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Malaga já se encontra em poder dos nacionalistas
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Urna vista de Malaga

Declarações do general
Hayashi

Conta administrar o paiz
sem se afastar da Cons-

tituição
Toklo, 7 (Havas) — Annuncia

o Agencia Reuter: Que o general
Hayashi, chefe do novo gabinete,
fez declarações aos representan-
les da imprensa no trem que o
conduzia. Isé, hontem á tarde. O
novo presidente do Conselho de-
clarou que não foi objecto de
suas cogitações empreherider na
sua administração, reformas ra-
dicaes, mas qüe, __6" coritrarlo, se
esforçará para proceder ás refor-
mas necessárias progressivamen-
te e tendo em conta os aconteci-
mentos futuros. «Proseguindo nas
suas declarações, disse o general
que, quanto á politica, adoptarla
uma norma de nitlda Justiça e
salientou a devoção e o respeito
que vota ao imperador o povo
japonez que comprehende — dis-
se que a theocracia constitue o
fundamento do espirito nacional e
a alma da política da nação. An-
nunclou, finalmente, o general
Hayashi.que os ministros de Es-
lado visitariam, por sua vez, o
santuário de Ise, apôs a sua no-
meação, e acerescentou: "Os mi-
nistros estão animados do maior
desejo de remover as dlfflculda-
des com que luta a nação."

A despeito de não dominar na
Dieta o Partido governamental, ê
com o apoio unanime desta que o
general Hayashi conta adminis-
trar e realizar o seu programma
político, sem se afastar da Cons-
tituição.

O porto de Malaga foi toma-
do ás 11 horas de hontem

OS NACIONALISTAS DE POSSE ABSOLUTA DA CIDADE

Assaltado um automóvel
e roubados 30.000

dollares
Nova York, 8 (Havas) — Tres

bandidos, de revolver em punho,
assaltaram um automóvel em que
se encontravam seis passageiros
que regressavam de um grande
restaurante. Os bandidos, sob
ameaça das armas, lograram ròu-
bar jolas no valor de 30.000 Col-
lares e fugiram em seguida. A
policia estâ convencida de que se
trata dos autores de attentado
análogo a 21 de dezembro ultimo.

-.__¦-.

O rei Jorge VI sairá pela
primeira vez, com gran-

de pompa
Londres, 8 (Havas) — Annun-

cia-se que o rei Jorge VI sairá
amanhã, com grande pompa, na
capital, pela primeira vez, desde
a sua ascenção ao throno.

O soberano deixará o palácio de
Buckingham ás 11 horas, em
grande uniforme, acompanhado
dos "gentlemen ln watting", es-
coitado pela cavallarla da casa
real, afim de dirigir-se.ao palácio
de Salnt James, onde se realizará
a primeira "cerimonia do levan-
tar do rei". .. ,...-..

O rei será recebido nos jardins
do palácio pelos camarelro-môr e
grandes dignltarios da casa real,
e "yeomen" da guarda.

Durante a cerimonia serão apre-
sentados aos soberanos os mem-
bros do corpo diplomático e outras
personalidades de destaque social.

O rei deixará o palácio com o
mesmo cerimonial da chegada.,

O rei Jorge VI não será
coroado na índia duran-

te este anno
Lonãres, 8 (UTB) - Foi hoje

officialmente annunciado que o
rei Jorge VI está resolvido a
adiar para data opportuna a sua
viagem ÍI índia, para a cerimonia
Ue sua coroação como Imperador
das índias, prevista para a pro-
xima primavera, am Durbar.

O rei já fez nesse sentido uma
communicação ao secretario dos
Negócios da índia, a quem decla-
rou que as clrcumstnncias espe-
ciaes quo rodearam a sua ascen

.ção ao throno ç os deveres novo.
que teve assumir não lhe permlt-
tirão afastar-se da metrópole, du-
rante o primeiro anno do seu rei*
nado, pelo espaço de tempo neces-
sario á realização daquella ceri-
monia, que deverá ser levada a
pffclto mais tarde.

Ávila, 8 (Do enviado espe-
ciai da Agencia Havas) — Foi
confirmada a noticia da to-
mada de Malaga pelos na-
cionalistas. As tropas do ge-
neral Queipo -de; Lllano -esta-
vam de manhã na cidade, que
já se acha inteiramente èm
poder .dos nacionalistas, —

• Entraram era Malaga
Londres, 7 (Havas) — Commu-

nica a Agencia Reuter, de Glbral-
tar, constar ali que os Insurrectos
entraram á tarde em Malaga.

A esquadra nacionalista
no porto de Malaga

Cordoba, 8 (Havas) — An-
nuncia-se que toda a esqua-
dra nacionalista oecupou o
porto de Malaga. Um navio
cargueiro soviético foi apri-
sionado.

OS insurrectos tomaram

Londres, 8 (Havas) — Com-
municam de Gibraltar para a
Agencia Reuter que segundo
informação official ali divul-
gada os rebeldes controlam,
agora, toda a cidade de Ma-
laga.

Assaltados os armazéns an*
tes da retirada dos

milicianos
Sevilha, 8 (U. P.) — A esta-

ção emissora desta cidade Infor-
ma que os nacionalistas tomaram
a cidade de Malaga. Os milícia-
nos hespanhoes, os russos, fran-
cezes e outros elementos que
constituíam a guárnlção gover-
nista, antes da chegada do exer-
ello libertador, assaltaram os es-
tabeleclmentos commerciaes e as
casas particulares, roubando
quanto puderam, levando tam-
bem as armas e as munições. Diz
ainda o communicado que os
anarchistas e os communistas
continuam a saquear e a assas-
sinar sem qúe a Generalidad pos-
sa impor a disciplina e a ordem.

Oecupadas as primeiras ca-
sas de Malaga

Sevilha, 7 (Havas) r— Falando
ao radio, hoje, declarou o general
Queipo de Llano:

"Ás primeiras horas da noite
uma columna nacionalista oc-
cupou às primeiras casas de Ma-
laga. A columna de Marbella
avançou multo rapidamente: oc-
cupou a villa de Fuengirola pela
manhã e a de Torre Molina, á
tarde. A columna nacionalista
que entrou em Malaga operará
amanhã de manhã, na cidade, a
juneção com as outras columnas."

Vinte cinco mil soldados da
Legião Estrangeira entra-

ram em Malaga
Na fronteira franco-hespa-

nhola, 8 (For Harrison Laroche,
correspondente da U. P.) — Pou-
cas horas antes de entrarem as
primeiras columnas rebeldia - na
maior cidade portuária do gover-
no no sul da Hespanha, o general
Queipo de Llano annunciou hoje
da própria Malaga que a victoria
conquistada asslgnalará uma das
mais decisivas batalhas da guer-
ra civil, ao lado das de Irun, Ba-
dajoz e Toledo.

Vinte e cinco mil nacionalistas,
usando o dlstlnctlvo da Legião
Estrangeira — sobretudo alie-
mães e italianos — e os marroqul-
no-s na vanguarda, tomaram a cl-
dado de, trinta mil defensores, que
bateram em retirada, hbntem, â
noite, ao longo da costa, em dire-
cção a Motril e Almerla, ou ¦ pro-

1 
curaram abrigo em Slerra Ne-
vüda.

A pequena, mas poderosa es-
quadra do general Franco, nave*
gou durante a noite para leste,
ao longo da' costa, deixando ape-
nas a estrada aberta aos fugiti-
vos e tropas em retirada. O va-
lor estratégico da.._vlctorla tor-
nou-se''¦ evidente & ndíté/ porque
o genei-ál Franco domina agora o
unlco porto de mar importante
que ainda tolhia a liberdade de
communicações com o Marrocos
Hespanhol. B com Malaga em
seu .poder, o supremo chefe na-
eionallsta terá fadlidade de fazer
maior uso de Melllla como porto,
addicionalmente a Ceuta.

Combate-se nas ruas de
Malaga

Londres, 1. (Havas) — Segundo
noticias de Gibraltar, de fonte
seml-offIclal, os rebeldes entra-
ram á tarde em Malaga e travam,
neste momento, violentos comba-
tes ãentro das ruas da cidade com
os governistas. Accrescentam as
mesmas noticias que os combates
são encarniçados e que as perdas
de parte a parte são elevadas.

Chegam prisioneiros e feri-
dos a Algeciras

Londres, 1. (Havas) — Commu-
nica a Agenda Reuter, de Gl*
braltar, que vários caminhões
procedentes de Fuengirola e Tor-
te Molina, chegaram á tarde a
Algeciras, carregados de pçisio-
neiros e feridos.

Navios de guerra bombar-
deiam Malaga
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Londres, 7 (Havas) — Commu-
nica a. Agencia Reuter,, de Gl-
braltar, que segundo informações
do Grande Quartel ¦ General Na-
eionallsta, os insurrectos se en-
contram âs portas de Malaga e
Be preparam para entrar na cida-
de amanhã. A frota-nacionalista,
comprehendendo uma canhoneira
e varlós barcos armados. se en-.
contra á entrada,. do porto é
submettem a cidade a um rigoro-
so e intensivo bombardeio. .

Consta, por outro lado, que o
cruzador allemão "Graf Spee"
cruzou ao ,largo de Malaga.

Descrevendo a entrada -das
tropas nacionalistas em

Malaga

dia cedeu ao Ímpeto dos nacio-
nalistas o pharol de Calaburras,
na estrada de Marbella, a 33 mi-
lhas de Malnga. As tropas re-
beldes entraram em Fuengirola
ás primeiras lioras da manhã dp
sabbado, depoli.- -(--_e....esta . cidade,
rfot Viòlantairieíntè bombardeada

pela esquadra, composta dos cru-
zadores "Almirante Cervera","Canárias" e "Baleares". _

Tres columnas nacionalistas
desfecharam a offensiva final so-
bre Malaga. A primeira, proce-
dente ão Loja, oecupou os redu-
ctos exteriores da,cidade nas pri-
melras horas da manhã de hon-
tem, emquanto outra columna
procedente dé Alhama procurava
cercar a cidade. A terceira cot
lumna, avançando pela estrada de
Marbella, chegou âs portas de
Malaga depois de ter oecupado
Torre de Molinos.

Os soldados da Legião Estran-
geira e as tropas mouras foram
os primeiros a entrar na cida-
de, capturando centenas de pri-
sioneiros.

A inteira resistência dos lega
listas em toda a frente sul do
Mediterrâneo desmoronou-se em
face ao poderoso avanço dos na-
cionalistas. O tempo optimo au-
xlllou notavelmente os atacantes,
que gradualmente foram estreltan
do o cerco em torno â praça for.
to dos governistas, avançando ao
mesmo tempo sobre uma frente
de 250 kilometros.

Emquanto a principal columna
âos nacionalistas avançava pela
estrada de Marbella a Malaga,
capturando aldeia apôs aldeia, as
duas columnas auxillares conver-
giram sobre Malaga, procedentes
das montanhas do norte. A ca-
ptura de Ventas de Zafarraya
collocou os nacionalistas no pon-
to mais elevado da região ma-
laguenha, a 3.600 sobre o nivel
do.mar, do qual dominavam as
linhas de defesa dos- legalistas.

Foi tão rápido o avanço das
tropas revolucionárias, que' tor-
nou-se Impossível estabelecer um
systema de communicações bas-
tante rápido para manter o con-
tacto com o Estado Maior • Gene-
ral. .

Finalmente foram requisitados
automóveis particulares para ser-
viram de ligação entre as tres
columnas.

O. correspondente da United
Press chegou a Fuengirola âs
primeiras horas da manhã do
sabbado, junto com as forças na-
cionalistas. Entremos na cidade
pela estrada real de Marbella, que
se encontra em poder dos nacio-
nallstas há varias semanas.

Apôs deixarmos Marbella, os
nossos olhos acharam o caraçte
rlstlco espectaculo offerecido por
recentes combates, postes e 11-
nhas telephonlcas derrubadas ao
solo, casas saqueadas ao longo da

As negociações enceta-
¦das pelo embaixador

francez em Washington
Paris, 8 (Havas) — Segundo

Informações de boa fonte, um
primeiro ponto decirreria clara-
mente das-directrlzes recebidas
pelo novo embaixador de França
em Washington.

O sr. Georges Bonset não seria
encarregado de negociar nos Es-
tados Unidos nenhum emprestl-
mo,, nem entabolar nenhuma ne-
godaçâo a respeito do pagamen-
to das dividas de guerra, mas slm-
plesmente de procurar alargar as
disposições do tratado de com-
mercio actualmente cm vigor en-
tre os dois paizes. .

De, outra parte o novo embal-
jjaãt-*- teria a. incjimbencla de
manter *é "'desenvolver •'<_ ¦_-Secft'dO,
monetário asslgnado em setembro
de 1936 entre Paris, Londres e
Washington.

Da outra parte é sabido que o
exito da lei de neutralidade que
prohlbe a exportação de armas,
para qualquer destino, em caso
ãe conflicto fõrá. do continente
americano não deixou de suscitar
certas preoecupações na maior
parte dos paizes europeus que de-
selariam ver reconhecida a lm-
portancia que apresentaria para
os interesses dá paz, a distineç^âo
entre aggressor e victima nos
conflictos internacionaes, base da
acção preventiva consagrada em
Genebra.

Por fim, caso as perspectivas-de.
negociações com a Allemanha em
vista do reergulmento econômico
devessem.precisar-se, o sr, Geor-
ges Bonnet seria provavelmente
levado a examinar o referido pro-
blema com -o _<$yemo dos'Estados
Unij_os,'vlsto<íl-è a solução enca-
ràijà.-pàra ser efflcaz deveria ser
de; 

"áic-Lnce mundial.

frente de Malaga, figura nm
carro blindado, que os defensores
não puderam manobrar com suf-
ficiente rapidez na sua retirada
sobre Malaga. Os soldados na-
cionalistas apoderaram-se do car-
ro, utilizando-o em perseguir os
legalistas em fuga. Observei que
as forças legalistas construíram
um importante systema de trin-
cheiras e obras de defesa de ara-
me farpado, mas o ataque nacio-
nalista foi tão violento, que os
milicianos quasl não fizeram ten-
tativas de resistência..

Pouquíssimos estrangeiros fi-
guravam entre as tropas legalis-
tas neste eector, na sua maioria
russos. O grosso das forças le
gallstas compunha-se de uma co-
lumna de Infantaria procedente
de Carthagena e de vários bata-
lhões de tropas de choque e de
milicianos anarchlstas. As tro-
pas nacionalistas compreliendlarr» i
contingentes de cavallaria mar-
roquina e columnas de Infanta-
ria. Os poucos civil, que conse-
guiram ficar e ser testemunhas
da oecupação, pelos nacionalistas
das cidades e aldeias nas proxi-
mldades de Malaga, applaudlram
as tropas de oecupação. Em va-
rios logares foram encontradas
minas, collocadas pelos legalis-
tas com o Jntento de destruir ns
pontes e as estradas; no entan-
to, nenhuma explodiu, devido a
fuga precipitada dos legalistas.

Durante o regresso a Marbella,
os automóveis que conduziam os
correspondentes de guerra passa-
ram ao lado de dois soldados que
agitavam seus fuzis, aos quaes
tinham amarrado dois lenços
brancos. Detidos os canos, os
jornalistas e os officiaes que os
acompanhavam correram ao en-
contro dos dois homens. O capi-
tão que guiava o grupo, com uma
carabina automática debaixo do
braço, gritou-lhes que levantas-
sem as mãos. Os soldados não
comprehenderam a ordem, e se
jogaram ao solo, como se qulzes-
sem atirar. Esperaram no en-
tanto a nossa chegada sem fazer
um movimento.

Ao se approximarem os offi-
ciaes nacionalistas, immedlata-
mente, os dois soldados entrega-
ram seus fuzis. Desseram que
pertenciam as unidades legalistas
de Malaga, tendo fugido ãe noite
afim de se passarem para o ter-
litorio nacionalista, escondendo-
se nas montanhas. Ao chegarem
á estrada de Marbella, entrega-
ram-se aos primeiros que viram.

Um dos soldados foi conduzido
â Marbella, no carro da United
Press. Parece uapreclar grande-
mente os viveres que lhe foram
offerecido, pois,1 de accordo com a
sua cbnflssão, não comera havia
tres dias.

Mas, quasl pareceu enlouquecer
de alegria quando soube que não
seria fusilado, pois, explicou, ti-
nha-lhe slão alto que os naclona-
listas fuzilavam todos seus prl-
SloTifjlros. ,'" iJMãrap~novanfente" •-

A noticia da assignatura de um accordo entre
a Allemanha e a Republica do Equador causa

ápprehènsões na America do Norte
UMA BASE NAVAL MUITO PRÓXIMO DO CANAL DO PANAMÁ

• ___________________¦___________________¦___¦_--------_------------^^

hespanhola!

Paris, 8 (U. P.) — Segundo ln-
formes que circulam nas chaneel-
larlas de Paris, foi concluído e
será brevemente assignado um ac-
cordo que outorga â Allemanha
importantes concessões economi-
cas no Equador, assim como o dl-
relto de construir e controlar in-
telramente o novo porto na bahia
ãe S. Lourenço. Attribue-se ao ac
coi-do grande Importância militar
assim, como econômica, por dois
motivos: 1) Porque, segundo os
informes, um dos membros do co-
mlté eiícart-egado de elaborar os
planos é o coronel Webber, do
Reichswohr; 2°) Porque o Japão
e a Itália foram notificados, e esta
ultima potência convidada a par-
tlcipar do desenvolvimento do re-
ferido plano.

O caso 6 que o accordo foi con-
cluido em Berlim, entre o governo
allemão e o antigo ministro das
Finanças, sr. Avlles. Com o fim de
assegurar o segredo, o financia-
mento terá logar por intermédio
do Banco Sulsso.

Em conformidade com os ter-
mos do àccorflOi-a AUemanha terá
o direito de construir um porto
na bahla de S. Lourenço, protegi-
da por um grupo de ilhas, e cons-

ú porto de Guayaquil na Republica do Equador

CONTRATO DA FERROVIA'
QUITO-ESMERALDA

truir estaleiros e um aeroporto. A
linha de estrada ãe ferro que par-
te de Idarra, e da qual já foram
construídos trinta e nove kilome-
tros, será concluída em confoi'-
midade com o accordo.

Em troca da concessão, Aviles,
que foi a feerlim em dezembro ul-
timo, obteve um empréstimo de
tres milhões de dollares a serem
empregados em diversos empre-
liendimentos.

As fontes que divulgaram o
caso declaram que o antigo mi-
nistro das Relações Exteriores, sr.
Tchiriboga, foi o "pae" da Idéa e
que as negociações foram levadas
a effelto por sua iniciativa. Foi
dito que outras nações sul-amerl.
canas se mostram preoecupadas
em face do accordo, o qual foi
discutido em uma das reuniões se-
cretas da Conferência, Pan-Amerl-
cana immediatamente apôs a re-
nuncia do ministro Tchiriboga.

Os círculos europeus salientam
que o completo controle allemão
sobre aqueile porto equatoriano
proporcionaria á Allemanha uma
|iase naval a curtíssima distancia
do Canal do Panamá, razão pela
qual daria, motivo e anciedade
nos Estados Unidos.

Paris, 8 (U. P.) — Interpellado
pela United Press acerca dos in.
formes segundo os quaes a Alie-,
manha obtlvera concessões no»
Equador, o sr. Alberto Pulg Aro.
semena, encarregado do negócios
equatoriano, disse que não teve
conhecimento de qualquer em«
prestimo obtido na Allemanha
quando o ministro Avlles esteve
em Berlim, aBstm como não soube
ãe qualquer contrato de serviços
públicos. Relativamente á estrada
de ferro Qulto-Esmeralda, o diplo.
mata equatoriano explicou que a'
mesma estava sendo prolongada
até San Loronzo pela firma suis-
sa Scottoni Brothers, com a qual
foi feito o contrato antes da id__
do ministro Aviles â Allemanha.
O sr. Arosemana garantiu que não
existem interesses allemães occul»
tos por ãetraz da mencionada fir-
ma suissa, e acerescentou que o
único contrato de obras publicas
concedido pelo Equador a firma
estrangeira íoi á American Foun»
dation Company, para a contra»,
cção de estraãas do rodagem.

Fueíioirola, 8 -Jean de Gandt,
correspondente da United Press)
— Depois de tres dias de ataques
incessantes, as tropas nacionalis-
tas entraram em Malaga. Com a
queda da grande cidaãe anda- ^ ^ 
luza, o governo de Valencia per- pg^ada," e moveis epetrechõs ãé
de a sua principal praça-forte no var-as espécies abandonaãos
sulãa península, tornando-se vir- bg|ra ao caminho.
tualmente nulla qualquer resis-
tencia dos . legalistas naquelle
eector.

Falando ao mlcrophone da es-
tação de "broadeaeting" âe Se-
vilha, o general Queipo dei Llano
annunciou quo toda a.província
de Malaga se encontra actual-
mente em poãer. ãos rebelães, ten-
ãó os legalistas abanãonaão a cl-
âadé em fuga desordenaãa.*Hre9 columnais rebelães, pro-
ceãentes üe tres ãirecções con-
centraram seus ataques sobre
Malaga nos últimos ãlasãa se-
mana passaãa, occupanâo sabba-
ão' as localldaãea de Fuengirola
e Torre de Molinos. Nas ulti-
mas horas da manhã de domin-
go, as tropas nacionalistas .en-
travam em Malaga seni encontra-
rem resistência. Entrementes, a
esquadra do general Francisco
Franco, que ná sexta-feira to-
mara parte no bombardeio de
Fuengirola, entrava e lançava as
âncoras no porto de Malaga.

A offensiva dos revolucionários
no sector sul, foi uma das mais
ãecisivas ãesde o romper da
guerra: civil.

Zafarraya, Boquete de las Ven-
tas e Puerto de los Alcazares ca-
hlram na sexta-feira, No mesmo

Destacamentos nacionalistas pa-
trulhavam a costa, occupándo as
praias, onde alguns postes e rol-
los de arame farpado constituíam
os últimos vestígios das defesas
legalistas.

Toda a estrada apresentava sl-
gnaes do intensos combates. Pbu-
co antes de chegarmos a Fuengl-
rola, passamos por um expesso
bosque ãe pinheiros que se nos'figurou optimo para a.ãefesa,
embpra as tropas governistas o
tivessem abandonado apôs um
breve combate, deixando sobre o
terreno varias dezenas de mor-
tos,

Um caminhão legalista, Incen-
diado, continuava ardendo; va-
rios caixões de munições jaziam
abandonados em ambos os lados
da estrada.

Ao entrarmos em Fuengirola, a
esquadra nacionalista continuava
patrulhando a costa, cobrindo com
os seus canhões a entrada dos
nacionalistas na cidade. A oc-
cupação de Fuengirola offereceu
um espectaculo phan.astico; os
contigentes de Infanterla, condu.
zindo os muares carregados do
material de guerra, formam uma
corrente animada que oecupava
um lado da estrada, emquanto a

parte central era oecupada por
uma columna composta de cente-
nas de. caminhões carregados com
peças de . artllheria, munições,
ovelhas, farinha e outros viveres,
A outra margem do caminho es-
tava reservada á cavallarla, com-
posta principalmente ãe unlãaães
mouriscas, com seus caracterlstl-
cos e plntorescos uniformes, can-
tando hymiiüs patrióticos, que
davam á oecupação de Fuengirola
o aspecto de uma marcha trium-
phal.

De repente, toda esta massa em
movimento se deteve, devido e
um carro blindado legalista, em
parte destruído, que bloqueava o
caminho,'mas o tanque foi logo
removido, e o avanço continuou

Durante a marcha, soube que
vinte milicianos legalistas chega-
ram. na noite anterior ao pharol
de Calaburras, julgando estarem
nas posições governistas.

Quando a vanguarda dos na
cionalistas entrou em Fuengirola
a cidade, encontrava-se quasl de-
serta, tendo sido evacuados seus
7.000 habitantes, junto-com os
últimos defensores,, que se refu-
glaram em Malaga. Vários, no
entanto, conseguiram escapar ao
controle das autoridades, fugindo
para as colunas próximas, de
onde mais tarde emprehenderam
o regresso a Fuengirola.

,. Uma hora depois.da.entrada
das tropas nacionalistas na cida-
de, os aviões legalistas, embora
quasl Invisíveis .devido, â altltu-
de, fizeram sua apparição ao lar-
go, e deixaram cair ,á uma dúzia
de bombas, ao que parece, destl-
nadas ao cruzador "Almirante
Cervera." No entanto, não cau-
saram nenhum prejuízo' e poucos
minutos mais tarde, ao se dirigi-
rem: para a costa, foram postos
em fuga pelos canhões antl-
aéreos do "Almirante Cervera".

Dentro da cidade, foi-me deão
contemplar amostras únicas do
poder ãestructlvo ãas mlliclas Ie-
gallstas. A egreja ãaquella paro-
chia e outros esplenâldos edifi-
cios estavam reduzidos a escom-
bros, completamente demolidos.
Foi Informado de que o parodio,
depois de ter sido aprisionado pe-
los legalistas, fOra executado jun-
to com onze pessoas, accusaãas
de possuírem iãé&s direitistas.
Varias familias foram, assassina-
das, depois das mulhereg terem
sião submetüdas a todos os tor-
mentos e todas as ultrages. De.
pois da oecupação de Malaga, vi
vários caminhões regressarem a
Fuengirola com mulheres e cre-
ancas, uma das quaes não conta-
va máls de uma semana, cujos
maridos e pães foram obrigados
pelos legalistas a sé retirarem
com as tropas afim de participa-
rem na defesa de Malaga.

Entre o material de guerra ca-
pturado pelos nacionalistas nairloj foram completamente des-

Fronteira franco-hespanhola, 8
(Por Harrison Saroche, corres-
pondente da United Press) — As
informações chegadas a esta
fronteira, hoje á noite, confirmam
que os rebeldes capturaram Ma-
laga: a estação de radio da Va-
ladolid, ao meio-dia e vinte ml-
nutos de hoje, tambem annunciou
que o general Queipo de Llano
confirmará officialmente a que-
da de Malaga, ao quartel gene-
ral rebelde em Salamanca.

. O ataque foi multo rápido. Se-
te columnas motorizadas conver-
giram sobre a cidade, e os gover-
nistas foram obrigados a fugir,
sem oppôr resistência aos insur-
rectos. Uma columna proceden-
te. de Loja e outra de Marbella
foram as duas que desencadea-
ram o ataque decisivo sobre a ci-
dade; ellas foram as primeiras a
entrar em Malaga.
- A columna procedente de Loja
énvolveu-se numa batalha vlolen-
ta, em Leon, causando entre as
hostes governistas multas mor-
tes e grando numero de feridos.
O general Queipo de Llano havia
escolhido Leon como o local pa-
ra suas tropas atravessarem a
serra, detrás da qual Malaga se
encontra.

Os governistas foram obrigados
a fugir quando se viram frente
a frente com um esquadrão de
tanques leves, os quaes desenca*
dearam seu ataque protegidos
pelo forte fogo das baterias re-
beldes, situadas nas montanhas
próximas. Apôs atravessar Leon,
a columna pôde avançar multo
rapidamente sobre Malaga. Este
contingente oecupou as primeiras
casas da "Cidade Jardim", balr-
ro localizado na entrada da cl-
dade. Neste momento, foi esta-
beleclda ligação entre esta colu-
mna e outra procedente de Alha-
ma, para o que, os rebeldes ca-
pturaram Velez e Torre dei Mar.

A estrada Corniche, que liga
Malaga a Motril e Almerla, já se
encontrava ha poucos dias em
sua posse, o que não tornou pos-
slvel aos governistas receberem
reforços de Motril.

A columna procedente de Mar-
bella, auxiliada pela aviação e
pela artllheria, havia tomado, ha
alguns dias atrás, Fuengirola.

Os habitantes desta cidade ln-
formaram que os governistas, an-
tes de desoecuparem a referida lo-
calldade, fuzilaram todos os dl-
reltistas. Os governistas, aos
quaes fot ordenado retardassem
o mais possível o avanço dos re-
beldes, morreram em seus pos-
tos durante a captura de Torre
Moinos. Em. seguida, a columna
avançou atô á entrada de Mala
ga, e esta manhã conseguiu oc-
oupar o subúrbio da cidade, por
nome Churriana. Conseqüente,
mente, Malaga ficou entre dois
fogos rebeldes, e toda e qualquer
resistência seria lnutll. Apôs es-
caramuças nas ruas da cidade, a
columna que se encontrava no
bairro "Cidade Jardim" estabe-
leceu contacto com a que havia
tomado Churriana. i

Os contingentes governistas,
que até o mq/nento não foram
aprisionados, refugiaram-se nas
posições fortificadas nas monta-
nhas Abdalajala, ao norte de Ma-
laga, onde os rebeldes os estão
cercando.

A maior parte dos quarenta
mil soldados que defendiam Mala-
ga fugiu para Motril antes dos
rebeldes oecuparem Torre dei
Mar. Onde se encontram no mo-
mento, não se sabe. O numero
de mortos de ambos os exércitos
ê multo grande, pois os comba-
tes nos subúrbios da Malaga fo-
ram de uma ferocidade sem pre-
ceãentes. As casas da rua Lar-

truidas pelo fogo de barragem da
artilharia govemista, destinado a
sustar o avanço dos rebeldes.
Multas villas na estrada ao lon-
go da costa em direcção de El
Paio foram Incendiadas.

A's 11 horas da manhã, o ge-
neral Queipo de Llano entrou em
Malaga commandando uma co-
lumna de reforço. Em sua en-
trada encontrou grande numero
ãe mortos e feridos deitados pe-
las ruas.

Os rebeldes Informaram que
muitos reféns foram fuzilados pe-
los governistas. Disseram tam-
bem que todo prisioneiro gover-
nista será julgado por uma côrte
militar de emergência, e que to-
dos os marxistas condemnados
serão executados immediatamen-
te. Espera-se que represálias
sangrentas tenham logar em Ma-
laga, Identtcamente ao que acon-
teceu em Baãajoz.

Em Sevilha, houve granâe en-
thuslasmo, quanão a queãa de
Malaga foi annunciada, O povo
acclamou o exercito e o general
Queipo. Tambem pregaram car-
tazes por toda a parte, os quaes
ãizlam: AUO Moscou, Malaga ê
novamente hespanhola; "Exerci
to hespanhol, precisamos avançar
sobre Valencia".

Manifestações iãenticas tiveram
logar em todo o território insur-
recto âs 6 horas ãa tarde de hoje.

Afundados dois navios go-
vernistas em Fuengirola
Teneriffe, 8 (U. P.) — A es-

tação de radio informou hontem
o segulnte: i >.

No porto de Fuengirola foram
afundados dois navios governis-
tas equipados com artilharia,
quando os mesmos- pretendiam
fugir.

A artilharia anti-aerea rebelde
abateu dois aviões inimigos,
quando elles procuravam cobrir
a retirada dos milicianos' de Fu-
engirola.

Em conseqüência da formidável
conquista de Fuengirola, o gover-
no de Valencia, temendo as con-
seqüências da victoria naciona-
lista, prepara-se apressadamente
para abandonar Valencia e trans-
ladar-se para Barcelona.

Apôs permanecer dois dias em
Madrid, o primeiro ministro, sr.
Largo Caballero regressou a Va-
lencia, tendo sido informado,
quando na capital, pelo general
Miaja, do effectivo da tropa e do
material de guerra com que con-
tam resistir contra a offensiva
govemista.

Segundo Informam as estações
de radio madrllenas, registram-s.e
em Madrid graves incidentes em
conseqüência do fuzilamento de
trinta e oito milicianos que des-
obedeceram seus chefes, cal-
culando-se que o numero ãe mor-
tos e feriãos seja elevaâisslmo.

Limpando a cidade
Junto ds forças nacionalistas

ãentro ãe Malaga, 8 (U.' P.) —
Os nacionalistas, esta tarãe, es-
tão progredindo rapidamente na
limpesa da cidade.
Os governistas retiraram-se

da cidade
Londres, 8 (Havas) — Tele-

grammas de Almeria transmittl-
dos pela Agencia Reuter infor-
mam que, por ordem do alto
commando legal, a cidade de Ma-
laga foi-evacuada pelos governa-
mentaes que se retiraram em bôa
ordem,

0 FALLECIMENTO DE
ELIHU ROOT

Traços biographicos do
estadista americano, Pre-
mio Nobel da Paz e ex-

hospede do Brasil
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lSlillll Root
Nova York, 8 (UTB) — Em

sua residência nesta cidade,
falleceu o notável estadista
norte-americano Elihu Root,
antigo secretario de Estado e
Premio Nobel da Faz em 1912.

Nota do U. T. B. — Elihu Hoot,
que acaba (ie fallecer em Nova York,
foi uma figura de destaque na politica
exterior de ceu paiz, com actuação no-
toria nos Estados da America do Sul -
da Europa.

Nascido em Clinton, Estado dc Nova
York, a 15 de fevereiro de 1845, o cx-
tineto ¦ estava em vésperas de completar
seus 92 annos de edade. Seu pae era
um professor do Hamilton Collcge, o
sr. Oren Root, e nesse mesmo instituto
fez elle seus _6tudos secundários, até
entrar para a Universidade Jurídica de
Nova York, onde se formou em Leis.

Sua estréa na vida publica foi como
adjunto da commissão de limites ' do
Alaska, onde pôde demonstrar habilida-
des c conhecimentos que lhe grangearam
a nomeação para procurador federal no
districto sul de Nova York, funeções
que desempenhou de 1883 ate 1885.

Depois de alguns annos entregues ex*
clustvamente ás actividades políticas e
ao aperfeiçoamento' de seus conhecimen*
tos, Elíhu Root veíu a ser secretario da
Guerra, de 1899 a 1904, co mos presi-
dentes McKinley e Theodorc Roosevelt,
passando a secretario de Estado, com a
gestão dos negócios estrangeiros, cm
1905, para ahi permanecer até 1909,
quando George Taft subiu á presidência
dos Estados Unidos.

Deixando a pasta em que alcançara
vasto renome, na politica interna dos
Estados Unidos c nas suas relações ex-
teriores, Elíhu Root foi eleito senador
federal pelo seu Estado natal, Nova
York, tendo permanecido ne.se posto
até 1915.

Dc sua passagem pela secretaria de
Estado restou-lhe a outorga do Premio
Nobel da Paz, que lhe foi concedido em
1912, quando oecupava ainda a sua
bancada na Câmara Alta americana.

Em 1917 foi o chefe da missão espe*
cíal enviada á Russia, então sob o do*
minio de Kerenski, e logo depois foi
designado membro plcnipotencíario, pe-
los Estados Unidos, da commiesão in-
ternacional dc juristas designada pelo
conselho da Sociedade das Nações, cm
1920, para a pre-organização da Côrte
Permanente de Justiça Internacional de

,, _ (Continua na 6.s pag.)

Acceita pela Grã Breta-
nha a patrulhagem das
águas hespanholas pela

marinha britannica
Lonãres, 8 (Por Frederick Kuh,

correspondente da United Press)
—O governo brltannico endereçou
uma nova nota 6. Lord Plymouth,
presidente do Comitê Internado-
nal para a Fiscalização do Pacto
de Não-intervenção, concordando
Implicitamente em participar do.
plano naval russo para a patru-'
lha das águas em torno da Hes-
panjja e de suas dependências,
afim de augmentar a efflciencia
do novo schema de não interven-
ção na Hespanha.

A United Press poãe revelar a.
nota enviada a semana passada,
devlão não ter sido recebidas as
respostas das outras vinte e seis
potências que fazem parte do co-
mité.

Na sua nota a Grã Bretanha In-
siste na necessidade dos navios de
guerra, empenhados em seus de-
veres de • fiscalização, terem ac-
cesso â bases convenientes para
reparações e para cereberem com-
bustivel.

Em seguida íi nota refere-se &
proposta sobre a Grã Bretanha,
França, Allemanha e Itália assu-
mirem a tarefa de controle, e si-
gnifleamente acerescenta: "Estas
quatro potências já mostraram,
mantendo continuamente navioB
em águas hespanholas, que têm
todas as facilidades necessárias,.
Entretanto, desde que desappa-
reçam as ãifficulãades neste sen»
tido, o governo brltannico não vê
razão por que .1 qualquer outra
potência qne deseja participar do
controle, não seja designada uma
zona conveniente para fiscaliza-
ção".

Desrta fôrma, a Grã Bretanha
apoia o projecto sobre a designa-
ção de zonas náuticas para diver-
sas esquadras patrulharem, em-
bora a nota soviética entregue a
Lord Plymouth a semana passa-
da, seja contra o systema de zo-
nas.

O mesmo communicado russo,
entretanto, annunciou que "o go-
verno soviético desejava em par-te a proposta de fiscalização na-
vai" e a nota britannica, com-
quanto que evitasse do referir-se
especificamente á, Russia tomar
parte, concorda claramente com
que a esquadra soviética exerça
fiscalização naval, esclarecendo
que neste caso, arranjos preci-sam ser feitos tornando possível
a Russia encontrar portos parareparações e para a tomada de
combustível.

A United Press foi ainda infor-
mada que a Allemanha entregou
sua resposta a Lord Plymouth, a
qual é "em geral, favorável" ao
plano proposto para a fiscaliza-
ção. Entretanto, nesta capital fa-
zem conjecturas sobre a Allema-
nha, Itália e Portugal concorãa-
rão com a participação da Russia
na fiscalização naval.

Entrementes o embaixador bri-
tannlco em Portugal, Sir Charles
Wingfield, está propondo á Por.
tugal que abandone suas objecçôes
ao schema de controle.

A reunião do sub-comité tech.
nico, marcado para terça-feira as
11 horas da manhã no "Foreign
Office" foi adiada, devido a diver-
sos membros do comitê não pode.rem estar presentes ao mesmo.
Provavelmente a reunião terú l»->-
gar quarta-feira.

(0 SERVIÇO TELEGRAPHICO
CONTINUA NA 6/ PAGINA)
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CHRONÍCAS...
A Illustre sra. Tetra de Teffé re-como um. unlco verso sobrevive, na

uniu em volume multas das bel-
las'chron!cas que tem publicado
na imprensa carioca, especialmen*
to no "Correio da Manhã". Deu*
lhe o titulo feliz de "Palco ptlrato-
rio". Entretanto, finda a leitura
desse livro de penetrantes obser-
vacões, bom gosto, ironia, erudi-
Cão, piedade, enthusiasmo, o leitor
pensará preferentemente quo . o
prazer recebido slgnificuu inale do
que a contemplação de um lindo
palco giratório, de múltiplas e at*
traentes figuras. Foi, com maior
agrado, em companhia de vibra-
til e delicado espirito feminino, um
demorado e leve passeio pelos jar*
dins da intelligencia. Aqui, pas-
selo de manhã do sol, quando um
borriso presido o commentnrin; ali
passeio de sol poente, de tarde ro-
colhida e triste, quando a leinbran-
ca dos soffrlmentos humanos cn-
volve em sombras as palavras
murmurantes; e, naquella outra
curva, um raio. ardente de melo
dia, se ê o enthusiasmo «oneroso,
o motivo da communhão de idéas o
sentimentos.

A idéa do livro esta. Intimamen-
te associada a idéa de unidade.
Por isso, para inulta gente, um II*
vro de chronlcas, que, em regra,
representa fragmentos de assum»
ptos, é uma preciosidade menos
valiosa do que um romance ou um
ensaio. Assim seria se a unida-
de por ai só tivesse um valor ab-
i-oluto, um sentido intrínseco de
grandeza ou perfeição.

Na realidade, porém, o que sa
bemos é que ha livros inteiramen-
te estéreis e tediosos na st*a uni-
dade de concepção, j e outros te-
cundos e suggestivos, ao longo das¦suas paginas de pensamentos vo*.
luveis, incompletos, aftenas esbo*
cados, e logo substituídos por no-
vos aspectos de cogitações. Desta
mutabilldade, altas, a vida et com*
pSe. Em taes condições, se um
livro de chronlcas, outro mérito
não possuísse, teria, ao menoa, o
valor bem expressivo de sor fiel ft
Imagem instável das coisas uni»
versaea.

A perfeição mutilada de Venus
de Milo é u.n eterno symbolo da
vida, pelo que suggere o promfctte
em nossa expectativa interior.

Amamos, sobretudo, o indefinl-
vel das nossa» aspirações, porque
toda realidade tangível, ainda que
formosa e correspondente a deso*
ios ou sonhos nossos, sempre per*
manecerá. aquém da potenclallda-
de das nossas idealizações, Uma
chronica é um fragmento de vida,
de acção, idéa pura ou poesia cn-
treaberta.

Um volume que enfeixe muitas
chronlcas approxima traçou de per-
tonalidades do autor, além de ac-
cumular contribuições variadas
pura pensamentos e impressões a
serem desenvolvidos, com tanta
rnaior felicidade possível qunnto é
certa que uma simples pagina de
literatura põdc conter todo um
mundo de emoçSos em synthese,

&

Carnavalandla
mmm_M mm

memória das gerações literárias,
a livros de poesia. Se qulzesse-mos exemplificar, lembraríamos
que a singela carta do escrivão da
frota de Cabral, pelo flagrante que
encerra, Ingênuo e maravilhado, da
terra descoberta, ainda hoje, â dis-
tancia dos séculos, é pretexto do
citações brasileiras.

Quando outras considerações nos
dispensássemos de formular, estl-
momos, ao menos, humanamente,
Intelectualmente, nos livros de
chronlcas assim protegidos contra
o perechnento do dia a dia da lm-
prensa, onde originaria mente sur-
giram e rapidamente envelhecem
e morrem — os bellos esforços do
espirito que ficou a melo '-amlnho.

A sra. i Tetra de Teffé, em seu"Palco giratório", nãò se limita u
nos proporcionar uma visSo dei
successlvas imagens pequeninas e
seduetoras. Erguendo o seu co-
ração o a sua intelligencia illustra-
de, acima da fugacidade das suas
impressões de numerosas viagens,
como a macumba no Egypto, de
que nos fala com generalizações do
irônicos commentarios, toca, em
uma de suas chronlcas — "Com-
prehender, acreditar..." — em
ponto sensível da nossa época de
tamanhas preoccúpações mate*
riaes. Nota de critica e louvor ao
prefacio do sr. embaixador Can»
talupo, escripto para a traducção
Italiana da obra de RonaM de Car-
valho, sobre a .literatura brasilel-
ra, a chronica referida é um ins-
tante de meditação acerca dos íi-
gurinos superiores das nossas at-
titudes mentaes. Ao vorbo com-;
prehender, da preferencia do ar.
Cantalupo, como culminância èspl-
ritual, a sra. Totrâ de Teffé op-
põo a supromaola-do verbo acredi-
tar, ao qual attrlbue horizontes
mais rasgados'do que os contidos
em outros verbos totalitários, como
amar e dominar, cate da escolha
dos árabes, que são homens do de-
eerto, da solidão, da força, do lm-
nerlo luminosamente registrado na
historia.

Ruído, barulho, infernelrn.
De vozes desafinadas;
B' a hora da pagodeira
Entre gritos e risadas !
Todo mundo cantarola,
Pula, dansa, plnotela,
Cabriola,
Rebola o saracotela,
Impera a momocracla:
Tudo é "irmão", é tudo egual !
Polyíolla 1 Alegria !
Carnaval 1

Saem de todas as bocas,
Esganiçadas e roucas.
Cantigas loucas
De letra maluca gue .o ouvido azu»

[crlna,

¦ Haverá inclinação de nlma mala
feminina, mais religiosa, mais-*l)è-
rolca, do que esta que tanto ad-
mira, acceita e recommenda a su-
prema volúpia de acreditar 7

"Sem duvida, eomprehender —
escreve a sra. Tetra de Teffé —
forma de superioridade, que mui-
tipliea de modo prodigioso a pro-
pria vida individual", é realmente
um ideal, mas ideal somente para
a intelligencia, cm cujo tnecanls-
mo se materializa. Mais !-ublliiic
6, a meu ver, acreditar, trabalho
da alma, onde se crystalizam as
nossas aspirações.".

E' natural e encantador uue as
mulheres amem particularmente o
verbo que mala de perto «voca as
suas glorias de rosas mysticas...
e as suas lagrimas junto ás perfi*
dias e cegueiras masculinas.

Waldemar dc Vasconcellos

INCENDIADO EM VICTO-
RIA UM AVIÃO DA

PANAIR

Os passageiros e a tri-
pulação nada soffreram

Victoria, 8 (Havas) — Quin-
ze minutos depois de levantar
vóo regressou a este porto o
avião da Fanair que fazia a
linha do Norte c viajava rumo
ao Rio de Janeiro. O regresso
fól provocado por um incen-
dio a bordo.

Todos os passageiros e os
tripulantes 

' 
desembarcaram

incólumes. O avião e as ma-
las ficaram perdidos.

A caminho de Alegrette
p general Góes Monteiro
.Porto Alegre, 8 (Havas) — O
general Góes Monteiro seguiu pa-
ra Alegrete, de onde regressará
dentro de alguns dias. .

; : Fornecimentos á Casa da
— Moeda —

O Tribunal de Contas ordenou o
registro do pagamento de réis
:'7:S77$600, a Castro Sobral *
Cia, de fornecimentos, om 1936,
á Casa da Moeda.
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Dividas de exercícios findos
O Tribunal de Contas ordenou

o registro da despesa de 809:000?,
a Viação Férrea do Rio Grande
do Sul.

Obras urgentes de regulariza-
$ão de um aeroporto

O Tribunal de Contas ordenou
o registro do credito especial de
300:000$000 para ser despendido
com as obras de regularização do
aeroporto do Rio Ceará, que ser*
ve a capital do Estado do Ceará,

CINCO MIL CONTOS PARA
COMPRA DE AVIÕES

0 Tribunal de Contas quer sa-
ber se houve dispensa de

concorrência
Havendo o Ministério da Gyer*

tá enviado ao Tribunal do Contas
copia do decreto que abre d cre-
dito de" 6.D00:000$000 para còm*
pra de aviões do trenamento, o
Tribunal de Contas ordenou o re-
gtsfrò do credito. Quanto ft sua
distribuição, converteu o Julga*
mento em diligencia, para que o
Ministério da Guerra Informe se
houve dispensa de concorrência e
contrato por parte do presidente
da Republica, nos termos do art.
2J6.letra a do Regulamento Ge-
ral de Contabilidade. .

Descoberta uma terra nova
Ooío, 8 (Havas) — Annuncia-se

que foi descoberta pelo aviador
norueguez Vingowlderce, .utn a
tírra nova, situada entre 3à° o
40° de latitude leste.

NOTIClÂsliorCHILE
Santiago do Chile, 8 (Havas)

— O chanceller Cruchraga Tocor-
nal acceitou a indicação do seu
nome para senador e renunciará
ao posto de ministro de Relações
Exteriores, ainda esta semana,
afim de tomar parte nos traba-
lhos eleitorais.

Santlat/o do Ohile, 8 (Havas) —
O ministro da Educação desmeri-
tiu os boatos correntes da sua
próxima demissão.

Santiago âo Cinte, 8 (Havas) —'
Chegou, de avião, em transito
pira os Estados Unidos, o sr.
Alexandre Weddell, embaixador
do governo de Washington em
Buenos Alrns.

Denunciada a existência de
emissoras de radio' na em-

baixada germânica
Lohndres, 8 (Havas)*-0 depu-

tudo trabalhista Malkden, refe-
rindo-se, hoje, na Câmara dos
Communs, ás informações da im*
prensa, segundo as quae3 a Al-
lemanha tinha lnstallado postosemissores de radio na sede da ein-
baixada, pediu esclarecimentos a
respeito do poder do controle do
governo sobre os locaes de emia-
são estrangeiros.

. O sr. Cramborne respondeu que
os privilégios dllpomaticos se óp»
punham;, á-, Ipspccção ; das sedes
das embaixadas e se apparolhos
do emissão [eram lnstaltados, Issoi
ee fazia sem-consentimento e áp-
pr.ovaç5o.dp. Ko.vcrnQ. [' 

':.'

• p trabalhista Thurle .Indagou,
por sua vez, se o governo tinha
tnanffeetado a embaixada/ do
RelcTi a sua Vdeaapprovaçfio pela
Installação de postos emissores,
O sr. Cramborne declarou:'Quando o governo recebe pe-
dldos da parte de missões estran-
geirag a, respeito da utilização do
telegrapho sem fio, responde in»
variavelinente qiie sõ os subditos
britannlcoa tem o direito de uti-
lUar as emissoras.''

Terminou tragicamente uma
reunião politica no México
México, 8 (UTB) — A policia

deu uma batida, de surpresa, ua
casa do conhecido político sr. Ori-
ziiba, na oceasião em que ali so
realizava uma reunião secreta, de
caracter político, com a presença
de numerosos assistentes, mulhe-
res em sua maioria.

A diligencia foi devida a serem
taos reuniões proliibldaa por ie|.

Com o alarme verificado, mui-
tos dos presentes procuraram fu-
glr, o que deu logar a grande
confusio, ao fim da qual pôde
se ver que uma mulhor e unia
creança haviam morrido, ern olr-
cumstanclas ainda não esclareci-
das.

Foram: effectuadas numerosas
prisões, Inclusive de setenta o
tres mulhere?,

0 professor Bastide faz uma
conferência sobre o Brasil
Genebra,-8 (Havas) — Na oo-

casião da passagem por Genebra
do professor Bastido, chefe da
missão oultural. franceza no Bra-
sil e professor da Universidade de
São Paulo, ó".sr." Carlos Muni'*,
cônsul geral do Brasil, apresen*
tou;em um dos inelhores cinema?
da-'cidade tres filtiis documenta'
rios sobre o Brasil. Os commen-
tarios foram feitos pelo profes-
nor Bastide. s

Na assistência figuravam nu-
morosos diplomatas, altos funo-
clonarlos da Sociedade das Na-
soes ,e delegados sul-americanos
4 Sociedade, Todos applnudlram
com vivo interesse as Informa-
ções sobre a ImmlgraçSo no Bra-
sil, as quaes illustraiam o recen
te debate travado na Repartição
Internacional do Trabalho, sobre
o problema da emigração.

0 numero de desempregados,
soecorridos

Paris, 9 (Havas) — O ministro
do Trabalho annunola que o nu-
mero de desempregados noccorrl-
dos a "10 de janeiro do 1937 foi de
4.2G.072, contra 427.932, na sema-
na precedente.

Deve observar-se que a diml-
nuição é relativamente pequena,
na apparêncla, mas, em geral na
mesma época dos annos anterlo-
reB reglstrava-se, ao contrario, o
augmento do numero dos sem
trabalho, Assim, por exemplo,
e-m janeiro dè 19S6, o augmento
dos desoecupados foi de 8.421
unidades em perioddo correspon-
donte. . • -¦

No total os algarismos de 30
dp janeiro de 1937 representam a
diminuição de 51.101 unidades re-
latlvamente aos algarismos da 30
de janeiro de 1936.

Emplna-se, espraia-se a

Cantando o "Sou China"
Que, com a Butterfly,
Chegou de Shanghai
Na ponta do pê
Wg-J.s-llg.lfi...

humana
[mflrfi.

Agora é a bahiana
Que tem vatapá,
Quo tem munsuzá,

E, no coração,
Tem seducção
Ecangerê
Pr'a você...
Depois é o palhaço que r.os annun-

[cia
Que "hoje tem marmelada"
Que "hoje tem goiabada",.. ., ¦
Vem outros que cantam 7.
Mulheres e orgia
E ha outroa, ainda... 

"¦%¦¦ -.7

A. turma não finda- n
Nas loas que canta, noa yinohos
.'"'{ [qü» dft,,.
Glilrlbiribi, quá-quá I.
Chirlbiribi, qui-qúá ! . .' "* * * • , ', '777
Malüqiielra! Pagodeira! ..:'•¦
A Insensatez é geral. ¦.-,. ,'.
No.domínio da inferneira
E' a moral
Transformada em sarabulho.
E' delirio! Saturnal!
Apotheose do barulho,
Victoria do Instincto ! Orsrulho
Da liberdade animal:
Carnaval!...
E o brum-gum-dum continua,
Rolando de rua em rua,
Estrldulante, azodnantei ';
Tréco-trfico, prá-tra-traz !
Casam-se sons Inharmoniuos '
De -instrumentos anachronlco*.:
Pandeiros, cuícas, ganzás,
Reco-recos, maracâs,
Bombos, caixas e flautins,
Chocalhos, caracachás,
Tambores e tamborins;
Orchestra louca e bizarra
Que acompanha a symphonla
Da algazarra....

— Wagner-Satan: Tetralogla
Vinho, Mulher, Dansa e Farra —
E, apotheose final,
A''vida.
Bem merecia ser vivida,
Fosse ella sempre assim, t\\ qual.,.
T- Carnaval!

Cyrano & Cia.

—————O«—«SM—S
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Situação financeira do Rio
Grande do Norte

,Vn'nl, 4 (Do correspondente) —
O jornal offieial "A Republica",
publicou hontem dados referentes
á situação financeira do Estado
quo Impressionaram favorável-
mente. Receita geral Impostos
1936 attlngiu a somma da réis
17.679:375*600 contra somma de
19.498:011*700 em 1035, tendo ha-
vido assim diminuição na recel»
ta dc 1.818:6365100. Apezar deste
decréscimo de rendai, o Estado
manteve em dia todos os compro-
missos, tendo sido gastos réis
3.848:209$200, da renda ordinária,
com os serviços de Saneamento e
Águas, cuja construcção está
sondo feita pelos esorlptorlo» Sa-
turnino'do-Britto. O governador
Raphael Fernandes Iniciou tam-
bem em 1936 a construcção' do
edificio do Grande Hotel de Na-
tal em pleno andamento, A divl-
da que o Estado contraíra com o
Banco do Brasil e que o governa-
dor Raphael '.Fernandes enoontrá-
ra com o montante de 1.400:000},
foi reduzida para 1.100:000|000.
tendo sido pagos em dia os res-
pectlvos juros. Todas as contas
d& fornecimento de material ;fo-
ram devidamente pagas bemeo»
mo o funcclonallsmo, juros de
apólices e divida externa. O eo-
vernador tem recebido fellçltaçfies
pêlo exito vei-lfloado no seu prl»meiro anno de gestão. : ¦'. '

As reclamações do em-
baixador do Reich

Pari», 8 (U. P.) — Em Impor,
tante editorial, "Le Temps" refe*
rese â surpreza causada em Lon-
dres pelo facto do sr. Rlbentrop,
embaixador do Rclclv escolher o
momento em que o capitão An-
thony Éden (secretario do Foreign
Office) s eencontra ausento de
Londres, cm goso de férias, para
apresentar as suas exigências co-
lonlaes. Entretanto, o mesmo Jor-
nal diz ser difficil acreditar que
o gosto do representante diploma-
tico do Reich seja motivado pêlo
facto do mesmo aentir que Lord
Hallfax — substituto do secreta-
rio das Relações Exteriores — se
mostrará mais sympathico âspre-'
tcnsCaa germânicos, salientando:
"Seria estranho, na verdade, que
o embaixador do Relch pudesse
fazer um calculo tâo subtil, neste
particular. Elle não pode Ignorar
o facto de que, se apresentar a
questão a Lord Hallfax, ao envez
de a submetter a Éden, terá que
concluil-a este ultimo, de vez, que
Éden assume offlclalmente a res.
ponsabllldade da política externa
da Gri Bretanha perante o Ga-
blnete e o Parlamento."Seria um insulto a Lord Hall-
fax o auppor-se por um só instan-
te que elle se deixaria Influenciar
por sentimentos pessoaes quando
se trata de uma questão de inte-
resse geral do Império. Além do
mais, seria absurdo acreditar que
tal negociação pudesse ser Inicia,
da e terminada em poucos dias, e
de modo tal, que o capitão Éden,
ao regressar, se visse em face de
um-facto consummado."

Ò grande orgâó parisiense con-
sidera que os ataques allemães
contra o capitão Éden não devem
ser tomados demasiadamente a
sério e, em qualquer caço, a Al-
lemanha deve eomprehender que"a verdade é que existe sfimente
uma política externa em Londres:
é a política deliberada pelo Gabl-
net* que tem a seu cargo a res.
ponsabllldade da Inglaterra, e que
o -ministro das Relações Exterlo-
rea i encarregado de a executar
de pleno accordo com todos os
membros do gahinete e a maioria
do Parlamento. Não existe ne-
nhum Indicio de que o embaixa-
dor Rlbentrop. não importa que
amlsades pessoaes possa ter na
Inglaterra, logrará modificar esto
estado de coisas".

Concluindo, "Le Temps" diz
que, além do mais, o incidente da
saudação de Hitler perante o Rei
Jorge VI, dlfflellmento Induzirá os
Inglezes a ouvirem com compla-
cencia as suggestoes que o dlplo-
mata allemão possa apresentar.

As conversações acerca do pro.bloma colonial, permltllrão aqui-
lataiY.com toda a necessária pre-
cisão, os verdadeiros aspectos das
relações germano-britannlcas, e
pode-se ficar convencido de que,
se a Inglaterra tomar a decisão
de fazer sérios sacrifícios paraconsolidar a paz e converter em
realidade a cooperação européa,
ella não fechará os olhos ás evl-
dencias, e está firmemente resol-
vida a não se deixar surprehender
pela obvia habilidade da manobra
allemã num terreno em que a opi-
nlão britannica é particularmente
sensível".

0 embaixador Macedo
Soares partiu dos Esta-

dos Unidos
Jf/aiiil, 7 (U. P.) — Em avião

da Papali-, partiu hoje para o Rio
de Janeiro, o sr. José Carlos de
Macedo Soares. A partida do ex-
chanceller brasileiro teve logar ás
7 horas é 45 minutos da manhã.

A GREVE DOS OPERÁRIOS AU
TOMOBILISTICOS PROSEGUE

- AINDA -
As negociações para sua so-

lução continuam
Delroit. 8.(U. P.) — O gover

nador Murphy, do Estado de Mi-
chlgan, continuam a desenvolver
grando esforço a ver se conse-
gula solucionar a divergência en-
tre patrões e trabalhadores da Ge
neral Motors, procurando todos
os meios de vencer- o impasse aur
gido ultimamente nas negocia-
ções. Sem embargo disso, as pes
fcas mais Intimas doa represen
tes das duas facções divergentes
mostram-se sceptlcas quanto aoa
resultados dos esforços emprehen-
dldos.

Cinco dias consecutivos de ne-
goclRções não lograram sequer
approHlmar os dois grupos de um
accordo susceptível de conciliar
os pontos de vista contrários. A
prlnolpal divergência esta na re»
etisa, por parte doa patroea, de
reconhecer os contratos collectl-
vos de trabalho, dentro do ponto
de vista que anima os trabalha-
dores.
- Tanto os representantes doa
syndicatos como a delegação pa
tronai afflrmam que todos os in
diclos levam a crer que durante
o dia de hoje segunda-feira, serã
reiniciada a conferenola.

ps syndicatos julgam ter feito
a aua maior concessão possivel,
quando se offoreceram para ac-
ceitar seu reconheolmento om
apenas vinte, dentro as sessenta
e nove offieinas da General Mo-
torn, como unioos agentes de
contrato collecttvo com oa opera-
rios. A companhia sustenta que
se acha disposta a admittir o di
reito da União Syndlcal de repre
sentar os trabalhadores que lhe
tão filiados, mas reserva-se o dl
reito de negociar com qualquer
cutro grupo. As pessoas quallfi*
cadas para falar em nome de
ambas as facções não vêem fun
damento para a allegação do tro-
vernador do Estado do Mlchlgan,
sr. Murphy, de que a pendência
se acha "praticamente soluciona-
da" e de que existem serias espe-
ranças de se chegar a uma <'con
clusão negociável",

Não obstante isso, os íntimos
de Murphy sustentam qua o go-
vernador acredita sinceramente
que JA se fizeram progressos sen-
sivels no sentido da solução, res-
tando apenas alguna pormenores
technicos secundários, bem assim
como certas concessões de ambos
os lados.

-ra-
Creanças atacadas de ca-

tapóra
Buenos Aires, 7 (U. P.) — Oito

creanças, filhas de lmmlgrantes
polonezes, chegaram a Buenos Al-
res atacadas de catapora viajando
a bordo do transatlântico "1-llgh-
Isnd Patrlot". As creançHs onfer-
mas, bem como seus paes, foram
Internadas em um hospital de ino-
lamento desta capital, não estando
nenhuma e mestado grave. O"Highland Patrlot',' não foi Inter-
dlctado, permanecendo atracado
no cães do porto.

Reclamando a porta aberta
para a Terra Santa

Washington, 8 (U. p.) — A
Conferência Nacional Prô-Pales-
tina adoptou a quota de 1937, uo
total de quatro milhões e molo de
dollares, reclamando a política da
porta abei-ta para a Terra Santa,
o solicitando da Commissão Real
que encare com sym|»athla o caso
dos judeus sem lar.

A REVOLUÇÃO SUI-RIOGRAN-
DENSE DE 1923

Indemnização de damnos
causados

O Tribunal de Contas recusou
registro ao pagamento de réis
172:476*1300, aos suecessores de
Hyppolito José de Souza, de in*
demnlzação proveniente de da-
mnos causados pela revolução sul-
riograndense de 1923,

Vae servir como secretario da
Procuradoria da Fazenda

Pelo director geral da Fazenda
foi designado o.offieial do The-
souro.". bacharel Ary' dos Santos
Silva,.para servir como secretario
da Procuradoria Geral da Fazen-
<!a Publica.

As contas de taxas de esgotos
de predios 

'
O Tribunal de Contas ordenou o

registro do pagamento de réis
220::il6$2OO, a The Rio de Janei-
ro City Impiovements C Ltd.,
de quota de previdência de 2%,
sobre as. contas de taxas de esgo»
tos de predios eto.. no 2° semea*
tre de 1936. I

A Polônia não cederá á pres-
são Israelita

Voi-jouía, 8 (U. P.) — O prl
ineiro-minlstro Informou ao ao-
nado que a Polônia "não cederá
do maneira alguma a pressão das
organizações israelitas estrnngel-
raa empsnhadas em influenciar os
actos de seu governo".

