no "scratch"

Na maiiliã de lioje os ca* I baias eslava prendendo
riocas seguiram para São geraes aüeuçSes. Joven,
Paulo. Elles embarcaram despreíencioso, modesto, o
confiantes e certos de que center dn Madureira, que Os*
poderão trazer da Paulicéa a waldinho terminou por col«
primeira victoria. | locar, em definitivo, no lo^ar

A FESTA SPORTIVA DE HONTEM
NO RIACHUELO TENNIS CLUB
Victoriosos nos jogos de basket o Riachuelo (juvenil) e os Al-
lia<ifos de Campo Grande — Os d iscursos durante a solemnidade

Mais .iu... noile de suo espírito sporlivo viveu o
liou Inicio Tennis (lliili, imolem. Cumprindo o wii
|irogi'iiuiuii. de fesl.iN i'u......ei..a.'..iiv..s dn |iii,sn.i*
Ben. Uu (|.i aiiiiiversnrio de l.iiiilui.i.o, lornu. levados
a etfei(o dois iuipoi (nines eiieonlros enlre ns <*<_<i'-
pes Juvenis do lininCogo I'. C. e do lüui limlo, na
p.-elii.iini.i', e tios clul.s .Alllt.dos lie ('.....pu (ii-HIllIll
e ilu A l Iimi ii, veneeili... do Torneio dc Avulsos, pro*
movido pel» li, (_'. II. \(, primeiro eiieonlro tiu
noile " quiidro eiimpeno dn clnsse juvenil .lenolnu
o lluliifogo por -2(1 v 21, miiiileni),) nsslni „ seu
prestigio de melhor eiinjiinlo dn pi.i/.

Hueerrundo H i.oltnda sporllvn, tlvcmoa o eho*
•ii.e dos Allln.loK e .A.liu.tn, que despertou griuxli*
outh..sins.nn, pel,, equilíbrio 'le forens. Saiu vi-
elorloso o quadro tins .\IIlndus, pur umn curti) ilif*
ferem;..• :{*í v so,

Flu.In es(ii pnr|e fui (íifeiecldii uniu n.(*s« de
doces (- helildns ui.s vlsllnnles, ¦

1'alon agnidecendo o ronnirso que preslnin.ii
nn Riachuelo, rnopeinndo pnra o liiiiinr 1)1*1 lllr.il
li*nin da *<ua senmna rie iiiinivcrsnrio, o sr. Carlos
Freitas, "" secretario do ,club>

AprcveitiiBtlo a cctaslão, r cfador do grenüe
Á

.il.i-ni.il sill.dou a imprens.., lepreseiiludu niiquelli.
lesln pi I.i te. Sel.nstliio InhIiíiiM, iln I.I W.lu l.t
N01TI-),

Ini sejjuldn, falou, eu. í.ontc .lu S. O, Alllmlos
tle ('.....pn (jran.le, n sr. liei lon Velloso, que, mini
itoquci.li- improviso", se externou .< rcspt-.llo tl"
(oi.ipelienn sporllvn renllziillli, i iiii.|ii'.iiiiiilniiiln ií
Itiiielll.elo peln esforço de seus (lirlgentea e num-
do.es, que p.t.i.irn.n d...' no nos.so pai/, mu., pusle.iu
de relevo nu secundo sporlivo ilu continente,

1'nliiu nl.nln u represei.In..!,, do Atlnnln, sy».*
pnlhlen ..greuiiaçno filiitd.. A Assocluc/io Chcisln
de Moços,

l'l..nli/:i.iilop usou du palnvra o SI'. Selinsltiin
i/alllns, do IMACIO DA NOITK, que resul lon »
l.elle/n (lnquellá fesliviilnile spuclivH e social •'
agradeceu o carinho eo». (pu- o r.laehuelo .....n «
Imprensa carioca. Ciiinprli.ienloii u are.nio de
Martins de llezende pelos caliipeoiialos alcnnendu"
na leiiipnrndn finda e, ao se relirnr, deixou no lilvi'o
rip Tropa rln Departamento Escoteiro "Almlrantr
Barroso" ?..= snas Imnressôe. pnr a!jne!!n nbr.a 'inr
hoje em dia é apeatãda eetao e **!ic*«!*-a de SrasU
C' i

de leonidas, quando falou a
um dos nossos coiiipaniiei*
ros, disse:

F.stou Kralo pela lioura
que mereci. Não pouparei
esforços visando correspon-
der á confiança do lechnico".

Oswaldinlio está franquil-
Io e disse ter sido o ensaio
de lionteiu o melhor da série
realizada. Mais ainda: Os-
waldinho deu a comprelien-
der que gostou mais do Irei*
uo do que das exhibições of
íiciaes do seleccionado.

Mais tarde, como iusistis-
semos para que desse a sua
opinião sobre as possiliilida*
des dos cariocas, asim fa-
lon:

Os paulistas são sem-
pre adversários de caria/,
principalmente quando jo*
gam em seus doniiuios Já
disso a Iodos os jogadores o
que deveria dizer. Fiz varia-
das recoiiimcndaçõcs, pois
estou convicto de que tere-
mos que agir com decisão e
precisão. Minha convicção c
essa, mas ella não me inlii*
be de ter a certeza dc que
brilharemos nu Paulicca O
lt&m Mhera defender 9 ti-

1 I

tolo de campeão que delem
Zarzur estava disendn que

na Paulicéa a coisa será ou-
tra e que a apresentação ira*
ca que elle íez, contra os
capichabas, será esquecida.

Oswaldo está contente por
ier de jogar na selecção,
tanto que adeaulou:

-- Poderemos vencer, por-
que lemos vontade de ga-
iiliar. O quadro eslá prepa*

rado e desejoso de uma grau-1
de exhibição. Creio que vol
taremos de S. Paulo sem ter
compromellido o bom nome
sporlivo da cidade.

O ambiente era de franca

cordialidade e todos demons-
travam satisfação por seguir
para S. Paulo commodamen-
le e com o tempo de descau*
sar para intervir na impor»
tante peleja.

r Adaiiüto Lúcio Cardoso — Dario de Almeida Magalhães
Antônio VLuina de Souza — Arthur de Carvalho Britto

AlJVOUADOS
5 Km vicio onico.N -12» miei,

Telephune: a2-!t.llt
1'IIAÇA KIAVIUANO, T

Itio de Janeiro
^sa/v*jV./v>A-V^. •**.*.-*

CYRO ARANHA
ABANDONOU O

NAO
CASO

O Vasco prosegue em negociações com Villadonica, as quac*
hontem, foram encaminhadas \) or intermédio de um brasileira

i|.i| 1'i.ve.r. II.«II interfere.ici.l local 110 Sentido d*.Depois dns eleienes vii.seillliiis ...illl.. eoisii se lem
ililo em ul\ iiiiIh o no.uc ih* < _\ i < > Aranha, Chegou
a conslnr q. c n ex-eai.iliilnin n prcslileneiu não 'le-
sejnvii, rcsenl ido que fienrn. Iintnr (le qualquer
ciso que se celiiclonasso 110 Vasco, mas o que *-e
disse «Au Icnd../, .. vecdi.de dns acontecimentos,

K' que ainda limitem soubemos que ('yen Ara-
..hn couli...... norteando n questão dn reforma de
contrario de \'llladonig-u, tanto que a elle o Vasco
rol regou n solução de i(in iiiipncti.ulc caso.

t',yro não se negou a norteai* ns eiilciidlnieu-
lus e o vem fazendo como aconleciit nnterlormeiiie,
lanln qnc ncaha de so avistar com (leslncadn per-
tonalidade brasileira, que sr promplificoit n ser a
portadora dns prelenções do Vasco dn («atua.

\n próprio frugun.v o Jogador recelicrA n pne
posta encninlnhada por Cjrc Aranha, sendo terto

¦(•;

ver se é possivel ao plnyei* oriental repressar *e:r
ler necessidade de perdei- o seu emprego.

Vlllmloniga deverá solicitar um afast-anienio.
seu nriienado,

Nessas condições "ti '¦erá felin um contrato e*n
(pio a melhoria de luvas permitta a Vllladonlgs
ni.dn receber pelo seu nfnslninentn ou o \'ftsco ap*"
nas contribuiril cnm uma Impnclanela qnç sex-n
compensada com n lndenittl7,ação mens*al dos vsncl-
meiilos.

I>e i|Uiili|iier lunnelin, e o qup r* Imporlanti, '¦
que C.vro Aranlin é quem eslá norteando os enfen-
dimen(os r p.ceui nndo resolver a sltllAçAo de Villa-
sem venrlinenlos. do cargo que erceree. prompti-
fit ando-se p Vasco a indemniial-t- pela perda «o
donlga.

:.i 
¦;, 
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Isso mesmo, eslá errado!
J^p^ / WuÈ

____________.'< 9^^_H

Sf vocês nào podem compréhetider por-
qué Hollyrvood fa?, film? ruins, enlào vio vir
est» film. È' n retrato mnis fiel tis como
procedem os productore» da famosa cidade
*lo clnemn. Par» elles o rtue Interessa sào os"Uras", isto *, comprar o suecesso alheio e
exhlbil-o num film dp qualquer maneira. Um
luodurtor fímoso, certa ver. reuniu "«tt* *u-
xlllíres e perj-iintoit qual u livro mal,, lido.
Responderam quP n Dicionário de Webster.
O homenzinho queria por forca que fosse
filmado o "»*sumPto". Assim sâo elles cnm

tudo- Gente d* Iheatm, palhaços d» elrco, acrobatas, BosPoilista*¦•
Phocaas, macacos, tudo . apíTiveilado. Como nio poderia deixar
S» sueeeder, as fi.stfas de radio nio íuslriam l resra geral, E o
ftlm At R. K. 0*-Radlo tralfl deste asmtmPtO, revelando a
manfeira cnmo, apesar do seu physico pmicrj phntopcnicn. Kay
Kyser, famoso humorlMa do radio amaerirano, poudè apparecer na
tela*

Deste moti" vocês poderão eomprehender porque fracassam
09 films americanos * o motivo porque o logar onde menos sé
entendi dt cinema _ Moll-y-rmod.

Mai "ollando » "Isso mesmo, eslá errado", achamos que. nno
-OmPênsâ . tempo que ne perde para aasisUl-o, O único inta-
resse OUS Sj.lsl.t-. se assim o concedermos, e para a getilr de
radio. O film mostra nm numero de suecesso do "brodcastlng"
americano Nos aqui (emos a "Hora do Calouro", "O tiro". "Ns
Berlinda" etc, Elles lá t_m "o? Discípulos". Tudo quasi no
IflfcsmO* Para quem t de radio pode »pro\ pitar aljuma sttSKcs-
tio* Mas Para nós nue fomos ao cinema, ai-hamos que lucraria-
ínos mais se ficássemos em ea«a ouvindo as nossas estações.
Aliás. *m matéria dr programma popular, a única difüeren.a
eotr. Kay Kayser e Barbosa Júnior, é que aqueile dirige um»
grande orchestra e o nosso palricio fica aPeiias nas.., "har-
bojadas".

Adolphe Menjon apparece como um director que sab*» nndE
tam a cabeça e faz tudo pata aluar do estúdio o intruso do
radio. Deve ser um rfo,« grande quebra-cabeças dos cineastas de
verdade- Lucille Bali ridícula, acaba perdendo o pouco prestifin
Kys.r nio faça na verdade o que realiza no film. Ma** infeliz-
qu» tem. O mais. nella vale a pien,*, eommentar. Que pena Kay
«ente l unifí. coisa certa que fienu rle. "Isso mesmo, e.«tá err.rlo!"
foi o titulo...

adeus ii Bahia
Prof. Antônio AUSTREGESILO

(Pa Universidade, do Brasil e. da Academia Brasileira de Letras)

O QUE SF. EXHIBE
NO RIO

8. LUIZ — "Rnnen » Cn.elle" — TMin
Bre* e JurV. Bennj,

tLKZA — "Psrsis *» Prima jpí**." —
Baiana Dnr_l.*i t Rabertn Cnrai**.'*"»»

JÍÍTRO — "A-ií.' Hari» t « Ofan fina"
Jniy (Sarliné e Mlkej Rnfm!»

