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AVANÇA PENOSAMENTE EM DIRECÇÃO Á FRANÇA GRANDE PARTE
DO MATERIAL BELLICO DOS EXÉRCITOS REPUBLICANOS VENCIDOS

CERBERA, 8 (Havas) — Pela estrada que contorna a costa, sinuosa e de transito difficil, avança penosamente em direcção á França a
maior parte do material bellico dos exércitos republicanos que se encontram entre Figueras e o mar. Esses comboios de guerra passam, qua-si todos, pelo tunnel de Port Bou a Cerbera ou pela via férrea. Durante a noite passada chegaram a esta cidade sessenta vagões carregados
com canhões, metralhadoras e explosivos. Calcula-se em duzentos o numero de vagões de material bellico actualmente estacionados em Cer-
bera aguardando o momento de entrar na França.

Segundo um dos mais autorizados críticos militares, os exércitos do general
Miaja não resistirão durante dois mezes á pressão dos nacionalistas

Paris, t — Ralph Helnzen, cor-
respondente da United Press) —
A bandeira nacionalista foi des-
fraldada em vários pontos da
fronteira catalã, hoje, pelas van-
guardas das clneo columnas que
abriram caminho pelos valles dos
Pyreneus acima, atê os cimos de
nove mil pés de altura que for-
mam uma barreira fronteiriça
natural ao norte de RipolI, em-
quanto o corpo de exercito de Ur-
gel se dirigia para Figueras, pro-
cedente dos cabeealhos do ponte
do rio Fluvia. O general Franco
retardou dellberadamente a of-
fenslva no sector de Figueras
_lm de evitar entrar em contacto
eom uma columna de dez milhas
de comprimento, formada de tro-
pas republicanas e de civis, que
fugiam para o norte congestionas-
do a estrada de Le Perthus.

Os cinco corpos de exercito do
general Franco estabeleceram hoje
nova frente. continua ao longo
da ultima Unha de communica-
(fies de leste para oeste, indo de
Seo de Urgel ate Rosas, depois de
passar por Pulgcerda, Rlpoll, Olot
t Figueras.

Em Pulgcerda © ao norte de RI-
poli a linha toca na fronteira
franc—_, emquanto em Olot e
Figueras existe presentemente
tima "terra de ninguém" de doze
milha- de largura, formando um
corredor ao longo da fronteira.
_ra Seo de Urgel os nacionalista-
i—iram a estrada do valle do
iVallra que vae a Andorra, e res-
tabeleceram as communicaçfles
entre aquelle Estado montanhoso
i a Hespanha nacionalista pelo
ralle do Segre, o que permitte ao
torpo de exercito de Urgel man-
ter a ala esquerda nas montanhas
de Andorra, protegendo assim o
flanco esquerdo das tropas na-
rionallstas e varrendo milhares de
soldados republicanos dos valles
existentes entre o Alto Segre e o
lio Noguera-Pallaresa, onde es-
tio sendo perseguidos pelos bata-
Ihões encarregados da "Hmpesa"
da fronteira dos Pyreneus.

Toda a artilheria governista
já foi retirada de Pulgcerda
Pulgcerda continuou a ser man-

tida hoje pelas 26" e 23* divisões
Instai—idas nas fortificações pre-
Taradas ha mezes, mas que não
poderão resistir durante multo
tempo visto como o coronel Mar-
tln jâ retirou toda a artilherla,
Inclusive mais de cem petas de
105 mllllmetros, superiores a artl-
lherla jã gasta com que as tro-
pas do cheio nacionalista avan-
çaram ao longo de trezentos kl-
lometros em quarenta e cinco dias,
Bem terem perdido a menor es-
caramuça,

Uma longa fila de camlnhCes
levou as quatro divIeSes Italla-
nas para o sul e para o oeste,
luto e, de Gerona para os campos
de repouso, em obediência as or-
dens do general Franco no sen-
tido de que somente effectivos
hespanhoes fossem empregados na,
phase final dia offensiva, na
qual o exercito nacionalista devo
entrar em contacto com a frontel-
ra franceza.

Assim ê que as forcas naclona-
listas na Catalunha foram redu-
zldas de seis para cinco corpos
de exercito, mas ao mesmo tem-
do afrente activa que, no come-
ço do Inverno era de duzentos e
setenta kilometros, mede hoje
apenas cem, e toda a zona catalã
não oecupada não vae além de
mil kilometros quadrados.

Só poderá recuar e atravessar
a fronteira

Na sua perfeita posisão tactica
actual, em quo o Inimigo se vê
privado do qualquer possibilidade
de manobras excepto de recuar e
atravessar a fronteira, o general
Franco poderia terminar com a
Ruerra na Catalunha em poucas
lioras, forçando a marcha para a
linha divisória entre os dois pai-
?-. Mas aguarda, para dar essa
ordem, que a situação dos "refu-
Piados melhore. .Annunciou-se
que a pressão tinha diminuído II-
gelramente na fronteira, hoje,
endo a3 columnas do refugiados
eram mais curtas e o numero dos
1"e entrai am em França menor.

Espera-se, portanto, que o che-
le nacionalista ordene, dentro de
iuarenta o oito horas, que o
aianço seja accelerado.

Não poderá resistir dois mezes
á pressão dos nacionalistas
Depois da conferência mantida

•"je entre os srs. Juan Negrln,
Alvarez dei Vayo e os generaes
Rojo e Jurado, no quartel-general
republicano, em Agullanda, clr-
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Uma recente photographla do ex-rei Affonso Xm e seu filho, o príncipe d. João, que, se-
gundo os rumores de restauração da monarchia na Hespanha, está sendo indicado como
oecupante do throno. Ha bem pouco tempo, como se sabe, Affonso XIII foi pelo general

Franco reintegrado na cidadania hespanhola
, ,,- deixaram cair folhetos convldan-um explendldo moral, da frentecularam Insistentes rumores de

que os govèrnistas pretendiam
continuar a guerra na região sul,
para onde Irão brevemente. Mas:
o general de reserva francez Al-
bert Nlessel, considerado um dos
mais autorizados críticos milita-
res da guerra hespanhola, asse-
verou hoje que o general Mlaja
não poderá, com o seu exercito,
resistir durante dois mezes ft
pressão conjunta de nove corpos
de exercito que o general Franco
poderá voltar contra Valencla,
Madrld e Cuenca dentro de poucas
semanas, depois da completa oc-
cupação da Catalunha,

O general Nlessel opina que o
chefe nacionalista quasi nada per-
deu dos seus selscentos mil ho-
mens lançados nas operaçCeB nas
frentes da Catalunha e da Extre-
madura, porquanto o diminuto
numero de baixas foi mais do que
preenchido pelos conscriptos e
pelos milhares de sympathlsantes
a causa nacionalista que se acha-
vam no exercito republicano e que
ora Jâ se encontram nas fileiras
franqulstas.

No Inicio da campanha de ln-
vemo o general Franco usou vln-
te e sete divisões contra a Ca-
talunha, e todas ellas ainda hoje
continuam Intactas. Dispunha de
sete corpos de exercito, mas o no-
vo exercito catalão jamais en-
trou em accão e a legião italiana
commandada pelo general Gam-
barra foi retirada da frente de
accão por motivos políticos.

O general Nlessel conclue que o
exercito republicano da Catalu-
nha, que se compunha de vinte e
olnco divisões, foi virtualmente
destruído — setenta mil prlslonel-
ros capturados pelos franqulstas
e vinte mil baixas — e que os
cento e quarenta mil soldados
restantes ou estão nos campos
francezes de concentração ou, en-
tão, a caminho da França, em-
quanto de dez a vinte mil ainda
combatem ou mantêm as linhas.
Tudo isso perfaz o total conhecido
do exercito do general Rojo, de
duzentos e clncoenta mil homens,
no começo das operações.

Estudando o futuro dos repu-
bllcanos, o articulista declara:

"O general Mlaja terá de de-
fender uma região de duzentas e
clncoenta milhas quadradas con-
tando somente com duzentos o
clncoenta mil homens. Contra
estes ha egual numero de solda-
dos do exercito commandado pelo
general Sallquet, sendo que as tro-
pas quo o general Franco enviará
da Catalunha constituirão uma
esmagadora vantagem. Dentro
de poucos dias c chefe naclona-
lista estará em posição de trans'

norte.
Esse total de quinhentos e cln-

coenta a selscentos mil combateu.-
fes dará ao general nacionalista
uma tal superioridade numérica
que poderá desfechar uma offen-
Eiva onde bem entender— quer
em Valencla, quer em Madrld —
ou, mesmo, nos dois pontos si-
multaneamente. Não ha duvida
de que lhe será necessário algum
tempo, talvez varias semanas, pa-
ra reagrupar as suas divisões na
nova frente e preparar os planos
de batalha,

O general Franco nSo tem in-
teressé real em dirigir o esforço
principal contra Madrid, o que
representaria apenas um exlto
local.

E' mais provável que os seus
esforços convlrjam para Valencla
e ao longo da costa mediterrânea
afim de cortar toda as communl-
cações do general Miaja com o ex-
terlor. Esse plano é dos mais
lógicos porquanto o chefe naclo-
nallsta possue ainda a superiorl-
dade naval, que mais se accentuou
com a fuga dos navios de guerra
republicanos para as águas fran-
cesas. Dadas essas condições, se
o sr. Negrln e o general Miaja
decidirem continuar a guerra,
mesmo assim a vlctorla final do
general Franco, que ficou garan-
tida desde que a costa do Atlan-
tico caiu em seu poder na cam-
panha da Biscraya, no verão de
1937, será lnnegavelmente para
este anno.

Se as tropas do general Mlaja
soffrerem um colapso como acon-
teceu com o exercito catalão, a
vlctorla nacionalista será comple-
ta dentro de comparativamente
pouco tempo. O moral das tropas
franqulstas jâ era elevado antes
da offensiva catalã, e o general
Franco, que sempre manifestou
a Intenção de guerrear atê o tri-
umpho militar sem attender a
qualquer mediação política, está
mais do que nunca determinado a
Isso. Seria consequentemente ln-
utll e, mesmo, Imprudente, pro-
por-lhe uma mediação que não of-
ferece vantagens senão aos seus
Inimigos."

Durante todo o dia os aviões
franquistas voaram sobre

Minorca
O principal Interesse, hoje, cen-

trallzou-se nos últimos prepara-
llvos para eliminar os elfectlvos
republicanos da unlca posição que
«iccupam, no Mediterrâneo. Os
aviões nacionalistas do bombar-
deio voaram durante todo o dia
sobre Minorca, evidentemente es-
tudando os alvos, visto como não

ferir trezentos mil homens, fatl- procurarem bombardear as pode-
gados, mas experimentados e cora J rosa* fortificações da Ilha, mas

do a população a se render afim
de evitar perdas elevadas e cer-
tas, no caso de um ataque. Os
apparelhos franqulstas de bom-
bardelo concentraram tambem
Intenso fogo sobre toda a região
costeira, desde Valencla a Alme-
ria, mas com as tropas naclona-
listas virtualmente na fronteira

dos Pyreneus, os aeroplanos de
bombardeio do gen. Franco pro-
vavelmente foram retirados da
Catalunha afim de evitar diffl-
culdades lnternaclonaes resultan-
les da possível queda de bombas
em território francez.

FOI PELOS ARES OCAS-
TELLO DE FIGUERAS

Em Le Perthus foi ouvido
o violento estrondo

Le Perthus, 3 (Havas) — A's
primeiras horas da tarde foi
ouvido nesta cidade violento
estampido. Acredita-se que se
trate da explosão do deposito
de munições Ínstallado no Cas-
tello de Figueras. As pontes e
demais obras de arte, existen-
tes na região de Figueras, fo-
ram totalmente destruídas.
Poucos minutos antes da pas-
sagem do sr. Negrin cerca de
mil voluntários allemães, tche-
cos e polonezes pertencentes ás
brigadas internacionaes, atra-
vessaram a fronteira em per-
feita ordem. O sr. André Mar-
ty que os acompanhava, en-
trou tambem em território
francez.

Foi iniciada a troca de
prisioneiros políticos

_«' Perthut, 8 (Havas) — En-
trou em execução o accordo so-
bre a troca de prisioneiros politi-
cos republicanos e nacionalistas.
Dois mil prisioneiros de guerra
Internados em Barcelona passa-
ram a fronteira hoje de manhã
em presença do embaixador Ju-
les Henry, Acredita-se que ou-
tros mil civis de Olot e outras cl-
dades do norte da Catalunha pa-
ra onde haviam sido transporta-
dos antes da oecupação de Bar-
ce—«a poderão entrar em França
provavelmente por Prats do Mol-
lo. Acredita-se egualmente quo
os prlsonlros que estavam em
Olot foram libertados no momen-
to da oecupação nacionalista.

UM JORNAL LONDRINO ACONSELHA CLEMÊNCIA AO
GENERAL FRANCO E PRUDÊNCIA AO GENERAL MIAJA
Londres, 8 (U. P.) — O Daily Mail, em editorial sobre a

situação hespanhola, escreve:
"O mundo se regosijaria se as esperanças de uma solu-

ção hespanhola, que reinavam hontem, á noite, em Paris e
em Londres, fossem bem fundadas. Pouco resta, aos republi-
canos, por que combater. A unlca esperança que lhes ficou
agora, para evitar uma derrota total, é a de uma rendição
honrosa. Pela clemência que o general Franco demonstrar
em relação aos seus compatriotas o mundo poderá julgar dos
dotes de estadista do chefe nacionalista. A supremacia do
general Franco é quasi completa. Depois da captura de Bar-
celona a sua victoria final é inevitável. O general Miaja de-
veria pesar bem as perspectivas de êxito, com os trezentos
mil homens de que dispõe atirados contra um adversário re-
forçado pelos corpos de exercito que serão retirados da Ca-
talunha. O commandante republicano jâ deu mostras de co-
ragem. Trata-se agora de revelar a sua prudência. O seu
conselho muito pesaria nas decisões do sr. Juan Negrin.

O general Franco controla tres quartas partes da Hespa-
nha e a sua administração deve ser reconhecida como sendo
o governo responsável do paiz. A fuga do presidente Azana (
dos seus ministros para a França é uma tácita admissão de
que deixaram de controlar os negócios hespanhoes. Entre-
tanto, o reconhecimento do regimen franqulsta por parte da
França e da Inglaterra ainda se faz esperar. Declarava-se
hontem, á noite, que o governo nacionalista não será offlcial-
mente "reconhecido" emquanto todas as tropas estrangeiras
não tiverem deixado a Hespanha. Essa retirada foi promet-
tida para quando a guerra estivesse terminada. As garantias
do sr. Mussolini de que as tropas italianas serão repatriadas
foram renovadas hontem, á noite. Deferir o reconhecimento
até que o moroso processo da retirada esteja findo é contra-
producente, deante dos factos recentes, pois poderia indispor

o general Franco contra as democracias, levando-o a refor-i
çar as suas relações com os Estados totalitários."

AVISTARÃO SOMENTE UMA TERRA EM LUTO
O "Daily Herald", do seu lado, observa:
"As tropas franquistas oecuparam Figueras, a ultima sé-t

de do governo republicano na Catalunha, e chegam quasi á
fronteira franceza. Dos cimos dos Pyreneus os nacionalistas
poderão olhar para trás, para toda a Hespanha até Cadiz,
avistando somente uma terra em luto. Verão milhares de-
túmulos em que repousam milhares de jovens hespanhoes —
a fina flor da nação — mulheres sem maridos e creanças sem;
pães. Contemplarão tumbas de creanças mortas em consei
quencia dos ralds aéreos e da fome, campos desolados, cida-t
des'em ruínas. E, o que é mais grave ainda, verão o receie*
e o ódio que espalharam. E' esse o monumento que construii
ram. Iniciaram o morticínio, proseguiram na destruição •
compraram a victoria no estrangeiro. Mas o governo repu-t
blicano continua a viver e, em Valencla e em Madrld, a de*
mocracia ainda resistirá."
ACHA O "DAILY EXPRESS" QUE A DERROTA AINDA PO*

DERA* TRANSFORMAR-SE NUMA VICTORIA
Por sua vez, o "Daily Express" declara:
"Informa-se que mais uma vez o sr. Mussollni promefr*

teu retirar da Hespanha as tropas italianas, logo que termix
ne a guerra. Ignoramos ainda se isso é verdade ou não*
Mas, em todo caso, o Duce não dispõe de todas as cartas.
Na França os soldados republicanos estão promptos para)
seguir novamente para a luta, seja onde for. E* exacto quel
não possuem armas, munições, aeroplanos e tanks. Mas oi
vendedores poderão sempre fornecer-lhes, segundo disse o
próprio sr. Negrin ao regressar á Hespanha. O presidente da
Conselho pretende Ir para Valencla e a actual derrota doa)
govèrnistas ainda poderá, talvez, se transformar nvans,
victoria.

Soldados republicanos que
regressam á Hespanba

nacionalista
Hendaya, 8 (U. J?.) — Mais

635 soldados republicanos que
optaram juntar-se ás forças do
general Franco, atravessaram ho-
je a fronteira em Irun, fazendo
ouvir a saudação nacionalista de
"Arriba Espana". Tratava-se
em sua maior parte de bascos
que desde a retirada do Exercito
basco dos republicanos estavam
combatendo na Catalunha tendo
recentemente penetrado em ter-
ritorio francez, nas proximidades
de Perthus, resolvendo regressar
á Hespanha nacionalista.

Para entregar-se directamente a Franco?
Paris, 8 (U. P.) — Nos corredores do Senado e da

Câmara correram esta noite insistentes rumores de que o
general Miaja estaria negociando um armisticlo para en-
tregar-se directamente ao general Franco com o exercito
republicano hespanhol do centro.

COMO ENTRARAM NA FRANÇA 0 SR. NEGR1 E OS OFFI-
CIAES DO ESTADO-MAIOR REPUBLICANO

Perplgnan, 8 (Louis Walter,
correspondente da United Press)
— O sr. Juan Negrln, o general
Rojo, o coronel Grodon, chefe do
estado maior republicano, o co-
ronel Matllla, commandante do
sector dos Pyreneus, e mais qua-
tro membros do Estado-maior, re-
tlraram-se definitivamente para à

' França em virtude da decisiva in-
vestida dos nacionalistas sobre
Figueras.

Durante todo o dia o sr. Ne-
grln conferenclou com o Estado-
maior, tentando convencer seus
membros, segundo se noticia, a
acompanhal-o de avião para Va-
lenda afim de proseguir na guer-
ra.

A horrível explosão da fortale-
za de Figueras, arrazando comple-
tamente a cidadella, Interrompeu
a conferência e os chefes republi-
canos fugiram apressadamente pa-
ra a fronteira, de automóvel.

Chegados em Perthus, com-
munlcaram aos guardas france-
zes que desejavam entrar deflnltl-
vãmente na França. Foram, en-
tão, recebidos pelo addido militar
francez á embaixada que funecio-
nou em Barcelona, coronel Morei.
O sr. Negrln fez a saudação de
punho cerrado e, em seguida, em
companhia do general Rojo, pas-
sou revista ao 15° regimento fran-
cez que apresentou armas. Guar-
das fmncezes bateram a estrada
afim de que o sr. Negrin e sua
comitiva pudessem rodar veloz-
mente para Perplgnan, escapando
ã attenção publica. Não obstante,
manifestaram-se alguns slgnaes
de hostilidade entre os refugia-
dos.

Aqui o sr. Negrln se recusou a
declarar se partirá para Valencla
afim de continuar a guerra. No-
ticias chegadas â fronteira Indl-
cam que o general Franco ordenou
o rápido avanço das columnas
motorizadas para a conquista Im-
medlata do Figueras.

A noticia parece confirmada,
porquanto vários officlaes republi-
canos chegaram pela manhã a
Perthus, do lado hespanhol e co-
meçaram a estabelecer ali o quar-
tel-general do exercito catalão,

Dizem as noticias que a retira-
da das tropas republicanas é feita
com relativa calma e ordem e que
os guardas francezes têm di—lcul-
dade de conter as multldSes que
insistem no completo desarma-
mento de todos os soldados,

Tres mil membros das brigadas
lnternaclonaes marcharam esta
tarde para a fronteira em perfel-
ta formação, num contraste lm-
pressionante com os refugiados
civis em desordem.

Continua o transporte de mate-
rlal de guerra para a França.
Além dos duzentos vagões appre-
hendldos hontem pelas autorlda-
des francezas, hoje foram appre-
hendldos mais sessenta vagões e
caminhSes carregados com peças
de artilherla, metralhadoras, fu-
zls, granadas e explosivos. As
metralhadoras são do fabricação
russa e as granadas de fabrica-
ção americana.

Em vista de tão grande quantl-
dade de explosivos haver causado
receio entre a população civil, o
general Fagalde, commandante da
região dos Pyreneus, e o coronel
Castelnau, director da artilherla
desse sector, seguiram para Cer-
bere, afim de lnspecclonar o tra-
fego dos trens.

Para verificar o tratamento
dispensado aos refugiados

Dois deputados francezes, direi-
tlstas, do grupo parlamentar do
sr. Louis Marln, chegaram esta
manhã á fronteira e Iniciaram a
Inspecção dos campos de concen-.
tração afim de verificar o trata-
mento que as autoridades france-
zas estão dispensando aos refu-
glados civis e militares.