" i i 
Uma creança brasileira
morta por trem na Ar-

gentina
¦ Buenos Aires, 8 (U. P,) — Na
gestação, de Burtholomeu Mitre, da
Central '.'Argentina, 

um trem ele.
.«tricô apanhou a creança brasilel-
ra, de-sete annos, Bernardo Sil-
vesti-e, ,.'.¦ matandq-a instantânea-
mente. '-777'
-— »

0 café estrangeiro importado
pela Inglaterra talvez venha a

ser taxado novamente
Londres,.» (U. P.) —.0 reda-

ctor de assumptos commerciaes
do jornal " Evonlng Standard",
diz cm artigo que àpparece hoje
nesse folha: ."Embora faltom ainda algumas
semanaa para a approvação tio
projecto da- orçamento, começa-se
a discutir na praça a possibilidade
do ser orçado um imposto extra-
ordinário sobre o café, Actual*
mente a taxa que paga o caffi es-
trangelro é de 14 shillings por
cem libras e de 4 shilllngs e 8
pence sobro o produzido no impe-
rio britannico. O imposto que
paga o caffi produzido em qual-
quer das unidades do império, foi
reduzido em virtude dos accordos
de reciprocidade concluídos na
Conferência dí* Ottawa.

Devido ás concessões mutuas
decorrentes desses convênios; não
parece provável que o Imposto
sobre o café da Africa ou da In-
dia seja sobrecarregado. O mor*
cado acredita que todos os cafés
estrangeiros serão sujeitos a no*
vas taxas. Observa-se que em-
quanto augmenta o consumo da
rublacea no Roino Unido, a ini*
portação dessa artigo nâo se ele-
va, antes pelo contrario diminue,
provavelmente devido aoa fiava-
doa "stocks" disponíveis." <

Morre o ladrão da Cathedral
de Pamplona

Ávila, 7 (U. P). — Por motivo
de uma grande enfermidade, fal
leceu hoje na prisão de Pamplona
o indivíduo Ramon Rodrlguez
cognomlnndo "o Portuguez" que
cqm o auxilio de dois cúmplices
commotteu ha pouco mais de um
anno o famoso roubo da cathe
dral de Pamplona, tnvando o ou.
ru, as jolas e outros objectos de
enorme valor contidos naquelle
templo, alguns dos quaes verda»
deiras relíquias históricas.

A policia eventualmente conse-
guiu rehaver os objectos furta-
dos.

Dos dois cúmplices, Relojero
nwrreu na mesma prisão ha oito
mezes passados, emquanto Ra
mon Garlsa esteve detido na pe-
nltenclarla de' San Sebastlan até
O momento em que íoi posto em
liberdade pelos anarchlstas syn-
Olcallstas que controlavam aquel
ia cidade. -?-

o serviço aéreo
entre a Inglaterra e todo o

Império britannico
Londres, 8 (Havas) — O hy-

dra-avlão gigante "Castor", da
Imperial Airways", levantou vflo
cm Southampton, ás 7 horas e
lõ minutos, afim do Inaugurar o
serviço aéreo entre a Inglaterra
e todo o Império britannico.

A primeira escala será em .Ro-
ma, de onde partirá para Ale-
xandria, via Brindlsl, centro das
rotos aéreas lmpcHa.es para a
Africa, sul da índia e Austrália.

0 presidente Lebrun fala em
favor da liberdade de imprensa

Poii», 8 (Havas) — O presl-
dente Albert Lebrun, em dlscur-
so pronunciado durante o banque-
te da Associação dos Jornalistas
Republicanos, declarou que tanto
é natural, a liberdade da lmpren-
sa em um palz como a França,
quanto inopportuna o perigosa
quando degenera cm abuso e é
dominada por Interesses subalter-
nos de odlo e de paixão.

Salientou as conseqüências fu-
nestas que as falsas noticias po-
dem acarretar, não sõ para o paiz
de onde partiram como princl
palmente para aquelles que essas
noticias affectam, e frisa:"Pensar sempre no interesse
superior da pátria e renunciar, no
ardor das polemicas, a tudo o
que lhe pôde ser nocivo, deve ser
o lemma da Imprensa".

Elogiou finalmente a imprensa
franceza que, "no momento em
que se prepara a exposição In-
ternaeional, não tem cessado de
contribuir para o brilhantismo dò
certamen qu.e mostrará ao mun-
do o trabalho, a ordem, a união e
o progresso da França."

0 embaixador japonez confe-
renciòu com o marechal

Chiang-Kai-Shek
Nankim, 1 (Havas) — O em-

baixador do Japão, sr. Kawagoe,
permanecerá tres semanas em
Nankim, onde contercnclarâ cpm
o marechal Chung-Kal-Shek e o
ministro de Estrangeiros e acom-
panhará os debates sobre a Po-
litica da China cm relação ao Ja-
pão na sessão plenária dos comi-
tés contraes.

0 exercito de Cheng-Sue-Liang
deixou Sian-Fu

Shangai, 7 (Havas) — Noti-
cias de Sian-Fu communicam que
o exercito de Chang-Sue Llang
evacuou, aquella cidade. Um trem
militar transportando forças do
governo partiu de Tung Kuan,
para Slan-Fu.

Não foram interrompidas as
communicações com o Japão
Afoscoií, 8 (Havas) — As au-

toridades soviéticas desmentiram
qqe tenham sido tomadas medi-
das para interromper as commu-
nicações directas da U. R. S. S.
com o Japão.

A princeza de Orleans de Bour-
bon teve uma filha

Lausane, 7 (Havas) — A prln*
ceza de Orleans de Bourbon, mu»
lher do infante da Hespanha, Al»
fonso Orleans d.e Bourbon, dou á
luz uma creanra do sexo femi-
nino.

SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA
NOVA LEI DO SELLO

Um parecer do consultor júri»
dico da Liga do Commercio
O professor Fausto de Freitas,

o Castro4 advogado de nosso fflro
e consultor jurídico da Liga rio
Commercio, deu o seguinte pare-
cer soore a lei do sello:

Consulta-se:
Io — Pela nova lei do sello, to-

das as contas correntes, ajuiza
daa ou não, continuam a ser sol-
ladas?

2° — No caso de uma firma
oonimerelal ter um freguez com
duaa contas correntes e de ven-
das e dovendo o saldo da conta
de vendas ser-lhe creditado, ou,
melhor, fazendo-se um encontro
de contag — qual a conta que
paga o nello e como paga?

A questão da sellagcm das pon-
ias correntes deu margem a du-
vidas e a longas discussões.

Procurou o Congresso remediar
a situação, determinando que aa
tontas correntes so pagasaem
sello "quando ajuizadas".

Vetando ossa disposição <n. 6
da tabeliã A), o presidente da Re
publica Justificou o acto dizendo
que pela doutrina do fisco, o solto
era devido em duas hypothesús:
— quando a conta fosso ajuizada
e quando o saldo devedor fosso
reconhecido. No seu entender,
não se deveria modlficr essa dou
trina e para mantei*a vetava as
palavras — . "somente quando
ajuizadas".

Ficou esse dispositivo alejado
na redacção porque o sello passou
a ser exigido nas contas corren-
tes, sem mais explicações, Não se
ficou sabendo onde é pago esse
•ello nem quando deve ser pai*o.

Entretanto, buscando-se o «le*
mento histórico, as razões de tão
defeituosa redaceâo, verlflca-ae
que a Intenção foi manter aquel*
Ia doutrina do fisco de se co-
brar o tello, no reconhecimento
do saldo devudor ou no momento
de ajuizar a conta para cobrança
não havendo reconhecimento.

Ou essa ê a interpretação, ou
não tem sentido o n. 18 do ta-
bella A.

Nesse sentido me manifestei em
diversas consultas, e com satis-
facão vi o meu ponto de visla
adoptado pelo fisco.

De facto: — na circular n. 62
de 23 de dezembro de 1936, a Pi-
rectorla dás Rendas Internas do
Thesouro Nacional dava as se-
guintes Instrucções:"As contas correntes sô estão
sujeitas a sello proporcional no
momento de sua liquidação, ou ao
serem demandadas ou ajuizadas,
escapando, portanto, ao Imposto
os extractos quo, periodicamente,
os bancos enviam aos clientes,
para simples conferência."

("Dlarlo Offieial" de 24 de de-
'.embro de 1U36).

A 3egunda pergunda não é sitf-
fioiento esclarecida, pois- nâo diz
c que seja essa conta de vondfiK.

Supponlio que a firma commer-
ciai "compre" desse seu freguez
e o vá creditando pelas Importan-
elas, em reparado. Ao fim de al-
gum tempo, osso credito é trans-
ferido pari a conta corrente, apu-
rando-se o saldo em favor da casa
commercial ou do freguez.

Sendo assim, essa "conta de
venda" não está sujeita a sello,
pois não 6 conta corrente.

O sello sô 6 devido na "conta
corrente" quando encerrada e ro-
conhecido o saldo pelo devedor,
ou quando ajuizada, embora sem
reconhecimento do saldo.

A meu ver, a circular f>2. no
trecho acima transcripto, foi além
do razoável quando disso ser iam-
b&rn devido o sello "no momento
da liquidação da conta corrente".

Não á isso que so contém nas
vazões do velo approvado pelo
Congresso.' ¦' ,.. ¦ ''¦-...' -,
|. Ora, sl o presidente da—Repu-
blica vetou parte do- dispositivo
para que as contas correntes In-
cidlssem em sello, nes dois casos
apontados, como o director ilas
Rendas Internas, píide contrariar
esse resolução quando elle é um
agente executor dá vontade do
governo?;

Precisando e sinthettzando a
resposta," digo:.

1" —> As contas correntes estão
sujeitas a sello, quando encerra»
das e reconhecido o saldo, ou
quando ajuizadas embora som
reconhecimento.

2o — O sello é devido na conta
corrente, segundo o Indicado na
resposta anterior.

Para collaborar com o Insti»
tuto dos Commerciarios

Ao eommunleai' no presldenu
du Instituto dos Cominerclarlo»
a posso do sua nova directoria,
a Liga dos Empregados no Com-
mercio do Santos, acerescentou o
ar. Alborto Rebouçaa, o novo pre-
sidente do syndicato, que é um
nos maiores do Estado de ríão
Paulo, o seguinte:"Ao fazer esta communlcação,
d com a máxima satisfação que
vimos reafflrmar a v. s. a dis-
posição cm que se encontra a di-
rectorla da Liga dos Empregados
no Commercio de collaborar com
essa administração nos estudos
e soluções dos assumptos em que
directa ou indirectamente este
jam entrelaçados os Interesses
dos commerciarios com o sou Ins
tituto. *

Conhecedores que somos, pela
palavra de v. s., do grande pia-
no do acção que essa administra-
ção tem traçado para que a nosso
Instituto possa em breve estar
cumprindo integralmente a sua
finalidade e. com a rosponsablll
dade quo tem este syndicato nos
destinos do mesmo instituto, res-
ponsabllldade essa resultante dos
esforços que dlspondeu em ooca-
slão opportuna para a aua orga
Ulzação e para a sua estabiliza-
ção, nos sentimos perfeitamente
a vontade para nos collocarmos
ao lado de v. s. e podermos con-
tlnuar a prestar ao mesmo a nes-
sa sincera collaboração."

Eleita a nova directoria da So-
ciedade Naturistas

Na assembléa geral ordinária
da Sociedade Naturlsta do Brasil,
realizada sabbado, dia 16 do cor-
rente, ás 8 1|2 horas da noito uls-
geu-se, uma nova directoria que
ficou assim constituída:

Presidente , Alelxo Alves de
Souza: vice-presidente, dr, David
Madeira; thosouroira, Ioléa do Le-
mos Froixo, 1" secretario, JosC
Magyar Junior; 2° secretario,¦•rofessóra Marieta Alves do Sou-
za; director de propaganda, pro-
fessor Guayanús da Souza.

Para commissão de contas:
Paulo Portugal Kropf, Arthur M.
C. Ribeiro e Eduardo Dutra.

0 RAID AUTOMOBILÍSTICO
MONTEVIDE'0-RIO DE

JANEIRO .
Um candidato que vae tomar

O PROGRESSO DE
UM MUNICÍPIO FLU*

MINENSE
Dados fornecidos sobre

Sâo Gonçalo
Na marcha de ascenção que o

Estado do Rio vem Imprimindo a
todos os ramoB de sua vida, o
município de São Gonçalo Oecupa
um dos logares. mais destacados,
já pela Intensificação crescente
de suas industrias, já pelo ale-
vantamento de seu nivel cultural
como tambem pela contribuição
cada vez maior que representa na
balança financeira nacional.

Doa recentes dados fornecidos
pelo Departamento de Estatística
e Publicidade destacamos tres as-
pectos que focalizam á saclcdade
o desenvolvimento do município

Nas rendas arrecadadas pelas
duas collectorias federaes de São
Gonçalo' verifica-se' um augmen-
to ..que dispensa qualquer com-
mentarlo. Com uma arrecadação
de 'I.169:892$387 em 1918, foi
seguinte a arrecadação no quin»
quennio 1931/1935: 1931 — Reis
8.848:185I7D2; 1932 14.611:6771272;
1933, 19.420:901*100; 1934 — réis
17.355:361 $000'; 1935 — réis
23.467:5811800.

Culturalmente ê lmpressionan
te o desenvolvimento de S. Gon
calo se nos detivermos no nume
ro de escolas que funcclonam de
1931 a 1936, cujas cifras transcre
veremos detalhadamente para me
lhor fixar ás etapas deste
progresso: 1931 — 20; 2932 — 29;
1933 — 29; 1934 — 34; 1935 — 36;
1936 — 43.

O desenvolvimento industrial do
município melhor se avaliará pe
lo total dos capitães realizados
nas principaes industrias existen*
tes que ce eleva a 178.000:0001,
cifra que representa um elevado
nivel de vida Industrial, e que
multo concorre para a collocação
de S, Gonçalo, entre oa munlcl
pios vanguardeiros do progresso
fluminense,

m mi **»
A nova directoria do

Syndicato dos Enfermei-
ros Terrestres

No Syndicato dos Enfermeiros
Terrestres, em reunião de 23 do
corrente, tomou posse a commls-
são executiva doste Syndicato
eleita em asaembléa geral ordi
narla realizada no dia 16 do moz
passHdo, assim, constituída:

. Presidente, Luis Teixeira de
Barros; vice-presidente, Maria
Adelaide Wltte Fernandes; secre-
tarlo geral, Jandlra M. de Ollvel-
ra; Io secretario, José Dlonyelo da
Silva Brasil; 2° secretario, Agos-
tlnho Simões; 1" thesourelro, An-
tonto Pinheiro Mello; 2' thesou-
reiro Cecília Muniz Roschermant;
procurador gemi, Américo Paulo
da Cunha; archlvlsta, Aristldes
Manoel Fornandes.

Commissão fiscal — Minervlno
Domingos de Souza, Virgílio Villa,
Zulmlra Miranda de Carvalho.

Súpplentes — Angela de Carva-
lho; Aprlglo h. Gazzlo.

Commissão de syndicancia —
Carmen Gonçalves, Maria Ama-
lia casalho Rosas, Noemia Gue-
des Mendes.

Súpplentes — Antônio Gonçal-
ves Egreja, Cecy Clausen Lens..

Secretario do Trabalho — Be-
nedlcto Alves Baptista

-* parte
O ministro da Fazenda, com ap-

provação do presidente da Repu-
blica, resolveu pôr á disposição
do governo do Paraná, o machl-
nlsla da Alfândega de Paraná-
guá, Hygino Perotti, afim de to-
mar parte, como candidato do Es-
tado, no "raid" automobilístico
Montevidéo-Rio de Janeiro, que
se. deverá realizar om abril pro-
ximo, sem direito a vencimentos.
porém.

Pela regulamentação da
profissão de enferma-

gem no Brasil
O Syndicato dos Enfermeiros

Terrestres, órgão da classe dos
enfermeiros, bate-se no momento
pela regulamentação do salário e
horário de todos os enfermeiros do
Brasil.

Tanto assim que Já enviou á
Câmara um projecto cujo fim,é
a aspiração desses profisslonaes.

As organizações congêneres dos
Estados representadas pelo Syn-
dicato estão dando franco e soli-
dó apoio ao que espera alcançar
o Syndicato dos Enfermeiros Ter-
restres.

O presidente do Syndicato dos
Enfermeiros Terrestres tem rece-
bido lnn úmeros telegrammas' e dl-
versas cartas dos Syndicatos dos
Estados nas quaes seus presiden-
tes communlca-lhe que Já tele-
grapharam aos representantes dè
seus Estados no Parlamento Fe-
deral para approvarem a merecida
aspiração de todos os enfermeiros
do Brasil.

. O prosidonte ria Câmara, ar.
Antônio Carlos Já devo ter rece.
bido telegrammas dos Estados nos
quaes os estaduanoa demonstram
a razão da approvação do proje»cto enviado aquella Câmara pelo
Syndicato dos S Enfermeiros Ter»
restres.

E' justo o que esperam os cn-
fermelros do Brasil, pois, não ha
multo um deputado federal ap*
plaudlndo o que proferia na Ca-
inara, o sr. Martins e Silva dl-
zla "os enfermeiros desompenham
verdadeiro sacerdócio".

EM VIAGEM DE INS-
TRUCÇAO

Está desde hontem, na
Guanabara a fragata"Sarmiento"

Acha-se, desde hontem, na Gua-
nabara, a fragata "Sarmiento",
da Marinha de Guerra argentina,
que realiza, no momento, um cru-
zeiro de instrucção.

A "Sarmiento" transpoz a bar-
ra ás 8 horas da manhã, indo
fundear no ancoradouro, ás proxl»mldades da ilha Fiscal. Viajam
na elegante nave, cerca de cinco-
enta, aspirantes, os quaes, ainda
hontem, desceram á terra pondo-se em contacto com a alegria
communlcatiya das ruas, agora
tomadas pelo confettl e pelas ser
pentinás. Os aspirantes argontl
nòs se demorarão alguns dias no
Rio,

0 CENTENÁRIO DE
PUCHKINE

ÜM PROJECTO QUE MODIFICA
TAXAS DO IMPOSTO DE

CONSUMO

A civilização moderna comme-
mora, hoje o centenário da mor»
te do uma das grandes almas ao»
noras do mundo slavo — Puc"*l-
no. Foi o grande cantor do ex-
plendor do povo russo. Teve a
sensibilidade do futuro do ppvoslavo, definido nas reformas do
Imperador Pedro, o Grande. A
gloria Intellectual de Puohklne es-
tá no patrimônio cultural da hu-
manldade. A data do hoje tem,
por isso mesmo, repercussão em
todo o mundo culto, despertando
justos júbilos nos centros llte-
rarios.

NO TRIBUNAL DE SE-
GÜRANÇA NACIONAL
Proseguirá, amanhã, o
summario de culpa dos

parlamentares
Na sede do Tribunal de Segu»

rança Naoional, sob a presiden*
cia do ooinmahdante Adalberto de
Lemos Bastos, servindo como pro-
curador o adjunto dr. Clovis
Krueli, proseguirá, á larde de
amanhã, o summario de culpa du
senador Abel Chermont e dos
deputados João Mangabeira, Octa-.
vio da Silveira e Abguar Bastos.

Deverão ser ouvidas aa teate»
munhas .Jorgo Fernandes Mari*»,
ni Machado s Manoel Pereira doj
Saiitotu, i

Náo parece aconselhável a sua
adopção

Pelo ministro da Fazenda foi
declarado ao Io secretario da Ca*
mara dos Deputados que não lhe
parece aconselhável a adopção do
projecto que modifica taxas do
Imposto de consumo, salvo se um
substitutivo regular toda a mate»
ria de Incidoncia e taxação dos
artefactos de tecidos. Foi trans-
mittldo, outroslm, â referida Ca»
mara um projecto do substitutivo
organizado pela Directoria das
Rendas Internos do Thesouro.

PROF? 
'lí.' 

GUDIN
Consulta» onm hora marcada.

Tel •.7-78111
(4047)

Perfuração de poços
Natal, 6 (Do correspondente)

— O encarregado do serviço de
poços da I. F. O. C. S. esteve
hontem em conferência com o dr.
Aldo Fernandes, secretario geral
do Estado, assentando medidas
para Installação immediata de 16
cataventos em poços tubulares
perfurados de cooperação com o
Estado. Nessa Installação o go*
verno estadual contribuirá com
16 contos de réis, attendendo aos
justos reclamos das populações
do sertão.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA
OynernlORla — Vlaa ürlnnrla».

Consultório, Uruguayana, 104 -»
Telephone: .3-4316, 3 ia 4.' (5993)

O movimento do com-
mercio exportador em

Porto Alegre
Porto Alegre, 7 (Havaa) — Pe-

loa vapores "Itahlté", "Oswaldo
Aranha" e "Affonso Penna" fo-
ram exportados os seguintes ar-
tigos:

1.000 fardos de alfaia; 3.000
saccos de arroz; 1.362 caixas de
banha; 3,609 saccos de farinha;
8.733 saccos de feijão; 3.665 far»
doa de fumo; 2.803 fardos.de xar-
que: 4.738 barris de vinho; 3.021
caixas de vinho.

GARGANTA-NARIZ-OUVIDOS
UH. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO,
Livra docente da Universidade.
Chefe d* Clinica da Pollcllnlca de
Botafogo. Rua Uruguayana. 86
e 87 - Salas 42.43 — lias 14 áa 16
hora. — Tel. 23-3279 (xxx)

Associação Brasileira de
Pharmaceuticos

. Picalizou-se na sede da Associa-
ção, que epigrapha este noticia-
rio, uma reunião especial de sua
directoria.

Compareceram todos os directo*
res a ficaram resolvidas impor-
tantes medidas de ordem admi-
nlstratlva.

: O programnia da nova dlrecto*.
ria vl?a Incrementar a vida asso-
clativa dos pharmaceuticos brasi-
loiros. melhorando-Jhes as condi*;
ções actuaes. A creação da "Or-
dem dos Pharmaceuticos" e a
organização do "Montepio" con-
ztltuem pontos básicos da nova
orientação. Ficou deliberado ain-
da a Inserção na acta doa traba-
lhos de um voto de congratula-
ções com a Assacciação Brasi-¦leira de Imprensa e de agradeci-
mentos aos Jornaes brasileiros,
que serviços valiosos vêm pres-tando á classe pharmaccutlca.

DR. MARIO KROEFF
Docente da Faculdade. Cirur-

gla reral. Trat*. da oaneer pelatleotro-clrureia. Uruguayana nu-
mero 104. («jO

¦iq m*>h Wm 

Conselhos da Saude Publica
Dependendo a alimentação, em

grande parte, da boa. conserva-
ção dos alimentos, e esta, da tem-
pendura baixa em que são man-
tidos, uma geladeira constlfue
Qbjqcto Utll em- nossas casas.

Em clima como o riossp, deve*
mos evitar o abuso do sal, das
gorduras, dos condimentos, dos
alimentos, pesados e tambem das
conservas — "foie gras", «aviar,
salame, presunto, sardinhas —
que, além de serem de difficil dl-
gestão, custam mais caro que os
alimentos fresoos.

Dentre as nossas frutas, são as
das mais utels a banana, o ma»
mão, o abacate, a tangerina e a
laranja, além de tudo porque for-
necem ao organismo vitaminas
indispensáveis á saude.

A alimentação rica em carne,
feijão e ovos tem, além de outros
Inconvenientes, os de augmentar
a producção de ácidos, de favore-
cer o arthritlsmo e Incrementar a
putrefacção intestinal, intoxican-
do o organismo*

'**-* ¦*>» n* '•
Estômago - Figado • Intestinos
Dt, Marle Fnntea de Miranda
Rua do Paaaalo. 70 — Tel. 83-4010¦_ ^__ (4946)

SOCIEDADE RURAL BRA-
SILEIRA

Farello de trigo e torta de
algodão

A Sociedade Rural Brasileira
transmiUiu o seguinte telegram*
mã ao presidente da Republica,
governador do Estado, ministro
da Agricultura e secretario da
Agricultura:"A Sociedade Rural Brasileira
lamenta a resolução do Conselho
Federai de Commercio Exterior,
Isentando o farello e torta de al-
godão do confisco cambial, crean.
do situação de privilegio para o
sub-produeto, quando o algodão
oontribue cpm o pesado ônus de
35 % ¦ A exportação de torta dealgodão representa o esgotamento
do solo pátrio, para enrUiuecer
outras terras, e priva a pecuárianacional do alimento mais eon-
centrado, em um palz pobre deforragens azotadas. E' uma dis-cordancla de aotos pregar o aper-
feiçoamento da producção animal
e encorajar a exportação de umalimento do teor da torta de al-
godão. Accresce ser essa torta um
precioso adubo, sob a forma or-
ganlca, condição prlmaclal derestituição da fertilidade, máximo
em um melo como o nosso, de cil-ma devorador de húmus. As cl-
fras cm dinheiro, representando ovalor da exportação de torta dealgodão, e antes um empobreci-
mento do paiz, de vez que a som-
ma dispendlda na acquisiçâo de
adubos, excede a Importância en»
trada no paiz pela sua exporta,
çáo. Quanto â exportação de fa»
rello de trigo, além de privar o
gado leiteiro de táo rico alimento,
constitue mais um favor & Indus»
tria já favorecida, em detrimento
da pecuária nacional e principal*
mente com graves damiios á pro-ducção de leite sadio e nutritivo.
RaíPíltosas saudações. Sociedade
Rural Br-Mllelr*. Bento A. Eam-
paio Vidah presidente." i

EM DEFESA
DA PECUÁRIA RIO

GRANDENSE
O deputado Renato Bar-
bosa proporá a creação

de um laboratório
veterinário

Porto Alegre, 1 (Havas*) — Q
sr. Renato Barbosa em entrevista
concedida á "Folha da Tarde"
declarou: "Entre as questões que
me prooecupam na actividade
parlumentar, figuram em primei*
ro plano, pela sua incontraetavel
relevância, as que dizem respeito
á defesa dos nossos rebanhos ovl-
nos e bovinos. Numa visita que
fiz ultimamente aos frlgorifieos
da "Swlft", em companhia de um
technlco veterinário tive ouça iüo
de observar que ha uma grande
porcentagem de tuberculose nos
rebanhos gaúchos, calculada eni
certas regiões, até em 46 % da
producção. E', sem duvida, de ac-
cordo com estatísticas em meu
poder, um índice devera i alar-
mante de um mal que assume pio*
porções de verdadeira pandemia
em determinadas regiões do Es-
tado. Verifiquei ao mesmo tem-
po que a maior porcentagem da
tuberculose no rebanho bovino,
coincide com a maior porcentagem
de disseminação da tuberculose
ao rebanho humano".

O sr. Renato Barbosa aceres-
centou na sua entrevista que vae
propor a creação de um labora-
torio veterinário com side em
Porto Alegre, para combater a
tuberculose noa rebanhos bovinos
e ovinos, assim como para defen-
der a pecuária contra os effeitos
de outras epizootias perniciosas, e
conclue:"Acredito que em face das es-
tatisticas que levarei, assim co-
mo das ponderações que pretendo
fazer a respeito ao presidente da
Republica e ao ministro da Agri-
cultura, não seja difficil a con-
secução desse importante obje-
ctlvo."

CARTILHA DAS MÃES
UR. HARTINHU UA HOCUA

Preco 131000.

(*xx)

Adquiridos no Rio Gran»
de do Sul novos animaes

para o Exercito
Bagé, 7 (Havas) — O' capltáa

Oswaldo Tourlnho, presidente da
Commissão de Compras de Ca*
vallos para o Exercito entregou
ao 12" R. C. I. 160 cavallo? ad-
qulrldoa de vários fazendeiros do
município,

. O capitão Oswaldo Tourlnho
viajou para Livramento de avião
donde regressará dentro de ;0
dias, afim de visitar diversos est)-
belecltnentos de criação cavàllâr
do município.***» ***** m —-

PENHORES?M-nr-",r
O. B. AtIRHA BRASILEIRA

187-Rna Sete de Setembro-lS.

tenc.

Prestará apoio ao Insti-
tuto de Cereaes rio-

grandense
Porfo Alegre, S (Havas) — An-

nuncla-se que o general Flores da
Cunha promotteu apoiar o Insti-
tuto de Cereaes, uma vez que «••
Jam defendidos os interesses das
produetores e dos commtsMrtOí
exportadores.

DRJ.DE MORAES GREV
Cirurgia **eral — Vlaa urina*

rias. Asaembléa. «7 — U-7IM,
I íi I horaa. . (jos)

Fallecimento em Natal
Natal, 5 (Do correspondente)

— Falleceu hontem o sr. pedre
Viveiros pae do dr. Paulo Vivei*
roa, chefe de gabinete do governa»
dor do Estado, tendo sido o seu
sepultamento multo concorrido.

illiili
LEILÕES

R*"fltlssm*flr* oa bos u.n tes:
C. B. ATJRBA BRASILEllU — f«»

nhores. no dia 15 do corrente, â ru»
7 de Setembro n. 1Í7. '

PAGAMENTOS
NO TnBSOüRO NACIONAL — Kt

Panadoi-ia do Thesoutn Mrüo pát>| ami-
nlifi, a» 'egrulntea folhas do 7» dl* utll.
Aposentados da Vliv-âo, de li S.

rOLICM MILITAR
SERVIÇO PABA HO.E

UInforrao -1°

Superior de dia, eanltüo Cunha; offi-
ciai do dia ao quartel general, capitlo
CloncalTea: medico de dia, c«".l'So Sr.
Quareama; medico de promptldüo, 

".• te-
neute dr. Annibal; pharmaceutico de di*.
1» tenente sraduado .Adhemar', dentlita.
de dia, 2» tenente M"nhiei; íuarda d»
Policia Central.-. 2' tenente Silveira, «lo
1°; suarda do hospital, aspirante Slattoi,
do B» B. •!.: piarda da Moeda, •!• ta-
nento Fauatlno, do ?• B. I.; auxiliar d»
offieial de.dia ao quartel general, «ir-
gento Waldjr, do O. S, A,; rmnira dt
promptldio, a do R. 0.; piquete ao i-juir-
tel general, do 0° B. I.i ordena á As-
alatencla do Peasoal: soldado» Eimeril-
dlno, Tcrtullano e Marino; pratico dt
dia, soldado Floriano.

NOS CORPOS:

Dia — No 1» bãtalbSo, 1" tenent-
Nobre; no üe batalhão, 2» tenente Llraa;
no 3» batalhSo, capitüo Isalas; no 4» íi*
talhüo, capitão Benevldeai no 8» bata-
Ihiío, lo tenento Vieira Junior; no C"
batalhão, 1» tenente Juatlniario; ne rr-
gimento de cavallaria. 1° tenento Alvj-
rea; no corpo de servlsoa au-tlllarei, 5'
tenente Mario. •¦'

Promptldão -— No 1» batalhlo, 2» U-
nente Garcia; no 2" batalhão, atpiraot*
Hllton; no 8» batolhjo, 2o tenente Mar*
quea; no i« batalhlo. 3» tenenta JU'->
nal; no IS» batalhão, aspirante Cmitinh»;
no 6° batalhão, V tenente Beilamuedo:
no regimento de cavallaria, 2» tenante
Siqueira.

SERVIÇO PARA AMANHA

Uniforme 4»

Superior de dia, capitão CaacJo; elff*
ciai de dia ao quartel general, capitai
Soldo; medico de dia. capitão dr. Cal-
men: medico de. promptldio, 1» ten-nlt
dr. P«ljo; pharmaceutico de dia, 2» t«-
nento Uma; dentista do dia, 2» tenenteHoallng; ronda: aspirante Cosia, do 31;
2« tenente Pedro, do S"; aspirante Soa-
rea, do 6»; asplratne Orthon, itn R. O.:
suarda da Policia Central, 2° tenente
B. Lima, do 4o B. I.; guarda do he»-
pitai, aspirante Arllndo, do 6» 11. I.i
íiiarda da Moeda, 2» tenente Macedo, di
2" B. I.; ronda especial: sarsentei Mat-
toa e Luiz, do 1°; An-ipunis. do 2°;
OswnMo o Rebello, do i.°; Paranhos, do
4"; Flavio e Azor, do ',": Euclrdés. do
(1°; Parcy, do It. O.; ronda de empra-
sados! sargentos Melrelles, do fl»; BeV
rends, da Cont..; Machado, da S. <*.;
M. Mello, do 4o B. I.; anitlinr do offi»
Hnl de dia nn ijuartol s^noral, irtfffeiitA
Gabriel, do R. O.; musica de prompü-dxo, do lo B. I,; plqupie ao quartel ic-neral, do to B. I.; ordene i A.isisteecli
do Pessoal: soldados Avelino, Cmtsir •-
Sebastião; pratico de dia, cabo Orlaeíe.

NOS CORPOS:

Dia — No 1» batalhão. 1» tenestt
P. Araujo; no 2« batalbao, 1* '»-,•«(•
Annibal; no 3» batalhão, carltio Paes;
no 4o batalhão, 1» teiient* David: no 8'
batalhão, lo tenente riinentel; no «• b*-
tnluao, lo tenente Maitoleni: no r»«:-
mento de cavallaria, lo tenente Iri'ie'i;
no corpo de §crri*;oi auxiliar*», 5U *•*•
nente Mello.

Hí-omptldao -. No 1» hatalbao, 2* il-
nente Jesus; no 2° batalhão. 2o Menti
Marques; uo 3° batalhlo, aspiraote Ao-
teuor; no 4o batalhão, asplrjnti Lula:
no 80 batalhão, 2» tenente Pranca; no *•
batalhão, 2o tenente Guaracr; no rsjt-¦«ato da cavallaria, J» tenente Blipo,

':'-.:-:- ' -¦. ZZ^S±,
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wm m n m mt DA
Vão transcorrendo^nimadissimos os festejos carnavalescos em todos os arrabaldes cariocas

'* FM ^Igg»ljg7.',^g^TggWjii INTENSO
Desfilarão logo mais os prestitos dos Democráticos, Fenianos, Tenentes do Diabo, Pierrots da Caverna e Congresso dos Fenianos

Todo o Rio vibra em sua festa
Máxima.

Desde o centra principal da cl-
dade até os mais longínquos su-
burbios. a Folia manda, Impera
e se impõe, como autoridade uni-
ca do triduo carjocamente legen-
dario.

,Iá sabbado pela manhã, a ci-
dade despia suas roupas proto-
i-ollares, da mascarada de lodo o
• uno, para revestlr-se dns galas

".MiriíIo Lnaarrt o rnnixeirratln artlntn. da nossn I5»coln dc Hel!n-
Artu, encarregado da ceiiifee-e-uo

elo cortejo do Club dos Dc.¦ s mocrntkos

s que tem direito o Soberano Uni-
co Senhor da Troça e da Alegria.

• Durante o dia de sabbado o de
domingo, a cidade transfigurou-
se. Em sua" apresentação festiva.
Em sua- alegria recontida ao lon-
go de 362 dias de tristezas, appre-
hensSes, crise o outros contra-
tempos. Na esfuslante satisfação
de seus habitantes. No atordoa-
mento , encantado de seus foras-
teiros, Internos e externos.

Carnaval de 1937!
0 eterno carnaval de todos os

annos, com as novas modalida-'des, 
que sempre apparecem de

enno para anno, dando ao reina-
do epheniero do Sua Majestade a
da rainha Folia Unlca um toque
Inédito de Incbriante e inacabada
farra._

Anteciparam-se os festejos com
as batalhas e os desfiles dos blo-
cos.'Vieram depois,' no sabbado
gordo, os blocos das reparti-
ções publicas. Hontem, os ran*
rhos, com as suas luzes, sou
luxo e riqueza, a principalmente
com a estupenda harmonia óe
suas:vozes. De entremeio, as es-
colas de samba também desce-
ram, trazendo para o centro o
encantamento magnífico da alma
dos morros e dos bairros mais
afastados, i

Hoje será a consagração final.
Pierrots da Caverna, Congresso

dos Fenianos, Tenentes do Diabo,
Fenianos e Democráticos enche-
rão a cidade com o ciangor de
seus clarins e fahfarras, a ma
gnlflcència da arte dc seus cor
U-Jos, a gro.cn o o espirito de suas
criticas, elegantemente morda
zes...

E emquanto Isso ,o delírio da
danta em centenas de salões.

Dansa-se cada vea mais, dan
sa-so sempre, dlinsa-se inititer
ruptaniente, ao longo dessas qua-
si com horas de delírio carnava-
Iesco.

E como que entrelaçando esse
carnaval das ruas com o dou
grandes salões, ahl temos o corso
de automóveis, enchendo as ruas
prlncipaes do centro com mil c
uni encantos.

13' o mesmo Carnaval de sem-
pie, modificado á feição das clr-
cumstancias, melhorado aqui ou
ali, prejudicado talvez neste ou
naquelle ponto, mas sempre e
para todo o sempre o mesmo
eterno Carnaval carioca, o me-
lhor ou unlco .legitimo carnaval
de lodo o mundo.

Todos á Folia. Todos para a
rua ou para as festas.

Ainda hão de nos sobrar mui-
tos dias do resto do anno, para
as magnas e tristezas.

Hoje é o ultimo dia.
O ultimo!...
Infelizmente..
Se tem outro para o anno...

— PANAMÁ'.

O .DESFILE HOJE, DOS GRAN-
DES CLUBS '

0'ultimo dia do império abso-
luto do Hei da (lalhòfa o da
Alegria vae ler o coroumeuto do

77::7v:7;,:^•:v;•:':v7'7-•:;77;¦^^^^';,¦^^>>^^>:^v^:¦:¦.¦.-'^¦:¦,
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Moelestiiio Knnlii. laureado eaceil*-*
ptnr da nosso F^coin dc Bellas
Artes, enenrrep-ado da parte pina-
tlen <lo cortejo «lua Democráticos
desfile dos cortejos das grandes

sociedades pelas ruas centraes ela
cidade.

Quem vencerá? Democrático.-!.
Tenentes, Fenianos, Pierrots ou
Congresso" .....

-tnyitie ¦oilrn*1 einiAnjernilo ncenn-
jrrnpho lur-iltnno. mnmifncttirndnr
do prestlto dos Tenentes do ninho

Difficil resposta.
JA na nossa ultima edição, de*

mos noticia dos prestitos, vlsl-
lando os barracões, com excepção
do do Club dos Democráticos, or,
de não foi permittldo o ingressei
(to nosso representante, posto que
outros oollegas-o fizessem, publi
cando até photographias do seu
carnaval.

O primeiro carro allegorlco õo
grande cortejo "oaiàplcú" deno-
iiilna-sft "Symphonia marajonra"
(i o primeiro de critica, 'chamado
"Casas de apartamentos e des-
,-ipertamentos", satlrlsando a mo*
derria archltectura. • '•

Segulr-se-á outra allegoria co-
gnominada- ,'A eterna- armadi
lha", isto é. a mulher; 'encerraii*
lio a primeira parte do prestlto

A segunda é aberta com outra
nllegorla,' ohrismada "Turandoí"
a fatal prlnceza ela China,

ApparacerAj depois, a critica"Novo' 'Diogenes'*, á ' 
procura • d->

Homem...
O. sexto carro é outra formlda-

lei allegoria — "Kythmo Crjs-
lalino", seguida ria critica "Oal-
linha niorta", epigraiv,inando a
Liga das Nações."Vertigem sobre a neve", é ain-
(Ia outro carro allegorlco de .gran-
íio effeito, seguido da critica que
termina o cortejo, "O grande do-
mudor", uma chargo politica mui-
to bem feita e que provocará hi-
Iarldade. í

ATLANTIC REFJNING CLUB
— "LA' VEM O SEU CHINA",

CONFIRMARA' UMA. TRA-
. DICÇÃO

Nada mais poderemos adoantar
eom relação ao baile á. fantasia
que o Atlantic Reflnlng Club,
leva ¦ a effeito, hoje no Gymnasio
Ho Fluminense F. C. ;. ;

Sobre esse grandioso baile quo
marcará, um dos acontecimentos
mais sensacldndes do pt-esbrite
carnaval, faltam-nos' já adjecti-
vos para. bein qualificai- a sua ma-
giilflcencla. ¦ •

Parada, de elegância, reunião
sympathlca do "set" carioca, num
ambiente de absoluta confiança se
processará, essa noite de enthu-,
slasmo vibrante, iló alegria sen
par, e dc invulgar contentamento.

A sraçá insinuante dos nossa?,

lindas patrícias, louras "oxlge-
nées" ou moroninhas queimadas
pela.'areiencla implacável do nos-
so 'sol, formará, casada á blzárrla
elas lores e aos reflexos canifct-
antes da illuiniiiação profusa,
c-sse conlunlo-harmonioso de deu-
lumbramento o de encanto.

OS GRANDES BAILEIS FAMI-
LIARES NO THEATRO JOÃO

. ¦ CAETANO . ,

Tem sido a nota mais animada
a interessante follonlca os bailes
familiares realizados pelo C. C.
C. no theatro João Caetano, rigo-
losaniente familiares.

São festas magníficas, em quo
Imperam a máxima oi-dem o maior
respeito, de entremeio com o mais
decidido | e ardoroso espirito car-
navalesco.

O baile do hoje, o ultimo da sé-
rie, sô íerviríl para confirmar o
successo dos anteriores.

C CARNAVAL NO RIACHUE-
LO TENNIS CLUB

Com o seu baile carnavalesco,
o Riachueio Tennis Club iniciou
a série de "four-fórróbódolesco"
dasante, pulante, cordãoante, gri-
tante e cantante, momificamente!

Pelo dito, é ou não é, do abafa
o carnaval rlachuelense? Olé!

O Bolão, na frente da "Turma
do Socígo", só não explode por
que a "borracha" é bôa!?...

Fórp. isso, séde ornamentada á
LI Ciue Lé (não fosso a Sé...
Dinha!), profusa illuminação,
etc., etc... Com tantas maravi-
lhas, o Oberlamlz, julga ter nab-
cido pello na careca luzidia! B
faz 'oaçbada das "praias"' no¦'quenço." dOíValladão,;. Applau
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1'nbllo Mnrroto:, o cnnaafrradn ar-
I '.-«tn brasileiro escolhido iieln»'¦Senaeloreu" parn eonfect-loiindiir

do áeíi' presHto

ellndo a "•juba-polionltica'' do Re-
zendel ,

A dlrüotorla toda. rio Riachueio,
nessas horas de sã alegria e. fan-
tastien ontliusiáEino peculiar ao
club da 

'rua 
Mareclial Bittencourt,

é um Moco unlco no melo' dos as-
soclados e ardoroso.-- defensores

¦ ¦a^__,^____^__ ._ • - *

dc pavilhão azul e branco do vice-
campeão de 36. .

Se as festas mensaes são recor-
dadas com agrado, as "gandaia-
das", carnavalescas .deleitam...
E ns-quo ora se realizam... nem
ê bom falar!'

Riachueio hoje, riachueio sem-
pre! E" a divisa. Para a farra
pois, "macacada"! o maestro
Cláudio Ferreira, fixo.e.do goto
fio R. T. C, com Betinho, Ary.
Victor, • Miro, Alcides e outros
tantos, vão, como sempre, clic-
fiai- e augmentar a .farra carna-
valesca oo querido'Riachueio Ten-
nis Club. • . ¦

OS AGRADECI MENTOS
"LORDS DA TIJUCA"

UÜS

Da secretária desta conceitua-
da. agremiação recebemos o se-
STiiinte:"Rio de Janeiro, 6 rie fevereiro
d6 1337 — Prezadisslmo amigo —
A directoria dos "Lords da TI-
jieca"! sinceramente reconhecida
a Imprensa e ás sociedades de
Radio desta capital, pela Intensa

publicidade, sra ciosamente feita
do grandioso ba.ile de "Lords",
realizado, com brilhante e incon-
I estável successo, no Theatro
João Caetano, na noite de 2 de fe-
veri.lro corrente, vem, pelo' pre-
sente, manifestar a sua gratidão
pelo .valioso concurso que a essa
publicidade v. s. dedlcádáinente
prestou, colnboráção esta que
foi, ilnnegayelmonte um. dos fa-
dores decisivos do exito social da
magnífica festa.

Valho-me da opportunldade pa-
in reiterar os protestos da maior
oelima e apreço. — ff. Y. Ar-
mundo presidente."

ÜS SERVIÇOS PE ASSISTÊNCIA
DURANTE O CARNAVAL

Durante on foslejos carnavales»
cos funüüIonartXo como nos dias
communs os diversos serviços.de
assistência technica ao.s automobi
listas., mantidos pelo Tourlng
Club. ü Departamento do Assis-
leiu-la Mecânica estará, assim,
apto a attender hos pedidos de
soccorro que lho forem feitos pe-
los sucios com n presteza e ef-
ficlcnçia.

Aspectos do curso de hontem, na Avenida
NO CLUB JUIZ DE FOT.AAtravés do télephone 23-1660.

serão, também,, prestados aos so-
cios as informações de que no*
cessltem a respeito desses ser*
viços.

O CARNAVAL E.M JUIZ DE
FORA í, i* t. \ ;

3 5 «A i ;
Juiz de Fura, í • (Djroorrespên-

dente) — A cidade.'rvflTra d.esde
hontem, com os .folguedos carna-
valeccos. Momo, o soberano, cujo
prestigio e podwr ¦ ninguém con-
testa, assumiu, dcsdé hontem, a
direcção da cidade, baixando um
decreto no qual exige, de seus
Innumeros'subditos, o-máximo de
Alegria ¦ .

Assim, pois, sob o reinado ria
folia, Juiz de Fôi-a em peso, vi-
bra rio eiithuslasiiio! E corno se
não bastassem os foliões da ter-
ra-para. trazer as suas ruas em
permanentes alegria, ha a se
constatar o grande numero de
pessoas vindas do fora para as-
sistirem o Carnavol. Mesmo do
Rio, é grande o numero rie fa-
milias que para aqui .«a dirigem
eni automóveis e em auto-oninl-
llllü.

Dando inicio aos folguedos rar
navalescos, o Club Juiz rie Fora
abriu em seus luxuosos sa
lões á sociedade local, offereceu
do-lho a primeira das suas festaso grande baile a rigor de sab-
bado gordo'. 'Os salões1 i1a'*ristò»-cratlca e tradicional socleei&rte-i-e
apresentavam llnii ae, capricho-
samente ornamentados, As dan-
sas, que tiveram inicio ás 11.lio-ras ela noite, decorreram anlíua-'
illfisinias, entrando pela madruga-
ela a dentro.' ijrupos ele moças,
apresentando • ricas e or.iginaen
fantasias, davam uni especial re-
alce á festa. A alegria, ali, ora
franca e cdmiiiunleSátivá. A foliaessa folia que a tortos conta-
mina, fazendo-nos esquecer du-
rante os dias elo triduo carnava-
Iesco as asperesas da vida — elo-
minou a tortos que. se encontra-
vam uo Club'Juiz rie Fora, cujos
salões vibraram durante toda a
madrugada. O carnaval elo cluh.
entretanto, continua, pois sua. di-
rectoria, que não tem poupadoesforços o sacrifícios, promette aseus innumeros associados mais
tres. noites ele intensa vibração e
alegria, ,-r>m o« bailes ile domln-

go. segunda e terça-feira gorda,
quando, então, encerrará, de ma-neira brilhante, os folguedos car-navalescos.

NO CIRCULO MILITAR '

Também no Circulo Militar nS»
foi menor o enthusiasnío demons-
trado pelos foiiõcs que enchiam
a sua séde. Ü baile rie sabbado,
que foi a continuação- dos sue-
cessos alcançado-j com as sabba-
tinas carnavalescas que.o prece-deram. Veio demonstrai' o nus
seri o carnaval naquella concei-
t uaria sociedade, que, • além de
reunir a fina flor da offlclallda-
de da 4« Região Militar, conta,
também; com o concurso de ele-
mentos representativos da socle-
daele juiz de forana, Assim, pois,ali so entrelaçam, eni verdadeiro
e cor deal camaradagem os ele-
mentos militares o o meio civil
juiz de foran o! • ¦

A directoria do Circulo Militar.
qu etambein nao poupa esforços
paia garantir o exito de suas
festaü ,está, pois, rie parabénscom or. suecessos que a's mesmars

têm nlcançaelo.

'^ktt^tmmaa^mtmmtitmititaaamiaaaasaim^imtmtwii^atatatatamttamm  •

Animadíssimo tem transcorrido o corso na Avenida Rio Branco e na Avenida Beira-Mar. A nossa gravura fixa alguns dos carros gue. nelle tomaram parte, conduzindo grupos bem fantasiado* r* ales rei
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EXPEDIENTE
.--_ 4ÍBIGN«VTDBA8'• ia» noiMi .wlgnastti, pedimos mas-
iu wfon_M M 'uai ««.Igonlurus nntet
4» 

'taratlMiMO 
alto 4a erltar a lutar*

repele du nnaaiaa.
PREÇOS

INTKBIOB
imil  aotooo
(tqaitral  llJSOuu

EXTEEIOB
latatl  loojOüü
CaaiiUtl  8USÜUO

NOUEKO AVULSO
,.r Caetial

BI»»' nt»l»  (300
D-mlnjoa  .. ,. .. .. Í4UU
•itrí-Udo» ..  .. .. 55UU

Interior
Diaa aula  ,. íiou
Domingos ..  ., J5UU

XVxí» corteaiMnde-icla qua ia referi! e.
«Il» aatumpto, quer ordinária, qua. ter
(tatrtda • liem assim oa »alei _o_t__«.,
dtte Mr dirigida ao dlrector gerente
JwS e. Lisboa, á raa Goncalraa Olaa, 3.

TELEPHONES:
Gerencia , «2-0037
Agencia Ceutral — Gon-

Calvu» Ulnr, B . . . SS-tfIBO
Publicidade ...... BS-SIBO
CooUbllld.de 42-MS1
Dlrector-.rnurletnrlo . 4S-*i7U_
Ued.ccüo . 4_!-10SU
Be»ortoeon« ...... -l.-iotil)
Secretario ........ 4--10S--
Dlrector ...... ^ . 48-8700
Ré<J|ictar»e|.efe • •>.«•• 48-U08S
Alnoxartfido 88-0101
oirldnaa «frapbteaa . . sa-oias
Pertarlo — Gome» Fielre 88-5151

AGBNOUS UB ADNDNOIOS
ADIOBIZADAJB

EelaeUe», Aíreel» WIU. Oloaiop A Oi
Iwelgo *drartnin|. ScblUln» Bllller A
a, J. Waltai XhomiMOD Co-. A. Berren.
eianíard W4a„ H. W. Ajrar, Agenda
Pettiuttt. Afetei* Moderna d* Publica*

g'te. 
Ban. Naolonal de Procaganda, Uo

an. Arlckwo Oorporatloa, Sino 8. A.
Jüdto PnMlcldad» « Emp. dt Propaganda
Bfaall (.Ma,

AOS NOSSOS ANNUNCIAN-
TES DESTA PRAÇA AVISA*
M0S QUE SOMENTE ESTÃO
AUTORIZADOS A RECEBEU
NOSSAS CONTAS OS SRS
JOSÉ' COELHO DA SILVA E
ARI MARINHO MACHADO,
SENDO CONSIDERADOS FAL-
SOS QUAESQUER OUTROS

5DE 
EM TAL QUALIDADE SE

.PRESENTEAI

Succursal de Minas
BDA DA BAHIA. 887.
BEU.0 HORIZONTE)

WMJjtori Dr. Alberto Alvares

Convidamos o sr. 3. Cintra,
estabelecido á raa dos Ouri*
ves, 45 e Ouvidor, 144 a com-
O*recer a esta Administração.

... SEBASTIÃO MAFRA
Escrivão do Crime

ITANHANDU' - MINAS
Afim da prestar costas pe-

lis irregularidades pratica*
das, chamamos a pessoa aci-
fea a esta Gerenciai

Chamamos a esta Adminis-
tração o sr. Samuel Miller
(responsável pela Publicidade
Anglo-Brasileira) para prestar
contas das importâncias re-
«Bebidas.

MUNICH
"Nenhuma cidade allemã é mais

talada que Munich. No mundo in-
teiro conhece-se a capital da Ba-
vidra, ouve<-se falar de seus en-
cantos naturaes, da alegria o bom
humor de sua gente, da bravura de
seus soldados, do refinamento de
sua cultura litteraria e artística.
Munich) a cidade dos beilos jar-
dins, dos bellos edifícios, dos bel-
tos monumentos e de um dos mu-
seus mais famosos de toda a Euro-
p«. J4 Faul Áchard havia dito em
um de seus livros:

"Munich á mais que uma gran-
dt cidade, mais que uma grande
capital; ê um momento da Civill-
ztçio, é um exemplo de cul-
tura: o de uma cidade inteira quo- s> devotou á Arte. Munich e um
museu, que se torna preciso des-
crever pedra por pedra."
.'-.Deixando Berlim, com destino a
Veneza, vou conhecer a grande ci-
dade histórica da Allemanha, cujo
nome se entrelaça de maneira tão
significativa com os feitos mais
memoráveis do glorioso império
germânico.

Munich é ji uma outra impres-
sio differente da ds Berlim. Ber-
lim, mais nervosa, mais trepldante,
mais exaltada. Ao passo que Mu-
nich dá, mais um aspecto de cal-
ma, de tranquillidade. Berlim, uma
cidade futurista, de vida intensa e
agitada. Munich, cidade conser-
vadora, de vida fria e socegada.
Quando Hitler se sente extenuado
em Berlim, toma o rumo de Mu-
nich e 6 ali, á sombra de suas
montanhas, que elle recupera
energias para a vida trepidante
de lutas em que vive.

* * *
Olhada a primeira vista, de

quem desce do trem * da Berlim,
Munich mais parece uma cidade
provinciana, cora os seus ares mo-
destos. Depois, pouco a pouco, é
que se vae vendo a sua bellesa e
sentindo a sua fascinação. Bis-
nós eni Karlplatz, um dos centros
mala movimentados de Munich e
onde, principalmente á tarde, o in-
tenso transito de bondes, automo-
veis, omnlbus e pedestres, lembra-
nos, um pouco, a Inquietude de
F.cstadinplatz. Karollnonplatz ê
outro ponto admirável da cidade.
Um- circulo immenso de canteiros
domina a vastidão da praça e, no
meio, uma columna gigantesca de
singular imponência.
.'A cidade precisa ser corrida de
Vagar, para que se possa bem
kpteclal-a no que ha de mais ln-
téressante e agradável, listamos
àèora, em Schlob Nymphenburg,
úm dos recantos mais aprazíveis e
um dos aspectos mais bonitos de
Munich. Um lindo lago artificial,
com algumas dúzias de cysnes
bancos que cortam ininterrupta-
mente as suas águas, apresenta al-
guma coisa de romântico e de plt-
toreaeo. O monumento á Bavle-
t-a, entre outros, é de expressiva
mügestade. No cimo do pedestal
de mármore, uma figura significa-
tlvt, d» mulher bonita, domina o

.ambiente, tendo em uma das mãos
a coroa de louros e na outra, a cor-
da com que segura o leão emble-
niatlco.

Quem foi, porém, á Munich e
não visitou o Deutsches Museum,
<5 como se não ti.esse feito a via-
g.m. Porquâ ha muita goute nà
Europa ii tbxí da Europa que vae

,.á Aller.iantv*. especialmente para
conhecer em Munich essa Museu
que, na opinião das autoridades no's.sumpto, é o maior do mundo.

.' O Deutsches Museum, 8iz um
escrlptor francez que anotou visi-
.tando toda a Allemanha, "reúne
tudo o que o gênio humano pôde

.'inventar desde o começo *lo mun-

.do. Tudo o aue a sua actividade

infatlgavel pode crear e (jpeyfei-
joar, atravez dos séculos, está re-
produzido ali, passo a passo, com
uma exactldão absoluta".

E elle acerescenta:
"E' como um inventario geral

da humanidade. Se Deus pergun-
tasso, ura dia, ao homem: Que fl-
zestes sobre a Terra?, o homem
poderia responder-lhe, mostrando
o Deutsches Museum: i'lz isso..."
Eíh aqui a terra, tal como a rece-
bi. Eil-a, como eu a fiz."

E é assim, com effeito.
Tudo o que tem realizado o en-

genho humano, no decorrer dos
séculos, lã está, representado no
Deutsches Museum. Não falta
nada. "Eis aqui o vapor e a prl-
meira locomotiva. Uma galeria de
minas, uma vista geral do plano
do Metro". Tudo.

Mas ha outras coisas, aluda, que
se ver cm Munich. A gtudenten
Hauss — Casa dos Estudantes —
é uma das maiores orgamzaç6es
do mundo e deveria servir de
exemplo aos outros povos pnra que
realizassem einpreh.ndlmentos
como esse. A Blbllqthaca Muni-
cipal possuo quasl 8 milhões de
volumes o vive cheia. O Arco do
Triumpho, egual ao arco de Cons-
tantino quo existe cm üorna, in-
clue-se entre as maravilhas do
Munich, vendo-se, áo alto, domina-
dora, a gloriosa Bavlera, com os
seus quatro lcScs pelas correias.

* *
Como recebeu Munich o adven-

to do soclal-nacionallsmo ?
Todo allemão guarda hoje, em

matéria política, uma reserva in-
telllgente. A politica 6 como o
Fuehrer. O cidadão cuida de seus
deveres habituaes, sem ae preoo-
cupar com o que faz o governo.
Munich mostra-se; uma cidade tle
trabalho intenso. A' noite vae-
sa ao cinema, ao theatro, ou ao
concerto. Os espectaculos musi-
cães, sobretudo, gozam de grande
favor publico e serão, talvez, oa
mais apreciados. Ha, ainda, oa
cafés, oa bars, os "dancings". Ha,
tambem, a cerveja de Munich,
que é a maia famosa do mundo.

Munich recebeu o advento de HI-
tler como toda a Allemanha. HI-
tler ganhou o povo allemão, ho-
mem a homem! de districto em
districto, de cidade em cidade.
Quando subiu ao poder, na qua-
lidade de chefe do governo, na pre-
sidencia de Hlndembure, a con-
qulsta moral da nação, eatava íei-
ta. Em Munich não se nomraen-
ta politica. Mas ha luiiogavel-
mente, por parte de todos, um sen-
tlmento geral de admiração pelo
pulso vigoroso que dirige o paiz. e
pela obra formidável de reergui-
monto da Allemanha, emprehendi-
da e executada intensivamente
pelo nazismo.

* *
Deixo a cidade, trazendo uma

impressão que ainda conservo.
Gostei da tranquillidade de Munich
do aspecto aaudavel de süa gente,
da alegria e da belleza de suas
mulheres, da animação que vi nos
seus âanoings, do espectaculo plt-
toresco daquelies allemães que se
reúnem, horaa e horas, & volta de
uma mesa, esgottando copos de
cerveja.

Tive de Munich a Impressão de
uma cidade feliz, uma cidade que
não foi attinglda pela crise e onde
todas as pessoas encarara a vida
sem medo e o futuro da dilema-
nha com confiança.

Numa hora, como esta, é jã, al-
guma coisa. Multa coisa, mesmo.

Heitor Moniz'*_¦ <«¦> ¦»!

ção, ou para Estados do aul, onde
tia falta de braços, ou para zonas
mais proploias nos limites dos
proprloa Estados flagelados.

B não seria nova a iniciativa,
porquanto a ella jã se recorreu,
com êxito, nos primeiros tempos
do governo discricionário. Essa
providencia, como remédio imme
dlato, teria ainda a vantagem de
evitar despesas avultadlssimas,
mais ou menos desproveltosas e
sempre renovadas.'. O appello do governador do Cea-
rã*, envolve, portanto, um proble.
roa mais amplo e de finalidade
mala complexa do que um sim-
pies pedido de auxilio temporário.

0 Estaão e a propaganâa
communista

A campanha do governo contra
0 communlsmo não so deve liml-
tar & repressão policial, tão do
agrado de uma certa gente que
tem a mentalidade da sola de sa-
pato... A repressão policial evi-
dentemente ê indispensável, exer-
cida entretanto com Intelligencia e
bom senso. E* bem de vêr, porém,
que multo mais cffíclento que a
cadsia ô a propaganda. A violen-
ola revolta sempre. A propaganda
ganha, e conquista os espíritos.
E' o que precisamos.

O communlsmo faz em toda par-
te uma campanha intensa de dou-
trlnagão, procurando Incutir no
espirito das pessoas a excellencia
de suas ldéaa. O palz está cheio
de livros communlstaa. Wvroa,
plaquetteB, folhetos, avulsos. O
Estado tem o dever de organizar
a contra-propaganda, mobilizando
tambem a» forcas da intelligencia
e da. cultura, no combate & ideo-
logla vermelha e na defesa do re-
glmen .poiitico que adoptamos.

Que tem feito o poder publico,
entre nós, em matéria de publl-
cidade, para. contrabalançar a re-
clame bolchevisante ? Quaes os
livros que editou ou aa publicacSea
que effectuou neste sentido ?

Toda a gente cornprehende que
essa acção cultural do Estado con-
tra o communismo 6 necessária.
Mas, infelizmente, o governo pre-
fere ficar com ae prisões abarro-
tadaa de gente... Com effeito
metter na cadela da menoa traba-
lho e é mais fácil que escrever um
livro...