ÍALAGIS — "!sto mtsrae., Est* erraria'— LailUe Bi!! ê Kit Klser
%tX — "CRjtelle Sinistre" — P««*ett.

Gudi&tí t Bu. Hs*i*>
OBSOK — "Ae molhere» laiem demeli'

Rnlh Terr» t fal 0'Brleii.
M.THS' PALACE — "TemnMlade ttitt

lenítla" — íerhella Hti4st.ii . Palrle
Kenwalin. . ..

SH.OADWAT —"Venenn" — Mlehelle Mer*
%tn t Chadsí Botei*.

/U,fHA — "Chitaram 'em » Neite •
"C*t»*itelr» .«i Mente»".

EOLTSEU — "A tnll» rl« Hnmem Iniiit-
tel" • "Chljt » AniUclm*!*".

AMEÍUCA — "Atlin 5lnl«lr*>".
_UK5.eA.Nft — "Eternamenle Tn«" * * Vm

Tífltlte í» Jnstl.»".
AfOI.LO — "Homena «em Alnn" a 'íe-

nhcrlts Mlnhe Mie".
A,,r..,!T>** — "Mttidos »m PrnlUsAl".
BAK2EIBA — "Nm Bastlrleiea d» 1 ¦>•*-

í-t-v" a "Nii malhai dn Btmí-.ial'•
fr^íA FI.OB — "Pennena de Ontra Nel*

ie" t "Orien • Tete"
Cf.'*'TEKAR!0 — "Kollei de Vltllle * O

FnnUiai it EíMtABíi",
EPISON" — "A Bella l.lllan Bn«<ell" e

¦W.e d» Menere»"
EtDílBADO — "Ni» r„l«mi,< it*" * "KM

Ma!!;»** de Bre«dra.«l".
ÍLOftlANrt — "Poííislílrflü ""¦ CntnarftR"

» "A Mnlher lar » Hnmem".
BRAJAfHl' — "Marldi» em BroCuiU" *

"*t**t«ntl» de r.rlns»".
GUANABARA — 'Temlaa falldlna" *

'b-dem » Tttft".
roíAl* — "Canuindnnr» A»nl" a "quan-

1» » t|4* Cnmec»".
IPANEMA - "Rhmn. r»r>l«n d» OItoi-

••!!." • "DMMi.!r..rjirt(iV\
m!S _ "o Mjalerlo df Mr. W»m" e '"**•

•nanee de nm Traparelr»".
JOVIAL - "O Am«r renr. Ttld» * Tt.

Ber.ralen!".
MABI1REIEA — "Anlna d« Terra'' a A

Faria Branr»"
MARACANÃ — "Anla d. Piedade" e "VI-

Tar d« Laho".
MEM HK *A' — "ITlfrnimfnt* Tn»* •

"Toda ne Rela".
METROFOt.B — "Irm*» OrrM I. \ * •

"Tralfíe na neterla".
MOBELO — "Delírio da um Sahln" a rara

Mareada".
MOBBBNO — "ntladai" « "Vlfa Olaio

Rld".
PIEtAOE — "Nua Ba<lid(iif« í« I.iib*

4r?*»" * ' Hoim Aml|»<".
rlRA.l»' — "nallrla Falai".
POI.TTHFAMA — "tfrlr.l» Fal.ll' a "Me-

^iri"* » t^n Mnri.on.ft". n
(JDINTINO — -l,e.mhra-a_ dai|Ufll> Nel*

f.ft ?" • "TMT»r An T.nhn",
RO.TT — "Ariaa Slnlilrn".
S rFTRlTTOVAO — "Hnmena ai*n*i A'ma"

i "A ?)í.w* d*. nUmiiiilf.'
i. JOBB' — "Oalanla AT^niiiialrn".
TIJCCA — "Tina naa V»la«" e "Bando-

tslr» da feri'".
TEIO — "ratirlrhn*" e "Marnlna Impro

tlsidif
TltLA ISABEt — "An.|na da Terra" a "Na

Bnernellha*»".

KICTHEIIOT
EBEf — "Ifjnm da Amar" a "A Mt.lf

rltaa Mia» X".
IMTfBRIAI. — "Tl-OUdor da l.ilif i J.,,1.'

ft •"¦Ti» DriciK'!»".
itur.eiS — "rinoocblo",

r I T I O P O I, IS
r,I,0**A — "A Bflla l.lllan K.u<fll" • "O

9t&M% *•<• Qniiitfi IV.
fF.TF.OrOMIS — "O Fanla.ma da K**pf-

ria?»" » "Thí.» no íírU".
C.ÃTITOI.IO — "CnrreapnndenU F.alrao-

tttte".

Nâe pagaram o premio da
apólice

O eoroB»l Maynard Gomes, dn
Tribunal de Segurangn Nacional
Xvlg&rA h"j« o proee»80 n. 13,11, rm
iu» flui''" como neciiMiiln MiiiMIo
Valera, da firma Vel(*i'e A Cia.
(Canlro T,ole*'ico).

O represrntanle do niinisler'o
Ptlbllro Gilberlo de Andrade illl-
tinte tt» d»bale.a oi'ae.« com ns ele-
msntoe constantes dos mio* pio-
vara aue • firma alludlda, .tt pelo
ficto dp haver um airaso de dois
» tr»> meias rio Flslario d» Mina"
Geraeíi premiado enm a quantia dr
SOO contei de rela, !« recusará a
Pigar o premio. Incidindo, assim
na Le! que dafine os crlm*9 eonlra
t «cosomla popular,

Dos
mm m. k ^w b mor **w

Paulett» Goddarrl • ,!âme» Ste-
irart *ko oi prlncipae» rt« nova
prndncçào Glob», rte Jam*! Ron-
aevell, "Pnt n'Gol(I", »nb i* fllre*
eçân il» Geor»e Marshall,

A Melirn onmproit da Warner
Brna, os direitos de "Rad Man",
paro refilmal-o com Wallace B"0-
ry. A" \*er*.6es anterioreí deMa
obra d« Emerson Brown, amba*
da antiija FIriçt National, (oram
leitas em 1923 e 19,10.

Ida Lupino appsrecerá pela pri-
melra reT. eomo "eatrelln" no film
'Ia Twentielh. "Hmv Green Wa**
AlT Vnlkj-", paru o qual Darryl
Zaniick conseguiu fiuprestndn rir*
Snniiiel GoIiIitvii, o (llrerlor Wil-
llnm Wylrr.

Denunciado ao Tribxtnal de
Segurança Nacional

F"i ileiiimeiario ao Tribunal de
Seguranija Nacional h"ntem, Walter
WaddliiRlhnn, qne |eriH conforme
Inqiieriln contra elle instaurado
nela policia de Nietheroy sc anorle-
rado violentamente dP um aPPare-lho de radio tranaportando-o para a
e-cas-, commercial da firma venrle-
d"ifi. o procurador Francisco l.ejt.
e •liciia, que subscreve a denun-
cia classificou o crime coinliiettlilii
Pelu Recusado no ml. J" in*iso IV,
do Decreto-lei n. tniü, que prevê
pena de prisão ile ti me/.c.i n 2
nnnos c inullii de 2 coilluá ile réis.
O processo foi illslrlbuldo, para o
Juldanieiito respectivo e iiuc i«m o
ii" 1.5118, de Rslado do Rio, ao Juiz
Pereira Brava.

Ouça a RADIO TUPI-1.280 Klc

Parto, cheio da luz. d« brisa, do
fascínio desta terra prh llegiada,
tiesle rineâti de ouro dn nnssu ama-
do paiz,

Nn amadurecimento final da mi-
nha ilrla. cereaiü) da gtnliltza d"--
amigoa e (|a tidilgtJia dos collegas,
da palzagem lindament-e tropical, da
ífandeza da cidade que se suergu**1
sobre nobre.*, tradições, parto ssudo-
«o, eom a alma readoItscitK pelo
«templo da pujança da natureza a
da energia do homem, que luta eo-
rajosamenle para o bem do seu rico
e e.\t*nso E.-i.ado, automaticamente
pai'a o iriunipho nacional no m'!"-
dia atntricano.

A inlelilgencU, a rtilluri e a gia-
qa helUulea dos «eus filhos fazem
H' cidade d'' Salvador o mundo das
n .dienrs espirituass, do sp>*to ajjrl-
morado do» costumes, comn marcos
eivllizudiJ ';- di d.vnamica brasileira.

Clima ain»no, monções fagueiras,
curvas g horizontes imprevisto*, for-
mosura harmoniosa na d'shai'monia,
« capilal bflU^na vive a existência
ria belleza eterna, bafejada. Dor Deus
animada pelo h"mem, protegida pela
natureza.,

Ha ns topographia urbana bruta-
lid?.des de energias oceultas e íill-
granas mystlcu de gênios criadores,
t) casario, js vezes sóbrio, ás vezes
desconjuntado. As vtzes mimoso e
eleganlc. i contraditório e eympa*
thièo, A arborlzação mostra-se ora
arregimenlada, ora anarchica. mas
sempre piljaiite e carinhos», pilas
vastas sombras que dispensa ao ho-
mem qus l"ge d**s insoleucias ds
!'heho. As praias íán ora serrnas.
nao raio provocantes.

A Dopulacãn é operosa * íorrlden*
te. a labiita des nbreiros * es hrln-
cos dos rapazelhos liunam a capi-
tal bahlanae Brande paradoio da
civiliraçí.o sul-americana, esp*cial-
mente no sector nacional.