Ao entregar ás autoridades
francezas tres mil reféns e prl-
slonelros políticos, o governo re-
publlcano cumpriu a sua palavra,
tantas vezes empenhada pelo ra-
dio, de que/não os fuzilaria.

Muitos delles pertencem á arls-
tocracla de Barcelona e se mantl-
veram firmes na solidariedade ao
general Franco, sendo detidos por
esse motivo.

Alguns foram transportados de
trem para Cerbere: porém outros

marcharam a pé com os demais
refugiados durante dez dias, apôs
a grande retirada de Barcelona.

Os governos da Franca e. In-
glaterra dedicaram os últimos dias
a fazer pressão sobre os republi-
canos no sentido de restitulr á
liberdade os presos e reféns, por-
que embora houvesse a palavra
empenhada, a confusão do mo-
mento poderia ser perigosa para a
sorte dos mesmos,

Dois mil desses prisioneiros são
hespanhoes e os demais estrangei-
ros detidos como espiões, ou avia-
dores Italianos e allemães captu-
rados quando os seus apparelhos
foram abatidos, e foram mantidos
em custodia afim de ser troca-
dos por prisioneiros republicanos
feitos pelos nacionalistas.

Ha entre elles 250 francezes, in-
clusive o padre Diarista Delfond e
o Inspector da policia franceza,
Drouillet, detidos em Figueras, ha
seis mezes.

Os nacionalistas oecuparam Olot
e Ripoll durante a noite e prepa-
ram-so para entrar em Pulgcer-
da, onde os republicanos offerece-
rão a ultima resistência. De ac-
cordo com as noticias procedentes
da fronteira, o coronel Morei, ad-
dldo militar francez, informou ao
sr. Negrin que o governo francez
não lhe permittlrá partir da Fran-
ça para Valencia. •

As autoridades francezas an-
nunclaram que estão sendo toma-
das medidas lmmediatas para re-
mediar â grave situação em que
se encontram innumeros feridos
nos campos de concentração insa-
lubres, sem assistência medica
adequada nem recursos necessa-
rios para o tratamento.

O ministro da Marinha Mercan-
te poz á disposição do ministro da
Saude Publica quatro grandes va-
pores para servir de hospitaes,
Dois delles já seguiram para Port
Vendres, onde receberão dois mil
feridos que serão tratados pelos
médicos e pessoal de enfermagem
cedidos pelo exercito e pela Cruz
Vermelha.

Receia-se, entretanto, que se
torne gangrenoso o estado de mui-
tos feridos, em conseqüência da

falta de tratamento ha varias se-
manas.

Centenas de soldados dormem
sobre a relva e comem ao desçam-
pado. Outros pernoitam em peque-
nos ranchos de madeira ou se es-
palham por diversos pontos do
campo. Diversas organizações em-
penham-se Junto ao ministro da
Saude Publica para que sejam or-
ganizadas novas turmas da Cruz
Vermelha, com médicos, enfermei-
ros e ambulâncias.

Já se acham superlotados os
campos de concentração de Alge-
res, Boulou, Prades e Salnt Cy-
prlen.

As estradas continuam cheias
de milhares de pessoas que ali
pernoitam ao calor de fogueiras.

A Associação Franceza de Me-
diclna solicitou os serviços de to-
dos os médicos seus associados,
que residem na região da fron-
teira

O governo, por sua vez, solicitou
o auxilio financeiro das municl-
palldades, sendo que o Departa-
mento do Sena já poz á disposição
a Importância de um milhão de
francos para abrigar refugiados.

Uma média de quinze trens dia-
rios continua a transportar re-
Cugiados para todas as partes da
França. O tunnel de Cerbere en-
cheu-se hoje novamente de refu-
glados tomados de pânico quando
os aviões nacionalistas bombar-
dearam Port Bou e a estrada que
leva á França.

Declarações do sr. Alvarez dei
Vayo aos jornalistas

Le Perthut, 8 (De Axel de Hols-
telns, da Agencia Havas) — Em
nome do sr. Negrln, o sr. Alvarez
dei Vayo fez aos jornalistas as se-
gulntes declarações:

"O presidente do Conselho che-
gou hoje cedo ao território fran-
cez em companhia dos srs .Men-
des Aspe, ministro das Finanças,
Uriba, ministro da Agricultura,
general Rojo, chefe do estado
maior do exercito, e Del Vayo, ml-
nistro de Estrangeiros. O sr. Ne-
grin pede-me vos declare que
se absterá de qualquer declaração
em território francez. Deseja sim-
plesmente agradecer ao governo
francez e á França não sô o aco-
lhlmento feito ás populações civis
e ao exercito, como ao chefe do
governo hespanhol".

O sr. Del Vayo declarou em sc-
guida que talvez o sr. Negrin faça
declarações hoje, á noite, á im-
prensa. Interrogado sobre se o
sr. Negrln tenciona seguir para
Valencla, o sr. Del Vayo respon-
deu que cabia ao próprio presi-
dente pronunciar-se sobre o as-
sumpto

Não significa que tenha aban-
donado a Hespanha

definitivamente
Le Perthus, 8 (De Axel Hols-

teln, da Agencia Havas) — Os

círculos militares hespanhoes de-
ciaram que a vinda do sr. Negrin
paira a França não significa que o
chefe do governo tenha abandonai-
do definitivamente a Hespanha. O
sr. Negrin, segundo se afflrma,
tem a intenção de regressar á
Hespanha logo que todos os solda-
dos republicanos tenham através-
sado a fronteira franceza.

A casa onde se installou,
o sr. Negrin

Le Perthus, 8 (De Axel Hols-
tein", da Agencia Havas) — A
casa numero 22 da Avenida Flr-
min Galan, do lado hespanhol da
aldeia fronteira a Perthus, foi
convertida ao mesmo tempo em
sede da presidência do conselho e
do Ministério dos Negócios Es-
trangelros da Hespanha Republi-
cana,

A casa estava completamente
vasia, sem movei algum, quando
esta manhã se soube que o presl-
dente do conselho estava para
chegar com o seu estado maior.

Uma das peças do primeiro an-
dar foi immediatamente moblliada
com uma secretaria e cadeiras.
Foi ahl que o sr. Negrln confe-
renciou toda a tarde com diversas
personalidades officiaes,

Como a aldeia sõ tem um hotel,
literalmente oecupado pela tropa,
o sr. Negrln Jantará na casa onde
se installou provisoriamente. To-
davla é certo que Irá dormir nu-
ma localidade próxima de Per-
thus, para voltar de novo amanhã
de manhã,

E' difficil penetrar na modesta
casa, pois ha uma ordem formal:
nenhum jornalista pôde entrar.
Permanecem todos deante das
portas, os photographos inclusive.

Só a* resistência poderá per-
mittir a solução do problema

hespanhol
Pmis, 8 (Havas) — Varias per-

sonalidades republicanas hespa-
nholas chegadas hoje a Paris,
confirmam as divergências que
existem entro o presidente da Re-
publica sr. Azana e o presidente
do Conselho sr. Negrln. As refe-
ridas personalidades receiam que
esse desentendimento possa acar-
retar a demissão Uo presidente da
Republica.

O sr. Negrln entende quo sô a
resistência poderá permittir a so-
Iução do problema hespanhol so-
bre a base estabelecida no dlscur-
so que pronunciou em Figueras no
dia _ deste mez, Isto é, garantia da
Independência e da Integridade
territorial, plebiscito pelo qual o
povo manifeste livremente sua
vontade c cessação Immedlata da
repressão política c social.

O sr. Negrin reputa cssenclaes
esses pontos, sobre os quaes o sr.
Azana se mostra muito menos exl-
gente.

DEPOIS DE CONFERENCIAR
COM AS AUTORIDADES

NACIONALISTAS

Regressou hontem a Paris 3
senador Leon Berard

Parts, -8 (Havas) — As convew
sações que o sr. Leon Berard te-i
ve com as autoridades naclon*»
listas hespanholas reallzaram-sí
em um ambiente cordealisslmo,
segundo informam os circulos au»
torizados. O objectivo da missão)
do sr. Bernard a Burgos visava*
a resolução do problema dos re»>
fugiaclos hespanhoes e dos prl»
slonelros nacionalistas em poder*
dos republicanos. O sr. Bernarò"
e as autoridades nacionalista*)
concordaram sobre a posslbilida*
de do regresso a seus lares dot*
refugiados civis, o mais depressa;
possível. Por outro lad_, a quês»
tão da troca de prisioneiros fo)
largamente estudada durante aa
conversações, e, segundo se pen-
sa, as permutas serão fitas desde
que ambas as partes estejam de
accordo com as modalidades ne-
cessarlas á execução do plano de
trocas. No concernente ao esta»
beleclmento das relações diploma-
tlcas normaes com o governo d«
Burgos, os memos circulos decla-
ram que uma decisão a respeito
depende unicamente do governo,
e observam que somnte depois do
governo francez ter tomado uma
attitude que o sr. Bernard re-
gressará a Burgos.

Paris, 8 (Havas) — Procedente
de Burgos via Salnt Jean de Luz,
chegou hoje á estação de Auster-
Htz, o senador Léon Berard. Es-
perava-se que o emissário fran-
cez Junto ás autoridades de Bur-
gos, desembarcasse na estação do
Qual d'Orsay, onde era esperado
pelo sr. Qulnones de Leon, em-
baixador da Hespanha e por va-
rias outras personalidades. Acre-
dita-se que no Intuito de evitar
os representantes dos jornaes, o
sr. Léon Berard tenha resolvido
desembarcar na estação de Aus-
terlltz.

Paris, 8 (Havas) — Antes da
conferência que manteve hoje
com o ministro de Estrangeiros o
sr, Léon Berard declarou que es-
tava multo satisfeito com os re-
sultados de sua missão a Burgos
e acerescentou que o problema
dos refugiados estava sendo solu-
cionado satisfatoriamente. O sr.
Léon Berard não teve occaslão
de avistar-se com o general Fran-
co que se achava no Quartel Ge-
neral da Catalunha, mas teve va-
rias conferências com o ministro
de Estrangeiros, general Jor-
dana.

Com excepção apenas dos
srs. Negrin e Del Vayo

Londres, 8 (U. P.) — NS
embaixada da Hespanha infor»
maram á United Press que os
membros do governo hespa»
nho!, com excepção dos srs.
Negrin c Del Vayo, estão de
partida para Valencia a todo
o momento, sendo possivel que
alguns já tenham seguido com

t aquelle destino.
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Rooseveltoosevelt e seus adversáriosè
Por mero espirito üc |i!irtlda,

Alguns mlv.rinrloi do pt.sld.ii*
te Roosevelt _iistunln.ni) com.--
tendo-lhe as recente, declara-
noas ao Senado (los Kstndoa Uni-
dos, que ,. America devo nllicnr*
se,dns questões europ.nt,

Deve alhcnr-.e, C0I11 .fiei...
dn,s qitettQet tifio só cüròpéa.
tüino asiáticas on arricanas, tuas
(*. até ao ponto em (|iic c_->n_

qnestiics, sendo loii(*|nqiÍHSj fo-
rçm tambein Integralmeiile entra*
nlins, O f|iic niio deve, nem ]iò-
dc, c Ignorar nina questão (|U.
nffectc o interesse ou os ilestinos
da America apenas porque tenha
surgido longe da America,

Os factos indicam rpie a se-

gúrança americana está cm fun-
r.ijíio do equililirio europeu. A
hypothese de que esse equili-
hrio seja rompido, por exemplo,
em detrimento da Inglaterra e da
França é hoje inquietante pari a
America. Serã, pnr conseguinte,
preferível que a America se po-
nha desde logo em face da rea*
lidade e declare, ou deixe cnteii*
dido, que adoptarâ a causa da
parte cujo enfraquecimento lhe
seria pernicioso.

Assim procedeu o presidente
Roosevelt. Seus adversários sus-
tentam que elle assim proceden
para tirar conseqüências propi-
cias á sua próxima ou provável
campanha eleitoral.

O argumento é especioso: po-
deria ser invocído contra todo e
qualquer presidente que não lie-
sitasse, como Roosevelt não lie-
sitou, entre o dever de definir
uma attitude e o receio de pare-
cer animado por um desígnio de
ordem pessoal. Prevalecesse o
receio, e haveria elle dado prova
menos de fraqueza que de ornis-
são.

Durante muitos annos, a in-
comprèhensão americana, por um
lado.e Uma hábil propaganda eu-
ropéa, por outro lado, crearant a
suspicacia em torno dos Estados
Unidos. A doutrina de Monroe
era considerada o simples dis
tarce da hegemonia que a grande
Republica do Norte se assegura-
va no continente. Tudo isso mu*
dou. Os povos americanos têm
tios Estados Unidos a certeza de
«m alliado, de um membro da
familia commum, e não de um
rival dominador.

As' fontes do pan-americanis-
mo não estão, aliás, apenas em

Monroe, l.í.üo nn Monroe pelo
espirito íifíirinativo da política
norte-americana, Rtlfio, entre-
imito, (milhem 'eni Bolívar pela
proclamai;.o lançada de Uma
ccjiivldundo b_ povo» .maiiclpn*
dn» da America a se unirem.

lln pouco mais dc um mr',
ua mesma cidade legendária, ou-
d. se reuniu a mais recente dns
conferências internaclonaes ame*
rlcanns, n Declaração de I.iinn
ungia-se do espirito dc Bolívar
Ha pouco menos dc oito dias, na
mesma cidade evocativa da glo-
ria dc Washington, o presidente
Roosevelt penetrava-se do espiri-
to de Monroe. O espirito de Bo-
livar e o espirito de Monroe con-
stituem o espirito americano
atravessando intacto todas as
agruras dc um século — de um
século que viu naufragarem tan-
tos reinos, tantas idéas, tantas
coisas e todavia tornou inaccessi-
vel ás próprias mutações do tem-
po a unidade da America.

A unidade da America, eis o
que Roosevelt preserva, como a
desejou Monroe, como a previu
Bolivar, como a querem, pela cx-
pressão de seus povos solidários,
as vinte e uma pátrias america-
nas que foram a Lima em novo
espectaculo desta perenne união.

As lutas eleitoraes dos Esta-
dos Unidos não são da conta de
ninguém, excepto dos norte-ame-
ricanos. Nenhum de nós, á par-
te os norte-americanos, tem o di-
reito de participar de suas exa-
cerbações, seja no sentido deste
ou daquelle partido, deste ou da-
quelle homem. E' comtudo nc-
cessario que a America demons-
tre, se não por actos formaes das
governos dos diversos paizes, pe-
la manifestação sincera de seus
valores moraes e de suas intelli-
gencias, que a attitude de Roose*
velt, na severidade de seus obje*
ctivos, escapa ao julgamento dos
que nelle enxergam, antes do
presidente, o adversário. Neste
sentido, já Landon, o candidato
batido que o enfrentou na ulii
ma eleição, honestamente se pro
nunciou, negando autoridade a
tão deplorável systema de ata-
ques pessoaes. Sigam-lhe os
americanos de toda á America o
nobre exemplo, e estaremos res-
taurando não só a justiça quanto
a um cidadão como ainda o ani-
mo de nossa defesa quanto ao
continente.
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• •
Contlntla a safra, de trlgemoo...
Em Carvalho» (Mlnun), Tlioro-

zu Mnrla dc Jesus, do 40 miuiu.,
canada com Honorato Llborlo, de
60, deu a lu. trou creança-.

Dls o telegramma narrando o
bom micce-Ao que "a família do
Honorato vive na malur pobre.»,
pola o >eu chefe 6 homem prati-
camente Invalido,"

"Praticamente" está errado,
Thoorlcamcnto, Isto sim, pfide sor.

• •
Na. lun Oliveira Mello, o ope-

rario Jos. KrnoHto Custodio, de-
polB de discutir com uma mulhor,
Inseriu violento tóxico, tendo mor-
te violenta.

—- Fez multo mal..,
— Em suicidar-se?
—¦ Nâo. Em discutir com mu-

lher.
• *

A reforma dos provérbios:
Foi concluído um accordo com-

merclal entre a ltalla e a Rússia.
O volume das trocas passarão de
400 mllhfles a um blltISo de Uras.

"Inimigos, Inimigos, negócios .1
parte"...

• •
Os ladrSea assaltaram a egreja

de São Jorge, roubando a caixa
de esmolas, que devia conter mais
de um conto de réis.

A policia anda empenhada na
captura dos ladrCes de São Jorge.

Será movimentada a cavallarla
e um corpo de "dragBes".

Cyrano & Cia.

DR. JESUINO" ALBUQUERQUE
Di A.-*.. N-c. Medi-, Oom pratica boi

hospltaes do Nor» Tor|i, Berlim. Paris
e Vlenna. Doenças do apparelho ffenito-
urinarlo. Oura radical da b-perlropbla
prestatlea, Mm opera-lo. (Revlsõo esdot*
copiei). Lavagem dt rim; ta-agem rie
.esloula: b.morrboldes. At. Graça Ara*
aba, «O, Tela,: 42*7581. De*, 27*3788.
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V. 8. preoUa de medico (de qa-lqne. eapecl-Il.ad.).
adv.g-do, dentista, (ab.lllío, engenheiro, architecto, caia de
aaOde, laboratório de anal.-e* oa Institutos »-.slotheraplcos
on de eleetrolotrla medica T
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une sâe publicada diariamente neste lornai. (zzx)

AGENTE FISCAL RE-
CEBEU A SUA PARTE

EADOCOLLEGA
Escreve-nos o dr. Eurlco de

Souza Leão:"Sr. redactor. — O Correio da
Manhã de domingo pausado, sob
b. eplgraphe — "O agente fiscal
recebeu a Bua parto e a do colle-
ga" —¦ attrlbue-me a autoria des-
sa proeza;; mas o facto, como se
deprehende da própria noticia, ê

' quo a referida Importância me foi
paga "por aoto da Directoria do
Oablnete do então Ministro da
Fazenda". Ora, tendo recebido
esse dinheiro por um acto de legl-
tlma autoridade, é claro que não
commettl desllse nenhum.

: . Mas, para melhor esclarecer o
facto, venho explicar os motivos
por que me foi deferida essa lm-
portancia o a legitimidade do seu
recebimento.

Como inspector fiscal no Eb-
tildo da Bahia, em 1918, Intimei
a Cooperativa Alcoólica, que ti-
nha a sua sede no município de
i-ianto Amaro, a pagar uma dlffe-
ien.a de Impostos, Independente
de qualquer multa; não ee Bub*
1'iettendo â lntlmação, fui obriga-
ilo a lavrar o auto de Infracção,
íiíilca medida de que dispunha
l"ira obrlgal-a ao cumprimento da
l"l.

O agente fiscal Llndolpho Oll-
\:i .s, a quem faz menção a local,
rio teve qualquer intervenção no
c..-- em apreço. A sua interfe-
i. nela, caso ella se tivesse verifi-
(."•o, não seria para premiar, pois
ii.icnto fiscal fazia muitos annos
t,i Bahia se havia accommodado
("in essa fraude, nada fazendo
!';•._. evltal-a. O seu pretenso dl-
v**llo & quota parte da multa de-
itiire do facto de haver assigna-
<l" o auto como testemunha. Não
¦iMütla, no regtijamento fiscal vi-
•.k ute, ao tempo èm que oceorreu
u, caso, nenhuma disposição attrl-
i uinilo áa testemunhas Interesse
»;i*i multas.... Sei que o referido
il: .ai pleiteou Junto &s autorlda-
(les administrativas receber qual-
oiij.oí retribuição pelo trabalho de
In.vor asslgnado o auto como tes-
U-raunha, pois nenhuma outra
licja do processo possue a sua
( i.*pendloslsslma calllgraphla, sen-
do embargado em todas as suas

ritençCes.
Dou-lho os parabéns por haver,

no Judiciário, obtido uma vleto-
íiii singular: a paga do seu one-
roso trabalho...

Com a publicação dessas linhas
multo lhe fica a dever o sou de
:niinprp — Eurlco de Sousa Leão."

Assumiram a chefia das
varias divisões da Dire-

ctoria de Infanteria
Até que sejam designados os

; .ixillares do general Boanerges
l.upes de Souza, director de Infan-
te ila, assumiram, hontem, as fun-
o. aes de chefe do gabinete, o te-
in nte-ceronel Adriano Saldanha
JI .z_a;

de chefes _a la, 2* e 3» divlsSes,
respectivamente, o majar Or-
lundo Verne. Campello, capitães
.Vinlba! Napoleão e Boanerges Lo-
l'.s César, devendo responder pela'.'' Divisão durante as férias do
c pitão Annlbal, o capitão Renato

1 erraz da Cunha; e,
d • thesoureiro, o capitão inten-
d> nte Antônio Antunes Ferreira*

t? .0 CHEGOU" HÕNTÊM 0 GE*
NERAL JOSE' JOAQUIM DE

ANDRADE
O general José Joaquim dc An-

ri ade, que acaba do deixar o
c 'mmando da 3" região militar, e
iiie era esperado, hontem, nesta
• .pitai, não chegou. I" que o
•• .ião militar em que viaja foi
í"rçado a aterrissar em Floria-
ri ipolis, onde aguardar- melhor
> sibilidade para proseguir na sua
i ia para esta capital.

As commemorações offi-
ciaes do centenário de

Machado de Assis

A' primeira reunião da
commissão nomeada

pelo governo
Desejando collaborar condigna-

mente o centenário de Machado
de Assis, o governo baixou um
decreto-lei tornando officiaes as
commemoraç.es o creando uma
commissão composta de sete mem-
bros para elaborar o respectivo
programma.