Em 31 do dezembro, concluiu a pri'
meira coramlesãu o eeu estudo, e
foi logo o processo encaminhado
6. Commissão de Finanças, Nesta,
o presidente, relatando a. matéria,
provocou preliminarmente a ma-
nifestação dos seus membros. E
quando se ia começar o estudo de-
finltivo do assumpto, sé então se
notou que, sobrç a matéria, ainda
faltava o parecer da Commissão
de Industria e Commercio. Quan-
do se faz a distribuição a duas c
mala commissBes, inclusive a de
Finanças, prescreve o Regimento
que esta se pronunciará em ulti-
mo logar. Realmente, a djstrl-
buição de uma matéria pelas com-
missões attende a um motivo te-
clinico, falando a de Finanças par-
ticularmente quanto ao aspecto de
recursos para eua execução, ou
paia estudar as respectivas con-
dições econômicas e financeiras.
Assim, antes da manifestação da
Commissão de Finanças, deveria
(alar sobre a mensagem, uma vez
que tambem trata de credito -in-
dustrial, a commissão respectiva,
que é a de Industria e Cpromercio.
Resta que essa commissão legis-
latlva se compenetre da necessi-
dade da solução urgente do pro-
blema, e apresente logo o aeu pa*
recer.

Os menores o o Carnaval

Nova obra âe Santa Engraola

O tempo
BOLETIM DIÁRIO DO DBPABTAMEN*

10 SE AEKOSAUTIOA CIVIL

Previsões.para o período das 18 iates
do dia 8 ia 18 boras do dia 9:

Districto Federal o NMheroy — Tem*
{io Instabllizar-so-i continuando «ajeito a
cliiiTua e trovoadas. Temperatura esta-
vel. Ventos variáveis o sujeitos a raja-
das fretas.

estado io Sio de Janeiro — Tempo
Instável cora chutas o trovoadai. Tem-
peratura estável.

Estados do 8ul — Tempo Instável com
chuvas e trovoadas. Temperatura esta-
vel, salvo no Blo Grande onde declinará.
Ventos variáveis o sujeitos a rajadas de
multo frescas a fortes,

Bijnopse do lempo occorrtdo no Distri-
oto Federal (dns 18 horas do dia 1 ás
13 boras do dia 8):

O tempo foi bom, unlvo liontem 6 tarde
e parto da noite onde decorreu Instável.
A temperatura continuou eatavel. As mé*
dias dss temperaturas extremas observa-
das nos postos do O. Federal, foram:
máxima 29°2 e mínima 21°_ e as tem-
peratura» extremas registradas no Obser-
vulorio Meteorológico da At. das Na-
ções, foram: máxima S7°0 e mínima
21°3, respectivamente ás IS horas e 10
minutos o 8 boras o 5 minutos, Ot von*
tos sopraram de sul a leito írescoi com
períodos de calmaria.

Bvnopse io tempo occorrldo em todo o
pafa (das 9 horaa do dia 7 ás 9 boras
tio dia 8):' Zona Norto — Nio 6 feita a ejnopsc
por nio terem chegado a tempo aa ln*
formac-ães meteorológica!.

Zona Centro — O tempo nas 5* horaa
tol em geral perturbado com chuvas; ás
0 horas de boje ora nublado. Ot ventos
foram variáveis predominando os do qua»
drante norte, frescos.

Zona Sul —¦ O tempo nas 24 horas foi
encoberto, com chuvas esparsas, A's 9
horas de hoje o tempo era nublado. Ob
ventos foram variáveis fracos.

Prolsões geraes tara as rolas aéreas
validas até ie Sl Aoras de hoje:

Itlo-Sio Paulo — Tempo instável com
chuvas e trovoadas,. Visibilidade de sof-
írlvel i fraca. Ventos variáveis e sujei-
tos a rajadas de frescas a multo frescas.

SSo 1'aulo - Campo Grande • Corumbá-
Cuyiibá — Tempo instavol com chuvas e
trovoadas. Visibilidade de soffrlvol á
fraca. Ventos variáveis e sujeitos a ra-
ladas de frescas a multo freacas,

São Paulo-Goya. — Tempo instável
com chuvas o trovoadas. Visibilidade do
soffrlvel d fraca, Ventos variáveis e su*
jeitos a rajadas de frescas a multo fres*
ias.

Sáo Paulo-Paranaguá — Tempo Insta-
vel com chuvas e trovoadas. Visibilidade
de soffrlvel a fraca, Ventos variáveis e
tujeitos a rajadas de frescas a multo
Erercas.

BIo*Buenos Alret — Tempo Instável
com chuvas e trovoadas. Visibilidade de
soffrlvel a má. Tentos variáveis ron-
fiando para o quadrante-sul no Blo Gran-
ds o deste quadranto uo resto da rota;
rajadas de multo frescas a fortes.

Hlo-Recife -— Tempo instável com chu*
vas. Trovoadas ale E. Santo. VlrlblU-
dado de soffrlvel á fraca. Ventos varia-
veis o sujeitos a rajadas de frescas a
muito frcecaa no E. do Itio.

O nordeste flagelado

O governador do Ceará dirigiu
cornmovente appello ao presidente
ãa Republica, no sentido de obter
soccorro financeiro dos cofres fo-
deraes, por se encontrar aquelle
Estado em luta com uma das mais
[orles secca-B que periodicamente o
flagelam. Entre outras coisas, in-
forma o governador cearense que"numa extensão de kilometros e
kilometros não se vê uma folba
verde". Apresenta-se, mais uma
vez, com a sua complexidade lm-
pressionante, a desafiar a proba-
bilidade de uma solução satisfa-
torla, o problema nordestino.

O governo federal tem despen-
dido sommas avultadissimas, nas
tentativas que de velha data em-
preliende para attenuar os effei-
tos da calamidade periódica e si-
n.stra. A construcção de açudes é
providencia bem Inspirada, incon-
testavelmente, mas parallelamente
deveria ser promovida a emigra-

A Commissão do Eatatuto doa
Funecionarios Públicos da Cama-
ra é quasl integralmente formada
de servidores do Estado, ou dos
que vivem, na política, exploran-
ão o seu prestigio eleitoral. Foi
ella creada na própria sessão le-
glslativa especial, em que se
transformou a assembléa nacional
constituinte. E, de então em dean-
te, tem aldo renovada pela Ca-
mara. Mas até boje nenhum pas-
so utll deu a Commissão para
a conclusão da tarefa que ô a ra-
zão de ser de aua existência le-
glslativa. A commissão tem ser-
vido mais para ostentação que
para defesa dos funccionarlos
públicos, toda vez que uma me-
dida legislativa transita pelas
rVóihmlS-Í8es,'$eríTia!.entes da Ca-
maia, para satisfação desse ou
daquelle interesse parcial doa
funccionarlos. O parecer dessa
commissão em nada Influiria so-
bre a approvação da medida.
Quanto ao motivo básico de sua
creação — a elaboração do Esta-
tuto — o que ô certo ô que cor-
rem oa annos, esgota-se a legisla-
tura, e nada apparece, como tra-
balho, não obstante o que dispSe
a Constituição sobre a matéria.
Até quando ?

Os contratados

Com os decretos baixados o an-
no passado, pelo governo federal,
exercitando autorização legislativa
da lei do abono aos funecionarios
civis, parecia estar definitivamen-
te resolvida a sorte dos contra-
tados.

Pensou-se haver sido assegura-
do o direito de quantos prestam
serviços nas nossas repartições
publicas, eem pertencerem ao qua-
dro do respectivo pessoal perma-
nente.

Infelizmente, porém, assim não
aconteceu. Estamos quasl que em
melados de fevereiro, e nenhuma
providencia Ee tomou sobre a re-
novacão dos contratos.

Os Ministérios organizaram as
listas dos seus contratados, re-
mettondo-as ao Cattete. Mas essas
listas foram mandadas para o con-
selho que fraudou a lei do reajus-
tamento do funcclonalismo civil.

E lá ficou, aguardando a boa
vontade de ura cônsul de segunda
classe, improvisado em technico
de questées administrativas.

Entregas de café

As entregas de café ao consu-
mo mundial, no periodo de julho
a janeiro de 1936/1937, registram
uma diminuição de 3,00 por cen-
to, em relação a egual periodo da
safra anterior. Essa diminuição,
segundo a estatística organizada
por E. Laneuville e Léon Regray,
alcançou exclusivamente os cafés
do Brasil.

As entregas de produetos de
outras procedências aceusaram
sensível augmento, indo até quasl
16%. A differença, para menos,
nas entregas de nossos cafés, foi
de mais de 13 %, percentagem que
representa uma parcella de 
1.292.000 saccas. O augmento dos
cafés de outras procedências foi
do $27.000 saccas.

Em janeiro próximo findo o
produeto de outros paizes alcan-
çou augmento ainda maior, cerca
de 45,45 por cento, descendo as
entregas do Brasil no mesmo mez
a uma reduecão sensível, de .....
200.000 saccas, correspondentes a
uma proporção de 12,79 por cento.

O credito agrícola

A mensagem sobre a creação da
carteira de credito agrícola e in-
dustrial foi distribuída, na Cama-
ra, a tres commissSes: a. de Agri-
cultura, a de Industria e Commer-
cio e a de Finanças e Orçamento.

Infelizmente a policia não pode
ou não quin attender ao appello
do juiz de menores, no sentido de
impedir que oa mesmos se incor-
porassem aos bandos e cordões, de
todos oa naipes, que percorreram
oa ruae da cidade e dos bairros.
Parece mesmo que em nenhum
outro carnaval houve, como neate,
tão elevado numero de menores
saracoteando entre oa foliões adul-
tos e com estes (requentando aa
casas de bebidas.

Se modo que, se a justiça con-
cedesse "habeas-corpus" em favor
de varloa menores, como foi re-
querido, teria arrombado, uma
porta aberta.

A volta âo mundo

Um jornalista norte-americano,
Léo Kleran, da North American
Newspaper Álllance, fez a volta do
mundo, em outubro do anno pas-
eado, usando oa meios de trana-
porte mal» rápidos, empregando
as linhas normaes de passageiros.
Levou 24 dias e 20 horas, despen-
dendo 2.370 dollares. Ela oa por-
menores dessa excursão: de Nova
fork ao aero-porto de Lakehurst,
gastou em omnibus 6 dollares: de
Lakehurst a Francfort, na Alie-
manha, no "Hindenburg", gastou
400 dollares; de Francfort a Basl-
léa, na Suissa, em avião, pagou 11
dollares e 20 centavos; de Basiléa
a Bolonha, na Italia, em íerrocar-
ril, despendeu 22 dollares e 68 cen»
tavos; de Bolonha a Brindisi, ain-
da na Italia, desembolsou 116 dol-
lares em automóvel; de Brindisi a
Hong-Kong, na China, em avião,
gastou 794 dollares e 70 centavos;
de Hong-Kong a Manilha, nas
Phillplnas, a vapor, pagou 41 dol-
lares; de Manilha a San Francis-
co da Colifornia, jã na America
do Norte, em avião, 799 dollares;
de San Francisco a Newark, ain-
da em avião, 155 dollares; e de
Newark a Nova Tork, finalmente,
em omnlbus, pagou 5 dollares.
Foram, ao todo, 2.351 dollarea e
12 centavos, que, acerescidos de
18 dollares, para despesas com
passaportes, vistos, impostos etc,
completam a quantia eupramen-
cionada, isto é 2.370 dollares ou
3S:B31$O0O, em moeda brasileira.

A farinha âe mesa

Caiu grandemente a exportação
do farinha de mandioca. As esta-
tisticas offieiaes registram o em-
barque, de janeiro a novembro de
1936, de 7.950 toneladas, no valor
de 3.062 contos.

Em comparação com egual pe-
rlodo de 1935, verifica-se a dlml-
nuição de 10.680 toneladas e 4.002
contos de réis!

A queda, como se vé, foi vio-
tenta; e tanto male surprehenden-
te quanto nos ultlmos annos o
augmento nas vendas foi o se-
gulnte: 1933, 5.035 toneladas;
1934, 12.308; 1935, 18.630 e final-
mente 1936, 7.950 toneladas.

Com referencia ao preço houve
pequeno augmento.

O valor médio da tonelada foi
de 385$000, contra 3795000, em
1935.

f/i». aâvogaão communista

David Levinson, ao que mos-
tram ob factos, é um intrujão
communista com mais ousadia, do
que comprehensão do ambiente em
que vem actuar como defensor of-
ficloso de dois grandes responsa-
veis pelos morticínios selvagens de
novembro de 1935. trazendo a
missão apparente de patrocínio de
causas bolchevistae, amparadas
por profissionaes brasileiros, em
virtude de um dever de officio,
aquelle agente de Moscou preten-
dia, por certo, manter o fogo ex-
tineto da propaganda vermelha
por uma devotada assistência em
•jue não falta mysterlo.

Não quiz vêr, porém, o advoga-
do do Komlntern que o exercício
do ministério da defesa exige, an-
tes de tudo, o conhecimento da
lingua o das leis do paiz onde tem
sede a justiça perante a qual se
pleiteia. David Levinson ignora
completamente o vernáculos o que
ê rudimentar no direito brasilei-
ro. Na situação de estrangeiro, o
patrono officioso de Harry Ber-
ger e Carlos Prestes não pôde ad-
vegar no Brasil.

Até hoje, ninguém sabe em no-
me de quem fala o defensor de
Dinitroff. Não está, explicada ain-
da convenientemente a historia de
sua viagem ao Brasil. O Komin-
tern não tem autoridade para dar
advogado aos réos de crimes con-
tra a segurança nacional. Não pa-
rece que Luiz Carlos Prestes e
Harry Berger tenham parentes,
r.os Estados Unidos, que se inte-
ressem tanto por um julgamento
de dellctoe tratados com extremo
rigor pela legislação de outros
paizes civilizados. .

CRISES E
REMÉDIOS

Como aconteceu com o ca-
fé, o governo federa! creou
o Instituto, do Assucar e do
Álcool para promover —<¦ as-
sim se justificou a iniciativa
— a defesa da lavoura e da
industria cannavieira do paiz,
visando principalmente comba-
ter a superproducção e man-
ter o equilibrio das cotações
nos mercados de consumo.
Accentue-se, todavia, quê a
superproducção do assucar é
um phenomeno econômico de
indiscutível verificação em to-
dos.os paizes que concorrem
com esse produeto nos merca-
dos intçrnacionaes. Não se
contesta qüe .tambem no Bra-
sil essa superproducção se tem
evidenciado de safra a safra,
o que contribue para o con-
gestionamento do produeto nos
mercados.

Foi para attenuar essa ano-
malia, parece-nos, como a to-
da a gente, que se articulou o
apparelho de, controle, em
funccionamento ha alguns an-
nos, porquanto data do go-
verno discricionário. Era mais
uma affirmação dessa decan-
tada economia dirigida, cuja
actuação tem causado ao Bra-
sil, sobretudo ás classes in-
teresgadas, mais transtornos
do que benefícios. O mais
frisante exemplo, temol-o na
questão do café. No caso do
assucar, o objectivo não va
riou, nem se vasou em novos
moldes. Seguiu-se o mesmo
rumo, foram adoptadas mais
ou menos medidas idênticas,
no sentido de encontrar a so-
lução do problema no equili-
brio estatístico da producção.
Ora, o que os factos inilludi-
velmente nos demonstram é
que a finalidade econômica
desses apparelhos não foi até
agora attingida.,

Mas, como tratamos aqui
apenas do caso do assucar,
examinemos alguns de seus
aspectos. Limitando pura e
simplesmente a producção as-
sucareira sem cogitar de ou-
trás medidas, simultâneas e
complementares, para que fos-
se encontrado o valor do x
dessa importante equação eco-
nomica, o Instituto do Assu-
car e do Álcool deixou de re»
correr a uma das medidas a
que alludimos: a incrementa-
ção do fabrico do álcool anhy-
drico. Se a limitação da pro-
ducção foi rigorosamente ap-
plicada, ao ponto de reduzir
á.miséria numerosos lavrada-
res de canna, ficou esquecida,
ou não foi sequer lembrada,
a outra providencia a que nos
referimos.

A industria cannavieira tem
sido forçada a restringir de
modo considerável as suas
actividades, em conseqüência
de estar limitada a producção
do assucar, cujo augmento
perturbaria o pretenso equili-
brio estatístico que aquelle ap-
parelho procura alcançar. Tem
sido Minas, até agora, o Es-
tado mais prejudicialmente
attingido pela politica da va-
lorização artificial do assucar.
Esses prejuízos, totaes para
alguns lavradores, seriam pro-
vavelmente attenuados ou sof-
frivelmente compensados se o
Instituto houvesse ao mesmo
tempo 

"fomentado 
a fabrica-

ção do álcool anhydrico, afim
de transformar em outro pro-
dueto de incontestável consu-
mo o excesso da producção
cannavieira.

E da iniciativa resultariam
múltiplos proveitos, notada-
mente os mais assignalaveis
ao primeiro exame: o produ-
ctor poderia dilatar a sua
plantação e decresceria, forço-
samente, a importação de ga-
zolina, um dos canaes por on-
de se escoa o nosso ouro para
o estrangeiro. Com referen-
cia particular a Minas, cal-
cula-se que a producção an-
nual de 8 milhões de litros
não bastaria* para attender ag
encommendas. O presidente
do Instituto do Assucar e do
Álcool annuncia, para breve,
a construcção da primeira usi-
na de álcool motor em Fonte
Nova. Donde se conclue que
a economia dirigida compre-
hendeu, afinai, que controlar
a producção e tentar o equili-
brio estatístico nos mercados
de consumo, sem a adopção
de outras medidas simultâneas
e complementares, não basta
para valorizar qualquer pro-
dueto.

No caso do assucar, como no
do café, como em todos que
se relacionem com a super-
producção, o remédio para a
crise não poderá consistir ape-
nas em palliativos infringen-
tes de leis econômicas immu-
taveis.

Acciâentes

maior escala para o_ soccorros
prestados pela Assistência.

A's 8 horaa da noite as salas
destinadas âs mulheres estavam
todaa tomadas, passando as accl-
dentadas a tomar logares nas de-
pendências destinadas aos ho
mens.

As âifficulãades do corso

O numero de accldentes resul-
tantes de quedas de passageiros
de automóveis e de bondes foi,
durante a tarde e as primeiras
borae da noite de bontem, o mala
elevado de todos os tempos.

As mulhereB concorrerei em

O, progresso serve para tudo,
menos para o Carnaval. E, por
mais estranho que Isto pareça, o
facto 4 quq elle prejudicou con-
alderavelmente o corso da. aveni-
da, que era. um doe mais famosos
do mundo. Noutro tempo, elle so
fazia mais ou menos discrjclona-
riamente e corria — corria ê bem
o termo... —- perfeitamente. De-
ipois, vieram aa innovacSes, os
methodos modernos de orientar o
trafego, e então começaram as dlf-
flculdadcs impoptçs pelo progres-
so... Maa faltava ainda alguma
coisa: a Prefeitura completou-a,
desanimando o desfile.

El' certo que a intervenção das
autoridades teve um í(m huma.-
nitarlo — o do auxilio a institui-
cSes. de ensina e caridade. Esse
auxilio, porém, poderia obter-se
com uma* taxa suave que talvez
rendesse mais e não afugentasse
os carros e os carnavalescos que
animavam as avenidas tç^os os
domingos gordos.

B ainda se esse desanimo trou-
xesse a. vantagem de tornar regu?
lar o transito dos carros, afinal
seria uma vantagem. Mas o facto
é que, apezar de reduzido o nu-
mero de vehiculos no corso, as
Irregularidades continuam, desta-
cando-se aa interrupções demora-
daa de enormes filas de automo-
veis, durante meia hora e fts ve-
Kes mais, sem uma explicação que
possa ser accelta.

Neste andar, o Carnaval da rua,
que é tido como uma festa eem
egual e que jã attrae um grande
nume*'o de turistas estrangeiros,
irâ, morrendo aos poucos como
poderio observar oa que ha multo
tempo morem no Rio.

Aa rendas

A arrecadação geral da Rece-
bedorla do Dlstrlcto Federal em
1936 montou a, 862.636:730(800,
contra. 327.923;840S100, em 1935,
verificando-se assim o augmento
de 34.712:890$700.

A receita ordinária contri-
buiu para essas cifras com réis
281.087:1301600, contra 
272.586;144}900, em 1935, ou se-
jam menos 11.408:0141300; a ex-
traordlnaria com 77.926:434(300,
contra 45.333;266$700, em 1935, ou
sejam mais 32.593:167(500; a de
applicação especial com 
4.331:522(500, não tendo havido
arrecadação em 1935; e finalmen-
te oe depósitos 19.391:043(500 con-
tra 10.005:438(500.

Conírontando-se a renda de
1938 com a de 1935 apura-se o se-
gulnte:

O imposto de consumo rendeu
em 1936 148.884:448(200, ou mais
15.383:180(700; oa impostos eobre
circulação, 65.109:830(500, ou me-
nos 31.399:310(500, do que em
1935; o imposto sobre a renda
45.014:627(600, ou mais 
5.127:247(000; as diversas rendas,
500:896(900, ou menos 
165:286(600 do que em 1935; as
rendas patrlmoniaea
1.674:361(400, ou menos
444:291(100 do que em 1935; as
rendas industriaes 2:966(000, ou
maia 466(000 do que no anno de
1935.

Na receita extraordinária ha a
considerar a passagem para a.
Prefeitura de varias rendas, entre
os quaes o imposto de industria e
profissSes, o imposto de consumo
sobre combustíveis, as vendas
mercantis, os impostos e taxas de
viação, eto.

Sé os Impostos de industria e
profissão e vendas mercantis ren-
deram o primeiro 16.783:138(600, e
o das vendas mercantis 
29.549:906(000 o sello, e 
41:331(500 a verba.

-1 guerra d syphilis

Em toda parte do mundo; os
governos estão empenhados em
intensa e vigorosa campanha con-
tra a syphilis, despendendo gran-
des sommas.

Ainda ha poucos dias, referlmo-
nos a um credito quasi astrono-
mico concedido- ãs autoridades sa-
nitarias dos Estados Unidos, para
o combate sem tréguas ao trepo-
nema.

Agora, é da Inglaterra qua che-
ga a noticia mala recente. Um
credito de dois milhões para o
mesmo fim.

Noa paizes onde se cuida a sé-
ria dessas coisas faz-se assim.
Noutros, porém, e parece que o
caso mais sério e o do Brasil, on-
de a syphilis está, espalhadlsslma,
procede-se de outra férma. Aqui,
mesmo, ha apenaa um mez, a Ca-
mara deu uma reforma que o ar.
Capanema, ministro da Educação
e Saude Publica, lhe exigia, quasi
de armas na mão, considerando o
seu plano reformador um caso
político.

Nessa reforma, ha muita paro-
lagem. O ministro annunclou-a
como significando a solução de
vários problemas brasileiros que
os seus antecessores não puderam
ou, por Ignorância, não souberam
dar. Entretanto, por ella, o mi-
nisterio não ficara, apparelhaão,
senão na letra de férma, a invés-
tlr contra vários dos males que
affllgem as nossas populações. O
ministro limitou-se a planejar
obraa eumptuarias, a bater o mar-
telo sobre outras jâ existentes, o
a apparelhar-se para contentar o
filhotlsrao, dando boas sltuaçées a
funccionarlos do peito e attenden-
do aos empenhos dos amigos que
devem aer attendidos â. custa da
nação e com prejuízo de nillhScs
de brasileiros, empalemados pela
malária e pela vermiriose e de-
formados pelas moléstias veneraes.

Festejado o jogador Niginho
Belío Hortsonte, 8 (Havas) —

Chegou a esta capital, tendo con-
corrido desembarque o pla;rer
palestrino Niginho que figurou
na equipe que representou o Bra-
sil no Campeonato Sul- Ameri-
car-o* ,

Do Exterior
ENCERRAMENTO DO CON-

GRESSO ESCHARIST1C0 DE
MANILHA

Ouvidas dislinetamente as pa-
lavras do Sumo Pontífice
Manilha, Ilhae Philippinas, S

(U. P.) — O Congresso Eucha-
i-istlco Internacional de Manilha
enc"?rrou-se solennemente, quan-
do perto de melo milhão de fiela
ouviram com a maior clareza as
palavra de bçnção do Sua Santl-
dado o Papa Pio XI, pronuncia-
das de Homa, e avistaram o car-
deal Dougherty, arcebispo de Phi-
ladelpliia, nos Estados Unidos,
vestindo uma sotaina branca,
transportar a hóstia sagrada ao
altar da Luneta, o celebrar a ben-
ção.

Quando a noite baixou sobre a
cidade, cerca de duzentas mil ve*
las, trazidas pelos romeiros, lllu-
minaram a Luneta — principal
avenida de Manilha — em toda a
sua extensão. Sobre a bahla ml-
lhares de rojões produziram um
espectaculo magnífico, no mo-
mento em quo o cardeal Dau-
gherty se preparava para embar-
car com o aeu séquito, a bordo
do "Tatsuta Marú".

A policia annuncia que algu-
maa po3soaa ficaram ligeiramcn-
to feridas e outras desfalleceram
mas que nada de grave oceorreu
durante aa celebrações.

Todoa os dlgnitarios ecclesias-
ticos, bem nssim como da maioria
dos membros daa congregações,
ajoelharam-ae no .momento em
que era ouvida a benção ponttfi-
cal, transmittida pelos poderosos
alto-falantes. Milhares de phllIp-
pinos escutaram a voz de Pio XI
pela primeira vez em sua vida,
receioeos de nunca mais a escuta-
rem.

Antes da benção papel, o se-
nhor Benito Sollven, membro da
Assembléa Legislativa Philipptna,
recitou o acto de consagração,
que foi repetido pela congregação,
a qual se consagrou novamente
ao amor de Deus. Antes do aoto
da consagração, a congregação
entoou em unlsonò o Hymno do
Congresso, bem, assim como o'Tatum Ergo". Milhares e ml-
lhares de sinos, em toda a ilha,
replearam em honra do Santls-
simo Sacramento, emquanto era
transportado através da Luneta.
O secretario do dlrectorlo do Con-
gresso, reverendo Austen Han-
non, referindo-se a esaa solenni-
dade, disse: "Ultrapassou as ea-
pectativas maia enthusiaattcasl
Creio que este e o maior aconte-
cimento na historia da religião
historia do Extremo Oriente.

Durante toda a tarde, cerca de
duzentas mil pessoas desfilaram
em procissão, formando como
uma corrente lenta, que se trans-
portasse em direcção da Luneta,
onde se acotovelavam milhares e
milhares de espectadores. Acre-
dlta-so que foi, realmente a maior
prooissão registrada em toda a
historia do Extreml Oriente.

Tres mil o duzentos cadetes de
uniformes, novecentos membros
do exercito philippino, e quinhen-
tos escoteiros enflleiraram-se ao
longo da Luneta. Encabeçava-os
o efiro da Luneta, entoando onre
hymnos que graças aos alto-fa-
lantes dispostos cm toda a exten-
são da grande avenida, podiam
ser acompanhados peloa fieis que
traziam comslgo os seus livros de
orações. Emquanto repleavam os
sinos de todaa as egrejas de Ma-
nilha, e bandeiras de sessenta
palzes precediam os grupos os-
trangelro3. Em seguida, os por-
ta-bandeiras formaram uma enor-
me cruz em frente ao altar. Os
peregrinos levavam velas, que il-
lumlnaram à benção final, depois
das trevas. Os grupos de indige-
nas que participavam das ceie.
brações abrangiam seiscentos lgo-
rots e mais de uma centena de
annamitas.

Encabeçava a procissão o che-
fe do Estado Maior do Exercito
philippino, major-genera! Baslllo
Valdez, chamado o "grão-mare-
chal da procissão". Acompanha-
vam-no a cavallo, os demala
membros do Estado Maior. Vi-
nha um sacerdote transportando
uma cruz com numerosas pedras
preciosas lncrustradas. Seguiam-
se os sacristães, depois oa semi-
naristas, e depois sacerdotes per-
tencentes a sessenta ordens di-
versas. Em seguida vinham os
prelados, vigários, bispos. Depois,
ob membros do comitê permanen-
te, seguidos de monsenhor 0'Do-
herty, acompanhado de seu cabtl-
do, dos pagens e thurlferarlos.
Finalmente vinha o cardeal Dou-
gherty, arcebispo de Philadelphia,
tm uma carruagem de oito rodas,
construída oom trinta e tres va-
rledades diversas de madeira.

A carruagem ora cercada de
dlaconos que transportavam um
esoudo em que ás cores phlllppl-
nas se misturavam as hespanho-
las, symbolisando a influencia da
Hespanha na formação da nacio-
nalidade phillppina. Atrás da
carruagem do cardeal Dougherty
vinham o vice-presidente Osme-
na, o prefeito Posadas, as altas
autoridades consulares e munici-
pães e os juizes do Supremo Trl-
bunal. i

Annuncia-se que o Congresso
offerecerá a Sua Santidade o
Fapa Pio XI uma homenagem
espiritual abrangendo duzentas
o cincoonta e novo missas, sete-
centas e onze communhões e se-
tecentas e oitenta e quatro mor-
tifleações e outras obras espirl-
tuaes, durante os dias do Con-
gresso.

A SITUAÇÃO POLÍTICA
SOBRE O PROBLEMA DA

SUCCESSAO PRESIDENCIAL

Porto Alegre, 7 (Havas) — O
sr. Llndolfo Collor ouvido pela
imprensa, sobre as conseqüências
que poderiam advir para o paiz,
no caso do problema da sueces-
são presidencial, fez as seguintes
declarações: "A luta em torno
daa urnas ê um phenomeno logl-
co da democracia e a pluralidade
do candidatos, longe de ser uma
prova do fracasso das nossas ips-
tltulcões, é uma vibrante mani-
festacão da sua vitalidade. Não
acredito, porém, que venha a ser
difficil ft solução do problema da
suecessão presidencial: resume-se
tudo numa questão de patriotis-
mo, virtude que, por corto, não
ha de faltar aos nossos homens
públicos".
O SR. RENATO BARBOSA

FAZ DECLARAÇÕES EM
FORTO ALEGRE

Porto Alegre, 7 (Havas) — .0
deputado Renato Barbosa ouvido
pela imprensa sobre o momento
político na capital da Republica,
Cez aa seguintes declarações:"Fui contra a prorogação dos
trabalhos da Gamara por motivos
que já, tive opportunidade de os-
clarecere sou contrario ao proje-
oto do sr. Barreto Pinto que ob-
jectjv^ prorogar o mandato dos
deputados, porque me cabo o de-
vér de defender os postulados
que inscrevemos na nossa Carta
Magna." Salientou, em seguida,
a actividade actual do ministro da
Fazenda que tudo tem feito no
sentido de solucionar as difficul-
dades financeiras em que se'de*
bate o palz. Quanto â suecessão
presidencial declarou: "Por em*-
quanto nada ainda estft definido.
Apenas os políticos ae agitam. O
povo comtudo estft trauquillo."

NOTICIAS HELEGRAPHICAS
DA BAHIA

Bahia, 7 (Do correspondente) ¦—>'
Do sr. Wma Cavalcanti» gover-

•nador de Pernambuoo, recebeu o
sr. Archlbaldo Baleeiro, aecreta-
rio do governo da Bahia, o ae»
gulnte telegramma: "Acabo de
ler, no noticiário telegraplilco doa

jornaes daqui, que o "Estado dai
Bahia", dessa capital, publicou
suppostaa declarações políticas
por mim faltas de passagem pela
Bahia, attrlbulndo-.me a seguinte
phrase: "Será pena se o dr. Av-
mando Salies não íOr presidenta
da Republica." Ao prezado amt-
go que assistiu minha termlnants
recusa em fazer, aos jornalista-t,
declarações politicas, negando-ma
a dar entrevista de qualquer na-
tureza, peço desmentir a publica.-
çíio do "Estado da Bahia", fa.
zendo-me o obséquio de divulgar,
tambem, este meu telegramma.)
Não posso deixar de estranhar
esse processo de jornalismo que
publica declarações que não fo*.
ram feitas, praticando verdadei-
ro abuso. O "Estado da Baliia.**-
attrlbue-me, egualmente, a plirase
da gyria: "Parontheseando me_-
mo pesado, até isso me acontece.*-
parentliesa que não costumo pro-
nunciar. Ninguém melhor do que
o prezado amigo sabe que nenhu-
ma entrevista ou declaração dei a
jornalistas bajiianos, pelo que
estou surprebendldo com essa pu-
blicação a respeito de meu nome.
Abraços. — governador Lima Ca.
valcanti."

Bahia, 1 (Do correspondente)
— O Cons. Corrêa de Menezes,
governador interino do Estado,
compareceu ao Palácio Rio Bran-
co, hontem despachou com oa
Booretyrlos e attendeu ás pessoas
que o procuraram com audiência
previamente marcada, srs. Alva^
ro Campoa de Souza, d. Clarice
Lima, d. Isabel Rios, d. Maria
de Sousa Conceição a Walter de
Menezes Ilart.

P. P. DE POUSO ALTO
Receeemoa de Pousa Alto, em'

Minaa o seguinte telegramma: "O
dlrectorlo do Partido Progressis-
ta. de Pouso Alto, Minas Geraes
nãò conhece José Caprlatano de
Paiva, em eeu meto. E' eeu pre-
sidente o benemérito pousaltense
Virgílio Junqueira de Souza. Es-
tá enganado o sr. Nestor Mas-
sena, no e«iu artigo "A compe-
teneia da justiça eleitoral,!', de S
do fevereiro, publicado nesse bri-
lhante órgão. — Bgyâlo Lucas4
aecretario do Partido Progressis.
ta."

OS TRABALHOS DE DEFESA
NAS FRONTEIRAS FRANCEZAS
Prevenindo-se contra eventual

desrespeito de tratados
assipados

Paris, S (Por Harold Ettlinger,
correspondente da United Freas)— A França não contando cora o
eventual respeito da neutralidade
da Bélgica e da Suissa por parteda Allemanha, esta apressando a
terminação daa obras da linha dé
defesa ao longo das fronteiras do
norte e do leste, dos Alpea ao
mar. A França espera que essa
Unha se torne invulnerável a
qualqusr investida de forças lnl-
migas.

A famosa linha Maginot de aço
e concreto, guarnecida de podaro-sas baterias de defesa, sob cujo
território existem escondidas ver-
deiras aldeias subterrâneas ar-
madas disfarçadas com bosques e
campos agrícolas de apparencia
pacifica, deixaram de offerecer a
sufficiente segurança. Sem espe-
rar pela primavera turmas de
operários especializados começa-
ram a trabalhar na extensão da
linha na direcção sul de um lado,
partindo de Belfort afim de co-
brir a chamada passagem de Bel-
fort e todas as estradas que pos-
sam facilitar a invasão da França
através das montanhas balsas de
Jura. Do outro lado. a França
cobre rapidamente. Toda a fron-
teira franco belga do Luxem-
burgo a Dunkerque, n&o obstante
ter a Bélgica fortificado eua pro-
pria fronteira offerecendo assim
a França a sua primeira Unha de
defesa no norte em caso de in-
vasão.

A linha Maginot construída de
accordo com os planos originaes
não sú está terminada como soli-
damente reforçada o protegida pot

defesas secundarias que ae exten-
dem áo longo do Rheno,; esacta-
mente acima da fronteira sulssa
a poucas milhas de distancia do
Belfort até Lauterboui-g, sendo
seua principaes reduetos Stras-
burgo o Mutzig. A linha dispSe
de todos os elementoa de defesa
imagináveis — ninhos de metra-
lhadoras, construídos em diversos
pontos da Unha, alguns escondi-
dos em densas florestas, outroa
levantados nas fraldas das mon-
tanhas em logares de aspecto 'real-
mente "innocente". As estradas
de ferro subterrâneas correm en-
tre alguns dos princlpiaes cami-
nhos de ferro e contam com ap-
parelhamento moderno e com
quantos a sçiencla militar conhe-
ce. Da juneção do Rheno e.do
Louter em Lauterburgo, a linha
vira para oeste, ao longo da fron-
teira allemã, mas ha outro cami-
nho através do valle.do Mosella,
entre Bltohe e Boulay de cerca
de trinta e cinco kilometros,. o
qual é devido ao facto de estar,
essa região ooberta de lagos e
lagfiaa. E' provável que essa zo-
na, se torne tão resistente como
qualquer das regiões fortificadas
porque os francezes elaboraram
um plano que permlttirá a Inun-
dação de todo o território de um
momento para outro.

A linha de fortes, estende-se
além de Thionvllle atrfta de Lu-
xemburgo. Easa secção compre-
hende os centros fortificados de
Metz, Thionvlll, Verdum, Toul e
Nancy formando um vasto trl-
angulo da fortalezas.

O actual systema chega a um
ponto em que se liga fts fortlfi-
caçõea belgas-que se estendem a
noroeate atê o mar. O objectivo
consiste agora em estender a
própria Unha da França ao longo
da fronteira até Dunkerque, pas-
sando através de Herson, Mau-
beuge o Valenclennea. A tarefa
actual é completamente differen-
te da Unha Maginot origina], poi-
que o terreno em geral é baixo,
existindo apenas algumas monta-
nhas e um rede de canaes, a qual
offerecerá importantes vantagens
para a França, particularmente
na região de Valenclennea a Cas-
sei, onde está sendo construído
um systema de represas que per-
mittlrâ alagar toda a região em
menos de duas horas. Além de
Cassei, a facha de terreno que
conduz ao mar serft fortificada.
A tarefa é mais facll que na re-
gi&o oriental, pois as conhecidas
por Mont Noir, Mont Rouge e
Mont des Chata, jft estão fortifl-
cadas. Na abertura entre as ool-
linas outros canaes Inundarão os
terrenos baixos..

Oa francezea realizaram recen-
temente importantea manobras
na região de Valdahon ao sul na
direcção de Genebra, na previsão
de possivel Invasão pela Sulssa,

Paris, 8 (Por Harold Etltinger,
correspondente da United Press)— A United Press ficou conhe-
cendo hoje os detalhes dos planos
francezea para extender a llnhft
Maginot de fortiticaçSea para u
aul desde oa limites da Alsacia
até aa montanhas do Jura.

Ainda não foi determinado o
typo doa fortea a serem construi-
dos, oa quaea custarão á França
entre cento e cincoenta a duzen-
toa milhões de francos, e cobrirão
uma área de cerca de trinta e
cinco kilometros, entre Firetz «
Raedasdorf.

O problema dos francezea é o
de evitar a violação do tratado
franco-sulsso, pelo qual ambos oa
paizes concordaram em deixar
permanecer sem fortificações uma
área de doze kilometros, de am-
bos os lados do rio Rheno, em
torno da oldade do Hunizen.

Os novos fortes serão localiza-
doa fora deste zona e abrangerão
sete villas alsacianas.

O general Gameljn e outros al-
toa offieiaes do exercito catão
presentemente eatudando o ter-
reno afim de determinarem o ty-
po dos fortea a serem construi-
dos. A escolha permanece entre
diversos fortes: grandes ou uma
aérle de obras de defesa cons-
truidas em série, a dez kilome-
este ultimo plano ê o mais favo.
tecido pelas opiniões doa altos
oficiaes francezes, e provável-mente ê o que será executado.
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A situação religiosa:
ná Allemanha

. _ToeKÍí7S._r_i, 8 (Havas) — Hoi*
senhor Maximiliano Kaller. bis*
po I da diocese catholica de Ar-
mè]and, na Prússia Oriental, feà
ler em todas as capellas e egre-
jas da aua diocese uma carta'
pastoral em que éxpSe a grávida-
de da situação religiosa na Aliei
manha e declara:"Caros diocesanos, é a primei-
ra vez em dois mil annos da bis-
torla do christianismo que ad-
veraarlos odientos annunclaram o
fim da religião christã. Nunca a
nossa pátria allemã attlngiu a
grão em que hoje ae encontra,
como pampo de batalha para
defesa da fé christã."

-a-
Ameaça de greve dos me.*
canicos e chauffeurs dai.

minas escocezas
Londres, 8 (Havas) — Em éon»

seqüência da recusa das associa-
ções patronaes de acceitar as re-
lnvidicaoões dos operários, a ln-
dustria mineira escosseza «até
ameaçada de uma crise de extra-
ma gravidade. Com effeito, os
mecânicos e chauffeurs das »i-
nas resolveram terminar os seu»
pontratos de trabalho depolB dí
um aviso prévio de tres mezo».-_*a_
Lindbergh chegou ã Bqc*

ca de Falco
Roma, 8 (Havas) — O coro-ie.

Lindbergh chegou, de avião, áa
15 horas e it a Bocca dl Talco,
onde foi recebido por um grupo
de offieiaes aviadores, aos quaea
declarou que o vôo do seu appa-
relho fera retardado pelo venta
violento que encontrou.

• i ...

BANCO PORTUGUEZ
DO BRASIL i

DEPÓSITOS — DESCOST-
IOS — CAUÇÕES __- £D-
BOKISTRACAO DB TITP-
tOS E> PROPRIEDADES

Rua Candelária, 24
(55875)

O ministro dos estrangei-
ros vae a Vienna

Berlim, 8 (Havas) — O minis*
tro dos Negócios Estrangeiros sr.von Neurath, deixará BerUm a 21
do corrente com destino a Vlen-
«a, afim de retribuir a visita fei-
ta recentemente a Berlim pelo aeu
collega austríaco sr. Guido Sch-
midt. .¦.„

Auxílios pró-paz
Paris, 8 (Havas) — O "agru-

pimento universal prô-paz" an-
nuncia que o comitê Nobel, de-
poia do examinar a actividade da-
quella organização em quarenta
paizes, enviou a lord Cecil e ao
tr. Pierre'Cot, na qualidade de
seus presidentes, a somma ds
21.000 francos, afim dç auxiliar
P_a seus trabalhos.,.

Proposta franceza para!
um accordo franco-al-

lemão. turístico'
Berlim, 8 (Havas) — O "Pã*

rls-Soir" publica o seguinte des*
pacho do seu correspondente em
Berlim: "Os círculos políticos de
Berlim preoecupam-se vivamente
com às propostas francezas que
6erão apresentadas ao Reich vi-
sando um accordo turístico fran*
co-allemão. A opinião geral é que
o governo allemão estava dispôs-
to a concluir tal accordo por oc-
casião da próxima Exposição de
Paris, tanto mais que essa inicia-
tiva poderá servir de base para
mais amplas negociações de tutu-
ro. Constata-se que um certo
optimlsmo nasceu em Berlim i-o
que- concerne á evolução da si-
tuação política e econômica da
Europa. Além disso, diz*s. acre-
ditar na Allemanha que a these
do "fuehrer" está ganhando ter-
reno."

A farinha de trigo au-.

gmentou de preço
Londres, 8 (Havas) — O p«C°

ds. farinha, que já tinha ausmen-
tado de um shilling quarta-feira
passada nos condados metropoli-
tanos, experimentou hoje novo
augmento de seis pences por sac-
co de 2S0 libras-peso inglezas,——————a
0 ministro da Agricultu-

ra francez cm
Londrtes

Londres, 8 (H»vas) — Chegou
a. esta capital o sr. ..Ior.net. «I-
«istro da Agricultura da FraM*-'.
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Um grupo de endiabrados "Satanazes" na delicia do corso
0 CARNAVAL DB RUA

0» festejos de rua, que reprt-
tentam o carnaval verdadeira-'
mente popular, têm decorrido
aqui, também, muito animados.
Innumeros blocos e ranchos, cai-
racterl(tlcáment6 phantasiados;
percorrem o- centro da cidade, és-
palhando, pelas ruas, a. alegria
popular através dos seus canti-
cos. ...-.••..

O corto também se> apresenta
animado ,destacando-se carros
com ricas a orlglnaes fantasias.

0 itinerário dos prestitos
de hoje

Sio os seguintes os Itinerários
t que obedecerão ps cortejos que
logo mais vão destilar:

CLDB DOS DEMOCRÁTICOS

Rua Benedicto Hypolito —
Marques de Sapucahy — Sena-
dor Euzebio — Praga da Repu-
blica — Avenida Marechal Fio-
riano — Visconde de Inhaúma

Avenida Rio Branco. — Praga
Paris (em volta) — Avenida Rio
Branco — Praça Mauá (em vol-
Ia) — Avenida Rio Branco —
Visconde de Inhaúma — Maré-
nhal: Florlano — Avenida Pas-
sos — Praga Tiradentes — Rua
da Carioca — Rua Uruguayana

Rua 7 de Setembro — Praga
Tiradentes — Rua da Constitui-
f,lo — Avenida Gomes Freire —
Praça João -Pessoa -.— Avenida
Mem de Sá — Rua SanfAnna —
Rua Benedicto Hyppplito —
.(Barracão).

PIERROTS DA CAVERNA

Avenida Rodrigues Alves —
Praga Mauá, — Avenida Rio
Branco — Praga Paris — Ave-
nida Rio Branco — rua Uru-
guayãna — rua Acre — Avenida
Rio Branco — Rua Vtscon-
rle de Inhaúma — Avenida Pas-
ios — Praça Tiradentes — rua
ie. Carioca — Avenida Rio Bran-
co e barracão.

CONGRESSO DOS FENIANOS

Barracão — Avenida Paulo de
frontin — Avenida do Mangue
(lado da rua Senador Euzebio)

Praça da Republica (lado da
E. F.".0. B.) — Avenida Ma-
rechal Floriano Peixoto — Rua
Visconde de Inhaúma — Aveni-
ia Rio Branco (em volta) —
Praça Mauá — Rua do Acre —
Avenida Marechal Floriano Pei'
xoto —' Avenida Passos — Pra-
ca Tiradentes — Barracão).

CI/CB TENENTES DO DIABO

Barracão — Kua Major Avlla
Fra .a. Saenz Pena — Eua Al-

mirante Cpckrane — Rua Ma-
rir e Barros — Praça da Ban-
deira.—r Avenida Lauro Muller

Avenida Mangue (lado Sena-
dqr Büzeblo) — Praça 11 de Ju-
ribo — Rua Senador Euzebio
(contra-mão) — Praça da Re-
publica (lado Quartel General)

Rua Marechal Florlano —
Rua Visconde de Inhaúma —
Avenida Rio Branco (em volta)

Praça Mauà — Rua Acre —
Rua Marechal Floriano — Ave-
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Emílio Carialegno. confecclonndor
do cortejo do "Moinho"

nida Passos — Praça Tiradentes
(lado Theatro João Caetano) —
Rua da Carioca — Rua Uru-
guayana — Rua Visconde de
Inhaúma — Avenida Rio Bran-
co — Rua do Passeio — Aveni-
da Mem de Sa — Rua Maran-
guape (Caverna).

CDDB DOS FENIANOS

Arlstldes Lobo — Haddoc|,
Lobo — Machado Coelho — Se-
nador Euzebio — Marechal Fio-
rlano — Avenida Rio Branco,
(em volta) — Acre — Marechal
Florlano — Avenida Passos —
Carioca <— (rua de largo), 13 de
Maio — Evaristo da Veiga
Poloiro o volta ao barracão.

O CARNAVAL NOS
ESTADOS

CARNAVAL NA BAHIA

Bahia, 7 (Do correspondente)
— Alcançaram formidável sue-
cesso, os prestitos dos -grandes
clubs carnavalescos Cruz Verme-
lha, Fantoches .e Innocentes que
foram trlumplialmente acclama-
dos por mais de cem mil pessoas.
A victòria do Carnaval de 19117
parece que caberá, ao Club Cruz
Vermelha que apresentou um.
prestlto monumental. Na proxi-
ma terça-feira a Associação dos
Chronistas Carnavalescos dará o
seu voto, proclamando o campeão
do carnaval bahiano.

O Carnaval decorre num
ambiente de grande animação,
estando as ruas e avenidas re-
pletas de povo. O corso de auto-
moveis tem sido impeceavel, gra-
ças as providencias da policia.
Também os bailes nos grandes
clubs e nos hotéis têem alcançado
um invulgar suecesso com rlgo-
roso e perfeito serviço policial.A nota mais elegante das
festas do Carnaval tem sido os
bailes no Palace Hotel com a
presença do escol da alta socie-
dade da Bahia.

—' O chefe de policia, capitão
João Facó, está pessoalmente fls-
callzando todo o serviço policial
durante os festejos carnavalescos.
Em todos os principaes pontos
onde verdadeira multidão de ml-
lhares de pessoas se comprimem
assistindo a passagem dos pres-
titos dos grandes clubs o servi-
ço policiai tem sido perfeito, man-
tendo a ordem e garantindo o
trafego.

O CARNAVAL EM PORTO
ALEGRE

íoiío Alegre, 8 (Havas) — Os
festejos carnavalescos não têm
tido grande anlmagão. Os bailes
estão muito concorridos. Os pres-
titos nãci sairão à rua, *

ANIMADO O CARNAVAL EM
SAO PAULO

• São Paulo, S (Havus) — Em-
bora não apresente a mesma anl-
mação do anno passado, o Car-
naval está sendo enthusiastica-
mente festejado nesta, capita!.
Para o centro afflue desde ás pri-
inelràa horas da noite conside-
ravcl multidão que acompanha o
corso na Avenida São João ou
aguarda a passagem constante
ptlas ruas do centro do blocos,
cordões e ranchos.

Realmente, porfm, p Carnaval
piiullsta se desenrola nos bailes.
Centenas de associações, estabe-
leclmentos públicos, taes como
cinemas, theatros, rinks e dan-
cings, abrem os seus salões para
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bailes a fantasia, todos multo
concorridos. .

Nota-se como Índice na movi-
mentação do Carnaval Interno o
numero considerável de fantasias
desde as mais ricas e vistosas atê
íis mais simples.

O policiamento tem sido irre-
prelienslvel, não se verificando
nenhuma oceorrencia de caracter
grave. Apenas registram-se dois
assaltos, sendo um ft mão arma-
da, tendo os meliantes carregado
oito contos de jóias, depois de en-
frentar o morador da residência
asfaltada, quo os -jiirprehendcu
no Interior da mesma. No so-
gundo assalto os ladrões, depois
de roubarem 14 contos de jóias
e quatro contos om dinheiro,
tentaram Incendiar a residência.
Os vizinhos Intervieram e abafa-
ram as chammas que partiam da
cozinha..

Os desastres também não têm
excedido a cifra normal. O mais
grave foi um choque de vehiculos
na rua Conselheiro Brotero, ten-
do ficado feridas sete pessoas.

O negociante catharlnense Ma-
noel André Demetrio, ora nostn
capital, quando assistia a um
baile publico da Praça do Pa-
triarcha, foi roubado numa car-
telra com perto de 29 conto».

SAIRÃO OS TENENTES
DO DIABO

São Paulo, 8 (Havas) — Sairão
amanhã os prestitos carnavales-
oos. Apresenta-se apenas o club
Tenentes do Diabo. Os outros
grandes clubs não sairão.

EM PETROPOLIS

CORREM ANIMADÍSSIMOS OS
FESTEJOS EM HOMENAGEM

A MOMO

Pcíi-o-iolíí, 8 (Do corresponden-
te) — Corre animadíssimo o Car-
naval em Petropolis. Os bailes e
fantasias, as matinées infan-
tis, as batalhas de confettl, t£m
attraldo multidões. O Carnaval
em Petropolis differe um pouco
do a que os cariocas estão no
momento assistindo. Sem quebra
do enthusiasmo collectivo, a festa
máxima do povo tem, aqui, uma
propriedade: é menos ensurdece-
dora que no Rio. Aqui, os pro-
pvlos festejos de rua parecem fa-
mlllares.

No Theatro Petropolis, no S.
Ç. Rio Branco e no Banco Cons-
truetor S. C, realizaram-se bal-
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Os bailes infantis do Flamento e do Automóvel Club
les infantis que ranscorreranv em
pleno enhuslasmo.

No Palace Lotei, no Tennis
Club, no Club de Xadrez, no Club

á fantasia estiveram, por egual,
animadíssimos. O Serrano F. C,
o Banco Constructor A. C. e os
tricolores do Itamaraty também

de Petropolis, os grandes bailes realizaram festas encantadoras.

Os ranchos desfilaram ante-
hontem, á noite, despertando vivo
Interesse entre os seus enthusias-
tas. A tradicional batalha de con-
fctti da Cascatiriha, annunciada

para hoje, está despertando o
maior interesso. Os ranchos com-
parecerão, empresando maior
animação a ella.

Petropolis assiste a um dos car-

navaes mais animados destes ul-
timos annos. Nenhum incidente,
o perturbou..

A alegria communicatlva do
povo absorveu todos e tudo.

E' TORTURANTE A ASMA
DOMINE, JUGULE ESSE MAL
ACABE O ACCESSO COM JUGULASMA
ADEUS AVIAÇÃO CIVIL

IMPRESSIONANTES DETALHES DO DESASTRE

QUE VICTIMOU HUGO CANTERGIANI -
CONTINUA EM ESTADO GRAVE

0 ALUMNO ACCIDENTADO

interessante asuecto do baile Infantil do Theatro Joio Caetano, domingo uítiint

— Morro como queria! — fo-
ram as primeiras palavras de
Hugo Cantergiani, quando seus
amigos o cercaram, ainda no io-
cal do desastre, no Calabouço. De
facto, quantos se davam com o
Instruetor da Escola de Aviação
do Calabouço ouvlram-no, mui-
tas vezes dizer que desejava
morrer num accidente de avia-
ção e dando instrucções de pilo-
tagem.

E, assim o conhecido piloto
que, pelo seu valor aureolâra seu
nome da estima e admiração ge-
ral, na tarde de sàbbadò, num
accidente banal, perdeu a vida —
elle que tantas vezes enfrentara
a morte em desastres de grande
vulto, e sempre escapara.

Parece que por uma Ironia do
destino, os "azes" da aviação,
como do automobilismo, depois
de grandes feitos, são victimados
om pequenos accidentes. Ainda
lembramos Del Prete.

CantergianI, que empolgava a
população carioca no seu peque-
no "Moth", o bastante conheci-
do P.P.T.B.R., que cairá em
Maria Angu de mais de 200 me-
tros, e se vira no melo das oliam-
mas no cães do Porto, ao sof-
frer um accidente, no dia do en-
terro de Santos Dumont, caiu de
30 metros para morei»!

O desastre jâ foi noticiado nas
edições de domingo, causando
profundo pezar em todos os meios
de aviação, onde Hugo era lias-
tante estimado.

Não se sentia apenas a morte
de um aviador, mas a de um dos
mais audazes, e, sobretudo, o
maior pugnador, entre nôs, pelo
desenvolvimento da aviação civil,
a qual, sem qualquer auxilio fe-
deral, votara toda sua vida, numa
luta titanica, na qual baqueou
como heroe, atê no ultimo mo-
mento nella ponsando, e excla-
mando: — "Adeus aviação ci-
vil!".

A ESCOLA DO CALABOUÇO

Ha alguns annos, quatro sar-
gentos da Aviação Militar, Hugo
Cantergiani, piloto; Leonel Lima
e José Ublrajara de Souza, meca-
nicos; e Darcy Maggl, photogra-
pho, á custa de grandes uacrlfi-
cios, adquiriram um pequeno
avião Brcda lõ, inutilizado, e
conseguiram reconstruil-o total-
mente. Mereceram, por Isso, ex-
pressivo elogio do commando da
Aviação Militar.

Em Manguinhos, começaram
com vôos de propaganda e de-
pois, com os primeiros alumnos,
Iniciaram o que almejavam: unia
escola de aviação civil. Transfe-
riram-se, mais tarde, para o Ca-
labouço e o movimento de alu-
mnos foi .augmentando cada vez
mais. Alguns accidentes sobre-
vieram avariando o apparelho,
que os quatro esforçados sargun-
ios logo reconstruíam.

Hugo era o instruetor de pilo-
tagem, como jâ fora na Escola
de Aviação Militar.

No período que vae de agosto
de 1935 atf hoje, foram "breve-
tados" 25 pilotos, e agora seis
aluirmos estavam quasi promptos.,
além de haver 30 outros alumnos.

Para a instrucção desses, Can-
tergianl passava o dia todo no
Calabouço, ás vezes fazendo, ape-
nas, ligeiras refeições.

Tinha grande e.'justo orgulho
da eseo.au e confiava que a avia?

ção civil havia de triurnphár. * no
Brasil. ¦-' ¦"¦¦'

O DESASTRE .

Ha alguns dias, foi ao Cala-
bouço um rapaz, ¦ César Vascon-
cellos, que pretendia aprender a
pilotar. Um parente seu estava
quàsi "laché" e elle com isso se
animara.

Fez um vôo de demonstração
com Leonel Lima, e enthusins-
mado, Inscreveu-se, ficando mar-
cada a primeira aula para sab-
bado. ¦ '• - •

A' tarde, Cesàr lâ se achava.
Depois das primeiras instrucções
em terra, Hugo "decollou" com
o apparelho, levando o novo alu-
mno para uma sobre a pista.
Aterraram normalmente e o ins-
truetor deu explicações sobre o
commando do apparelho. fazendo
as habltuaes rccommendações.

O P.P.T.B.R. "decollou" no-
vãmente. Ganhou altura. Hugo
fez signal para o alumno com-
mandar. Por signaes manuaes, o
Instruetor corrigia o alumno. Re-
solveram voltar ao campo.. Pas-
savam sobre Villegalgnon a cerca
de 30 metros do altura, quando
CantergianI fez signal para o alu-
mno levantar o apparelho; o mo-
vimento feito foi forte de mais;
o instruetor fez signal para bal-
xar um pouco.

Deu-se, então, o imprevisto.
Nâo se sabe porque, o alumno
baixou todo o commando. O arp-
parelho voltou-se para o solo.

Tão inesperada, tão violenta
foi a manobra, e com tão pouca
altura, que Hugo não pôde tvl-
tar o desastre.

O "Moth", com todo o motor
atacado, veiu bater violentamen-
te no solo. A helice desappare-
ceu, feita em pedaços.

Foi tão rápido o desastre que
quasi todos tiveram sua atten-
ção despertada, apenas quando o
ruido violento do choque se fez
ouvir.

"QUINZE DIAS DEPOIS
DO BIRA"

Correram empregados do Aero-
porto e alumnos, para 0 local, na
areia do aterro, perto do ilha de
Willegàignon.

Leonel, amigo e soclo de Hugo,
em desespero correu para perto
dos destroços.

Hugo que se encontrava na
frente, soffrera mais. Estava, po-
réin, em plena sciencla do que se
passava. O alumno' desacordado,
dava idéa, no primeiro Instante,
de estar morto.

Leonel correu para Hugo, em
pranto.

Que foi isso Hugo?
O piloto, passando as mãos pelo

rosto ensangüentado, lhe res-
pondeu:

"Ha quinze dias que o "Bi-
ra" se foi ,e eu vou também",

Ainda na hora da dôr, Canter-
gianl se lembrava do seu grande
amigo, assassinado pela amante.

Tínhamos visto, dias antes Hu-
gu chorando junto do corpo do"BIra". Lembramo-nos do en-
terro, que CantergianI acompa-
nhou, no mesmo apparelho que o
vlctimou, atirando flores sobre o
caixão, e ainda no cemitério, pra-
tlcando uma-das' maiores-faça-
nhas de :;ua vida, dando um "ra-
se mote" sobre o túmulo, que
quasl roçou.com o trem dç.ater
ratem, e áüe tòdóe, mesmo avia-

dores' presentes, classificaram de
lououra.

—Bra a minha despedida ao
"Blra" — disse-nos depois.

OS SOCCORROS

Os presentes procuraram retl-
rar os dois do avião.

Hugo CantergianI, multo cal-
mo, ainda explicava como deviam
fazel-os.

Veja, Leonel, como ficaram
minhas pernas.Era preferível arranjarem
uma maça para me transportar.

Nos braços dos amigos, íoi car-
r.egado até pouco adeante, onde
úma ambulância o recolheu. Nou-
tra, foi o alumno.

No Posto Central, foram am-
bos medloados. Desde logo se ve-
rlficou que o estado de Hugo era
desesperador. Pernas e bacia
fracturadas, um grande ferimen-
to na cabeça, denotavam a vio-
lenda do choque.

O alumno continuava desacor-
dado e o Instruetor em pleno uso
da consciência. Falava, conversa-
va e recusou a anesthesia.

Foram vãos os esforços dos
medico. Cerca de 9 horas da noi-
te, depois de se despedir dos ami-
gos, de falar com seu irmão He-
Ho, sobre os velhos paes, espo-
sa e filhos, falleceu tranquilla-
mente, exclamando, pouco antes:

"Adeus aviação civil!".
Todos seus amigos choravam.

O ENTERRO

Do necrotério da Assistência,
Hugo foi removido para o do Ins-
tituto Medico Legal, onde, ás 11
horas da manhã de domingo, foi
autopsiado.

O corpo, depois, foi removido
para a sede do Club dos Sargen-
tos Aviadores, em Cascadura, on-
de foi vellado por collegas e ami-
gos até ás 4,30 horas da tarde,
quando saiu o enterro para o cc-
miterio d.e Jacarépaguá. Era
pungente o desespero da esposa
do Infortunado aviador e seus
dois filhinhos: Sady, de 5 annos e
Hugo, de 3.

O mais velho, desde que soube
do desastre, não quiz ficar em
casa, e aos gritos de desespero,
exclamava:

Quero vêr meu pae!
No cemitério, CantergianI foi

enterrado próximo ao seu gran-
de amigo Ublrajara.

Estavam presentes, dr. Traja-
no Reis, do Departamento da Ae-
ronautica Civil; dr. César Grillo,
ex-dir.ector dáquelle departamen-
to; dr. Paulo Brito, director da
construcção do aeroporto Santos
Dumont e seus auxiliares, drs
Amaury e Chrysanto; o capitão
ajudante de ordens do general
Coelho Netto, representando-o;
coronel Archimedes Cordeiro dc
Faria; representações da Panair,
Vasp, Condor, aviações Militar e
Naval, Escola Brasileira de Avia-
ção Civil, pelo seu director, sar-
gentos e praças da Aviação Mili-
tar, empregados do Aeroporto e
muitos amigos.