Automóveis em profusão e sorrisos
ds bellos lábiosi faíscas velludosas
r\. olhos expressivos s adfm'.nes
«racl? dc talhes femininos: lojas
iliuminailas e armazena snarentos;
bancos soffregos próximos í selita-
rjos recanlós: montes atidalgailos a
baixadas moirejantes; perfis pari-
scienses e constituições íibyeas, m-"--5-
¦•Ia. féodermicas e lypos neeilande.
,.c » lusitanos| iudo estabelece o
contraste, tudo 'e confronta: tudo
«e eleva, .ido «c =*Kit» para o plan-
lio delinlllv" tia lellcidade nesla
terra. A« ilha* greclanas aceenani-
no*; para n lazer e para as fí-rias.
mas a cidade p.ende o llplliem ae.»
árduos quefazereç; as curvas a/.ula-
das do solfo Immenso convidam e
bahiano á contemplação po.lica, mas
e silvar rias fabricas e o lufa.lula
do cnmmeiclo despertam os emheve-
-Idos paia o labor qiiolidiano; as
praias, ¦, verdura, o zephyro macio
provocam n< habttantea para as de-
liciaa do remati»". porém "* lilans*
o irabalho. o eoliho dr grandeza,
reteiu-nos para u devrri exi**|a o
inslim ln rip "creaeer, criar, subir
como grilos ¦•ii éco« das almas rios
anlepasssdos rpie voejain em tnyn-
lerinsoa romigios pelo ambiente,
para nu" f" ";>" V*''-*1'" °' I"-""' tle
giganle» poi- ellpn ensinados,

Ha lambeni » guerra surda que
ie trava dia e noite, nn coraçàn 4a
cidade* entre a tradição e " pro-
grasso, entre o novo e o velho. O
(".t.vlo colonial soluça por cati-a da*
Irrídap que lli» produz o caliurtel-
In; a civilização, porém, destro?, os
bolores inulei**', derruba a .enesceil-
ela BSipicrosa para exallar a garn-
diee ria n"va nrbe. A intelligencia
rstlirlira selecciolla e conserva o
hello tradicional e afasta niptUlo
que c vpHm sem o .«clln d» jinligui-
dade, De Iodos os canliis se nota a
peleja silenciosa; pnréin, progressi-
viimenie surge a linda metrópole,
caprichosa e arrogante, v.iriegada e
luminosa, conlraiUcloria em sons
graças r na solidez, do.» haldraines
Iradicinnaos. das muralhas patina-
das das fortalezas c dns forilns sem
nlma, e a cidade se qurda como a
custodia dos mais bell"s Ihevoiiriin
artísticos dn Braall. O adven.i In-"
se apercebe dn sorriso immenso na
cidade. Sim se notam melancolias,
iiidiflVrenças "ii fealdades; em
Iudo ilumina a l"ii.inia. As cól'W
vnriügailas; n eslyln archilecionicoi
a aspereza ilu** aclivs; o colírio das
liiileirus ii il»i-s becos elimines; o
imprevisto dns curvas; o iirfiii* pai-
pltnnle i* IraiispiraiilR dos Irabii-
IhadnrPs que Hitpportam a caniciila
ciinlamlo; o bartilbii ilesordenailn
iin Irafegoj n nssein urhniri; o In-
sullo d" sol e a victoria dn brisa;
os candomblés e as macunibi-, i|n°

M.-Irrii Hiixla-lVint u "Com-

jiniiliin Mulnlfi"
l-M.i marcada para ainanliã, no

Apollo, a estréa da Compnnhla Mu-
lata de Kapectaculos Musicados, com
a revista da ,1, Maia — "O ipie é
nosso", musicada por Custodio Mes-
quita,

Ainda honlem tivemos o ensejo
i|e nssifilir parle do ensaio, l.á esl*-
ram O leal a Aid.-., Alila, Santo», Klo-
rn Muitos, Di* Cara lil bula, l-.iiii Ha-
plisln, Nasciiiifiiilii, ,1, Maia. fluri
pes t* oiiii*iis. repaísainlii, com nlin
éo, us sBiis papeis. Conceição Mn
rli.nl*> rra o eusíiiililor, eiiiquiiiiti)
lloscarliio se encariegava ilu", ni"
\ inienlns ehnreiigraphicos,

SHI1 lt A DO R — A's '-'II e Vi li"m
- "Von entrar na familia",

llRCHKlb - A's '.>o e i*l horas
- ¦ "Disso é qur e,t gosto",

lima revisia ?
0 CRUZEI!"'

A Icmporailn ile* Delorges
no Sul

Das coinpanliias que visitaram o
aiinri findo o Sul rio paiz, colltc.11,
indubitavelmente, maiores lucros
arlislicos e proventos fillancjlros i*
rle Delorges Caminha. Elenco des-
pretencioso, mas homogêneo, ven-

ha em quasi lodo o Brasil, em
contraste com as finíssimas, feslas
da sociedade do Salvador; as feiras
pinturescas de Água de Meninos "
os requintes da ru.i Chila oa da*
fidalgas avenidas ^á beira-mar; a
cantilena morbosa' do.« displicen'cs
r os vnmllos lutulcntns do Lobato;
a culinária provocante d°.s vatapás,
xlns-xina, carurús, acarajés, stiis,
abarás *•• muquecas que lutam cnn-
tra oe cardápios de delicadÍj.;lnios
manjares, formam o encanto e a
originalidade da capital buhiana.
que se constituiu 'tn um dos grau-
des astros da constcllaçãn nacional.
A nda dominante da beldade topo-
graphica está sempre no paradoxo:
jardins obedientes e vegetações
afoitas: estatuas harmônicas e mu-
ralhas brtilaes e jactanciosas; pala-
cios modernos, institutos modela-
res, como a Pupileira e o Promp'0
Soecorro. sn lado de casinhas ca-
litas s de. vetustos .asarões; emlim,
arco-irií nas fachadas, ostentações
do sol. carinho? urabrosos, espirito
alhicn e resfolego incontido aas
marhinas humanas.

Do meu miradouro. nesta acro-
pole atheniense, nào vejo o Par-
ihcnon. o ErecUinn. as. Propllis.s,
as Cariatidcs, os baixos relevosdi*s
valenlee Hoplltas; mas demoro o
ulhar curioso nas elegantes e so-
brias fac.adae das heráldicas lgre-
jas, redttcto histórico da mystiua
bahiana, amorosa e tradlcloinl,
qu» presenteou o Brasil cnm taes
monumentos impereclvels, ;

As lorres orgulhosas que miram
o céo como pólos elecüicos; cs
zimborlos nutalllros ou riuereis
que de longe parecem ameias e nii-
iiaretes orieutaes; os braços pltrin-
sos das cruzes abertas para a beti-
cào perenne das almas cbristâí; a
iiranquillidade hieratica das anui-
radas d^s templos, convidam iite-
ditaçào e _» viagem mysteriosa den-
tro de liosso espirito. Portugal e
Brasil fttndiram-íe na expressão
piedosa de um passado que não
morre, porque _e baseou na fé da
Divino Redemptor.

A' noite, véjn o luar envolver
o casario em rendas verdadeiras,
manto meigo e tranquilio, iuspl*
rador e amoroso. Perpassa então
n vento b"'ando e caridoso, quitas
balotiçàr a coma das arvores e da
repouso ao corpo humano [atiga
rio. Assim, na esthesia indeternii-
rada dn mysterio universal, cer*
ram-ee-me a? palpebras, no snnli.
magnífico das noites fadariam
narradas por Cherazada.

B na modorri agradável, de
olhos semi-ceiirados, 6into o pei«
'ume do niilróra arbusto da ié õ
ria cryragem, aqui plantado pelos
lusíadas p que boje ee transfor-
mon na arvore da Intelllgenrla e
ria cultura, da docilldade e da Ira-
riiclonal fidalgttia rle trato do povo
bahiano.

B nSo Inngr d* mim está s es-
• atua dn cantor eterno riae "Espu-
mas Fluctttantes", perto da rlalltiy
Barbosa, e julgo-nle defendido pe-
los dois g<randefl gênios, qui inspi-
ram s todos ns brasileiros e de-
fendem a gloria desse seminário
espiritual, talvez n maior lemep-
leira da intelllgencla pátria.

E ennfessn-vo», nne neste em*
bienle pncatlladnr, cercado de smi
gns bondosos e conflradev lllustreai
passoi nm rios melhores trechos da
minha vida rle operário. Talvez,
F.eja-me rsle, n eanln rie cysne dc
venturas da existencia de um hn-
mem rle Irabalho e de um enfim-
••¦lasia rio, d°st,inos h0 nna*sn quc-rido Brasil. Beljn-vos, agraripcido

(a0>
com um
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W^stinghou
em sua casai

EUROPA 
—New York —em sensacionaes irradiações

de actualidades, em seus programmas em portuguez!

Actualmente. a recepção de todo o mundo, 6m ondas
curtas, apresenta a nitidez e volume de som. selectivi-
dade e facilidade em ay-nthonizar a estação exactamente
como nas recepções locaes... quando feita através de
um apparelho Westinghouse dos modelos de 1941!

Veja esta maravilha; 03 novos Westinghouse, de belleza

permanente e luxuoso acabamento. Ouça-ol... eindague 05

planos de vendas do Westinghcu.e em seus modelos de 1941!
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CAMPO E
MONTARIA

pílulas dcí^íiTT *eUMATISMo
ÁCIDO URICO

*>*-** OS RINS C A BEXIGA
DORES LOMBAKCSi

DR. ELIAS GREGO
— Chefe do Ambulatório de fiynecoloR-la do H. Gafrfte-t.iilnle — Cllnlc,
(Jeral x— Moléstias rip senhoras — Partos — CIM.1.-A.VPIA - Rl'ilf*".
GLOK1A, 3." andar — Telephone: -S1-.217 — D« I As I Residência: )|
CONDE DR BOMFIM. 11,1 ¦— relephone; ÍS-OSIO,
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PAUL J. CHK1STOPH COMPANY
RIO BE JANEIRO-. Duvidai, U, S. José, 83, Buenos Aires, 13, Yjsc. d6 PjjnM. 106-Aj
Mattoso, 30; B Estrada Marechal Rangel, ? (Madureira). EalADO DO RIO: Era
NIctheiOT: Conceição, 77 No Interior. - Campos t Santos Dumonl, 49

Remettido a hizo o inque-
rito a respeito da catastro*
phe de aviação em Botafogo

O delegado Ennapio Castello
Rrtirr-" remetteeu a Juízo *l autos
do Inquérito policial inslaarado a
numero dp testemunhas oectilares
ocrorrida na pnceada ri° Bolaojn a
na nual pereceram trsçl'amentp. o,«
passageiros de" um avião da Vasp *
os tripulantes de um avião de
turismo, num total df dciennve
pessoas,

As responsabilidades do slnlslro
não puderam eer rigorosamente
minharlos, para 05 devios fins, ao
numero de testemunhas oceulares
qu' dePuzeram rio inquérito prev?-
lerrndo, çntretanlo, a impressão d«
que Indo resultou ri" -,1111a ***.rta |m-
prudência do aviador Aboli, piloto
do avião dc turismo e uma das vi-
eilniaa do Impressionantes desag-
tre.

Os nulos do Inquérito foram »nra-
nhnilns, pina os devidos fins, ao
promotor Frederico Mulld', da l.'i"
\'ara Criminal,

Assistência mediciKScO'
lar para defender o

organísmí. das crianças
Cuidados especiaes eem es ouvi rios, a'garganta e o nâHs -*

Fala ao DIÁRIO DA NOITI o dr. Antero WandiHsy

Perdeu o certificado de
reservista

O sr. Ascendlno Francisco dn lio-
aa, no percurso enlre a Central do
Brasil e. a praia lá de Novembro,
perdeu seu certificado de reservista.

Pede 11 quem aehoii lelephonnr pn-
ra _„<-77!)(), nu cntreiíiir em nossa re-

proteja seu filho
consultando o
GUIÂoasNáES

DR. OCTAVIO DE CARVALHO
professor Ht» Clinica Módica

Dceenle rin lieli»er«Mao,*> e M>rr.hm da Academia Nacional d» Medicina
Estnrlo próprio «obre o tratamento cin ANGINA 1)0 PEITO e da*

IH.CIOrtAS OASTKODUODKNAKS
Glnndnlns ile Secierar» IntiTim e Nlilriçno

Consultório: Edifício l""tio Alegre (2 As 5 horas). Tel.: 22*6456
Rpsldçticm: Avonidíi Allanlica, iSáO — Tel.: 47-2063
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Caminha
eeu calhar*' .ment. . I.ucia Dêlur, que
já se impuzera ao nosso peblteo
psla «ua creação 'tn "Pertinho do
Cen", a comediu de .losé WindurUj*
e Mario [,a?o, mereceu referoncias
encomlasticaí da critica sul-ringran-
den". 1,oura ram-lhe a natiiraldla-
d o* a expressão a simplicidade em I
reprfscnlar, Os demais clemenliis,
enlre o? quaes Elza domes, conenr-
rcrant com o melb"i dos srns es-
fnrtOí para o exilo da Irtnporada.

o publiro já =e não im pressiona
*:om nomes di cartaz. I'relcre -qui-
librio de conjunto, ao '-^-i ds peças
selecrionadas.