O ministro da Educação nomeou
para Integrarem essa commlssão
oa sra. Miguel Osório de Almeida,
Rodolfo Garcia, Abgar Renault
Alceu Amoroso Lima, Fernando
Nery, Mario de Andrade e Peré-
grino Júnior.

Convocada pelo ministro da
Educação, a Commlssão reuniu-se
hontem, ás 5 horas, no seu gabl-
nete, e sob sua presidência, com-
parecendo, porém, apenas os srs.
Miguel Osório de Almeida, Mario
de Andrade, Abgar Renault e Pe-
regrino Júnior.

Qs srs. Alceu Amoroso Lima,
Fernando Nery e Rodolfo Garcia
não estiveram presentes, tendo o
ultimo se escusado por motivo de
moléstia.

A commlssão, em vista da im-
portancia e urgência da matéria
a estudar, tomou hontem mesmo
as primeiras dèliberaçSes sobre o
programma das commemoraçSes
do centenário de Machado de As-
sls, tendo o ministro Capanema
convocado nova reunião para ama-
nhã, sexta-feira, âs 5 1|2 da tarde.

*»' ¦-»»-»¦ o
Prof. Cláudio G. de Andrade

GINECOLOGIA - PARTOS
Cone. Edifício Porto Alegre, 6.*
andar, salas 618-6.0. Tel. 42-6.6.
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Chamados á Directoria de
Recrutamento

Devem comparecer â Directoria
de Recrutamento para fins de In-
formação, os seguintes officiaes:
major reformado Albano de Aze-
zedo Falcão e capitães reformados
Luiz Barbosa Lima e Jullo Vieira
Diogo e aspirante da reserva 11-
defçnso Mascarenhas da Silva.

Tesouras VitrJ^-.^S
alicates, limas, escalpellos, pln-
ças, etc. Casa Hermanny, Gonç.
Dioe, 60 — Varejo e Atacado.

(xxx)
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Com os inspectores do
ensino secundário

Ao Ministério da Fazenda, foram
enviadas, pela repartição compe-
tente, em 4 do corrente, as folhas
de vencimentos dos Inspectores de
ensino secundário, relativas ao
mez de Janeiro ultimo.

Podemos adeantar que os refe-
ridos pagamentos terão Inicio den-
tro de poucos dias.

• «¦¦-_ »
0 general Newton Cavai-
cante visita a reportagem

O general Newton Cavalcante,
tendo deixado hontem a chefia da
Directoria Provisória das Armas,
que foi recentemente transforma-
da em Directoria de Armas, apOs
dar posse aos- directores daquelle
novo órgão do Exercito, dirigiu-se
para a sala de imprensa, sendo
recebido pela reportagem, que
agradeceu a visita.

Acompanharam s. s. seus aju-
dantes do ordens Ibsen Lopes de
Castro e Osny Calduras,

Não terá outra applica-

ção a verba dos extra»
numerários da Cen-

trai do Brasil
Foi asslgnado pelo presidente

da Republica um decreto-lei, quo
altera o orçamento do Ministério
da Viação, para 1939, sem au*
gmento de despesa.

Assim, as dotações orçamenta*
rias correspondentes a cada uma
das quatro modalidades do pessoal
extranumerarlo da Central do
Brasll, passam a se destinar ex-
alusivamente ao pagamento dos
salários correspondentes e nenhu*
ma outra despesa ou vantagem
poderá, ser por ellas attendlda.

Cilios airtifiteg^^ aa
belleza de seus olhos, usando-os.
Facll appllcação. Casa Herman-
ny, Rua Gonçalves Dias, 60.
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NO PALAQIO
RIO NEGRO

O presidente da Republica re-
cebeu em despacho, hontem, no
palácio Rio Negro, em Petropolls,
ob ministros da Fazenda e do
Trabalho.

Recebeu tambem o prefeito
Henrique Dodsworth.

O presidente da Republica re-
cebeu ainda, em audiência prévia-
mente marcada, os srs. Jules Ve-
relst, administrador da Compa-
nhla Siderúrgica Belgo-Minelra, e
Waldemar Luz, director da Cen-
trai do Brasll.

Esteve tambem em palácio o
sr. Magalhães Bastos, prefeito de
Petropolis, que convidou o sr
Getulio Vargas para assistir 6.
inauguração da Exposição de Fio-
res, amanhã, sexta-feira, ãs 4 ho-
ras da tarde,

Ante-hontem, ã noite, esteve no
Rio Negro o ministro da Fazen-
da, que apresentou ao presidente
da Republica os membros da de-
legação que representou o Bra-
sil na Conferência dos Ministros
de Fazenda de Montevidéo.

DR. J. SOUZA MENDES
Doe. da Universidade. Naris, Garganta

t Ouvidos, Rua SSo losé, 84*3.»(ra)
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Embarcou para a Europa o co-
ronel Gustavo Cordeiro

de Farias
Embarcou, hontem, para a Eu-

ropa, no "Antônio Delfino", que
deixou o nosso porto pouco de-
pois do meio-dia, o coronel Gus-
tavo Cordeiro de Farias, que via-
Ja acompanhado de sua família.

Vae o coronel Gustavo Cordel-
ro de Farias chefiar a Commls-
são de Compras do Exercito, pre-
tendendo fixar residência em
Essen, na Allemanha, onde estã
funcclonando áquella Commlssão.

O sou embarque foi multo con-
corrido, tendo se feito represen-
tar, por um official de gabinete,
o interventor federal no Estado
do Rio.

BASTOS DE ÁVILA
CLINICA MEDICA

Consultório: Rua Gonçalves
Dias, 6, 2." andar — Res.
David Campista, 18 — Tel.

— 26-2748 —
(xxx)

Inaugurado em Fortaleza
o Hospital Marítimo dos

Estivadores
O sr. Waldemar Falcão, minis-

tro do Trabalho, recebeu commls-
são de ter sido inaugurado no dia
5 ultimo, em Fortaleza, o Hospi-
tal Marítimo dos Estivadores.

Os Correios de Ponte Nova não
funecionam em condições

Ponte JVova, (Minas), S (Do
correspondente) — A thesouraria
dos Correios desta cidade não es-
tá funcclonando, o que causa
grandes prejuízos ao commercio
e 6. população, pois está suspensa
a venda de sellos.

AS ESCOLAS PUBLICAS
DA PREFEITURA SE-

RÃO REABERTAS
EM V DE MARÇO

A sua capacidade é para
116.800 alumnos, haven-

do 20.134 vagas
O _,o|i.it'tiiin<'iitii ilu blductiçilu

du 1-i-felluiu Já 111'Kiuilziiii o plu-
no do matricula puni luncclona-
iiicntn dnn i'M'niii-. püblionfl qua ho
ic-luirãii no dln 1" ile mui _u
proxlnui.

Considerando a capiicliluilo dus
oscoius piiiilleuii o o numero do
alumnos quo dovom voltar a pro-
seguir no curso olomontar, o ro-
(«rido plano iipi-.icnlii. iletullies
bem oxpresslvoB,

Anslni, fiinecloiiiiráo no COl'1'On*
te nnno 230 oscolas, menus tres,
portanto, que no anno passado.
Irso oceurre devido a terem sido
fechadas quatro,escolas quo,funo-
clonavam om prédios do aluguel e
que, devido a exlg-nclns dos pro-
prlctarloR ou ao estado precário
do edifício, não podem voltar a
servir eomo escolns.

Das antigas, quo so encontra-
vam fechadas por motivos dlver-
dos, será reaberto como Já noticia-
mos, o tradicional catabeleclmoi--
to de ensino que tinha a denoml-
nação do "Tlrndcntes", funcclo-
nando á rua Visconde do Rio
Branco.

Apesar da siippre__ão do quatro
oscolas o da renbertura upenas de
uma, a administração conseguiu,
ampliando salas «lo aula cm ou-
tros prédios, proporcionar um
augmento do matricula, em
comparação com o final do anno
paSsado, do 1-1.720 creanças.

O numero de escolas que vão
funecionar so desdobrará eni 430
turnos com capacidade para 3.022
turmas o 116.800 alumnos. Tendo
em consideração os alumnos que
terminaram o curso primário em
1938 e as modlflcac.es' Introduzi-
das no systema escolar quanto a
salas de aula o a installações, o
Distrlcto Federal poderá atten-
der, além da matricula dos anti-
gos alumnos, mais 20.134 crean-
ças, numero que corresponde ao
de vagas existentes nas escolas
primarias.

Das escolas que vão funecionar,
41 só terão um turno. 178, dois
turnos e 11, tres turnos. . .

Os prédios que serão oecupados
por escolas 106 pertencem á Pre-
feitura, 4 são de propriedade do
governo federal, 5 cedidos por
instituições particulares ,e 115 de
aluguel.

Serão tres os Jardins de Infan-
cia que estarão em funecionamento
no corrente anno, senão que as
turmas pelas séries escolares,
tondo em vista os cálculos sobre
promoções e repetições do anno,
se distribuirão da seguinte fõr-
ma: para jardins de Infância 38;
da 1* série, 966; da 2", 614; da
3", 646; da 4', 457 e, da 6', 301.

Para a população escolar que a
Prefeitura será capaz de attender,
isto é, 116.800 creanças, as esco-
las terão apparelhadas 1.551 sa-
laa de aula, devendo empregar
para dirigir as escolas e reger as
turmas 3.407 professores.

Unhas artificiaes 7-.^,.?.
mãos aristocratas. Procure co-
nhecor a ultima novidade de
Paris. Casa Hermanny, Rua
Gonçalves Dias, 60,

(xxx)
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Nomeado para a commissão de
estudo dos problemas eco*

nomicos e culturaes
Foi asslgnado pelo presidente

da Republica um decreto nome-
ando p engenheiro Mario Leite
para faser parte da commissão
encarregada do estudo dos pro-
-lemas econômicos e culturaes
entre o Brasil e o Paraguay.

A commlssão mencionada foi
Instituída pelo accordo celebra-
do pelos governos dos dois pai-
zes, em 16 de abril de 1937.

DR. DIOÇENES; MAGALHÃES
Pratica na Alletnimha, OperacÕeg. Uotn*
caa de -enhoraa. CÂNCER — turoorea
« Ulceras. Altec.ç._b pro-canceroias Ele-
ctro-elruryin. Plaeticiis. Rua México,

1.4-11°. Tel. 4.-8.63. Das 3 ia 0.
(xxx)'•> «si») a*

Um telegramma do general
. Rondon ao presidente da

Republica
Recebeu o presidente da Repu-

blica um telegramma do general
Rondon cumprlmentando-o pelo"desencantamento do petróleo no
Brasll, o quo coincido com o pia-
no especial de obras publicas e
apparelhamento da defesa na-
clonal, e congratulando-se com a
Nação por tão auspiciosa even-
tualldade econômica.".

UH AUXILIAR*!)? consulado
LICENCIADO

Por portaria de ante-hontem,
do ministro das Relações Exterio-
res, foi concedida ao auxiliar de
consulado contratado Paulo Cam-
pos de Oliveira, licença de seis
mezes.

_ «¦«_» «

Sobre a isenção de impostos
das escolas particulares

O secretario de Educação o
Cultura da Municipalidade bai-
xou instrucções regulando a
isenção de impostos de localiza-
ção das escolas particulares e fi-
xando o processo do preenchi-
mento das vagas quo pelos mes-
mos estabelecimentos são postas
á disposição da Prefeitura.

DESIGNAÇÕEf TORNADA. SEM
EFFEITO NA MARINHA

Em seu despacho de hontem, o
ministro da Marinha resolveu
tornar sem effeito, as designações
do capitão de corvota José de Le-
mos Cunha, para as funeções de
perito do Deposito Naval do Rio
do Janeiro e do capltâo-tenente
Ivano da Silva Ouitnarães, para
as de secretario da Escola do Es-
pecializaçãn o Aperfeiçoamento
para Officiaes.

f___r_^___>tod.__
official a juizo

Foi mandado apresentar no dia
S de março vindouro, á 1 liora da
tarde, ao Juizo da vara criminal
d:i comarca de Juiz de Fora. o ca-
pltão Denlrard Moreira Sampaio
para se ver processar como in-
curso nas penas do artigo 303 da
Consolidação das Leis Penaes.

o ¦*»¦¦»—»
O ministro do Trabalho

não tomou conhecimento
do recurso

Tendo a Sociedado Anonyma
Companhia Cervejaria Princeza
recorrido ao ministro do Trabalho
da decisão da Primeira Junta de
Conciliação e Julgamento do Dis-
tricto Federal, que mandou fosse
indemnizado o seu ex-empregado
Pantaleâo Pereira, dispensado som
Justa causa — o sr. Waldemar
Falcão proferiu, no procesfo res-
pectivo, o seguinte despacho: —
"Preliminarmente: deixo de tomar
conhecimento do recurso por fal-
ta de fundamento legal".

Actos do presidente
da Republica

Decretos nas pastas da Agrlcul*
tura e da Fazenda

O presldento da Republica as-
slsnou us seguintes docroton.

.Va pasta da .1.. luuit.i.a:

Autorizando, a titulo provisório
i ioilolruilo Leito 1 .una, pcsqulsnr
iiuingane- om terras du fazenda
São Francisco, om Itucnré, ruu-
niclpio de Ilhéos, na Bahia; Ma-
rio Evangelista de Araujo e Dan-
to Pozzl, pesquisar calcareo no
distrlcto de Plrapora, município
do Pnraniiliyba, o comarca da
capital do Estado de São Paulo;
o a Henrique Jorge Quedos, pes-
quisar carvão do pedra numa
Área de 094,3813 hectares, na fa-
zenda de Imbahu, ou Rio do Pel-
xo, em Cnetli-, no Paraná.

Nomeando o engenheiro agro-
nomo Alfredo Ccsar do Nasci-
mento Filho, em commlssão, as-
ais ten to da Escola Nacional de
Agronomia.

Removendo: o agrônomo Ale-
xaiidre Leito de Figueiredo, da
Inspectoria Agricola da Divisão
do Fomento da Producção Vege-
tal em Minas Geraes, para a Es-
tação Experimental de Fumo, em
Pomba, no mosmo Estado; o de-
senlllsta Renato de Miranda Car-
valho, da Divisão de Águas para
a Divisão de Geologia e Minera-
Iogla; e, a pedido, o escrlpturarlo
Oscar do Mattos Pltombo, da
Inspectoria Regional da Divisão
de Inspecção de Produetos de
Origem Animal, no Paraná paia
a Inspectoria Regional da mes-
ma Divisão, em Nictheroy, Esta-
do do Rio do Janeiro,

Va pasta áa Fazenda:

Aposentando, conforme reque-
rerani, nos termos da lei constltu*
clonal ti. 2, do 16 de maio de
1938, o official administrativo do
quadro VII, José Francisco No*
gueira e o auxiliar de escrlpta
do quadro VIII, Adriano Almeida
Sampaio.

a _i» _
m| 

Óculos protectores, com
vidros de cor, quallda

de garantida e lnoffensivos &
vista, na Secção de Óptica, da
Casa. Hermanny, Gonç Dias, 50.

(xxx)«a —«-a. a*

0 general Horta Barbosa vae
mandar inspecclonar o gaz

Recife, 8 (Do correspondente)
— O secretario da Agricultura do
Estado, Br. Appolonlo Salles, ra*
cebeu do general Horta Barbosa,
presidente do Conselho Nacional
de Petróleo, o seguinte despacho:

"Communlco a v. ex. entendi-
me hontem com o ministro da
Agricultura, que me prometteu
determinar a remessa de sonda
para pesquisas do gaz de„Bongy
Saudações."

PROF. H. GUDIN
Consultas com hora marcada

TEL.I 37-7816
(xxx)

A TOMADA DE CONTAS DAS
PREFEITURAS FLUMINENSES

A prestação do contas mensal,
instituída pelo Departamento Es-
tadual de Administração dos Mu
nicipios do Estado do Blo, come-
çou a ser exercitada.

Hontem, chegaram áquella re-
partição os documentos orlglnaes
das contas da receita e despesa
de janeiro da Prefeitura de Magé.

Foram logo encaminhados ao
encarregado desse serviço, sr.
Homero Lara, que os distribuiu
immediatamente para conferen-
cia.

Dentro de prazo curto, terá o
Departamento de se pronunciar
pela approvação, ou rejeição, das
contas mensaes que lhe foram
enviadas.

DR. TI_RE*DE OLIVEIRA
G-rnecoloKla — Via» Urinaria»
Consultório: Uruguayana, 104

Teíephone: ..-4316, 2 ás 4.
(xxx)

NOMEADOS PROFESSORES DE
ESTABELECIMENTOS MILITARES

Foram nomeados: professor da
aula de Historia Militar da Es-
cola Militar, o tenente-coronel
Pedro Coro^ollnq Ferreira de Aze**
vedo; e para iècclonarem no an-
no de Revisão da Escola Technl-
ea, o tenente-coronel Attlla Ma-
gno da Silva e o major Walde-
mar Pereira Cotta.

Foram tambem reconduzidos,
por mais dois annos, nas funeções
que vêm exercendo, na Escola
Militar, os professores capitão
medico dr, Leopoldo Alves de
Almeida Torres e os primeiros te-
nentes médicos drs. Ollvlo VIel-
ra Filho e José de Almeida Ne-
ves.

* —a-» a*

LEILÕES

Hoalizam-íC oa ae.ulutoii ^

CASA JOSE' CAHEN — Pcnhorfa.
no dia 15 do corrente,' á rua Silva Jar*
dlm n. 7. .,

VIANNA, IRMÃO * Cia. — P-nhoreB,
hojo, 0, à rim Pedro I na. 28*30.

O. B. AüllBA BllASILEIRA — Pe-
nliorcs. no dia 14 do corrente, á rua
7 de Setembro n. 187.

B. MDltEIllA ft Cia. — Penlmrea.
no dln 14 do corrente, á rua Luís de
C-tmOea a. 42,

PAGAMENTOS

NO THESO-ltO NACIONAL — Na
1'asadorla do Thesouro aerio pagas hoje,
ns seguintes folhas do 8° dia utll: Mon*
teplo civil do Eiterlir, l'on.Se«, Abonos
prflYlfiUT-os a pensionístni; Diversas pen-
flões reunidas c Montepio civil da Guerra,

•NA PnDFEITDRA — Serio r*a_a»
hoje, ns seguintes.folhas:

Na 1* Bitçilo — Livros na. 50 a S0.
Nn £*• t.ecçi.0 — Peasonl operário —

Livros us. 231, 232, 266 a 272.
Na 3» Becção — Contas.de vnrla. fir*

mas _oi._roor__a_s.

POLICIA MILITAR

SERVIÇO TARA HOJE

Superior de dia, major Catralho; offi-
c.nl do »lla ao quartel general, 1° te*
nente Maason; medico de dia, lff tcueut-e
.Tr. IUl-clro Dias; ine-lieo de promptldâo,
dr. Cardoso: phnrmaceutko de dia. 1°
tei.«nt_, Qlimaco; dentista de dia, 1° tfl-
nonte Barão; ronda: 1" tenente* B. Lo-
pe., dn C° íi. I.; 2-- tenente Miranda, (la
Contadorla; _I° tenente Ortliou, do E. M.;
guarda da Moeda, aspirante Oswaldo, do
..<> K. I.: ronda com o superior de dia:
saraoHtos A-wiol, do 1°: Cesario, do 2°;
Xavier, do ?°; Amado, do 4t>; Paulo, do
5°; t..ir-n-.'J.. do 0° B. 1.; Catataus, do
It. 0.: ronda de empresados: sargentos
Sampaio Rosa, do õ0 B. I.; Elegantlno,
do 11. C.; auxiliar do official de dia ao-juartel general, sargento Villas Boas, do
K. M.: munira de promptldâo, a •'do 1**
B. I.; piquete ao quartel general, um
corneteiro do 2° B, I.; ordens ao B. M.:
Rotdaâoi Tertullano, Walter e Esmerai*
Ulnn.

IMa — No 1» bnlolh-o. 1" tenento SU*
velra: uo 2°, capltio Rodrigues; no 3o,
caplti-0 Beltrão; no 4n, capitão Floria-
no; no 5o, capitüo Mello; no 8°, 1*> te-
nente Muulz; no regimento de cavallarla.
raplSo I--nlas; no corpo de serviços au-•.IHarí-s 2" tenente CutillSt

lromptlil-o — No 1» kiUilliuo, 2» te-
ii*-*ite Castclto J no 2o, 2o tenente São
Paulo; no il*1, 2° teoente Bresclanl; nn
4o, 3o tenente Araujo; no fi0, 2*> tenente
Chaves: no 6°, 1» tenente Bola; no regi*
mecto de car&llaria, 1° tenente A7r_s,

"Souvenirs" do ministro
Ipanema Moreira

Um livro de encantos
Tive liujn a iurp.0-0 boa do

r.oober «mia iiotirln da Pronta, do
Uma, iiiuxei' wiio mo proporolonil
iHzo., Junto com o» noi-Ol collo-
Kiih, o (im* t|iu'i'lu lm multo illui'
iu|iil; luto ., íiiIiii- -.bi. o livro
do fi.iliiil..nili.r Ipanciim Moreira.