O PILOTO CANTERGIANI

Hugo CantergianI era um dos
mais populares aviadores cario-
cas. Estão bem vivos na lem-
branca de todos, o seu vôo com
o "Homem Mosca", bem como o
seu feito de escrever no espaço
o nome "Brasil", com fumaça, o
mais recentemente, um impres-
slonante "pique", no dia da inau-
guração do hangar do Zeppelin.

Natural de Caxias, no Rio
Grande do Sul, entrou para a
aviação militar, ondo logo se dis-
tlnguiu pela sua competência,
vindo a ser instruetor de pilota-
gem.

Em dezembro de 1933, foi victi-
ma d.e grave desastre, caindo de
grande altura, no porto de Maria
Ãngtl, morrendo no accidente o
óbservac-cr, sargento Edmundo
Seisas. CantergianI ficou grave-
mente ferido, com fractura do pé.
e.do braço esquerdo, dó qual per-
d.u'vários ossos' do cótovel-o.

Invallido para a aviação mili-
tar, foi reformado e assim ficou
bom, começou, verdadeiramente
sua vida de piloto civil.

Construído o "Breda 15", Hu-
go pediu que o apparelho rece-
besse o nome do seu Infortunado
companheiro de vôo. Nesse avião,
elle veiu de Recife ap.sBlo,,,jnj»in
vôo digno de registro pela pouca
potência do meBmo'. ' •%'im- '

Na escola, Hugo conquistou lm-
medlatamente a confiança dos
seus alumnos e sábia, pelos seus
modos affaveis, fazer amigos de
todos que delle se approxlmavam.
Cantsrgiani contava amigos em
todos os jornaes, o que lhe ad-
miravam a pertinácia e. a çom-
petenciá.

Ha pouco tempo, Hugo tol
num apparelho "Moth" até For-
taleza, afjm de lcval-o para um
amigo.

PARA VISITAR OS PAES

Hugo sempre se referia aos
seus paes com grande carinho.
Era um velho sonho ir atô Ca-
xias num apparelho, afim de vi-
sital-os. Para isso, elle estava
construindo um "Moth" que es-
tá quasi prompto. Pretendia ir ao
sul nesse ttpparolho para abraçar
os paes.

Dizia que, lã o campo onde
pretendia pousar era impróprio,
mas, que elle havia do conse-
guir realizar seu intento.

A CALMA DE CANTERGIANI

Um dos traços característicos
de Hugo, era sua extraordinária
calma.

Quando do desastre de Maria
Angu, CantergianI manteve com-
pleto controle do si.

Outro exemplo, foi do desas-
tre soffrido no cáes do Porto.

Voando com Leonel, devido a
uma "panne", o apparelho caiu
sobre fios da avenida Rodrigues
Alves, e os fios troloys dos bon-
des amorteceram a queda.

Caindo de dorso, pelo circuito
causado nos ílos arrebentados, o
apparelho se incendiou.

Saindo do sob o avião, illoso
quasi, Cantergiani, muito calmo,
puxando do maço de cigarros
acendeu um cigarro e offereceu
outro a Leonel, ficando ambos
vendo o incondio.

APRESENTA MELHORAS O
ESTADO DO ALUMNO

CÉSAR

A' noite nos communlcamos, pe-
lo telephone com a esposa de Ce-
sar de Vasconcellos, que estâ ln
ternado na Casa d.e Saude Sâo
Sebastião.

Aquella senhora nos informou
que Cesar tem apresentado ligel-
ras melhoras, estando, porém
ainda muito agitado e não roço-
nhecendo pessoa alguma.

A ESCOLA CONTINUARA'
A FUNCCIONAR

Apôs o enterro de Hugo Can-
tergianl, no cemitério pergunta-
mos a Leonel, o ultimo dos "Tres
Mosqueteiros da Aviação Civil",
como eram elles antes conheci-
dos, se com o duplo golpe que
a escola acabava de receber, per-
dendo dois dlrectores on> quinze
dias, ello pretendia continuar a
mantel-a em funecionamento.

— Sim. Mais que nunca. Ago-
ra temos o dever de manter dc
pé o ideal de Hugo e por elle ba-
talhamos até tombarmos também,
ou então vencermos. Será nossa
homenagem ao Inesquecível Can-
tergianl.

Vários sargentos e outras pes-
soas amigas apoiaram calorosa-
mente as palavras de Leonel.

Assim, logo apôs o luto offi-
ciai, continuará em funeciona-
mento a Escola d.e Aviação Civil
do Calabouço.

A FAMÍLIA DE HUGO FICA
DESAMPARADA

Votando-se á aviação civil, Hu-
go CantergianI não tirava pro*

¦* txs.t)

veltos monetários da sua actlvi-
dade senão para a manutenção
da familia.

Tudo quanto pudesse ser lucro,
elle empregava nas próprias des-
pesas da Escola e na construcção
du. seu avião.

Assim, subitamente ferido pela
morte, eile deixa sua fam/Ua,
completamèMe' ! Mèsarriparadá,: \ _j
talvé-.! in-imoí ia' rbra0ds itttV «ê-:
rias dlfficuldades.

Por ter commettido um
fcrime de morte

Um official do Exercito
foi quasi lynchada pelo

povo
Porto Alegre, 8 (Havas) — In»

formam de Alegrete que o povo
quiz lynchar o tenente Orlbe SU—
veira, pertencente ao 6o Regi?
mento de Cavallarla Indepanden-
fe,, por ter esse militar assassina-.'JtjP 

o sr. Hugo Rodrigues que
passeava em companhia da espo-
se e de tres filhos menores.

Aos Commerciantes
do Interior

Depois di» a.-i-tlr o Carnaval no Rio, recupere as despe-
fina de sua t-lagem, fniendo nma boa compra de retalhos
no Depoelto

Deposito de Retalhos
RUA OO COSTA, 8

Receio de atacado na mesma Rua 48
01581.

combates nas ruas, deante de re-
sistencla encarniçada dos defen- ¦¦
sores. As baixas eram elevadls- .
slmas de parte a parte.

Os nacionalistas lançam vio-
lentos ataques em Madrid,

ao sul da cidade
Avlla, 7 (Havas) — Vlolentis-

slmo ataquo dos nacionalistas, ini-
ciado de manhã, continuou duran-
te toda a noite.

Os atacantes attingiram vários
o importaintissimos objectivos. -
Também foi desfechado violento
ataque contra Madrid, principal-
mente na direcção de El Pardo, ao
sul da cidade, na estrada de To*
ledo, na estrada de Valencla e,
maÍ3 abaixo, ao norte de Aran-
juez, no valle Jarana.

Os naeionaes obtiveram jâ ga?
nhos importantes.

Nomeado um delegado
militar para Campos

Oamiios, 8 (Havas) — Atten»
dendo ás reclamações das asso-
clações representativas de Cam-
pos, o governo fluminense nomeou
o major Secundino de Oliveira,
sub-commandante do batalhão
aqui aquartelado, para o cargo
de delegado militar, tendo o refe*
rido official assumido Immediata*
mente as suas novas funeções.

Em signal- do regosijo a directe
ria do Automóvel Club offereceu
um "cocktall" em honra da nova
autoridade, tendo discursado os
srs. Leovegiido Leal, em nome d?,
directoria e Octacilio RamalhO,
presidente da Associação de Im-
prensa. Campista. O major Secui*
dlno discursou, agradecendo.

A REV0LU(Â0
NA HESPANHA

Roubo de material bellico na
Escola de Cavallaria

Paris, 1 (Havas) — O "Paris
Midi" publica detalhes do roubo
do material bellico na Escola de
Cavallarla de Saumur. O roubo
foi commettido na noite de sexta-
feira para sabbado, com o auxi-
lio de um carro de transporte mi-
litar, furtado talvez â própria es-
cola de onde o material foi reti-
rado. E' certo que a cumpliclda-
de de elementos militares foi que
permittiu o roubo, e trata-se, ao
que parece, de um golpe prepa-
rado de longa data destinado a
prover de armas uma potência es-
trangeira. As autoridades fazem
investigações em torno de indivi-
duos suspeitos de pertencerem a
organizações políticas.

As autorlades judiciarias guar-
dam a maior reserva sobre o as-
sumpto. E' a primeira vez que
se verifica um facto semelhante
na Escola de Cavallarla.

Tomado Torre Molinos, perto
de Malaga

Sevilha, 8 (Do enviado especial
da Agencia Havas) — Hontem, á
tarde, a situação de Malaga era

a seguinte: ao beste, os naciona-
listas tinham tomado Torre Moli-
nos; ao norte uma columna de
Almogla estava em Oueste de Ia
Reina, também a dois kilometros
dos subúrbios da cidade.

Os vermelhos dispunham, então,
apenas de um estreito corredor
entro Velez de Malaga e costa. —
Jean d'HospitaI,

Avançam ao nordeste de
— Madrid —

Ávila, 8 (Do enviado especial
da Agencia Havas) — A offensl-
va nacionalista ao sudoeste de
Madrid prosegue. As tropas, en-
corajadas com os suecessos de
hontem continuavam a avançar
irresistivelmente para o nordeste.
Pôde dizer-se que a investida deu
jâ resultados importantíssimos.
— Jean d'Hospital.

Baixas importantes de parte
a parte

Londres, 8 (Havas) — Tele-
gramma de Gibraltar para a do Trabalho, sr. Agamemnon Ma-
Agencia Reuter, de fonte semi- galhães, subiu hontem a Pecro-
official, diz que os insurreçtos ti-1 „ tcndo despachad_ :cm „nham entrado, â noite, na cida- ., . •¦•• _
dê, .¦¦?•..travavam -violentíssima Piendcnte. da. Republica.

CIA. BANCARIA
ÁUREA BRASILEIRA
C/Limitada 6%
C/Particularcs. .... 5%
C/Prazo fixo 9%
AV. RIO BRANCO - 112
(Edif. "Jornal do Brasil")

0 ministro do Trabalhe
despachou hontem era

Petropolis
Apesar do carnaval, o minis.;*
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A VIDA SOCIAL
Joseph de Pesquidoux,

novo "iminortal"

/rances
Vencendo André Màurats, Jo

seph de Pesquidoux foi «leito, com
surpresa geral, para a Academia
Franccca, Joseph de Pesquidoux
resido no campo, .Kt.íraiit.nf.
afastado dos grupos litterarios do
Paris, circumstancia que torna
ainda mais expressivo o seu tri-
umpho.

Autor desconhecido, posto Inc.-
peradamente em.foco, ha em tor-
«o delio «ni sentimento natural
de curiosidade. Os encontros de
Pesquidoux com os jornalistas, que

, atè aqui não o conheciam, têm
se multiplicado .ultimamente. Pa
ris e a França desejam, afinal, sa

.her.quem è o novo "immortal".
Pergunta a- Pesquidoux um

chronlsta literário:
Conto lho vtílu a vocação dc

esorever ?
.. O acadêmico ...poiitfe com sim
IJÜcidade:

Sou de uma família úo escri
piores. Meu- pae e minha mãe
escreviam. Minha mãe conta, em
sua ascendência, um Bossuet, uma
Chanlal de Ohevlgnó."' Eacerescenta:

Díriclndo os seus domínios,
meus paes é avós tinham sempre,
no bolso de sua roupa de traia-
lho, nin nomeio e tim Virgílio.
Virgílio e Homero, lidos e relidos
ao ar livre, cm meio és tarefas
quotidianas, ao rythmo ãos tra-
oalhos rústicos, adquirem uma for-
ça nova.

O jornalista sublinha quo Pes-
quidoux, como os seus anscentraes.
passa ftannoiiiosamenfe do traia-
lho da terra ao do escriptor.

__' verdade, concorda o au-
tor de "Lo Livre do Raison": Re-
servo minhas manhãs ao tralalho
de escriptor, as tardes l_ neces-
cidades do campo e as noites í lei-
tura.

E quaes os escriptores. que
mais admira f

Bossuet, Oorneille, Racine,
Lamarttne, Chalcaubriand e, mnls
perto de nós, Pierre Loti. Lamar-
tine é o poeta que so eleva sem
esforços...

Ha alguma ligação entre os
seus trabalhos literários c a sua
profissão ?

Sim. Em primeiro logar, não
saberia escrever senão evisas pro-
fundamente experimentadas e sen-
tidas... Escrevo sempro . tendo
deante de mim excesso de mate-
ria. E'-me preciso um fundo
multo rico... Varias vetes csere-
vo' e emendo um texto até chegar
d simplicidade que desejo, ileu
primeiro litro appareceu cm 1921.
Antes disso, tinha lido muito, ob-
servaâo, tomado notas, compôs-
tonumerosos poemas.

¦ — E quaes, entre bs seus livros,
os que mais aprecia f"— "L'Eglise et Ia Tem" e "Le
lavre de Raison".

A palestra prosegue animada.*<!'
Que pensa da civilização »í*<ç

canlca t — pergunta o jornalista.
Responde Pesquidoux:
¦—. Ella tem multa coisa boa,

Mas a machina nâo deve substl-
iulr o homem.

Eleito para a Academia, é pro-
vavel que Pesquidoux venha mo-
rar em Paris, on dívida o anno,
passando uma parte no campo e
outra na capital, üma, vida no-
va começará para elle, E com
essa vida nova, novos hábitos, no-
vos horizontes, que hão tle ter, fa-
talmente, influencia sohre a sua
oi.ro literária.

José João

Seguiram na referida aeronave os se*
guintes passageiros:

Tara Santos o sr. Nestor Nogueira
Correia e sra. Mercedes Brayn Correia;

Para Paranaguá os srs. Percy Wi-
thers, dr. Cícero Nobre Machado, José
Miranda Couto c Waldomiro Pinto de
Almeida.

Para Florianópolis os srs. Fernando
Walter _ (iuslav Ilnycrsdorff.

Pára Porto Alegre os srs. Eurico Pn
ll:ar« c Roía Maximiliano.

Inf orinações do Exterior
A REVOLUÇÃO NA HESPANHA

sua pelle
macia, limpa efrma

use

dermife
A' venda nas Perfumadas

drogarias e pharmacias. DIS*
TBIBUIDOR: CASA CIRIO

<..8_>
— Procedente do Norte, amcrissmi

domingo, ás 14,31) liuras, no aeroporto
Santos Dumont, uni liydrò-avtão da Pa-
nair do Brasil, trazendo os seguintes
passageiros para esla capital! dc For-
talcra, José Pinheiro Barreira c sra.
Leonor Barreirai de Natal, Gencsio de
Lima Câmara; de Aracaju, Joaquim de
Abreu Cardoso; da Bahia, monsenhor
Pedro Massa; dc Illi-os, Isaac Fidclman
e Oswaldo Villa Verde ;e dc Caravcl-
Ias. .Alhcrto Ferreira de Sá,

A's 16,15 boras, amerissou no mesmo
aeroporto, nin "clippcr" da Pan Ame-
ricitn Airways, trazendo os scRiiinlcs
passageiros: dc Huenos Aires, A. C.
Fontes. Ernesto Koralc.. dr. Aulue dc
Vasconcellos, Ralpli Fil.in c sra. Lo-
rene Fitkin; de Moutcvidco, major José
Eduardo Aiuirrc; de Porto Alegre, Ca-
Ich Leal Marques, Alberto Dexbeimcr,
Acbyllcs Caleffi c Abrahão Fernandes
Roucas; c dc Santos, senhorita Maria
do Carmo Penido Monteiro,' Pedro Va-
snne, sra. Helena Vasone, Evilasio R.
Moreira, Francisco de Sou?a Dantas,
,(05c Carlos dc Siqueira. Virgílio C.
Oliveira, Godofredo dos Santos Silva c
Alberto Perez.

Com destino aos portos do Norte c
Estados Unidos, partiu bontem, ás 6,30
boras da manhã, do aeroporto Santos
Dumont, uma aeronave "cítpper" da
Pan American Airways,. conduzindo os
seguintes passageiros: para Victoria,
George. F. Pichei, Itodolphe Picard e
Natal io Rubens; para Bahia, Antônio
Pedro Leão c dr. Edgard Marques da
Motta; para o Recife, Aguinaldo Men*
des Vasconcellos, Luiz Granja Coimbra,
dr. Alcino Fonseca, Pedro Vasone e
sra. Helena Vasone; para Belém do Pa*
rá, deputado Dcoporo Machado Men*
donça, Joseph II. Normington e sra,
Clara A. Normington; para Port of
Spaiu. Trinidad, Frank M. Matbews;
para Port au Prince, Haiti, o guarda*
marinha allemão Paul Hein?: Gustav
Fcrdtuai.d Klosc; e para Miami, Henry'
T. Mulry c Ernesto Koralck.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO SEM

CALOMELANOS
£ Saltará da Cama Disposto

Para Tudo
O fígado deve derramar, diária-

mente» no estômago- um litro de bilis.
So a bilis não corre livremente, os
alimentos não são digeridos e apodre-
cem. Os gazes incham o estômago.
Sobrcvcm a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como envenenado.
Tudo ó amargo e a vida é um
martyrio.

Sãos, óleos mineraes, laxantes ou
purgantes, de nada valem. Umn
simples evacuação não tocará a cau-
sa. Nada ha como as famosas Pululas
CARTERS para o Figado, para uma
acção certa. Fazem correr livremente

i rfW. jUtIP Jt .jl)". .*W_ê,a<Wt«*flçjdÍB-. -.
:í.iP_í>tP .BTOW* Níd^feWÂiiffri. d ';
itíSÜUÃsuaVíCie, coatwdoi síOAiniatavi-

lhosaspára fãzèr ã bilis correr livre-
monte. Peça as Pululas CARTERS
para o Figado. Não acceito Imitações, •
Preço 31(000.

(xxx)
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Fallecimento»

Em sua rcáidcncia, á rua Mariz *
Barros 421, falleceu, hontem, aos 64
annos de . edade, o dr. Júlio Monteiro,
medico por concurso, desde 1905, do
Hospital de S. Sebastião. Bastante
conhecido nos meios clinicos, formara-
se em 1895 e deixa esposa e tres filhos
e duas filhas. Seu enterramento terá
logar,. hoje, ás 9 horas da manhã, saiu-
do da residência para o cemitério de
São João Baptlsta.

Oãl/e dafopumacusposíção

Natalicios

¦ Faz annos hoje, o nosso antigo com-

panheiro das officinas graphicas Alfrc-

do Cravo, que por cite motivo será

muito felicitado.

Faz annos amanhã o nosso com-

panheiro de redacção Gesncr Dc Wilton
Morgado. —®-
Viajantes

Destinando-se a Porto Alegre com
as escalas dc costume, deixou hoje estn

capital o avião "Tupan", do Syndicato
Condor Ltda., sob o conluiando do pi-
lato Studnitz.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa, 8 (Havas) — O navio

britannico "Malaya" .chocou-so
ao largo de Leixões, com o vapor
hollandez "Kertosono". Este ul-
timo. segundo as informações re-
cebldas, estava seriamente avaria-
do. Tinham sido enviados soccor-
ros com- urgência pnra o local âo
desastre.

Lisboa, S (Havas) — Por mo-
tivo dos festejos carnavalescos
realizou-se na avenida da Liber-
dado grande desfile de numerosas
carruagens e cavalleiros do grupo¦'Campinas de.Kiuatc.io". ,

Por toda a parte houve anima-
dos bailes á fantasia.

Lisboa. 8 (Havas) — As aguus
do Tejo subiram em consequen-
cia das chuvns, tendo inundado os
campos do Ribatejo. O nivel do
rio attingiu, cm certos pontos,
seis metros acima do normal.

Lisboa, 8 (Havas) — As parti-
das de football hontem disputadas
tiveram os seguintes resultados:
Acadêmica, de Coimbra. 3 liele-
penses 2;' Victoria, de Setúbal. 3
Carcavellnhos 1.

Lisboa, 7 (Havas) — Falleceu
. na povoaoiío de Riba, na edade de

S3 annos. o proprietário Albino
Pimenta.

Lisboa. 7 (U.P.) — O sr. OU-
veira Salazar estuda prcsenteinen-
te unia proposta dn Assemblea
Nacional no sentido cie ser cone.-
dida nina pensão á senhorita Ma
ria Machado Santo.., Irmã mais
joven de Machado Santos, o .'un
dador da Republica em Portugal

A proposta . favorável a .on-
cessão rie metade da pensão es-
tabeiecida quando Machado San-
tos ainda era vivo, para a referi-
da. irmã, montando approxlmada-
mente a mil e quinhentos escudo?
mensaes,

Essa proposta resulta da pre-
caria situação financeira em aue

Uxxl

Falleceu lionteni na Casa dc Saude
São José, no largo dos Leões, o sr.
Manoel Dias Garcia, conceituado c co-
nbecido negociante desta capital, sócio
da firma lrontcs, Garcia & Cia.

O extineto, figura dc destaque do
commercio carioca, deixa viuva a se-
iilmra D. Maria Luiza Correia Garcia
e filhos, os senhores Luiz e Antônio
Dias Garcia, alem de outros parentes,
untre os quaes a família Marques Cor*
rea e os condes Dias Garcia.

0 enterramento rcaliza-íc hoje no cc-
miterio dc São João Baptista, saindo o
feretro daquella casa dc saude, ás 5
horas da tarde.

Missas

Na egreja dc S. José será celebrada
ua quinta-feira próxima, dia 11, ás 9
horas da manhã, missa dc 2° anniver-
sarto do fallecimento do sr. José de
Oliveira Gomes.

Será rezada no' próximo dia 11,
missa dc 30" dia por alma da sra. Yo-
landa Muzzio Slaude, na matriz do Sa-
cranicnto, ás 10 1|2 horas.

Na egreja dc S. Francisco de
Paula reza-sc amanhã, ás 9 1|2, missa
de trigesimo dia por alma do dr. Ulricn
Fróes,

se encontra a irmã do fundador
da Republica.

Lisboa, 7 (U.P.) — O Tribunal
ile Lisboa absolveu hoje Aida Pri.
niavera, restltuimlo-lho a liborda-
do o resolveu que continue na prl-
,são sua irmã Amélia Primavera,
aceusada da quebra fraudulenta
de um banco.

Lisboa, 7 (U.P.) — Falleceu
hoje, intoxicado por gaz de Hlu-
minacão, o casal Maria do Car-
mo Feliz-Josd Ignacio.

Lourenço Marques, 7 (U.P.) —
Soube-se aqui que o navio-britnn-
nico "Baron Fohvorth" naufra-
gou nó dia 29 do janeiro nas pro-
xlmidades da Ilha de João Nova.

O vapor "Angola" attendeu aos
pedidos de soecorro do navio per-
dido, que, entretanto, dispensou
os auxílios offerecidos.

A tripulação do "Baron Poi-
worth" conseguiu Salvar-se, des-
embarcando na ilha de João Nova
o recebendo mais tarde, soecorros
do ".Madagascar".

Lisboa. 7 (U.P.) — O "Ama-
neror'', periódico de Saragoça.
informa qúe os habitantes da-
quella província hespanhola ten
clonam realizar a guerra civil
com uma peregrinação ao túmulo
da rainlia Santa Isabel, em Coim-
lira.

Lisboa. 7 (U.P.) — O rio Ave
voltou hontem a transbordar, nas
immediações da Villa Conde, len-
do suas águas inundado o cen-
tro daquella, povoação. Ao anoi-
tecer, o volume das águas jã. cs-
tava diminuindo".

Resumindo os ultimos movi-
mentos registrados nas linhas

de combate
Na Fronteira Franco-hespanho-

Ia, 8 (Por Harrlson Laroche) —
Correspondente da. United Pross
— Annuncia-se ter sido realiza-"da uma importante rectificação
do posições nas linhas rebeldes,
com os tres ataques simultâneos
contra a defesa governlsta, leva-
dos a effelto pelos nacionalistas.

Na marcha para Malaga" do
exercito rebeldo do sul, úma co-
lumna dc Alhama oecupou vi»
ctoriosamente a Aldeia de Col-
menar c, em seguida, prosegulu
para o sul, num avanço total
do sete kilometros. Uefere-co
que uma outra columna, partln-
do de Ampequera, capturou Vila
Ntteva do Ia Coneepcion, em-
quanto no sector de Marbella os
robldes affirmam ter conquls-
tado importantes posições ostra-
teglcns, dominando _*'uongirula,
na costa.

Na frento do Madrid, os na-
cionalistas tentaram atacai* Vil-
Ia Verde; mas a offenslva foi
dotida pelo fogo da artilharia
legalista obrigando os atacantes
a voltarem â sua posição ante-
rlor, com o campo jungado de
cadáveres. Noticia-se tambem
que se registraram intensos bom-
bardeios em Casa dei Campo o
Parque d'Ostes, emquanto se
cffectuou um pequeno ataque lo-
cal no sector do Pompllla.

Os prisioneiros, feitos Pelos le-
gallslas relatam suecessivos ata-
quês iocaes na fronte do Madrid,
Catigando os rebeldes e causan-
(ío-lhes perdas multo além das
st|malivas governistas.

Refcre-so tambem que, no se-
tor dc Camplldo, o rio transbor-
dotl alagando as trincheiras re-
beldes até a altura do joelho, o
que, juntamente com o estado
do lamaçal das estradas utiliza-
das para transportes do viveres,
torna a posição dos mesmos ln-
sustentável.

Na região de Aranjuez, ao que
consta, os rebeldes estão con-
centrando tropas frescas para um
bravo ataque destinado *a re-
cuperar as posições perdidas no
sector de Corte de ia Eelna.
Desertores do Guadalajara re-
latam a chegada ali de novos
contingentes allemães.

Nas Asturias, os milicianos le-
gallstas noticiam ter desfecha-
do vigoroso ataque próximo a
Olivares © haver feito uma in-
cursão nas immediações de Cam-
po de San Francisco onde ca-
pturaram considerável material
de guerra, antes da retirada do
inimigo.

A aviação rebeldo de Leon
tenta deter o ataquo dos lega-
listas. Na frent basca, a arti-
lhria governlsta continua a bom-
bardear as posições rebeldes cm
Barantio e Orduna, bem como
em Mondragon. A milícia bas-
ca conseguiu destruir o quartel
general dos rebeldes Installado
em Orlol, emquanto um avião
rebelde lançou numerosas bom-
bas sobre um trem de abasteci-
mento dos legalistas-

As autoridades rebeldes de
San Sebastian. explicando as ul-
tlmas offenslvas contra Madrid
e Malaga, noticiam que a invés-
tida rebelde, assignalada pela
captura de Ciempozulos, nas
proximidades de Madrid, foi re»

^i)ltaó\o,,).ijíi,r lojigos preparativos
•realizado*.; pelo general Varela,
o que ó verdadeiro objectivo de
tal aJvanço . não foi apenas re-
ctiffcãr .as posições, mas tam-
beiii interceptar a estrada do
Madiid ã Valencia, que é a II-
nha. principal da resistência le-
gá.ljsta.. Essa operação estfc en-
quadrada dentro da ultima ta-
ótica dos rebeldes, que consiste
om cortar, uma por uma, todas
as linhas legalistas de commu-
nicação, afim de reduzir a capital
pela fome, om vez de çaPtural-a
por ataque que Importaria numa
destruição, o que os chefes re-
beldes affirmam preferir evitar.

A operação contra Ciempozue-
los foi realizada por um esqua-
drão de cavallaria mourlsca,
apoiado pela infantaria dos mou-
ros e por destacamentos da Le-
gião Estrangeira, e amplamente
protegida pelos "tanks" e arti-
Iharia de campo. Ao iniciar o
ataqu, os nacionalistas captura-
raram a elevação do mesa, que
ora o seu primeiro objectivo, a
poucos kilometros de Pinto, do-
minando a aldeia de Maranosa.
A batalha em volta da localida-
de estratégica, a mais feroz de
toda a offensiva, durou toda a
manhã, tendo os legalistas rece-
bldo numerosos reforços de Ma-
drid, Inclusive "tanks", artilha-
ria de campanha e munições.

Ao mesmo tempo, dois esqua-
drões de cavallaria e dois regi-
mentos de infanteria capturaram
as aldeias de Gomez de Arriba
o Loma dei Frale, apôs o que a
artilharia rebelde rompeu fogo
lançando mais de 150 obuzes em
menos de uma hora. Entremen-
tes,, duas outras columnas do
Valdemoro capturaram Clempo-
zuelos, consolidando o avanço
total de dez kilometros.

A investida, entretanto, não
conseguiu o objectivo principal,
uma vez que a estrada de Ma-
drid a Valencia continuou livre,
embora tendo havido perdas de
ambos os lados, conforme se re-
fere,

,A importante aldeia de Monua
esta agora dominada pelos pos-
tos avançados dos rebeldes <iue
cercam as elevações. A estra-
da de Tagus, na linha em que
Morata está situada, é agora a
ühlca disponível do Madrid para
Guadalajara, o está sendo utlli-
zada em grande' escala para eva-
cuaqão da população civil.

Fontes rebeldes noticiam que
um ataque semelhante ao que foi
effectuado na ostradt de Valen-
çla está imminento na estrada
que liga a capital com Guadar-
rama.

Condecorado o defensor de
Teruel

Ávila, 7 (U. P.) — O major
commandante da guarnição de
Teruel, eujo nome não foi divul-
gado por razões de Estado, foi
hoje convidado a receber a Cruz
do mérito da ordem de São Fer-
nando, por motivo da resistência
heróica demonstrada por elle e
por seus soldados durante os ata-
quês insistentes e poderosos das
forças governistas no sector de
Teruel, verificados recentemente.

0 communicado da frente de
— Biscaia —

llilbáo. 7 (U. P.l — Foi lioje
dado a publicidade o seguinte
communicado da frente de Bis-
caia:"Nossa artilharia continuou
hontem o bombardeio das posi-
ções inimigas, conseguindo no se-
ctor de Baramblo Crozco inceri-
diar a parte superior do edifício
em quo funcciona o quartel-nege-
ral do inimigo."-

Luta corpo a corpo em Oviedo
Biilieto, 7 (U. P.) — Annuncia-

se que as tropas governistas que
cercam a cidado de Oviedo reali-
zaram esta madrugada uma noção
efflcaz contra as forças avança-
das inimigas que hostilizaram as
posições de Olivares e intercepta-
ram a estrada do rodagem local,
prejudicando grandemente as
communicações dos rebeldes. O
combate durou duas. horas, lu-
tando-se mesmo corpo a corpo
e fazendo-se uso de granadas do
mão. As forças legalistas chega-
ram ás linhas insurrectas até as
proximidades do "chalet" perten-
cente Milquiades Alvarez e situa-
do cm Villa dei Rey, próximo ao
campo de São Francisco da cida-
dc do Olivares.

As tropas rebeldes deixaram
om campo grande copia de ma
terial bellico.

Durante o combate, as duas ar-
filhadas estivarem em duello,
sondo desso modo os nacionalis-
tas impedidos de frustrar as ma-
/louras das tropas do governo.

A caravana de esudantes por*
tuguezes em visita

_ u—«m

Sevilha, 7 (U. P.) — Chegou
hontem a esta cidade a caravana
do estudantes portuguezes que
vem prestar homenagem ao exer-
cito nacionalista e âs milícias
que lutam contra o governo hes-
panhol.

A caravana em questão ê for-
mada de estudantes de todos os
liceus e academias de Portugal,
e 6 chefiada por Botelho Muniz.

A população de Sevilha recebeu
emocionada os caravaneiros.

Em honra -aos estudantes luzl-
tanos foram organizados diversos
festejos e cerimonias.

Os governistas avançam sobre
Portúna

Madrid, 7 (U, P.) — O repre-
sentanto da agencia "Febus" em
Anduja informa que durante a
noite de hontem para hoje as tro-
pas governistas avançaram ai-
guns kilometros em direcção à
Portuna, forçando os insurrectos
a evacuar as cidades de Mera de
Calatrava e Santiago de Cala-
trava.

A pressão dos legalistas sobre
Portuna e Lodera continua, ve-
rlficando-se combates intensos em
algumas partes.

O representante da agencia
"Febus" affirma que a luta na
região do Burgos é tambem fa-
voravel á causa do governo.

Os cruzadores "Cervera",
"Canárias" e "Boleares"

bombardearam a costa
hespanhola

Álmeria, 8 (Do enviado especial
da Agencia Havas) — Os cruza-
dores facciosos "Cervera", "Ca-
narias" e "Ballares" bombardea-
ram hontem o campo de aviação
de Motril, occaslonando victimas
civis, Ainda ao meio dia de hon-
tem os mesmos cruzadores bom-
bardearam na estrada do litoral o
povlado de Torre do Molina, fa-
zendo irinumeras vlctlmao, prin-
cipalmente creanças. O enviado
especial da Agenda Havas visitou
os feridos. A's duas horas da
tarde, ainda de hontem, a avia-
ção rebelde bombardeou a povoa-
ção de Adra, destruindo a rua
principal o occaslonando ferimen-
toS graves em cerca de 20 ou 30
pessoas. Ali o enviado da Agen-
cia Havas presenciou o bombar-
deio. A população das localidades
costeiras está fugindo para ou-
tros locaea menos expostos, en-
contrando-se pelas estradas de
rodagem centenas de famílias. —
Francisco Ocona.

0 comitê de não-intervenção
reunir-se-á quinta-feira

Londres, 8 (Havas) — O comi-
té de nâo intervenção na Hespa-
nha reune-se, provavelmente, na
quarta ou quinta-feira, Não esta
fixada a data definitiva.

Detido o avanço dos na-
cionalistas

Madrid, 8 (Havas) — o conse-
lho de defesa communlca que foi
detida, na frente de Madrid, a
progressão realizd pelos rebeldes
cm certos pontos do sul da capi-
tal, nas ultimas 24 horas nâo
houve nenhuma alteração nas
posições republicanas.

Morreu o commandante dos
regulares de Alhucemas

Bayonna, 1 (Havas) — Com-
municam de San Sebastian que
um despacho de Pamplona confir-
ma a morte do commandante da
columna de regulares de Alhuce-
mas, don Lucas Lorduy e Mas-
sot, victima de ferimentos que
recebeu no sector da Cidade Uni-
versitarla, em Madrid,

Os insurrectos pretendem re-
encetar a guerra em Aragon

Perpignan, 8 (U. P.) — O go-
verno da Generalitat catalã divul-
gou hojo um aviso informando
que, após alguns mezes de rela-
tiva tranqüilidade, os rebeldes es-
tão prestts a desfechar um ata-
que em grande escala no "front"
de Aragon.

O Ministério da Propaganda
deu a publico o seguinte commu-
nicado:"O tranquillo "front" de Ara-
gon, ao que parece, está prestes
a retomar a physlonomia de cam-
po de batalha. O alto-commando
rebelde que dirige as operações
acredita ser opportuno o momen-
to para desfechar novo ataque
contra Aragon e Catalunha. O
inimigo está concentrando forças
em Saragoça o accumulando ho-
mens, "tanks" e aviões. Todas es-
tas medidas induzem á crença
do um eventual ataque ao"front" de Aragon, combinado
com uma tentativa de desembar-
que de tropas na Catalunha."

Outras fontes de informação,
na fronteira, corroboram o lnfor-
mo relativo a um ataque em
grande escala, cujo objectivo se-
ria o de cortar as communlca-
ções entre a França e a Catalu-
nha, interrompendo assim uma
das linhas vitacs do governo.

Segundo informes aqui recebi-
dos, cerca tle cinco mil soldados
rebeldes se encontram presente-
mente concentrados cm Saragoça
e promptos a entrar em acção,
o que se verificará cm futuro
próximo.

Foram feitas nesta cidade riso-
rosas buscas destinadas a desco-
brlr o paradeiro de treze metra-

lhadoras e outros materiaes bolli-
cos desviados dà Escola de Ca-
vallaria de Saumur. Segundo
consta, aquellas armas foram en?
viadas para a Hespanha via Per-
pignàn. As buscas, porém,' não
deram o menor resultado. Tanto
os círculos esquerdistas como os
direitistas, desta cidade, insistem
na affirmatlva do que são intei-
ramente alheios ao desvio no ma-
terial.

Um grupo de homens de Rou-
sillon, que se alistaram no exerci-
to rebelde hespanhol, vieram hoje
aos seus lares, cm goso de férias.
Todos elles onvergavam os uni-
formes do guerra, Intorpeliados
pelos representantes da imprensa,
disseram quo sâo bem pagos, b_m
alimentados, fé que oa francezes
são considerados pelos rebeldes
como soldados de valor, por moll-
vo da sua coragem c vivacidade.
Os referidos licenciados expies-
saram a confiança do que o go-
neral Franco será o vencedor ao
cabo desta guerru tão cruenta, o
que a mesma já teria terminado
ha muitu tempo so não fosso o
grande auxilio extnnio quo lem
sido dado aos elementos govornls-tas.

Julga-se que a resposta do
Reich seja favorável

Londres, S (Havas) — Os cir-
culos autorizados acreditam que a
resposta da Allemanha do comitê
do não-intervenção na Hespanha,
entregue esta manhã, a lord Ply-
mouth é, no conjunto, favorável
ás suggestões feitas.

A Itália tambem responderá
favoravelmente

Londres, S (Havas) — Segundo
impressão colhida nos circulos
autorizados, a resposta da Itália
ao edinité de nâo-lntervetição, será
entregue amanhã. O embaixador
Italiano recebeu instrucci.es quo
lho pertnittem preparar o texto tio
documento. Ao que uo acredita,
a resposta da Itália, será, como a
da Allemanha, em conjunto favo*
ravel aos projectos do comitê.

Adiada a reunião do sub-comité
Londres, 8 (Havas) — A reunião

do sub-comité do não-intervenção
marcada para amanhã, íoi adiad_.

Emquanto cuidam de não-inter-
venção desembarcam tropas
Glbraltar, 7 (Havas) — Annun-

cia a Agencia Reuter que um sub-
dito brltannlco chegado esta ma-
nhã, de Cadiz declara haver pre-
senciado o desembarque, naquello
porto, hontom, de 10.000 Italianos,
e sexta-feira, de outros seis mil
homens da mesma nacionalidade,

0 consulo britannico conferen-
cia com o governador basco
Bayonna, 7 (Havas) — De Bil-

bão annunclam que o cônsul da
Inglaterra naquella cidade visitou
o governador basco, sr, Aguirre,
com quem manteve uma cordial
entrevista.

Os nacionalistas a dois kilo-
metros de Malaga

Gi.roitai*, 7 (Havas) — Pegun-
do noticias aqui chegadas, proce-
dentes de Algeciras, os insurrectos
sa encontravam jâ a 2 kilometros
do Malaga.

Deu á costa franceza o sétimo
corpo amarrado

La Roche Sur Yonnc, 7 (Havas)— Deu á costa, hoje pela manhã,
nesta praia, o sétimo cadáver en-
centrado ultimamente r.a praia
vendéana, que so presumo ser,
cumo os anteriores, de ospanhoes
lançados ao mar. O cadáver hoje
encontrado acha-se em adeantado
estado de putrefacção e tinha tam-
bem as pernas e as mãos atadas
com cordas enroladas no corpo.

O cadáver encontrado cm 4 des-
te, na praia de Crols do Vie tra-
zia uma calça de gabardinc 6 uma
camisa com a marca de Cadiz. No
bolso da camisa foi encontrada
uma nota de 500 pesetas o 3 de
cem. O cadáver não foi ainda ln-
humado, aguardando a autópsia
que será feita a 9 deste, quo revê-
lará se os corpos foram lançados
vivos ao mar.

A rainha Maria Christina vae
ter uma estatua

So» Seíia-fian, 7 (Havas) —
Apôs ás homenagens do hontem.
prestada por San Sebastian á
memória da rainha mão Maria
Christina, foi aberta uma aubacrl-
pçâo para se erguer uma estatua
á mãe de Affonso XIII. O monu-
mento que deverá substituir o que
foi destruído por occasião da pro-
clamação da Republica, será ergui-
do no mesmo local do antiso, isto
é, na praça Almerdi, cm frente
ao Casino de San Sebastian.

Os governistas supportam vio-
lentos ataques ás suas posições

.Madri-!, 8 (Por Henry T. Gor-
reli, correspondente da United
Press) — Os rebeldes mantive-
ram, durante o dia de hoje, forte
pressão sobre os legalistas que
defendem a estrada de Valencia,
pela qual é feito o trafego de
Vallecas, e atacaram tambem Ar-
ganda, mas não ganharam terre-
no devido ao forto fogo de barra-
gem de artilheria e. âs chuvas
torrenciaes que não deixaram
com que as unidades motorizadas
operassem efficazmente.

Os rebeldes encontraram resis-
tencia fortíssima por parte dos
governistas, o se a mesma for
mantida atê que suas tropas pos-
sam estar novamente bem orga-
nizadns, os legalistas terão uma
opportunldade de realizar uma
centra-carga.

Entrementes, as columnas vo-
lantes estão empenhadas actlva-
mente no território ao sul de Ma-
drid e ao este da estrada de
Cuhnchon, o qual, presentemente,
é uma torra de ninguém.

A despeito de dois ataques des-
encadeados, domingo, pelos re-
beldes, estes não se encontram
mais próximos da estrada do que
estavam por occasião do primeiro
grande ataque sabbado, pela ma-
nhã.

As linhas insurrectas ao sul do
Villa Verde foram grandemente
damnificãdas pela forte tcslsten-
cia dos batalhões de niatralhado-
ras e Je lança-borabas, de modo
que não sc espera que haja mais
actividade naquelle sector até que
o commando rebelde para lâ en-
vie reforços.

No sector de Madrid, ambas as
artilhei-las estão pin franca acti-
vidade, e os círculos militares da
capita.' declararam que 03 ata»

, Ma.
quês rebeldes no sector sul de
Madrid, estão • sendo, realizados
com o apoio de grande'numero de
allemães. Os mesmos circulos bú
Montaram que todas as investi
das rebeldes sobre Árganda assu-
miram a natureza do ataques cm
massa, idênticos aos quaes os ai
lemães são famosos.

Aa tactlcas empregadas pelos
rebeldes nas operações cm Clon
Pozuelos, e San Martin de Ia Vu>
ga, são descrlptas como muito se-
melhantes ás usadas pelo inimigo,
ha um mez atrás, em Pozuelo,
Majada e Honda, onde dizem que
centenas do allemães foram mor-
tos e feridos.

As ultimas -Informações notl
ciam que o ataque de domingo
foi o mais violento, tomando par-
lo 1I0 mesmo esquadrões do tan
quês e cavallaria moura.

Acredita-so que, se a chuva
continuar, a maré pôde virar para
03 legalistas, entretanto, o alio
commando esift dando toda ana.
attenção e esforçando-Ee por to
dos os modos afim de crear uma
defesa inexpugnável.

0 novo embaixador hespanhol
em Londres

Londres, 8 (Havas) — A em-
baixada da Hespanha declara que
são destituídas de fundamento as
noticias segundo as quaes o se»
nhor Indalecio Prieto, ministra
do Art; iieria nomeado embaixador
em Londres em substituição do
sr. Azcarato.
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Mercado estran-
geiros

Cotações da Bolsa de
Nova York

(Foriiopliln-. n<*|ji United Prcin)
(8 DIS l-KVMREIRO DB 1937)

r.c.-m-iilo
Hojo Anterior

Allleil Clioiiiical . . .234 237
Amerlcnn Cnn .... 100,50 100,2.
Amerlcnn Foreign Power 1-1,1.0 11
Aliierlunu Metals ... 04 «2,87
Aiiii-rii.ni Ilii.lntor . 28,87 29
Amerlcnn Smelting nud

Refluiu*,* 113,25 04
American Tel. and Tcl. 182 182,25
Amerlcnn Tobacco "B" 00,37 08,50
Amerlcnn Woolcn . . 1. 13,12
Annrundit Copper . . 55,87 G4.S7
Andes Copper .... —
Armour Delnware Pref. 100,25 —
Armour Illinois Prior 12 11,37
Armònr Illlnoln 1'rlor 03 01,25
Atlnntle Kofiiiiiis ... 34 *i 34
Bctlileliem Steel . . 84,75 83,37
Ciiniiilliin rncl.lc. . 17 16,75
Olinso Treshtng Mucliiuc 175 172.75
Cerro de rosco. . . 60,75 60,50
Chile Copper .... 40,75 —
Clirysler Motors . . 128,75 127,75
Columbla diz Electric. 17,02 17,62
CotiHo.idnted Gaz of New

York 45,50 45,62
Continental Can . . 60,75 00,50
Oiilinii American Sugar. 11,62 11,50
Com Products .... 08 68,50
Dupont de Ncumors . 174,75 173,50
Enstman Kodack ... 174 174
Electric Power and Llght 22,50 22,25
General Electric . . 02,02 02,25
General Foods .... 44 44
General Motors . . 00,87 68
Glllcfe Safety Rnzor. 10,25 - 10,37
Goodyear Ruliber . . 38,50 85,62
Hiiilson Motors .... 22,37 22.87
fnternat. Buslnca Mu-
chinês 177,50 —

International Ilnrvestcr. 105,87 104,75
Internntlonnl Nickel . 65 65
luternntlonal Tel. and
Telcg 13,25 12,50

Kcnnecott Copper . . 60,75 50,75
Kroger Groeery .... 22,75 22,87
Lambcrt Corp 23,25 22,37
Leliman Corp 128,37 120
T.oew Ins. ..... 77,50. 77,87
I.one Btar Clment . 00,50 67,75
MOntBomery Ward . . 50,25 58,25
Nntlonnl Gasb Reglster '30,12 30,12
Nntlonnl I.cnd Co. . .. 35,75 85
Now York Central . 43,87 44
Nortli Ãmcrlcna Corpo*

rntlon '. 30,50 80,25
Otls Elevntor .... 42,25 42,25
Pacific Gaz Electric. 34 34
Paramount Plcturcs . 20,75 27
Patino Mines .... 15,50 14,25
PeiniH.vlvftnlii Rnllroad 43,1.5 43
Public Service of New
Jersey 51 51,25

Radio Corporation. . 12,12 11,50
Standard Ilrauds ... 10 15,87
Standard üll of Colifor-
nin 48>75 47,75

Standard üll of lndlnnn 40,87 40,50
Stnndnrd OU of New

Jersey 71,87 71,37
Soccony Vncclln . . 10,37 10,12
Swlft International . 31,75 31,87
Texns Corporntlon. . 58 88
Texas GulC Sulphurc. 41 41
Union Carbide .... 105,75 106
Union Pacific .... 133 131
United Alrcrnft . . 32,25 30,25
United Frult 82,75 83,23
United Gas Improve-
ment  15,25 15,50

U. S. Lenther. . . 8,25 7,87
U. S. Smcl. and Refl-
nlng 80 80

U. S. Steel 101,87 08,75
Warner Brothers . . 10,75 15,12
Wnrren Brothers ... 7,62
WcBtiiighoiiso Electric 158,25 158,02'Voolivorth 50,02 00
li, K. T. P. P. . . 28,12 27
Switt and Co 27,87 27,12

CURB: . .
American Gaz Electric. 43 43,12
AtlnB Corporation . . 17,75 17,75
Brazilian Tractlon . 24,25 24,12
Electric Bond nnd Shnre 24,87 24,50
Niagnrn Hudson and Po-
wcr 15,75 16

Pnn Amerlcnn Airways. 71 70
United Gus 12,87 12,87

BANKS:
Bnnkers Trtist .... 79 78
Clmse National Bank of
Boston 58,00 57

First Nntlonnl Bank of
New York . . . 58,50 57,87

National City Bnnk of
New York 53 52

Royal Bank of Canadá. 223,50 —
BRAZBONDS:

Estrada de Ferro Central
do Brasil 7 %, 1025 43 43 

*i
Empr. Brasileiro 0 % -*.
1026-57 45 44 "_

Empr. Brasileiro «li .
1027-57 43 44

Rio Grando do Sul 6 %,
1(188 — . 20 "í

Munlclp. de Silo Paulo
1952 ......... —

Munlclp. do Rio do Ja-
neiro, 0 '., 1058. 30 28 717

UUNDS:
Empr. Reino da Itália,

7 no'_
Brasil Fod. 8 7». 1041 50 *_
Rio Grande do Sul 8 ',i
1046 • .'.—

Títulos do Estado de São
Paulo, 1058 ... —

Titulos do Estado de São .
Paulo 7 Ií, 1040 . 95 Ts

Titulos do Estado de Sao
Paulo 8 %, 1030 . — - —

Títulos do Estndo dp Sno
Pnillo, 0 Ti %, 1057. 34

Boiiiih dt? Minas Gernes,
0 l_ %, 1050 ... —

Bônus do Minai Geraes,
0 i_ 9V. 1050 . . —

O dollar em Paris
Paris, S (U. P.) — A' abertu-

ra, hoje, do mereado Internado-
nal de cambio, o dollar era cota-
do a vinte e um francos e qua-
renta e oito centlmos, e a libra
esterlina a cento o cinco trancos
e dez centlmos.

O ouro em Londres
Londres, 8 (U. P.) — O ouro

era hoje cotado, â abertura do
mercado Internacional de cambio,
a cento o quarenta o dois 3hil-
lings e um dinheiro a onça, ten-
do sido realizadas transacções no
valor total de duzentas e noven-
ta o cinco mil libras esterlinas.

A cotação do dollar
Londres 8 (U. P.) — A' aber-

tura. hoje, dp mercado Internado»

0 FALLECIMENTO DE
ELIHU R00T

(Continuação da 1.' pag.)
Haya, da qual veiu a ser um dos pri-
niciroa membros permanentes.

Km 1921 foi conimissarlo plenlpoten-
ciario dos Estados Unidos na Conferen-
cia Internacional de limltaejíb de arma-
mentos que sc reuniu ent Washington a
12 de novembro desse auno.

Sua actuação quer á testa da Secre-
taria dc Kstado, quer nas iniiunicras c
importantes connuissões que desempe-
nltuii cm sua vida dc estadista, junto a
conferências, reuniões c nas ncyociaçõcs
internacionaes, valeram-lhe numerosas
bunrarias e os mais valiosos galardões.
Assim, foi feito doutor, sob vários ti*
tulos, de Leyden, Buenos Aires, Oxford,
Yalc, Princcton, McGill, Paris, c dc
outros vastos centros culturaes do
mundo.

Autor de numerosos artigos, publica-
dos. em jornaes c revistas culturaes e
internacionaes. Hliliu Koot deixa ainda
as seguintes obras:"A parte do cidadão no governo",
(1907); "Experiências dc governo c os
pontos essência» da Cuiislituicâo", —
(1913); " Discursos sobre asMitnptos íu»
lernacionaes", (1916); "A Politica Mi-
Htar c Colonial dos Estados Unidos",
(1916); "Discursos sobre o governo e
a Ciiiaclania", (1910); "A America I.a-
tina c os Estados Unidos", (1917); "A
Rússia e os Estados Unidos", 1917;"Vários Discursos", (1917); "Homens

i: 1'uliti.os", (19J-I).

. ELIHU ROOT NO RIO ÜE
JANEIRO

Depois dc sua brliliatitc gestão inter-
nacional acima assignalada, c após haver
actuado com suecesso, habilidade e alao
descortiuio politico em Cuba e nas Phi*
Hppinas, Elihu Koot chefiou a delegação
norte-americana á Conferência Pau-
Americana que se reuniu no Kio dc ja-
neiro ein julho dc 1906.

Foi na manhã ile 2/ dc julho de 1906
que o cruzador "Charlcstown", a cujo
bordo viajava com sua familia Ot emi-
nente embaixador norte-americano,
t ia ti í poz a bana, comboiado pelo nosso
velho "Barroso", indo ancorar çtitrc o
"Buenos Aires", argentino, e o "Bre-
meu" allemão, que sc achavam no porto.
Depois dus primeiros cumprimentos tro*
cados a bordo, o galeão "JD. João VI"
atracou ao cruzador visitante, levando.
o(i senhores Joaquim Nabuco, Chermont,
Domicio da Gama> e Gomes Ferreira,
membros da commissão de recepção ao
eminente hospede. Logo depois, a bordo
da lancha "Fernando Lobo", chegava o
general Glycerio, seguido de uma com-
missão dc acadêmicos, tendo nm destes,
o sr. Figueira dc Mello, pronunciado
uma allocucáo de saudações ao visitante.

E foí ao ruido das salvas das foria-
Iczas, navios dc guerra nacionaes c cs-
transeiros, que o "D. João VI" rumou
para o Cáes Pharoux, trazendo o sr.
lililm Root, sua senhora, sua filha,
membros da commissão dc recepção c
officiaes ás ordens. As onze horas da-
va-se o desembarque, .quando o inolvida-
vel Barão do Kio Branco já sc achava
no cáes, rodeado dc quasi todo o Mi-'
nisterio e pessoas gradas. As honras
militares foram prestadas pelo 22° dc
infantaria do exercito col" Regimento
dc Cavallaria. Num pavilhão previa*
mente preparado, o sr. Elihu Root foi
apresentado ás autoridades, e ás com-
missões de acadêmicos que haviam che*
gado dc Minas, São Paulo c da Bahia.

Josc Mariano Filho, então acadêmico
de Direito, leu um significativo discurso
em francez, a que o sr. Koot respondeu
em inglez, sob calorosos applausos da
multidão. Formou-se depois o prestito, t
em que tiveram participação de desta-'
que as numerosas rcprcscnatçÕcs acade»
micas do Brasil, e que rumou para a
Avenida, toda engalanada como cm seus
grandes dias, entre flores- e vivas ac*
clamações do povo carioca, cm demanda
do palacete Silva, na rua Marque, dc
Abrantes, onde sc hospedou o emérito
visitante.

Durante a sua estada nesta capital,
tão auspiciosamente iniciada com essa
acolhida triumphal, o sr. Elihu Koot
recebeu as mais significativas homena-
gens de nosso mundo official e da popu-
lação, tendo-lhe cabido uma actuação de
destaque na Conferência Pan-America
na .que então se reunia no Palácio São
Luiz, desde então denominado Palácio
Monroe.

O prestito organizado na chegada do
sr. Root foi interrompido, cni plena
Avenida Central, por um grande inecn-
dio que se declarou na rua Theophilo
Ottoni, c. que forçou a interrupção para
a passagem' do Corpo de Bombeiros. O
nosso hospede, erguendo-sc em seu' car-
ro de Estado, acompanhou com grande
intere.se o desfile galopante dos carros
da benemérita corporação carioca.

A 3 de agosto, o "Charlcstown" dei*
xava a bahia da Guanabara, depois de
uma recepção a bordo, com a presença
do presidente Rodrigues Alves, todo o
Ministério c alta sociedade carioca. A'a
oito da noite o cruzador americano dei-
xava o porto, comboiado pelo "Barroso"
e pelo "Buenos Aires", tendo este es-
coitado a nave americana ate Buenos
Aires, que Elihu Koot tambem visitou,
depois de rápida estada cm Monlevidco,
e com uma ulterior passagem cm Vai-
paraíso.

Antes, porem, quiz ainda o nosso vi-
sitante passar algumas horas em São
Paulo, onde foi recebido com honras ex-
cepcionaes, c onde permaneceu ate o dia
7 do mesmo mez dc agosto de 1906,
quando enviou de Santos nm expressi-
vo'telegramma de agradecimentos e dc
despedidas ao barão do Kio Branco.

O nome da nova prince-
zinha britannica

Londres, 8 (UTB) ¦— A infanta
filha do duque e da duqueza de
Kent foi hoje registrada sob o
nome de Alexandra Helena Eli-
zabeth' Olga Cliristabcl, devendo
reálizar-se amanhã o baptlsado,
na capella privada do palácio de
Buckingham, offlciando no acto o
apceblspo de Cantuarla, e deven-
do. estar presentes o rei Jorge VI,
a rainha Elizabeth e a rainha
Mary.

0 embaixador dos Estados Uni-
dos na Argentina partiu

para Washington
Biíeiios Aires, 7 (Havas) —

Partiu de avião, ãs 10,30, com
destino ao Chile, o embaixador
dos Estados Unidos nesta capital
sr„ Alexander W. Weddel, que
permanecera na capital chilena
em "Valparaiso durante alguns
dias, embarcando, depois para a
America do Norte.

Pelo mesmo avião seguiu o
conselheiro da missão econômica
hollandeza, sr. Van B.elen, quo
se dirige ao Chile a£im de se des-
empenhar de diversas incumben-
cias relacionadas com a próxima
visita ft America do Sul daquella
missão.

nal de cambio, o dollar era cota-
do a 4,89.50.

O mercado de titulos de
Nova York

Nova York, 8 (U. P.) — As
tran£acq5es da bolsa de valores
fecharam lioje com alta.

As acqões dc companhias de
aço tiveram as maiores altas des-
de 1931. Os demais titulos soffre-
iam altas, mas irregularmente.

O mercado de algodão fechou
irregular em suas cotações.

O mercado do cereaes fechou
firme. O milho soffreu alta.

Foram vendidos durante o dia
de hoje ..990.000 títulos.

A' libra fechou a 4.89.37.
.Durante o dia a colação do ai-

godão variou de cinco pontos
abaixo a onze pontos mais alto,
dc sua cotação anterior.

O preço do algodão para entre-
sas próximas soffreu baixa, devi-
do a liquidação externa. Entre-
tanto, a cotação para entregas a
longo prazo permaneci, firme, de-
vido ás informações de falta de
humidade no Oeste.

A cotação do assucar variou de
um a cinco pontos mais baixo do
que a cotação anterior, devido a
imidas tardias,. \

A MENSAGEM DQ PAPA
SUA SANTIDADE FOI PERFEITAMENTE OUVIDO

PELO MUNDO CATHOLICO
A allocução de Pio XI foi

ouvida com perfeição
Cidade do Vaticano, 8 (Por

Ralph Forte, correspondonte da
United Press) — Os circulos da
Egreja acham-se possuídos de
grande satisfação, conforme .so
observou em toda a tarde e nas
primeiras horas da noite do hon-
tem, em virtude do exito da men-
sagem pontifícia dirigida ao Con-
gresso Eucharistico Internacional
do Manila. Os prelados contes-
sam-so abertamente surpresos
com a força da voz do Santo Pa-
dro, quo sobrepujou as cxpéctatl-
vas geraes.

Uma fonte fidedisna revelou ft
United Press que a mensagem foi
lida com a maior facilidade, pois
qm*. quando chegou a hora mar-
cada, o pontifico interrompeu a
leitura dc sua correspondência
particular, volveu à cabeça, para o
niicropliono o comoçou a falar.

Logo quo terminou a leitura da
mensagem, o Papa retomou a sua
correspondência, sem o mais li-
gclro signal de cansaço. Asslgnu-
ia-se quo na véspera de Natal a
allocução era multo mulor, e além
disso o Sanlo Padrn se achava
com fortes dores nas pernas e o
coração enfraquecido. Havia alem
disso, motivo dc maior emoção
porque, na véspera do Natal, a
guerra civil na Hespanha parecia
extremamente cruel.

Na manhã de hontem, no salão
em quo costuma ficar em sua ca-
deira de rodas, Sua Santidade deu
audiência, separadamente, a mon-
senhor Celso Constantlni, secre-
tario dn. Congregação da Propa-
gação da Fé, ao governador Se-
raflni, ao conde Dalla Torre, re-
dactor do "Osservatore Romano",
ao engenheiro Momo, presldento
da Junta Technica i_. Consultora,
o ao padre Soccorsl, com quem.
combinou a irradiação da mensa-
gem.

Um solenne officio de acção de
graças foi celebrado na Basílica
do S. João, hontem, íl tarde, pelo
décimo quinto anniversario da
eleição e coroação do Pio XI, as-
slstiudo ft cerimonia os prelados
do Vaticano, os membros da Côr-
te Papal, seminaristas e diploma-
tas. O cardeal Marchettl Selvag-
glní, arcebispo da Basílica, deu a
benção eucharlstlca. Antes do"To Deum" foram recitadas pre-
ces pela saude de Sua Santidade.

Appello papalino em favor da
paz mundial

Cidade do Vaticano, 8 (Por
ítalph Forte, correspondente da
United Press) — Na allocução
quo pronunciou do seu quarto de
enfermo, o Papa Pio XI fez um
appello ft humanidade para se
unir mais estreitamente a Jesus
Christo, afim do se restaurai- a
paz do mundo, O Soberano Pon-
tifice falou do salão, em quei se
encontrava assentado em sua oa-
deira de rodas, com a mesma faci-
lidade com que falou em varias
outras oceaslOes ' antes' da 'sua
actual 'enfermidade.' ' ' ":

O correspondente dà -"United
Press sé achava na estação de
radio do Vaticano, em companhia
de oito estudantes ethiopes que
derramaram lagrimas ao ouvir a
voz do Santo Padre.

O Papa foi apresentado em Ia-
tlm, italiano e inglez pelo padre
Soccorsl, que declarou: "O Santo
Padre vae oecupar o microphone,
dirigindo-se ao Congresso Eucha-
rlstico Internacional de Manila".

Contrastando com a mensagem
da véspera do Natal, o Pontífice
não manifestou nenhum cansaço
na voz nem pediu agua. Só ao
dar a benção final 6 que a voz lhe
fraquejou um pouco. A's 2,14 o
padre jesuíta John Kileen Buffa-.
lony leu em inglez a tradução da
allocução que durou exaotamen-
te quatro minutos, emquanto o
Santo Padre falou por seis minu-
tos.

O microphone estava Installado
ao lado direito da cadeira de ro-
das do Papa, que tinha as pernas
completamente estendidas. Por
causa da vista enfraquecida, uma
lâmpada foi collocada por trás da
cabeça do Santo Padre. Estavam
perto os secretários Venini, Gon-
falonierl e Soccorsl, bem como o
assistente Andréa Marches! e o
di*. Milani. Antes que o padre
Kileen terminasse a irradiação,
já de Manila communicavam que
a recepção era perfeita.