4

Absolvida uma funcciona-
ria publica denunciada

como macumbeira

\ INSTHIlfi. ,11 ClilMIWl, naiia
PROVOU CONTRA A 111*;-

Pelo juiz Toscano K-- pinola foi jul-
^-'d?. e absolvida a ré. Aurora Pinl.
de Carvalho, funecionaria publicadenunciada á .lustiça, pelo promotorOliveira Gonçalves, como praticantede baixo espiritismo e curandeiris-
mo.

A ré, «rmiiido a Hennnria, havia¦*jrlo slirprehendldn c p< esa pela po-li*iii no din !|i rle fevereiro d" "n-
no pa.-^uri". quando, eni -ua residen-
cia, á run Paes de Andrade, 31), pra-tleava o baixo c-spli il.i-1110 e eiuati-
delrlsmo, lendo sido, apnreliP-ndld",
nessa oceasião, grande r|iianlidade de1'neeitas, drogue, amule|o? e outros
nbjeclos próprios do bárbaro rvtual
negro,

Absolvendo a rs, accentuou o juiz
Toscano Espinola:

"A in-Mrucçào -rimlnal nada pro-vou contra a ré. Xão basta dizer qup-
alguém está praticando n -urandei-
cismo 011 n baixo espiritismo, rnmii
Bailenlaram as (estemunhas de ae-
ctlsaçào, E' misler mencionar o facto
''otti lofjní n= seus porjnennrBs, O
juiz è qur dirá se elle constitue cri-
me. Qua 11 In no malpflal apprehendl-
ri" em casa rl.i aecusada, nenhuma
autenticidade tem, Trala.se de pa-
pels «em a rubrica dn delegado e
-rm 1 mínimo valor pam a accu.a-
çáo".
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O grnnilp Cocllto fNnit» diz:
"Este livro á cabeceira dns
mães será um escudo de pra-

tecçíio pnrn os filhos"
(*,,* Dflirão — Preço I5.?0*.)0

Pediflog á LIVRARIA
FRANCISCO ALVES

OUVIDOR, 166 — RIO

Claudino Victor

Viclor do Espirito Sanl o
ADVOGADOS

Hun da Quitanda, X*Z(\-'i° huü,
Telephone 33-472-1

Todos aahenioR qn» n nariz, R
garganta e. n.*, ouvidos requerem,
pela s*iia delicadeza e pela Mta Illl-
pnrlancla como órgãos possíveis

de servirem como agentes micro-
hlanns, cuidados especiaes.

Nãn obstante, nem sempre síio
observada», principalmente pela*,
crianças, as precauções rer.ommen-
dadas pela medicina, K a*, eonr.r-
qiienriax desse descaso, qn» checa
a ser criminoso, nà" se fazem e/-
perar.

A n"*;p°iln desse sempre Inle-
fessanie s<sumpto, OlARln PA
NOITE ouviu, honlem, em sen
consultório, o dr. Allthero VVan-
derley, medico especializado n°
iralaincnlo daquelles órgãos.

OIIAVUS DA SAUOB
— Ue fnclo — disse-nos o iluu-

Inr Wiiliderley — as fossas nasaes
e a hftca, pelo seu contacto rlire-
cio com n ar que aspiramos, bSo
a, principaes chaves da. saude. !•,*-
Io nariz e pela hftca sc Inflllram,
Insidlosa • sorratelramsiile, todo»
os micróbios. Nascem a*-sim n*
grippes, que são eomo os elemen-
to» preparatório! do terreno para
a marcha das mais graves Inte-
CÇfiR".

ESTATÍSTICA ALARMANTE
l.eudn, honlem, orna revisia da

Prefeitura — conilnuou n no.ssn rn-
(revistado — vi. surpreso, que n dl- j
phleria vem lendo, nos iillinins
lempos. niignienlada* nos meios c-
rolares, a sim pereriilagéin, (Juer
isso dizer (pir as criança*, não se
ii'*m defcnrlldn, sllfflcienlemcnle. da
inwtiHa H" mal. I'* fiai'*1 r n,,p náo
podemos exigir muilo dn mundo íri —
fantil, noUdatnenle -cm oup tenha
.«.ido educado par» Unl.o.

Em face 
"dessa 

circunstancia,
resta-nos tomar medidas de prec.u-
ção immediata. De nrcphy!?..tia por
exemplo. E o recurso, _ meu. ver,
Está na assistência medicn-escoL-ír,
que. felizmente, em boa hora, esta
«endn organizada pela Prefeltiü*.--
snh a orientação d" professor Ale
d*.n Cintra.

Trata-se, como se enncliip, dc
uma providencia do m*inr alcanc
social, capaz ná" só de crear sérias |

Excursão cultural á Argen-\
tina, promovida pelo Tou-,

rins Club
Attendendo aos desejos de nu*

merosos da seus associados e n"
intuito de, contribuir para a inlen-
sificarão dn turismo inler-amsrl-
cano, o Tourlng Club do Brasi! e?
tá "rçanizando nma excursão Cill-
tural fl Argentina, _. reaüzar-s», ne
pe?itndft quinzena de fevereiro pro
simo.

A excursão, para * qual já erls-
tr-m numerosas Inscripções, nesta
capita! » nos Estados, reallzar-se-a
a bordo d'n paquete "D. Pedro II"
do Lloyd Brasileiro, de 1J.Ü02 to-
neladas.

barreiras ao desenvolvimento da
riiphterin, corno tamliem a outras
moléstias tno communs 11a idade
escolar.

I-'. ainda nesse particular — con-
rluiii 11 sr. Antlicrn W.nidrile.,

• eeão as crianças de 'prender s ter
cuidados rsperiaes rom ns ouvidos,
a üarjsanla e o nnriz. sabido quê
rw%v*t nrgâos são Beiüpre o> prtfflsi-
ros agentes dos males quj ata-
cam O nosso organismo.

O dr, Antero iVainlcrley, quando falava no nosso redactor
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Dr. IV3. P. Ypiranga dos Guaranys
CIRUBCIA •— GTNBCOI/OOIA — VIAS tKl.SAKlAg

Diariamente rias 17 ás 19 horas
RUA DA ASSEMBLE'á, 98, SALA 28 —• Pbone 22-5821

Residência: Phone 2.-2Õ80
v—a mi,,,ii , .1 imi .,, ..,-¦ 1., 1..1 ., __—¦>
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A OPINIÃO INSUSPEITA
do sew medico!

Qualquer distúrbio menstrua) pode transformai
X. ims mulhe. bem Hsposta, de espirito alegre,

ím yessoa aciturna, facilmente irritavel e melau
:ho!ica SEsts rregularidade signa! vidente de
doença 3 po/ Jsso jue a menstruação é conside
rada o 'Relogir. ds naude" Zelai pela normalida-
de do çyclo tienstrual é >elar pela .alicie do coipo«. pela .aude <1o tspirito Quer em -rasos de falta,
quer em rasos de tiemorrhagia ou excesso de fluxo«.anguineo, Oforeno í i medi. ação indicada, porque.ua exti-aordinaria formule contém todos os hor-
monios que conferem aos órgãos íntimos da molhei
um estruetura perfeita e ama funeção regular
Oforeno evita a menopausa precoce e proporei©-na é mulher vida nova, feliz e plena dc saúde.

formulo do
eminente Prolettoi

'ernoitdo Mogolfido

ENTRO DE POUCOS DIAS
o inicio das obras da monumental Ave-

nida Presidente Getulio Vargas
1.200 prédios serão desapropria dos - Tres igrejas e o edifíciotía Prefeitura irão a baixo - A maior artéria do Brasil - A im-

portancia da grande obra - Ou ^ras notas
Ainda esle me/., as picaretas mu.

nlclpaea começarão a demoligflo do
grande bloco de prédios que vae
desapparecor parn dar |opr á mu-
jeatosu artéria ipiu se denominará
Avonidi (loiulio Vargas, o monii-
mental bloco de edifícios vue da pra-
ça Onze fie Junho nté uo <-j.c.i da
Alfândega, A iíi-íiiiiIi; arleria ligada
á Avenida do Mangue terá u exten-são de 3,000 metros, com ;i largura
de oitenta.

()bi'n desse porto só loi realizada
nn lirasil no qualrlennlo Itodrlgues
Alves, quando pereira Passos ora
prefeito d-. Capital.

Acreditam os lechnlcos da 1'relei-
tura oue o Imporlnnie emprehendl-
mento c-.air,-i concluído num períodoiniiiinin de Ires nnnos,

O prefeito Henrique Dodsworlh .iú
ordenou o inicio da demolição dos
prédios vizinhos á Praça Onze de
Junho.

Cerca do mil e duzentos prédiosaerUo desapropriados,
A igreja du Candelária, que seacha Incluída no monumental bloco.

ficará eollocada no cenifo do uma
linda praça, que realçará ainda mais
ii -um Incompntnvel imponência,

O prolongamento da Avenida do
Maii-Fue é um problema mitigo que
tem desafiado a coragem c Intelll-
genda dos ndmlnl»|rndoros,

Pereira Passos e doiinls 1'nulo dc
i''roiiiiii planejaram e esludaram a
sua execução. O sr. Henrique D"ds.
worth, para levar ;i effeito esse ex-
copclonal tnclhornmento, organizou
um plano magnífico, abrangendo não

Ainda o desappareci-
mento do "Carel.i"

UMA UIXI'II'ICA(.'.\(»
Conimunleam-nos da Agencia Na-

cional:
**i\oli<'iititdo o que occorrerti com o

veleiro "Ctirclli", Irlpulailo por es.
coleiros, u linprensii carioca, nos jor-
nu''s de lionlem, lumonlou que o le-
legramiiia lives.se ehcgatln pouco an
les .lu volln, ao Ri.,, do nllutHtle
barco.

O Departamento dos Correios (,
Teleginplio esolurecu, enlrelilnl«
nüo jer sldu luxado, no Telegraplio
Nacional, o flc*rtpii«'lin a (|lie rp tefe-
rirmii os jornaes, porqii" u loeiillda-
de onde aporiiirani o- tripuiiinins dn"(_are|ll" nindn nln •'' servidu |ie|os
fios do Departamento".
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Reviravolta nos Jornaes fascistas que acham agora que a In
glaterra é forte e poderosa, qu anndo antes era fraca e incapaz

FRONTEIRA ITALIANA, 9
(H.) — As recentes derrotas
softridas pelos exércitos üa-
lianos na Albânia e na Libya
são corajosamente supporta-
das pela população italiana.

Até então havia tendência

para menosprezar o adversa--
rio, representando-o como
desprovido de coragem e de
meios de accão efficientes.

Ethiopia até a oecupação re
cente da Somália britannica
Ao primiero revés, o italiano
de classe media ficou um«w mat-m-m****- „.. - m************ V1V VIUÜÜV IIIVUlll IIVUII Ulll

A Itália teve nos últimos j pouco desorientado. Durante
annos somente suecessos a
registrar, der!» a guerra da

ARTHRITISMO -GOTA • Ri ÍEUMATISMO
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Cinco internações ~ Dez altas - Um fal-fallecsmento, hontem - Notas
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„A^1'™"IM nl,;u-«»- o movimenlovenflçado no dia de bonlem. noHospital de Prompto Soccorro
HOSPITALIZADOS

Deram entrada as seguintes pes.

.,„_. ?7llezi0 de, 'S<u'Zi'' da CÔ1' I"'eta.«OBl 37 annos dc idade, casado ,bra-slleiro, mecânico, morador -, nmCmcinato Lopes n. 4P.Maria Conceição. ric côr olaicom 2fi annos de idade, solteira
brasileira, domestica, moradora no'Morro da Foormlgn s|n.Etelvina .losé de Abreu, de côr
branca, com 17 rnnns r]C idade, sol-
teira, brasileira, domestica, morado-ra á rua do Senado n. 121.Sebastião Cosia Ferreira, de eór
branca, com 9 annos dc idade, bra.
stlelro, collegial, morador á rua Abi-
Ito n. B4.