A cinoçílo nno hp renle .ni ':oin-
prciieml.. o tompo ilu "docuva do
viver", o tempo absurdo o onenn-
tador tiuo viu o oomouo do iieculo
vibrando com ns azas patrlclua dn
sentou Dumont, acordando do
mal du slide o do rouiiintlHmo,
para o Parnaso e o elasslclsnío
do Anatolo, tempo onde tudo era
o-tylo e e.tyllBndo, dcfilc as roll-
qulaa pnrlsloii-ea uno noa rcHtam
naa entradas dos "motros" até a
iit.liltoctura alegre e povoada dos
palácios de mármore, — tempo,
por.m, onde so encontrava tempo
para a emocao, essa ciiio.So
delicada e humana iiue sorri, cos-
mopollta, no livro de Ipanema Mo-
reira.

15ls a clironlea, assignada por
Mareio Casas:

"Ha dois annos, encontrando-se
em Lima, solicitou aposentadoria
da carreira diplomática o senhor
Alberto Jorge do Ipanema Morei-
ra, embaixador da Republica do
Brasll, nesse momento no Perfl."Illustre senhor, cavalheiro dls-
Unctisslmo, diplomata refinado,
homem da mais bella sociedade,
agudo de espirito o seguro de cri-
terlo elevado, o sr. Ipanema Mo-
reira, durante os seus quarenta
annos de carreira conquistou em
todos os paizes do mundo onde
esteve grandes amizades, sendo
que aqui, em Lima, se chegou a
conslderal-o como um dos nossos
mais eminentes e queridos patrl-
cios."Recordamos todas essas cir-
cumstanclas a propósito do livro
de memórias que no anno passado
publicou esse grande diplomata e
amigo do Peru. E' um livro sim-
pies, em francez, sem preten.Ses,
ameno e recheado de recordações
e de nomes de amigos."Nesse livro o sr. Alberto Jor-
ge de Ipanema Moreira poz em
logo o seu espirito Inquieto, a sua
lntelligencla, a sua cultura e a
sua generosidade espiritual. Ho-
mem do século passado não deixa,
entretanto, de ser um espirito
sempre renovado. Não o surpre-
hendera as estrldenclas de 1900,
melhor, de 1914 para deante. Ap-
parecido no mundo quando se
desfrutava uma éra pacifica que
se dilue oom a grande guerra, es*
se homem singular — singular
pela aua juventude perenne . pe-
la sua alegria e pelo seu optimis-
mo no viver — tira conclusfles que
somente os estudiosos e os ho-
mens de coração encontram mes-
mo numa vida de desgostos e de
sobresaltos. E, então, as suas
apreciações são serenas e suaves.
Pelas paginas do seu livro - 11-
vro de recordações e de realida-
des do passado — vão desfilando
annos após annos, paizes, factos
e homens. Os nomes dos amigos
figuram a meúde em cada trecho,
prendendo ao espirito do leitor o
desejo de conhecer o autor ou,
quando ja se o conhece, da ne-
cessidade de tornar a vel-o para
prova de que se não ausentou e
momentos depois de findas as
suas "Recordações" se ha de dese-
jar encontral-o e ouvir de viva
yoz a continuação da narração
das suas aventuras através do
mundo diplomático e social de que
foi elemento inslgne sempre onde
representava o seu governo."Momentos multo gratos se
passa lendo Souvenliss. Instantes
de regosljo espiritual, de verdade!-
ro encanto, durante os quaes se
recorda com saudades o grande
amigo com o qual multas vezes
conversei sobre esses mesmos as-
sumptos de que trata no seu 11-
vro e que, ao lel-os agora, me pa-
recém novos e dignos de ser lem-
brados a cada momento."Lendo esse livro do sr. Ipa-
nema Moreira pensa-se, ás vezes,
no bem que se sente quando se
pôde recordar o passado sem evo-
car ruínas nem factos dolorosos,
e sim tendo-se, pelo contrario,
nma exaltação da boa vida — boa
espiritualmente falando — alegre
e bem vivida,"

Não me resta senão desejar do
aprés guerre memórias doces, fa-
cels e dum hvmour tão agrada/vel
como o das memórias que" aca-
bamos de reler.

Majoy

Dr. J. DE MORAES GREY
Cirurgia geral — Vlaa urina-

rias. Av. Rio Branco, 12S-A, 10.°
and. salas 1014/16. T. 42-0040. 3
ás 6 horas. (xxx)

NOMEADO 0 NOVO MINISTRO
DO BRASIL NA HUNGRIA

O presidente da Republica ássi-
gnou um decreto removendo o
funcclonario da carreira do dl-
plomata do quadro unlco do Mi-
nisterio das Relações Exterloros
Octavio Fialho, da embaixada em
Bogotá para a legação em Bu-
dapest, Hungria, onde exercerá
as funeções de enviado extraor-
dinarlo e ministro plenlpoten-
clario.

*» —n-a»—«_______

NOTAS JURÍDICAS
DÈSDENTADO

Nfto . nuvldiule poro ninguém
a ftllOO-OUl ilu i-H|i.)nlu ilo iiimil-
nu, a quem o professor, na esco-
lu, pedira um exemplo do moi/il*
/cw -..-Oiilnilo o <i»e prompto*
monto remi-uiiu.ii. minha avó

Çompi-lmmlo-ao logo n lmp.ro.*
«Ao vlvn ii ilimigniduvel _0 p.i|iip-
no, vendo a iiiis.iiela do iloutcH
du venerando senhora.

Nfio lin do íneto beldade du bàca
feia, nem i'0-to masculino, mediu*
immentu hem aprosontado, com
nulos dentes,

liiiaitlue-se o desespero do
qticni, possuindo uma bon dcntii-
dura natural, snflre, em VlOl-ri*
Ia ii--ir.es-iio, a perda dos dentes
da frente e a quebra doa outros.

W evidentemente a desfigura*
i;ão da íiiil-iii/nii, e ainda mes-
mo que so consiga do algum
dentista uma dentadura, nem
sempre b deleito * disfarçado e o
preço não t barato.

Uma dentadura postiça, diz o
competente ó elognnte Immortal
dr. Afranio Peixoto, .pôde ser
multo utll A mastigação, mas
"não reparará satlHfntorlumento o
(Junino cstlicílco da perda dos
dentes".

O depoimento, pois, de.so res-
pcrltado cathedratlco de medicina
legal, convence da Importância do
lUl-itei. de dentes, arrancados ou
fragmentados, para a reparação
niulor ou menor, devendo o mal
ser Irreparável para constituir tle-
formldadc,

A Justiça de São Paulo teve de
resolver o caso de um operário,
a quem um desaffocto avariou a
Vaca, espatlfando-lhe os Incisivos,'
que alguns saltaram ficando os
outros em cucos.

O Código Penal estabelece po-
nas differentes para as offcnsas
physlcas, conforme produzem le-
soes corporaes leves (art. 303),
ou graves (art. 304) comprehen-
dendo estas as de que "resultar
deformidade".

Para as leves, a punição _ de
tres mezes a um anno; e, para as
segundas, a pena é de dois a seis
annos de prisão.

Não define a lei penal o que
seja deformidade; a o critério
para caracterlzal-a tem sido mui*
to discutido.

Para o professor Souza Lima,
o critério medlco-legal da defor-
midade, excluídas aa deformlas In*
signlflcantes, restringe-se ás alte-
rações mais notáveis e accentúa*
das da conformação geral ão cor-
po e particularmente da phi/alo-
tiomío do offendldo. E sobre esta,
accentúa a "lesão pessoal, que
affeia ostensivamente o rosto nu-
mano, de modo permanen.e e irre-
paravef, por exemplo: cicatrizes
viciosas. Irregulares, consecutivas,
as feridas contusas, as feridas
dilaceradas, ou por arrancomento.
as queimaduras". -

Citando ainda Liman e Hofman.
o desembargador Faulo Passala-
qua se esforçou, em seu voto ven*
cido, por demonstrar que a defor-
midade, que resulta ou pôde re*
sultar da perda de certos dentes,
depende muito das condições pes-
soaes do offendldo, e como este
era um operário, um modesto ele-
ctrlclsta, pertencia 6, classe de
gente que não tem "nenhurp
cuidado na conservação e trata-
mento dos dentes". B assim, o
crime devia ser considerado como
de offensas physlcas leves,

A maioria, porém, da 8* Cama-
ra do Tribunal de Appellação de
.São Paulo, confirmando a senten-
ça de primeira instância, no ao-
cordão de 16 de dezembro, pu-
blicado no dia 6 de fevereiro cor*
rente, pelos votos dos desembar-
gadores Manoel Carlos, presidente,
e Mario Pires, relator, & vista do
laudo de corpo ãe delicto, em que
os peritos verificaram fractura de
srls dentes, quatro inoístvos lnfe*
rlores e dois medianos superlo-
res, apurando-se ainda, no poste-
rlor exame de sanidade, ausência
dos dentes incisivos centraes su-
periores, do Incisivo lateral es-
querdo superior e dos ou-tro lnci-
sivos inferiores, manteve a con-
demnação do aggressor na pena
de dois annos de prisão, gráo mi-
nimo do art. 304, crime de offen-
sas physlcas graves.

Desdentado, ficou, entretanto,
para toda, a vida o infeliz opera-
rio, pouco lhe valendo, como con-
solação, que a Justiça proclamas-
se sua deformidade e punisse o
desalmado, que desdentando-o,
tanto o afetou.

Cândido Mendes

PROF. MARTÀGÂO GESTEIRA
Clinica de crianças — Araujo

Porto Alegre, 70-10» — Tel.
22-6477 / 27.6461. (20099)

•» *¦«¦> a*
Uma representação do

Syndicato de Enfermeiros
Terrestres ao prefeito

O Syndicato dos Enfermeiros
Terrestres dirigiu uma represen-
tação ao Prefeito do Distrlcto, so-
licitando a abertura do Inquérito
para apurar irregularidades que
allega terem sido commettidas na
Secretaria Geral de Saude e As-
slstencla, fazendo nomeações e
promoções de elementos para o
serviço de enfermagem no Dlstri-
cto, contrariando disposições lo-
gaes.

* «¦¦_» *
Dr. Alexandre Moscoso

NDTRIC_0 E AP, DIGESTIVO
neassuinlii sim cliulcn — Praça Floria*

uo, S5*4.o andar, Tel. 22*6040
DAS 14 EM DEANTE.

(T 884.)

Inspector de ensino não é considerado
funecionario publico'

Assim respondeu o D. A. S. P, a uma consulta
que lhe foi feita

SA MATERNIDADE
Prot. Ariinldo de Morii-i»

Conselhos e súggestOes para
futura» mães

(xxx)

VAE SERVIR EM GENEBRA
COMO CÔNSUL GERAL

Foi asslgnado pelo presidente
da Republica um decreto remo-
vendo o funccionarlo da carreira
de diplomata do quadro unlco do
Ministério das Relações Exterio-
res Milton César de Weguelin,
da embaixada em Londre3 para
o consulado geral em Genebra,
onde exercerá as funeções de
cônsul geral.

«lia» »

Dr. Augusto Linhares
OUVIDOS — NARIZ —GARGANTA
Dos Hospitaes de Paria, Berlim e Nova
Vork. Rua São Jos-, 69; tel. 22-0315.

(T 4751)____» >
A designação do novo

chefe do gabinete do mi-
nistro da Viação

Foi asslgnado pelo presidente da
Republica um decreto designan-
do o capitão Napoleão de Alencas-
tro Guimarães para exercer, em
commlssão,' o cargo de chefe do
gabinete do ministro da Viação e
Obras Publicas,

O decreto está dalado de hon-
tem.

Hoje, âs 11 da manhã, o capitão
Alencastro Guimarães tomará pos-
sa do cargo.

Totuio o engenheiro .los*! i-nn*
tne, Inspector fcilcnil dn Kn"»'0
Hupoiior, consultado n DAHP so
em virtude dn funeçAo qun exer*
ce « considerado funoolonurlo pu*
bllcn, Riizundo, nsBlni, dn ill.elto
Inhorcnlos, o «r. Paulo Lyra, dl*
redor da 1-IvIhíío do Funeciona-
rio dn mesmo deparlnmento res-
pondeu quo o consulente nno -
considerado funccionarlo publico,
nfto pôde go.iir íí-rins rcgulnmcn-
Ini-es, nfio tem direito ii licença,
nom a aposentnilorln, podendo.
facultativamente concorrer pura o
IPA8E ds accordo com o decreto-
lei ii. .su.
O DECItETO-LM 145 NÂO 1IK-
HHFIC1A OS mORIPTURARIOB

DA 1MPKFJXSA NACIONAL

Tendo ' alguns esorlpturarlos
da Imprensa Nacional solicitado
a inscrlpcão dos seus nomes na
lista dos funccionarlos beneficia-
dos pelo decroto-lel n. 145, o
DASP foi de parecer quo os re-
querentos nfto podem alcançar os
benefícios dnquollo decreto.

Esse parecer do DASP foi ap-
provado pelo presidente da Repu-
bllcn.
ANNULLADA PELO PRESI-
DENTE DA REPUBLICA A NO-

SIEAC&O DE USI FUNCCIO-
NARIO

Por proposta do DASP, o pre-
sidente da Republica annullou o
decreto do 22 de dezembro ultimo
que nomeou o escrlpturarlo cias-
se G, do Quadro VII, do Ministe-
rio da Fazenda, Alfredo de OU-
velra Flores, para o . cargo da
classe I, da carreira de official
administrativo do Tribunal de
Contas. De accordo com a lei, o
referido funccionarlo so poderia
ingressar nesta ultima carreira
classe Inicial H, e mediante pres-
tação de provas de sufflclencla.
UM PROFESSOR DO GOLLEQIO
PEDRO II QUE NÃO PODE SER

EFFECTIVADO
O presidente da Republica ap-

provou a exposição de motivos do
DASP relativa ao requerimento
om que o professor David José
Perez pleiteia a Bua effeotivaçâo
no Colleglo Pedro II. O DASP
foi de parecer que o petlciona-
rio não poderia ser attendido, em
face das Informações prestadas
pelo ministro da Educação.
APPROVADA A CLASSIFICA-
ÇiO DB FUNOCIONARIOA POR

ORDEM DE ANTIGÜIDADE

Foi approvada pelo presidente
da Republica a nova classificação,
por ordem de antigüidade, dos
funccionarlos que integram a
classe L da carreira de official
administrativo das delegacias fis-
cães do Thesouro Nacional.

A classificação foi organizada
pela Commlssão de Efficlencla do
Ministério dá Fazenda e ratificada
pela Divisão do Funccionarlo Pu-
blico, do DASP.

Egualmente foi approvaida pelo
presidente da Republica a classl-
ficacão, por ordem de antlguida-

de, dos fuhccloliarloi riu<< inte-
gram n classe 1 da cnrrelrn il*
Kconomliita Rural. <lo Mliilstoiio
da Agricultura. Qh. oIa_„|(|o*.
çíin foi, rto mcMtm nicido. orgrífil.
ziuln pelu CoinmlssRo do __f.ic.on.
cia rto reforlilo Mlnlflteilo o ratl.
flcartn pola T-lvls_o do Funeciona.
rio, do DAHP.
CANDIDATOS CIlAMlnot; i

EXAMES DH SANIDADE
Deverão compnrocer hoje f**.|n.

ta-folra, no Servlçu do Jlluniotria
Medico do Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos (]» andar
do edifício da Imprensa Niicloimi,
<i praça Marechal Ancora), atlm
de prestarem a primeira paria
da prova do sanidade e capa.l.
darto physica, os seguintes condi,
datos inscrlptos no concumo dt
escrlpturarlo de qualquer Minis-
terlo:

A's 11 horas —¦ Fernando de
Lucena B. Navaes, Octavio José
do Nascimento, Fernando Milton
Guimarães, Djalma Gonçnlvui
Brandão, Eurlco Avlln de Souza,
Newton Campos, João Q_lmax__i.
Arlindo Ferreira, Almlr de Al*
mèlda, Ney da FoiiBeca Penna,
Dullo Thesl, Arthur Lemos de
Castro, Alberto Coelho de Faria,
Francisco Duarte Ferreira, Paulo
Garnct SanfAnna, Zacliarlis
Isaao Netto, Anthero Silva, Kaiil
Mattos Silva, Samlr Kml, Hei'-
bert LlBboa Vieira da Silva,'RJ.
cardo da Silva Pereira, Geraldo
de Almeida Pinto, Adelino Angus.
to Peixoto Noves, Onaldo dos San*
tos Galvão e Sylvio Henrique ds
Almeida.

A' 1 hora da tarde — Jo.ê Ca.
llstenes Pereira Caranta. Armindo
L. de Carvalho, Antônio Coelha
Sobrinho, Eduardo Sprada, Rogar
Tayer, Julio S. Matnrazio, Alfra.
rto Gomes Ferraz, Alcides de 6,
Monteiro, Expedito S. Guilhon,
Mario Rabello, Flavio Ferreira is
Silva, Fablo Monteiro, Jorgs
Frôes Fernandes, Edgard de Car.
valho, Antônio M. Campos, H1U
debrando Siqueira, HermengUd.
F. Teixeira*. Orlando do Nasci.
mento Paula, Alberto E. Targt.
no, Ulysses da S. Duerdelelh,
Gastão Nora Guimarães, Evarlste
Casanova Roale, Carlos L.'ds
Araujo, Dlogenes Saldanha Bor»
romeu, Edmar de Deus Nunes..
REALIZA-SE HOJE A PROVA,

DB ESTATÍSTICA DO CON.
CURSO DB METEORO- ,,looibta ';.':,' 

;J
. Será realizada hoje, fis í horas
da tarde, no Colleglo Pedro II, a
prova de Estatística do concurso
de meteorologista, mandado reall*
zar pelo DASP. .,'

Deverão prestar essa prova oi
seguintes candidatos inscrlptos no
referido concurso: Leopoldo FelJ.
Bltenoourt, Darcy da Costa Mui.
ler de Campos, Ricardo Gree*
nhalgh Barreto Filho e' Manoôl
René da Silva Dela.

A's 5 horas de hoje, no mesmo
local, esses candidatos deverã<|
prestar tambem a prova de esto»
tlstlca do concurso de calculista*.

CLINICA DE REPOUSO
Destinada a Convalescentes, Esgotados, Nervosos Calmos e jCll-
nica Medica. Curas de Isolamento, Regimes Dletetlcos, Trata*

mentos de Hormônios, Choques Biológicos e Psychanalysa.
Direcção • Assistência dos

PROFS. OENIVAL LONDRES E ALUIZIO MARQUES
Sanatório 8. Vicente. Rna Marque» de S. Vicente, 816. Tel.

_7*.086 — Gávea. (xxx)

0 CORONEL CORDEIRO DE
FARIA ADDIDO A' EMBAIXADA

EM BERLIM
Assignou o presidente da Re-

publica um decreto nomeando o.
coronel Gustavo Cordeiro de Fa-
ria addido â embaixada em Ber-
llm.  

DR. MARIO KROEFF
Docente da Faculdade. Clrur-

gla geral. Trato, do câncer pela
electro-clrurgla. Uruguayana nu-
mero 104. (xxx)

*» -a» a— e»
Instituto de Aposenta-

doria e Pensões da Estiva
A Junta administrativa do Insti-

tuto de Aposentadoria e Pensões
da Estiva, reunida em sessão de
8 do corrente, concedeu aposenta*
doria e cinco pensSes & associados
do Instituto.

*> a»*-» a»
DOENÇAS INTERNAS, ESP.

Estomago-Figado-Intestino
E NUTRIÇÃO

DR. ERNESTO CARNEIRO
Araujo Porto Alegre, 70. De 2
ás 6. Ase. Univ. T. 23-8862.

(„_jc)

l,—.

DESIGNAÇÕES E DISPENSAS
NA MARINHA

O ministro da Marinha resolveu
designar os capitães de corveta
Samuel Brasileiro da Silva, para
exercer as funcçSes de secretario
da Escola de Especialização e
Aperfeiçoamento para Officiaes, e
José do Lemos Cunha, para as
de immediato do navio-auxlllar"Vital de Oliveira", e o segundo
tenente reformado, João Antônio
Corrêa da Silva, para exercer, om
commlssão, as funeções de dele-
gado da Capitania dos Portos do
Estado da Bahia, em Joazeiro. No
mesmo despacho, o titular da
Marinha resolveu dispensar o ca-'
pltão de corveta Samuel Brasl-
lelro da Silva de immediato do
navio-auxlllar "Vital de Ollvei-
ra" e o novo delegado da Capita-
nia dos Portos do E.-stado da Ba-
hia, de Idêntico cargo, da Capi-
tania rtos Portos do Distrlcto Fe-
deral e Estado do Rio do Janeiro.

. mi 
Concurso de ante-pro-
jectos do edificio para

Hospital de Clinicas
de Porto Alegre

O concurso de ante-pi'ojeetos do
edifício para Hospital de Clinicas
da Faculdade de Medicina e para
a urbanização de todo o Centro
Medico da cidade dc Porto Alegre,
foi adiado,

A condição 6« do edital já pu-
blicado no "Diário Official" de õ
de Janeiro de WM, ficará, portan-
to. asism redigida: — "Os traba-
lhos serão apresentados até us
quatorze horas do dia 30 de mar-
ço próximo futuro, no Serviço de
Obras, mediante recibo'1.

Designação na Procura-
doria Geral do Districto
Por despacho de hontem, o sr.