O padre • Soccorsl declarou ft
United Press que o Papa não se
fatlgou nem mesmo ligeiramente,
equo retomou, depois da irradia-
ção, a leitura da correspondência
que havia interrompido.
O Papa recebeu varias pessoas

gradas
Cidade ão Vaticano, 7 (Havas)O Papa, cujo, estado de saude ê

satisfatório, recebeu hoje, em au-
dlencia, no Vaticano, monsenhor
Constantlni, secretario da Con-
gregação de Propaganda, o mar-
quez de Seraphin, governador da
cidade do Vaticano, b conde Dalla
Torre, director de "Osservatore
Romano" o o engenheiro Momo,
presidente do órgão consultivo te-
clinico de radio do Vaticano.

Pio XI não está fatigado
Cidade do Vaticano, 8 (Havas)O estado de saude do Papa não

soffreu alteração. O Summo Pon-
tifice não apresenta fadiga em
conseqüência da allocução de hon-
tem.

A mensagem do Papa trans-
mittida pelo radio

Cidade ão Vaticano, 7 (Havas).E' a seguinte a. mensagem que
o Papa dirigiu ao mundo pelo ra-
dio, por occasião do encerramen-
to do Congresso de Manllha:. "Vc-
nerados irmãos, filhos bem ama-
dos: comquanto tenhamos, já. poi*
occasião do 30" Congresso Eucha-
rlstico Internacional, aberto a
nossa alma na carta dirigida ao
nosso legado "a latere" queremos,
não obstante, trazer-vos algumas
palavras paternaes, falando-vos,
por assim dizer, de viva voz. An-
tes de tudo, vos felicitamos effu-
slvamente e de todo o coração, porterdes preparado, no anniversario
de Jesus Christo, rei do Universo,
oceulto sob as velas eucharisti-
cas, um magnifico triumpho que
partiu do fundo dos corações ar-
dentes' de caridade, para com o
Divino Redemptor, o que não podeser considerado por nés como uma
manifestação de caridade passa-geira, mas antes como uma pro-mossa do cada um collocai' todo
zelo, de conformidade com a sua
vida, na pratica de todas as vir-
tudes christâs. Entre os ricos fru-tos que auguramos e pedimos àDeus vus conceder, apraz-me sh-Mentar um que 6 particularmente
liroprlo. E' que, ft custa da devo-
çao mais ardente da participaçãomais assídua e mais larga d.o San-tissimo Sacramento do Altar, vos,sos esforços e obras para as san-tas missSes cresçam dia a dia.
E' de lá que a luz se faz nas at.
mas, o fervor nos corações fieis p.
a fecundldade sobrenatural nos
lavores e emprehendlmento.. Co-
jno t grande actualmente o nu.

moro de homens quo ostâo cegos:
Impulsionados pelos erros ou n..
las paixões movem guerra uns
contra os outros, distanulatido...,
assim, do Jesus Christ.o, nu? g"^
cnmliiho da Verdade e, separados
d'EIlc, correm lamentavelmente
para o fim. V6_, venerados ir-
mãos, filhos bem amados, \ os np.
proximaes mais estreitamente
il'Elle, promovendo a reparação
que lho é devida. Agi para que o;
vossos irmãos que estfio cm pito «
todos aquelles que se encontram
nas trevas (S. Lucas 1.79) vol.
tem, quanto antes, para Elle qua6 a luz da verdade quo todos os
homens precisam reconhecei*
amar e servir. Venerados Irmãos,'
filhos bem amados: Os \ot.03 qiíífazemos, não somente por iiiterine
dio do-nosso legado, mas lambem
em virtude desla caridade pat...
nal quo níio conhece distancia e
atravessa Iodou os espaços é ro-
garmos ao Sagrado Coração d.
Jesus para quo a benção do Deu;
todo poderoso, Pae c Filho, cai.
todos os dias sobro vús."
Cantado Tc-Deum pela 15,'

coroação dc Pio Sl
Jloiiio, 7 (Havas) — Foi cé!(.

brado na celebre Basilioa. de Suo
João Latrão o 15° anniversario di
coroação de Pio Xt. Foi cantado
solenno "Te Deum" pelo cardeal,
vigário Marohetti Selvagginl. da
ante-camara. pontificai, nm pre.
sença do numerosos prelados das
associações catliolicas dos colle.
glos de Roma.

PARA nI()"aTRAPELÃR
0.MENOR

A ambulância tombem, ferindo*
se os que nella se achavam
Uma ambulância do Hospital

Miguel Couto, a de n. 3, saiu hon-
tem, k noite, a attender a, umchamado.' Ao 'passar pela rua de
Copacabana, esquina da rua Bar-
collos, um pequono so precipitou
ã frente do vehiculo. O chauffeur
para evitar atropelal-o, deu uni
golpe do direcção e de tal modo
quo a ambulância derrapando,
tombou. Em conseqüência do ac-didente, receberam ferimentos o
motorista Orestes Rodrigues Sll-
va, morador á rua Mario Botelho.
88, casa .,quo fr.icturou o hraço
esquerdo e recebeu varias esco-
rincões; o enfermeiro Adalbrelo
Ramos, residente á rua liaria
Lopes, 33-A, com escoriações ge*neralizadas; Gervasio Theodoro
da Silva, auxiliar do turma, do-
mloiliado á rua Guimarães Na.
tal. -15, com escoriações o contu-
soes generalizadas o o academi-
co Vlctorio Lannri o qual, apôs
ao accidente, tomou rumo igno-
rado.

Uma outra ambulância foi cha.
mada a soecorrer as victimas,
cujo estado, aliás, não Inspira,
cuidados.

Todos, apfis aos curativos, r».
tiraram-se.

O pequeno, cuja imprudência
deu causa ao desastre, tambem
nSo foi mais visto.

Atropelado, o menor falleceu
na Assistência .

O menor estanlslau. de 8 an*
nos, filho de Estanlslau Bastos,
residente à rna Barão de Jles-
quita n. S33, foi colhido por um
auto, hontem, em frento á resi*
dencia, soffrendo fractura do
craneo e outros ferimentos gra*ves. Levado á Assistência, Esta*
nislau Velo a fallecer ao ser ope*rado. O corpo do infeliz meninofoi removido para o necrotério.

ULTIMA HORA
Manoel Dias

Garcia
Tf Maria Luisa Cor-

Rp rêa Garcia e fi*
^JLf lhos, Luiz Corrêa

Dias Garcia e familia,
Antônio Dias Garcia So*
brinho e familia, Joa-
quim Dias Garcia e
familia, Heitor Marques
Corrêa e familia e Con-
des Dias Garcia e fami-
lia, desolados pelo ines-
perado fallecimento do
seu bonissimo e querido
esposo, pae, sogro, avô,
irmão, cunhado, tio, so-
brinho e primo, commu-
nicam que o seu enterra-
mento será hoje, ás 17
horas da Casa de Saude
de S. José (Largo dos
Leões) para o cemitério
de S. João Baptista.

(31330)

Manoel Dias
Garcia

t. 

Fontes Garcia &
Cia. cumprem o
dever de partici-

par aos seus amigos o
fallecimento do seu esti*
mado sócio e amigo MA*
NOEL DIAS GARCIA
saindo o feretro hoje, ás
17 horas da Casa de Sau-
de de S. José (Largo dos
Leões) para o cemitério
de S. João Baptista, e
muito agradecem áquel-
les que o acompanharem
á sua ultima morada-

*„_331>

Dr. UIric© Fróes
(30' DIA)

tDeborab 

Vieira V'rJ-?
Dr. Joaquim Vieira It .«i
leiiliora e filha. I.uperol*
fróes iic Andrade (•*'*-
¦ente), agradecem as de*

nionstraçfies de pesar recaíW*"
pelo fallecimento do seu ine.";
queclvel esposo, pae, avô e ""
mao. ULF.ICO PHO'ES e cJm*?í'
nicam que a mi-sa dc •""' ü'i'
será rezada r.o altar-mfir «"
egreja do S. Francisco dô f*u,jamanha, quarta-feira, 'ü3- }J'„f.S 113 horas. iP -i0-ü

Ks
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0 DIA POLICIAL
.0 governador fluminen-

$t esteve hontem no
Rio Negro

Chamado pelo, presidente da
Republica, esteve, hontem, no pa-
luclo Rio Negro, em Petropolis,
o governador do Estado do Rio
d» Janeiro, almirante Protogenes
Guimarães.

S. ex deixou a capital fluml-
nsnsô na barca das 12 horas •
regressou do palácio Rio Negro
i tempo de viajar n**- barca de
'30 horas da tarde.

+®+

f&aquezà-neryosa

DROGARIAS
(Pelo Correio: Rs. tOfOOO)

Célia 1.073 — Rio de Janeiro.
(31923)

VICTIMAS DOS AUTOS
À Ap.p.otene.a prestou soecorros ái ae*

»iilnt<» Tlotlrana dou autos:
Bello Basto» Riau, da 2 annoa, mo-

r.i'or a travessa Mag.iHi*ta Castro, 14,
atraiwlado na rua São José, esquina de
>"ínida. Soffreu contusões • escoria,
criei;

Dllermamlo Aguiar, de 14 annos,
monitor ' rua Bardo de Itunsrii», 102,
«j^ltaiilo por auto na rua Hnddock Lobo
CMiiina da rua Estacio de Si. Sufíreu
crntuifiea e «icoriaçCea;

JosS de Sousa, da IO annoa, empre-
p-rjo no commercio, morador á rua Se*
p.-.dof Sabnco, aem numero, atropelado
m rua Visconde de Itauna. Soffreu con-
tinões e eicorlacSea;

Armando Ferreira, de SI annoe, am-
liri*t»do no commercl, residente t ave-
Dlda 28 de Setembro, 228, colhido por
auto na praça d» Bandeira. Soffreu con-
tusões o escoriações:

Sebastião, de 8 annos, 
"filho 

de 01-
ecro de Sousa, morador no Albergue da
B-a Vontade, atropelado na rua do Ll-
vumento. Becebeu contusüea • eeaorli-
tíéa generalizada»;

Jorg Alrea da Bocha, de 15 innoa,
dcnlclllado i rua Jullo do Carmo, 178,
atropelado ua rua do Mattoso, esquina de
Eiddeck Lobo. Becebeu contusoea e ea-
ccrlatíes.

Aa victimas, após aoa curatlToa. re-
tlrsram-se. [...,... ¦„ -4®» ¦ ¦— ' ¦

PARA OS BAILES
E BATALHAS

So poderá gozar o carnaval
quem não tiver dores nos pês
ou comichão, —• de acldo
urlco, írielras, etc; por isso
iodos curam os pês cora
OÍBliOl.

Uma pincelada da logo
íllvlo. (xxx)
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ABALROADO POR OUTRO"PINGENTE"

0 menino caiu do bonde e teve

Atropelada, a menor falleceu
no H. P. S.

A menor Alice, de 15 anos, (Ilha dc
y.Esim Cohen, morador á rua Regente
FclJ', 70, foi pensada , na Assistência
1'iircEentando fractura da bacia e contu-
eOea generalizadas, Alice fora atropela-
As per auto na avenida Passos, próximo' ma de Süo Pedro, tendo o chauffeur
losrado evadir-te. A lnfclií menina, ln-
(-.•nada no E. P. S., Telu ali a fallecer
•,'aflo o cadáver ren.vo.do para o ne-
critério.

?©?
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Caiu do trem e falleceu no
H. P. *S.

6 guarda-freios da Central, Passldonio
Maria SanfAnna, de 41 .annos, casado,
morador á rua Jesus Oastor n. 9, foi vi-
ctlrai de queda de trem na estacio de
Areia Branca, soffrendo esmagamento de
ambas aa pernas. O infeliz veiu a falle*
wir no Prompto Soccorro, ao eer operado,
O cadáver foi rtmovldo liara o necrote-
rio.

. *®* r—

TOSSE BRONCHITES

mmm
(URAEFORTALECÍ
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Duas victimas dos autos
hospitalizadas

O menor Hello, de 15 annos, filho de
Luis Gonzaga Oliveira, morador á rua
Sio Francisco Xavier n. 971, casa 1,
fnl colhido por auto cm frente A realden-
cia, soffrendo fractura do craneo. O ln-
¦Mis pequeno, após aoa curativos, na As*
ti.tencia, foi recolhido no H. P. S.

— Outra Tlctima dos auto» hospltall-
niis foi o raenro Murlllo Ferreira, dc
13 annos, morador á rua Bario. de Sáo
Felli, 27, atropelado próximo ao dmol-
cillo. Soffreu contusão abdominal e ea-
torias*». O chauffeur lo;rou fugir.

~*®*-

MOLÉSTIAS DO FIGADO?

ík0r

a perna esquerda esi
Esta Carnaval tom «ido bastante fértil

em desastre».
A' noite, no largo da Abolição, oa-

quina da avenida Suburbana, un menor
Jacintho, de 13 anos, filho dt José Hen-
rlqut Simões, residente á rua Ferreira
Leite u. 111, quando viajava num bonde
do lado da or'-nllnha, esbarrou. noutros"plngantea" dum bonde que crujavn •
foi atirado ao tolo.

Tio grande tua infelicidade que tua
perna esquerda tol colhida por um dos
vehiculos a esmagada.

Tendo aldo medicado pela Assistência
do Mejer, Jacintho foi depois removido
para o rfospltsl de Prompto Soccorro,
ondo ficou em tratamento,

0 domingo de Carnaval
no Prompto Socorro de

Nictheroy

Tres vistimas hospita-
lizadas

O pessoal do Serviço de Prom»
Pto Soccorro de Nictheroy, no do»
mingo, primeiro dia de Carnaval,
attendeu a um total de 67 soo-
corros, sendo 44 em domicilio e
23 no posto central, aue são os
seguintes:

Antônio José de Oltvelra, resi»
dente â rua Visconde de Moraes
n. 249, victima de uma queda de
bonde na rua Presidente Padre!»
ra n. 249, apresentando contusões
na região occlplto-frontal, com
hematoma da região parietal es-
querda;

O menino. João, de 8 annos
do edade, filho de Lindolpho
Freire de Almeida, morador & rua
São Miguel n, 295, em São Gon-
galo, atropelado por bicycleta no
logar denominado Rocha, apre-
sentando fractura exposta da per»
na esquerda. João foi internado
no Hospital São João Baptista.

Annlta Pacheco, residente &
travessa Carlos Gomes n. 76. ca-
sa VI, atropelada por um auto»
movei na.- rua Visconde do Um»
guay, apresentando forte contu-
são no pé direito; .

José Gonçalves, morador a
rua Dr. March s|n, atropelado por
um auto no Barreto, apresentar,-
do ferida contusa ao nível da
região branchlal posterior.

Zenlta Alves da Silva, real»
dente & rua Barão do Amazonas
n. 403, casa IV, victima de unia
queda de bonde na rua Mareohí.l
Deodoro, apresentando ferida con-
tusa na região temporal esquerda.

A menina Gilda, filha de
João Garcia, de 5 annos de edade
residente 6. rua Bario de Maua
n. 338, casa I, na ponta d'Areia,
attlngida por um fragmento de
vidro de lança-perfume, apresen»
tando ferida contusa na região
mentpnlana (queixo);

r— Romano Gomes Coutinho,
píntbr, residente 6. rua Martins
Torres: ri. 186, victima de asgres-
-são a socos, na rua Dr. Mario
Vianna, apresentando ferida con-
tusa na região malar direita;

Raul Cândido, residente 6.
travessa Lima n. 47, na Engenho-
ca, mordido por um cão, no largi.
do Barreto, apresentando foVidn
contusa na perna esquerda;

-— Dtonysla Santos, residente
no morro do Holophot» n. 81,
atropelada por um auto, na rua
da Conceição, apresentando fra-
otura dos ossos do tarso direito;

Nelson Guimarães, residente
a rua Conego Goulart n. 33, vi-
ctima de queda, no rink, apre-
sentando ferida contusa na região
fronto-occipltal;

O menino Ubertlno, filho de
Joaquina Pinto Amorim, residen-
te á rua Dr. Paulo César n. 330,
victima de queda de bonde na
mesma rua, apresentando fractu-
ra da clavicula esquerda e e»co»
rlaçOes generalizadas;

Alcides Silveira, morador ft
rua Carlos Maxlmlano n. 25, vi»
ótima de queda de bonde 4 rua
São Lourenço, apresentando es»
corlaçSes generalizadas;

Clarlta Silveira, residente â
rua José Clemente n. 46, attln-
gida por um estilhaço de vidro de
lança-perfume, apresentando feri»
da incisa na região thenar da
mão direita;

o menino Alberto, filho de
Elysio Revellis, de 8 annos de
edade, residente â, rua Benjamin
Constant n. 29, victima de queda

le automóvel na mesma rua,
presentando escoriações no coto-

vcllo esquerdo e em ambas ss
pernas;

Alayde Marcos Soares, resi-
dente em Pendotiba, victima de
queda, apresentando escorlaçSes
nos cotovellos;

Cacilda de Oliveira, residen-
te ã rua São Januário n. 118, vi-
clima de queda de bonde, apre-
sentando contusão na região es-
capular direita;

Abelardo Silva, morador no
morro da Penha r. 77, victima de
queda, apresentando ferida con-
tusa na região parietal esquerda;

Laurlndo Pires, morador em
São Gonçalo, no logar denomina-
do Barracão, atropelado por um
auto na rua Benjamin Constant,
apresentando fractura sub-cuta-
nea completa da tíbia direita, fra-
ctura da 8' costella direita e es-
coriações do punho esquerdo.
Laurlndo foi internado no Hospi-
tal de São João Baptista;

Francisco Rodrigues Coelho,
morador em São Gonçalo, atrope-
lado por um auto no logar deno-
minado Sete Pontes, apresentan-
do fractura sub-cutanea completa,
da tíbia esquerda e escoriações
generalizadas. Francisco foi ln-
ternado no Hospital de São João
Baptista;

Newton Pinheiro, morador
na rua Octavlo Carneiro n. 33,
atropelado por um auto na praça
Martim Affonso, apresentando
contusSes e escoriaçSes generall-
zadas;

—» Maria José da Conceição, re»
sidente no Campo do Ipiranga,
atropelada por um auto na Ala-
meda São Boaventura, soffreu
hematoma na região occipito-
frontal e escoriaçSes general!»
zadas.

OS PASSAGEIROS DISCUTIAM
NO BONDE

Um delles ferido a bala, na

POR CAUSA DEUMESBARRO

Armou-se um conflicto, no qual
houve um morto e tres feridos

Bm Cascadura oceorreu hon-
tem, á. tarde, um violento confll-
eto, talvez motivado pela exalta»
qSo carnavalesca, e cujas conse-
queneias foram bastante lamen-
tavels.

O soldado Altino Gonçalves
Pinto, da Policia Militar, e mo-
rador á Avoniila Suburbana nu-
mero 3.088, achava-se na ru»
Silva Gomes, quando passava um
bloco carnavalesco.

No aperto do momento, em dado
Instante, o ollclnl recebeu um
tranco de qualquer transeunte e
com isso fot atirado «obre um
dos componentes do bloco,

Altino ia vlrar.se para pedir
desculpas, quando recebeu um
violento soco na boca, talvez
vibrado por quem fora alcançado
pelo esbarro,

O soldado reagiu á aggressão
ontfio se viu envolvido por to-

dos os carnavalescos que o ag»
gredlram, chegando a derrubal-o
• a plsal-o a pés.

Conseguindo levantar-se, Alti
no, em desespero, para se livrar
dos aggressores, sacou da sua
pistola e deu vários tiros,

O confllcto goncrallzou-se.
Um dos alvejados pelo policial

caiu logo morto, com uma bala
na cabeça, Era elle Flemont Xa
vier de Oliveira, graphlco, mora»
dor 4 rua Ferreira Leite 74, no
Engenho de Dentro.

Ainda foram attingidos pelos
disparos,' Oswaldo dos Santos,
soldado de cavallaria da Policia
Militar e, ferido na cOxa direita,
pelo que foi para o hospital de
sua corporação; e Durval Xavier
de Oliveira, irmão de Flemont, e
com elle residente, também ba-
loado na coxa direita, sendo que
esse sô foi medicado mais tarde,
A noite, depois que esteve na de»
legada do 24° dlstrlcto.

O próprio Altino foi medicado
pela Assistência do Meyer, pois
apresentava ferimento Inciso no
abdômen e expellia sangue pela
bocea.

Durval, vendo seu Irmío cair
morto, lutou com Altino, conse-
guindo tomar-lhe a pistola, que
tem o n, 20.033.

O guarda civil n. 212 prendeu
Altino e Durval, ainda quando
ambos lutavam.

Foram ambos levados para a
delegacia do 34° districto, onde
o commissarlo Maia abriu tnque
rito.

O cadáver de Flemont foi rt
movido para o necrotério do Ins
tltuto Medico Legal.
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des Sampaio, A rua Visconde do
Rio Çranco n. 301: 1 presunto e
1 prato de carne de vacca.

No Restaurante Severa, de Ro-
drigues ft Magalhães, a rua Vis-
conde do Rio Branco n. 206; 2
frangos assados e 1 prato de car»
ne de porco.

-KS+
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OO QUALQUER CORRIMBNTO
NO HOMBM B NA MULHER.
CURA RADICAI. B RAPIPA COM

INJECÇÕES H7P0DBRMI0AS

DR. JOROB A. FRANCO
CHEFJ" DO DABORATORJO D0
INSTITUTO OSWALDO CRUZ —
67, ASSEMBLÍA, 1.* ANDAR, DE

* A*S S. TEL. 22»SUt
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BRIGOU COMO AMANTE E
INCENDIOU AS VESTES

A infeliz falleceu no H. P. S.
Heloísa Maria de Lourdes, pre»

ta, d« 80 annos, domiciliada a
rua Jullo do Carmo, 378, teve
uma deslntellifencia com seu
amante. Joaquim M°rato, e, des
esperada, resolveu rhatar.se. Para
isso, trancou-so no quarto, He-
ioisa jogou álcool «obre as ves-
tes,' pondo-lhes fofo. Horrível-
mente queimada, a Infeliz foi
pensada na Assistência, vinde,
ali, a fallecer. O corpo foi man-
dado aa necrotério.

—* 4fi*—¦——

Infanticio em Rio Bonito
Attendendo i requisiçle feita

pelo delegado de policia de Rio
Bonito, no Interior fluminense, o
director do Instituto Medico L«-
gal do Betado Ao Rio, dr. Faria
Júnior, designou o dr. Luis S. de
Queirós, para preceder, na referi»
da localidade, o exame cadáver!-
co numa • creanclnha, victima de
um Infanticldio.

Nto ha detalhes sobre a triste
occorrencla.

O medico legtsta, dr. Luis San
derson de Queirós sogue hoje,
pelo primeiro expresso da Leo
poldina.

Uma -ríetima dos autos
hospitalizada

Na praça 11 de Junho, foi co
Ihlda por i|.uto a viuva Bsatrls
Augusto da Silva, de 40 aunos,
moradora 4 rua dos Araujos, 113,
soffrendo contusfios e escorlaçSes.
A Assistência prestou-lhe soecor»
ros,' faiendo-a Internar no H.
P. S. .

-4®*-
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Mais uma façanha de
Saquarema

Foi submettido hontem, a exa»
me de corpo de delicto, no Instl»
tuto Medico Legal, o lavrador
Antônio Macarlo Guedes, domlci»
liado no logar denominado Ata-
laya, que, no domingo 4 tarde,
foi victima de uma estúpida e
covarde aggressão por parte de
dois desordeiros — Manoel Sa»
quarema e seu "omp&rsa, conhe-
cldo pelo vulgo de "Caboclo".

O lavrador Macarlo, que apre»
sentava varias contusSes, foi ag-
gredido a socos e taponas, no
terreiro e mesmo no interlo dt,
sua casa, onde se efuglou da sa»
nha dos seus aggossores gratui»
tos.

A mulher de Macarlo, Albertlna
da Silva, apresentava também
uma grande echiroose em torno
do olho esquerdo.

Ao lhe ser perguntado se ella
também Í8ra vlcilma de Saqua-
rema e "Caboclo", ella respondeu
melo "4 guache";— Não senhor, isso foi cá com
o meu marido.

Foi instaurado inquérito na
Delegacia da capital.

Saquarenia, "Caboclo" e outros,
conforme temos divulgado varias
vezes, têm praticado innumeras
façanhas desta natureza, certos
da impunidade que lhes é garan-
tida por pessoas de influencia...*®+

PENHORES DE CAUTELAS
DA CAIXA ECONÔMICA B DE

MACHINAS SINGER
Rua Luis de CamSes n. 42,

(30170)
Jr(_>ti

0 MENOR FOI COLHIDO
POR AUTO

RESVI.TADO CF.RTO. INFALLI»
VEL D GARANTIDO

(69934)
-*®¥-

Deligencia de dia, hoje,
na Policia Fluminense
Ds accordo com a escala de

s-jrviço organizada para o perio-
do de Carnaval, estará de plantão
hoje na. Policia Central do Estado
do Rio. o delegado da capital flu-
minense, dr. Antônio Perclm
Gestal, que será auxiliado pelo
commissarlo Paschoal Paladino.

orelha
O Investigador de policia, José

Duarte Ribeiro, de 33 annos, mo»
rador 4 rua Saphyra, 6. teve, ante
hontem, uma detintelllgencia em
um bonde, linha Penha, em que
viajava, com certo passageiro. A
meio da historia, quando a dia»
ciissão la longe, outros passagei-
ros tomaram.se do dores pelo que
discutia com o policial. De re-
pente ouve-se um tiro, partido
nSo se sabe de onde. A bala at-
Ungiu a orelha esquerda do po-
lícial. O bonde pára. Chamam a
Assistência. Ribeiro é levado ao
posto. .

O aggressor havia, em melo 4
confiicSo. desapparecido. Do caso
tomou-conhecimento a policia Jo
cal.

Com varias fracturas, foi in*
ternado no H. P. S.

A* tarde, na rua Padre Tele.
maço, em Cascadura, foi colhido
por um auto, o menor JoSo, filho
de Aposto Canga, de 11 annos de
edade, morador á rua Jota, s|n.,
tendo soffrido fractura do am-
bos os braços o da coxa direita,
além de contusões e escoriaçSes
generalizadas.

Medicado pela Assistência do
Meyer, o pobre menor foi remo-
vido para o Hospital de Prompto
Soccorro.

ZELANDO'PELA SAU-
DE DO POVO

Mesmo no Carnaval as
autoridades sanitárias de
Nictheroy trabalharam
Em obediência ao programma

do director de Hyglone Municipal
de Nictheroy, dr. Adalberto Gui-
inarães, prosegue sem desfalleci-
mentos a campanha de repressão
aos envenenadores do povo. O
Inspector sanitário, dr. Francisco
Tavares Júnior, acompanhado do
guarda Astolpho Mendonça, ap-
prehcndeu e inutilizou por falti
completa de hyglene, o seguinte:

No rink: 16 latas eom refres-
cos, 37 copos, 2 cestos com 250
scndwlches, 1 caixote de frutas,
1 bandeija com 20 pasteis e 2
porta-copos.

Na rua Noronha Torrezáo: Z
latas com 60 picolés.

Na rua Marechal Deodoro, 111:
25 kllos de gelo, de Sylvestre
Gonçalves.

Na praça Martim Affonso:
t taboleiro, de Olympio Gomes,
com 40 pasteis.

Na rua Visconde de Uruguay:
1 taboleiro, com 166 pés de mo-
li*que, de João Jaoyntho, e no ta-
bolelro da bahlana Maria Corrêa,
20 bolinhos de tapioca.

Na rua José Clemente: 1 ban-
deja com 50 pasteis e 1 lata com
refresco.

No Restaurante Moderno, de
Jusé Martins de Castro, 4 rua
Visconde do Rio Branco n. 257:
100 bolos dé bacalháo, 3pernis
d« vitella e 3 pratos com carnes
diversas.

No Café Palmeira, de Fernan*

ENFERMA, TOMOU IODO

A joven foi internada no H.
P. S. em estado grave

Ainda bem moça, pois conta
apenas 30 annos Jacy Vieira é
uma joven dominada por forte
neurasthenla.

Na manhi de hontem, sob uma
das crises, Jaoy, em sua residen-
ola, 4 rua Matheus Silva 91, em
Inhaúma, inperiu uma regular
porção de lodo.

A Assistência do Meysr medi-
cou-a » devido seu estado ser
grave, foi removida para o Hos-
pitai de prompto Soccorro, onde
ficou, em tratamento.¦ A policia do 2í<* dlstrlcto tomou
conhecimento do facto, tendo Ido
ao local o commissarlo Mello
Moraes.

__*®4 _

Dôr de cabeça...
A dôr de cabeça pro-
vêm, na maioria dos
casos, de prisão de ven»
tre de mi dlgestio.
Nio elimine apenas o
mal, elimine a causa
também com o saboroso

"SAL Oi FRUCTA"ENoE
^^jy^ft^*i__2^ft^

Brfllã*-!
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Agisdevtl... S.eve...
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IAM SAINDO'(fiO ROUBO

Mas o policial prendeu-os quan-
do menos esperavam

O soldado Llclo Augusto Ro-
drigues, n. 72, aa -4" companhia
do 3° batalhão da Policia Mili
tar, estando de serviço na ponte
de Cascadura, notou que do pre»
dio n. S118 da avenida Subur-
bana, onde ha um estabeleclmen-
to commerclal, uma Joalherla,
sala furtivamente um Indivíduo,
carregando um embrulho.

Desconfiado, prondeu-o. Ia
transportar o homem para o 21"
districto, quando, da mesma casa,
saiu outro, também com uma
trouxa.

Foram, então, ambos levados
para a delegacüla d» Madureira,
onde deram os nomes de Walde-
mar Costa, que dls residir s*. rui
Teixeira de Azevedo, 52 e Juve»
nal do Amarante, morador â la
deira do Livramento 56,

Ambos foram autuados' e sao
bastante conhecidos da policia.—-Ks* -—

Fulminado por um choque
electrico

Manoel Jacintho Vieira, de 26
annos, casado, morador á rua
Riachuclo 92, trabalhava como
servente da Cia. Antarctlca. An
te-hontem, quando Vieira lidava
com uma das machinas daquelle
estabelecimento, íoi vlctimado
por um choque electrico, tendo
morte instantânea. As autorlda
des do 6» districto fizeram remo'
vor o corpo para o necrotério.?$?
No "Manacá" houve sarilno

Na madrugada de hontem, quan-
do mais animadas eram as dan»
ias, para celebrar o advento do
Carnaval, houve um sarilno gros»
so na Sociedade dansante Mimoso
Manacá, em Nictheroy.

Serenados os ânimos, verificou-
se que estava ferido a sabre, o
folião Manoel Silverlo do Nasci-
mento, que foi medicado no Ser»
viço de Prompto Soccorro..

Manoel soffreu feridas contusas
nas regiões fronto-occipital e
frontal.

A policia nlo conseguiu, dada
a confusão reinante, apurar queni
fora ó affgrêssor>

OFFICIAES QUE SE APRESEN*
TARAMAOD.P.E.

Apresçntaram-ss ao Departa»
mento do Pessoal, os segulntes
officiaes:

Por motivo de transito:
Tenente coronel Estevão de

Sousa Lima, do Q. S, de C„ por
ter sido exonerado de director da
Instrucção da Policia Militar do
Districto Tedersl e entrar em
transito para a 3> R. M.;

Capitães — Rubens Noronha
Miranda, do 1- Btl. Pont, por ter
sido transferido do Q. S. para o
Q. O., classificado nesse batalhão
e entrado em transito: Heitor Lo-
pes Caminha, do 14- R. C. I,_ por
ter sido classificado nesse regi-
mento e obtido permissão para
seguir destino a 17 do corrente;

Primeiros tenentes — Victor
Hugo de Alencar Cabral, do 33°
B. C, por ter sido transferido
para esse corpo e seguir destino;
dr. José de Araujo Moura, me»
dico, da 8» B. I, A. C. (Óbidos),
por ter de seguir destino com
permissão de gosar o transito
em Maranguape, ""stado do Cea-
rá; dr. Renato Silveira Cataldi,
medico, do 1* R. O. I„ por ter de
se recolher a esse regimento,
com permissão para gosar o
transito em São Paulo; dr. Anto-
nlo do Castro Fleury. medico, do
2" E. Av„ por ter sido transferi-
do, desligado e entrado em tran-
sito até 2 de março próximo; Da-
nial Christovão, de administra-
«jiló, do 6" B. C„ por effeito de
transferencia e entrar em tran»
sito que terminará a 3 de março
próximo;Segundos tenentes — EJrothldes
Manoel prates, do li"* B. C„ con-
vocado. por ter de seguir destl»
po a 4 do corrente; Dorival Oon»
çalves de Araujo, convocado, do
7* R. I., por ter sido classificado
nesse regimento e entrado em
transito;

Aspirante a oftlclal Wilson Oil-
velra de SanfAnna, do 1° Btl. F.
V„ por \er obtido permissão para
gosar o transito em Sergipe e
embarcar;

com permissão nesta capital:
Tenente ooronul Francisco José

Dutra, do 6* B. C, por ter obtido
autorização para aguardar nes-
ta capital a publicação de sua
reforma;

Capitães — Milton Guimarães
de Souza, do C. M. R. J.. por ter
obtido permissão para gosar fé-
rias em São Lourenço; Antônio
Carmello, do 5' B. C, por ter
vindo em goso de ferias que ter-
minam a 2 de março vindouro;

Primeiro tenento Oswaldo De-
altry, d o4» R.C. D„ por ter vin»
do em goso de ferias que termi-
riam a 24 do corrente;

por outros motivos:
Coropels — Suetonio ile SI-

queira Camucé, do 5° B. C„ por
conclusão das porias em cujo
goso se achava; Alberto Duarte
de Mendonça, do 18» B. C, por
terminação de licença prêmio
Oswaldo Gomes da Costa, de en-
genharla, por tor regressado de
Matto Grosso, onde ^fOra a servi-
go, continuando á disposição do
commando da 9" R. M., como en
carreigado de um I. P. M. e ter
sido classificado no Q. 5.;

Tenente coronel João Moreira
de Castro e Silva, do 1- R. I„ por
ter «ido sorteado Juiz de um con
selho de justiça;

Major dr. Augusto Haddock
Lobo, medico, da D. S. B„ por
entrar em geso de ferias e se-
guir para o Rio Grande, com per.
missão do ministro;

Capitães — João Corrêa dos
Santos, da E. T. E., por ter ob
tido permissão para gosar ferias
em São Lourenço; Alipio Benedl
eto Cerqueira! de Castilho, vete
rlnario, do S. S. M. da 3' R. M.,
por ter sido exonerado do qua-
dro de ensino da E. V. E. e ter
sido olassiftcado no S. S. M. da
9» R. M.;; Eduardo de Pontes, ve-
terinario, por ter sido classificado
na D. S. V. E., á qual se re»
colhe;

Primeiros tenentes — Dalmo
Bentes Monteiro, de eng., por ter
sido designado auxiliar de Ins-
truetor do curso de engenharia
da E. M.; Carlos Paes Leme Can-
guçu', de engenharia, por ter sido
tido permissão para gosar ferias
em Campinas (S. Paulo) e em-

Segundos tenentes — Eduardo
Pinto Vahla, de adm., por ter
sido transferido para o S. F. da
1* R. M.; Lúcio Muniz Barreto,
pharmaceutlco, do L. C. P. M.,
por ter regressado de S. Paulo,
onde esteve em goso de ferias e
Luiz Gonzaga de Miranda, con-
vocado, do 1° R. C. D., por ter
sido exonerado de delegado da 6'
zona da 3* C. R. o passado & dls-
poslç&o da 1' C. R.

Por motivo de transito:
Major Oswaldo de Araujo Mot-

ta, do 6" R, A. M„ por ter sido
classificado nesse regimento e
entrar em transito;

Capitão Heitor Borges Fortes,
do B. Mx. A., por ter sido des-
ligado da E. M. e seguir destino;

Primeiros tenentes — Eloy
Massey Oliveira de Menezes, do
12" It. C. I., por ler sido trans»
ferido para este regimento; Jo-
nas de Carvalho, do 5° It. Av., e
Milton Fernandes de Mello, do 9"
R. I„ po rterem de seguir des-
tino;

Com permissão nesta capital;
Capitães — Euriale de Jesus

Zerbine, do 4» R. I„ por ter vin-
do com permissão para passar
dias de suas férias, em cujo goso
se acha, nesta capital; José da
Costa Nogueira, de Q. S. de E...
por haver entrado no goso de
90 dias de licença premia para
tratamento de saude, a contar dc
26 de janeiro findo; Constantino
Magno de Castilho Lisboa, do III
o' R. I„ por ter vindo em goso
de ferias que terminam a 4 de
março vindouro;

Primeiro tenente Joaquim José
fle Souza Júnior, do Q. G. da 3*
Bda. I., por ter vindo om goso do
20 dias de ferias, qua terminam
a 24 do corrente-,

por outros motivos:
Coronel João Marcelllno Fer-

reira e Silva, do 2" R. I„ por ter
sido transferido para o 7° R. I,
e chegado de São Faulo;

Tenente coronel Eudoro Barcel-
los de Moraes, do Q. S. de E.
por ter de seguir para Curltyba
afim de assumir a chefia do S,
E. da 6- R. M.;

Majores ¦—- Américo Braga, do
4» R. C. D., por ter vindo a esta
capital, regressando no mesmo
dia; dr, Francisco Rodrigues de
Oliveira, medloo, por ter de se-
guir para a 8« R. M,; Tito Coelho
Lamego, do Btl. Escola, por ter
sido designado polo ministro da
Guerra, membro da commlssão
organizadora do regulamento dls-
ciplinar para o Exercito;

Capitães — Job de Figueiredo
de cavallaria, por ter vindo da
Lafayette por effeito de sua
transferenola para a D. R. e ob-
tido um período de ferias com
permissão para gosal-as em Süo

PROGRAMMA DAS ESTA-
ÇÕES DE ONDAS CURTAS DA

GENERAL ELECTRIC CO.

(Estagies de ondas curtas da Ge-
neral Bleotrlo Co. — Hchene-
otady — N. Y. — U. S. A.

(19,56ms. — lB,330Kc.)

Programma para terça-feira, 9
do corrente:

A's 11. BB — Novidades pelo
rs4lo. Ao melo dia — Mrs. Wlgg-<
of the Cabbage Patch. A's 13.15

A outra esposa de John. A's
12.30 — Just Plain Bill. A's 12.45

As creanças de hoje. A'si hu-
ra. da tarde — Dayld Harum. A'
1.15 — Backstage 

"VVife. A* 1,30
O chefe mysterioso. A's 1.4D
IVlfer Saver. A's 2 — Glrl

Alone. A's 2.15 — A historia de
Mary Marlln. A's 2.30 — Pro»
gramma Farm. A's 3 — Monolo-
go, Sylvla Clark. A's 3.15 — Hol-
lywood Hlgh Hatters. A's 2.30 —
A esposa dé Dan Hardtng. A'«
3.45 —- Jerry Marlowe e Irmft
Lyon — Duetto de plano. A's 4

Dr. Maddy's Band Ltssons.
A's 4,30 -» Concerto miniatura,
A's 4.4B — Columna aer.*it. A'b

vlows. A's 11.30 — Programma
variado com Fred Astalra. A' mela
noite e trinta — Jlmmy Fldler'a
Hollywood Gosslp. A* meia noite
e 4B — Roy CampbeH's Royalist,
A' 1 hora da madrugada —¦ Reci-
tal de plano. A'1.05 - Sports,
por Ciem Mo Carthy. A' 1.15 —
Top Hatters. A' 1.30 — Orches-
tra Russ Morgan. A's 2 — Shan
dor, violinista. A's 2.08 — Des
pedida.

BOA PELLE SO' COM 0

CREME MEDICINAL DE HAMAMELIS

Preparação de De Faria & Comp. S. José, 74.
(458")

A família Pepper Young. A's
6.15 — Ma Perkins. A's 5.30 —
Vio and Sade. A's 6,45 - Des-
pedida.

Programma para quarta-feira,
10 do corrente:

A's 11.65 — Novidades pelo
radio. Ao meio dia — Mrs. Wlggs
of the Cabbage Çatch. A's 12.15

A outra esposa de John. AV.
12.30 — Just Plítln Bil). .Vs 13.4E

As creanças de hoje. A'3 1 ho-
ra da tarde — David Harum. A'
1.15 — Backstage Wlfe. A* 1.30

Como ser encantador. A' 1.45
A Voz da Experiência. A's 2
Girl Alone. A's 2.Í5 — A hls-

torla de Mary Marlln. A's 2.30
Programma Farm. A's 3 —

Orchestra Dlck Fldler. A's 3.15
Hillywood Hlgh Hatters. A's

3.30 — A esposa de Dan Hurdlng
A'a 3.45 — Muslc Gulld. A's 4.45

Columna aérea. A's 5 — A fa-
mllla Pepper Young. A's ti.15 —
Ma Perkins. A's 5.30 — Vlc and
Snde. A's 5.45 — Despedida.

Programma para quinta-feira,
11 do corrente:

A's 11.55 — Novldadon pelo
radio. Ao meio dia — Mrs. Wlggs
of the Cabbage Patch. A's 12.15

A outra esposa de John. A's
12.30 — Just Plain Bill. .Vs 12.45

As creanças da hoje. A's 1 ho-
ra da tarde — David Harum. A'
1.15 — Backstage "VVife. A' 1.30
¦— Betty Moore Triangle Club. A's
1.45 — Wife Saver. A's 2 — Glrl
Alone. A's -2.15 — A hlatorla de
Mary Marlln. A's 2.30 — Pro»
gramma Farm, A's 3 — CançSos,
Marguerlte Padula. A's 3.15 —
Hillywood Hlgh Hatters. A's 3.30

A esposa de Dan Hardlng. A's
3.46 — O feliz Jack. A's 4 —
Muslc Guild. A's 4.30 •— Colle»
glaes. A's 4.45 — Columna ae»
rea. A's 5 — A família fepper
young. A's 5.15 — Ma 1'erklns.
A's 5.30 — Vio and Sada. A's
5.46 — Despedida.

Programma para sexta-feira, 12
do corrente:

A's 11.55 — Novidades pelo
radio. Ao meio dia — Mrs. Wlggs
ot the Cabbage Patch. .Vs 12.15
r. A outra esposa de John. A's
12.30 — Just Plain Bill. A's 12,45

As creanças de hoje. A's-1 ho»
ra da tarde — David Harum. A*
1,15 — Backstage Wlfe. A* 1,80
t- Como ser encantador. A' 1.45

A Voz da Experiência. A's t
Girl Alone. A's 2.15 — A hiS-

torla de Mary Marlln. A's 2.30
Programma Farm. .Vs 3 —

Orchestra Dlck Fidlor. A's 3.15
Hollywood. Hlgh Hatters. A*s

3.30 — A esposa de Dan Harding
A's 3.45 — O feliz Jack. A's 4

Hora de apreciações nobre .irtu-
slca. A'.s 5 — A familia de Pep»
per Young. A's 5.15 — Ma Por-
kins. A's 6.30 — Vlc and Sada.
A's 5.45 — Despedida.

Programma para sabbado, 13 do
corrente:

A.'s 11.56 — Novidades pelo
radio. Ao melo dia — Charlo-
teers. A's 12.15 — The Vasa Fa-
mlly. A's 12.30 t- Manhatters,
com Arthur Lang. A' 1 hora da
tarde — Judy e o Bunch. A' 1.15
»- Impressões, plano. A' 1.30
O chefe mysterioso. A' 1.45
Home Town, sketch. A's 2 — To
be announced. A's 2.30 — Prn
gramma Farm. A's 3 — Chapei
Organ Recital, Elmer TIdinarsch
A's 4 — Your Host Is Buffalo. A's
4.30 —Continental. A's 5 — Mu
slcas, Walter Logan. A's 6.30 —
Revi&tas Week-End. A's 5.45 —
Despedida.

Schenectady — N. Y. — U.S.A,
EstaçSes de ondas curtas da Ge-

neral Electric Co. -- Schene-
ctady — N. Y. — U. S. A.

(31.48rns. — 9.530KC.)

Programma para terça-feira, 9
do corrente:

A'a 6 — To be announced. A's
6.15 — Orchestra Chlck Webb
A's 6.30 — Seguindo a lua. A's
0.45 — To be announced. A's 7

Emquanto a cidade dorme. A*3
7.1.5 — Aventuras de.Tom Mlx.
A's 7.30 — Jack Armstrong. A's
7.45 — A pequena orphã Annlô.
A's 8 — Novidades scien:iflcas.
A's 8.15 — Cappy Barra Swlng
Harmônicas. A's 8.30 — Novida-
des pelo Radio. A's 8.35 — Cor-
respondencia por ondas curta-.
A's 9 — Amos'n'Andy. A's 9.15

A Voz da Experiência. A'a
9.30 — CotaçOes da Bolsa. A's
9.60 — Novidades em hespanhol;
A's 10 — Orchestra Leo Relsman.
A's 10.30 — Programma hespa-
nhol. A's 11 — Sidewalk Inter-

Programma para quarta-feira,
10 do corrente:

A's 6 — Henry Busse e sua or-
chestra. A's 6.30 — Seguindo u
lua. A's 6.45 — To oe aimoun»
ced. A's 7 — Meet the orchestra:
A's 7.15 — Aventuras do Tom
Mlx. A'í 7.30 — Jack Armstrong,
A's 7.45 — A pequena orplii Ah-
nlo. A's 8 —• To be *noounced.
A's 8.30 — Novidades om Inglez.
A's 8.35 — O romance d*» Castel-
lo. A's 8.45 —• Flylng Time, A'a
9 — Amos'i»'Andy. A'a 9.15 —
Estação Ezra. A's 9.30 — Cota-
ção da bolsa. A's 9,50 — NovI-
dados em hespanhol. • A's 10 —
Concerto latino, americano. A's
11 — Town Hall Tonlght. A" mela
noite — Your Hlt Parade. A" mela
noite e trinta — Orchestra Mero-
dlth Willson. A' 1 hora da ma-
diugada — Orchestra Hal Food-
man. A' 1.15 — Orchestra Klns
Joster. A' 1.30 — Orchestra
Frankle Masters. A's 2 — Shan-
dor, violinista. A's 2.03 — Des-
podida.

Programma para quinta-feira,
11 do corrente:

A's 6 — Eddy Duchin e eua or-
chestra. A's 6.30 — Seguindo a
lua. A's 6.45 — To ne announ-
ced. A's 7 — Emquanto a cidade
dorme. A's 7.15 — Aventuras de
Tom Mlx. A's 7.30 — Jack Ar-
mstrong. A's 7.46 — A pequena
orphã Annie. A's 8 — Cabin in
the Cotton. A's 8.16 — Jarry
Marlows e Irmã Lyon, plano. A's
8.30 — Novidades pelo radio. A'b
8.35 — Cotações da Bolsa. A's 9
— Amos'n'Andy. A's 3.13 — A
Vos da Experiência. A's 9.30 --
Science Fórum. A's 10 — Hora
variada, com Rudy Valles. A'"
11 — Lanny Ross, apresenta o
Showbòat. A' meia noite — BlnB
Crosby. A' 1 hora da siadruga-
da — Vladlmir Brenner, pianista.
A* 1.05 — Footnotes on tho Heed-
Unes. A' 1.16 — Orchestra Henry
Busse. A' 1.30 — Orchestra Fran-
kle Busse. A's 2 — Shandòr, vio-
llnista. A's 2.08 — Despedida.

Programma para sexta-feira, 12
do corrente:

A's 6 —¦ Tea Time at Morrells,
A's 6.30 — Seguindo a '.ua. A's
6.46 —To be announced. A's 1

Organista, Archer GibBon. A's
7.15 — Aventuras de Tom Mlx.
A's 7.30 — Jack Armstrong. A's
7.45 — A pequena orphS, Annte.
A's 8 — Morrish Tales. A's 8.15
Cnnções, Barry Mc Kinloy. A's
8.30 — Novidades pelo radio. A's
8.35 — Programma hespanhol. A's
9 — AmosVAndy. A'« 9.15 —
Estação Ezra. A's9.30 — Cota-
çSes da bolsa. A's 9.50 — Novi-
dades em hespanhol. A's 10 —
Concerto Cltles Services. A'a 10,30
t- Programma Farm. A's 11 —
Waltz Time, com Frank Munn.
A's 11.30 — Corte de relações hu-
manas. A' mela noite ••- A prl.
meira noite. A* meia noite e 30

Versity Show, from colleire cam-
puses throughout the country. A'
1 hora da madrugada — Organis»
ta. John Wlnters. A' 1.05 —
Speaker, George R. Holmes. A'
1.15 — Orchestra K!ng Jcstern.
A' 1.30 — Orchestra Rey Noblt.

A's 3 — Despedida.

Programma para sabbado, 13 do
corrente:

A's 2 — To be announced. A's
2.30 — Progr,amma Farm. A's
3 — Chapei Organ Recitai:'-"A'**: 4

Your Host Is'- Buíãlo.'"A's
4.30 — Continental. A's l"-* Mu
sicas, Walter Logan. A's 6.30 _-
Revista Week End.' A'a 6.30 —
Golden Melodies. A's 7 -^-Top
Hatters. 7.30 — Kálternmeyers
Klndergarten. A'b 8 — Orches-
tra Blue Barron. À's 8.15 — Os
chestra Blue Barron. A's 8.30 —
Novidades pelo radio. A's 8.35 ¦—
Coptralto, Sonla Essln. A's 8.4D

Novidades religiosas. A's 9 —
Canções, Jlmmy Kemper. A's 9.15

Hamptom Institute Slngers. A's
9,30 — Cotações da Bolsa. A's 10

Saturday Nlght Party. A's 11
Snow Vlllage Sketchus. A"s

11.30 — Chateau, com Joa Cook.
A' mela noite e trinta — Irvln S.
Cobb e seu Paducah Plantatlon.
A' 1 hora da madrugada — Vladi-
mir Brenner, pianista. A' 1.06 —
Sports, por Ciem Mc Carthy. A'
1.16 — Orchestra Lee Brown. A'
1.30 — To be announced. A's 2

Shandor, violinista. A's 2.08
Despedida.

Sociedade Radio Nacional
A's 7.30 — AUÔ, A110, Brasil !

Fala PRE-8... Studio, com o spea-
ker Oduvaldo Cozzl. Jornaes fa»
lados de hora em hora — Valsas
brasileiras e varias cançõos. A's 8

"Audição Philips" — Muslcna
americanas e brasileiras. A's 8.15

Canções brasileiras. A's 8.30
Carioca, chronica. A's 8.35 —

Canções mexicanas. A's 8.45 —
Symphonla do veíão — Antarctl-
ca — Canções falklorlcaa sul ame-
ricanas. A's 9 — Mosaico musi-
cal. A's 9.30 — Vamos lor... e
commentario de PRE-8, escripto
por Genollno Amado. A's 9.36

PRE-8, em rythmo de tanto.
A*s 10 — Canções brasileiras. A's
10.15 — Musicas americanas e
brasileiras. A's 10.30 — Noite il-
lustrada — Commentarios musica-
dos. A's 10.35 — Trechos lyri-
cos. A's 10.45 — Musicas suaves.
A's 11 — Dorme, Brasil 1

CORREIO
MUSICAL

O SUCCESSO ALCANÇADO
POR PROKOFUJFF EM

PARIS

Serge Pròkofleff, um dos. mais
valorosos e Interessantes compo
sltores russos contemporâneos,
está-fazendo enorme suecesso, em
Paris, conforme narra' "Ma-

rlanne". ,: ;
Pròkofleff fol-nos trazido, ha jã

alguns annos, pelo extraordinário
e- Inslnuante pianista Arthur Ru-
blnsteln, que nos deu a conhecer
algumas das suas obras, entre as
quaes avultavam, naquella época,
a "Marcha" e, sobretudo, "Sug-

gestion Diabollque".
Era infallivelmente nestes ter»

mos que Rubinstein annunciava o
novo autor:

— '!Je'vals exécuter Proko»
Cteif".

B dava-nos, naquelle estylo fui»
gurante que é t&o seu, uma exe»
ouçao primorosa de vida e de co»
lorido da peça inédita.

Caso é que Pròkofleff se tornou
quasi popular, entre nôs, devido á
Insistência e predilecção do gran-
de virtuoso em fazer-lhe no Rio
de Janeiro a mais Intelllgente das
propagandas.

Agora os concertos Pasdeloup
estão festejando eumptuosamente
Sers© Prokofieff e consagrando
Ss suas obras symphonlcas verda-
deiros recltaes.

"Marlanne", Jornal vibrante e
syrobollco, assim se exprime a seu
respeito:

"Pianista, compositor, chefe de
orohestra, Pròkofleff 6 uma das
figuras mais Interessantes da arte
musical contemporânea que, des-
de as suas primeiras manifesta-
ções, soube conquistar a opinião
publica e a estima dos muslcistas.
Quem nSo se recorda do suecesso
da "Suite Seythe" e da "Sept, lis
sont sept", outrôra reveladas por
Kussevitzky, ou ainda das repre-
sontaçoes de "Choux" 8 de "Pas

d'Acier", nos Bailados Russos ?
Essa musica turbulenta, auda-

ciosa, cheia de renovações fell»
zes, envolta em rythmos e melo-
dias populares, assignalava uma
personalidade tranca, arrojada,
desdenhosa de effeitos fáceis e dos
rebuscamentos pretenclosos da
moda. Hoje, esta personalidade
parece querer evoluiu para o ge
nero delicado e precioso. Seme-
lhante transformação de estylo e
de tendência já se fez sentir nos
recentes bailados: "Sur de Borns»

théne" a "Legende Egyptienne".
Só podia ser Imprevista, mas na
sua ultima obra: "Roméo et Ju»
llette", dada em primeira audição
por Pasdeloup,' Prokofieff parece
catar absolutamente decidido a se»
guir alogremente a nova dire-
ctrlz. "Roméo et Juliette» é um
divertimento choreographlco lm*
portante, em quatro setos, offi»
clalmente encommendado pela
Opera de Moscow, e do qual- o
compositor extraiu duas "Suites".

Agradável suecessão de quadros,
de inspiração mais Italiana do qu»
Bhakcsneariana, onde o vemos,
comtudo, sempre com infallivel
confiança de escrlpta e de forma.

Essa affabllldade elegante e de
bom tom ê, em sumrna, multissl»
mo agradável; mas confesso que
lhe profiro a robusta linguagem do
"Troisleme Concert", para plano,
executado no mesmo concerto
pelo autor, com impetuotílâade »
virtuosismo Imperturbáveis."

Assim, pois, Serge Prokofieíí
estA dando em Paris novas mes-
trás do seu múltiplo talento de
compositor, pianista e reg*s«te o»
orchestra.

O notlciarista de "Marfanné"

deixa perceber facilmente o seu
enthusiasmo — que também coi»'
partilhamos — pelo autor da
"Suggestíun Dlabolique". — J.O

MOSTRA DE
SELVAGERIA

A brutalidade de dois
guardas-civis, domingo,
na Avenida Rio Branco
Louvável foi a Iniciativa d»

Prefeitura, collocando em dlvér-
sos pontos da avenida Rio Bran»
co auto-falantes, dando màlor
alegria á massa popular, dlvul-
gando as musicas carnavalescas.
Em alguns pontos o povo, na sua
expansão, dançava em plena rua.
Em frente a Galeria Cruzeiro, na
embocadura da rua Chile, os iam»
bas eram dançados por centenas
de populares, Cerca de 11 heras
da noite, sem que a onda qué se
divertia desse o menor motivo, o
guarda civil n. 660, seguido do
do n, 681, começou a espancar*
brutalmente, os populares, impe-
dindo que dançassem. Os pfotes»
tos de nada serviram. Pésloas
que apenas apreciavam aa din»
çaa foram também sovadas pelos
dois furibundos "mantenedores da
ordem", havendo correrlaa e atro»
pelamentos.

Seria conveniente que «sses
Inimigos dos que se divertem re»
cebessem instrucções de seus eu»
periores, para não mais repetirem
o aoto de selvageria.

Em todas as feridas de qualquer
drigEm mesmo as de mau caracter,"PomadB Setatiuad*?S.UzARo

E'0 REMÉDIO INDICADO
(¦.*-«»

0 segundo dia de Carnaval uof "CORREIO" ESPIRITA
S. de P. Soccorro de

CAÍ PA E QUEDA DO CABELLO

aiOTflKir»;
VÉNDE--.E EM.TODA\À\ PHARMACIA1, E DROGARIAS.
FfiANCI.CO GIFF0NI KIA.-RMA V DE MAJ.,0,17 *¦ RIO

(xxx)

por ter de seguir para Matto i
Gros3o em goso de ferias; Emes-
to Geisel, do G. E., po rter de
seguir para o Rio Grande do Sul
em goso de ferias, que terminam
em 22 de março vindouro; Jus-
cellno Camillo de Almeida, da F.
P. A., por ter passado á dispo-
sição do E. M. E., Romao de Fa-
ria Leal, do 2" tí. A. C, por ter
regressado do Kio Grande do Sul
onde se achava em goso dc fé-
rias; Adyr Guimarães, do Q. S.
tie A., por ter Ce seguir para o
Paraná em goso de ferias (perio-
do de 1035), que terminam em 10
de março vindouro; José Osório,
de eng., da D 2, por ter sido sor-
teado para um C. E. J.; dr. Ar-
lindo de Castro Carvalho, medi-
co, da D. S. E., por ter sido de-
slgnado para servir na D. S. E.:
transferido da li. S. E.;

Primeiros tenentes — Odilon
Lehman de Figueiredo, do 12» R.
C. I„ por ler sido transferido do
Q. S. para o Q. O. o classificado
nesse regimento; Livlno Llvio
G-alvao. de adm., da E. A. M., por
ter entrado em goso de uin perioPaulo; Luis Máximo Preeira de' de fcrias B ir E{__.a..ag cm Sâo

Araujo Júnior, oo 10- R. I,, por Uure|1Q0. 00m prrmissão (até S
ter de regressar a sua unidade,l^*?" *"• '* * 

Droxin',0.em virtude de ter sido desomba-|de mil"*° Prox,mo
raçado pelo T. S. N.; Nelson Aspirantes a oTilclal — Alberto
Bandeira Moreira, de infantaria, de Olero Pm'to Alegre, do Btl. t...
da E. M. E., por ter regressa-1 por ter shlo clasiitlcado e regres-
do de V. Velha onde se achava ] sado de SSo Joio (1<*1 Rey, onde
em goso de ferias; Antônio Alves
da Silva, da 1» ti. L., por ter de
regressar a Porto Alegre, de onde

fora com permissão; 
"Walmlke

Comic. de Av., uor ter concluido
o curso da E. M. a entrado em

velò"em" goso""d*'-"ferlãs; 
"Cesarigoso 

de ferias escolares com per- *¦¦¦¦¦- -.---jí—j,,"_,*"S3'M«si
Bachl de Araujo. do B. A. N,', missão ds casar um oenodo em das as provldejiciis Cfllfian.

Lambary; Benato Bocha dos San-
tos, vet„ do 11' B. C com per»
missão para casar e em goso de
15 dias de dispensa a contar de
31 de janeiro ultimo.

¦*. <**>> tm
Condemnado por crime

de homicidio um official
da milicia piauhyense

A sentença leva um ma-
gistrado à pedir garantias

Therezina', 7 (Havas) — O dr.
Milciades Lopes, juiz de direito
da cidade Picos, telegraphou ao
presiãente da Corte, communl
cando o julgamento de um tenen-
tc da policia, que foi condemnado
a sete annos de prisão, por cri-
me de homicídio.

.Nesse despacho telegraphlco, o
mesmo juiz edenta que estiveram
em sua residencia, um tenente do
Exercito, outro da policia e o de-
legado de policia, que na oceasião
declararam protestar contra a
sentença do juiz.

O presidente da. Cftrte officiou
ao governador do Estado, commu-
nicando-lhc o facto <? pediu ga»
ranlias para o dr. Milciades Lo»
pes. O chefe de policia tomou to»

— Nictheroy —
Nâo foi menos Intenso o traba-

lho do pessoal do Serviço de
Prompto Socoorro de Nictheroy,
hontem, segundo dia de Carna-
vai.

Atê 4 hora em que encerramos
esta noticia, haviam sido medi»
cados:

Josophina Maria da Conceição,
residente á rua Fagundes Varei-
la s|n„ victima de queda de bon-
de na rua General Castrloto,
apresentando ferida contusa na
região parietal esquerda.

Joaquim Medeiros, morador
á rua Visconde de Itaborahy nu-
mero 325, apresentando- ferida
contusa na regiio supercillar es»
querda, em conseqüência de quê-
da.

Francisco Ribeiro de Sousa,
soldado da Força Militar, vlctl-
ma de aggressão, apresentando
feridas contusas no couro cabel-
ludo.

Farld José Nunes, residente
na travessa do Lima n. 21, Enge-
nhoca, apresentando ferida con-
tusa na região occipito-frontal,
em conseqüência de uma queda
de bonde na rua General Cas
trloto.

• — A menina Angélica, filha de
Ângelo de tal, de 6 annos de eda
de, collegial, residente é, rua In-
digona n. 93, attlngida por uin
estPhaço de vidro de lança-per-
fume, soffreu ferida contusa no
punho esquerdo.

Fernando Silva, empregado
no Instituto Vital Brasil, mora-
dor â travessa Maia n. 24, apre-
sentando escoriações no antebra
ço direito, em conseqüência de
queda de bonde na travessa Bes
embargador Lima Castro.

A pequenina Dalva, de um
anno de edade, filha de Levy
Gonçalves, residente a rua João
Baptista n, 34, apresentando fe»
rida contusa na região malar

esquerda, em conseqüência de
queda.

Pedro Silva, morador no
morro da Alegria s|n„ victima de
queda do alto de uma arvore,
apresentando forte contusão no
thorax, tol depois de medicado,
removido para o Hospital de São
Jofio Baptista. '

O menor Manoel, filho de
Arlno Coutinho, de 12 annos de
edade, collegial, residente i, rua
Prefeito Vlllanova n. 118, attln-
gldo por uma pedrada, soffreu
ferida contusa com hematoma na
região occlpltal frontal.