— Castorina Peixoto Caulhé, dc<or branca. com «o annn3 de jdviuva, brasileira, domestica, morado-ra á rua Ibltunina n. 07, casa I.
ALTAS

Deixaram o Hospital de PromptoSoccorro, com alta, as seguintes nes-soas; K
Lourlval do Nascimento, Armando1'albo, menino Mario j0sé Machado,Vilma do Oliveira, Manoel f]r,s Santos Rodrigues, .Maria Doloro.,., do"Santos, -enino José ,lacVntbo debouza, Edmundo Rnmero, meninoAnlonio Oomes da Silva, e meninoOswaldo Rodrigues,

FALLECIMENTO
Reglstrou-sa hontem, somente umtailecimento, que foi o ,|e Guilhermi-na Gomes Maciel, de eôr branca""m 50 annos do idade, casada bra-¦Jlleira, domestica, moradora á PUa daAlegria n. .00.
O cadáver foi removido nara oNecrotério da Saúde Publica.

CONTINUAM INTERNADAS
! Continuam Internadas no Hospitaldc r.ompto Soccorro, as seRU|,,ics
pessoas;

EM ESTADO GRAVE
ifanny Magalhães, Prancelina Co„.,coiçao, .losé Ribeiro dos Santos Ma-BELLO HORIZONTE. 8 (Merl-, ria do Carmo e Crouze Vasnues Ki«llonal) — O menino Eilson Cardoso lho. '

«e Jesus, que mora com aUa mãe, Eja FST«D0 npnlIIAn«uma casa du rua Curityba, esquina {.. . 
L~l*uu "EGULAR

com Guajajaras na qual é lia em- cii„„ ,r?° ,.u'** Morgado, GentH da

DÜKNÇAS D.A IMOMili, VAji.I
ZRS, SYPHILIS

DR. CAMPOS MELLO
UVA S. JOSÉ', 118-:!."

8as., Sus, e subbados, 4 lioras

Brincadeira funesta

I Pregada, entrou bonlem "»'» do» AníSítlIrS 
r»rr»ln. Ignncio Perro,

quartos d„ casa , do uma saveta \i,"r" . ?^"\\, d''* S;'nt"s' AIher-
retirou uma laplsoir,, .coin a <iual ! 

'ardn 
ni^n' 

'"'í',0 ni"'hnKi1' Ber*
te po. a brincar. A arfa - pois ??n „! . 

' '',°,Sé IJtrnnrd°. Marti-*" nl,° '-"iirenço, Manoel ,|nRc.. Norber-to de Abreu, Sebastlílo Portugal I"ilho, Rosalvlno Peixoto e SebasüãõMonteiro.

muito tempo os adversários
da Itália eram apresentados
como incapazes e inexperien=
tes na guerra. A opinião mo*
dificou-se hoje e é muito si*
gnificativo o facto de que í
um jornal officioso, "Le vie
delle ária", haja publicado
um artigo que fez muito rui-
do, aceusando certos órgãos
de haver enganado o publico
descrevendo falsamente o
inimigo britannieo Pelo
contrario, os soldados britan-
nicos apparccem agora, nas
columnas dos jornaes fascis-
tas, como soldados que po-
derão ser vencidos, mas ao
preço de grandes sacrifícios
e dc rudes combates.

0 Império Britannieo é re*
presentado como dispondo de
recursos consideráveis em
homens e material e como
um paiz que recebe de todas
as partes do mundo reforços
de toda espécie.

Todos os italianos devem
comprehender que o futuro
da nação está em jogo e de*
vem tudo fazer para vencer.
Assim, um novo clima de
guerra foi creado durante as
ultimas semanas, na Itália.
A opinião publica prepara-se
agora para concentrar suas
energias na defesa do Impe-
rio. 0 povo italt.no só ai^o-
ra acaba de entrar verdadei*
ramente em guerra.

A' venda em lotla.s a.s ('Itarmii
cias e Drouitriiia

No Supremo Tribunal
Federal

NEGADO PROVIMENTO AO IU.-
(Clt.-iO l).\ COMI-L-íilIA BRA-
NIA UE PETRÓLEO — EMBARCA
PARA O CHILE O .MINISTRO

BENTO UE FARIA
Na sessão plena de hon cm do

-Supremo Tribunal Federal, presidi-
da pelo ministro Eduardo IJapindo-
'u .! presente o procurador geral,
(Ir. Gabriel de Rezende Passo.;, foi
julgado o mandado de segurança
requerido pela Companhia tirania
dc Petróleo S. A-, recorrendo dn
sentença do dr. Ribas Carneiro, juiz
da Fazenda Publica, julgando im-
procedente o pedido daquella em-
presa, contra o despacho do «lire-
ctor da Recebedoria intimando a a
recolher aos cofres publicos n quan-
tia de "Sl:(ll!i."iiii(l. 

de imposto dc
importação de gazollna e mujt.i
por infracçâo fiscal.

Feito o relatório pelo ministro
Laudo dc Camargo, usou du pnlavruo advogado du recorrente, dr. Jun-
lo de .Moraes, tendo pela União usa-
do tia palavra o procurador geral,
dr. Gabriel de Rezende Pusr.DH.

Contra o volo do ministro Castro
Nune^, foi negado o provimento ao
recurso, tendo deixado dc pnrticl-
par d" julgamento o minislro Ucn-
Io dc Faria, por não ter assistido uo
relatório.
EMBARCA IfO.II- PARA O CHILE

O MINISTI») BENTO DE FARIA
Embarca hoje para o Chile, onde

vue como membro da delegação bru-
sileira ao II Congresso Americano
de Criminologin, a installar se no
dia 1!) do correnlc, o ministro L*en-
to de Faria.

O illuslre juiz è portador dc uma
mensagem do saudação do pies,-
dento do Supremo Tribunal, de que
é membro, ao presidente da Córlc
Suprema daquelie paiz amigo.
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so n purio urbanística como lumbem
o sen financiamento.

PROHLEMA IX) TRAFEGO
O problema do trafego ficara n-

duzido a proporções bem mi_nor''s
desde que seja construída a nrand''
avenida. Ella. como se sabe, consti-
tuini n via collccltirn das grandes
corrente do trafego dn exteiuti zona
norte até n Alfândega.

MAIOlí ARTÉRIA OO BRASIL
A nova avenida ..erá j malir

construída nu Brasil, Sua largura,
como uissemos, será de oilenln me-
•ros. e o comprimento niuis de uos
kilomolros o meio. Para sua cons-
Irucção terão de ir uliuixo nume-
rosus edlflcius, enlre elles is igre-
ju.- de s. Pedro, da Boa Morta e
de S. Domingos, que licu entre us
rui i S. Pedro e General Câmara, c
o prédio du Prefeitura

Grande soinmu será dUpendiun
nn desapiopriaçãi. dos imillOvels,
sendo os prédios mais caros os tlu
zona bancaria.

INICIO DAS OBRAS
As obras, como ücccnluámo., le-

rào inicio poi oslus ilins. O prelei-to Henrique l.mlswortli ordPnou ,;
, cre.'i«;iii. de duus cuniuilssoeó, uniu
I puni uontrolar os procussiia do des-

uprO|iriação e a oulrn com tiUl'1*
buições de «rtleni lechnica iirnpriu-
menle.

Ao sr, liilisníi Passos seCietiillo
de VUição e Obras, cube u auperin
lendoiiein de Iodos esses serviço-

'vLIn;cá de repousj*

Editado peia Imprensa
Nacional do Código

Penal
Cpniniunienm-nno do Denarinincn

lo rie Imprensa r Propasamln:"A Directoria da Imprensa Nacio
nal. dentro i|o crllorlo quo se traçou— unia sysiemalica e nppnrtiinn di-
vulgação dos netos dos poderes cons-
Utllidos, nenlia do editar, em edl''ãn
f(U« ln il c;n rá ainda lio jr" o Código
Penal.

A odiçúo em apreço, além rl" as-
n«*eln novo que offerece. asslgnalan-
do. em enlns. r« esneeles, o ritto fu-
elllta, sobremodo, a consulta, e-dft
llliistradn .-om nm indico nlnhabelloo
e remisslvn •• triv* n gnlzn «lo nrofn.
elo, a exnosleãn do molivos com a
qual o mlnbtrn dn ,ln-*tl''n snlimcl.-
I"il r". asslgnnlura ,\,-, ni'Ci.lrl»..|ii d-i
llomíblieti o projeelo ennv>rtldn em
lei.

Ptihliondo o Código Penal nn "l.iu-
'io Offkln'" ,i,, ,|i. ,"l ,1., rlp-7a.r-.brn
ultimo, retificado pnslerlnrmente, a
nr\\»~fi pm ..•>., |«^T"><*«n|M ç,f»*V]

duvida, o decidido empenho eom 0110
;| | .r/r-inai Vn"!o,,nl nmn'i eoV.nho.
rflolto íntima com torlns ns orrj-los da
ndirilnlstracãn pnbliou procura ai-
Ungir n sun finalidade".

TOMAGO
.TESTINO

Em qualquer nial, passageiro o.u
rebelde, impõe-se peln experien-

cia 11

ES
If

ESPIRITA-MEWCO
Allomle 1 or carlas Mande iinuie

idadci profissão, descreva o que «111
le com envcloppe .'liado e sen on
deteço oura C 1'nslal Hilá - 1I10

EL1XIK |
ESTOMACAL Q

SJUZ A
í(P_I1__8 Í18? IteMíüip Í1HIIISr*

I 

Tomado ern p^pi
todo o «rSk-lfeii: ZSèf

Uma .nllicrinlia :is refeições.
Distribuidores 110 Brasil:

ESPANA PARAMI.S «•* IRM-.0
Alfândega, 181-RIO DE JANEIRO

Tels.; -iM-2117 e 411-8701
'G33xx9**m**mt***mt*\m*4m**mam
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E dahi ha pouco o vehiculo era envolvido
pelas chammas - Espectacular oceorren-
cia cosi. u.nn carro da \m\m "lírFjguay-Enge-

nho WoíVís". Ha?? ---.,-* MgríjNacP4; ?-oíío

SÃO VICENTE

e REFRIGERADORES
AS Al i:i. ll OI t !¦;•_ SIAUUASt'__i,t)s atio.vtiitios 4,iii';c't)*''

A* vis (íi v ti prmtnvAeA, «*fni * iml<»r
A. B. Moutinho & Com Ltda.
AVI-NIIM MIOM I)|C «A ZM*-tí
t'cl|.|ilii,ni.| Ti.v.ui — l.l» ue Jiiiiolro

Para alliviar a surdez
catarrhal e os zumbi-

dos nos ouvidos
Sc \. S. soifro dc surde?, catai.bal

e zumbidos nos ouvidos, compre na
pliarmaciu um frasco dc PAHMINT
e tome uniu collier das de sopa uuu-
tro vezes an dia.

Isto pode alliviar-lhe promptuiícn-
te os incommodos zumbidos dos ou-
vidos. As narinas obstruídas descar-
regam-se, a respiração sc torna mala
f.icil e o desprendimento dn muco
liiisul na garganta dosnpparcoe tí'
agradável de lomar. Ioda pessoa que
soffre de suriloz cnlarrbnl e -.iinibi-
dos nos ouvidos deveria provar esle
remédio

• I-iliiiii-nt.is l.inlujiiiii*. I!r«iini'.'j
i; Curiif de lleitiiiciiiçiio.