Romão Cortes de Lacerda, pro-
curador geral do Dlstricto Federal,
designou, em substituição ao offi-
ciai administrativo sr. Álvaro Sar-
mento do Valle, o offlcial-admlnls-
trativo Roberto de Saboia Porto,
para a secretaria da Procuradoria
Geral do Dlstricto, por ter o effe-
ctlvo solicitado licença premio.¦» a» a _» 
(Jma assemblêa geral na
Caixa Beneficente dos

Amanuenses do Exercito
A Caixa Beneficente dos Ama-

nuenses do Exercito realizará ama-
nhã, 10, ás 5 horas, em sua sede
social, uma assemblêa geral ex-
traordlnaiia, para tratar da as-
sumptos relevância para a classe.

Caso não haja numero sufflcl-
ente, será convocada nova reunião
para a próxima segunda-feira, ás
mesmas horas.

GARGANTA-NARÍZ-OUVIDOS
DR. ANTÔNIO I.E.-0 VELLOSO

Livre docente da Universidade.
Chefe da Clinica da Polyclinica
de Botafogo. Rua Uruguayana,
85 e 87 — Sala» 42-43 Das 14
ás 16 horas — Tel. 23-3270.

(xxx)

DpEIR0?ÜA^iÀ
de Apólices uo Portador

CIA. BANCARIA ÁUREA
BRASILEIRA

187. rua 7 de Setembro, 181

(__„)

NA DIRECTORIA DE
CAVALLARIA

Assumiram hontem. respectiva-
mente, as funecOes do chefe do
gabinete c daH 1*. 2» e .a divisões
da Directoria de Cavallarla, o te-
nente-coronel Estevnm de Souza
Lima, major Oswaldo Tourinho
Bittencourt, capitão Oscar Valde-
taro de Carvalho e Mello e major

!EdgardIno de Azevedo Pinta.

Correio da Manhã
EXPEDIENTE

Ao* nossos annunclantes desta
praga avisamos qne somente es-
tão autorizados a receber nossas
contas os srs. José Coelho da
SUva e Ary Marinho Machado,
sendo considerados falsos quaes-
qner ontro* qne em tal quall*
dade se apresentem.

A vT~8 O
Avisamos aos nossos ãgeti-

tes de venda avulsa no inte»
rlor, que as remessas serão
suspensas quando não liqui-
dadas, até o dia 10, as contas
do fornecimento do mez an-
terlor.

EMP. LUIZ GALVAO
Theatro JoSo Caetano

Vamos proceder Judicialmente.

SÉRGIO DA ROSA MACHADO
Figueira ão Rio Doce — Minas

Mande liquidar seu debito.

M. MORENO
a Bento, 14 — 1/ and.

São Paulo.
Queira mandar liquidar seu

debito.

J. 0 A C ó I.
Florianópolis.

Mande liquidar seu debito.

DOMICIO DE MELLO
GUIMARÃES
Monte Azul. ¦''

Mande liquidar seu debito.

ALFREDO ANDRÉ' OLIVEIRA
NAZARETH - ESTADO

DA BAHIA '.'¦'¦;•"
Mande liquidar seu debito,

JOSÍ5 ANTÔNIO DOS SANTOS
Campo Bello.

Mande liquidar seu debito.

JOÃO P. DA COSTA
S. Luís de Caceres.

Mande liquidar 'seu debito.

ASSIGNATURAS
Aos nossos assignan-e* pedimos n_-*

dar r-Iormat u •--» u*i*f_atut_s -ntci
de terninur-m, afim de evitar • inter*
lup-ão das remessas.

AGENTE EM SAO PAULO
Pedro Siciliano

Rua João Briccola, 4

PREÇOS
INTERIOR

Annu-I  60J006
Semestral  35J00C

EXTERIOR
Annu-I ,'  160(000
Semestral  80{O0C

NUMERO AVULSO
Dias úteis  (300
Domingos  J40t
Atrasados  $500

INTERIOR
Dias Utels  *400
Domingos  _.00

Toda correspondência que ae referir *
este assumpto, quer ordinária» quer re-
B-Btraila e bem assim os vales Dusta.a,
deve ser dirigida ao director ¦ g-reu.s
José P. Li-bó». A». Gomes Freire, 31/83.

AGENCIA CENTRAL
Rua (ioiiç.ilTca Uia», íi.

Chefe: Georgino Sande Peres.

TELEPHONES:
Contabilidade   «-SIS.
Putillfldude — Bua GonçalvesUia». 5* I.«  -22-2V&
Ascuda Central — nua (lon*

Cairei ülaa.  _tl{«_í1-W
-Ini-.ai-b do -Correio da Ma-iiha" — t.na Goucjilve- Ui.i_.

n. * ...  t*Mltü-
Direotor proprietário  .¦-'-•-•TU!
Ke.ac.lio  4-.-_ij.--i. r-*ii*-3
Reporim-tr. t.-1-..iS-crHarlo 43-10!*.8edact„r de Dlanlão •-•..OO
Almotarlfado *j. ntoi
Ofíldnan .raphlcai ... :*J «-I25
Portaria — Gomes Freire '.: "'.*>1



<JOK_iEIO DA MANHA — (iiilntn-felra, D dc lfovereiro dc ll>;H>

0 PROBLEMA DAS DOMESTICAS NO RIO | GOMES CARNEIRO
A vida elegante de Copacabana sübvflrtida pela

vaidade das cozinheiras e arrumadeiras
O problema iIiih domoatlcao, no

jllo, osUl recliitiiniiilu uma HuluçUo
1)0111 nutra t|iio a ila prctoiiwi gii-
imiila dou Heiiu iiirciioH conformo
agitou o iisHiiniiito o BI", Albortti
gureoka lia ConinilsnSb da i.ckIh-
imi.iii Social, llmlII iililii pelo ml-
nistro do Trabalho,

ll.jjr, a i-'**undc massa diiH om-
prcKiiilii.s o uiiflnlielrnH r* constl-
tuldu por elomoiltos do côr. Ebwih
servidoras, cm sun maioria, sõu
elementos dn aventura doutro dn
pruflssão. Não têm consolenolu
ponliunia dos doveres, nem pratl-
ca apreciável das actlvidades do-
mcBtlcns, para quo so alugam.
Entretanto, como lia absoluta fal-
ta do domcstlcnn, na donas de
casas e os patrScB são forcados a
tomal-as a sea serviço pelo pro-
-o exorbitante que ellas podem.
jp' assim que, lioje, passou a sor
uni vencimento commum, om Ipa-
nemu, Leblon, Copacabana, Bota-
Jogo, laranjeiras, etc, a monsa-
lidade do 200$, 250} e .100$ .

Esses vencimento» altos surgi-
tun como uma conseqüência do
padrão de vida difforento daa fa-
mlllas estrangeiras que aqui so
installam. Pagam esses ordenados
excessivos âs suas empregadas e
coslnhelras, pcrmlttem-lhea agi-
rem em suas residências como
verdadeiras donas do casa. E,
como é fácil a qualquer negra en-
fcontrar collocação nessas residen-
eIas, suecedo boje que nenhuma
<juer empregar-se em qualquer
sue seja a casa, por vencimentos
penores.

iMBIENTE de VIDA MODI-
FICADO

** a conseqüência disso ê que ae
freglstra um verdadeiro desequlll-
brio nos hábitos de vida das nos-
ajas empregadas. Oa bairros resl-
denclaes ofíerecem disso um
isiemplo expressivo. Hoje, aa do-
«esticas, em Copacabana e Ipa-
rema, praticam os meamos actos
íjue até ha pouco eram um ha-
feito elegante.das famílias locaes.'A aristocrática praia de Copaca-
bana, por exemplo, de manhã, é
tim scenario exótico da exhibição
plástica das coslnhelras e copei-
ras locaes. Umas com os cabellos
iluramente engommados, outras
com as cabeças A moda antiga,
caminhando para a coque ao alto,
}ia pouco reposta em voga — to-
das, negras presumidas, gingando
dentro dos aeus moillof» modelàn-
tes, se apossam com desembaraço
da praia.

A quem reside nesses bairros,
pela manhã, Interessante é obser-
var como sahem essas emprega-
ias em toilette de banho, das re-
ddenclas dos patrSes. Vão ao ex-
tremo de deixar as casas pelo
portão principal. Portão de servi-
(O passa a ser inexistente. E des-
filam pelas ruas, rumo A praia,
eom donalres e requebros que
Uesgraclosamente procuram copiar
lias yáyás mocas.

No» doinliiitiiH, são pIIiih iih prln-
clpaos emMitPH don omilIllUB,

O LUXO 10M OUTRO SECTOR

Mm tudo n vaidade da negra
domestica ohIíi ttubvertendo os lm-
íiiion pacato* du vida da família
carioca, Noh doía iiiiiIm cleganleH
IioIitoh du filo, cada dia quo pus-
ea Kiln novim casnH do cnbollolrel-
roa quo ho obrem. K a grnnilo
ollontolo, quo us Bliatontn, desper-
tandn a cobiça pura abertura dc
novos estabelecimentos, é quasl
toda constituída por ckiiiiu sorvi-
doras das nossas casas. E para
ellas os cabollelrelroH conseguem
milagres. Allsam oa velhos cabcl-
los do arame, encaraplnhadus, e
depois os enrolam cm numorosos
cachos. Ha ate cabeças do no-
gras que ostentam, desvanecidas,
penteados de pagem, i

Aos sabbados, então, mirprchcn-
de a petulância com quo essas co-
pelraa o cosinholras, nos seua
vestidos do soda, ae dirigem aos
bailes, o expandem a aua vaidade
ignorante:

— Eatou uma Maria Antonlotta.
A moda tem assim nesses ele-

mentos uma clientela extrava-
ganto, Rouge nos lábios, não ?
mais novidade! Agora, ostentam
cilas até as unhas dos pés onvor-
nlzadas. No emtanto, consoante a
canção carnavalesca do "Zú",
continuam pouco amigas do as-
selo. Sempre são elementos mal-
cheirosos no trato das nossas
casas.

IGNORANDO O SERVIÇO
DOMÉSTICO

E todas que se empregam exl-
glndo tanto dinheiro, para manter
tanta ostentação, na realidade são
cada vez peores servidoras. Cosi-
r.helras nem mesmo sobem fazer
o trivial. Jamais têm o almoço
ou o Jantar A hora. E os pratos
que apresentam — ou não têm
sal, ou são salgados de mata. São
empregadas que não têm palndar,
ou nada se esforçam para agra-
dar. Por outro lado, copelras, ou
arrumadeiras atamancam os ser-
vicos. A inconsclencla desses ele-
mentos de trabalho é tão grande
que, nos dias de chuva, ê que se
lembram de regar os jardins e
varrer as calçadas, emquanto, na
soallierla, se passam dias sem que
a.i pobres plantas vejam sequer
uma gotta d'agua!

Por Isso mesmo, a iniciativa do
Estado, que se Impunha, em be-
neflclo de todos, devia consistir
antes em promover a Installação
ou fundar escolas domesticas, que
concorressem para a formação do
espirito profissional nesses ele-
mentos. Sem esse preparo te-
chnico, promover a garantia das
domesticas, nesta capital, é pro-
prlamente estimular um regimen
de anarchla no lar carioca, em
que a dona de casa Jâ anda â
mercê das Impértlnenclas daa em-
pregadas.

CONSULTÓRIO MEDICO
Vende-se nia, em Copacabana, com modernos apparelho»

de Eleclrothcraplta.
ver <e «ratar A rna Santa Clura, 70, Apt. 3. (19678

GEORGES
AVENNEL'

Morreu esse notável
historiador e economis-

ta francez
Paris, 8 (U.P.) — Falieceu

pesta cidade, aos 84 annos, o via-
j-onde Georges Avennel, conheci-
'do historiador e o mata antigo
Collaborador da "Revue dés Deux
•"Mondes", na qual escreveu chro-
picas políticas.

N. da R. — O visconde Georges
Übvennel era uma das mais in-
toressantes personalidades do
actual grupo, bem numeroso, de
Jllstoriadores francezes.

Sua obra não se apresenta ape-
has como manancial de erudição.
E' mala do que Isso: verdadeira
aérle de magníficos estudos, Intel-
llgentemente traçados, que resus-
citam tempos da Franca o de
Uhures, bellamente evocados,
desvendando segredos sobretudo
de natureza econômico - social,
que explicam de vez tantas obs-
eurldades da evolução do esplrl-
fo e da activldade humanas.

Nasceu em 1850 na cidade de
Neullly, dos arredores de Paris, e
desde cedo Iniciou a sua vida de
escriptor e de pesquisador de ar-
chlvos. A sua producção é vasta,
de mérito sobre o qual jâ escre-
vemos acima e profunda, sendo
constituída do seguinte: Les Eve-
gnes et Archevegnes de Paris,
Les Octrols en France et à
1'etranger; Rlcholieu et Ia mo-
narchle françalse; La Fortune
privèe âtravers sept slècles; Hls-
tolre economlque de Ia proprleté,
ides salalres et des denrées adepuls
l'an 1200-, Lo mecanismo de Ia
vle moderne; Paysans et ouvrlers
depuls sept cents ans; Les Fran-
caís de mon temps; Les Rlches
íepuls sept cents ans; Décou-
verts d'hlsto!re soclale; Le Nl-
vellement des Joulssances; L'evo-
lutlon des, moyens de transport;
laes enselgnementa de 1'hlstolre
des prlx.

TOMARAM POSSE OS NOVOS
DIRECTORES DE INFANTERIA

E CAVALLARIA

A cerimonia effectuada hontem
na Directoria das Armas

Foi extlncta, de accordo, alias
com o que tivemos opportunidade
de divulgar, a Directorla Provi-
soda das Armas, em virtude do
que estabeleceu recente reforma
em alguns serviços no Ministe-
rio da Guerra.

O órgão creado em substituição
com a denominação de Directorla
das Armas, tem como directores
de Infanteria e de Cavallaria,
respectivamente, o general Boa-
nergea Lopes de Souza e o co-
ronel Abrllino Moraes Pires, que
hontem tomaram posso. A' cerl-
monla, que se revestiu de slmpll-
cidade, compareceram o minis-
tro da Guerra, seus offlclaes de
gabinete e altas patentes do
Exercito.

Antes de ser assignado o termo
de posse, o general Newton Ca-
valcantl, em breve discurso, re-
cordou os serviços que Jã prestou
& administração a extincta DI-
rectoria Provisória das Armas, a
actuaçâo dos generaes que a che-
fiaram, tendo por fim agradecido
a cooperação dos seus auxiliares
na direcção daquello órgão,

O general Boanerges Lopes de
Souza e o coronel Abrllino /do
Moraes Pires assumiram em so-
guida a direcção dos cargos que
lhes confiou o ministro da Guer-
ra, a quem agradeceram, encer-
rando-se então a cerimonia..*> **»**» » 

Demittido sem justa
causa, ganhou a questão

O sr. Waldemar Falcão, titular
da pasta do Trabalho, em despa-
cho da hontem, não tomou conhe-
cimento do pedido de avocação
feito pela firma Manoel Luiz Lo-
bato & Cia. Ltda. contra a decl-
são da Junta de Conciliação e Jul-
gamento de Belém, que deu ganho
de causa ao seu ex-empregado Jo-
sê de Britto Apparicio, demittido
sem justa causa.

Companhia ITATIG
A Directoria convida a todos os seus accionistas, represen-

tantes da imprensa o demais pessoas interessadas a comparecer
hoje ãs 0 Vt horas em sua sede, â Rua da Quitanda, 111, 3." andar,
afim de assistir A Inauguração da exposição de produetos e tra-
balhoa que estão sendo executados em Sergipe e São Paulo, nas
pesqulzas de petróleo e asphalto. (20119)

União Civica Radical
Argentina

0 sr. Marcelo Alvear
fixou a acção do partido

Buenos Aires, 8 (Havas) — O sr.
Marcelo Alvear, pronunciou um
discurso perante os dirigentes e
adherentes da União Cívica Radl-
cal por oceasião de sua reeleição
para presidente do partido.

O ex-presidente da Republica
fixou a acção a desenvolver, re-
commendando que seja tomada at-
titude deante dos totalitários sob
cujo signo os cidadãos perdem a
condição de homens livres.

O ex-presidente da Republica
prosegue affirmando "quoas gran-
des potências mundlaes se agru-
Parn ém torno de princípios com-
pletamente antagônicos e que suas
dlvorgeniílas repercutem nos de-
mais paizes. Os êxitos apparentes
ciniiiistados na Europa pelas na-
Coes totalitárias podem perturbar,
desgraçadamente, a opinião publi-
ca argentina e americana e é por-
tento necessário e urgente inten-
ílflcar-so a propaganda liberal de-
mocratica para Impedir que criem
ral~es no Novo Mundo as doutrl-

nas e procedimento que repugnam
a nossos ideaes tradicionaes".

"A America, termina o sr. Al-
vear, está chamada a ser o baluar-
te da civilização, suas nações, nas-
cidas sob o impulso de idênticos
Ideaes, devem cultivar e defender
como sagrado o thesouro moral
e espiritual dos sentimentos hu-
manos. A convivência e a toleran-
cio fizeram 6eu progreso e asse-
guram seus grandes destinos".

0 NM COLhVpELA CAUDA
0 EXPRESSO DE PARACAMBY

Feriu-se no desastre, o ma-

O anniversario da marte du
heróico defensor da Lapa
Ctitnmcmnrii-Ho littjo a morto

do gonoriil (liiniuo Cnrnelro, o nb-
negado ciiiiiiiiitiitliiiilo flu r-nlHlon-
cia da I,apn, opliioilln quo Imita
Influencia lei* nos iIccIIiioh du
pulz, o que preclmi Her porloillcu-
niento referido i"m novos gora-
t;í)i'H 1'oinn unia dns ninlH bolllll
llcfles do ilovcr militar do i|im se
orgulha o lüxorelto.

Cnm ordem lormlimnto du obs-
tm* a InvaBãn dn 8(1(1 Paulo, ontAo
ninmiijnilo por Oiifiiorolndo Barril-
va quo vinha 1'iiziniiio, do vicio-
riu em vlctorln, a tieiiotracilo do
1'nniiift, o genornl GfinniH Carnal*
ro, com o pequeno destacamento
a quo llcnriiin reduzidas as sua»
tropas, conseguiu Impedir na La-
pa, no Interior pnranacnso, o
avanço dos fcderallHtas, dotontlo-
os por espaço do vlnto e seis dlns.

Duranto vinte o sois dias, sob
o fogo do dezesols canhões, com-
batendo cerca do 6.000 homens
da» hostes reunidas do Oumor-
olndo, o gonoral Gomes Carneiro,
com os sous bravos commnndados
— offlclaes e BoldadoB — na sua
maioria Improvisados, conseguiu
desmantelar o plano estratégico
dos revolucionários, pois entrete-
ve o adversário, fiando tempo a
que Florlano Peixoto guarnecesse
a fronteira de São Paulo, cm Ita-
ruré, e assim assegurasse a defe-
sa da capital paulista e da capi-
tal fedorul.

Gomes Carneiro, ferido mortal-
mente a 7 do fevereiro do 1804,
quando cm pessoa dirigia um as-
salto para retomar uma trlnohel-
ra, falieceu a 9; mas a rcslstcn-
cia heróica que oppoz aos luva-
sores, com a collaboração dos La-
cordas, dos Amynthns de Barros,
dos Dulcidlo», dos Serra Martins,
dos ClementlnoB, dos Tourlnhos,
dos Slssons, dos Lebons Regis,
impediu a Invasão de São Paulo
e, Impedindo-a, burlou a tomada
da capital federal, salvando a al-
tuação militar de Florlano,

Rememorando esse feito d'ar-
mas, em que se repetiu o exem-
pio de bravura e patriotismo dos
chefes militares do nosso Exerci-
to, realizam-se hoje na cidade da
Lapa, no Paraná, varias cerlmo-
nias civicas cm torno da estatua
do valoroso commandante da La-
pa e junto aos túmulos dos seus
Inesquecíveis auxiliares.

Tomam parte nessas manifes-
tações os sobreviventes daquella
Jornada heróica, chefiados por
José Lacerda, e a guarnição da
lendária cidade. Em Curityba, no
Museu coronel Davld Carneiro, a
sala Gomes Carneiro, onde falará
o doutor Davld Carneiro, será
franqueada ao publico. Outras ho-
menagens militares serão presta-
das pelo general Rabello, com-
mandante da Região

UM SÓ UNIFORME
PARA TODAS AS

ESCOLAS

Está imminente a ado-
ptação da medida

Como Informamos ha tempos, o
governo decidiu estabelecer um
padrão de uniforme para os col-
legiaes, com o que se terá grande
economia, pois ê propósito ado-
ptar modelo simples, e se conse-
gulrá pôr termo ao verdadeiro
exagero de mão gosto que ha no
modo de multas escolas apresen-
tarem os alumnos.

Para a fixação do modelo foi
nomeada uma commlssão de te-
chnlcos da educação e de repre-
sentantes dos ministros da Guerra
o da Marinha, a qual acaba de
concluir os seus estudos sobre o
assumpto, tendo, por Isso, feito en-
trega do seu relatório ao ministro
da Educação,

Nesse relatório a commissão
chegou a uma conclusão baseada
nos seguintes princípios relativos
aos uniformes: 1 — serem' o
menos dispendiosos possível; 2 —
terem simplicidade de feitio, ele-
gancia natural, esthetlca de cOr;
3 — serem, sempre que possível,
feitos com artigos nacionaes; 4 —
dlfferirem dos uniformes millta-
res; 5 — obedecerem a rigoroso
critério hyglenlco, de modo que
haja conveniência de tecidos,
apropriados ao nosso clima, e pie-
no desafogo de movimentos.