Antonia Costa e Silva, mo»
radora á rua Visconde de Moraes
n. 68, victima de uma queda de
bonde, na rua General Andrade
Neves, soffreu fractura completa
da rotula do joelho direito e es-
corlaçSes generalizadas. Após os
primeiros curativos, Antonia foi
removida para o Hospital São
João Baptista.

A menina Aldéa, filha de
Antônio Pacheco, de 4 annos de
edade, residente â rua Indígena
n. 50, apresentando fractura sub-
cutânea completa do braço di-
reito, ém conseqüência de queda.

Emlllano dos Santos, ope-
rario, morador ã avenida Paiva
n. 60, victima de queda no largo
do Barreto, apresentando forte
contusão na região lombar.

Joaquim José de Avilla,
funccionarlo fluminense aposen-
tado, com 77 annos de edade, re-
sldento á rua Conego Gulart nu-
mero 159, apresentando escoria*
i;ões no braço esquerdo, ao nivel
da região deltolde e contusão na
região supercillar do mesmo lado,
em conseqüência de queda.A menina Leda Moore, ds S
annos de edade. residente 4 la-
deira Maestro Ricardo n. 73,
apresentando ferida contusa na
mão direita, proveniente de que»
fla, sobre uma tolha de zinco,

VERDADES

As declarações que nos fasem
os espíritos nas reuniões onde »»
manifestam, são por toda a parts
confirmadas no que dis respeito
á sorte dos Habitantes desde
mundo. O espirito, na sua phása
inicial, não tem o deaenvolvlmen-
to intellectual apto a comprehen»
der as leis divinas, Isto indus a
muitos um estado de indolência,
de desinteresse pelos seus ir-
mãos, um estado de alma que não
lhe permitte acceitar nenhum
conselho, nenhuma llcção, Não
podendo vivar em sociedade com
outros espíritos, necessita de fa»
zer a sua incarnação num planeta
de condições naturaes rudes, onde
para prover 4s suas propriss ns»
cessldades obriga-aá a trabalhar
e viver em sociedade com outras
creaturas Incarnadas, para ma»
terial 6 moralmente se assistirei»
e conjugarem, esforços para o re»
clproco bem estar.

Reallza-se desta fôrma,' em
conjunto, o progresso material e
moral do homem e doplaneta em
que vive, as civilizações suece-
dem-se, como successlvamente
entram nesses mundos, no estado
de Incarnação, os espíritos qui
combinam com a amblencla de
cada época,

Os espíritos 14 existem antes
do se lncarnarem nos. planetas
grosseiros, são os anjos decaí-
dos e o peccado original é a pro»
prla ignorância que lhes não per-
mitte entrever a misericórdia de
Deus. São rarlssimos os casos' da
uma sõ incarnação permittir ao
espirito tornar-se livre da préóc-
cupaçâo de uma reincarnação.
São em grando numero os espi-
ritos habitantes deste mundo qua
aggravam t.s suas responsablli»
dades, porque a sua moral pre-
caria torna-os faltosos e crimine-
sos, praticando attentados contra
a dignidade humana, não respel-
tando nem o corpo, nem a-a]ma,
nem a reputação dos.que surgem
no seu caminho,

O respeito 4 família, 4 creatu-
ra fraca e ingênua, a paciência
e a resignação, são as portas
abertas para ns que procurara
entrar no reino de Deus, porque
sem caridade não ha progresso,
nem tranquillidade adquirida pela
consciência disposta a combater
o próprio orgulho e egoísmo.

3. NUNES •

CORRESPONDÊNCIA ' ,
Toda e qualquer deve ser en»

vinda ao escriptorio do dr. Luis
Autuori, 4 avenida Rio Branco
n. 117, 4° andar, sala 420, (edi»
ficio do "Jornal do Commercio")
sem o que não ser4 publicada
nesta secção.

Publicações a pedido
HYDROCELE

Tratamento tem operaíio pelo dr. Leo»
nidio Ribeiro. Travessa do Ouvidor. 16,

(xut)

A GRIPE NA EUROPA E
0 CARNAVAL CARIOCA

Com a ameaça da gripe n*
Europa e dias chuvosos o dire»
tor do Instituto Freuder acon»
selha a todos terem em casa um
tubo ou envelope de Cessaryl,
tomando dois. comprimidos logo
que sintam os primeiros sinto»
mas de um resfriado ou gripe.
O Cossatyl é o especifico coirtra
a dor e contra a gripe, podendo
ser tomado por velhos ou crian-
ças, por senhoras em qualquer
período, «em inconvenientes.

i*lf>



C-ÒKHKIO DA MANHÃ — 'Terça-feira, í) dc Fevereiro de Í9.J<

iunm DESCOBERTA
PARA A MULHER

FLUXO-SEDATINA

m
OS MÉDICOS
RECEITAM

(0 REGULADOR VIEIRA) V
A MULHER NSO SOFFRERA' DORES

ALIVIA AS COLICAS UTERINAS EM DUAS HORAS
Emprega-se com vantagem, para combater as Flores

Brancas, Colicas Uterinas, Menstruaes e- após o parto
Hemorrhagias e dores nos ovados. !

E' poderoso calmante e Regulador por excellencia.
FLUXO SEDATINA pela sua comprovada ef-icacia é-

receitada por 10.000 médicos.
FLUXO SEDATINA encontra-se em toda a parte.

FALAM AS CELEBRIDADES MÉDICAS
Colicas Uterinas

Declaro qie tenho empregado
FLUXO-SEDATINA nos casos
de colicas menstruaes e post-
partum, obtondo sempre resul-
tados satlsfactorlos.

Rio, D de Outubro de 1917.
Dr. José M. Onrdaso, medico

da Materildade do Rio de Ja-
neiro.

Utero.Ovaríos, Colicas
Illmo. Sr. Silvino Pacheco de

Araújo. — E" um preparado «tra-
davel e excellente a. lua FLUXO
SEDATINA. Empreguei-o eom ne-
tagem e posso attender a aua ef fi
ciência no tratamento da» coage-
t___ idiopatbicas, Utero-ovirinai e
sobretudo nas colicas menstruaes.
Disponha desta carta. — Do amigo,
Dr. Oscar Lisbâx Especialista em
moléstias de senhoras — SSo Paulo,

PARTOS
Attesto aue tenho empregado

com grande suecesso o seu pre-
parado FLUXO-SEDATINA nas
colicas uterinas, • acalmando as
dOres em menos de dua» boras
s nos- partos com IS dias de
antecedência, tenho conseguido
evitar aa grandes hemorrhagias
e as dores. Dr. Mario Ráchettl,
Medleo da Real Universidade
do Bolonha —Itália.

(59584)

CORREIO SPORTIVO
Tennis

NO TORNEIO DE MON-
TEVIDÉO

Uma brilhante victoria dc
Alcides Procopio

O tennlsta brasileiro Alcides
Procoplo, que ora disputa o tor-
neio internacional de Montevi-
déo, logrou hontem uma brllhan-
te victoria sobre a grande tennis-
ta argentino Lucillo Del Castilho,

Este ultimo declarou, por sua americanos.!Não se 
"registrou, ne-

• *M«MM>_-MM>--_n>-MMH«MB-_n

• «•_¦___¦--¦¦_-_¦______-•_______________»

Alcliicn Pro-onfa
tun dos ases da raqueto no Pra-
ta.

Por se tratar de Del Castillo, o
feito de Alcides Procoplo avulta
ainda mais, e os apreciadores do
tennis emprestam a essa victoria
grande significação.

Eis o telegramma que recebe-
mos:

Montevidéo, 8 (Havas) — Em
prosegulmento do Campeonato
internacional de tennis, Madrid
(Argentina) bateu Cora Maranon
(Uruguay), por 6|4, 6|1. A dupla
argentina composta das senhoras
Zappa e Madrid venceu a dupla
uruguaya Estrada-Cora Maranon,
por 7|5, 5J7. 6|4.

Nas provas masculinas, Alcides
Procoplo (Brasil) venceu o argen-
tino dei Castillo, por 7|5, 3|6, 7|5.
0<_ennista brasileiro teve brl-
lhante actuação.

Montevidéo, 8 (U. P.) — O
tennlsta brasileiro Alcides Pro-
copio venceu o argentino Lucilo
dei astillo.

APPLAUDIDAS AS EXHIBI-
ÇÕES DOS TENNISTAS

BRASILEIROS
Montevidéo, 1 (Havas) — No

torneio internacional de tennis que
ora se realiza nesta capital o ten-
nista argentino Adriano Zappa
venceu Carlos Ponce Leon, uru-
guayo, por 6 a 4, 6 a 2, e 6 a 4.

As exhibições dos tennistas bra-
sllelros Ivo Simone e Alcides Pro-
copio foram multo applaudidas.

*
A DUPLA FEMININA AR-

GENTINA BATE A
URUGUAYA

__f_.tlct.-M-t> 8 ,(U. P.) — No
Campeonato Internacional de
Tennis, a dupla feminina Madrid
e Zappa, da Argentina, venceu a
dupla Maranon o Estrada, ão
Uruguay.

*
A NÍTIDA VICTORIA DO
TENNISTA BRASILEIRO

PROCOPIO

Montevidéo, 8 (U. P.) — Fa-
lando a respeito da victoria do
tennlsta brasileiro, o argentino
Castillo assim se exprimiu: "Não

pfide haver objecção contra a vi-
ctoria ão joven jogador brasilel-
ro, que já.deu Indicações de que
so tornará um dos melhores Jo-
gadores. Joguei o melhor possl-
vel; mas fui obrigado a curvar-
me ante a superioridade de Pro-
copio."

vez: "Acho-me bastante satlsfel-
to com a victoria e desejo agra-
decer aos espectadores pelos ap-
plausos com que me estimula-
ram."

-):
O DESENROLAR DA

PARTIDA
Montevidéo, 8 (U. P.) — Pro-

copio perdeu os dois primeiros
jogos em virtude do nervosismo,
e ganhou o terceiro. Em seguida
ps jogos foram alternados, até o
nono quando Procoplo ganhou
dois em seguida, marcando cinco
ao todo. Castillo venceu o undo-
cimo e Procopio fez os. tres se-
guintes por "Eet". O segundo e
terceiro "sets" foram duplicações
virtuacs do primeiro.

O jogo foi o mais seguro e cul-
dadoso, arrancando innumeros
applausos da multidão, como o
melhor jogo do campeonato atê
hoje.

Os Jogos finaes do -terceiro
"set" electrizaram a multidão :em
virtude do excellente jogo desen-
volvido. O resultado deu a prl-
meira victoria para o Brasil é a
primeira perda para a Argentina.

OS RESULTADOS DO TOR-
NEIO DE TENNIS

__fo.iíc_!.d_!o, 8 (U. P.) — Du-
rante o segundo dia do Campeo-1
nato Internacional ãe Tennis, que !
está senão realizaão nesta capital,
o argentino Del Cnstiílo venceu
o brasileiro Ivo Simone, por 6|2,
6|2. O Uruguayo Harreguy der-
rotou tambem o brasileiro Sylvio
Lara por 6|2, 6|3.

Os jogos em disputa dò cam

Descuido ? Não

nhum incidente 'durante, o "ma-
tch". ,. - ; -.: i. -. .
.:;..' 

¦ .' ;*. .-_.:

OS URUGUAYOS CQNCOR-
RERAO AO CAMPEONATO

DE BASKETBALL
Buenos, Aires,-T (Havas) .— Os

m-uguayos, concorrerão ao cam-
peonato sul-americano dè Baskot-
bali a se realizar em'Santiago do
Chile.

.  ¦_!_____-

lll

Interromper a eontlnuldado
alegre ,e .festiva ,do. Carnaval,
perdendo* o bom. humor, o pra*
zer. e a disposição geral do orga-
nlsmo, sô *pelo aborrecimento de
unia.grippe.ou resfriado .sèm Im-
portancia, podendo ággr^var-se,
fi desagradável', 

'•;; '.' '"¦'..

Etitt-etánto,' as Injecções de
Pulmó-grippe, abortlvas e cura-
tlyas do'' grippe, sáo 'In.aiHvels.

' " , '','.*/.. "(35323) |** I — I' — —

REVISTAS
, "MAGAZINE COMMERCIAL

J4 está ém.circulação o riu-
moro, 2, yóiüirie 2, deste monsarlo
illustrado, cujas secções habitu-
aés trazem Informações interes-
santes Sobre os assumptos dn
actualidade brasileira e. do. exte-
rior. ... ¦'....¦»'

De seu • summarlo, destacam-se
Commercio interno e . externo da
cera de .carnaúba — Conferênciapeonato sul-americano de tennis,; Üo 3__ c dó^chá em Marselhade simples, nada tiveram de brl- | Mercado exportador do Maranhão

lliantlsmo, tendo os mesmos des-
enrolado de um modo fraco.

Natação
OS GAÚCHOS PROGRIDEM

Melhorados os records locaes. ¦ ......,|.¦„•... .._„-.» tyaçi : .•.'¦.•¦.¦Tri. -,

Porto Alegre', 
'7.':(Há*_s) —''ífcif

provas de natação» ultimamente
realizadas, Ernesto Jjuderlz con-
seguiu melhorar o seu tempo em
100 metros, nado de peito,-após
forte luta com MIgnori; Aürnd
Barth conseguiu superar seu pro-
prlo tempo em 200 metros, mes-
mo estylo; Bruda fez em 3 mlnu-
tos 3|8 segundo 8|10, sendo que
seu tempo anterior era do 3'13"
8(10. Amo Barth tambem supe-
rou seu antigo tempo pois fez
em 5'9".

Carlos Slmon, após lutar com
Edú, conseguiu nova marca para
400 metros, nado livre, fazendo
o percurso da prova cm B'43"
sendo o seu tempo anterior de
5.44» 44 4|1(),

Cyclismo
O vencedor da corrida cyclista

Rosario-Santa Fé
Buenos Aires, 7 (U. P.) —

Realizou-se hoje a segunda corri-
da cycllstica entre as cidades de
Rosário e Santa Fé.

O vencedor foi o cyclista Ma-
rio Matheu, em 4 horas e 57 se-
gundos, saindo em segundo.logar
Annlbal Lopez e em terceiro Ra-
fael Schell.

Football
O JOGO DE FOOTBALL EN-
TRE O LAZIO E O BOLOGNA

TERMINOU EMPATADO

Roma, 7 (Havas) — As duas
mais fortes equipes de football
da Itália, a do Lazlo e a do Bo-
logna, se defrontaram em Roma,
num renhido "match" a que as-
nistiram mais d.e 30.000 pessoas.
A partida foi disputada impetuo-
samente até o ultimo minuto,
tendo terminado sem que a con-
tagem fosse aberta por nenhum
dos bandos. No primeiro tempo
houve ataques de parte a parte
e o jogo transcorreu equilibrado,
sem domínio de nenhum dos dis-
putantes. No segundo tempo o
Bologna absteve-se - de atacar,
passando á defensiva e nesta
se manteve até o fim do Jogo,
conseguindo, dessa • formai. man-
ter no " placard.-* a contagem j de
0x0, Da equipe do Bologna
dlstlngulram-se no segundo-tem-
po os seus tres Jogadores sul-

— Producção do algodão no Cea
rá — A- lei do Bello em' vigor —
Instituto, dos Industriados —
Producçáo mundial.do ouro — O
petróleo no México, estatísticas
etc. Firmam artigos, entre outros,
os srs. Cunha Bayma, Synval Pai-
meira, J, Anthero de Carvalho.

^qixaFgqnqmicaV^- L DO RIO OC -INCino

Câmara de Reajustamento
Econômico

PROCESSOS JULGALOS
Pela Câmara de-Reajustamento

Econômico foram julgados os se-
guintes processos:

N. 23.595, série B, de Cajoby,
Estado de S.. Paulo, em que 6
credor Ernesto Faro o devedores
José Paro e sua mulher, com cre-
dito declarado 

' 
de 119:7258200.

senão negada a Indemnização.
N. 21.636. série B, de Amparo.

Estado de S, Paulo, em que são
credores Baptista Ferraz & Cia.
e devedora Angelina Concel_ão
Cintra e Silva, com credito decla-
rado de 60:.00$000, sendo negada
à indemnização.

N. 9.919, série C, de Preslden-
te Wencesláo, Estado de S. Paulo
em que são credores Ballâo & Cia.
e' .devedor Vitorio PInzon, com
creãito declarado de 3:788?300,
senão negaãa a Indemnização.

N.. -5.151, série B, de Bariry,
Estado üe 5*,. Paulo, em que é
credora a Brazilian Warrant
Agency & FInance Co. Ltd. e de-
vedor RIskalla Neml, com credito
declarado,ãe 4:800$300, sendo con-
cedida a Indemnização de 2:000$.
Quitação plena.• N. 9.021, série C, de Pennapo-
Hs, Estaão de S. Paulo, em que
são credores Bailão & Cia. e de-
vedor Avelino Soares da Rocha,
com credito declarado de réis
5:244(000, sendo negada a Inde-
mnização.

N. 9.022, série C, de Glycerlo,
Estado de S. Paulo, em que são
credores Bailão & Cia. e'devedor
Francisco Arraes, com credito de-
clarado de 1:0585000, sondo nega-
da a indemnização.

N. 9.013, série C, de Ariranhn,
Estado de S. Paulo, em, que são
credores Bailão & Cia. e devedor
José Miguel de SanfAnna, com
creülto üeclarado de 3í:593$400.
sendo negada a indíaui-zação.

N. 2.602, sério C, de Pennapo-
lis, Estado de Si Paulo, em que í
credor o Banco do Estado de São
Paulo e devedores Mattos & To-
ledo, com credito declarado de
54:327$700, sendo concedida a ln-
demnização de 27:000$. Quitação
plena.

N. 6.889, série C, de Jabotica-
bal, Estado de S. Paulo, em quo
são credores Colescs Alves Dias
& Cia. o devedor Pedro José Pe-
drinho, com credito declarado de
296:1Í)6.Ç400, sendo concedida a in-
demnização do 141:500$000. Qui-
tação plena.

N. 7.075, série C, de Bauru, Es-
tado de S. Paulo, em que são
credores Ferreira da Rosa & Cia.
e üevedores Domingos Pollce e
Sua mulher, com credito declara-
do de 517:6165700, sendo concedi-
da a indemnização de 258:500$1l)0

N. 5.774, série C, de Olympia,
Estado de São Paulo, em -jue ê
credor José Ferraz do Carvalho e
devedor Magld Raphael, com cre-
ãito declarado de 19:3695225. sen-
üo negada a indemnização.

N. 9.014, série C, do Glycerlo,
Estado de S. Paulo, cm que são
credores Bailão & Cia. e devedor
Antônio Arraes, com credito de-
clarado de 1:4445000, sondo nega-
da a indemnização.

N. 9.017, série C. de Pennapo-
Us, Estado de São Paulo, em que
são credores Bailão & Cia. e de-
vedor João da Silva Louro, com
creãito declarado de 5:0635500.
sendo negada a indemnização.

Ni 9.015, sério C, de Ámpui-o,
Estado de S. Paulo, ein que são
o/edores Ballâo & Cia. e devedor
Urins Leite de Almeida, com cre-
dito declarado de 3:03l|..000, sendo
negada a indemnização.

N. 2.514, sério B, de S. Pedio
do Turvo, Estado de S. Paulo, em
que ê credora Mescadlna Dubus
e devedores Casslano Rodrigues
da £ilya e sua mullier,. com era-
dito.declarado cie 32:9805300, sen-
do concedida a indemnização de
45:5005000."N.'7.530, série C, de S. Viccn-
te, Estado de S. Paulo, em que
são credores J. Soares & Cia. e
devedor o espolio de Josi Pereira
Barreiros, com credito declarado
de 145:5285800, sendo negada a ln-
demnização.

N. 25.150, série B, de Lins, Es-
tado de São Paulo, em que são
credores Franco do Amaral 4 C.
e devedor Júlio César Ferraz, com
credito declarado de 8:9725700,
sendo concedida a indemnização
de 3:5005000.

N. 2.643, série C, de Itatiba,
Estado de São Paulo, em que é
oredor o Banco do Estado de Hão
Pnulo e üeveüores Victorino de
Castro o sua mulher, com credito
declarado de 136:8885800, sendo
concedida a Indemnização de réis
63:0005000.

.N..4.047, série C, de Lins, Es-
tado de São Paulo, em que é cre-
dor o Banco do Estado üi São
Paulo e devedores Okuma Missão
e outro, com credito declarado de
70:098$] 00, sendo concedida inde-
mnização dè 33:0005000.

N. 25.134, série B, do ípausjfl,
Estado de S. Paulo, em que é
credor José Botelho e devedores
Neif José Checiuer e sua mullu-r,
com credito declarado cie iél_
53:371$086, sendo concediüa a ln-
üemniznção de 25:0008000.

N. 4.395, série C, de Pennap.i-
lis, Estado do S. Paulo, em qus é
credor o Banco do Estado de São
Paulo e devedores Muttos & To-
ledo, com credito declarado réis
130:8605950, sendo concedida a in-
demnização de 57:5005000.

N. 25.191, série B, de Arara-
quara, Estado de S. Paulo, em
quo são credores A. C. Moraes __
Cia. e devedores Tristão Arruda
e sua mulher, com credito decla-
rado de 10:S33$100, sendo -oncedi-
da a indemnização de 0:0005099.
Quitação plena.

N. 8.579, série C, rte Santo
Amaro, Estado de S. Paulo, em
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A pequenina morreu sem assis-
tencia medica

Domingo, polu manhã, compa-
receram á 

'Delegá-la 
da capital,

em Nlotheroy, o_ indivíduos Pe-
dro Cardoso e Luiz Jesus Santos,
qúe communlcarain ao investiga-
dor Sylvlo, ali de plantão, ter
fallocitlo, .sem assistência medica,
á. praia de. Saraanguaya, portão
n. 70, próximo ao Forte de São
Luiz, a pequenina Maria José, dc
2 annos de edade, filha de José
Gomes Cardoso, o sobrinha do
Pedro Oomes Cardoso..

O Investigador Sylvlo, fez re-
mover o pequenino cadáver para
o necrotério rte Jurujuba, onde
foi feita a verltlcação do oblto
por uni medico do "Serviço de
Prompto Soccorr-j de Nictheroy.

Collegio PAULA FREITAS
(Da Sociedade Propagadora do Ensino)

. FUNDADO UM 1802, MANTÉM NO PRESENTE O PIIESTIGIO
UO 1'ASSADO

A-CL-eMn transferem-Inn pnrn o Curso Sci-uiidnrlo» nté 14 de mnrço
E-itflu fancclonnndo n« nuln» (lo JAIUlIM DA INFÂNCIA, PRI-
MARIO, SECUNDÁRIO, DAÇT V LOGRAPIIIA E TACHYGHAPHIA
In.crlpçBes p.' admissão aó secundário em 2* época (fevereiro)
EXTERNATO.. SEMI-INTERNATO INTERNATO

Antn-omnlbns próprio para conducção de alumnos
RUA HAhDOCK LOBO:N. 345 (Nflo tem flllnes) Tel. 28-0358
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que é credora a Previdência (Cal-
xa Paulista de Pensões) e deve-
dor João Carlos de Mello (e._|<o-
lio), com credito declarado de réis
159:86054.0, sendo negada a lnd_-
mnlzação,

N. 8.682, série C, üe S. João
da B0a Vista, Estaão de S. Paulo,
em que é credor o Banco da São
Paulo o devedores Marcai Noguei-
ra Silva e sua mulher, com cre-
dito declarado de 107:1215500, sen-
do negada a indemnização.

N. 24.896, série B, de Barretos,
Estado ãe S.. Paulo, em que são
credores Borges Carvalho & Cia.
e devedor Arthur Angusto de O.l-
veira, com credito declarado de
45:704$000, sendo negada a inde-
mnização,

N. 23.40G, série B, de Ourinhos,
Estado (lo aão raulo, eni que' é
credor M. O. Assumpção e deve-
dores José Nunes e sua mulher,
com credito declaraüo de réis
5:2485009, sendo concediüa a Inde-
mnlzação de 2:500$OOO.

N. 22.383, série B, de Cafelan-
dia, Estado de S. Paulo, em que é
credor Salvador Tagliatera e de-
vedores José Maia e sua mulher,
com credito declaraão de réis
28:749$515, sendo concedida a in-
demnização de 14:0005000,

N. 25.241, série B, de Pennapo-
lis, Estado de S. Paulo, em çue é
credor Minaro Aoki e devedores
Beitaro Mirata e sua mulher, com
credito declarado de 14:454$670,
sendo concedida a Indemnização
de 6:500$00O.

N. 24.084, série B, de Viradou-
ro, Estado de S. Paulo, em que é
credor Vicente Ignaelo de Godoy
e ãeveüora Maria Theoüora üa Sil-
veira, com credlio declarado de
56:3775700, sendo concedida a In-
demnização de 28:0005000.

N. 24.148, série B. de Santa
Cruz ão Rio Fardo, Estado de São
Paulo, em que é credor Domingos
Ferreira Dias e devedores Doml-
ciano Pereira de Mendonça e sua
mulher, com credito declarado de
3:5445178, sendo concedida a lndp-
mnização do 1:500$. 00.

N. 24.677, série B, de Santo
Anastácio, Estado de S. Paulo, em
que é credor Seraphim Dali For-
no e devedores Alexandre Fonta-
na e sua mulher, com credita de-
clarado do 30:000$000, sendo con-
cedida a indemnização dè 15:0005.

N. 8.S81, série C, de Barretos,
Estado de S. Paulo, em que é
credor o espolio de Antônio Blan-
co e devedor Manoel Francisco
Martins, com credito declarado de
139:2628600, sendo negada n iride-
mnização. •

N. 3.699, série C, de S. Paulo,
Estado de São Paulo, em que é
credor o Banco Noroeste do Es-
tado de S. Paulo e devedores Joa-
nuim do Amaral Bello e sua mu-
Iher, com credito declaraão de
89:4115300, sendo concedida a in-
demnização de 34:500$000.¦ N. 25.143, série B, de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado üe S.
Paulo, em que ê creüor Domingos
Ferreira Dias e devedor Joaquim
Rodrigues de Mendonça, com cre-
dito declarado de 67:298$630, sen-
do concedida a indemnização de
33:5"OSO00,

N. 25.149, série B, de Quatü,
Estado de Sâo Paulo, em que é
credor Francisco Fernandes Dias
o devedores Antônio Bonifácio
Flor e sua mulher, com credito
declarado de 10:1255300, rendo
concedida a indemnização de réis
5:0OOS000.

N. 7.186, série C, de Bom* Je-
sus, Estado de S. Paulo, em que
sus, Estado do Rio Grande do Sul,
em que é credor José de Faria
Camelo e devedores Sebastião Al-
ves Mala e sua mulher, com cre-
dito declarado de 6:4175329, sen-
do concedida a indemnização dc
2:5005000.

N. 25.238. sério B, de Santa Vi-
ctoria do Palmar, Estado do Rio
Grande do Sul ,em que é credor
Francisco Piraina e deveãores Ba-
sllio Gregorlo Silveira Machaüo e
sua mulher, com credito declara-
do de 10:8095000, sendo concedi-
da a indemnização de' 5:000$000.

N. 21.145, série B, de Quarahy,
Estado do Rio Grande do Sul, era
que é credor o Banco da Provin-
cia üo Rio Grande do Sul e deve-
dor Cunha Corrêa , Irmãos, com
credito üeclarado de 153:132$4Íi0,
sendo conceülda a Indemnização
de 76:0005900.

N. 26.284. série B, de Camaquan
Estado do Rio Grande do Sul, em
que é credor o Banco Nacional do
Commercio e devedor D. R. Pa-
ranlios de Oliveira, com credito
declarado de 80:5675800, sendo ne-
gada a indemnização.

N. 24.506, série B, de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul, em
que são credores Viuva Pedro
Osório & Cia. Ltd. e devedor Cia-
ro de Oliveira Pires, com credito
declarado de 84:7875780, sendo ne-
gada a indemnização.

N. 24.365, série B, de Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul, em
que é credor o Banco Nacional do
Commercio e devedor Miguel de
Oilvé Leite, com credito declara-
do de 16:8125500, sendo conceülda
a indemnização de 6:500$000. Qui-
tação plena.

N. 24.072, série B, üe Livra-
mento, Estado do Rio Grande do
Sul, em que é credor o Banco da
Província do Rio Grande do Sul e
devedor Cândido Ribeiro Borba,
com credito declarado de réis
Estudo do Rio Grande do Sul, em
94:4505500, sendo concedida a in-
demnização de 43:0005000.

N. 4.502, série C, de Vaccaria,
que é credor o Banco do Rio
Grande do Sul e devedores Anto-
nio Paim de Andrade e sua mu-
Iher. com credito declarado de réis
52:6805100, sendo concedida a ln-
demnização dc 23:5005,000.

N. 9.996, série C, de Cachoeira,
Estado do Rio Grande do Sul, em
que é credor Guilherme Preuseler
e devedores Schrurich & Cia.,
com credito declarado de réis
440:5865200, sendo negada a inde-
mnização.

N. 9.006, série C, de.Cachoeira,
Estado do Rio Grande do Sul, eni
que ê credor Guilherme Preusc|er
e devedor Raul Telvelra de Ollvei-
ra, com credito ¦ declarado de réis
4:8125900, sendo negada a inde-
mnização. ...

N. 4.360, série C, de Quarahy,
Estado do Rio Grande do Sul, em.
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que é credor o acervo do Banco
Pelotense e devedores Cunha Cor-
rêa Irmãos" com credito declara-
do de 23:7615860, sendo negada a
indemnização.

N. 24.213, sério B, de Trium-
pho, Estado do Rto Grande do Sul
em que é credor o Banco Nacio-
nal do Commercio o devedores'
Coimbra. Graeff & Cia., com cre-
dito declarado de 206:1505000, sen-
do concedida a indemnização de
102:5005000.

N. 4.711, Série C, de Rio Gran-
de, Estado do Rio Grande do Sul,
em que são credores os herdeiros
José Luiz Câmara e devedor o es-
polio de Severino Gonçalves Ter-
rà, com credito declarado de réis
309:7125210, senão concedida a ln-
demnização de 127:5005000.

N. 25.192, série B, do Guahyba,
Estado do Rio Grande do Sul, em
que ê credor Hygino Bernardes' e
devedores José Blasbettl e sua
mulher, com credito declarado de
20:000$000, sendo concedida a in-
demnização de 10:000$,

N. 9.007, série C, de Cachoeira,
Estaão ão Rio Granüe do Sul, cm
que-são credores J. Dlaz & Cia.
e deveüor Walüomlro Rodrigues
Pedroso, com credito declarado de
9:6505400, sendo negada a inde-
mnlzação.

N. 23.802, série B, de Erechlm,
Estado do Rio Grande üo Sul, em
que é credor Luiz Piccoll e deve-
dores Antônio Tonlczso e sua mu-
Iher, com credito declarado üe
4:224$000, senão concedida a inde-
mnlzação de 2:0008000.

N. 7.985, série C, de Catagua-
zes, Estado de Minus, em que é
credora Djanlra Passos Caleiro e
devedores Renato Vieira de Re-
eende e sua mulher, com credito
declarado de 24:115$111, sendo
concedida a indemnização ãe réis
ll:5OO$O09.

N. 25:128, série B. de Poços de
Caldas, Eslado de Minas, em que
são credores Maria Junqueira
Cobra e outros e deveãores Paulo
Affonso Junqueira e sua mulher,
com credito declarado de réis
298:7855800, sondo concedida a in-
demnização de 97:5008000.

N. 7.942, série C, de Catagua-
zes, Estado de Minas, em que é
credor Astolpho Antunes Pereira
e devedores Walfrldo Antunes Pe-
reira e sua mulher, com credito
declarado de 5:0345877, sendo con-
cedida a indemnização de 2:0005.

N. 5.739, série C, de Nepomuce-
no, Estado de Minas, em que são
credores Rebello Alves & Cia. e
devedor Mario Justlniano dos Reis
com credito declarado de réis
15:5755000. sendo negada a Inüè-
mnização.

N. 22.503, série B, de Juiz de
Fora, Estado de Minas, em que.é
creüor P. A. Henrique Pereira e
devedor Vicente Adão Bottl, com
credito declarado de 2:3625600,
sendo negada a indemnização.

N. 25.100, série B, de Conquista
Estado de Minas, em que ê credor
o Banco Hypothecario e Agrícola
do Estado de Minas Geraes e de-
vedor Tancrcdo França Junior,
com credito üeclarado de réis
821:2335726, sendo negada a Inde-
mnização.

N. 5.895, série C, de Varginha,
Estado de Minas, em que são cre-
dores Oswaldo dos Reis Tavares
e outro se devedores Fernando
dos Reis Tavares e sua mulher,
com credito declarado ãe réis
207:2705881, senão conceãiãa a in-
ãemnização üe 88:000$0'JO.

N. 5.937, série C, üe Varginha,
Estaüo üe Minas, em que ê cre-
dor Francisco Aurellano de Paiva
Filho e-devedores Manoel de Oli-
veira e Silva e sua mulher, com
credito declarado de 30:168$775,
sondo concedida a Indemnização
de 15:0005000. , . ,,

N. 23.259, série B, de Santos
Dumont, Estado de Minas, em
que é credor o Banco de Credito
Real üe Minas Geraes e devedores
Antônio Roberto Motta e sua mu-
Iher, com credito declarado de
25:211$800, sendo concediüa a in-
demnização de 16:5005000.

N. 25.149, série B, de Luz, Es-
tado de Minas, em que é credor
José Henriques Cardoso e devo-
dores José Bernardes de Faria e
sua mulher, com credito declara-
do de 5:7165750, senão negada a
indemnização.

N. 25.130, série B, de Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, em que
é deveüor Fellcio Mlnghinl e de-
vedor Ruggero Cosemiro, i om
credito declarado de 19:1015666,
sendo concedida a Indemnização
üo 9:0OO$000. Quitação plena.

N. 16.148, série B, üe Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, em que
é credor Eugênio Mlaghinl e de-
vedor Ruggero Casemiro, com
credito declarado de 14:8855856,
sendo concedida a indemnização
de 7:0008000. Quitação plena.

N. 25.136, série B, de Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, em que
é credor José Botelho e deveüor
Ruggero Casemiro, com credito
declaraüo de 41:744$437, rendo
concedida a indemnização de
20:5005000.

N. 16.164, série B, de Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, em que
ê credor David Gollnelll e deveüor
Ruggero Casemiro, com creülto
üeclaraão ãe 20:3785222, sendo
concediüa a Indemnização de réis
10:000?000. Cultação plena.

N. 18.185, série B, de Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, em que
ê credor Humberto Merlin e de-
vedor Ruggero Carsemiro, com
credito declaraüo ãe 12:7365666,
senão conceülda a indemnização
ãe 6:000$000. Quitação plena.

N. 25.136, série B, de Ribeirão
Claro, Estado do Paraná, em que
é credor José Botelho e üeveüor
Ruggero Casemiro, com credito
declarado de 20:_41$440, sendo
concedida a indemnização de réis
10:0005000. Quitação plena.

N. 25.184, série B, de Itabuna,
Estado üa. Bahia, em que é cre-
dor Francisco Fontes da Silva LI-
ma e devedor Joaquim José Viel-
ra, com credito declarado de réis
39:1285610, senão negada a inde-
mnização.
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N. 25.842, série B, de Itabuna,
Estado da Bahia, em que é cre-
dor Claro José da Pera e üevoüo-
res Porfirio Antônio üa Silva e
sua mulher, com credito declara-
do de 13:1805900, sendo concedida
a Indemnização de 6:5095000.

N. 26.918, série B, de Rio Sal-
gado, Estado da Bahia, em que
é credor Francisco Fontes da Sil-
va Lima e deveãores Antônio
Francisco ãe Oliveira e sua mu-
iher, com creãito üeclaraão üe
10:7825300, senão concedida a ln-
demnização de 9:500$000.

N. 6.742, série C, de Porto Se-
guro, Estado da Bahia, em que é
credora a Casa Domingos Joaquim
da Silva S. A. e devedores Ar-
thur do Nascimento Camillo e súa
mulher, com credito üeclaraão 'ão
389:1035650, senão negaãa a inde-
mnização.

N. 3.829, série C, üe Nova Fri-
burgo, Estaão âo Rio ãe Janeiro,
em que é creüor Nasciso Francls-
co üe Castro e üeveüores Álvaro
Frotta e sua mulher, com credl-
to declarado de 8:810$400, sendo
conceãiãa a Indemnização de réis
4:0005000.

N. 25.113, série B, de Campos,
Estado do Rio de Janeiro, em que
é credor Manoel dos Santos Silva
e deveãores João Francisco de Al-
meida e sua mulher, com credito
declarado dc 6:8005000, sendo con-
cedida a indemnização de 3:000$.

N. 20.737, série B, de Maraial,
Estado de Pernambuco, em que é
credor Luiz Pimentel Ribeiro o
devedores J. E. de Oliveira & C.
com creãito üeclarado de réis
164:7325970, sendo concedida a ln-
demnização de 47:0005 (Parágr.
unlco do art. .16 do decreto).

N. 24.355, série B, de Palma-
res, Estaüo üe Pernambuco, em
que é credor S, A. Magalhães e
devedora a Viuva Luzia Pedrosa,
com credito declarado de réis
14:0705000. sendo negada a inde-
mnização.

N. 6.222, série S, de Quebran-
guio, Estaão ãe Alagoas, em que
é credor b Banco Agrícola de Que-
brangulo e devedores Aprlglo Lo-
pes da Silveira o sua mulher, com
credito declarado de 10:0005000,
sondo concedida a indemnização
de 5:0005000.

N. 13.435, série B, de Murlcy,
Estado de Alagoas, em que é cre-
do ro Banco Contrai de Credito
Agrícola de Alagoas e deveãores
Nomlnanão Mala e sua mulher,
com credito declarado de réis
2: 2365200, sendo negaãa a Inde-
mnização.

N. 5.318, série C, de Dalbergia.
Estado do Santa Catharina, em
que ê credor o Banco de Credito
Popular e Agrícola de Hamsosía,
e deveãores Michael Treltlnger
Jr. e sua mulher, com creãito de-
clarado de 3:7055000, sendo con-
cedida a indemnização de 1:500$.

;-N. 25:233, série B, de Canol-
nhas, Estado de Santa Catharina,
em que é credor o Banco Nacló-
nal do Commercio e devedores
Lisboa & Cia., com credito decla-
rado de 117:814$800, sendo negada
a Indemnização.

N. 28.159, série. B, de Goyan-
dirá, Estaão de Goyaz, em que são
credores Amorim & Cia. e deve-
dor Nelson Barbosa de Mello,
com credito declaraão üe réis
12:300$000, sendo negada a inde-
mnização. -* "' •'
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ACADEMIAS
& ESCOLAS

COLLEGIO MILITAR DO RIO DE
JANEIRO

Exames para o dia 10:
6° anno — G.ometria — ás 2

horas — Oral para os de nu-
meros 383 — S61 — Ponto ao
meio-dia — 1187 — 1190 — 1298.
Banca: drs. Arruda, Sussekind e
C. Neves.

4» anno — Geometria — ás 2
horas — ponto ao meio-dia —
Oral para os de ns. 102 ¦*— 199 —
464 — 635 — 679 — 1022 — 1202
1278 — 1308 — 1398 — 1115 —
1489 — 1659. Banca: drs. Asto-
rico, Quintella e Alonso.

5o anno — Cosmographla —
á 1 hora — Oral para os de nu-
meros 45 — 660 — 738 — 1168 —
1175 — 1309 — ultima chamada.
Banca: drs. Calo, Doclo e Dulcl-
dio.

5» anno — Literatura — á- 1
hora — Oral para Os de números
45 — 674 — 780 — 1066 — 1197
1168 — 1175 — 1109 — 1245 —
Banca: drs. Serpa, Ruy e Berlllo.

5° anno — Historia natural —
âs 2 horas — Oral para os de nu-
meros 708 — 1289 — 1255. Ponto
ãs 12 horas. Banca: drs. Loyraud,
Severo e Heitor.

EXTERNATO «O COLLEGIO
PEDRO II

Chamada para quinta-feira, 11.
Alumnos do Collegio para exa-
mes oraes. — Ourso seriado — 1»2» e 3° turnos. ¦

Na fôrma da legislação vlgen-
te, os alumnos chamados paraas provas oraes estão obrigados
a prestar aquellas, cuias disclpll-
nas constem das respectivas pu-bllcações. Quem não obteve mé-
dia de conjunto 40, alcançando,
porém, a média arithmetica 30
no conjunto das- tres primeiras
provas parciaes e dos trabalhos
mensaes, está no dever de pres-tar provas oraes de todas as dis-
ciplinas da sério.

— NSo haverá segunda chama-

na'para esses exames, em hypo-
th.se alguma,

As chamadas seráo realiza*,
das pelo numero do inscripção i
para os contrlbui.ites e pelo nu-
mero de matricula para os gra-
tultos eftectivos. I

Outroslm, sé serão convoca-|
doB os alumnos que pagaram as;
taxas de promoção, com excepçao
dos gratuitos effectlvos.

- 4« «èile

Portuguez — Turmas A a F,
41 e 43 — âs 9 horas, sala X.
Commissão examinadora: profes-
sores J. Oltlclca, A. Nascentes o
R. Mendonça. Supplente S. Elia.
Doverão comparecer os alumnos

ACTOS RELIO
José de Oliveira

Gomes

146
296
.634 —
1159 —
1397 —
1438 —
168 —
Latim

— 158 — 263 —•158
410
703

1206
1154
1549
253

ooZ —
h04 —
1265 —
1531 —
1668 —

258
5Ü5 —
1105 —
1376 —
1533 —
1646 —

269 —
F, 41 i Turuicií, A a

43 — ás 9 horas, sala 3. Commis
são examinadora: professores J.
Auioly, N. Homero, E..Rols. Sup-
plonte, J. B. Pedreira. Deverão
comparecer os alümnos números:

158 — 853 — 258 — 269 —
410 — 552 — 595 — 703 —
804 — 1105 — 1159 — 1206 —

1265 -- 1276 — 1397 — 1438 —
1454 — 1531 — 1&33 — 1549 —
1846 — 1668 —-> 1691 — 1702.

Francez — Turmas A a F, 41
e 43 — ás 2 horas, sala 1. Com-
missão examinadora: professores
N. Gabaglla, G. do Carvalho e C.
Farina. Supplontt, M. Las Casas.
Deverão comparecer os alumnos:

158 — 240 247 253
2Õ8 — 296 408 410
456 — 552 595 676
703 -— 745 804 •— 1091

1105 —' 1128 1659 —• 1206
1224 -— 1265 1276 1397
1438 — 1445 1454 1591
1531 -— 1533 1536 1549
1646 — 1668 1691 1702.

«• iér-è
Latim — Turma C, âs 9 hora-i,

sala- 3. —- Comniissão examinado-
ra: professores J. Acololy, N. Ro-
mero e E. Reis. Supplente, J. V.
Pedreira. Deverão comparecer os
alumnos de números 189 — 795
1008 — 1173 — 1402 — 1502 -¦
1640.

Portuguez — Turma C — âs
9 horas, sala 1. Commissão exa-
mlnadora: pro_essor.e____-J. Olticl-
ca, A. Nascentes e R. Mendonça.
Supplente, S, Elia. Deverão com-
parecer os alumnos 189 — 795
1008 — 1402 — 1640.

Para o dia 12:

4' serie

Inglez — Turr.-.as A a F, 41 e
43, ás 9 horas, sala 1. Commissão
examinadora: profebsores P. Ma-
chado, P. Sarmento e J. S. Bue-
no. Supplente, S. de Souza. Es-
tão chamados os alumnos nu-
meros 158 — 253 — 258 — 296
410 — 448 — 652 — 595 — 703
804 — 1105 — 1128 — 1159 —
1206 — 1265 — 1276 —• 1397 —
1438 — 1454 — Í331 1533 •—
1549 -— 1646 — 1668 — 1691 —
1702. ¦

Geographla — as 9 horas, sala
3. Commissão examinadora: pro-
fessores H, Silvestre, Aldimlr S.
Paulo e Segadas Vianna. Estão
chamados os seguintes ns. 134

168 — 168 — 263 — 258 —
296— 410 — 503 — 552 —
595 — 602 — 703 — -804 —

1068 — 1106 — 1159 — 1206 —
1265 — 1276 — 1397 — 1438 —
1454 — 1533 — 1531 — 1549 —
1646 — 1668 — 1691 — 1703.

Historia da civilização — ás 2
horas, sala 1. Commissão examl-
nadora: profossores J. Serrano,
R. Accloly e P. Coutto. Junior.
Supplente, Z. Burlamaqul. Estão
chamados os alumnos números:

158 — 253 — 258 — 296 ¦'--_¦
410 —. 552 — -595 — 634 —
703 — 804 — 1105 — 1159 —

1206 — 1265 — 1276 — 1397 —
1438 — 1454 — 1531' — 1533 —
1549 — 1646 — 1668 — 1691" —
1702.

5* stfle

Geographla — Turma C — ás
9,horas, sala 3. Commissão exa-
mlnadora: profoõsores H. Silves-
tre, Aldimir S. Paulo e H, Sega-
das Vianna. Estão chamados os
alumnos 189 — 795 — 1008 —
1403 — 1640. . ,

Historia da civilização — Tur-
ma C — ás 2 horas, sala 1, Com-
missão examinadora: professores
J. Serrano, R. Accioly e P. Cou-
to Junior. Sup., Z. Burlamaqul.
Estão chamados os alumnos 795
—189 — 1008 — 1402 — 1640.

FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE DO RIO DE

JANEIRO

Exame vestibular

Realizar-se-á no dia 11, ás 10
horas, a prova escripta de latim
para a qual deverão comparecer
todos os candidatos Inscriptos. Os
oxamlnandos serão divididos em
turmas de 50, de accordo com a
ordem de inscripção: sala 1, nu-
meros 1 a 50; saia 2, ns, 51 a
100; sala 3, ns, 101 a 150; sala
4, ns. 151 a 200; o sala 6, ns. 201
em deante.

Não haverá segunda chamada e
não serão admittidos os cândida-
tos que chegarem apôs a hora
marcada para o inicio das pro-vas.

Todos os candidatos deverão
apresentar ao professor que pre-sldlr ao acto, as suas carteiras
de Identidade, logo que forem
chamados.

Todos os -xamlnandos deverão
levar canetas.

FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DO BRASIL
Concurso vestibular e prova

pratica e oral para quarta-feira,dia 10:
Physica, á 1 hora, no Labora-

torio de physica — Os.candidatos
inscriptos sob os ns. 22 a 61.

Chimica, ás 11 horas, no La-
boratorlo de Chimica — Os ins-criptos sob os ns. 97 a 117. —
Turma supplementar — Os tns-
criptos sob os ns. 118 a 128.

Quinta-feira, 11:
Historia natural ¦— ás 10 1|2

horas, no Laboratório do Para-
sltologla ---- Os inscriptos sob os
ns. 151 a 180.

Francez e Inglez, no Amphl-
theatro de hlstologia — ás 8 ho-ras, os Inscriptos sob os ns, 225

f Viuva.José do OlivRlra
domes o Íilhos convidam
.i todos os amigos o pa-
rentes, para assistirem a
missa, que mandam ce*
lebrar no dia 11 do cor-

rei. i- ãs 9 horas ,na egreja de
H. .losé, pelo 2" annlvef.sarlo flo
fallec-inionto de heu saudoso es*
poso o pac, JOSli HE OLIVEIRA
GOMES.  (P 27228)
^'4*_tju»i«-_____r-__-.'JIV'Jjat-HH*?>iYolanda Muzzio

Slaude

t 

Walter »Muzzio Camillo'.ande e filhos agrade-'tm a todos que os con-
..orlaram no . rude golpe
porquo passaram nn per-
ca dó sua-nunca esqueci*

d,i _..,)osa, filha, irmã, cunhada,
noras o sobrinhos, de novo "oi
convidam para assistir a missa '
do 30° dia que polo sou descanço
mandam rezar na Matriz do Sa.
cramento, ás 10 1|2 de quinta-
feira, 11 do corrente, que sinco-
ramente agrádeocm.

(P 272.0)

Dr. Júlio Mon-
teiro

tAlclnà 

Mascarenlws
Monteiro, Waldemar Mon-
teiro e filhos, Dr. Sal-
gado Lima, senhorS. e fi-
lhos, Dr. Luiz Cavalcan-
te do Uarros e senhora,

Dr. r-edi-o José Monteiro e fami-
lia, Dr. Armando Monteiro e fa-
milia, Dr. Adhemar Monteiro, a
família, Orminda de Souza Mon-
teiro, Dr. Djalma Monteiro d.
Faria o família, Edgard Masca-
renhas Monteiro e família e de-
mais parentes, participam o fal.
loclmonto de sou Idolatrado nia-
rido, pae, sogro, avO, irmão, tio,
cunhado. DR. JÚLIO MONTEIRO,
e convidam a todos os parentes, .
collegas e amigos para o seu en-
terramento, hoje, lerça-foira, sa-
indo o feretro ás 9 horas, da rua
Marls e Barros n. 4.21, para o ce..
mltcrlo de S. João Baptista.

(P 27223)

-•-11A COS U) ANÊMICOS. 1'omem
VINHO CKEOSOTADO

De João da Silva Silveira.
Combate as Toiaei e llronchl.»

__^__ (xxx)
a 235: ás 9 horas, os inscriptos
sob os ns. 236 a 243 e os de nu-
meros 129 a 130; e ás 10 horas,
os inscriptos sob os ns, 131 a
148.

Physica o chimica, continuação
para ambas. . * -
COLLEGIO .MILITAR DO RIO DB'

JANEIRO

Exames para amanhã, 10:
5» anno — Gfcometrla'— ás 2

horas — Oral para os de nume-
ros 383 — 861 — 1187 — 1190 —
1208. Banca: drs. Arruda, Sussç-
kind e C Neves.. Ponto ás 12 ho.
ras.

,4» anno — Geometria — ás 3
horas — ponto ás 12 horas —
Oral para. os de ns. 102 — 189
464 — 535 — 679 — 1022 — 1202
1278 — 1308 — 1398 — 1115 —
1489 — 1559 — Banca: drs, As-
torlco, Quintella e S. Jean,

5» anno — Cosmographla —, A,
l hora.— Oral para os de ns. 45
660 — 738 — 1168 — 1175 — 1309Banca: drs. Caio, Decio e Dul*
cldiò.

5» anno — Historia natural —
ás 2 horas — ponto ás 12 horasOral para os de ns. 708 — 12S9
1235. Banca: drs. Leyraud Sevi-
lha. e Heitor.1 4? anno — Portuguez — ã .1
hora Oral para os de ns. 165
1315 e 1325. Banca: drs. Alcides,
Jonas e Jarbas.

Aviso' — ultimas chamadas e
oncorramento dos exames de pri-meira época.-at *ms •___¦ 

PRECISANDO DEPURAI.
O SANGUE — Tome

ELIXIR DE NOGUEIRA i
Combate as Feridas,-Eiplnlia»,

Rheumntlimo, Sj-phlll., etc.
(4910)

DECLARAÇÕES

COMARCA DE BAR-
BACENA

FALLENCIA DE ALVES & CIA.
O abaixo asslgnado, nomea-

do syndico da fallencla dé Al-
ves & Cia., commerciantes,
estabelecidos nesta cidade
com casa de seccos e molha-
dos "Armazém S. José" faz
publico que, por sentença de
27 de janeiro p. p., do Mmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito des-
ta Comarca, foi declarada a
fallencla da referida firma,
composta dos sócios solidários
José Alves de Oliveira e José
Cordeiro dos Santos, marcado
o prazo de vinte dias para que
se habilitem os credores e de-
signado p dia 30 de março. p.
f. para a primeira Assembléa
de credores, na sala das au-.
diencias no Fórum desta ci-
dade, às 13 horas, e commu-
nica aos interessados que se
acha â disposição dos mesmos,
diariamente, em seu escripto-
rio á rua Commendador João
Fernandes, nesta cidade, das
13 ás 16 horas.

Barbacena, 2 de fevereiro
de 1937.

Henrique Horta de Andrade
(P 26758)

COLLEGIOS

COLLEGIO REZENDE
CURSO DB ADMISSÃO

Rua Timothco da Costa— 134-130 — Tel. 20.1278
(Antiga Bamblna.

Acham-se abertas InscripcSes para nm curso Intensivodestinado a candidatos a exame de admissão á 1* série do eur-so secundário.
Informações na Secretaria das 11 ás 15 horas.

(P 25854) 87
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CAROLINÃ IN VERNIZ 10

0 ULTIMO BEIJO
commlgo... Odeia essa mulher a
quem devo galantear ?

O rosto de Sylvla tomou uma
expressão feroz, os olhos sclntil-
laram-lhe, tinha os lábios convul.
slònados.

Sim, odeio-a — exclamou. —
Queria vel-a moita.

Ranço, apezar do seu sceptlcis-
mo, sentiu-se vivamente pertuilm
do ao ouvir estas palavras, mas
não era tempo de retroceder.

E mesmo que assim sueceda,
que lucrará com isso ?

Quero que a sua virtude sue
cumba â seducqão. quero que o
senhor a vença.

Apezar da sua muita presum-

pção. Ranço não poufle, delxar.de
experimentar algumas duvidas.. .

Tental-o-el — disse sem olhar
pai-a Sylvla.

Deve consegull-o — excia-
mou com sobranceria.

Uma cruel alegria brilhava nos
olhos de Sylvla.

Assim o espero,
quer sabor o nome 7 E'
do capitão Belgrado.

Ranço empallldeceu.
Ah! minha senhora — mur-

murou. — Que prova tão cruel
me faz soffrer I Alberto é meu
amigo.

Razão do mais para lhe cor-
emis-ji- á mulher.

E agora
a mulher

— Masré umamulhervirtuosa.
| —:_ierla*facll dejnals a vlotoria,
se fosse'doutrb.mçidò. . ' "

Nãò era pos^Iveí- replicar. Ran-
co ' cohiprehéndeii-o e' ¦ Inclinou a
cabeça com resignação.

Momentos depois', saindo de ca-
sa do coronel, o joven tenente dl-
zlá.pará os s'eus ,boto"es:. : f\] — Em què -poço eu me ylm
metterl... E.á.nãó é.possível
voltar, atrás. Sylvla é capaz dé
tudo. Mas porque odeia ella tanto
a mulher de Alberto ? .Será por
acaso Inveja da, sua formosura,
da sua .virtude? Basta..., Seja o
que Mr, se conseguisse realmen-
te... que bella conquista!

E não' vendo a parte odiosa que
se dispunha a, tomar para st, dl-
rigíu.se com passo apressado pi-
ra 6 quartel, confiando altánelra-
mente o bigode."

,' :';' ' i'..x.,' y.
Mareia estava ..outentissima ppr

ter encontrado uma amiga na
mulher do coronel e falava sem-
pre. delia, com enthusiasmo, a Al-
berto, que compartilhava,, por
completo, a' Ingênua confiança de
sua Jovèn-esposa."

Em um mez, as duos mulheres
tinham-se tornado Inseparáveis.
Mareia fizera a Sylvla a doce
confidencia de quo ia ser mãe e
construía com ella os projectos
para o enteslnho que viria ao
mundo completar a sua radiosa
felicidade.

Sylvia ouvla-a sorrindo, pio-
curando dar á physionomla uma
expressão do bondade, mas ãs
vezes o seu olhar tornava-se du-
ro. Imperioso, a fronte sulcava-se-
lhe de rugas profundas, os lábios
tremlám-Ihe.

Marcial que observava aquellas
mudanças, perguntava-lhe com
bondade:

Sente-se mal. Sylvla ?
Esta sacudia a cabeça, fitando

suspeltosa a sua amiga.
Não... não, porque me per.

guntas Isso ?
Estás pallida, triste... tens,

por acaso alguma coisa que te
prececupe ?

AbíoÍMtamento, nada, crê. .
E locu recuperava o sorriso an-

terior.
Todas as manhãs, a mulher do

coronel ia de carruagem buscar
Márcia e durante o passeio aue

davam juntas era certo encontra-
rem sempre o tenente Ranço.

Cumprimentava com, profundo
respeito as duas mulheres, mas
algumas vezes succedla, Sylvla,
sob um pretexto- qualquer fazer
parar a carruagem e convidal-o
a subir, acabando assim o passeio
em companhia delle.

Mareia não o podia supportar,
mas não se atrevia a demonstrar
abertamente o desgosto que a sua
presença lhe causava. No emtan-
to» mantlnha-se sempre fria, qua.
si altiva para com elle. Achava-o
atrevido, porque lhe dirigia, al-
gumas vezes, certos olhares que a
Importunavam. ¦

Como podia Sylvla — pen-
sava — supportar aqueile rapaz
quasl lnsipido nas suas conver-
sações e muitas vezes insolente?

Um dia, encontrando-se sô com
elia, disse-lhe sorrindo:

Ha multo tempo que conhe-
ces o tonente Ranço ?

Sylvia sobresáltou-se.
Ha quasi dois annos — res-

pondeu.
Mareia fez um gesto de assom-

bro, acerescentando vivamente:
. __-E tens podido! atural-o. J-á

tanto tempo ? Confesso-te que eu
não teria paciência para isso.

Sylvla'. .olhava-a fixamente.. ¦
Porque ?
Antes de tudo, porque me é

Immensamente antlpathlco.
Se elle te ouvisse, querida,

estou certa de que muito sof-
frerla.

Mareia sorriu. .
Que lho importará o meu

juízo a seu respeito ?
Talvez mais do que tu Ima-

glnas; é teu ardente admirador.
Considero.o mais, teu.

•— Enganas-te.
Tanto peor — respondeu

Mareia — porque não me agrada
nada essa admiração. Quando
olha para mim, experimento uma
sensação de desgosto, de repul-
são e sinto-me ruborizar, a pezar
meu. Olha, Sylvia, não sou nada
supersticiosa, mas parece-me que
Banco ha de trazer-me desgra.
çá... E dizer que se encontra em
toda a parte I...

Sylvia cingiu a cintura da jo-
ven, attràindó.a a si;

E's uma creança — excia-
mou com estranha entoação. —
Ranço. ê i um, perfeito cavalheiro,
..official extremár-nte cutroridor

dos seus deveres; se olha para ti
ê porque te acha bella e não me
parece que seja o unlco; se o en-
contramos com freqüência é por.
que aprecia o conyivlo das ' se-
nhoras.

Está muito bem, mas sabes
tambem que ha occaslBes em que
é impossível evitar certos presen-
tlmentos...

—- Sim... sim, mas não os en-
contro justificados.

Naquelle mesmo dia, Sylvla re-
feriu a Ranço a sua conversa
com Mareia.

Vê — disse o joven official
— a culpa não é minha; já lá
vae um mez e nada tenho ade-
antado.

Porque não tem sabido. E'
preciso tornar-se ousado. Ah I
fosse eu homem e lhe demonstra-
ria como se chega a conquistar o
coração de uma mulher I

Ajude-me. então — mur-
murou.

Para se chegar á mulher,
procura-se conquistar o marido —
respondeu maliciosamente Sylvia.

No dia, segulnte o capitão Bel-
grado, ao voltar a casa, dizia, bel-
jando os rosados lábios de Mar-
cia; '...'.

Ranço é verdadeiramente um
bom- artigo; recordas-te de hori-
tem 6. noite manlfestares o desejo
de ' possuir ; aqueile quadro da"Virgem da Sllla" ?

Sim, recordo-me — interrom-
peu Mareia —e tambem falei dei-
le a Sylvla.

—• Pois bem, desejava fazer-te
hoje presente desse quadro e para
esse fim dirigi-me ao estabeleci-
mento onde o vimos exposto; sou-
be, porém, quando lá cheguei, que
jâ tinha sido vendido. ExperI-
mentel uma viva contrariedade e
estava de bastante máo humor
quando ao voltar para casa en-
contrei Ranço. Parou para me
cumprimentar, dlzendo-me ao
mesmo tempo que estava deveras
contente por ter adquirido um
quadro que parecia ser devido ao
pincel de um grande artista. Era
o mesmo que tu desejavas e
quando o soube, empenhou-se em
te o ceder, a todo o transe.

Maícia, que ao principio tinha
ouvido seu marido com um sorri-
so.nos. lábios, foi-se, pouco a pou-
co tornando séria. Alberto fltou-a
co.m.uma especio de receio.

Não estás contente ?

Oh! sim, meu amigo — res-
pondeu, Inclinando a cabeça no
hombro delle — mas vez, preferia
renunciar aquella preciosa virgem
a obtel-a deste modo.

Alberto sobresáltou-se, o setl
semblante adquiriu uma expres-
são severa.

Que quer Isto dizer? Tens,
por acaso, que queixar-te de
Ranço ?

Mareia, toda tremula, ao ver
as feições alteradas de seu mari-
do, procurou desvanecer as suas
apprehensões.

Não — respondeu vivamen-
te, com a maior doçura — com.
prehendeste mal, queria dizer que
sentia que outro tivesse feito ura
sacrifício por mim.

Um sorriso assomou aos Iiibloí
do capitão.

Perdoa-me, tinlias-me assus-
tado, além de que não deveria
formar um máo juizo de Ranço,
conhecendo-o ha tantos annos 2
sabendo quo possuo um c.raçifl
nobro e bom.