/Ir. 1'jols. («lOMVAI, COMHti;..
i*. \i i i/.;ii íi.-MtgiKS

7i.l >|.|'|lli'/ lie S. V'it'1'lllt'. itlli
'IVI 27«l(i:i(i

Falleceu em Pernam-
buco o bar no de

Sn*, «-«'iriíi
n1pipgpnm'vi *c -.. i><,.«ii ini-..

trouxe -i noflcia d" rallo"l-,onio ,]¦
ri'!'-"..) rin *íiiíi ..cnnin,

lri','l]ríi ,|o Inrí-i nrolrcfin nos oi'
"ii' **' .jfft*¦« t-ii.c- f> Iw.ii-.cl .«.-ir-, ,-in r,r.*-
tr do nn*'/. o n.-i'*..n ¦!« Sn-issitm-
o-ttnivpji nlí. rliif. n t«. Innp**n C-t>.nn
lllIlInP |llfIl«a,Hf.la> ¦.,•'-.« n nn<('to„ f
' P|] "01*00 r*--t.; |íi.->fIr, íi iniirii-Vfi' '
'-l,-|.,'l,.„. rir, 1,.,,.,..,^.--, ,1 Ml., ,-.
""MUI. fí 1*;ii "i'l|-> ii.QtnP-t .*¦«-*-, . • í i • * -i pUíriV'
«¦.ioi*>? o n I.Tríin fin Ciio. Mimo rnsy-
rjrflfin -". fMr*p«o*;o río t:"i r--**!**"."
"t«'•.•«.rio fl;i **•«* If-fi¦. o r,r\ rr '• •*-•!«*1 n*• <^,-i-* ¦

q ppiic pr.'* tpppm-jpn-s,
A noflola tln sua mo.-fo fr.I .-oro

l|jf«'> POm ffl"*nflrt nPpnT1, n"n . rí ti"
nnpfp onni0 r.>. tor.o o ní«Í7. noíc o
Ha'*¦"¦"•. rio piin c*• n«1. ppo lirfr*.mor.¦ ¦"
onnlappMt. p..i fotlo- ns p.rnulnfj cf'

O FAM.E(.lMF.NTO
RECIFE, 8. (Meridional). - A'ub

do fniipop. n Rirfio do Suassuma, A
noticia da morlc do grande indti-"
fria) causou profunda onnstcrnnci5'
CHI tO[]o« fl-5 (.Irrilloe SO«.i;int;. nnr'
oljo era bastante ostimadn,

PROBLEMAS SF.XUAE.«
Fallu-llie alguma coisa V Scnle-.

infeliz ? Por que V Sr.ffre de frie-
«'.e-xual, Irreínluridades. quer ler ti
lhos, niio pôde tel-os é nervos:-
desgraçada no casamento, ciumenta
ele. ? Seu marido í Impotente ? Re
selva rápido, prnllcn e econômico-
menie os rtus problemas Escreva
para Dr Paiva. HaiMi Postal '.' 74'J
'.dois. sete, qun'ro. dolsl — Hio —
'untando .nvelnnpe sellado para
icsposla. que recoberá orientação
seRura. sratuitamenle.

IMitáim..«,
mm**mm*m**mm*ya*

Zemana.,,

linda* coiei
dn um moderno

PÓ DE ARR07-
€abtj

..atuva-se de uma lapiselra-plstola
—- disparou. Indo o projeclü alo.
jar-se no abdômen do menino quo,TI&0 resistindo aos ferimentos rece-
bldos, veio a morrer na manhã de
Ijojt.

9P demais doentes internados,cujos nomes não constam nas reln.
ções acima, estão passando bcm.

EXAMES DE ADMISSÃO
Até lõ de fevereiro, estão abertas

us inscripeões para os exames de
admissão uos cursos Secundário e
Commerclal do Inslituto La-Fayutte

O.s primeiros Inscriptos terão pre-ferencla na escolha entre o turno du
manhã c o da tarde,

Departamento* Masculino, Pemlni-
no » Mulo.

IAÇÀO PICORELLI
e

"RIO-MIJV/IS"
•M'UKTAV|._IS U.MMHUS AERODVNAMICOS Ií l,ti._ l OS.'.*

LIMOUSINBS

^^^^^^^^

!Mj — Petropolis — lin tre-Rios — Juiz tle Kóra — l'aini,yiu
Barbacena — I.afayeltt. — llcllo Horizonte

Itlo us liitiousincs parlfin do Hotel (.lobo, run dos ..miradas! li
lolcplione 42-0802.

•- niiiiiihus partem do Rio ris fl t/2: 8 bot-asj 12 horas e 17 horas
PRAÇA AM HA'. 73 — lelepliours: 43-0087 e 23-0883

Tentativa de suicídio
no campo de «São

Christovão
A's primeiras horas da noite, de

hontem ,no campo de Rão Christo-
vão, em frente no edifício do Col-
leglo Pedro II. o vlsilanfo muni-
cipal n" 1218 encontrou eaido ao
solo, eontoreeiido-se em dores um
homem de cor parda, apresentam
do 28 annos do Idade n trajando
roupas escuras.

Ao lado do Infell-;.. que estava
sem fala via-se uma lata de for-
mictda vnsla, o que bastava para
explicar o succedldo Tratava-se
realmente de umn tentativa de
suicídio.

Uma ambulância do Posto Cen
trai de Assistência foi chamada an
local e transportou o tresloucado
homem para o Hospital de Prom-
pto Soccorro .onde ficou elle in-
teimado em estado desesperndor
não alimentando os médicos a mi
nima esperança de livrai-o d.a
morte.

O Infeli. rfto possuía em seu
poder nenhum documento de
identidade e nem pôde revelar
ainda a sua identidade

A policia do 10.» districto regts
trou o facto.

Éfcg&gliS.'^

O motorneiro Dormevil Cruz explicando ao repórter a
¦ causa do fogo —

TOSSE? BRONCHITES?

A noiie eslava quente. — .Mas que
diabo — monologaviim os passarei-
ros do bonde 1'nha "Urusi.ay-Kngi*-
nho Novo" n. '_).u7(i — aqui neste
bondo ha ''oisa- 0 calor esta d«-
mnis...

li n-ío tardou que e.c consta lasso-,
num pânico geral, que algo estranho
suceedla.

0 BONDli EM CIIAMMAS
Primeiro uni cheiro de madeira

queimada. Iblii lia pouco, as chnm-
mas irromeperam ",. cenf-ro do vo.-
hiculo.

Gossas labareda" s" levantaram,
Lambiam ameaçadora., "s bancos.

Antes, porém, rio sinistro, o mo- I
torneiro Dormevil Cruz, cuidadoso,
prevendo o que ia suecoder, deteve
o carro e, auxiliado pelo conduetnr
Paulo Henrique, fez evacuar oa |
passageiros.

Assim foi evitada a confusão, rpie
poderia ter graves conseqüência,.,
Pois o vehiculo estava repleto
"PANNE" NOS MOTORES -

MI'ICAIX) 0 BONDE
O logo foi motivado por iim.i"panno" nos motores. Sobrecarre-

gada a "resistência", a corrente df \
ullil tensão, incidindo, na inslalliiçã
friflammou-n.

nüo chegando, n,, emtanto, a entra'
cm acçfto, pois com o extlnctor d«
uni omnibus que passava, o fogo foi
dominado.

0 voliieulo ficou dainnificado, sen,
d,, mais tarde recolhido ao depo-
sl|.o.

DAS iHIáLHOKKS MARCAS
PlttiCOS HAKATIssIMllS

DÜVU/OK, 81-1" — l.l. •-.1.-57-.*.

Sargento absolvido
Por unanimidade do votos, í,..i

aaolvldo .hontem. -,ui ü« Auditoria
do Guerra y sargento liiigcni0 .
Carvalho, aceu ido Je crime prevlst'-tio art. 15-t do C. P. M.

Presidiu o Conselho Julgador o
DA..1. tenente-coronel Octavio Marii^i ds

Cosia.

Choque de autos
Cerca das 2(1 e meia horas de hon-

tem, na Avenida do Mangue, cho
O.s bombeiros foram chamados caram.se os nulos ns. S....68 e 27.838.

| o m-iuieir,, de praça, dirigido po.
I um motorista â" noiiie ignorado

IVlatOU íl UÍ1I.P. ( P í>n- ! ° so«u"do. pnHIcular, dirigido peloiritiiwu a myUliJKx4' V..t., Ul |seu proprietário, de nome Francisco

xada um velho de
90 annos

MACEIÓ', 8 [A, **... A polii ia
capturou o barbeiro Mi:íuol Paesi-
nho de Azevedo. q»e |tn tempos ns-
stiisinou, no FJsludn d ii Pataiiyba.
com enxadadus. nin ancião dn no-
venta annos. fugindo em seguida
pura esta capit.il. onde usava nome
falso.

Alexandre,
\" carro dc aluguel viajais "

capitão dc fragata Guilherme Pere
ra das Neves.

Os dois yehiculos -iorfreram «va
;'ius .insignificantes,

Xão so registrara in damno.. p»«

DR. HEITOR ACHILES
DOENÇAS DO PULMÃO

\« .Nilo Peçanha 155 — V andai
Tels. 12-..K71 e 27-2"0f>

ELIMINA/FORTALECE/

DR. ATAULFO MARTINS
— l';.S|.|SI'tAI,IS'l'A —

Clinica exclusiva
IIIIO.MIi II !¦_> ASJ1A-

CAS lii CHONICAS.
UO.«l'LUAtJ(.HÍl

uitanda, .0. Sal» 4(11
Tel. 22-0049. üe l áa «

VÁRIOS ATESTADOS ÜE CUKA

ISMA:
í

REGINA HOTEL
Flamengo, próximo aos banhos de mar. rua Ferreira
Vianna, SO, telephone e agua correnlc em todos oa
aposentos, apartamentos uom banho próprio, orches.ira diária Preços módicos Endereço telegraphico Re-

g-ina — Telephone : 25-7280

!M35_SSSR£?
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Wilson, o menino picado pelo escorpião, nos braço» do
pne, mostra ao repórter o bicho venenoso dentro de um

pequeno fiasco com álcool

Adiada por 120 dias a
aXecuçâo das medidas
:obrc estacionamento

dc omnibus cm Pc-
tropolis

Km edital da Delegada Ge Trair*
sito do Estado do Rio, pulirailo
hoje na imprensa local, o ar, A|al*i-
co Maciel, delegado de referida re-
partição, eoittmunica cpie, em virtu-
de de razões apresentadas pelos in-
teressados, resolveu adiar por Y20
dias a exccuçlo das lUéditlV-s rfne
estabeleceu sobre o unlco ponto cle
estacionamento dos omnius "Hio-
Petropollf".

Aos empresários será facultaria a
apresentarão de suggcstôcs, ínili-
eando outrnè pnnos de estaciona- í
mento, os rpiaes receer/jo approva- I
ção ou não do delegado de Tnm. i
sito.

Es«cs pontos podírâo ser em lo.¦?ares próximos das rsepectlvas I
agendas. j

Durante nciuelle praso, somente i
poderão permanecer defronte as jagencias. apenas dez minutos.

Prln mesmo edital, flua prohlbldo !
o embarque e desembarque de pas-
sagrelros Ha Avenida lá d* Novem-
hro. I

Um appello ao director
dos Correios

AGENCIA DE 2' CLASSE E TELE-
(IRAPHO PARA UMA CIDADE

MINEIRA
1'ICAS, lo (Dn correspondente) —

O .jornal local "O Município" es-
tampa um em fundamenta do ai|iel-
lo ao capltíto Landry Salles, opero-
sa director geral rin* Correios e
Telegraphos, nn qual argumenta
que, rendendo maig de 'XI contos dt
reis a agencia dos Correio» desta
cidade, merecia ser passada para a
categoria de 2" classe, e an rneem"
tempo Insulado o telegraphn íacio.
nal Para servir a numeroso popula-
çào lqii»ns».