Em virtude desse conjunto de
critérios serão supprlmldos os
cintos o, certos bolsos, tão preju-
dlclaes â circulação e ã respira-
ção, bem como as galochas, as.
capas de borracha e as meias
grossas. Como calcado preferir-
se-á o provido de sola de bor-
racha.

Os uniformes serão de tres ty-
pos, para cada sexo: o de aula, o
de gymnastica e o de passeio. O
de aula será de kake para o es-
tudo e de casemira para as so-
lennidades, para os rapazes.

A unlca distineção entre os
alumnos dos diversos colleglos se-
rá um distlnctlvo, de modo que
se não farão despesas, como hoje,
de uniformes pela mudança de es-
cola.

Uma' vez approvado o relatório
pelo ministro da Educação, Imme-
dlatamente far-se-á a adopeão do
modelo unlco.

institWlã-fàyeite
Inscripções para os exames de

admissão aos cursos secundário
e commercial, até 14 de feve-
relro. ,

Departamentos Masculino, Fe-
minlno, Mixto e Preliminar.

(xxx)
• —«o o

A propalada viagem do
presidente da Republica

ao sul
Porto Alegre, 8 (Havas) —

Foi ha tempos noticiado que o
sr. Getulio Vargas, presidente
da Republica, viria ao sul em
março vindouro, nivulga-se
agora que o chefe da Nação
devido a múltiplos affazeres
não poderá vir a este Estado
naquelle mez.

COMPANHIA AMERICA FABRIL
ESPECIALIDADES EM TECIDOS FINOS

VERIFIQUEM NA0URELA 00S MOSSOS
TECIDOS 0 NOME

AMERICA FABRIL
(xxx)

os AUXÍLIOS do brasil
Á NAÇÃO CHILENA

A COMMISSÃO DE S0CC0RR0S ÁS VICTIMAS
LANÇOU UM APPELLO AO POVO

Entre Queimados e Belém, â
altura do kilometro 58, o trem
SN-23, do ramal de Paracamby
foi abalroado pela composição do
NP-1. que procedia de São Paulo,
ficando avariados dois carros da
composição do SN-23. A violen-
cia do choque poz os referidos
vagões fora dos trilhos, e, dahi
o atrazo soffrido pelo NP-1. O
machlnlsta João Lcopardo. da
composição do NP-1, ferido no
desastre, foi transportado para
esta capital e Internado numa
casa do saúda.

Reuniu-se hontem, sob a presi-
dencla do ministro da Educação,
a commlssão de soecorros As vi-
ctimas do terremoto do Chile.

Antes da discussão em torno da
distribuição dais verbos restantes
do credito especial aberto pelo go-
verno os membros chegaram a
accordo no sentido de ser lançndo
um appello ao povo para que co-
opere na prestação do auxílios.

Assignado pelos srs. Gustavo
Capanema, tenente-coronel Jesul-
no do Albuquerque, Ernanl Agrl-
cola, Trajano Furtado Reis, Joy-
me Fernandes Ouedes e Herbert
Moses, o appello está concebido
nestes termos:"A Commlssão de Socorros âs
Victimas do Terremoto no Chile
appella para os particulares no
sentido de que cooperem na pres-
tação do auxílios â população ne-
ccssltada da Republica Irmã e
amiga. Quaesquer mercadorias
poderão ser remettldas ao arma-
zem das docas do Lloyd Brasilei-
ro, na praça Servulo Dourado, c
entregues ao almirante Graça
Aranha, para serem conduzidas
pelo navio "Prudente de Moraes"
que partirá no dia 12 do corren-
te. As Importâncias em dinheiro
poderão ser entregues ao dire-
ctor da Cruz Vermelha Brasileira,
que as encaminhará ao seu des-
tino.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro
de 1939."

Afim de serem adquiridos teci-
dos, conservas, cigarros, assucar
e xarque, foram hontem, por oc-
casião ainda da reunião da com-
missão de soecorros, distribuídas
as verbas restantes do credito es-
pecial de mil contos a alguns
membros.

Na compra de censervas serão
empregados 150:000$, acrescen-,
tando-se 50:000$, que deverá ser
o auxilio da Prefeitura do Dlstrl-
cto Federal; na de pecas de te-
cldos, 80:000$; em 250.000 cartel-
ras de cigarros, 60:000$; em as-
sucar 10:000$, e em xarque, réis,
60:000$000.

Em medicamentos, material cl-
rurglco e roupas feitas, já foram
gastos 352:352$000.

UMA EXPOSIÇÃO DE ARTE
NO MUSEU NACIONAL

Querendo tambem contribuir
para as victimas da lamentável
catastrophe succedlda no Chile,
os artistaB brasileiros decidiram
fazer uma exposição de traba-
lhos de arte afim de serem ven-
dldos em favor daquelles. Esto
exposição se realizará num dos
salões do Museu Nacional em da-
ta próxima.

Afim de coordenar a activldade
deste movimento, íuncclonarâ
uma commissão.

Todos os artistas e pessoas que
possuam objectos de arte poderão
concorrer, fazendo a entrega, du-
rante toda esta semana, de telas
e poças artísticas, na portaria do
Museu Nacional, das 12 horas âs
4 da tarde. Os trabalhos enviados
são considerados donativos para
aquelle fim humanitário.

A commissão coordenadora está
constituída dos seguintes mem-
bros: srs. Lourival Fontes, Fer-
nando Guerra Duval, Jarbas da
Carvalho, Celso Kelly, senhorita
Maria Helena de Freitas Gulma-
rães, sras. Sarah Villela de FI-
gueiredo, Odette da Silva Barcel-
los, Maria de Nazaretli, professor
Oswaldo Teixeira, Euclydes Fon-
seca, Qulrlno Campofiorito, Au-
gusto Bracet, Dimitry Ismailo-
vltch, Castro Filho e Moacyr Bar-
bosa.

A ESCOLA ANNA NERY OFFE-
RECEU SEUS SERVIÇOS

O ministro da Educação, rece-
beu hontem, do sr. Leitão da
Cunha, reitor da Universidade do
Brasil, o resguinte offlclo:

"Tenho a honra de transmlttlr
a v. ex. o offereclmento feito pe-
Ia directora da Escola Anna Ne-
ry, dos serviços dessa Escola, &
Cruz Vermeiha Brasileira e ã
commlssão por v. ex. presidida,
demonstrando assim os sentimen-
tos de commovida solidariedade
desse Instituto para com a nação
amiga enlutada."

O ESPECTACULO NO THEA-
TRO GYMNASTICO

O sr. Delorges Caminha ende-
reçou hontem ao ministro da
Educaçãoi denunciando a renda
do espectaculo promovido em fa-
vor da svictimas do chile, o se-
guinte telegramma:

"Vindo confirmar minha carta
de hontem, communico hoje a v.
ex., que a renda bruta do espe-
ctaculo de hontem, promovido
pela minha empresa a favor das
victimas do terremoto, no Chile,
foi de 2:022$000 e mais a impor-
tancla de direitos autoraes, que
o sr. Ernanl Fornarl, autor do
"Yáyâ Boneca", houve por bem
mandar Juntar ao produeto Inte-
gral da receita. Conservando em
meu poder, portanto, a importan-
cia de 2:154$000 queira v. ex. In-
dlcar a quem deva ser entregue.

Aguardando o prazer de vossas
ordens subscrevo-me com a mais
alta consideração de v. ex. —
Delorges Caminha."

Avareza de Estado é
peccado nacional

Uma manifestação de
desempregados em

Londres
Londres, 8 (Havas) — Nova ma-

nifestacão de desoecupados rea-
Hzou-se por oceasião da inaugura-
ção do centro de habilitações para
os Indigentes edificado pelo Church
Army.

Os desoecupados estavam ar-
mados de guarda-chuvas onde se
liam diversas palavras de ordem
como: "Avareza de Estado é pec-
cado nacional", "Queremos trata-
mento equltatlvo".

A deputada lady Astor ao chegar
foi acolhida aos gritos de: "Esto-
meadora das creanças" e outros
clamores de hostilidade, tendo de
entrar no edificio protegida pela
policia.

niuis de d. Emilla do Serrado.
Em dinheiro — Dois contos da

réis da Academia Brasileira de
Letras, conforme offereclmento
feito em carta dirigida a A. B.
I. pelo t*u presidente, dr. Anto-
nio Austrcgesilo; da Fundação
Marletta Galo, 100$000 e em no-
me do Eny, 50$000.

OS DONATIVOS ENVIADOS A'
CRUZ VERMELHA BRASI-

LEIRA

E' a seguinte a relação, torne-
clda pelo thesourelro, dr. Candl-
do Portella da Costa Soares dos
donativos enviados â Cruz Ver-
melha Brasileira para soecorros
ãs victimas do Chile, até o dia 8
A 1 hora da tarde:

Dia 2:

Pela Casa Sloper 1:000$000
Pelo sr. Thomaz W.

Sloper  1:000$000
Pelo er. Tonl Sloper... 500$OUO
Pela Casa Kanttz  100$000
Pela Casa Lutz Ferran-

do & Comp  SOOfOOO
Pela Casa Castilho ft
Irmão  501000

Por um anonymo  200$000

Dia 3:

Por Lopes Sã  100*000
Por Costa Pacheco .... 100$000
Por Barboza Freitas .. 60$000
Por E. Galano & Comp. 200$000
Pela Escola Nacional de

Assistência Social ... 40$000
Por d. Irene Miranda

(donativos de dlver-
sas firmas)  6ii0$000

Por um anonymo  70JOOO
Por d. Irene Miranda

(donativos de dlver-
sas firmas)  350*000

Dia 4:

Pelos operários da Fa-
brlca de Meias "Ma-
non" 

Por d. Syblla Sloper de
Araújo 

Dia 6:

400*000

1:000*000

Por d. Clalre Ferrez
(diversos donativos) 6:950(000

Por d. Clalre Ferrez
(donativos recolhidos
pelo PoBto da C. V.
B., na avenida)  307*500

Por um anonymo  50*000
Pelo doutor Jesulno da

Albuqueraue (donatl-
tlvos feitos por Inter-
medlo da A. B. I.... 11:569*

Dia 7:

Por d. Claire Ferrez
(bando precatório dos

.estudantes) 1:500*000
Por d. Clalre Ferrez

(donativos recolhidos
pelo Posto da avenl-
da no dia 6) 2:395*000

Por d. Clalre Ferrez
(donatlvoB recebidos
por intermédio da "A
Nota")  70*000

Por Francisco R. B.
Barreto Filho  50*000

Por d. Irene Miranda
(donativos angariados
na matriz de Copa-
cabana)  530*000

Dia 8:

Por d. Clalre Ferrez
(donativos feitos pela
Sul Amerlea Capltall-
zacão de Seguros)... 3:000*000

Por d. Clalre Ferrez
(renda do posto da
avenida no dia 7)... 1:840*000

33:371*500

BISE0 ATRAVESSOU 0
ATLÂNTICO EN POUCO MAIS

DE NOVE HORAS

Não está ainda marcado o dia
para esta capi

O coronol Attlllo Binou, du Avlu-
i-iio Mllltur Italiana, iiuilm do leu-
llznr mala unia voz a travojila do
Atlântico, cm tcinpu cxccllciito.

Como Jft foi noticiado o coronel
lllHeo CHlft fazondo um vôo expo-
limoiitnl pura a "Aln Littoria",
empresa arrua Italiana que, om
breve, Iniciará o trafego ucro-pus-
tal pura a Amorlca do Sul.

Tendo partido, hontem, do Da-
lfiir, ás 7 li, 56 G. M. T, rumou
para Cabo Verde, onde sobrevoou,
tomando, então a direcção do Na-
tal. A viagem transcorreu com
perfeita regularidade. A's 16 ho-
ras e 17 o avião 1-ALAN pos-
nou sobre Fernando de Noronha,
para alcançar Natal fts 17 horas
c 12 G. M. T.

Foi a travessia do Atlântico
realizada, portanto em nove horas
e dezesete minutos, com a velocl-
dada media de 345 kilometros a
hora.

Segundo conseguimos sabor, a
equipe do S. 83 é composta do
coronel Blsco, commandanto; 1°
piloto Tonlnl, 2» piloto Venturl-
ni, telegraphista Cubeddu o mo-
turista Ardu, todoa jâ nossos co-
nhecidos, pois fizeram parto da
esquadrilha dos "Ratos Verdes"
que ha tempos realizou o võo
Roma-Rio.

O CORONEL BISEO PERMA-
NECERA' HOJE EM NATAL

Ao contrario do que informa-
vam as primeiras noticias, segun-
da as quaes o coronel Biseo pro-
seguiria, hoje, o sou vôo, par-
tlndo de Natal e chegando hoje
mesmo a esta capital, podemos
affirmar tfue o aviador tomou
outra resolução. Durante todo o
dia de hoje permanecerá na capi-
tal norte-rlograndense, afim de
estudar certos detalhes da orga-
nlzação da futura linha aérea
entre a Italla e Amerlea do Sul.
Amanhã, o coronel Blseo Infor-
mará o dia e hora da partida de
Natal e chegada ao Rio.

m ^.1 *
Dez mil contos como au-

xilio á Viação Férrea
Federal

O Tribunal de Contas ordenou o
registro da distribuição do credito
de 10.000:000*000, â Delegacia
Fiscal do Thesouro no Rio Gran-
de do Sul, para contribuição ao
mesmo Estado, como auxilio des-
tlnado ao apparelhamento da Rê-
de da Viação Férrea Federal, ar-
rendada na fôrma do decreto-lei
532, de 12 de Julho de 1938.

m mtmmi m
Chocaram-se um vapor

grego e um norte-
americano

Londres, 8 (Havas) — O vapor
grego "Katina Bulgart collidiu
com o vapor norte-americano
"Meantlcut "ao largo das costas
britannlcas do Mar do Norte. Se-
gundo as ultimas Informações o
navio norte-americano recebeu a
bordo a tripulação do vapor grego
que afundou. Vários barcos lngle-
zes estiveram no local do nau-
fraglo.

Pede concordata antiga
e conhecida firma

commercial
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A PRIMEIRA BIBLIOTHECA ESPECIALIZADA EM ASSUMPTOS
ADMINISTRATIVOS NO BRASIL

FOI FRANQUEADA HONTEM AO PUBLICO ESSA IMPORTANTE
DEPENDÊNCIA DO D. A. S.P.

AS CONTRIBUIÇÕES
VÊS DA A. B.

ATRA-
I.

Temos a acerescentar â longa
lista de material cirúrgico, pro-
duetos pharmaceuticos e dinheiro
enviado fts victimas do terremoto
do Chile, por intermédio da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa,
mais os seguintes offerecimentos:

Medicamentos e viveres —
15.000 comprimidos de Tipbodl-
senterlvacln, por intermédio dos
Laboratórios Raul Leite; 500 se-
ringas de 3 cc, completas, com
duas agulhas e em caixas de mo-
tal. Importante dádiva da Casa
Hermanny; 5|12 dúzias de caixas
com gaze lodóformada, 4|12 du-
zias de caixas com gaze hydro-
phlla, 1 caixa com cem ampou-
las de 5 cc. de chloreto de cálcio,
24 caixas com doze ampouias de
1 cc, de oleo camphorado e 10
caixas com cem ampouias de 1
cc, de formula dc iodorormio, eu-
eallptol, guaiacol, e menthol, em
solução dc oleo de olivas, offerta
do sr. Oriundo Soares do Carva-
lho; 2 caixas com medicamentos
do Laboratório Silva Araújo
Rousscll, c um pacote com roupl-

GOYANIA TAMBEM VAE AU-
XILIAR AS VICTIMAS DO

TERREMOTO
Goyanla, 8 (Havas) — Pelo jor-

nal "O Popular", foi aberta uma
subscrlpção ajfim de angariar do-
nativos para soocorrer as vlctl-
mas do terremoto chileno.

O interventor federal do Esta-
do abriu essa subscrlpção assi-
gnando a quantia de cinco contos
de réis. A lista vem recebendo
elevado numero de contribuições
por parte da população de Goya-
1.1a. .  

UM BRASILEIRO NAS BRIGA-
DAS INTERNACIONAES DA

CATALUNHA

Quem é o "capitão" Gay, que
combatia entre os legionarios

da Hespanha republicana
Em telegramma de ultima

hora, publicamos, hontem, a no-
ticla, procedente do Le Perthus,
na França, segundo a qual ha-
viam entrado naquelle paiz, mil
legionarios pertencentes âs brl-
gadas internaclonáes Garibaldt,
Lincoln e Dlmitroff, que com-
batiam ao lado dos governistas
hespanhoes. Entre esses leglo-
narios, segundo esclarecia o tele-
gramma da agencia Havas, figu-
ravam duzentos sul-americanos,
commandados pelo "commissa-
rio político" Carlos Conyala, ar-
gentitao, e pelo "capitão" Gay, de
nacionalidade brasileira.

No Intuito de informar ao pu-
blico a respeito da exacta iden-
tidade daquelle "capitão" brasi-
leiro, procuramos alguns infor-
mes sobro sua pessoa.

Trata-se do sr. José Gay da
Cunha, que era sargento com-
misslonado no posto de segundo
tenente e confirmado no mesmo
posto, da reserva de 1." linha,
em 10 de novembro de 1930,
quando foi convocado para ser-
vir no 15.* Regimento de Ca-
vallaria Independente.

Foi excluído do Exercito pelo
decreto n° 558, de 31 de dezem-
bro de 1935, por ter tomado
parte no movimento extremista
de 27 de novembro daquelle an-
no, contra as Instituições politl-
cas do paiz.

Tendo logrado escapar-se, se-
gulu para a Hespanha, afim de
combater ao lado dos governis-
tas, sendo agora, finalmente, in-
tornado num campo de concen-
tração da França.
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Sra. Sylvia de Queiroz Grillo, bibliothecaria, e outros funccionarios do O. A. S. F.

O passivo apresentado vae
além de mil contos de réis

Uma das firmas mais antl-
gas desta cidade — Felix Gui-
marães & Comp. — proprieta-
ria dos Armazéns Brasil, aca-
ba de requerer concordata ao
juiz da 1." vara eivei, sendo
distribuída a petição ao 2:
officio.

O pedido de concordata é
de 60 %, que pagará aos seus
credores, em convocação re
querida, distribuído o paga
mento em quatro prestações
semestraes.

O juiz nomeou commissarlo,
a firma Costa Pereira.

peTíToTes
de jóias, cautelas da Caixa
Econômica e machinas Sin-
ger — Bemoreira, rua Luiz
de Camões, 42.
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0 COMBATE AoVnCER PE-
LA INICIATIVA PARTICULAR

Vae ser installado novo
instituto

A commissão organizadora do
Instituto Brasileiro de Oncologia
do Hospital Hahnemannlano eífe-
ctuarâ amanhã, sexta-feira, fts 5
horas da tarde, uma reunião, que
terá logar no salão nobre da As-
soclação Brasileira de Imprensa.

Será por essa oceasião exposto o
objectlvo da nova instituição,
creada com a finalidade de pro-
mover, executar e orientar tenaz
campanha contra o câncer.

Começa agora a iniciativa par-
ticular a cuidar do combate ao
câncer. O temeroso mal jã pro-
vocou por parte do governo, nes-
tes últimos dois annos, amplas
medidas que, entretanto, e Infeliz-
mente, não se revestiram ainda de
um cunho decisivo.

A creação do Instituto de Can-
cerologla, sob a direcção do pro-
ftssor dr. Mario Kroeff, foi o pri-
meiro e largo passo. Com a ins-
tallacão de modernos apparelhos
no pavilhão dos fundos do HospI-
tal Estacio de Sá, destinado ao in-
ternamento de cancerosos possi-
veis de cura, já o Instituto tem
podido prestar auxilio, embora li-
mitado. O tratamento efficiente
do cancor oxige, porém, a utiliza-
ção do preciosissimo radium, que
ainda não foi adquirido, consti-
tuindo falha irremediável.

A commissão organizadora do
Instituto Brasileiro de Oncologia
está constituída dos seguintes
membros: sra. Mathilde Rodri-
gues von Dollinger da Graça, Ins-
tituidora; srs. Dollinger da Gra-
ça, Silio Pereira Lima. Octavio do
Rego Lopes, F. V. Rocha Garcia,
Alberto Lemos Basto, Pedro Cal-
mon. Lemos de Britto e Paschoal
Carlos Macno.

A bibllotheca do Departamento
Administrativo do Serviço Pu-
blico, embora ainda em phase de
organização, franqueou hontem os
seus serviços ao publico. Obe-
decem elles a modernas prescrl-
peões da technica blbliotheconomi-
ca norte-americana. E' pena que
isso sõ possa ser affirmado quan-
to aos seus serviços, pois quan-
to â installação suas condições
são ainda desfavoráveis, por fal-
ta de espaço. Difflcilmente é ac-
celtavel a idéa de que uma bibllo-
theca modelo possa- ser installada
numa unlca sala de 8 m x 8m.
A Bibllotheca do D. A. S. P.,
realizou entretanto, esse milagre
e satisfaz, plenamente, no mo-
mento, as suas finalidades.