Mareia sorriu ingenuamente,
mas na sua alma uma secr-to

. (Cortinai-)
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COLLEGIO ICARAHY
EQUIPARAÇÃO PERMANENTE!
EbtJo abertas ae matricula» par»

o exame do admissão até o dlt 15
de fevereiro. Exames do art. 100 na
2.* qul_.Eci.ia do fevereiro. Abertura
_a» aula» cm marco. Tres parUbSei,
I-rsla do banho própria. Condqctle

em omnlbus. 1
PASSO DA PÁTRIA 1(16. Nlctheroj

Pbone 82S3

ANNUNCIOS
Architectos e mestres de

Obras não licenciados
rieiliia-e» o exercício da profiiiio,

Procurar Jr. Santo» — Ru» Genor«l
Beiford, .7 — Rocb», tel. .2-6S0J.

(P 2592.)

Concertos de Radio
Consulte a officina RADIO CON

TROL. Technico competente. Concer*
tt* taruiti-fo»* Preços mínimos. SSo
Pirlro 211! sobrarlo. Tel. <¦l?..(P 2<«54)

Encaixotamento de
moveis, louças

Com perfeição e garantia.
..isolaria BRASIL, orçamentos sem

compromisso» e a domicilio. Ru» G».
nenl Câmara 313. Tel. 43.433..

(P 25956)

RÁDIOS
l-H-LCO — PHILIPS e PILOT

Por preços baratissimo». Bm
piquenas prestações á longo pra-
_* Assembléa, 106. Tel 28-1224.

(P 24732)

Caldeira a vapor
Compra-se uma para 140 a 200 libras

de pressão de serviço, superficie de
aquecimento ca. 100 a 150 m2, em per-
feitos estado. Offertas á caiu» poalal
3375. Rio de Janeiro. (P 27156)

ÂLBUMIN0L
Especifico albuminurlas e diasolvente

máximo «cido urico. (P 26681)

WANTED
Large foreign corpo-

ration requires f irst class
office man, experienced
in balance sheet and in-
come statement work.
Age between 25 and 30.
Brazilian. Knowledge of
english desirable. No be-
ginners need apply. —-
Adress application gi-
ving age, experience,
qualifications and salary
required to box X. Y.
Z. A. ,

(P 24811)

VIAJANTE
Importante fabrica de Unha» para

ceier, bordar e crochet, precisa de um
viajante bem relacionado e qu» tenha
ambiçio, para collocar os iiut produ*
cios em todos os Estados do Brasil,
panndo optima commissão, Carta» «om
todo» es detalhes e tona» que percorrer
para "SAHNIL" na redacçSo deste
jornal. (P 27218)

ES D IT .A. EIS
SECRETARIA DE AGRICULTURA, TERRAS E OBRAS
(Departamento dos Serviços Públicos Industriaes)

Club dos Democráticos
FUI.PADO EM -80T

...nrfer lio Cnrnnvo! Carioca
CASTf-M.U PllOPItIO

RUA KIACHUELO N. .1/.3
Itio dc Jnneiro

EDITAL de çoncurrencia publica para venda
propriedade do Estado.

ou arrendamento da UZINA PAINEIRAS, de

VIAJANTE
Caia atacadista de tecidos procura

bom viajante para » Rede Sul Mlntlr-t
eil.e-te boas referencias, conhecimento
de ramo' e da zona. Offerta» por es-
eripto par» este jornal » "Viajante par»
a Ride"; guarda-se reserva . no caso
de undidlto não convir. . ¦

(P 37182)

URCA
Caia de familia fornece pensüo » do*

nicilio. Avenida Pasteur, 399... Tel.
26-1385. (P 271»)

PAPELARIA
Viajante

Viajando ha «eia annoa par» eencel*
hiada firma desta praça em outro ramo
d» nstoeie, accelta representação aup-
plementar para artifos de papelaria na
ten» da Leopoldina e praças annexas
do Ti. do Rio e E. Santo, inclusive
Victoria e praças da E. F. Vlctoria »
Minas. D» referencias da própria fir-
«a para .ue trabalha.

Caixa postal — 3276 — Rio.
(P 27203)

COFRES FORTES
"Internacional"

MODELO, 1937, é um assombra, em
Míur.nt» contra fogo e roubo, aprovei?
t«i vsr os lindos.
M.J. de Almeida & Cia.

Sua do Rosário 1.3 — Rio.
(***)

AUTOMÓVEL V í
Sedan de luxo 1934 4 porta» tm »l>

tadO perfeitíssimo com 8.000 kis. ven*
d«-se na Carage Imperial Av. Gom»i
freire. Tratar com o sr. Duarte.

(P 27199)
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ÜÍLÃO DE PENHORES
EM 12 DE FEVEREJIBO UR 1037

C. B. Áurea Brasileira
SECQJO DB PENHORES RUA

SETE PB SETEMBRO. MT
O Catalogo será. publicado no"Jornal do Commercio", no 41a âe

lellío, (37134) 77
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Implorando a
caridade

Pnnllna de Flcneireilo, viuva,
com 3 filho» e Impossibilitada de
trabalhar, rua Occidental n. 124.
C»tnmby.

Lnaru Xavier dn Silva, viuva,
oom-8 filhos, rua Occidental, 134.
Catumby.

l>nura Morou»» de Abreu, rua
CUrimundo de Mello, 1S5,

Mnrln Rocea, rua Jullo Ribeiro
n. 66. BomsuocessQ.

Mnrln Ferreira, rua BarUo de
Itapaglse, 437.

Angelina i-ecuraro, viuva, oom
60 annos, cega a paralytlo».

Mnrln Venturn, com 98 annos,
rua Senador Alencar n. 145, SSo
Christovão,

CarlntB da Coita Pinto, viuva,
eom 70 annos, com 8 netos or*>
phâos, rua Iguassu, 264, fundos
Cascadura,

lini-la Macedo, rua Monto Ale-
rre. 27, quarto. 12.

Mnrl» flaptlata,
lünt-z de Athn_rde, rua Eme-

.enelana, 17, SSo ChrUtovlo.
Entrevniln da rua Itaplrfl. ílt,

casa li. cega, oom 70 annos,
Frniielaon Stellc, viuva, coro 79

annos, Travessa das Partilha?, 18
Aurqn Cnata.
¦Jiiitlnn Gomes da Silva, com60 annos, rua Carlos Gomes, 69,

Dorâò,
Scylla Cnbrnl.
Edith Figueiredo, rua Cornelio

«1.39, S. ChrlstovSo, aleijada.
Mnrln Eugenia» viuva, com TI

annoa, rua BarSo de Itaquy, 907,
barracão 7, Cascaflura.

Alj-lrn Unctl.
*I^^»^*^-^^^^^^VS^V**^_.*^^N.»**1._^/*>^*ii.*^»i^A^^ArtA/

Casas e commodos
no centro

ALUGA-SE um apartamentQ"oom 3 peças no Edifício
Visconde de Moraes e quartoscom café pela manhã, no Oo-
tel Monte Alegre, raa Mare=
chal Pilsudski, 6 antiga ru»
Monte Alegre, esquina da ru»Riachuelo. («im 1

Copacabana e Leme
iT MHU-Sí no melhor ponto do Co*_a pacakna. unia »ala mobiliada, em<*¦**¦ -te família eatrengeln. oom optima
pensio, a fatal de traUuotittoi 4 rua SI*
íosira Campos o, f), esanln» da atenlila"aatlea, pottò 3, tejtphena -7.3071,

IV 371141 «

De ordem do Sr. Secreta-
rio da Agricultura, Terras eObras, torno publico, para co-nhecimento dos interessados.
que, de accordo com a auto-
rinaçüo contida na Lei N.° 134.
de 28 de outubro de 1936, ílca
aberta, nesta Directoria, pelo
prazo de 60 dias, contados da
data da publicação deste, con-
currencia publica para a veh-
da ou arrendamento da UZI-
NA PAINEIRAS, de proprie-•Jade do Kstado, situada no
municipio de Itapemirim, me-
diante as seguintes condições:

PRIMEIRA — Os interessa-
dos que desejarem concorrer
deverão apresentar, em envo-
lucro fechado e lacrado, com
os dizeres: "ÇONCURRENCIA
PARA A VENDA OU ARREN-
DAMENTO DA UZINA PAI*
NEIRAS — DOCUMENTOS"
os seguintes documentos:

») —¦ prova de quitação com
as Fazendas Estadoal, Muni-
cipal e Federal;

b) — prova de idoneidade
financeira para effectivação
da proposta que houver feito;

c) — declaração de que se
submette, integralmente, ás
condições deste Edital;.

d) — prova de haver reco-
lhido, na Recebedoria do Es-
tado, a caução de que trata a
Cláusula Segunda deste Edi-
tal.

SEGUNDA — Para garantia
da assignatura do contrato,
deverão os interessados reco-
lher ao Thesouro do Estado,
a titulo de caução e. mediante
guia que lhes será fornecida
por esta Directoria; a impor-
tancia de 100:000$000 (cem
contos de réis).

TERCEIRA — As propostas,
devidamente selladas, sem
emendas ou razuras e em en-
velopes ' fechados e lacrados,
com os dizeres "CÓNCUR-
RENCIA PARA A VENDA OU
ARRENDAMENTO DA UZINA
PAINEIRA8 — PROPOSTA"
serão recebidas nesta Directo-
ria até As 14 horas do dia 17
de março p. vindouro, junta-
mente com os envolucrós. dé"DOCUMENTOS", e deverão
conter, no caso de arrenda-
mento, o prazo de duração do
contrato, as taxas propostas
para o arrendamento e demais
condições, e, no caso de pro*
posta para eompra, p preço
proposto é condições de paga-
mento.

QUARTA —» Em qualquer
caso, • arrendamento ou com-
pra, fica, desde já, estabele-
cido qué, em. nenhuma hypo<

tirada ou transferida do Es-
tado, obrigandorse o propo-nente a mantel-a permanen-
temente em funccionamento,
com o máximo de rendimento
possivel.

QUINTA - Fica de Já es-
tabelecido .que, em qualquercaso. arrendamento ou com*
pra, deverão ser respeitados
os direitos dos colonos da Uzi-
na, adquiridos em virtude de
contratos ou ajustei com a
sua administração actual.

SEXTA __. No caso de qual-
quer alteração, pelo arrenda-
tario ou comprador, no qua-
dro de operários, trabalhado-
res de lavoura e tuxiliares da
Uzina, deverão ser rigorosa-
mente observadas as disposi-
ções da Legislação Social vi-
gente. A. infracçãp desta e da
Cláusula anterior dará motivo
á rescisão do contrato, eom
perda da caução e multa, no
caso de compra, além de ou-
trás penalidades.

SÉTIMA' — Os envolucrós
de "DOCUMENTOS" serão
abertos no dia e hora estabe-
lecidos para a sua entrega,
na presença dos interessados
que comparecerem, a qual te-
rá um praso de 72 horas para
examinar e julgar da ldonel-
dade do proponente. Findo
esse exame, a commissão fará
publicar, no jornal offlcial do
Estado, a relação dos candi-
datos julgados idôneos, e mar-
cará, dentro de 24 horas, dia,
hora e local para abertura dos
envolucrós contendo as pro-
postas desses candidatos, As
propostas dos concurrentes
julgados sem idoneidade para
o emprehendimento serão res-
tituidas aos mesmos, devida-
mente fechadas e lacradas,
como houverem sido rece-
bidas.

OITAVA — No caso de pro»
posta para pagamento em
prestações e para effeito de
comparação entre as propôs-
tas apresentadas, serão leva-
dos em . conta os juros respe-
otivos, na base de 8 % ao an-
no, reservando-se ainda o Es-
tado, neste caso. o direito de
exigir as garantias que julgar
necessárias para a defesa de
seus interesses.

NONA — O proponente cuja
proposta fôr accelta, deveri
elevar,: no caso da arrenda-
mento, a caução de que trata
a Cláusula segunda para
200:000$000 (duzentos contos
de réis); a qual ficará em eje-
posito no;.Thesouro do Estado,
conio. garantia da execução

these, poderá a Uzina ser re- do. contrato de arrendamento.

que deverá ser assignado den-
tro de \5 dias da notificação
que, para isso, fôr feita pela
Secretaria ao proponente.
Deixando o proponente de as-
slgnar o contrato no prazo
aqui determinado, perderá

p caução
acima referida. As cauções
depositadas pelos demais con-
currentei serão restltuldas lo-
go após o encerramento da
çoncurrencia, mediante re-
querimento ao Secretario da
Agricultura. No caso de com-
pra, a caução depositada pelo
coneurrente vencedor será des-
contada do valor a ser pago
pelo mesmo, em virtude da ac*
qulsiçfto da Uzina.

DÉCIMO — O Governo se
reserva ò direito de annullar
a presente çoncurrencia, no
seu todo. ou em parte, som
que assista aos interessados
direito a qualquer reclamação.

DADOS SOBRE A UZINA
PAINEIRAS DE QUE TRATA

O EDITAL ACIMA
Uzina completa para íabri-

cação de assucar, montada
em 1911, com capacidade de
trabalho de 600 toneladas de
canna em 24 horas, dispondo
tambem de uma distllaria com
capacidade produetiva de 5.000
litros de álcool, em 24 horas.

A Usina é toda movida à
electricidade, dispondo dc
1.087 % HP,, fornecidos pela"Qia. Central Brasileira de
Força Electrlca", de acordo
com o contrato a terminar em
1942.

Dispõe de varias fazendas
com uma área total de cerca
de 1,900 alqueires geometri-
cos, sendo cerca de 240 em
pastos, 350 em cannaviaes,
dos quaes 210 de cultura pro-
pria, e 140 de cultura de co-
ionos, possuindo ainda multas
mattas para lenha e madeira.
As principaes fazendas (Pai-
neiras, Concórdia, Muquy e
Ouvidor) estão ligadas á Uzi
na por uma linha telephonica,
sendo todas atravessadas pela
Estrada de Ferro Itapemirim.

Da matéria prima com que
trabalha a Uzina 95 % é for-
necida por terrenos próprios,
sendo o restante 5 % forneci-
do por terrenos particulares.
Dos 95 % fornecidos por ter-
renos próprios, 60 % são de
cultura própria e 40 % de cul**
tura de colonos.

DispSe tambem a Uzina de
uma serraria e uma carpinta-
lia para attender ás suas ne
cessidades,

Mantém a Uzina um arma-

zem de fornecimento em Pai-
neiras, com íiliaes em "Mu-
quy" e "Ouvidor", dispondo
tambem de hospital e phar-.
macia para attender aos seus
operários e colonos a quem
são prestados serviços medi-
cos gratuitos por um medico
pago pela Uzina.

Quatro escolas publicas, sen-
do 2 em Paineiras e 2 nas fa-
zendas, além de uma escola
nocturna mantida pela Uzi-
na, ministram Instrucção pri-
marla aos filhos dos operários.

Além do ,seu edificio prin-
cipal com todas as installa-
ções, Inclusive 2 salões de
24.m 00 x 12,m 00 x 5,m00
para deposito de assucar, de
barracões para carplntarla,
para serraria, para deposito
de machinas agrícolas, para
abrigo da balança de pesar
canna, para almoxarifado,
installações sanitárias e bar-
ração de alvenaria e madeira,
coberto de telha de lS.m
00 x 10,m 00 x 4,m 00 tam-
bem para deposito de assucar,
dispõe a Uzina de 61 casas de
alvenaria de tijollo, assoalha-
das e cobertas dé telha, 5 ca-
sas de alvenaria de tijollo,
cimentadas, coberta de te-
lhas, um barracão de ti-
jollo coberta de zinco e
6 barracas de taipa, cober-
tas de palha, comprehepden-
do residências para o pessoa!
da administração, escriptorio,
hospital, pharmacia, arma»
zem, casas de operários, etc.

Dispõe ainda a Uzina de
cerca de 600 cabeças de gado,
20 carros de bois de rodas de
aço, 50 de rodas de madeira,
4 carretões, 2 carroças e uma
locomotiva. E' servida pela
Estrada de Ferro Itapemirim.
pertencente ao Governo do
Estado, com ramaes para
transporte de cannas, e dista
de cerca de 15 kilometros do
porto dc Itapemirim que tem
grande movimento de peque
na cabotagem para os portos
do Estado e do Rio de Janeiro.

Dispõe tambem de machi-
nas agrícolas, inclusive 3 tra-
ctores.

Dlnrlnmente. nn Directoria do
Expediente dostit Secretaria e lia
Deleicncln do Tlivaoaro do Rita-
do do Rio dc Jnneiro, á ma THeo-
nlillo Ottonl, 44 — 3.* andar, no
hnrnrlo de 12 n« 15 hora», en-
i-nnlriirfln n» Inteieinndos qnnea-
quer outros c.iclnreclineníog dc
qne ncceMnltnreiii.

Vlvtorln, era IB dc Janeiro de
1037.

(a) —- Rodolphn Berardlnelll
dlrector do Expediente. R

VISTO:
(a) — Carlos Fernando Hon-

(elro Llndcnticrg Secretario da
Agricultura". (27012)

HOJE- Terça-Feira Gorda, 9 de Fevereiro!!!
Orande desfile do PRESTITO requintadamente artístico com que,
no memorável Anno do seu Centenário, os Veteranos DEMOCRA-
TICOS concorreram ao engrandecimento do sensacional

CARNAVAL DE 1937!
Conai-loa de eonfluliitiir, nini» umn ve», ns honrosa» sym-

pathina do POVO CARIOCA c juntnr uniu grandiosa Vlctoria ns
Innnmeras quo registram seus iclorisns Fnstos !

O fulgurante PRESTITO que este nnno npreseiitoremos, lm-

pnvtdna foi mnslstrnlmente Itlenlixmlo e mclhorinente executado

pelo, nilo diremos formldnvel, mas ¦ ultru-assombroso Artista nrn-
¦lleiro... ' .

ÂNGELO LAZARY
,,.«ue is mais Invejáveis culminância* dn Arte-Arte, do Luxo
uabnbeaco e do Esplendor sideral, tem compelido a soliruni-clrn
«porque o nflo dlserf _ a Inexcedivel "ÁGUIA DEMOCRÁTICA*'.' 

O PRESTITO que electrirnrA, com a sccutclha do enihusinsmo,
a culta Capital dn Republica, tem sou inviilgiir grandiosidade,
mono» nn extensüo numerlcn dns suns orgliine» Vlnturas, do que
nn escrupulosa solecçflo e bnbil desenvolvimento dos tliemns nbor-
rindnst na Imponência da sun execuen» plcturnl e plnsticui no fino
e cuidado acabamento dn» suas llnhns leves e elegante». Um
PRESTITO, ndlnntnremos, u iilturn dn evoluvüo espiritual da
nossa admirável e insplradorn "CIDADE MARAVILHOSA".

Dcafnrte, nntes de Iniciarmos a cinoelonnntc descrlpçloi cm
honra an Artista çcnlnl, entoemos, n«s todos Democrntico», olhos
fito» na Klnmmuln alvl-ncgm, nosso nrdente, nnf-sn sincero, nosso
liisopitnvel...

CÂNTICO DE GLORIA!
Ângelo Leiary — Artista egreslo —
Toda a Grey alri-ncura eis nue te exalta
U te envolve no ardente florllefito
Da buq admiração sentida e alta!
A-6 divino Artista! O crio riiuttouts
Vae na <juadrl?a de onro ImpOr-tc i\ Hls-

[torla,
Pol( lojro mala hado ejornar-te a fronte
A peniba i-yanlpedo (Ia Gloria I
Balvü, Campeio da I_6n — maravilha I
Pincel que ««sombras, trausccdenclus.

[Ki-ra 1
Pqletn inimitável, tanto brilha
Qne chega a Interpretar a photosphera!
Tou Preatito «era par que ha íe no agrado
Ber lnfnllivel como a methomatlca,
Sem precisar sopl.lan.n8 vae num brado

Cobrir de lotiroa n águia-Democrática!
A [ire í. ent n s este anno, em trtu;o leve. -
Modernos Carron, de bellezn rara,
Tal como a "Symplionla ninrujouià"
Ou mesmo o da "Vertigem sobre a neve"!
Um "Turnniiot" âa grande, Cs.Imponentel
No dn "..terna armadilha" Ca engenhoso!
No "ltythmo crjntnll.no'.', transcendente!
Nos dunmls. Blmplesmentu portentoso!
Com vçrvo Intensa aborda» o»-d» Critica,
Mas tom ella tal Arle, tal finura,
(Jun mesmo com o» nue trotam da Política
Niidit pôde a tlH.5o.ira da CenBurat
Finalmente, oh! proselyto da I.athetlca,
Ke outro 1-restlnio teu —- relíquia da Arte
.1,1 nfio nmiwlgnise n multidão frenética
liste, bastava pura consagrnr-te!

Fflra, porim, u'a macula do lesa Justiça nofi envolver nos louros que cingem
o Autista sem par, seus não menos dedicados Companheiros, tambem Artistas

nus Buns especialidades, dignos dos nosso» louvores o da admiração dc todos Vos
que aguardaes com aneias no Cortejo Maravilhoso. — 8ão Kllos:

Modestlno Kanto
O Mestre da Eslatuaria que honra o llrasll com teu talento e Citro prlvllc-

glndoa — O Canova patrício, Já Immortull-uilo peropte «Opinião publica, A Mo-
debtlito os nossos febris agradcclinentoa.

Emílio Silva
Bm nome firmado na Sconographla com uma trndlçHo respeitosa nos annaes

da Scena brasileira.
Alexandre d e Almeida

Outro batalhndor nos prcllos du Esthetlca. Vive num personalidade marcante
de Artista plctorico de inconfundível mérito. A ambos um Krohé agradecido de
todos nós.

Fraucisco Silva
O technico daa tramóias e macblnarlas; lneicedlvel no seu "metlor", que assu-

n.iu a grande responsabilidade da carplntarla especializada das nossas coinprlclls-
limai viaturas. Um multo obrigado daquelies: estentoricos,

Gaspar Francisco dos Santos
O famoso technlco-electrlclsta que sonhou e rcalisou os turbllhíes luminosos

q,ie deslumbrarão oi olhos uinli affelloa á íulguracno solar. Ao Gaspar, nossos
B graduei men tos, pois será ello, o crandt. Ouspar, um dos prlnclpaes factores da
nossa próxima Vlctoria.

Armando Diivnl
E' outro.credor âo nosso reconhoclmcnto, pois, com raro tino e energia rira,

calou pela boa ordem a rapidez dos complexos sei visos do nosso barracão. Ao «d-
niftilatrailnr correcto, multo gratos.

Mme. Olympla Fcrnande»*
Foi a dictadora do boin-goato e do "savolr fafro" íjue presidem nosso colossal

e polychroralco guarda-roupa. A' provecta "costumlore" nosso profundo roconhe-
cimento.

Mme. Alnydc Mitt-tins
Teve a seu cargo a especialização dos adereços o nessa Interessante liicutu-

benda ee honre com louvor. Kgualmnnto multo obrigado.. Evoliél a Todos!

Marquez de Gai-atujn
A eite grande animador e Inimitável carnavalesco, todo o Ooraílo Democra*

tico pelo eaforgo despendido um prol dj InBuporavci consecução do nosso "LIVRO
DB OURO" deate anno.

Médicos e Pharmaceuticos

SANATÓRIO BELLO HORIZONTE
Rlvalla» eem e» melhore» da Snlsan. —_— ESsacrlalntritc

eons<rnldq paia e «rslaroenlo da tuhercnlose. — D El.1,0 HO-
RIZONTB ~ MINAS. .

Dlrecolo teahulca do l-roteasor Samuel Llbanl» <_¦ Caixa
Poatal, 450 — End Telegr. "Sanatório" — Telephone ÜHV,
InformasSes tio Rio —¦ Mniiriuln Villela — Hua de p_o Pedro

n. 80 — 1° »ndar — Teleph-ne 43-6826. , (4S?3) 80
m

HEMORROIDAS BLENORRAGIA
Cura radical «em oparacBo — .-Ourives, 5, 3.*, S. 1 - I ii I

PR, PBüKO J MAGALHÃES
CIRURG. - SENH. V. URINARIAS

_F~.s..i) ao

MME. t). tÜM , DR. BRANDÍír«ir
PARTEIRA DIPLOMADA
P«ta Caealdada de Medicina d»

Jtneno» Aires, e Bnfernielra 01»»-
letrlea da Baeiila de Hcdlclna e
Olrarcla do Klo de Janeiro. A(-
tenda todo» o» diaa, dn* IO Ai 17
horss * ran Pranrlsco Hnralurl
D. 2, anarl. 7, 9" nndnr (sqnlnn
da rna Itlachuelo, (perio 

' dn
Lapa), ron» _-*¦]__..

CONSULTAS OltA'1'IS
(P 25961) 80

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
AtteeçSea aexune» mnscnlliias

venereas aa nao. Tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
RUA OO ROSÁRIO, 17X De I ás fl

(P 20008) 80

DR. SYLVIO D'A VILA
Hemorroidas

Tratamento lem operação. Republica
da Peru 'O — Z° andar das 14 ás 17
liorai, (P 22939) i\

GONORRHÉA
• complicações (homem • mulher)

Estreitamento da Urelhr»
IMPOTBNOIA

Trllamtnto rápido e moderno
DR. AI.VAIt» iqOCliNIIO
Bntnoi Alre», 77. 4« - l« áa 18.

(348.5)

Moléstias do apparelho Uenlta-
Urinario no homem a nt mulher-
OPERA00I5S —¦., Utaro. avario»,
hérnia», nppendlclte, j próstata,
rins. bexiga, eto. Cur»: rápida,
por processo» moderno», «am
dOr da

GONORRHÉA
e »ua» compllcaoSea, pro»tatlte»
orchitea, eystltes, oatreltamentos
eto. Uiathermla. Dar»onvall»acle.
Itua Kepubllca da Paru*, 23, «e>
brado, da» I ii I • da» 14 ia IV
horas. Domlngf» a farlado», d**
7 ás 9 hora», (P 20647» 10

80

HARMONIA 
8HXUAL — A Mlcncl»

moderna permitte ao homrae oilll-
e»m» d> praceiios raciono» paro repa-
tar a» enorelaa gaita» e recuperar a. vi-
rilldndo. Pedir Intormacôea á Mme. HI*
che. Kn» Andrade I'ertence, 20. 1'hone:
8S-2J1ÜI. (P 24SBIII 8(1
>fVI*»»'^Vt4f_da_A>>a^^-^M^-^AAAAA^Ar>»A_A

Copacabana e Leme

eemmmeeseeMmeaeisemmmmmmm^si^^

Clinica de Senhor» do
dr. César Esteve»

Falta de regras, collcaa, en
jooa da gravlde», heroorrha
gla», «uspeneãa atraio», (ria-
za • demala berturbacO»*
ovarianaa, tratamapto opoth»-
raplco eem operaol-Q • **__*
dor. Reo. do Paru'. HI. Ti
13.0888, da 1 ti • ->nrtw,

m(^4^9?TÒ

APAHT. 
— At. Atlântico. 108, ou O.

Sampaio. TI, l*eme, linda vlata, todo
conforto, boa comida, multo llnipesa. OI
2 quartoa, ml", banheiro.

(P 36707) 8
UT0A-B13 apartamento dB luio, com

U salaa, 8 quartoi, 8 banheiro»,
quarto para malas, s.arnse. etc, no Edi-
(tr|o Comodoro, rua Copacabana, 102.
Mdo, Tel. 25-4886. (P 2484b) 8

LD-A-SK eonfortare) -predio da run
U de Ff-verelro n. IV, íiiform»tçúes

(P._mnti.8
A _ __
no n. 21

APARTAMENTOS
A FABHIOA IÍB MOV LIS LA-

MAS *¦*» expõe em aeu grande
Mostruario- annexo is officinas.
rua Mello a Souza ns. 100|0 (pro-
Illmo A Eataçío principal da Leo-
poldina) Innumeros Modelos es
neolalmente oi-eado» para Apar*
tamentos e flue resolveu 6 pro*
blema d» e«caa«e_ da espaço «em
prejuízo da bOa commodldade e
distincção qu» a vida Modems
exige, executando.«e ainda «oh
dos«nhoa a em qualruer estylo ou
Jlmenifles modelOB especiaes. of*
(«rècendo-se tambem em algupf-
caso» facilidade de pagamento.
Solicitem pelos telephones 28*4478
à JÍ-7084 a 

'Ida 
de um represen*

tanta oom eataloges » outraf
prientaQÇes. (80,1) 6

AMJGAM-8B 
«icillentn quartoa, com

asu.i c«rri-nte, de ÍUOJ a 2SOSD00.
«, Petit Uanolr. prlraelr» cai» d» rua
nor» n. 18, junto ao n. 187 d» run
tiariti Hlh-ir». Perto do Tlotel. Copa-
cabana Palace (P 2T10B) 8
*ty»^VT^^_>^^vS^^^^^^i^^^/VA_r%AA^,**^^A^SA'

Rio Comprido

ALÜHA-S- 
um quarto mobilado para

caiai com pensão o urn qnar to i»ara
toUftlro con pcnuit.. Logar (rosco. Huií
Sta. Aioiindrlna o. 181 Tol. 28-7842.

... (P 28781) 23

HYDROCELE
por mais antlg» a volumosa que
soja. Cura radical «am oparacto
cortante, sem dOr • aero offaeta-
mento das oocupafiOe* por pro-
cesso em uso ba mat» de 40 an*
nos com perto da t mil casos de
oura, eem reproducção. Dr. Crls-
sluma Filho. H. Rodrigo Silva, 7,
das 18 As 18 horaa. (P 235J3) 10

Correspondência
TÇiT

Onde fizeste pouso após a tem-
pestade 7 Estás fazendo muita
falta* Bsturel esquecido?*), seri
do nós quando voltare»? Pro-
cura-mo 5." feii-a. Um beijo pnra
você..-.— BITU'. (P 87321) 70
«MVV*>_fW*i^^«)^aj^«-i|ã-M*i^,-->|N^^M>l,WMA^A^AiAArt

Dinheiro
D1NIIE1RO 

— Empreatn-ie lebM.pro-
mlaiorlae • pntUcularei e compiir-

cl:intci. Rua do Ouvidor, liü-1», Artnjo
l.lma, (P 2584M 78
'«_VV**.^^X-^^AwA^A^*ij^^^«aVia^^M>A^.|^ja|iiÍ

diversos
DORES!! "SANADOR"

• Ei' fulminante. Sm frlcqOe»,
nas dOrss musoulare», rheuma.
tismos, eto. — Vende*»» nas
pharmacias a drogaria».

(5016) 74

T/INCKIUUOHES cilafatea e pletorea de
Alt confiança. Altondc-ae em qualquer
bnirro, dtide 1 commodo —¦ 48-8084. Sc-
haclor Pompeu. 248. José-Kranclico. .

(P 27222) 74

^GRATUITAMENTE Lht «nviirtl
meu livMnho"O MENSAGEIRO DA PICHA".-Na ma Hiluri enconlnrio

mino S|9.Ú_RO_Ê_EFFIÇÁ"J car» conjejuir • REALISACÀO
dt Iodas aã iuâi yS'Pl'R'ÁÇ6ES. maiencM e eapiriluati.
Eiplico claramante _f7Õ/ína tfe inumohar am: AMOR, LO-
TEIMAS; JOGfJS, FOpyUNA. EMPRESAS. NEQÕClK,
EMPREGOS, • lodo aua.no se relacione com s F'guCj_A-
tít'ÍHIttBÍA em tsdei al iua> m»is SU_LIME5'mao*il?í*
lacõea. • Rtm.iu t SOO em tellos òbjtles a: Mi»» NILA
MARA - Rlneon 1211 - BUENOg AIRES * (Rep Ar«enjm»)

(xxx)

IJHBÍSHU
(xitx)

iinTOSSE? Use
Preparado qne bn 46 nnmis vem produzindo

effeitos mllngroaos.
** venda nas prlnvlnars pharmaelas e drogaria»

fabricante Adolnho Vasvoncellas — Antiga
pharmauln.

 UA milTAWUA, _7 {%_____

BEBAM CAFE GLOBO
rr O MHbHOK B O MAIS SABOROSO —

DÓI» ATE' A ULTIMA UOTTA 11!
OÜARDEM AtJ HAfAS «UE TEM VALOR

TS-74.

A DUPUCADORA
Avisa a seus amigos e clientes que transferiu seu estabele-

cimento para a rua da Quitanda, lí-loja, esquina de Assem-
bléa, onde contlniia com as suas secoOes de COPIAS A' MACHI-
NA •— IMPRESSÕES AO M1MEOGIUPHO B IMPRESSÕES UL-
TRA RÁPIDAS EM "MULTILITH", teleph, 42*0893. . (34246)

SACADAS CARNAVAL
Aluga-se sacadas para hoje tcrça-fclra com frente para

o Palace Hotel, por cinta do Café Bellas Artes. A. AJmirnn-
tt) Barroso, 15, teleph. 28.4800. (28030)

Onro e jóias

\JOAI,ni_nU 
VALENTIM, compr».

vende, troca, fa» e concerta Jolaa c
nlOBloa com lerlcdndet rua Goncalvei
Ulai a. 87, pbone 22-0004.

IP 2M81II iil
)emm*Sa+**ie*m<mm***+iA*>af>»A/m^

Modas e bordados
"SYSTEMA BRUM"

MODJSTA SEM PROFESSORA
Utlllsslmo livro de costura, ln-

ílípensavel em todos os lares, ofr
flclnas d» oostura e colleglos
profissionaes, Vende-se nas LI-
vrarias G, Dias n. 9. Ouvidor, 1461
Rio, Rua Libero Badaro n. 80,
Stò Paulo. (P 2BC.7) 81

Moveis novos e usados
VENDEM-SE 

28 cofres, arcblro de
-•COS moTeii d» eicrlptorio e oiachl*

na» de eicrever por preço d» liquidação
á rua doi Ourlvei o. 110,

(P 28708) 88

COMPRAMOS 
moioia de eicrlptorio,

machinas de cicrevor, cotre, rotli*
triíoras, etc, i rua Theophllo Ottonl,
U8-A. Tel. 43*4548. (P 2B706) 83

SLDOÁ-SB 
(ui 4 quarto», 3 ula»,

demiii dependonclai i rua Barão
do petropolla n. 104, trata-se na mesma

..«, 111 ;i« 14 hor,i5. (P: L'T-J_7) lt

SI3N1I01IA 
distineta, rcildcnle em Bn.

tafogo, preclia de soei» cp(n pequeno
r/ipftal e pratica pnra uma peniÃo. líc-
fcrenclns ver favor com D. Glna. Phone
28*41112. (P 2TJ34) 71

\_f/smr\la^r^em1se0e)fe^la^^e%lSenr^^

Ouro e jóias

OURO VELHO
PARA O

Banco do Brasil
COMPRAPOR AüTORliSADO

Hnsn ao preoo do Banea da Prnsll,
Compra Joina com brilhante».

objectos de prata o moeda*.
SB t- RUA S. JOSÉ' - S«

Rsq> da {tni ítpdrigo Silva

DE llíi
ESTYLO RENASCENÇA
Vende-se com 12 pecas de

Imbuya massisa, toda enta-
Ihada, obra de mestre, feita
ds encommenda. custou ba
dois meues, 4 cantos por
3;500| t, rua Riachuelo. 418.
Oceasião unlca I (P 248U9) 83

PIANOS
CASA DIEDERICHS

Praça Tiradentes, 83
(xxx)

Frei Fabiano de Christo
e Frei Rogério

Agradece eraçs alcançada — Sylvia
Rocha de Araújo. (P 2513!)

ÕTK.
Grande atock de tacos para loalho:

peroba rosa, ipê, peroba de Campos,
etc. Madeira compensada em grande cs-
cata. ' Folhai de madeira, Esquadrias
compensada]. Portas deade 23(000, o
ni2. para quantidade.
EDGARD M. RODRIGUES & CIA.

Rua Camerino n. 87 — 43*0088
(34890)

Livraria Alves
U—tw eollejla.» » ícadenlee»

BOA Dtl UUVIDIIB, K8,

(5330)

Dormitório de luxo . 1:000$
Sala de jantar de luxo 1:200$
Rua Senador Euzebio, 85/87

CASA ARNALDO
(Ml.)

VENPE-SB 
ial» de Jantar, typo apar*

tamento com crjitalelra lljido ao
buftit, (olheadi a Iralm.i, custou 1:600$
nor 830$. Rna Itlachuelo, 418.

(P 26678i 83

DORMITÓRIOS 
folheados

a imbuya, para aparta-
mentos* com armário de tre*
corpos, perfeito acabamento, a
680$000; á rua Frei Caneca
B. ?. "««SO) 83

PARA TODOS
9145
1313
4897
2297
036S

017
007 ;
.. Consiantino

Voltemoi asora directamente para a querida ropulação Carioca: para Eise
que t, finalmente, a nono rar.no de ser; o nono Camarada eterno o bemfacojo

O TOVO:
SAUDAÇÃO

POVO da Guanabara, Taloroao, 13' para Vós. ob! Poto nmiBO e bravo,
Poto da nobre e altiva Guanabara;
Vinde Ter o espectacqlo assombroso,
A maravilha delicada o rara...

Vinde, com voibo espirito de artista,
Animar, numa doida exaltação,
A mel» alta e » mula lídima conquisto
Nas arenas do Sonho c da Emo^fio.

As noaeaa almaa sonhadoras e esta
Alegria sem ritBgas e som travo
Oa noB&a caba plcnnmcutc oro festa.

_ «e a Victoria, no seu plnu.tro de ouro,
Do novo, aos nossos brn<;oa ac atirar,
NSo teremos orgulho nem d«sduuro
Do ao Povo os nossos louros consagrar.

2" fcARKO (critica) (Casas de "apcrtaincnlos" e
"dct.npcitainei.tos")

Povo» 6 preciso affirnmr*t'o:
Etn tins construi'!.Ou», tão btllaa
Cnbu, no quurtn, um só quarto,

A nrchltectura muderna
Que nosso Ulo urbuiil/n
K nviilta o slngularb:»
A sua bellcsn eterna;

Kxorna*Bi' de troplifos
nbi.truinilo-0, ao qii' julgo.
Dc .'skt-CTuffers" que o vulgo
Alotuihou.de "arranhn-coos". «

Nisso. (. claro, o ab.urdo medra
Segundo o <]u*_ está provado:
Tlram-sp morros de pedra.
POe-ac-os de cimento armado, '

Mns ainda o que é notável
K de todos dá nn vista|
E* a usura Intolerável
Ou lenio utllltnrlsln!

Apartamentos!! I A's íéíes
Rimas do nome o do estylo.,*
Apartnmontòs oquillo
Que mnls bo ttdaptu aos chineses!! t

Fica o restante ás Janellas.

Verdade seja que om tudo
Por mnls que vA contra a máot
Ut) si-mpre. o Imprevisto agudo
L»e alguma compensas!!Oi

Motivo (das mais curiosa»)
Pelo qual taes edifícios
São francamente propirloa
Aos i.-olloquloB airortjs-u!.

Kxiiulsiiii c.tlguiilade'.
Ob! tt'1.11 pitffKloxal!
Onde um só, se ngeita rnn!,
Ficam '/'-fs mnls A vontade!!!

Dcsfarte, oh! Povo dllecto,
Sàu casas de apertamentos
Que servem, sob outro aspecto,
Pura desapertiimentoa !!.'

Continuam n destilar vistoso» "llmoiii
DOS 1NDEPBNTIJ8 (asendo retlnlr a ca
tas", dos tambores, dos udufes e todo o

Kcvcla todo esso rumor estonteante,
8- CARRO (Alie. orloo) —

Ob; a Mulher! Sobre elln <innutn coisa
Sn tem dito do '¦heróico" â "rodondllha"!
Falta dizer — e Isso ugorã bo ousa —
Que o niulluT, mal» que flor e niurhwsa.

E' a eterna armadilha.

.Seu sorriso! O que 0 esse sorriso
Qtiu de nacnr o lablo lhe polvilhn?
Sorriso que o homem pensa lhe £• preci.
Inferno de nns e, de outros, paraíso?

E' a oterna armadilha.

Heü undhr»' seus òllfarés. seus inonelos,
Que serão sob a lubrlca escumiliia?
10 a rigidez tantalicu dos n-ioe?
K sua voz de módulos gorgelus?

E' a eterna armudllhn.

Inci" com u H» Porte do famoso GEürO
itridcucla BliiRillar dns "cuícas", dai "f»l*
instrumentul caracteristien de Mono. *
o appi'oiílinai,-no feérica do

(A eterna arniadlllia)
Xo despeito! no odlo, oo qual se InflamniR-
Na lagrima que A lace lhe rchrilba,
Tem sempre o homem cnviUoso trama;
A Mtillicr ntíí mesmo quando ama

I*.' n ctorna iirimulilbn.

Quando cila exalta seu patriotismo
U <ln venal política imrtillm,
Ahl, mais do que nunca, òceulta o abyímo
Pois seu dlaparatndfl feminismo

13' ji oterna armadilha.

E como Isso nflo bur-tc aos desbaratoa
Que a Índole revolta lhe onsnrlnha,
Est.lo nos "püs-do-arron", "vldros-de-ei»»

ttractoa",
Nas "jolas", "creme", "rouge" o mais or-

(natos...
Sempre n eterna armadilha.

Psra domar o coração do gente,
Para Inundal*a de mortnl amor,
A Mulher tem um gosto inconseqüente
De amar a pompa, o exótico, o esplendor.

Pnrn aos homena tentar, a Natureza
Deu-lhe dn Grega a vivo i-ncarnni-ao,
K «lia, esquecendo a natural bellewi,
Quer doinlnor-nda peln oBtcntafüo.

Ella, olvidando os naturaes encantos,
Vive, pcrpetuameiile n hu adornar;
1. em «eus Innguea c mórbidos quebrantos,
Por «obre corações pode plhnr.

Com seus adornos rutilos fascina
O coração doa homens, quanto quer...
Kis a 1'lenia armadilha que domins
Oa mundos, Eis, cm synthcse — a mulher!

Um corso do deslumbrantes nutomovi-ls conduzindo (ormosns CustcllSs distri*
buinõo aíriãbllIdades u sorrisos encerra a nossa primorosa 1" Parto

2" PAUTE — 2* lianila do musica
Lcmbrli noi soua trnjes os lnvllns Dnndclranteá, os «rrojados Garimpeiros Sei*

ia tomoin ípoca do 1'ermlo Dias Pnei Lcinc, o Caçador do lísmcrnldns o tantoa ou-
troa heróicos desbravadores da Terra Virgem.

Itompe, lilvnumcnto, A vanguarda, o
4" CARHO (Allceorico) ('luriiudot)

O grande Schlllçr eila obra asslgnn. 13 ahslm tu» Turondot, trin, tmplaci.el,

Saudemoi am sejruida a sempre bondosa e hospitaleira
IMPrtENSA

Eis no mundo moderno a altiva conduetorn
Doi poroí, » potente e audaz animadora

D» CklUiacão;
t ell» que defendendo os fóroa da Verdade
Vae o caminho abrindo a ioda humanidade

Nos prelloa da Itnzio.

A Imprensa 6 o porta-vos de todas ns con-
[quistos,

Que em sublime occlosSo de forças impre-
[vistas,

Plocluma d lua do Sol.
Desta terra feroz n pujante bellozn,
Que vibra nas creacões de nossa Natureza

Dc arrebol «,»r{tl_j>l-4 
vi,r,^

Snudemos, num febril.*-» íiwglèo-wareoitW
A Imprenun Brasileira, invencível e Torlc;

Que heróica jj.sonhojU* ãü» -.,' '
E' a força quo alicerça o Imundo' dair fdfui.
E trn^a no presente as rudes epopéas ];Do povo do Brasil "

Itompe da nossa alma, após, numa explosão luminosa de sentimentos nffecti*
vos, polo muito quo lho dove nos*so glorioso Club; pnlo multo que lhe devetniosj;
todos nós Democráticos; romi^e, repetimos, dn nossa alma n maior manifestação
do extremo sentir, consubstanciada neste imperecivcl... . -,< •

CÂNTICO DE GRATIDÃO

Dlogoues lmmortnl; Dioeenes cynlco,
Como te appellidou a Grecln Inteira
Que, apeuas, via em tt um cano clinico.
H nSo lua doutrina soiiranceira !

Dlogeens bom; philosopho querido,
Cuju philosophia, outróra, audu/..
Tinha, por fundiimunto ipcomprebendldo
ü menospreso As convenções soclaes!

tym&t?:',— -W_Vi4tlr!-_?-!*-!ÇPlí> ¦-*¦""*»•»*»)
Que sóffreste, a sorrir, cruéis percalços
Cit\gIndo, ao ,coriio, esfarrapada túnica
B' aHrônlãndo Ulj^nndrà(a .pfis 

'dlsíMOojf
".TeWmii, npii,' eni' carros ricamente decorados, o destilo da valeut» e »0»P»

rapailada da GIMHDA ÍÍIiUltA*. >-,Arrancos de Joven brnstlldndc patenteia eu»
l*lí.i(i(i«,-de-lírn'liões _iué tão:hL'iiv eiicarüa:'.i valor e a alegria qne pÕo na prestigio-

saas.credoiiclaea do noiÃ . CABTEMiO Irreductlvcl. K, por morooldu bomenngeií) a
GUjllíDA NEGBA, -pi-do ella á• nmssa eiliirrccida que «bra nlas pnra pasiagcm do

«' CAHRO (AUt-KOiflto) (Kjtluno oi-ystallno)
De arrojado esplendor; de excelso -Oenio Este 6 o carro tiiumpbal da Phantasma»

Falta saudar, erguendo a nossa debll vos,
O Grande "CARTA BUANCA", o mnlor

[dentre nós;
Emo ijuo . do "Castello" heróico o Intrnn-

[algente,
Oom brilho e com valor perpetuo Presi*

(dente.
Cada remi.lo altivo em que Agula alta*

[neira
Be aicandora Ae regiões da Gloria alvl-

[çarelra,
Delle recebe o impulso; e assim, cado

[remigio
Seiue s esteira de lar que vem do seu

(prest)glo.

Por isso, "CAMA DKAJ.CA", um silo dc-
[vor nm dita

— Monos por velha praxe ou formula
[bonita -ri

De publico trar.er-tc ã vivida expressão
Da nosBn alttsaonante e eterna gratidão.
E quando logo mais — como sempre

[aconteco
Mal o Prestito nosso Impávido apparaee—i
A densa multidão assa*, propicia torla
Sncudtr a Avenida a der-nos a Vlctoria!
Aa palmas e ovações quo bão de explodir,

[ali,
Antes de nos tocar lrfio direito a Ti.

Por fim justo ê eialgar ainda, nn linguagem das Musas, a sábia competência
e o puratlno critério de Inabalável justiça, que 6 o apanágio atireolado dessa phu-
knge de proficientes Mestres que formam a consplcua e brilhante...

COMMISSÃO JULGADORA
A' Commissão de Artistas consagrados
Que vae o nosso Prestito julgar,
Ob nossos corações en.hi.Mnsmndoi
Vimos entre mil "bravos" offcrtar.

Sábios que a Vida olhacs enslmcimados,
No mundo da Belleza e dcambular,
Fitando além oa mundos sublimados
Da vossa pbantosia singular...

Artistas que nas arna da Bellcz*
Prcataes culto & divina Natureza,
Numa eterna o febril fascinação|

A Vós — arautÒB da Belleza viva*
Acccndcmos a lâmpada votiva
Do nosso ultra-sensível coração.

E sem miis delongas — a Consciência serenada pela franca e tranqullla visão
de um Dever rigorosamente cumprido;'trombeteiem, esttentorlcns, em todas as di*
recções do Quadrante central na fnnfarrns annuucladoraa do nosso maravilhoso Oor-
tejo, «visando á Mole humana que frome e se convulaiona por toda a parte, dê
aoa gloriosos Democráticos

PASSAGEM! PASSAGEM! PASSAGEM!
E eis que assoma, desferindo bombardas luminosas, o

PRESTITO SEM EGUAL
l.« PARTE — Magnífica GUARDA DE HONRA, constituída de iocIoi do

Olub em seus grandes uniformes, cm ouro e prata, montando elegantes corceis ne*
gros, ricamente ajaezados s que repreuentam os Nobres do Castello. 8eguir-io*_t
um grosso Felotio de Lancelros, fazendo drapejar ao alto as lanças «rgentadai, si
alvi-negras Flammulas Democráticas. Esta frente de brilho e Imponência lnvul-
gares, revoluciona os velhos methodos carnavalescos o offerece, antecipadamente,
ás Multidões, uma visão fantasmagórica do que 6 o nosso COItSO de 1D37, em...

LUXO, BELLEZA E ORIGINALIDADE 11! _ Após, av...
BANDA DE CLARINS

Trombetas de prata clangoram n Marcha Trluiuphul da AIDA. Cav»lIelroi rc-
presentando "Morbixabas" o "Pngôs", com toda sun Indumentária característica,
diráo. no conjunto, da pompa exótica dos nossos primitivos indígena» o dis fique-
xas-rahuherantes da Fauna e da Flora do nosso imincnao "hlterlaud".

Segue-se, num esplendor mágico do cOrci, a
1- BANDA DE MUSICA

Oahetés, Tnpulaa, Mauâs, Bororós. Ostentam na agudo?, e desconfiança do olhar
o Insllnt. to guerrilheiro, concretizado ainda nos seus kanltares, uns suas maças, nas
suas mis.angus o tatuagens. ,

Depois das emoções, Povo amigo, que a nossa vanguarda vae offerccer-te, e que
arrancarão, de certo, os teus mais quentes e vibrantes applausos, prepara-te para
a Apotheose Inicial do nuaso Cortejo, sentindo na majestade solenne do nosso •liar*

ro chefe, todo o ardor e enthusiasmo que, ulo Inspira e desperta na nossa brasilldade

1° CARRO ALLEGOR1CO (carro.chefe) — Sym-
pUonia Marajonra)

Hypír-monuratntal nos teus cincoenta
[metroa— Chave douro a entreabrlr surpresas es-

(lonaea —
Surge, em meio • cipiosSo de aolares es-

[pectros,
Democráticos prelta los nonoi Ancestracs.

Noutro plano, » seguir, mal occultas nas''"¦"•''¦ (tangas
Que lhes proporcionou allgero "acauan",
fingindo á bronzea pelle estranhas bugl-

[gingai,
A' cohorto tem logir dai filhai ds Tupi.

E toda a Indumentária exótica sclntllla
No arco-íris da Fauna e no esplendor da

[Floral
A cerâmica exhlbe os modelos do argtlla,
O engenha guerrilheiro oi armas, ent pie*

[tbora.

E todo esse prodígio urdido em mlcas-
[cbiatos,

Em porpbyro e.alabaitro; em arcos, fio-
xas, cuias,

Se transmuda o consagra, a grandes im*
[previstos,,

A pompa brasileira ao tempo dos Tapuias.
CARRO DA DIRECTORIA

Oonduz a Bepmenta(ão Offlcial do Club, desfraldando a Bandelra-chefe « dli*
trlbuindo "O FANTASMA", seu orgSo dc publicidade.

A' BANDEIRA ALVI-NEGRA
Abri alas, povo «mlgo ao conjunto da

(Graça
Da Bellesa e do Amor — á Agula Negra

[que paEsa.

A' Aguli Negra trlumpbal que em seus
[longos remigioa.

Far pa iui iKencáo verdadeiro! prodígios.

O pendão alvl-negro • pompear. Imponente
Do.perU » rlb|4cão que erra ua alma da

(gente.

A arte marnjoara empresta-lhe o motivo:"Inublaa", maracás", "Induapes", "acau*
[mai"i

K no apogeu do que ha de mala decorativo
A synchronizaçilo das pennas o dás plumaa

Ao alto, dominando a curv» do Infinito,
Num tnlgldo palancue cm ouro e verdecrfi;
Co;ar i fronte, á dextra a clava, i bdi:a

[um rito,
Ostcnta-ie, tranqulllo, o bárbaro PugU.

Desfraldado, o alvlnegro, em trêmulos
[drapejoa.

Vem nimbando do lux e batido de beijos.

t elle nosso pendão • o arauto da Vlctoria
E que além nos aponta o caminho d«

(C-lorla.

Para elle — povo amigo — entre beijei
[o palnia.

Toda a palpitado que vive em ve,sal
(almas I

BesflUm apóo cleginteo aulomoTels, ricamente ornamentados e llluminadoi,
conduzindo os alegras componentes do landario GRUPO DOS INDEPENDENTES.

E' e. «lngrla esfuslante dos Carnavnlesws do 
"CASTELLO" 

gue pasta «Doai*
nada na Mocidade irrinulata « rifmnnlaea; .........

Itolar por terra um centro de cabeças.

Kis senão quando em melo a turbamulta
Do povo revoltado conlra o Império,
Um Joven -cujo rosto alegre exulta
Diz decifrar o triplico uiysterio,

V.' justamente e_tc episódio Intenso
Que nnsHi L.uznry suenographou;
No carro o Imperador eom brilho ImmenW
O Príncipe, os tre. sublos, Turandot.

Khtnmoy no momento cm que, sedenta
De odlo, no fitar quem tanto affronta a

[morte,
Ou terríveis problemas lhe apresenta
Certa de ao trlstu dur a mesma sorte.

Mas, desta vez, engann-se n chinesat
Ton tela, fuz-sc palllda, cmmudecel
O Príncipe, anto a COrte, com firmei»
(Ja lni;:i*'flti unlgnins esclarece!

10 tal como suecede, aqui, na China»
Nu Patagônia ou mesmo no Equador*

A saiignmtn tragédia cm pas tfrmins
Com n victoria du amor.

Pausam novoa automóveis, nos quaes tomam logar os ooesos consagrados artlaUa

ÂNGELO LAKAI.Y c SIODESTINO KANTO
Ainda outroí automóveis enfeltudos dcsfllnin com ruidosos mascarados de «m*

bes os seios. E' nessa altura offèrecido novu ensejo paru fascr dcsopllnr o Povo
noKBo amigo com a apresentado do uohso ultra-bllarionto

5" CARRO (Critica) (Novo Diogencs)
Dlogonca santo; espirito tenace,
Quo n esperança mun tinhas, peregrina»
Dc tim hnmcm deparar que executasse
A tua (.aplniti-isiina doutrina!

Poia bem: ura novo Dlogeucs te altcrnl
No Brasil, c uinis pratico, cm verdade,
Sem procurar a homem, de lanterna,
A este nnntiiuio dnu publicidade:

'.Prctlsa-so âo um homem de fé publiei
Que esteia fora ile quilmier convênio,
Pura ser presidente da. Republica

\ . So futuro (lualrlcnnio.

A aflito, mixto de (tmor.de sauguo c gloria
Tem logar cm Pekin, na nntign China,
Eni tempos que se perdem do memória:

Sabendo Turandot, fatal Princeza,
— Fatal, mns bella de inspirar amores —
Que uma Om suas alas fOra presa
Por um bando de audazes malfeitores;

Jura — Impetilda* pelos vis estigmas
Que a alma lhe ferem - dcsposnr aémnute
O Príncipe que trcB dos seus enigmas
Lhe decifre de prompto, frente a fiente.

E num edito máo que o throno approva
Sentencia, com odlo requintado,
Que o concorrente que falhar A prova

Será deante da COrte executado.

A noticia que lança era polvorosa
Todo o Império Cbinez, tumultuaria,
Trás á rckln, em cifra fabulosa,
Mancebos da Mongólia c da Tartarla.

Nenhum, comtudo, vence o impenetrável
Sempre envolto nas nuvens mais uspmus;

[expoente;
A maior çxpresgffo das Idêae grandlnsas;
Mostra OBlè carro ao Povo, espectacular*' '. [mente,
Cm conjunto sem par dc Fontes liimluosns

E n l.rmpba azulada,
Fulgente, prateada,
Da fonte dourada
Num r.vtbmo eie;
Como alma que oncofa
Num Jacto se alteia,
Mas, breve tontela

E cae.

Dn super-pos!uno de colossaes espelhos
Consegue Lazary deslumbramentos taes,
Que om melo tons azues o verdes o ver-

[melboB
lievlvc a nnscena(;So das noites orientacs.

E a lyra pha de prata
Que no ar se arrebata;
Que em lua se desata
E o ether attrao;
Oom almn que.freme,
Suavíssima, estreme,
Arqiicln-se, tremo

E cae.

[goria;
Do delírio dn Luz, da embriaguei do olhar
Agua quo outro Moysés com a vara da

[Ettherij
Do roclicco da Idéa ardente fez brotar.

E a lymplm Impetuosa
Formando, altcroaa, ¦
Columna graciosa
Lá sobe, lá vae;
Mas, logo que avança
Diluo-se a esperança,
Recurva-EC, canca
E cae. ..

Abre alas, povo amigo e sol vividm
f cambia tt»*!

Quo bíío-de, a fundo, ferlr-te a sensi<
[blMarlí

Cobre o carro genial de applausos de-
fllrantes

Que o deves ao maior Artista ãa Cidade.

E a lympha dllecta
No ar so projecta,
Vertigem affecta
Que a envolve, que a attráe]
Mas, eis tudo passa
I£ então se adelgaça
E pende e fr;ica..a
E cAe.

Elogantea viuturas conduzindo ronsor-lon fantasiados seguem ntrâa. da sum-
ptuosn allegorln o como que adrede collocados para introduzir por entre gargalha,
das frenéticas, o nosso dcsopllnnte

T" CARRO (Crlllca) (Gnlllnlm morto)
Sins, quem & que liga i /.IjaC
Nem Hltler quo ousado 6.
Nem Mussollnl qne briga,
Nom "sou*' Llg-LIg-Lí.

Liga nflo liga, dosfarte,
A /,Ido nlngiioni aupporta;'
Aoa poucos dão-lho descarte*

Na hora H da barriga
O» fortes farom banze .._..
E e|i que á Liga ninguém liga;
Paseam-lhe, todos, o pé.

Seri de certo ainda, iob Intenso gargnlhclro, que desfilarão outros corroí lllu*
minados com engraçados Democráticos, precedendo, galhardamente o

E emquanto aquece a retorta
Dn f-.uerra-ch.mlca; Marte
Depenna a GalífnAn morta*,

S° CAHRO (Allcfiorlco) (VcrtlBem sohi-o a neve)
Pela estepe golada

Num» vertigem que ie nüo descreve,
Quatro parolbas levam de arrancada

A viatura da nove. >

Um trenó.,. Corre insano,..
E' no horizonte um frlzo azul, t.lo brsvet
Lembra, em conjunto, tim sonho varsn-

fvlano
Cr,vitalllzado em neve.

E coma complemento
Oo quadro que dliulr-se Jiim.-iis deve,
Três "dlrls" arrebata, ao leo do vento,

A vertigem da neve.

Noa alcantis, nos vallos,
Onde a "avalanche", no projecter-ie,

feicre-e,
Deixam sulcos aa patas dos cavallos

Estilhaçando a neve.

1-1 assim vão ns tres bellas
Sem achar a pnysagcm quo an enleve...
Quo singular contraste marcam elles

Em relação & neve 1

O frio é pertinaz,
Comtudo, as tres, na muls diacreta greve,
Levam no peito um coração capas

De derreter a neve!
Grande fila do elegantes e ornamentados automóveis scpnrom n ultima allcgo-

tia arrebatadora da momentos* chave de ouro du lírnça, com quo encerramo* o
Prestito SEM EOÜAL "e que vem a ser o

0' CARRO (Critica) (O çrunde domndor)- Num ronco que atro» oa ares'•*- Drmbolliadn num. Icüo —-
Alvoroça a Opnusicão
Oa juncaes- purlamentares.

Certo cumprindo um destino
; Irônico, Inoffenslvo,; A •todos mostra o felino'

Que 0 gnrboso, 6 forte e altivo.

(Entretanto sabe-o a gente
Que o observa entre os Juncaes,
Uma gloria tem somente:
Adorei... des anlmaes).

Aprimora a "mise-en-scéne"
Mt_ttendo medo aos carneirôsb

E corn. e snlta, Iraoundo,
Até que em meio a carreira,

Ile horrível fonso, profundo,
O bom leão manga á bdra*

Manga, mas queda indeciso
..Vendo surgir, sem pavor,

No mais aberto sorrlm
U seu grande doinador.

Afinal, tudo se opérA
Contra horrível previsão
E o doniador doma a fera
Brincando: "Soccgn, leão...•

N08 RESTA

E como o Instlncto lhe ordene
Que dÊ urros carniceiros,
DEP0I8 DO QUE VIBTK E ACULA5IASTE, POVO AMIGO, 30

ArEESENTAIt-Ili A NOSSA GI1ATJDAO K...

ATÉ 1 938^!
- LOlll) 

PYRAMIDAL, Secretario Geral
•m __, I' .i r ... , _..

AGRADECIMENTO — A Commissão de Carnaval torna publico sou eterno rs-
conhecimento ás Altas Autoridades Fedarnes e Mtinlclpnes, notJMbmfiito aos Exc-cl-

lentíssimo, Srs. Prefeito do Dlstrlcto (Tcdcriil, Secretários das Piiunu.-as, Interior
o Segurança; Dlrector da Kstrada de Ferro Central do Brasil; Coronel Domingos
Jost. Melrelles, Dr. Astrogildo Teixeira de Mell", no Commercio c n todos oa con*
sócios que, directa ou iudircctamenle, contribuirnm para o esplendor e magaili«
cencia do nosso Cortejo.

ERNESTO ItlBEIKO, Hccrelario da 1-flmmlisío
' DEOLAItAÇXO — A Comnifflfião de Carnaval, por meu intermédio, declara qUfl

o Preatito do Olub doa Democráticos, no corrente nnno, se achn integralmente pajeo
* satisfeitos todos oa compromissos que para sua apresentação liouvo necessidade
da assumir. A todos, pois, quo f>c julguem credores o apresentem documento» Ido*
ncos que os habilitem no recebimento, a Commissão previne de que satisfará quaes*
quer contas & bdea do cofre.