D1AK10 ÜA NOIT_

f ..:<..-'!¦':.:¦:¦' . -V füia**- m .taSi ;*-Í B^ÈKüJ!

0 numero 168.971 não me cies-
pertou nenhuma sympathia
Como o sr. Joaquim José Lopes, recebeu a noticia tle que havia
sido contemplado com o primeiro premio dos "Sorteios Gratui
tos Diários Associados" - Uma iniciativa que teve todo apoio
do comniercio de Juiz de Fora - 4S contos por duzentos mil réis

ESCORPIÕES ALARMANDO
0 BAIRRO DO ANDARAHY

Varies casarôes das ruas Ferre ks Pontes e Paula Brito infesta-das pelos perigosos arachnideo s — Vários meninos picados —
Um morreu - Alarma geral - O auxilio da Saude Publica

escondidos dezenas deNúmeros.,- casas do Andarahy, es.
tão ífiiju Invadidas por escorpiões!
Foi '¦¦--(: o brado de alarma lançado
após a morte d" menino Carlos Al-
berfo. picado por um desses nojen-
tos ararhnirlPo? na casa n. 408, da
rua Paula Britto.

Logo. as famílias vizinhas ptize-
ram-se em granda actlvldade. Os po-voes das. casas vasculhados, acusa-
vam a presença de numerosos da-
quelles bichos, horrendos, cuja pi-
cada. terri' M. muita vez leva ao
túmulo as ''limas. Só hontem, no
Jredio n. 437 ria rua Paula Britto,
residência do sr. José Santos Caldel-
ra, foram mortos pela garotada, mais
de vinte escorpiões. Á Saude Publi-
oa, afim de prevenir futuros perigos,
fo; avisada.

MAIS UMA VICTIMA
Hoje. seriam tres horas, a Assis-

tencia foi chamada para soecorrer
l'!ll:i ' riança na 'a;a n. ó4, da rua
Ferreira Pontes, no bairro do An-
darahv. õ

Trata-se do menino Wilson, de 7
annos filho dn sr. José Silveira, ali,
residente. Picado no thnrax, quando
dormia, por enorme escorpião, o
garoto foi medicado a tempo, e pos-
to fora de perigo- Ficou alsumas ho-
ras em observação no Posto Central
de Assistência, sendo depois, levado
para o domicilio.

ESTA* TIDO INFESTADO!
No*sa reportagem esteve na casa

n. 54 da rua Ferreira Pontes. E' um
velho prédio, transformado em babi-
taçfio collectlva. Moram ali d"ze fa-
milias com rais de 20 crianças.

Estáo Iodos alarmados com o
que suecedeu ao menino Wilson.
Hoje, eed", a garotada, dê '.'acetss
empunho, andou pelo porão da ca-
sa, infe-Mada do perigoso arachnl-
deo. Feram muitas dezenas de es-
corpíões, .Mas o receio persiste,
pois todos sabem que nos recantos
das paredes e buracos do assua-

Vao representar o Bra-
sil no T Con gre:5o

Pan-Americano de Cri-
minologia

IKTEGUAM A EMBAIXADA. ENTRE
OUTROS, O MINISTRO BENTO DE
FARIA E O JUIZ AnY FRANCO —
— VIAGEM A BOKDO DO VAPOR

"BRAZ1L"

So a presidência do ministro Bento
ds Faria segue, hoje, paar *> Chile,
onde Irá tomar parle no Segundo
Congresso Pan-Amerlcano i* Cri-
mirtologla, a delegação brasileira
que «e compõe de seis membros.

Completam a Ifipnrlante emalxa-
da os seguintes esrs: Ary Azevedo
Franco Presidente do Triunal do
Jury; Mario Bulhões Pedreira. Nel-
son Hungria, Bnerfo I.yyra t Nar-
celio rfe Queiroz-

Os represetantes rio paiz ao i:n-
portanto Congresso viajarão no vn-
rror "Brazil", cuja sairia eslá mar.
ea-la para Ss 17 horas.

O sport de cada dia
(CopHusnn rln ¦*." najeina)

rüpnos tia maior admirarão e es*
tlma?

Francamente que Já cs/A tar*
dando Precisa mos. igualmente,
possuir umu Directoria de Sports.
ou, na poor das h.vpotheses, um
nreão com a sua forc,'a para agir,
docldlr e eorrltrir. ..

Uio, estão
escorpiões.

Vão os moradores, por Isso, pa-
ra evilar futuros sustos, pedir o
auxilio da Saude Publica, para
uma vistoria geral no casarão.

idêntica medida vae ser tomada
pelos vizinhos.
FALA AO "DIÁRIO DA NOITE*

LM DOS MORADORES
O repórter falou ao pro;eu!tor

do menino Wilson.
Contou-nos o sr. José Silveira,

nue seu filho fora a primeira vi-
rtima dos peçonhentos bichos, e
que, se nâo forem (ornada*, provi-dencias. novas victimas surgirão.

Vira, dias antes, os garotos da
casa brincando com escorpiões
mortos, e sú agora, com o aceideli-
te do filho, pudera calcular a ex-tensão do p»rigo.

FOI ALI, MOÇO I
O repórter, « entrada do casa-

rào, foi rodeado pela garotada,
Uns, assustados com o occorrl-

do; outros, mais calmos, sorrideu-
tes mesmo, mostraram, dedo em
rfsle, o buraco da caía de onde
saiam os nojentos bichos.

— Foi ali moço — gritou um
menino. O bicho, cheio de perni-
nhas, muito feio. saiu do buraco,
mas eu o matei logo !

O caso é que os escorpiões estão
tomando conta do Andarahy. Va-
tias casas velhas, estào Infestadas
desses perigosos bichos. ,'|é mor-
reu um menino. Outros foram pi-
tados.

Uma providencia urgente da
Kaude Publica lmpôe-sc, antes qu*
seja tarde,

O sr, Joaquim José Lopes, lidando nos "Diários Associados

Uma a uma, as rodas das ma-
chinas "Fichet", movidas pelas
meninas dn Asylo, foram apre-
sentando os números, Indifferen-
tes á ansiedade que enchia a sa-
Ia, onde cada coração pulsava, re*
pleto de esperança. O silencio,
cheio de expectativa, só era in-
terrompldo pelo ruido nietallicti
das rodas e pela voz Infantil,
apregoando o numero escolhido
pelo Destino.

168.971... Prlmslro pre-
mio. . . Uma casa uo valor de 4",
contos...

Um ruido de papel encheu a
sala onde antes tudo era slhn-
cio. Cada um dos presentes pro-
curava, entre suas cédulas,
aquella que daria ao seu possui-
dor direito ao premio maior do
Grande Sorteio Gratuito de Na tai,
organizado pelos "Diários Asso-
ciados", em collaboraçâo com o
commeiTio do Brasil.

Pequenos foram os studlos da
"Radio Tupi", para a grandb mas-
sa popular que toi acompanhar a
6xtracçâo do ultimo dia do anno
passado.

O locutor da F.R.G.-3, _ trans-
mlssora dos "Diários Associados",
repetiu, para que todo o paiz ou-
visse, o numero principal do em-
polgaute certamen:

168.971. .. Uma caaa no
valor de 45 contos.

O bonito presente de fim de
anno — disse um dos assistente'-.

PARA JUIZ DJí FORA O GRAN-
DE PREMIO

Em virtude do hr-m organizado

100 ini! solda-
dos promptos
para â invasão
da Abyssinia!

BOSTON, 9 (H.) -Passa
geiros que viajaram de poi*'
los africanos a bordo do na-
vio "City of New York", da
linha de navegação American
South African, declararam
estar informados que cem
mil soldados britannicos se
acham reunidos na fronteira
da Ethiopia, onde esperam o
fim da estação das chuvas
para invadir aquella posses-
sâo italiana.

Tomou remédio
enganado

Xo Posto Cínntral de Assistência
foi ooceorrldo. esta manbí, o medico
Ario'Ípho Zirelson de 35 aftnos "
idad*. casado, * residente 6, rua
Affonso penna n. 171. o qual apr«-
sentava symPtomas de into-çlca-
ção.

O paciente, qne tomilra nm ms.
dieamenfo enganado, foi prompta-
mente soecorrido e posto fora de
perigo. 

Secre Fazendade Estado dos Negocies da
Departamento de Cai xas, Valores e Conta?

DIRECTORIA DA DIVIDA PUBLICA

APÓLICES POPULARES PAULISTA!
Relação das Apólices premiadas no 22.° sorteio ordinário,

^olsa Official de Valores, publicada no "Diário Official":
realizado nn dia .11 de dezembro de 1Í14U, conforme at-ta da

50 premio»
001.S38
02S.505
0S6.13S
0S9.394
12-1.764
127.226
149.690
157.347
168.359
179.399

1.» PREMIO: 435.135
2." PREMIO: 547.520
3." PREMIO: SOO. 923
4." PREMIO: 974.404
5." PREMIO: 268.098
6." PREMIO: 157.503

¦"00.?000 cada um, sob os numo.ros:
1S3.520 386.457
201.821 415.927
224.713 448.577
255.20» 468.704
Í78.024 „ 471.283
290.461 477.908
313.405 505.039

MIL CONTOS DE RÉIS
CEM CONTOS DE RÉIS
VINTE CONTOS DE RÉIf
DEZ CONTOS DE RÉIS
DEZ CONTOS DE KÊIS
DEZ CONTOS DE KÊIS

325.248
385.834
37 2'.'340

534.030
545.240
582.137

595.234
607.22-
618.524
619.570
718.320
776.703
812.634
828.729
S29.596
858.292

881.162
896.739
903.448
910.719
917.234
918.527
923.777
945.765
9 84.«5 93
975.502

O próximo sorteio ordinário das Apólices Populares será realizado no dia 31 de março de 1941. com a distribuição fle
Rs. 600:000,1000 em prêmios, sendo o 1." de quinhentos contos, o 2 ' de clncoenta contos, o 3." de dez contos e mais 4(1 prêmios
de um conto de réis.