O mobiliário, cujos modelos são
padronizados para blbllothecas,
foi cuidadosamente estudado para
servir tanto nas condições actuaes
como nas provavelmente excel-
lentes condições futuras.

A bibllotheca em questão tem
outros detalhes Interessantes.

E, procurando esclarecer essas
particularidades, fomos ouvir a
sra. I_ylvla de Queiroz Grillo, or-
ganlzadora e chefe dessa impor-
tante dependência do D. A. S. P.

Disse-nos ella o seguinte:
— No Brasil é a primeira, e

ainda a unlca, bibllotheca espe-
clalizada em administração pu-
bllca. Com apenas quatro mezes
de existência, jâ possue mais de
mil obras technicas nacionaes e
estrangeiras sobre os vários ra-
mos de administração, quo deseja
pôr quanto antes á disposição de
todos os estudiosos do assumpto.
Providencias têm sido tomadas no
sentido de obter uma collectanea
completa de todas as publicações
officiaes, já tendo sido adquirida
a collecção das leis do Brasil,
desde 1808.

A organização technlca pro-
prlamente dita tambem pouco
tem de commum com a maioria
das nossas blbllothecas. Em vez
dos catálogos de autor e de as-
sumpto, está sendo elaborado um
catalogo, dlccionarlo. Este ê o
nome dado pelos americanos a
um ficliarlo, no qual são ar-
ranjadas as fichas do autor, as-
sumpto e titulo de cada obra
existente na blbltotheca. A BI-
bllotheca do D. A. S. P., ado-
ptôu esse systema por estar con-
sagrado o seu uso na Blbllothe-
ca do Congresso e em cerca de
90 "I* das outras blbllothecas
americanas.

O arranjo dos livros nas es-
tantes tambem não é feito pelo
antiquado syafema dé localização
fixa e de accordo com o tama-
nho dos livros, mas pelo assumpto
de que os livros tratam. Para
Isso, elles são classificados e
agrupados de accordo com o
schema adoptadó. Esse systema
ê muito apreciado pelos leitores,
que gostam de encontrar juntos
os livros sobre um mesmo as-
sumpto e preferem examinar os
livros a procurai-os em listas ou
catálogos. Ha sempre grande
vantagem em folhear vários li-
vros afim de escolher aquelle que
realmente se deseja ler. E' por
esse motivo que cresce dia a dia,
nos Estados Unidos, o numero de
bibliofhecas que facultam aos lei-
tores o livro accesso ás estantes
de. livros.

A Bibllotheca do D. A. S. P„
offerece ainda outra facilidade
aos leitores. Permitte a circula-
ção dos seus livros. São empres-
tados por quinze dias, podendo
ser renovado o empréstimo duas
vezes: Entretanto, como medida
disciplinadora, a Bibllotheca co-
bra uma multa de $500 por dia,

a partir da data em que o livro
devia ser devolvido ou renovado
o empréstimo. O leitor que dei-
xar de devolver uma obra na
data aprazada recebe no dia se-
guinte um memorandum, sendo,
portanto, diminuta a possibilidade
de Incorrer na multa por esque-
cimento. Sô podem ser empres-
tadas duas obras de cada vez.

E' Interessante notar que essa
bibllotheca está â disposição ds
todos os servidores da União,
que a podem freqüentar sem a
menor formalidade. O registro do
leitor sô é exigido quando ello
queira retirar livro» mediante em-
prestimo. O regia'ro consiBte ape-
nas na prova de identidade e na
assignatura de um termo de com-
promisso, no qual o leitor se de-
clara responsável pelo que retl-
rar da bibllotheca. .

A bibllotheca faz catalogação
analytica das Revistas e do
"Diário Officlal", isto é, ficham-
se todos os artigos das revistas
technicas assignadas pela bibllo-
theca e archlvam-se.essas fichas
sob o autor, o assumpto a o ti-
tulo do artigo, no catalogo dtc-
cionarlo. Quanto ao "Dlarlo Of-
ficlal", estão sendo fichados, por
numero e por assumpto, todos o»
decretos, decretos-lels, e circula-
res do governo, todas as exposi-
Coes de motivos do D. A. S. P.a
e dos Ministérios, assim como os
actos e Resoluções do extlncto C.
Fi S. P. C. Esse fichado está
em dia no que se refere aos an-
nos de 1938 e 1939, corrente; e a
matéria dos annos anteriores está
sendo fichada regressi vãmente.
As fichas são archivadas por or-
dein alphabetica de assumpto •
por ordem numérica, facilitando,
assim, a procura de qualquer de-
creto de que se saiba o assumpto
ou o numero, conclue a sra. Syl-
via de Queiroz Grillo.

No Tribunal de Segurança Nacional
Foram realizados, hontem, dois julgamentos,
inclusive o da Frente Democrática tle Recife

Houve, hontem, dois Julgamen-
tos, de Ia Instância, no Tribunal
de Segurança Nacional, sendo que
um delles teve longa duração.

PROCESSO DE S. PAULO

O processo n. 306 de, São Pau-
lo, foi presidido polo juiz Pereira
Braga, actuando na aceusação o
procurador geral.

O processo foi motivado por ha-
ver a policia da capital de São
Paulo apprehendido boletins de
propaganda communista, na resl-
dencla de Issa Maluf, quo afinal
foi excluído do processo, cabendo
â respeito decidir o Tribunal em
sessão plena.

Haviam montado uma officina
no bairro de Casingul, em Plnhoi-
ro, nos arredores da cidade e ali
editaram o jornal "A Classe Ope-
rarla", sendo a officina dirigida
jior Euzebio Gurgel do Amaral o
quem tomava conta da typogra-
phla era Antônio Affonso Coutl-
nho, que no inquérito declarou não
ser communlsta e que havia ido
para esse logar, por lhe haverem
convidado para tomar conta de
uma chácara e nada mais.

A defesa foi sustentada por va-
rios advogados, entre elles Medra-
do Dias, 03-valdo Trigueiro, Al-
berto Brlgagão e outros.

A sentença condemnou Antônio
Flrskl e Sebastião Francisco, a 2
annos de prisão, médio do artigo
23; Antônio Cazubeck, Euzebio
Gurgel do Amaral, Antônio Affon-
so Coutinho e Antônio Rodrigues
Garcia, a 1 anno de prisão, gráo
minimo do artigo 23.

Foram absolvidos, por falta de
provas, Benedicto Frugoll e Nlco-
Ia 1 lanian.

Os advogados appellaram para
o Tribunal Pleno.

PROCESSO DA FRENTE DEMO-
CRATICA DE RECIFE

Ao coronel Costa Netto coube
presidir o Julgamento do processo
oriundo dc Recite, onde fora Ins-
taurado o inquérito sobre as acti-
vidades da Frente Democrática
fundada na capital do Estado.

O caso tomou maior vulto, por-
que ao tomar o governo conheci-
mento do caso, nas Indagações po-
llclaes feitas, chegou â conclusão
de que estava seriamente com-
promettido um ex-tenente, já con-
demnado a 8 annos de prisão, pelo
Tribunal de Segurança e que se
achava foragido.

A Frente Democrática, sob o
falso pretexto de tratar de eleições,
fazia propaganda extremista.

Falaram cinco advogados, entre
jlles Evandro Luís, Ferreira de
Souza, Medrado Dias, Alcântara
Toccl o Penna e Costa,

A sentença foi proferida jâ nol-
te. A aceusação foi sustentada
pelo Inquérito Gilberto de Medra-
pelo adjunto Gilberto do Andrade
do.

Foram condemnados: Antônio
Bento Monteiro, a 2 annos, pelo
artigo 23 e 6 mezes pelo artigo 20;

Heitor da Silva Maia Filho, 6
mezes, pelo artigo 20;

Dr. Isnard Canialice, 1 anno,
artigo 23;

Casimiro Corrêa, 1 anno e 3 me-
zes, médio do artigo 23;

José Aristeu Filho, 6 mezes, mé-
dlo do artigo 20;

Hélio Soares, 1 anno, pelo art.
23 e 6 mezes pelo artigo 20;

Anastácio Honorio de Mello, 1
anno, mínimo do artigo 23;

Clovis Caldeira, 1 anno, mini-
mo do artigo 23;

Dr. Raymundo G urgel Oa Cunha
6 mezes, médio do artigo 20;

Antônio dos Santos Teixeira,
absolvido. Este aceusado, que foi
o único absolvido, teve como de-
fensor o dr. Pedro de Alcântara
Tocci.

O JULGAMENTO DE HOJE

No Tribunal de Segurança Nn-
cional será, hoje, realizado o jul-
gamento do processo 671. de Per-
nambuco. sendo juiz o sr. Ilaul
Machado. B' réo Joaquim Barbosa
da Costa, denunciado nu artigo 3o
do decreto 431.

A defesa eslá confiada ao sr.
Medrado Dias.

PENHORES
de CAUTELAS

da CAIXA ECONÔMICA

OFFERTAS MÁXIMAS

BEMOREIRA
RUA MJI/a DE CAMÕES, 42

(xxx)

Collisão entre navios de
guerra francezes

0 cruzador "Georges

Leygues" chocou-se com
o destroyer "Bison"

Lorlent, 8 (Havas) — Informa-
ções de ultima hora precisam que
durante a noite passada, a 15 mi-
lhas de Permacli, o cruzador
francez "George Leygues" se cho-
cou com o destroyer "Bison",
lambem francez.

Reinava denso nevoeiro por oc-
cusião do acidente, que se deu du-
rante as manobras da esquadra do
Atlântico que ia a Quiberon para
proceder a tiros reaes. A roda da
proa do cruzador teria entrado
pelo destroyer na região do "blo-
okauss" e do posto de equipagein.

O "Bison", rebocado pelo cru-
zador, está a caminho de Lorient.

Corre com insistência, que. além
do dois mortos, houve uns trinta
feridos no accidente.

* «¦»» m

Desligados do°C. P. 0. R.

por não serem brasileiros
natos

O director do Ccníro de Prepa-
ração dc Officiaes da Reserva
comniunicoii ao coniiiiandantc da
1* Região haver desligado daquer-
le Centro, por serem brasileiro*!
naturalizados, os almiinos Luiz
Antônio Pcracampo, Acaçlo Fer-
nsndes da Rocha Balthazàr, Jorf
Schwartzman, Carlos Fernanica
d,- Almeida e Clemente Manoel .!•-'
Souza c Mello.
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CORREIO DA MANITA -•• Qulnto-íolra, 1) do Fevereiro de 1931)

Asptos novos flabio-
graphia de Euclydes

A blograpiilii do I.uclydcii da
Cunha composta por Eloy Ponto»
6. «em duvida, o trabalho do pen-
quina iiiniit cmnpletu iii.i agora
eaorlpto sobre a vida e a ucçio do
pampliletarlo de "Ob uurtOen",
NessaH paglnau animadas da boa
Intenção do apresentar á posterl-
dade um porfll dn llnlius nltldns,
nem tudo, entretanto, so disse do
cortas particularidades relativa»
a obra máxima desse homem ee-
tranho que tão profunda Influen-
cia exerceu nos espíritos do seu
tompo.

Allán, o biographo o reconhece
quando affirma: "Em torno do
"Os sertões" so tem formulado
ensaio» de toda a ordem. A des-
peito dos trinta e eeli annos que
«obre o livro rolaram, lia. ainda
p que esclarecer".

Com effeito, deve haver minu-
cias capazes de conduzir a um
melhor conhecimento das tmpres-
dSes da época em que essa volu-
me estourou como um petardo na
água parada da nossa literatura.
Conta-se, por exemplo, que Eu-
clydes da Cunha desejava para o
eeu longo estudo o bordão de um
prefacio. Tímido por natureza,
embora audacioso nos conceitos
que ostyllzâra, n&o confiava nas
jiroprlas forcas para lan_ar-se só-
clnho aos campos accldentados da
{publicidade. E teria, por Isso,
obediente aos modelos contempo-
raneos, buscado um paranympho
que valesse, ao menos, com a au-
torldade do seu renome, como
parachoque ante as controvérsias
que o llbello fatalmente suscita-
ria.

Receio ou modéstia? Parece que
apenas receio daa furtas da crltl-
ca, porque o episódio a que me
reporto destroe a segunda hypo-
these. ,

Passemos ao caso. Euclydes da
Cunha solicitara, ao que consta,
e se nio me falha a memória, do
general Moreira Guimarães, então
major ou tenente-coronel, ura
prólogo. Esse mllltar-escriptor re-
cebera o cohvlte com resolvas,
promettendo que daria o seu pa-
recer com lsencáo e, principal-
mente, com multa sinceridade, ti-
scando aa restriecões que porven-
tura lhe surtissem ao penetrar a
intimidade do grande llyro.

Era natural que assim s» ma»
nlfestass» o soldado, porque se
so "Os sertões" o aspecto artis-
tico é fascinante • Impeli* de
chofre aos enthuslasmos, a sua
essência sem sempre nos arrasta
a acceitar como decisivos deter-
minados pensamentos.

Euclydes, egresso da caserna,
n&o primava pela sympathla aos
antigos collegas de farda, • nas
observações sobre a campanha de
Canudos sa empenha em apresen-
tar mal aa tropas em operações
naquelles confins bahianos. Ao
lado do phenomeno social, focai!.
eado com vlvacldade da colorido,
«He expõe o contraste da um
exercito em pé da guerra a sof-
írer vexames infligidos por um
bando da fanáticos sem armas de
precisão, e que agiam somente
Impellldos pelo Instlncto de de-
fesa.

Accresc* a circumstancia da qua
Euclydes foi mandado A Bahia
em missão da sensaclonallsmo, por
uma folha politlca — "O Estado
de 8. Paulo" -*• e aram no mo-
mento bem fundas a* dlvergen-
Rias entre a corrente no poder a
os remanescentes do florlãnlsmo.

A opinião estava mais ou me-
nos convicta de qua atrás do
vulto da Antônio Conselheiro se
agitavam os fantasmas da monar-
chia ainda inconformada com a
derrota de 1889, a logo depois velu
• Impressão da qua se pretendia
«nfraquecer o Exercito sujeitas-
do-o, mal apparelhado .de propo-
alto, aos Imprevistos e fts surpre-
sas de uma luta em terreno
lnhosplto e desconhecido.

Euclydes da Cunha nfto escre-
veu, na realidade, coisa que afaste
a suspeita de uma intenção pou-
co llsonjelra aos militares sacri-
ficados na aventura. Ao contra-
rio, o seu Moreira César ê um
monstro. Sem querer discutir os
complexos desse chefe que Jâ vi-
nha do movimento de 93 marcado
de estigmas sinistros e coberto de
lendas dramáticas, seria opportu-
no buscar nos Incidentes de Ca-
nudos os verdadeiros motivos des-
ea violenta antlpathla.

Euclydes, no começo dá expe-
dlcão, foi hospede de Moreira Ce-
sar. Conviveu com elle na sua
barraca. Dahi mandou algumas
das chronicas mais euggestivas
para "O Estado de S. Paulo".
Súbito a cordialidade se interrom
pe, a Euclydes é constrangido a
mudar de pouso. For que?..

Valeria a pena reconstituir ft
luz de documentos a scena con-
forme a ouvimos de varias pes'
soas. Diz-se que Moreira César
traçara um plano de combate de
larga envergadura e que lhe pa<
i-ecera definitivo. O jornalista, na
conferência do estratego, nâo
comprehendera a delicadeza da
sua posição e enviara ft sua ga-
zeta a descrlpção da peleja de
accordo com o schema do Estado
Maior. A reportagem chegou ao
seu destino, impressionou o pu-
blico, e um bello dia o Jornal ba-
teu com escândalo no acampa-
mento.

O plano, por questões de or-
dem technica, não tivera execução
e fora substituído por outro. Eu-
clydes descrevera aos seus leito-
res uma façanha Inverldica, com
a aggravante de haver divulgado
matéria de Índole secreta. Mas
Moreira César encontrara nisso
razão para um rompimento e para
retirar-lhe a confiança.

Homem de Impulsos, o coronel
com certeza deu ft sua attitude
o apparato que o seu tempera-
mento impunha na emergência.
E dahi a vingança de Euclydes
nos termos ásperos: com que nos
offerece a sua physionomia agreB-
te de tyranno.

Ha interesso histórico em re-
compor essas > occorrenclas, ca-
bendo aos que por acaso possuam
09 elementos do prova relatal-as
convenientemente.

Voltemos, fechado o parenthe-
eis elucidativo, ao aupposto pre-
facio de Moreira Guimarães que
servirá, além do mais, para me-
lhor comprehensão do feltlo de
Euclydes, avesso ás contradictas
e sem animo para receber ob pon-
toa de vista que não afinassem
com os seus. Os "Sertões" sal-
ram desacompanhados.

Moreira Guünarães teria desis-
t!do da tarefa? O que ouvi é que
Euclydes da Cunha recebeu de
suas mãos uma criteriosa apre-
ciaçâo da sua obra, nem sempre
encomiastica. uma analyse das

minu theorlas e com dlsconlun-
cln-i sobre naserton Injustos,

Encravo da sua sciwlbUldado
doentia n&o gostou du franqueza
do amigo e preferiu mudar do
Idéa, appurecundo na uruim on-
cotelro.

O Imllgltailo profaclador está
fcllzmento vivo o hHo, o poilorla
conflr ..ir ou (lo»montlr o que
existe do certo em*tudo Isso, No
préVupposto do quo cnho prefacio
está Ircoliimo no sou archlvn,
M-rlu litlllsalina a sua illffusão
quo viria revelar faces Inéditas
da hli.torla da Hu publica com n
virtude de um testemunho Idôneo,
K lucraria ainda a blograplila
do Euclydes da Cuulia com o ro-
forco desse subsidio.

Carlos Ma ai

tua iiiiuin »luiini-i- iMi"i..iiiiiiiiiiiiu •» dogronde parte da produecão nacio
iul n ifoi.. iii'i..'u_ |... tntt,

Hunova do .(impo occürrMo em toda o
iml! Iilim II lnirii» .1» iiiiln-liimli-in 4l II
hora» .1" limitam) I

/...im Norte — O K'iiii.1. naa 34 horaa
dworreu em soral |ierlurl>iilo com cou-
vn« ui|iiirnnR e imalm coi.IIi.ui.ti> At O
lmrna ilu luintam, Oa ventoa anprornm da
•uiti.e a unriii pI«í, freiuoH.

..mn Centra - O tuuipo naa 24 uoraa
foi |r<*rtiir.iB<lu rom chiivriv «.npAi-iai, A'i
fi linnit. uru vm K'tnI initiüido, 1'rtilu*
mliiiirniu oa vento ilo iiniiilrnnio lualn,

/una Mlll — O tompo una 34 ll.inil (ul
bom no lli.. Orando o parturbado noa
il.limla Kalii.ln» com i-lmcaa «apnrua. A'»
U linriii rontlni.nvn perturbado com chu-
viu utparana cm Rto Pnulo « ora mu ce*
rnl líiicnbvrt.t mm ilctimU EHtHdoL Vn-
ilomlniiram oa vento» du qundranto Itutt,
frcn..'o«.

Antlpathla política, mas cordia-

UNIVERSIDADES
Nada mais sábio, na apparen-

cia, do que evitar a duplicidade
de cursos universitários, sempre
dispendiosos, quando não a exi-
jam as condiçSes da economia
cultural, isto é emquanto um só
daquelles cursos fôr sufficiente
para satisfazer á procura dos
candidatos habilitados a seguil-o.
Duas universidades do mesmo
typo, na capital da Republica,
«riam, por emquanto, um luxo
desnecessário. E foi certamente
por isso que o governo federal
resolveu incorporar á Universi-
dade do Brasil a que vinha sen-
do mantida pela Prefeitura.

No caso, porém, não havia du-
plictdade: emquanto a Universi-
dade do Brasil contava apenas
faculdades de ensino profissio-
nal, a do Districto Federal dedi-
cava-se á formação de professo-
res secundários e ao ensino des-
interessado, em gráo superior, de
sciencias e de letras. Surgiria a
duplicidade quando fossem crea-
dos, na Universidade federal,
institutos correspondentes aos
que, desde 1935, existem e func-
cionam na da Prefeitura. De
modo que, a acceitar a these dos
defensores da incorporação, não
se teria sanado um . defeito
actual, mas apenas prevenido um
inconveniente futuro.... e in-
certo.

Para prevenir esse inconve-
niente apenas provável, não se
encontrou outro meio senão o
que foi adoptado: evitar a dupli-
cidade futura pela suppressão
immediata da organização exis-
tente. Nenhum compromisso de
respeito ao trabalho já effectua-
do resalva a integridade dos
cursos em funecionamento na
Universidade do Districto Fe-
deral; ao contrario, um dos ar-
tigos do decreto de incorporação
dá a entender que o plano seja
apagar tudo para começar de
novo, desprezadas as experien-
cias e observações já feitas, com
os seus ensinamentos. Aliás, to-
da a estruetura da Universidade
do Districto Federal será, assim,
desarticulada e aniquilada, caso
se execute o alludido decreto.
Os institutos que compõem a
Universidade incorporada são
cinco, e por isso mesmo, especia-
lizados, effiçientes, produetivos.
Na do Brasil, serão substituídos
por uma sã agigantada faculda-
de, que não ha quem possa diri-
gir a não ser burocraticamente.
Tudo para evitar a duplicidade
eventual.