ITINERÁRIO — Rua Benedicto Hyppollto — Marquez rie Se-
piicahy — Senador Buzebio — Praça tia Republica =_ AveflW.9
Marechal Floriano —¦ Visconde rie Inliauma — Avenida Rio Bran-
co — PraQa Parla (em volta) — Avenida Rio Branco —- Pís-ja
Mauá (çm volta) — Avenida Rio Branco — Visconde de Inhaúma.
¦¦-¦•Marechal Floriano — Avonlda Passos — Praça Tiradentes —
Ri|a da Carioca — Rua üruguayana — Rua 7 de Setembro — Pra-
ça. Tiradentes — Rua da Constituição — Avenida Gomes Fi'e!r«
— Praga Joüo Pessoa — A-wmlda Mem de Sá — Rua SanfAnna'«* Rua Benedicto Hyppollto — ( Barracão). ,.í_í_»_..i _,« (o^ja
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A VIDA COMMERCIAL
Telegramma financial

I.nNIHlKK. 8.
U'tH-iii)int'uro ¦

l'A.\A Hl- IH..SI n.vUiSl
Do itniifb (iii uijílíiterra ....,.,, •
Do iifmco ria IPranr.ti •*•••*•
Uo Hnaco 'In Ifnli» «.*.
Uo llanca (l.i lle-spiinliíi
J)o Itnnei, na Allomnnlin

Em Nova Vnrfo fro* mrw».»!
roxa dn einiprn 
Vaxa ííp cpiifin

tlrii\,.||ns _ camnlr «ohre lAinàm. ei
»l»'n noi E.

l,nní.rPB,3en»vn - Cftmhto «.obre
¦"lotu nor E.

Jlnelrin 1'ninhlo «eitire.
vtsrn nor £.....

Gen-iVfl f,nihio mUr» í'flr!*í
por mi, l*'ra 

Llshiiíl i-iiii)hl* (trihr. líoinirpn ft vl**tn
.tn.tn tii* comt-rrt) nor 

Llat.uii - 1'flfnhlo míhrp lionflrpR. ft ílM-fl'¦.ixn fii> ppntlíll. uor £ 

a

l.nndrcs. 6

nVrlVtn

Iloja

« %
4 %•*. %« % .«
Dlltl 7.
l/S %

ir. ao.ou
1„ 03.00

SERVIÇO AÉREO

¦ s*. ».,.*,.
L. 88.4.1

liac IIU ül,

ICsc 110 Oll

*
f.

H •»
<k
«R

«lie *
t/a •»
s/ie <r(

F. 211.110

L. 112.05

\M» • *«llO

I„ 68.10

Ksc MU Ml

Ksc 110 OU

Síocfc exchange de Londres

ItüVTRADAS. lí S,\nil)AS
mez um Fiovuituino

LÒNDIIMS 8.

Titulei» ftr.isilt-iros
i-i-.i >i-:tc A l-.-S :

fUlltiitlK. .'i % 
Novo Kilfnlliii:. IU14 
Kiiniiln-; iii:ii .1 
Corivorsíin. HU»., 4 % 
Kniim-stliini -li- int

RSTAIItlAlíSi
Dlstrli-lo I"ciIitiiI. a %
ltlo dp Iniiolr,,. Ill-Jl, V %
llsliln, III2S, ,1 -7» 
l'nrá. .1 % ...

"iiuriiAiiiiiiKS

% Hii nniio*. Hi

Titulo** f)iv«*rt»<it-
Smitli
i.liiht

Aim-rU-ii. I.tii
S ÍNurpi Co

i llnnk oi l.fiiií,un s
KrnzIllAti IV-if'tlõn.

I.td iSi 
Ura*t*.lnii \\ -irrnrit

Co l.tn Itl 
(íqblcs Á Uirctp*.*. |,|ri i|t í-hnrpi»)
Uu.Vi.1 Mnll Stpmn 1'ni'tiPt Co . I.ld
Imiwri.il i'lii,|i]|i.|i. Inelinlrlpn, i.ni
1-rOoprrJíJirjí, It.lllWllj t'u 1,1(1

«Üo 1'erm He.. iuh", 
Lloyd'» llimk, l.tu ia Slwri-fl .
ltlo elo Janeiro illtj Imp, U<>, i.ld.
ltlo Flnur MIM» * ijrnnarle. I.td,
Bílo 1'nitlo Itollivin i'(. i.tn
Western Tclcgrnph ('o., Md, 1 f,.

Áijêiipj A .-'Iimuci

¦vi. í-mlf-

IVt,
Stocft

Títulos b.fitraiigi-.ròe"
Emorcm elo ilor-rm llrli.-inr.lci,. :i 1)2 ',1.

1027H7 
Ccnsolu.. ü liV 

Uo). .
lom
00.10.0
Sll 13 0
78.15.0
:i(i.T,.n
32,0.0

34 II.0
12 1, II
i.lll 0

li.S O

21.02 
'

ll.l.-i 112
8.3,0

2.0.10 1|2.

11.0.0
3.3. Kl 1|2
0.17.11
1.10.3
Í7.0.U

1114. II. O

llll..',.11
yj.7.11

AUtiTlUl
i -. tt,

00.10.0
8(1.1.1.0
78.13.11
31! .3.11
32.ll.ll

34 0 (I
IV if o
II 10.11

0.3 II

21. -,li

U.l.i 112s. ."
2.0.10 l,J

•10.0.0
3.3.1 112
ll.Ti.O
1.1(1.3
87.11.0

llll. U. II

111.12 0
S2.1.-..0

Pruccdciicifi

Ratados Unidos
Ma-iâos 

I'r,rtn Alegre

Helôm do H.arn
lUionns Alros
Rstnrlos Unidos

lüstadoa llnHo»"tlannoK ....
I'iii-|(i AloRre

Ucleni do l"ui'/l
Huonos Aires
Mutndos llnidii.»

ICctarlng .tjnldni-
Mnn-loa ....

Hortn Alegro
HpIóiii fio Mari*.

Huenos Aires .

Pnnnlr
— Pnnnlr

Sah.

.. S

.. 10

II l-iiii Amerloan Mrnn«s 12
II Pnnnlr  Vi

14 1'nnnlr  —
14 l*nn Ainerleiin Alrwnja Ir,
1.1 Pnnnlr  111

Ponnlr  lí

15 Pnn Amerlcnn «.Irn-ays II'
18 Pnnnlr  Ifl

21 Pnnnlr  —
21 Pon American Alriiny» 22
22 Pnnnlr  2.1

Pnnnlr ...-.  Ü4

2.1 Pan Anirrli-an Alrmijrn 211
-fi Pnnnlr  'ifi

•iii Puiiiilr .:  -
-H Pnn Amcrlrnn -tlrwnj-eS —

Ucatino

Porto Alegre
Belém do ParA

Uuenos Aires
Manáos • Esta

dos Unidos

Estados Uníri'.!.
Pqrto Alegre
Helfim do Parn

líuenos Aires
Manáos • Ema

dos Unidos

S. 1'AUI.O, 8.

Entradas:

lim .)..iwll.ili.v\ peln Es
tnulii l';iulisi;i . .

Km H 1'milo, iicln Kn*
trndii Sornciihann . .

Total 

Hojo Anterior

Saccas Saccas

18.0IIU 18.000

(1.000 0.000

24.000 24.000

listados Unidos
forto Alegre -.
Ite-Wm An Panl

líuenos Aires .
Manáos • Bf-ti.

dos Unidos ,

Porto Alegre

Hollvia M Urossn
•hile 

Cam 'tios estraússiros
I.ONIIIIBS, 8. ,!„>.
AliiTlurti

WINIIItHS s\ vn i„rk A tlsln por £ S 1.S0.37lie.iova ft vista por £.... I.. u;(.UU** Al uri riri á visto por £.,,. s*l • ¦.••.-
Piirlt a visto i«r £...., if 10.1.12

•• l.lühon A Vlstn tKir r« li .'.lirrlim ii vlsln por £ M. 12.10âiiiítorilorn » ílsln por £. Fl. 8.04llernn â clsln poi F. 21.42llnijollnf o rlsta por £.. 11, 20 00
LONDRES, 8. „.,,.
IV-uliíimi-tilo na t

LONÜRUS siNiivo Vork II rlsta por 4.. J 4.87.,17lienoTB A vlsln por £.... I,. 0.1.00Madrid A vista oor £.., <.<,. ,-taii.l'«rl» A clsta por F. 105.12l.lslmn A vlstn por Kse- 110.23Uorllm A vlsln por II. 12.16fí Anisturdam A .iftn por •£. Fl. 8.04iíprna A vista por p, 21.42
llreixollnb á vlsla por £.. . B. 20.00

LONDRES, 8. il,,).
fuclmuitíiilo.

tOMillKS a,.Sfoi'r.holmo A vista por £.. ür ltí.40
(Islo 1 vlsla por Sr 10.90
CopHnlineen A vlstn por £,. Kd. 22 40

NOVA TOItlI, 0. ao).
Foclmniuiito

Vx ÍORK sll.imores. tel,, por $ 4.80 8|81'orlB, tel., por c4.05 0|10•" Üenova. tel., por fu....... a o w 114Undrld. tel.. por N'o colorirAmsterdam. tel., por BM,., p K4 7«Berno, tel.. por ff c 22.81Briuollns. tel. por c 10.88Berlim, tel., por c 40 28
NOVA YnilK, 8. Ilnlr
Abertura.

lí. K1HK ail.iiudres, tel., por $ 4.80 112Paris, tel.i oor 6* c 4.05 1|4Uenovo, tel., oor e a 20 114Madrid, !el„ por Nio «liado
AniBtprdnm, tel., por Fl... c S4 TRBerna, tel., oor P" c 22.85Brnir-llns. tel.. por ir c 10.87T.RrIlm, tel., por e 4ii VA

TARIS, 8. Hol,
Feclianieiito:

Paris sINova Vork A vlstn por í....... F. 51.48
Parla s Londres A vista por F. 105.11
Pnrls sjltnlla á vlsla por 100 F. 118.13

S 4.80.37
li, 03.110
vi- *-min
P. 10.1.12

• • -0

Mi 12.10
Fl. 8.03
í; 21.12
B. 20.00-

S 4.80.37
L. 03.011
\A. -«itiido

F. 10.1.12
Fee- lln. 23
ÍI. 12.10
Fl. 8.0,1
F. 21.42
II 20.00
*. tf*-(II

Kr IO 40
Sr 10 00
Kn 22.40
¦.ntpriiit

S 4.80 1116
ei 4.05 1|S
e 5 mi H4
N/íp roraito

e B4.7A
c 22.81 1|2
o 10.00 1|2
e 40.23
Antfrim

$ 4.80 3|8
c 4.05 1|8

c -1 *'' 114
NA. *.,iad.
c 114 7A
o 22.84
c 10.88
e 40.2.1
Anit-rtm'

F. 21.51
r. 105.11
F. 113.12

Porto Alegre .
Delem 
1'nrlo Alegre ..

lüurupa 

Porto Alogre

llollvin ,M Grosso
Chile 

forto Al«gre ..
Uelóni ,
Porto Alegre ..

ICuropa ........

Porto *\ !»*•{* re

Itnlivln-M ir-issr•hlle 

Pnrtn s.l-crre
llelóm
Corto Alegro ..

l-lurni)-) ....,.,.

(7aiHl.tr
CciiMlnr ,
CiiihIoi-
Ciiiiiliu ..•...,,..
•Uotiilm 
i;iMi(lur-l(iiflhmiNn
Contlor ,.
Comlnr
Cumlur ,-.,,
Cumlm
Coiiiloi' l.ufthtitisn
Condor ..,,
Condor
Condor 
Condor ... •••••'¦,,
Condor ?
Condor ,.••...•.,,
Condor 
Condor 
Coiidor-I.tif fhnniin
Condor .........
Condor
Condor ,
Condor 
Condnr-1-nfHinniia
Condor ,***•'•
Condor 
Condor ,,
Condor ....,,*.**
Condor ......,*...
Condor ,
Condor
Condor 
Condor-1.ii nhnnnn
Condor ,,,
Condor 
Condor 
Condnr
Ciiiiiliir-I.iirilir.iinn
Conelor 
Condor 

lll Porto Alegro

.. II forto Alegre

.. li Ruropn

13 Uelém

«1,4 M Orosso-Bollvla
M, Chile, 

'-,

lí Porto Alegre

I" 1'nrto Alegre

l> Porto Alegro
IS Muropa
lll
lll 

211 l'elem

21 M (Srosso-Rollvia
21 -'hile
22 Porto Alegre

!M Porto Alegre

25 l-orto Alegro
23 Huropa

il Belím

SR M. Grosso-Bollvla
SS - Chile

LLOYD NACIONAL
ilvcnliín Kl llrnni'11 n. 20,, Cnricn (lncl. Inlliiiiiiiiiiveln no cos-
I» nniliir — 1'elie.! 2:1-3.100 tnelo) pelo Arnmacm 14 do Ci'io»

t- 23-1014 | lio Porto. Teis. 143-4102 e 43-41711

ARATIMBO'
Snlrn qiinrln-fclro, 17

lo corrente, para:
5."-leiroSANTOS

II. URANDE
l-EI.OTAS
l'. ALUGUE

sabbatlii

sal-tmdi*

doniliiK'

Próxima Hitida: AHA

lt.i!í(IVA' n 3 de eiinr-

ARARANGUA'
SalrJ suitn-felra. 11)

do corrente Ab 10 lio-
rna para:
VICTORIA sabtiiidu
BAHIA 2.«-'elra
MAOEIO' 3,«*felro
RECIFE 4,«*felra
CABEDELLO 5,«-felrli

Proilmn salda: ITA-
fUCA, A 24 do corren-
te (não recebe paesa
gciros).

ARASSÜ'
Sairú ii 22 do corren-

te, para:
Bahia, Itaéció. Iteci-

te, Cabedello, natal
itacâo, Aracaty, Forla-
loza, Camocim, Tutoya.
farnakvoa — (vlo Tu-
tojs).

Pnrn cur«iia. fretes e «emirim com o agente LUIZ POHTU-
UAL—lt. ViKi.-iimlc de Iiihiiunui :t8-l°-TeU.i !i;l-:'208 — 33-12117
PnxNiiKciis — no Av. ltlo Drnneo 20, Tel. 2;l-'.'432 —
— I'.v|irinter, Av. Rln Branco, S7. Tel. SS-RflSO — 9. A. V. 1. Av
Rio llrniico, 21 — Tel. 23-0478 — Embarques de passagelroa
pelo Armazém 14, do Caca do Porto. —Tel. 4.1-11112. (33255)

CAFE
NOVA VORK, 8.'

Uoje "fechamen*

to anteriorAbertura
A"ouo contrato Rio

Cutà imra entrega em
mnre-o 7.58 7.82

Cot' 'iirn entrega um
tnnlo 7.70 7.03

ünfe mira entreRn em
Jlllllio 7.73 7.08

Cnfí"* ••tirn entregn mn
setembro .... 7.78 7.73

Cnf* mitmtn. V(*lhn,
cn t rega em ma rço. —
Estado do merendo: hoje, apenas esta*

vel; anterior, estnvel. '
Desde o Cedia mento nntcrlor, alta de

6 a 7 pontoB.

NOVA YORK, 8.
Hoje Fecbamen-

Fechamento to anterior
Nono controlo Hlo

''nte pnra entrega' nm
marco 7.60 7.52

h|i nara entregn em
maio 7.72 7.113

Hlí nara entrega em
Julho 7.77 7.08

ji it* im rn entrega em
Botembro .... 7.78 7.73

.'nffi rí.iitrnlo velho,
entregn em março. .'í,"9 —

Vendns do dln . , . 15.000 õ.Oim
unindo do. mprendi . fioje, eatavel, nn

it-rior. estável.
DoRde o ípchnmento anterior, alta dt-"> a 0 pontos.

HAVRE, 8.
Hoje Fecha men

Abertura lo anterior
nfí. pnrn entregn em
marco 230 14 230 '/•

("nfé pnrn entrega em

mnio 245 245
/' '¦ • ¦"• itrcçó em

setembro .... 256 '/, 256 'A
Cnfí1 para entrega *m

lloüomliro .... 200 Vt 200 Vt
VcmlllB elo «lln . . . 10.000 20.0011

Estado do merendo: hoje, calmo; an-
terior, cslnvle.

Desde o fcchaniento anterior, alta par-
vi ai de 1|4 de franco.

IlAVltr*. 8.
Uoje Fechnmen-

to anteriorFechamento
Cnfô parn entregn cm
marco 2;íõ *-,(, 230 %

Cafò para entregn cm
mnio 211 245

Cnfô parn entregn em
setembro .... 253 '$ 236 ü

Cnfí pnrn entrega om
dezembro .... 257 >', 260 Vt

Venitns do din . . . 22.500 20.000
Estado do mercado, hoje, apenas esta-

vei: anterior, estnvel.
Desde o fechnmen to nnterior, bnlxa

parcial de li 'f| I a 4 francos.
Aviso — No dln 0 C ferindo nestn

prnçn.

LONDRES, 8.

DUpontvel

1'rego 4o tri» 4, Superior,1
f-lnntos, prompto oor om*1
barque. . :. |51/6 151/—

frct.-o do W» 1. Rio. prom*.
pto por embarque [41/6 |41/fl

I

I
So/a! 4nl"I

SANTOS, 8.
Kstado do mercado: hoje, ferindo; an-

terior, firme j mesmo din no anno pas-
Bado, calmo.

X. 4, disponível, por 10 klloa: hoje,
feriado; nnterior, 258000; mesmo dia no
anno passado, 17$200.

Embarques: boje, nada; anterior,
11.4-10 saccas; mesmo dia no anno pas-
ando,- 22.207 saccaB.

Entradas: hoje, 10.400 saccas; ante-
rior, 37.770 saccas; mesmo dia no an*
no pnssndo, 45,710 sneens.

Existência de hontom por embarque:
2.257.234 «ncens; nnterior, 2.234.774
2.173.001 saccas. ' • ¦
Sn'rias: Saccas

Pnra a Europa'..,,...,...... 0.084

ALGODÃO
LIVElirílOL. fi.

Abertura Eliiie , Anterior
Silo 1'nillo Knlr . 7.05 7.02
Pernambuco Pnlr , . 0.00 0.87
Slncoleí Fnlr .... 0.00 0.b7
Ain. Piilly Slliiitlliiu 7.(13 7.27
\nit-ririii' I' utürcs, pa

rn marco .... 7.05 7.03
•.ntMrtcnt* Futures, pn

rn mulo .... 7.03 7.01
\hm"- 'iv Futures, pn*

rn Junho .... 0,118 3.00
\. ..(¦.!. ..i. iiiiuret-, pa*

rn outubro. ... 0.50 0.07
Merendo: boje, estnvel;' anterior, cal-

mo; nnterior.
Disponível hrnsllulro, nltn de a pon-

(os. Disponível nmcrlcnnó, nltn do 3 i»n-
tos. Termo americano, altn de 2 pontos.

LIVERPOOL, 8.

Fcvhtt incuto
American Futures, pn*

rn marco , , , .
American Futures, pn-

ru mnln . . . .
Amerlcnn Futures, pa*

ra julho . . . .
American Futurem, pn*

ra outubro.

Hoje

7.03

7.02

(1.07

0.50

Fcchamen-
to anterior

7.03

7.01

11.00

0.57
Mercado — De caracter normal.
Desde o fechamento anterior, altn par-

ciai do-.l n 2 pontos.

NOVA YORK; II.
Hoje Fciilinmcn

to nnteriorFeuhamtttto
American Midd 1 i n j:

Uplnnils 13.21 13.20
Aim-rlniii Futures, pn*

ra marco .... 12.71 12.7U
American Futures, pn*

ra mnio .... 12.âl 12,55
American Futures, pn-

rn Jullln .... 12.38 12.311
Aiiicrlinu Futures, pa*

ra outubro . . . 11.83 11,82
Miireiidn — Mi-llioniii dcjiol» dn nber-

tura. mn.M. em seguida afrouxou.
Desde o fecbamen to anterior, nltn de

1 n 2 pnntos o baixa de 1 ponto.

NOVA VORK, 8,

Abertura
American Futures, pn»

ra ma rgo \. . . .
Ami-rlcnn Futures! t»a-

ra maio ....
American Futures, pa*

rn julho ....
American Futures, [ia

ra outtiliro.

Fecbamen*
io anterior

12.7.

12.54

12.38

11.83
.Mercado, dc caraclci normal
Mi-hde o fei-luinu-iitn nnterior balia de
pontos e alta de íi a (I pontos.

ASSUCAR

ua 1'rufeiturn Municipal, para o forneci
mento dos oritgos constantes doi grupot-
14, 5, 10 e 25.

Din 12 — Fabrica üe Estojoa e M»»
lelns de Artlllinrln. para a installncio
do ensino de offlclnob, linr|ica»ln. eoiira
xntaria e cantina

Dln 12 — Estabelecimento du Mate
Ha) de Intendendo, Ministério da iíuur
ra, pnra o fornecimento dos artigos cons
tantes dos grupos 1 ai). .

Dln 12 — Departamento de Uomproe
da i'n>feltura Municipal, para o forneci-
mento dos nrtigo^ cnnstnntcB doB utupos
2, 10, 11, 10 e 2.

Dia 1.1 — Secundei Uriipo de Aviação.
Ministério do Guerra, para o forneclmen-
to dos nrtlgot- cnnetantes dos grupos 1
a 8.

Dis 15 — olluva Urlundo de.Infante-
riu, parn o fornecimento dos artigos cons
lante» dns crupot. l o 7.

Dln 15 — Vigésima Seguneln Cirrum-
seri lição de Hecrutnmento, pnra o fome
cimento de artigos de expediente e mn*
terinl dc deapesas miúdas. .. >;.*

Dln 15 — Segundo Esquadrão dè Trem,
Ministério da (íuerra, para o forneclmen-
to dos artltffifl constantes dos grupos 1
n li.

Dln 15 — Declino Primeiro" Heelnvnto
de Cavallaria Independente,' para o for-
ncclmento do*-, artigos constantes dos gru
poe 1 a 16.

Dln 15 — Serviço Tecbnlco do Cato
no Estodo de San Paulo, para o forneci-
mento doB artigos constantes dos grupos
1 n 7. < ¦ . ...

marítímas
7APORKB ESPBRAD08

Laguna e eses.
to?

Gdynla e oscs
Uio da Prnta
Riu dn Prnta
lln vre e eses

"Aspirante Naseimen-

LONDRES, 8.

Fechamento
Assucar para entrega

cm marco ....
Assucar pnra entrega

em maio ....
Assuenr pnrn entrega

cm agosto. . , .
Assucar para entrega

em setembro. . .

NOVA VORK, 8.

Hoje

n|_
B|ll*4

n|0 íi
0|0 %

Hoje

Fechamen-
to anterior

P|ll «4

5|ll',i

5|ii»

6|0

Fecbamen*
to anteriorFechamento

Assuenr pnrn entrega
cm marco .... 2.02 2,03

Assucar r«ra entregn
cm mnio. . . . 2.64 2.(11

Assucar pnra entregn
cm Julho .... 2.64 2.04

Asiiicnr pnrn entrega
em setembro. . . 2.01 2.04
Merendo, estável,
Desde o fechamento anterior, bnlxa

parcial de 1 ponto.

NOVA VORK, 8.
Hojo

Abertura
Assucar para entregn

cm manjo .... 2.62
Assucar para entrega

em mnio .... 2.63
Assucar pnra entrega

em junho .... 2.04
Aasucar pnrn entregn

em setemhro. . . 2.03
Merendo, estnvel.
Desdo o fechamento anterior,

pnrclnl de 1 ponto.

Fcchamen-
to anterior

2.62

2.114

2.04

2.61

baixo

INFORMAÇÕES DIVERSAS

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCFADAS

Din 10 — Primeiro Bntalhüo de Ua-
endores, para o fornecimento dos artigos
constiititcH dos grupos 1 a 18.

Dlo 10 — Serviço de Subsistência da
NoHSn iteglno Militar, para o forneclmen*
tu dos artigos constantes dos grupos 1
n 11.

Dln 10 - Encrlplorio de Obrne do Ml
nisterio da Justiça o Negócios Interiores,
panr o fornecimento c Installação de uma
cozinha na Casa de Detenção.

Dia 10 — Segunda Bnterla Independen*
to de Artilheria de C-osnt, Forte São Luiz
para o fornecimento dos artigos constou-
tes dos grupos 1 n 5.

Dia 11 — Primeira Cirrum se ri pçíio de
Itccriitnincnt.o Ministério da Guerra, para
o fornecimento dos nrtljjos constantes dos
grupos 1 a 7.

Dia 11 — Departamento de Compras

ílPul&flkl-*1-' !.¦.'..'•
Mnnllln Mnru" '
llijhlnnd Brli-odo*..
FormoBe* ,.....,,'.

Porto Alegre e eses, "Bocaina**..'..
Bel  o eses. "Cte. Rlppcr" ;..
Portou do norte "Horvnl"....',,....
Bclem c esca. "Cte. Rlpper",.....
Riu lln Prntn 'Antônio Delflno*....
Laguna e eses, "M ti r ti nho" 
Rio iln Prnta 'Western World"....
Hamburgo e eses "Monte Páscoa)'
Portos do sul "Plrntlny" 
Porto Alegre e eses, "Affonso Penna'
Novn Vork e eses. •"Santarém"
Nova York "Southern Cross" 
Portos do Sul "Atmn" 
Itiu da Pratn "Zaniund" 
Rio dn Pratn "Groli" 
Uio da Prntn "Prlnclpessa Mnrla*'
Amsterdam e eses. "Salland" 
Londres e eses. "íllgblnnd Monarch1'
Rio dn 1'rnto 'Andnlucln Star*.,...
IíonF.os e eses. ' MassJHa" 
Londres o oscs. "Almeda Star"....
ltlo dn Prntn 'Alcântara'' 
O enor a •> eses. "Conte Biancamano'
Uosnrlo ".Inboatfio' ¦ *-
liio da Pratn "ltlo de Janeiro Mam'
Belóm e eses. " Paro"  -
Kio dn Prntn "Oôneral Snn Martin'
ltlo lln Prnta "Norelstjernnn"
Uio da Pratn "Oceania"
Hamburgo o eses. "Madrid"
Antuérpia e oscs. "Astrldn" 
Hamburgo o eses. "Cuyalni" 
Kio da Pratn "Northern Urlnce"....
Polônia o eses, "Argentina"..,
Portos do sul "Tarpip**
Novn York " Western Prlnce"
Õavre o esca. "Lipari" 

ftLWtfflBP.fi
_^mmmmmmmsmmÊmgm^^mm
O CINEMA DOS BONS FILMS

Telephoüe 22*70_*)2

VAPURES A SAIR

Rio da Prata "Pulnskl" 
Hotterdnm e eses. "Alpherat"
laguna e eacs, "Carl Boepoke*..*.
Londres e eses. "Uliihland Brlgade*
fnpíio e cbcb. "Mnnllla Maru" ....
Porto Alegre e esca. "Itatinga"....
Kio dn Prnta 'Formos?" ,,
Aracaju e oscs, "Arary" ..........
Iliimhiirgo e eses. ''Antônio Delflno*
Recife e esca. "Annibal Beaevolo"..
S. FrancfBco e eses. "Tutoja"
Santos "Almirante Jnceguay** .....
(.'aravellafl e cbcb. "Cte. Alcldio". .
Antonlna e eses. 'Arassú1' 
Camocim o eses. "Oswaldo Aranha'
lllo da Prata "Monte Pascoal",.'.'.
Novi Vorlt "Western World" 
Paranaguá o eses. "Rodrigues Alves*
S. Francisco e eses, "Vonus"......
Porto Alegre e esca. "nerval"....
Porto Alegre e esca. "Tietfi"
Imbittthn e eses. "Arnrl." 
(ínravellns o eses. "Araguá" 
Porto Alegre e eses. "Cte. Rlpper*
Itr.Jahy e eacs. "'Vésper*' 
Rio da Prnta "D. Pedro II" 
Maceió a prcb. "Bocaina"
Rio da Prnta "Soutbern Cross"
Iteleni e esca. "Affonso Penna**,....
Itcclfe e esca. "Plratlny" ......»**.
Finlândia o eses. "Navlgntor" .«••.
Amsterílam e eses. "Zanlnnd" ....
Porto Alegro e cbcb. "Pinuhy"* ....
Cnhedello e eses. "Itapura" -...
Iteleni c eses. "Italiitc"
Dunlcerque e eses. "(íroix" 
Penedo e eses. "Itaquntlá"
Laguna e eses. "Aspirante Naseimen*
to"

Mnnnos e eacs, "Almirante Jnceguay"
líenovn e eses. "Prlnclpessa Maria".
Rio da Prnta 'Hluhlnnd Monarch".
Rio da Prato 'Mossllln"
Belém o eses. "Porto Alegro"
Rio da Prntn "Salland" 
Rio da Prata "Almeda Star"
Penedo e escB. "Murtinho"
Londrea e enes, "Andalucia Star"...
Soutlinmpton o eses. "Alcântara"...
Hamburgo e eses. "Raul Soares"...
Jnpíio e cbcb. "Rio de Janeiro Maru*
Kio da Prata "Conte Blaucamano'
Laguna e escn. "Annn" 
Iguape e eses, "Italpova" ...,.,,.
Hamburgo e eses. "General San Mar
tin"

Porto Alegre e eses. "Itapagê"....
Polônia e eses, "Nordstjernan".....
Trlcste e eacs. "Ocennln"
Porto Alegre e eses. "Aratlmbô"....
Nova York e eses. "Northern Prlnce"
Rln dn Prntn "Mndrld" 
Portos do Pnoiflco "Losada"
Rio dn Prntn "Argentina"
S. Francisco e esca. "Laguna"
Cabedello o oscs. "Arnrnngun" ....
Pnrnahyba c eses. "Taquy" 
Rio da Prnta "Astridn" 
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HOJE
uitüna Matinée Infantil

B

ultima Soirée Dansanl
c.piii farta dlàtribulcjfo de PHKMIOS A» creiiiie;a« nu«- niircsiiilnrcni

as mnis llndn» e arllatícaa fnnta.lii». a erlterlu de umn onmniis-

y\ .fia de escdl
? S estnpendna onOHKSTHAS «oh n hntuln de Nniioleílei Tiivnrcs,

Entrada 30$000 e mais o sello - Posse de mesa 30$000
l^4*WM,««»«^«r*««^»»^"#-'^-«^«^*»t.»»-«*«*»'**^^ »..-«..*..» •..«•'•••¦••t»"4>"««*

BREVEMENTE: Grandioso "reprise" dn lindo prndncçoo oortimueM

AS PUPILAS DO SR. REITOR
em deslumbrante aaresentnçfio pelo

CINEMA PLÁSTICO
O Cinema elo Fnlnro .

\o priiirrnmmni O TOH.VEIO HIEUIKVAL
Paiclna evocadora das ernndeiaa de Portugal de antanho.

Rio dn Prntn "Wcslcrn Prlnce" .... 19
Novn Orlcnns e esc»'. "Jnboatilo"... -0

mekcadõTde trigo
BUENOS AIRES, 8.

fecAaiimnlo Boje Aoterlut
Preco por 1UU kllos:

Para entrega em fe*
verelro 11.22 Uí.SO

Para ¦* n t r e g a em
marco 11.20 11.15

Pnra entrega em
mnio 11.17 11.15

l»H(Mtuivel — J'ypo"Bnrietta". para o
Brnsll 11.50 11.6U
Kstado do mercado: hoje, estnvel; an*

terior, estnvel.
IIIIIAUII - Preço

por busbelt
Para entrega cm •
mnio  1.33.00

Pnrn entrega em ju*
lho ...... . 1.15.37

ALFÂNDEGA
líendn nrrccadnda bon-

tem (papel) ........ 64:873?800
Rendn de 1 a S do cor-

rente  8.105:708$000
(Üm egual periodo de
1080  10.786 :457$500

UIffereii.;a para. mais
cm 1030  2; 589:7485800

RECEBEDORIA DO DISTRI-
CTO FEDERAL

C0S1PARAQX0 DA RENDA

Renda arrecadada de 1
a 0 do corrente  7.128:4851100

Idem em 8 do corrente 1.147:5708300

Total  8.370:074$400
Em egual periodo de

1930  7.1Õ1:201Í400

Differença para mnis
ern 1037  1.114:7835000

Unida nrreendada de 2
dc jnneiro a 8 dc fe-
verelro de 1037 .... 35.135:2105400

Km .egunl periodo de
1030 .  32.907:9695000

DilTernica para mais
cm 1037  2.227:2405800

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE ANTE-HONTEM

De Amnrrncno c escalas, vnpor nacio-
nal "Campinas".

Dc Itajaby e escalas, vnpor nacional"Tutoya".
De Itajahy o sccalaa, motor nacional"Buanjuç de Macedo".
De Paranaguá o escalas, motor nacio*

uai "Taú".
De São Francisco e escalas, motor na-

clonal "Presidente Antônio Carlos".
De. Caravelas e escalas, paquete na-

cional "Commandante Alcldio".
De Laguna e escalas, motor nacional"Oscar Pinho".
Do Cabedello e escalas, paquete nacio-

nal "Itatinga".
De Brcmen e escalas, vapor Inglea"Zltelln".
De Buenos Aires e escalas, vapor hol-

landez "Alpherat",
De São Matheus e escalas, motor na-

cional "Mncahô".
Do Santos, vapor allemão "Berengar".
De SnntoB, vnpor nnclonal "Curityba".
Dc São Francisco e escalas, rebocador

nncinnal "Mn.vrlnk Veiga", rebocnndo o
tmiilúo nacional "Santa Catharlna".

SAÍDAS DE ANTE-HONTEM
Para Porto Aleerc e cscnlns, vapor

naeionnl "Igunssii".
Pdr» Mnnnos o ' escalas, paquete na-

clonal "Duque de Caxias".
Tnru Hamburgo e ¦escalas, vapor na-

clonnl "Mnndú".
Pnra Torto Aleure e escalos, vapor

nncionnl "Cnmnragibo". -
Pnrn Tutoja e oscalus, vapor nnclonal

"Cliuy". - f¦«-.¦¦»•. ¦ ¦ :.*- ¦

ENTRADAS DE HONTEM

De Antonlna • escalas, Tapor nacional
"Arary".

De Sno Francisco • escalaa, motor na-
clonal "Piratinlnga".' '

Do Pnrannsuft o escalas, vapor nacio-
nul "Vésper".

De Nova íork e escalos, vapor ame-
rlcnno "Satartla".

De Kobe o escalos, paquete Japonês"Manila Marti",
De Bnhla Blanca e escalas, vapor tin-

landea "Wlnlia".
De La Pinta e escalas, vapor inglea

"Towcr Enslsn".

SAÍDAS DE 
'BONTEM',

Para Rosário e escalas, vapor nacional"Campos".
Para Paranaguá e escalai, paquete

nnclonal "Raul Sonrea".
Parn Buenos Aires a escalas, vapor

americano "Sntnrtio". , . ¦
Pnra Hamburgo e escalaa, vapol alie*

mão "Berengnr".

Fraqueza
EROSTONICO

íiestltuo rapidamente) ó
vigor perdido, eitábeltceri-
do o equilíbrio nervoso, In*
dispensável ft oürà radical
Vidro em comprimidos, ei
pelo correio. 7(000. Prèps..
ratão de De Faria & Comp.
Rua de São José, 74. —
Phone: 22-2247. Archias
Cordeiro n. 249. — Rio.
: :'"¦'.. '}v" ' "'¦ (xxn)

EDIFIClÔ"JÜLil~
MESBLA

Rua do Passeio, 5f5
Os ultimos apartamen-

tos próprios para cônsul-
torios ou escriptorios,
junto com residência, es-
tão ainda vagos. ~ Vista
admirável dé amplos ter-
raços. Todo o conforto.
Solicitem prospectos.

(P 27229)
CHEFE DE ESCRIPTORIO

Precisa-se um competente. Of-
fertas & r. Alfândega, 69, das 9
-*a 12. (P 21867)

Machinas de escrever
E rcgislradoias, conccrlam-ie cora.

pram-se e vendem-se. orçamentos grátis;
preços antigos, tel. 23-.)6b7. rua Bue*
nos Aires 182. (P ,515)

BANHOS DE MAR
Alugam-*-* eabines no posto 6. Hua Ju»
lio' de Caslilho n. 5.*.-. Tel, 27-0626.

(P 29006)'

RADIOGRAPHIAS
DENTÁRIAS

DR. A. UA COSTA BENTO
Radiologistn

DR. (1ASTAO R. SHAHY
Praça IHoriano 55 — 6o andar.

tP 26689),

COPACABANA - Posto 4
Pi-edlo optlmaniente situado,

Perto da praia, pertencento a
2 proprietários, vonde-se a parte
de um delles, 30 contos. Negocio
directo com o proprietário. Car-
tas para esta redacção. Caixa 27.

(P 27225)'

Auxiliar para escri-
— ptorio —

Precisa-se: dedicado, esforçado e cota
firmes conhecimentos dc contabilidade,
expediente e dactylographia. Deve sér
brasileiro nato, ter de 23 a 28 annos
de edade e estar disposto a, temporária*
mente embora, ausentar-se do Rio de
Janeiro. Deve ter o curso secundário
completo, diploma de contador e saber
inglez. Carta de próprio punho para a
caixa 24 desta folha, com referencias e *
pretene-ões. (P 26708)

Casa em Corrêas
. Aluga-se confortável casa á avenida
Nogueira 61. Tratar no local a qual.
quer hora. Tel. Corrcaa 46.

(P 24835)

MOTO INDIAN
Vende-ae em estndo de nova, com

sid*car, dois cylindros.
Praça Santos Dumont, 36, tel. 27-4271
Gávea. (P 25968)'

Cintas sem barbatanas
Flexiveis permittindo' livre diverti,

mento do carnaval. Tel. 48-3578. Praçi
Saencz Penna 63, sobr. Attende a de»
micilio. (P 2488DÍ

Mobiliário para hotel
Vende-se lindos moveis e installaçüei

para um hotel de 25 quartos. Preço rs*
zoavel. Ver e tratar a rua Senador Ver»
gueiro 35. (P 26754)

Cabellos Brancos
Desapparecerão em poucos dias com -3

uso do preparado á base de vegetats,
único inofensivo. O Laboratório afim
de facilitar a demonstração do exito
completo, mandará a vossa rcsidencia.i
Remctta iniciaes do nome e endereça
para 24.863 deste jornal.

(P 24863X

Residência - Vende-se
Rua Barão de Lucena, próxima Col.

legio Santo Ignacio, recentemente cons»
truida, centro grande terreno, própria
familia tratamento. Preço 210 contos,.
Telephonar 26*4144. (P 27144)

Advogados
DRS. ALFKEÜO BARCELLOS

BORGES e ANT". HORACIO
A. CALDEIRA - 7 de Set"..
209-r-Tcl 22-4081 (14 ás 181

JOÃO NEVES DA FONTOURA
Quitanda 4'i - rei i 2:1*4166

FERNANDO DE A. RAMOS
Compra e vende Immovels. —
Av. Nilo Pecanha, 166»7*>. —
Salas 716/717. — Tel.: 42*0462

UR. MARIO LEMOS - «• ' S«
107 - Tel: 22-0761 — C. Postal.
1.684. — End. Tel.: Lemosarlo

DR. PAULO M. DE LACERDA
Kio: 26-3828 - Sâo Pauloi Ue» Hotel.

ÜRACCHO CARDOSO e ALCEU
MACIEL — Advogados — Kepu*
i>Uca do PerQ, 86 • 1* andar, das
3 ás 6 horas. — Tel.: 42-2610
— Consultas grátis.

Dr. FERNANDO MAXIMILIANO
Ksc rua Carmo, 49, s. 32. leu 36*3920.

Or. HUMBERTO CHAVES
1 ivcl, Uomiiicrel***. '.rlniliini, ele
Cons. grátis. Adianta custas. Mu-ca, »
Patentes li. ti. losei. 22 - 1. 42-1204.

J0Â0 MARIO RANGEL
Buenos Aires, 44 ¦ 8* aodar.

Dr. Pefrarcha Maranhão
tíd. Odeon, 12« and. d 1.218. -
Pbone 22-7281 — Civel e Crime

llJülTUsT LIMA - ti. dO JUVIOOI
71 »8° aodar. — Tel.: 2Ü-2667

HU.uiiliuio s-a 1111 um vas-
OO.MClilM.OS e JÜIK.Ii utll OLI
VU1UA UUAO — U. I Setem
bro, 187-1». - Tel.i 22-41)311

DK. SAI.UAUU tril.liu — Kosa
rio, 81. — Kes.: 23-0184 e Es
crlotorio ; Tel.i 23-5723.

Tabelliães e Cartórios

TABELLIÃO PENAFIEL
I*. Ouvidor. 66 - flione: 23-0306

OLEGARÍO MARIANO
l'abolllâo — R Buenos Aires, 10.

Médicos

DR. I. MALAGUETA - R* <-'-
Carmo, 6 — Tel.: 42-0600.

OH. DA Ultl) fUIlí.MIES — Alcinele
Guanabara 15-A • Tel: 22-5828

DU. CÂNDIDO DB GODOV— L. Ca
rioca, 5. S. 910. fs. 22*1289 e 27*2807
UR. FERNANDO VAZ - Clrur

gia de homens e senhoras. Ven
tre e app*. Benito urlnarlo. Al-
cindo Guanabara, 11-A. — Tel.:
22-1093. en Das li em deante.

ÜR. LUIZ SODRE" - Doen»
ças dos intestinos, recto e
ânus. Tratamento de HE-
MORKHOIDAS sem ope-
ração e sem dôr. Cônsul*
tas diárias com hora mar»
cada — Kua Rodrigo Silva
n. 14 - Tel.: 22-0608.

DR. OLIVEIRA BOTELHO -
Tratamento pela vaccina dn
próprio sangue dó doente,
tuberculose, asma, diabetes,
etc. Rua Dias de Barros, 23
— Curvello — Santa There-
za - Tel. 22-4215 - Das 9
ás 11 horas.

DR. VILLELA PEDRAS
Ap. Digestivo — Nutrição —

Ondas curtas. B. Mres, 70 — 6"
andar. Teis. 23-6'.:54 e 27-3135.

DR. HEITOR ACHILLES -
Tuberculose. Doenças oronebo 1'ulmona
res.. Chefe Serv. Tuberculose da Crus
Vermelha, fiaiologista ds S. Publica.
Cons.: Av. Nilo 1'eçanha, 155, 4». Es-
planada do Castello. Ts. 27-2405—42-3671

HYDROCELE
Sem operação e sem dôr — Quitanda, 3
as . hs. — Dt. I. Pacifico — Frei Ca-
neca. 273 — Cona. grátis, dai 8 ás 8.

DRA. AIDA DE ASSIS - CL de
senhoras. — Hemorrholdas. —
P. Florlano. 65-7*. Edlf, Fontes.

Sir. Joaquim Brito
(lleic. ila Fae-eilelnele de Medicina).
OnerncOca. Muleatlna dn> Senho-
rnsi Estômago, Duodeno, Utero,
'.ivarlos, Klns, Próstata. Tumores,
ossos, pesooco e mama, etc. Cons:
ti. Chile, 13, As 8 bs-. Clinica prl-
vada Sanatório S. Geraldo Run
Marques de Abrantes. 192.

Prof. EURICO VILLELA
U. Aires. 70-5». Ts, 23-0254/2II-1U.-.7
'V\/VV^^rfVV1»\y**/*^V*)t»*tã^^/>»^(ia^i^r^^^A/vv^/v.

Cirurgia
un. JAValE POGG1 - üa Acad
Medicina Mnl. Senli. onilae cui
tas; 2«s, 4»s e 6>s, das 1 As i.
horas — Pracn u*lonano 66.

DR. MARIO KHOEFF - "oc
Clinica cirúrgica da faculdade
Cirurgia geral irai", do can
eer pela eleclrn cirurgia prati
Ca hospltaes ds Europa Uru
guayana. 104 - 4 Aa 8 noras

DR. ANTERO B. JUNQUEIRA
— Do Hosp. S. Fe*. Assl. — Cirurgia
V. Urinaria». Gioecologia. Moléstias ano
rectaes. Quitanda. 83 14°). - 33-4840

DR. A. 0R0FIN0 LA PORTA
Olrureln geral, moléstias de «e»

aborns. Ondas curtas. Das 6 Ãs 7,
2<a, 4«s e 6*s R*. Republica do
PerO (Assembléa), 08, s. 87. —
T. 22-7103 — Res.: R. Copacaba»
na, ZU., n lel.i il.mH* -

INDICADOR
PARA ANNUNCIOS NESTA SECÇÃO TÉLEPHONE PARA 22-0037

DR. MARIO PARDAL
uoo. du faeuniuüo ¦ Cirurgia ge-
ral - Moléstias ãe Senhoras - Edif.
Kex, 13° and. • S. 1.309 - 3's, 6*s
o sabbados. Tel. 42-2432. A's 4 bs.

"CLINICA GUY0N"
Vias urinarias — Cirurgia geral e

moléstias de senhoras. Diariamente das
14 ás 18 hs. Director: UR. A KN ALDO
CAVALCANTI. Auxiliar: Hypolito A.
nerüallo. L. José Clemente, 10-3° an*
dar (antigo L. da Sé). Tel.. 22*6664.

Médicos especialistas
DOENÇAS D OAPPARELHO

DIGESTIVO E NERVOSAS
- RAIOS X. - PROF.
RENATO SOUZA LOPES
R. S. José, 83 - T. 82-7237.

DR. MANOEL DE ABRÜU —
Da - Academia de Medicina. —
RAIOS X—Radloagnostlco, Ra-
dlotherapla profunda. — Av.
R. Branco, 257-3° — T. 22-0443.

Ulceras e eezemas
varicosas das per.

.il nas. Dr. Arnaldo
iS*-Ballesté. - Rua

Buenos Aires, 93 • 2°, daa 4 áa 6 horas

DR. MANOEL R0ITER
Doenças Internas — Alclndo Gua*
nabara, 15-A 2°. — Tel: 42-1861.
'3«s. 4«s e 6>s. — Kes: T. 25-1523

PROFESSOR ANNES DIAS
Mun-le-flo e apu. digestivo — llldll
Itex. 12° and. Salas 1.206 e 1.206.
diariamente, 4 ás 7 horas. Tel.:
Kes: 25-4648. Cons: l*el: 42*3428.

DR. ALVARES BARATA
Coração, rins e syphilis. Das

e lioras em deante. Uruguayana
n 107 iSob.). — Tel.t 23-2271

DR. OCTAVIO SIMÕES
Doe. da l?'ac. de Medicina. DOEN-
CAS DO COIIACAO. Mol. Internas.
— Cons. : Ed. REX. S. 1312/13.
Tel. 22-3097. Res. Tel.: 27-1620.

Clinica de vias urinarias
Dr, José Muni:
Mello, cura sem

jj dOr, aem opera-
Cio. sem .-epou-

so, — Tratamento por lnjeccOes
locaes. Formula de sua descober-
ta, rua fruguayana, 12-6° andar.
Das 8 e 80 ás 11 a 80 • das 1*
• Sd as XI . Bi. —-"

w

DR. RODOLPHO JOSEÜI A SAUDE POR 5$000!
Longa pratica dos hospltaes da

Allemánha. Trata pelos mais re-
centes processos, R. 13 de Maio,
37, 4°. Dias utels, das 16 ás 18.
Sabbs.. das 14 As 16. Tel: 22-1000

»'V'*^>A/vv**y-^**vvvv^«^^v^\^«^v*»«t-^^^<*'

Institutos
Physiotherapicos

DR. GUSTAVO ARMBRUST—
Duchas, Massagens, banhos de
luz, dlathermla e Ralos Ultra-
violeta. — Rua Cblle s. 36.

Dr. V. DOS SANTOS RIBEIRO
Doenças de senhoras — Paralysla

Tratamento phj-.lothernplco.
Álvaro Alvlm, 24-9°. T. 22-2963.

Sanatórios

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
Para convalescentes, ner-

vosos, esgotados e intoxica-
dos. Cura de: repouso. Di-
recção medica dos Drs. Hei-
tor Carrilho, 3. V. Colares,
I. Costa Rodrigues e Aluiso
da Câmara. Rua Desembar-
gador Isidro, 156. (Tijuca).

Tel.: 48-5429.

Sanatório N. S. Apparecida —
Rua D. Marlanna n. 148. Tel.:
26-2973. Doenças -"-nervosas
Exclusivamente para o sexo
feminino. Amplas InstallacRes.
Rolig. enfermeiras. Director :
Dr. Murlllo de Campos.

CASA DE SAUDE DR. ABILIO
Para nervosos, mentaes e obse-

dados. Nas obsessAes, como au-
xlllar do tratamento, na reedu-
cagtlo da vontade, emprega o
li-rpnnflsmo.

Moderno methodo no tratamen-
to da demência precoce e psicose
manlncn depressiva (Sakel dc
Vienna), (Olsen-Stroem de Co-
Copenhagem. Regimen da Llbcr-
dnde Vigiada. R. S. Clamente, 155
— Telp.: 26-0807.

SANATÓRIO SÃO VICENTE
Nervoso., calmos, caras da repouso,

desintoxicação. — Directores I Genival
Londre» • Alulxlo Marque» — Marques
& Vlcsnte, «lí. > Z*** &i93i* .-

Este 6 o preço que ae paga por ro»
à FUNDAÇÃO MEDlCO-CIRURCilCA
para uma vigilância incessante sobre a
saúde da gente.

Vá-se inscrever Já como sócio, faça-se:
examinar uo mesmo instante e.... torne
a viver I

E' no 10° andar do Edificio REGINA
na Cinelandia. Lá o esperam 62 espe,
--.{alistas e uma installação primorosa.

SANATÓRIO BOTAFOGO
Estabelecimento especia-

lizado para doenças
nervosas e mentaes

PavilhSes separados. — Assis-
tencia medica permanente.

Tratamento moderno da
eschisophrenia pelo me-

thodo hypoglycemico
de Sakel

sob a dlrece-ao neuro-psychtatrl-
ca dos profs. A. Austregesllo,
Pernambuco Filho e Adauto Bo-
telho, e medica do dr. Arthur de
Vasconcellos.

Kua Álvaro Ramos, 177. Tele-
pbone 20-5600.

'^A/NAAArt^^/V>A^A^W\A/WVVt/iA»VVV».Mi'

Homeeopathia

ALMEIDA CARDOSO ile CIA.—
Av. Marechal Florlano, 11. Tel.:
24-0993. Inventores dos acredita-
dos medicamentos Sanabllls, Sa-
nacalos, Sanacancro, Sanacollcas,
Sanadtabetes, Sanaferldas, Sana-
flores, Sanagryppe, Sanalnsomnla,
Sanaangina, Sanopil, Sanarheu-
ma, Sanaasthma, Sanasyphllls.
Sanatonlco, Sanatosse.

COELHO BARBOSA & Cia.-
R. Carioca, 32. T. 22-2940. Re*

cebe pedidos para o Interior.

Laboratórios Hargrcaves & C.
— 1 ii. Rua Sete de Setembro, 172.
Remessa para o Interior. Marca
registrada "Indiana". T. 22-7198

HOMOEOPATHA
DR. GALHARDO

Edifício Rex — Sala 916 — Tel..
22-156(1. — Das 15 "4 ás 17 %

DR. EMÍLIO SA
Pratica Hosp. Europa. T. Orlnarlaa, Ano*
rectoca. Hemorrholdas, Flstulao. Quitanda,
I7.-.4-». 22-7308 e C, Bomfiia, 481. -18*2624

DR. R. HARGREAVES
Homceopathla)

Rua 7 de Setembro, 172, sob.
Télephone : 22-7198.

DR. DUVAL ERNANI
Assist do Prof. Dr. Galhardo. Clinica

homeeopathica. Ramalho OrtigSo, 38» 3°,
s. 34. Diariamente das 9 J4 ia 11 Ü.
*^^^^Ai^^^i<N«A«^^A/»«*^^i^^^^^»»^I^if»»4»*'»^»*V*

Doenças mentaes
e nervosas

DR. ALUIZIO MARQUES -
Nervos e glândulas endoorlnas
AssembUa, 98-7°. Tel, i 22-9796.

DR. VV. SCHILLER—R. Marquez
de Olinda, 1/3 — Tel: 26-20040.

Or. Murlllo de Campos • Pca. Flo-
rlano, 65 — 2«s, 4«s e 6"s; 4 bs.

Ur. Flavio de Soara — Ex-Dlreo.
Sanatório Dr. H. Roxo — R. G. Sul.
Assist. clinica psychiatrica da Fac Medi*
cina. Alcindo Guanabara, 15-A, 13°, 3'a,
5's e sabb. Tel. 22-5328. Ren 274667.

Prof. Dr. Henrique Roxo
De volta da sua viagem i. Hu-

ropa, continua com o consultório
de clinica medica em será] e
doenças mentaes e nervosas no
Largo da Carioca, 6, salas 107 e;
108, nas segundas, quartas e sex-1
tas, das 3 ás 8, Tel, 22-6860. Res.:
Avenida Pasteur, 296. T. 26-0824 

'

Dr. I. Gosta Rodrigues
Docente da Fac, Medicina do Rio de Ja*
neiro. Rua Alcindo Guanabara, 15-A, 2°
andar, 2>s, 4's e 6's, das 15 á. 18 hs.

Laboratórios

Dr. Jorge Bandeira de Mello
Laboratório de Annlj-scs Cllnl-

cas — Rua Republica do Peru
n. 115-2" and., s. 18. T. 22-U358.

DR.ARTHÜR MOSES èÊm
DB ANAIeTSES. — Exame desangue, urina, escarro, ete. —
Vaoclnas autogenas — Rosário.134, 1° and. - Phone: 23-6505
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Oculistas
Dr. Eelllbcrto Campos — Rodrigo

Silva, 7-1°, de 1 As d. T. 23-4730.

DR. GABRIEL DE ANDRADE
— Ocullsta. — L. Carioca, C. —
(Edifício Carioca), de 1 As 4 hs.

PROF. DR. MARIO DE GÓES
— Ocullsta. Mudou seu consulto-
rio para R. Álvaro Alvlm, 27 - 8°
and. — Teis: 22-6376 — 22-6110.
Cinelandia, das 14 ás 17 boras.

PROF. DR. LINNEU SILVA
S. Josê, 85—2 ás 6—TeL 32-6877

DR. JOSE' LUIZ NOVAES
S. Jos6, 85—1 ás t—TeL 22-6877

DR. JOÃO PIRES
Rodrigo SUva, 34-A, t* -liil
horaa. diariamente ts % iZ-SilS,

D'- MALTA DA COSTA
Laboialoilo da Anulluj Clinicas

Aulo*vaclna> - Diainoillco piacoc» da
JTavIdtr-MetaboIlimo Basal.

R. doi Ouilvsi, 3 -(S> andai)
Fone -2Í-3047

LABORATÓRIO DE DIAGNOS-
TICOS BIOLÓGICOS

Chefes do Laboratório: A. C. da
SUva e O. J. Silva. Exames de
urina, sangue, escarro, pús, fezes,
eto. Diagnósticos Alérgicos. Exa-
mes histo-pathologlcos. Liquido
cefalo rachlano, ReaccSes lmmu-
nologlcaa. Vacclnas autogenas,
etc. Diagnostico precoce da tu-
berculose e da gravidez. Os dia»
gnosticos baoterioscopioos e hls-
topathologlcos, sao acompanhados
de mlcro-photographla. Edf. São
Francisco,' Av. Rio Branco, 91t-8°.
S. 4. T. 43-3473. C. P. 2973 — Rio.

Clinica de creanças

DR. WITTROCK — DÒS hosp.
creanças Berlim — Ourives, 6, 1

DR. ESBÉRARD LEITE
Cursos de especialidade, Paris e Berlim

Edf. Rex. — Sala 1.015 —Res: Ge-
neral Polydorc, 200. — Tel.t 26-2819

DR. ÁLVARO AGUIAR
Da Policlinica de Botafogo. —

Cons.: S. Josá n. 85, sala 203.
TeL: 42-0638 — Dltra-vloleta.

Res. e cons.: Salvador Corria, 44
Tel.: 27-6899.
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Pulmões — Tuberculose

DR. CÂNDIDO DE GODOY — Mol.- Internas, pneumo-thorax — JL Cario-
er. 5. S. 909. Ta, 22*1289 a 27*2801,

DR. CARLOS ABILIO DOS REIS
Moléstia, de» pulm6ea. Cona.t Edi. Nilo*
mex, .. 416, entrada t. S. Joaé, 8Ji 3'.,
5's e sab. Rea.: Hilário Gouvêa. 17.

DR.KAM.LCURI.fSv
soai, efficaz c rápido. Rn» Ramalho Or-tigao, S8, 3°, s, 84; Daa 14 áa 15,30,excepto aos sabbados, — Tel,: 22-4413,
''k*,^AAAAAAAAAA^ArA^^^(^rVWVWVWWWV,iki*"

Doenças venereas
DR. ÁLVARO MOUTINHO —
R. Buenos Aires, 77—18 ás 18 hs.

Moléstias do estômago
DR. BARBARA* ÜÜ:

gado • PancrBas. Curso deaperfeiçoamentos nos hosp. deParis. Cons.: Edil. Rex. R. Al-varo Alvlm, 87-10*. — 22-7213.Res: Laranjeiras. 143—25-0880.
*m*m****~^^^t~r^)T»nM~*v\)~»f\f\f>r\j\j'kf\fir

Doenças ia nutrição

EST0MAG0°;."£f4.r!:
FinAnn •"«•-•--•• do serviço de
riUAUU DOENÇAS DA

INTESTINOS JSSSSL
Sinal de 1». Tfork - PASSEIO, 70.

Parto e moléstias das
senhoras

Ur. Camacho Crespo —Rua Con-
do Bomflm, 677 — TeL: 48-1171,

Dr. Miguel Feltoan - Da S. Casa—
R. Frei Caneca, 11 — 22-84-71.

DR. F. CARVALHO AZEVEDO
—Avenida Almirante Barroso, 11,
1» (das 5 ás 7 hs.). Tel: 23-6024

Dr. João de Alcântara
Cirurgia. MoL de Senhoras—Viasurinarias — Edif. Rex — a 919.TeL: 42-0816 — de 1 ás. 5 boras
Prof. Arnaldo de Moraes

Moléstia, e operações de Senhoras t
partos. R. Rodrigo Silva, 14-5° — Res.:
R. Princei» Januaria, 12 — Flamengo.

DR. ALOYSIO MORAES REGO
Assis. Faeuld. e da PoL Botaf.

Ondas curtas. Ed. Nilomex (esp.
Castello), 9°, s. 913, 3 hs. Teis.:
22-9738 e 27-4103.
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Pelle e syphilis
Dr. F. Terra — Prof. da Fao, deMed. Uruguayana, 22, ás 14 hs.Consultas: 3«s, 6«a • sabbados.
DR. A. F. DA COSTA JÚNIOR— Docente e ABslst. da Fac. —

Radlum e Ralos X nos Tumo-
res. R, Rodrigo SUva, 31-A. 2.»,

DR. JOAQUIM MOTTA
Da Áo. de Medicina. — Physlo.

therapia — Ralos X — R. Ro.
drigo SUva, 84-A—Tel, 22-7165,

Olhos, garganta, nariz
e ouvidos

Dr. Raul David Snnaon — R. SãQ
José, 43, das 8 ás 6. T. 23-0703.

Dr. Joaquim de Azevedo Dano.
— Republica do Peru, 70-30. H
Res: T. 26-0503 — 3 ás 7 horas.

Prof. Cesario de Andrade
(\f rTíla GARGANTA, NARIZ
VJ-iJXUO - 

_ OUVIDOS
Av. Rio Branco, 127 • 1° — 2 ás 6 hi<

Dr. Aristides Guaraná F°<
Olhos, Ouvidos, Nariz e Garg.:

Das 3 ás 6. — Tel.: 23-3332. -i
Travessa Ouvidor n. 6.

DR. ÁLVARO COSTA
Rua 7 de Setembro, 88 - 2°, daí

8 ás 6 horas. — Tel.: 42-1065.,
— Res.: Tel.: 27-0830.
*^*-^it^*,t>AA^i^^^^^^^A^1^^Ai^^^^^'^*>r>t**<»*V

Garganta, nariz
e ouvidos

drTmilton DE CARVALHOh
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA.
— Mcdico-adjunto do Serviço d»
DR. PAULO BRANDÃO, no Hoap».
S. Fre». de Assis. L. Carioca, 5, 6*

and. (Edif. Carioca). Tel.: 22-0209,

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
Livre docente da universidade.
Chefe de Clinica da Policlinica
de Botafogo — R. Uruguayana,
85/87. — Salas 42/43 - Das 14
ás 16 horas. — Tel.: 23-3279.

DR. CARNEIRO DE SOUZA
Ouvidos, nariz e garganta. A's 2
hs. R. S. Josê, 85-4°. T. 22-6547.

Cirurgia esthetica

MDIQEC 
Correcçãó de ru*

¦ nnE«7 ga3j aeios 0 0ica»
trizes. Cura dos pellos do rosto.
Tratamento das pello e cabellos.
P. Florlano, 65-6°. - T. 22-0425.
e*,kt*St*.t*,t^>^,A***^^*At*f%ASkS******A***^

Dentistas

DR. PLINIO SENHA
Exames clínicos e aos Raios X oç*

focos dentários: trat. pela Eleclrolcrapia
e cirurgia cora conservação dos dentes,
resultado garantiilo. Anestesias rt-jion*"5
e geraes para os casos iniíic.idos cora
assist. medica. Inst. de Estomatologia
completo : R. Ouvidor, 162, 2o.

DR. OCTAVIO C. GONÇALVES
Pyorrhéa

Cirurgia dos Maxilares.
Rua 7 de Setembro ». MI*