Os portadores das apólices acima mencionadas, bem como os das premiadas anteriormente, constantes da relnçüo abaixo,
poderão receber os prêmios na Directoria da Divida Publica,
souro, no Rio de Janeiro (Baneo Oommerclo e Industria).

nos Bancos que lançaram o empréstimo e na Delegacia do Tbe-

RELAÇÃO DAS ACÇÓES PREMIADAS EM
NÀO FORAM

SORTEIOS ANTERIORES,
PROCURADOS:

CUJOS PRÊMIOS

SORTEIOS ÜUMKHOS

30— 6—36 695.903
30— 6—36 915.793
30— 3—36 47.709
31—12—36 686.79.1
31_ ;-;_37 644.066
31— 3—3S 410.273
30— 6—38 496.826
30— 9—38 92.551
30— 9—38 795.931
31—12—38 984.023
31—12—38 966.190
31_ 3—3f» 6V7.226
30— 6—39 839.936
3 0— 6—3 4 9.9 9 8

SORTEIOS NTMEHOK

30— 6—39 446.566
30— 6—39 558.052
30— 6—39 941.870
30— 9—39 128.536
30— 9—39 328.545
30— 9—39 403.429
30— 9—39 830.110
30— 9—39 917.779
30—12—39 22.724
30— 3—40 507.839
30— 3—40 378.533
30— 3—40 386.394
30— 3—4 405 9 66
3(1— 3—40 430.824

SORTEIOS MJMKKOl

29— 6 — 40 26.441)
29— 6 — 40 203.765
29— 6—40 430.997
29— 6—40 453. 22S
29— 6—40 ¦ 464.211
2,9— 6—40 650.907
30— 9—40 19.764
30— 9—40 27.910
30— 9—40 184.309
30— 9—40 195.350
30— 9—40 225.437
30— 9—40 521.17S

, 30— 9 — 40 793.75 1

servido do Sorteio Gratuito dos"Diários Associados'', o repórter
soube, minutos depois, oue a ce
dula premiada havia sido dis!ri-
buida pelo conunerclo de Juiz dt
Fora, a Importante cidade Indus
trial de Minas Gernes. Faltava
saber o nome do seu feliz possui*
dor. Fi 1 também tarefa fácil, de-
vido an auxilio do "Diário filei-
cantil' um dos or?ãos mineiros
dos "Diários Associados". Soi/be-
mor-, através dos nossos coIIfííis
Tie a 168.971 havia ?kio distrl-
buida pela Casa Ferreira, titii^na
A rua Halfeld. 596, especialista
em artigos dentários, ao compi*«*
dor sr. Joaquim José L.opp= ebe-
fe do Serviço Odnntolosif*i d-- 1 .'
Reeimento de lnl.in1 11 i.i,

OUVINDO O FELI.V\IU)<J
Para tratar de receber o seu

premio, chegou boje a esta clda-
de o sr. .). J. Lopes. Proc uru
mos colher sua impressão sulire
como rc-cebera a vnlinci *iàdiva
do Destino. Sorrindo-nos, o pos-
suidor da cédula 168.971 disse:

Terminei bem o anuo de
1940. Uma rasa de 45 contos e
um interessante presente de Pa-
pa» Noel. Tive. é claro, a mais
agradável das impressas, quando
ouvi a voz do locutor da Radio
Tupi cantar o numero ds uma
das minhas cédulas. Digo assim,
porque possuía varias. IVI11 o
comniercio de Juiz de Fora ado-
ptou o concurso promovido pel,*s"Diários Associados". Dahi rece-
bermos, nos princlpaes estabeleci-
mentos. os certificados do mesmo.
O seu plano è. aliás, muito Inte-
ressanle.

DMA PEQUENA <"!!.'!!'K.A
A uma pergunta do repórter, fi

st. J. J. Lopes re-ãpon*ten:
Nào posso precisar o valot

da despesa correspondente á ce-
duh nremhr] 1 pois realizo mui*
'- i.-oíii ;ji*ua na Casa Ferreira.

UAs. um dos mais modernos es-
labelecimentos de material odon-
tologico da cidade. Dentista, co-
mo sou, eslou sempre realizando
ali grandes compras. Acredito,
porém, que' ella corresponda a
uma compra no valor de duzentos
mil réis que fiz nn [im do anr.:i.
O numero, porém nAo me des !
pertou mais sympathia que os ou* I
troti que po-sula NAo tive por I
o!'- nenhuma predilecçSo, e nem !
senti a tal "voz secreta", Mo d?
uso dos romancistas, preconizado-
ra de grandes acontecimento?
Por isto. talvez, tenha sido msior
a minha satisfação, filha que foi
do Imprevisto. Estou aqui, para
tralar d** tomar posse do premio
e desejar muitas felicidades aos
Sorteios Gratuitos promovidos pe-
los "Diários Associados" e o com-
merclo do Brasil.

Sra. Edwin Walter
SEU FALLECIMENTO, HONTEM
Falleceu hontem- i noite, em Pe-

t.-opolis a sra. Maria de Lourdes
Mello Walter, esposa do sr Edvrin
Walter, sócio da firma terroso _
Walter, Lida., e personalidade de
larga projecção no comniercio de
medicamentos dn paiz. o passamen-
lo da sra. Wall rr. quc sc encontra-
*a na vizinha cidade, cm residência
provisória ha iiutituii pouco;, ili.i;
oceorreu inesperadamente, cau-indo.
por isso, *nnrme surpresa entre as
lelaçõcs dn casal. O entcwmonlo
procoder-sc-á hoje. ncsla eapilal na
uccropole de S. João Baptista. sain-
do o feretro. á? 16 horas, da rua
ficai Grandeza, 283, casa íl.

^&^^^'^^MW^^M^MMM-W^:W^^^:^mm;:
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«Ui Pe«a3 renováveis, em
«Ul 20 estilos diferentesI

«Mili pSTERBROOK é a caneta-tinteiro
11 ¦llll popular entre os estudantes ameri-
llollll -anoa devido A sua qualidads e seu baixo
«gWJjl preço. A sua pena é feita de Duracrome
WOÊÊÍ tt prova de corrosão. Mesmo ar, rrian-
WaSá Ças podem uaal-a sem _¦ -stragar. Nt
\USv! il grande variedade de pena V. S. emoti.

fli Vffll trará, na certa, uma que .- adapte §
Ml liSLll nla escr,ta- Em caso de au. Imtes, qual*
Bl {|t»_ir l"'r l^''*1 ^a Esterbrook * -ronomica-

fiPí. (llFO mente substituída pela própria pessôi
\üã\l iIISM c'Ue * Usa' ^a0 'la' Port:ant0. lepiroi.
V***! \W'^\ Atravesse o seu curso escrevendo 1 ora
íur) \ír' 'lma Esterbrook. Adquira hoje esta ca«
Mu llí'1 nr!ta Prat:'ca e ^st& c'e'a fl companheSf
lll/ Vi 'le toda a sua vida1

 " 
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SEU GUARDA, A CASA
ESTA' PEGANDO FOGO!
O pesadrlo do desenhista deu certo — O
prédio tía Travessa Ouvidor 'm sendo des-
truftlo pelas chammas — A rápida aeção

dos Bombeiros evitou o sinistro
No forro d" uma das dependeu

cias do 3' ar.d3r do prédio n. 25
da travessa do Ouvidor, ao qu? se
presum-s motivado por um curto-
circuito na Installaçâo, verificou-
se, hontem. cerra da; 23 horas,
um principio dr- incêndio.

A fumaceira que sabia rio edl-
fiei", motivou loiro enorme aj1^'
meração nas proximidades.
sei: ularda, a casa e-sta'

PEt.AMlO FOGO 1
O 3' andar do prédio n. :'iò e

occuparlo por uma pensão, e, num
dos quartos, dormia na necaslão ¦*>
desenhista Antônio Morena rie
Souza, o qual, despertando, saiu
em dc-s-abalaria carreira, fe na rua
avisou o rruarria municipal num-
ro 1.270, que. por sua vez, "ha
mou os bombeiros.

Poucos minutos depoi-;, um soe-
corro fio Post" .Marítimo t imica.r-
ro de manobra d'agua, commanda-
dos, respectivamente, pelo tenente
Tancrcdo e capilão Hino. arcorre-

ram a° local, dominando, 'm pon
co? minutos, o fogo.

oa DAMNOS
Foram pequeno? os darnnoe ot

casinnari pelas chammas, que [1
caram 1 cumscriptas toe *lt"g di
preoio. instruindo o madeiramentf
rio te'liado.

A ürogaria Carioca, situada no
tr:- o, soffreu um pouco com. í
:-ia nue. vinda de cima, Invadiu

u seu interior.
O pavimento intermediário, ou

•;eja o 3-1 andar, está desoecupado,
nào tendo sido afundido pelo fogo.

DETIDO O DESENHISTA
O delegado Trota -Aguiar, do 7'

districto policial, e o commlssarl»
Malafaia, scientificados da ocear
i"-'iicia, estiveram na lraví'?a dc
Ouvidor.

O desenhista Antônio Moreira
un ira pessoa que se encontrava no
prr.dio quando rio lrrontpimentf
das chammas, foi detido afim d*
prestar declarações.
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A circulação do papcN
moeda é dc

5.I72.70I:230$000
Segundo dados estatísticos orga

ntzados pela Caixa de Antorti?.i-
tâo em 31 de dezembro ultimo a
circulação do papel-nioeda era dp
5 .172 .701:230$000, contra . . . .
4 .99S.185:547.$000 cm 30 rie uo-
1 emhro do anno passado.

Absolvido em Sên P
«m homicida

S. PAULO.9. (Merldlonali.— p réo
"rsfn Manoel Pinto,, accusado de'.-,-(-¦ '..riimellido um horniclriio. foi
a!-;"|virio pelo .Tury.

K o pr,melro criminoso de morte
julgado Cite anno,

-,-r .^d-ríít-içA 1Ouçam, todo? os domingos, As is.sn. AHI
JARBOSO, o speakcr das multidões, em tnte*
•1'ssuntes cuminentiirios, sob o patrocínio da

CasemlrH ADKIAT1CA e do

TROPICAL ADRÍATICA
RUA URUQUAYANA, ESQUINA DE BUENOS AIKE_

.A A. t^Ê^êifi-tr.F'
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NOS FOI REMETTIDA DOS EE. UNIDOS A LEGENDA DESTA PHÜTÜüRAPHIA QUE
dizia apenas: "Om menino c uma menina, dc Coventry, e tudo o oue agora possuem no mun-
do. (W. \V. Photo em serviço especial para o DIARlO DA NOITE, por via aérea).
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BOMBARDEIO EM BIRMINGHAM \ cidade dc Hirmiiigliaiii, importante e populoso
centro industrial inglez, soffrcu recentemente um violento ataque da aviação alie má. Acima
ofjerccemos ao leitor dois aspectos tomados após o bombardeio; ao alio, mulheres condu.
zindo os objectos dc uso pessoal quc lograram salvar das minas de suas residências, sendo
muitas ns casas quc soffreram damnos; cm baixo, um aspecto dos edifícios nstfSildaes

atUng:d<>$.. (Wide World Photoí,
. vri,»»:¦¦'¦ <;-|
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0 PrIO I OÜRAPHü FIXOU ESSE FLAGRANTE COM 0
pro/v/o c/arõo rfo canhoneio, na terrível noite em que todas
as baterias anti.aercas de Londres tiveram que se empregar-'
a fundo para febater os aviões nazistas que lançavam mi-
lliarcs de granadas incendiarias sobre a "City" (W. W.
Photo, em serviço especial para o DIARlO DA NOITE
por via aerca).

MOVEIS LAMAS
Mobiliários finos cm est.vlos Rústico,

Colonial. Renascença, Ciiipcndelle.
;). .'cão V e Moderno, cm linda col-*cr"ão tlr moveis proinptns cm expo-
sição permanente annexa i fabrica.
Um alguns casos facilita o pa.<a-

monto.

Uma revista ?
0 CRUZEIRO

Dr.Capistrano OUVIDOS
àAHCA.N IA

NAIÜZ
lUCKNTÉT Medalha Ouro Fac Med.

Mt-lndo Guanabara, 15-A—ü A.= 7 hs,
Telephones: :'í-<sr,s e 26-Hn

OS ALLEMÃES ATACARAM BR1ST0L COM UMA FÚRIA SEM PRECEDENTES DIZEMBi telegrammas E o photographia dc acima c do ataque quc ha uma semana c meia os na-mtas fizeram a mema cidade. Vcja.se o que resta de uma igreja. considerada monumentoáe architectura gotlüca. Na photographia dt baixo apparecc outra igreia destruída, esta emSouíhampton, tambem victimada por ataques arrasadores dos bombardeiros navsia* (Wudê World Pliotc sm serviço especial para. c DIARIQ DA NOITE, por via aérea). 
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AM ALTO, O REI GEORGE VI, EM SOU TIIAMPTOM. IZAA CONTACTO C°h\ 0 POV(
ao visitai aqu.Ua cidade immediatamente após mu violento ataque aérea germânica; cm baixo

em Birmingliam, os bombeiras lutando contra as chamma:.. ateadas pele* aviões nazistas
(Wide World Phoioi)..
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