'Nio se attendeu a que a mis-
são precipua da Universidade do
Districto Federal — a formação
do professorado secundário —
dentro em pouco justificará, exi-
gira mesmo, a duplicidade de ins-
titutos de ensino superior de
sciencias e de letras. Tão cedo
se corrija a anomalia do systema
actualmente adoptado para o re-
gistro de professores, o numero
de candidatos á matricula nos
cursos de preparação para o ma-
gisterio não poderá deixar de
augmentar a ponto de tornar ne-
cessaria, indispensável, a existen-
cia. de duas ou mais instituições
congêneres, para não se sacrifi-
car o ensino secundário.

• • •
A solução do problema era,

pois, muito simples: era o go-
verno deixar subsistir a Univer-
sidade do Districto Federal, de-
legando-lhe provisoriamente a
funeção de formar professores
secundários para a capital da
Republica; e reservar a creação
de institutos congêneres para
quando a capacidade didática da-
quella Universidade se mostrasse
insufficiente.

Decretada a incorporação, co-
mo se resolverá dentro de dois
ou tres annos esse problema ?
Vêr-se-á a Prefeitura obrigada
a crear novamente uma institui-
ção como a que vae perder ? Es-
tara o governo federal disposto
a sustentar duas faculdades de
Philosophia, Sciencias e Letras ?
Deixará o problema entregue á
iniciativa particular ? Ou desis-
tira definitivamente de organizar
e moralizar o ensino secun-
dario ?

lidado econômica

Todos sabem a hontlltdade ac-
cesa com que a Italla fascista tra-
ta o reglmen dos SovIetB. Entre-
tanto, n&o é de hoje que o gover-
no Italiano mantém relaçOes com-
morclaoB com a Rússia, Essas re-
laçSes, que estiveram suspensas
desde a Conferência de Nyon,
quando cessou o fornecimento de
petróleo russo ao governo Italla-
no, acabam de ser reatadas, con-
cordando a Italla em pagar par-
te das compras que fez na Rus-
sla em moeda estrangeira, fican-
do o restante creditado em moe-
da italiana, para pagamento de
um cruzador em construcção nos
estaleiros da península adrlatlca,
e cujas experiências ter&o inicio
em Llvorno, nos últimos dias da
semana.

Assim se vé, de uma parte, que,
não obstante a guerra de morte
que a Italia declara ao Commu-
nlamo, n&o se constrange o gover-
no italiano em apreciar • adqul-
rir o petróleo russo. De outra
parte, nao têm receios os Soviets
de encomraendar, na Italla, uma
unidade para sua frota de guerra.
Ao italiano fascista nao repugna
a mercadoria russa, de que elle
tem necessidade, como ao commu-
nlsta russo n&o atropela encom-
meníar & industria adversaria
mais uma peca para o seu pode.
rio militar.

Interessante ainda •. registrar
que a Italla concorda em pagar
uma parte das compras, que faz
na Rússia, em moeda estrangeira.
E' uma transigência no systema
de oompensaç&o, t&o em pratica
nos paizes totalitários. O governo
italiano dâ assim um passo deci-
slvo para a intenslfleaç&o de suas
relaçOes commerciaes com a Rus-
sia, proporclonando-lhe cambiaes
para as suas necessidades eco-
nomico-f inancelras.

No entanto, com relação a ve-
lhos paizes amigos, como o Bra-
sll, quer a Italia seguir a orlen-
tação da Allemanha, bloqueando o
credito das nossas vendas, de mo-
do a forçar-nos a adqurlr ali, com
pagamento â boca do cofre, o pro-
dueto daa suas industrias. Em-
fim, esse exemplo da condueta dos
Estados totalitários com relação á
Rússia, talvez venha a eer-nos,
opportunamente, uma llç&o provei-
tosa. ...

nal. ]•: durante a grande guerra os1
serviços prestados polo Lloyd fu
ram rolovantleslmot.

Em todos os palie» que dlspSem
do oinproiias de navogiçüo seme-
Minuto», a par do subvonçOcs avul-
tadas, são-llicn concedidos fuvoros
o preferencias da toda ordem. Nos
nos contentamos em dar uma eub-
vençfto reduzida para o vulto do
seu trabalho, o nilo lhe concede-
mos outras vantagens, Ila ati-,
talvez, quem julgue que a atibvon-
ção _ dcmnslnda por entender que
o objeçtivo do taes empresas deve
Bor o lucro e nada mais.

Entretanto, o Lloyd precisa
trulr outros privilégios, que sem
custar nada ao TheBouro podo-
riam contribuir efflcazmente para
o progresso da maior empresa de
navegação da Amerlea do Sul.
Um desses privilégios devia ser o
transporte de tudo o que adquiri*
mos no exterior.

Pretendeu-se ha tempos tornar
obrigatória essa preferencia. Em
tal sentido, deram-se as necessa-
rias providencias. Os navios do
Lloyd, da Unha da Europa e da
linha da America, passaram a
transportar em larga escala o ai-
ludldo material. A impressão era
de que estava resolvido definitiva-
mente o caso. Pouco a pouco, po-
rém, foi sendo abandonada a obrl*
gatorledade • o que oompravamoi
no exterior voltou a ser carga de
navios estrangeiros.

E' preciso notar que n&o houve
suspensão daa ordens anteriores,
mas o seu esquecimento ou, me-
lhor, o abandono de interesses na-
cionaes, porque nesse caso quem
deixa de servir o Lloyd deixa de
servir o Brasil.

Despertou-nos estes commenta-
rios o facto do Alegrete ter tra-
zldo alguns aviões destinados ao
nosso Exerolto. Sabe-se quo as.
sim se fez porque o general Re-
gueira o exigiu, num movimento
louvável de patriotismo que pre-
cisa ser realçado e ser imitado.

Cumpre-nos tambem exigir de
nossos fornecedores a preferencia
para as cargas do Lloyd, com a
promessa de que na devida oppor-
tunidade dlstlngulremos os que
derem preferencia espontaneamen-
te aoa navios brasileiros. N&o t
licito esquecer que possuímos a
maior empresa de navegaç&o do
nosso continente • que temos o
dever de a fazer prosperar.

! Taxa sobre cambiaes, ou imposto
de exportação ?...

Reabertura dos cursos

Commerclariaa do interior

I
O tempo
PREVISÕES DO TEMPO TXABORAPAS
PELO SERVIÇO UE METE0HOI.OGIA

Par» o perludo daa 18 horaa de hon-
tem Ai IH bnrat de boje:

Mstrlctn _V_c.nl a Mel/laro» — Tem-
po Instarei com chuvas •? trovoadas. Tem-
peratura funda om declínio. Ventos do
quadrante com rajadas freecas.

£_!__. úo Hio de Janeiro — Tempo
Instável com chuvas e trovoadas. Tcmpe-
rs tura ainda em declínio.

Eitadot do Sul — Tempo Instável com
chuvas, passando a bom com tcbulosi-
dade no Interior do Paraná o em Santa
Catbarlna e bora no Kio Grande; trovoa-
das era Sâo Paulo. Temperatura: estável
atô Santa Oatharina onde sa elcTará dtí
dia « era eltttaçío no Rio Grande. Veu*
tos: de fuI a liste rondando para o nor-
te uo Rio Grande; rajadas bastante
frescas.

Hynopte do tempo oceorrido no Dittri-
Cio Federal (das 13 boras de ante-hon-
tem ús 13 boras de bontem):

O tempo decorreu em geral Instável,
com trovoadas e relâmpagos á tarde e á
noile; e chovi&eos Inapreclovels no fim
do período. A temperatura foi e*lavcl 4
noite c soffreu declínio de dia. As me-
dias das temperaturas extrema» ob=crva-
das nos postei do Districto 1'cderal, fo-
rum: mnxinm 2it"t> e mínima 22°ll e ns
temperatura i extremas retiradas tio
Obt.»rv_turl.i Metrorc.l... li'o da iv. diu
Na>;ões. fornm: máxima "7°1 e mínima
"3U3 rfhpectltament» án 10 boras a 10
minutos c 5 horas c 5U minutos. Os veu-

primários

Ho corrente anno, calcula-se
que funcclonarão 280 escolas no
Districto Federal. E\ pelo menos,
o que se vê do plano ja elaborado
pela Divisão de Obrigatoriedade
Escolar e Estatística. Menos qua»
tro, portanto, do que as que estl-
veram abertas no período lectivo
de 1938. Ha uma explicação ra-
zoavel para o ligeiro deorescimo.
Essas escolas fechadas installa-
ram-se em prédios de aluguel n&o
renovado, ou por motivo de obras,
ou porque os respectivos proprie-
tarios não concordassem em pro-
rogar a locação. Era compensa-
Cio, volta a prestar serviços a
Tiradentes, ultimamente impedida
por vários contratempos, um dos
quaes, não sendo o menor, foi o
posto fiscal ali Introduzido.

Ampliando salas e dando outras
providencias tidas por adequadas,
a administração do ensino prima-
rio acredita ter conseguido um
augmento de matrículas, que or-
cou em 14.726 creanças. E' uma
boa noticia, dessas que sempre se
registram com satisfação.

As escolas desdobrar-se-ao em
430 turnos, com capacidade para
3.022 turmas e 116.800 aiumnos.
Possivelmente, esses aiumnos, pe-
Ias modificações propostas ao re-
gimen, poderão elevar-se de mais
20.134, numero que corresponde
ao de vagas apuradas em virtude
de conclusão de estudos.

Para attender á sua população
escolar, a Prefeitura mobilizara
cerca de 3.400 professores. Obser-
va-se, por ahl, o esforço enorme
do magistério, que é, em sua maio-
ria, feminino, no desempenho de
deveres sabidamente árduos. Para
ensinar bem é preciso, antes de tu-
do, ter idealismo. Esse magistério
precisa não sô de cultura, mas
egualmente de um accentuado es-
pirlto de sacrifício, que, fellzmen-
te, vem revelando.

Curioso é que a administração
local, que appllca nos serviços
verbas immensas, nõo dispõe nem
da metade das casas lndlspensa-
veis. Destas, somente 106 lhe per-
lencem; 4 são do governo da
União; 5, cedidas por instituições
de benemerencia e 115 são aluga-
das.

Certa vez, a Inspectoria de Fa-
zendá levou ao conhecimento do
prefeito que não se atinava, com
Dxactldão, quaes eram, na cidade,
os immoveis que gozavam de isen-
cão de impostos, tantas eram as
falhas Insanáveis na escrlptura-
cão. Sem duvida, tambem se igno-
rava quaes eram os próprios mu-
nlclpaes indevidamente oecupadoa.
Seria o caso de se proceder a uma
cuidadosa revisão em tudo isso,
pois talvez a Prefeitura tivesse de
voltar ao uso de vários de seus
próprios em condiçSes de abrigar
escolas.

Cento e vinte firmai de Bom
Jesus do Itabapoana telegrapha-
ram ao presidente do Instituto de
Assistência • PensSes dos Com-
merciarlos e ao dlrector do De-
partamento da 7' Região, soltei-
tando-lhes a installação da Caixa
respectiva na localidade. Os re-
querentes falaram em nome de
cerca de novecentos estabeleci-
mentos de negócios da cidade, o
que Jã é bem expressivo. Ka
maioria dos casos, o que se lê são
reclamações por esta ou aquella
falha das creac&es da nova legis-
lacão social. O commerclo de Bom
Jesus do Itabapoana não quiz en-
grossar o coro. Divergiu do resto
do paiz.

Accresce uma circumstancia,
que não é para desprezar. O lo-
gar é ponto convergente das zo-
nas de São Pedro do Itabapoana,
de Itabapoana, de Antônio Coe-
tano, da Ponte de Josê Carlos, de
Bom Jesus da Morte, de São Josê
do Calcado, do Arrozal de Sant'-
Anna, de Santo Antônio do Itaba-
poana, do Yarre Sabre, de Santa
Clara, de Forcluncula, de Natlvl-
dade, de Itaperuna e de Lage de
Muriahê, o que, talvez, baste pa-
ra justificar o pedido. No mini-
mo, attende ft solução do proble-
ma de reoolhlmento das contribui-
C0es devidas.

Ai obras do nordest*

Providencia a adoptar

A maior empresa de navegação
da America do Sul é o Lloyd Bra-
sileiro. Devemos-lhe o Inestlma-
vel serviço da manter permanente-
mente em communicaçâo on pon-
toa mais longínquos do nosso ter-
ritorlo. Os seus navios levam a
nossa bandeira a outros contlnen-
tes e fazem o escoamento de uma

As obras do nordeste, em com-
bate aos effeltos das seccas, tm-
portam, principalmente, em gran-
des barragens, com o que se va-
lorizam partlojilarmente os prin-
clpaes valle? do Ceara, Hio Gran-
de do Norte e Parahyba. Esses
valles eram terras que sempre vi-
veram em desvalorização perma-
nente, por forca do flagello cycll-
co daquella região. Assim, essas
obras vieram crear ura novo pro-
blema econômico, alterando forco-
samente o systema rotineiro de
trabalho, que sempre se adoptou
nas mesmas terras.

O governo realizou grandes des-
pesas no plano dos obras era
causa. A fertilização daquelles
valles, assegurada pela execução
de taes barragens, tem que ser
aproveitada no seu máximo ren-
dlmento, simultaneamente no pro-
prlo Interesse da administração e
no da conectividade. Terras que,
devido as seccas, nada produziam,
transformadas em desertos accl-
dentaes, Jã hoje têm a capaclda-
de productlva assegurada na sua
completa integridade. For Isso
mesmo, não pfidem mais continuar
no precário reglmen a que eram
submettldas.

Assim, uma conseqüência social
dessas obras é a que resulta nu-
ma obrigação creada para o go-
verno de prover em legislação
apropriada um novo systema de
colonização de taes terras, para
que produzam ellas na medida da
vigor econômico com que a rea-
lização das obras as fortaleceu.
Jã hoje esses valles, para corres-
ponder socialmente as despesas
realizadas com aquellas barragens,
devem ser o celleiro seguro das
regiões castigadas pelas seccas.

Um descuido

O projecto do Código do Pro-
cesso, que foi publicado, para es-
tudo, no DIarto Officlal, diz no ti-
tulo, tão somente, — "Código do
Processo Civil". Entretanto, logo
no art. 1*, declara-se que "o pro-
cesso civil e commerclal se regera,
em todo o paiz, por esta lei".

Assim, jã no titulo ha uma
omissão. O Código não é somen-
te do processo civil, mas tambem
do commerclal, como allâs Bempre
foi de praxe, na processuallstlca
nacional.

De certo, no caso houve um des-
cuido do autor do trabalho..

Pertence a esta ultima ca-
tegoria de tributos toda taxa
que, de qualquer modo, onera
a saida dos produetos da res-
pectiva circumscripção poli-
tica,. reduzindo o ganho do
produetor, por incidir, directa
c exclusivamente, sobre esse
ganho, isso aliás em propor-
ção bem maior, de facto, que
a taxa fixada do imposto, de
vez que é relacionada ao va-
lor do produeto, no acto des-
te transpor a fronteira, por-
tanto quando já crescido pelos
gastos de transporte, lucros
commerciaes, prêmios vários,
commissões, taxa» portuárias
e de armazenamento, outros
impostos, etc,

Entre nós, onde o preço dos
produetos, na posse do produ-
ctor, é no máximo de metade,
freqüentemente de um terço e,
em muitos casos, até de uma
quarta ou quinta parte do va-
lor taxado, resulta que a per-
centagem ad-vaiorem, sobre
este, representa proporção du-
pia, tripla, etc, relativamente
ao custo da primeira troca,
isto é da mão do produetor
para a do intermediário ini-
ciai.

Nestas condiçSes, é claro
que esse imposto, sendo por
exemplo de oito por cento,
eqüivale, na realidade, a 16
—• 2t\ — 33, «, até mes-
mo, 40 %, do preço na mão
do produetor. Este é um dos
motivo» que fazem conde-
mnar, universalmente, as ta-
xas de exportação.

Outro inconveniente, não
menos grave e decorrente da-
quele, é que, tratando-se de
produetos expostos á concor-
rencia nos mercados consumi-
dores, a tributação questiona-'da colloca o produetor a ella
sujeito em situação de infe-
rioridade, comparativamente
aos de outras circumscripções
políticas nacionaes, ou estran-
geiras, em que tal gravame
não exista. Esta circumstan-
cia habilita, com effeito, estes
últimos produetores a offere-
cerem suas mercadorias por
preços inferiores, insustenta-
veis pelo produetor taxado, o
qual fica na alternativa de se
vêr expulso do mercado, ou
de se arruinar, progressiva-
mente, por ter de produzir
com perda.

Entre nós, já era geral a
condemnaçâo dos impostos
de exportação, na vigência do
regimen findo em 1930. Nun-
ca houve, porém, a esse tem-
po, nenhum esforço sério e
continuado no sentido de ex-
tirpar o cancro em apreço do
systema fiscal dos Estados e
Municípios..

Merece, por isso mesmo, os
maiores louvores a obra dos
constituintes de 1934, prescre-
vendo a extineção progressiva
dessas taxas dos orçamentos
estaduaes e municipaes. E>
verdade se diga, algo chegou
a ser feito com esse objeçtivo,
até ao advento do actual re-
gimen, embora não o fosse
nas proporções que seriam de
desejar, mas nada era prati-
cavei, por não haverem sido
previstos recursos substituti-
vos para aquellas unidades
federativas e municipaes.

A Constituição de 10 de
novembro de 1937, encarou a
questão de frente e com acer-
to incontestável, já proscre-
vendo as taxas de exportação,
já proporcionando a Estados
e Municípios as indispensáveis
receitas suppridoras do im-
posto condemnado.

Parecia, pois, tratar-se de
caso passado em julgado ou,
pelo menos, cuja erradicação
do systema fiscal se comple-
taria dentro de prazo relati-
vãmente curto, dando isso mo-
tivo para não se regatear ap-
plausos á sabedoria do legis-
lador, que tivera o descortino
e a coragem de collocar essa
iniciativa no campo das reali-
zaçoes concretas. Era esta a
impressão geral, a desop
primir o espirito de quantos
viam, na extineção da malefl
ca taxação, o advento de uma
nova politica econômica, de
franco e seguro incentivo á
produecão, com especialidade
agrícola e extractiva.

Pouco depois, porém, da
suppressão do regimen de
confisco cambial, entre cujas
engrenagens perniciosas ester-
torava a produecão nacional,
e de que foi conseqüência
onerosissima para os cofres
públicos o famoso reajusta-
mento econômico, iniciou-se
novo regimen cambial, que,
além de consagrar o monopo-

lio official, creou uma taxa de
3 % sobre as letras bancarias,
isso a titulo dc ônus sobre a
importação, quando, em ver-
dade, onera a exportação e,
por conseguinte, a produecão
nacional. Vejamos.

O valor cambial do mil
réis brasileiro é, sem dis-
cussão possivel, o da taxa á
qual é o mesmo trocado por
divisas estrangeiras, isto é o
do fornecimento, pelos ban-
cos, das letras por elles gira-
das sobre o exterior. Desse
valor retiram os institutos de
credito a margem dos lucros
que se attribúem, correspon-
dente, noutro tempo, á\SÓ dif-
ferença entre o valor de com-
pra das letras de exportação
e o do papel bancário.

'A esse lucro, que era dos
bancos em geral e presente-
mente se tornou privilegio do
Banco do Brasil, — em pro-
porção muitíssimo maior, seja
dito de passagem —, se ac-
crescenta, avolumando aquel-
la dif ferença, a dita taxa de
3 %, constituindo, já agora,
o respectivo conjunto — taxa
e lucro bancário — a differen-
ça entre a taxa das letras de
exportação e a do papel ban-
cario. Assim, portanto, quan-
to maior fôr essa differença,
mais vultosa será a parte do
valor em moeda papel, rece-
bida a menos pelos emittentes
das letras de exportação, e,
consequentemente, menor o
valor por estes pagavel, atra-
vés dos vários outros interme-
diários ao produetor, dono
inicial da mercadoria a ex-
portar e sobre a qual giram
essas cambiaes.

Isto posto, entremos no
assumpto que' nos levou a
estas primeiras considerações.

Recente decreto-lei, regu-
lador do plano quinquennal
brasileiro, determinou que dos
600 mil contos annualmente
necessários á realização dos
seus objectivos sejam 250 mil
fornecidos por "taxas sobre
operações cambiaes". Assim
estas, reunidas aquella outra,
já existente, de 3 %, vão gra-
var, mais pesadamente ainda,
a exportação e, por isso mes-
mo, como demonstrámos, a
produecão a esta destinada.

Para apurar-lhe a propor-
ção global approximada, bas-
ta attentar no facto de. ter
sido de cerca de 5 milhões de
contos de réis o valor total
da nossa exportação, em 1938,
donde se' conclue, tomando
esse algarismo por base, que
os 250 mil contos a serem obti-
dos das novas taxas cambiaes
(plano quinquennal) corres-
ponderão a 5 % daquelie va-
lor. Ora, addicionados estes
aos 3 % já existentes, ter-se-á
um gravame de 8 %, em
conjunto, o qual, a titulo de
"taxas cambiaes", mas na
realidade verdadeiro e cara-
cterizado imposto de exporta-
ção nos seus effeitos, gravará
esta, ou seja a produecão,
sendo que a ultima, como já
demonstramos, não apenas
naquella proporção de 8 %,
mas sim, de facto, na de 16 —
24 — 32 e até 40 %, o que
se offerece como positivamen-
te lesivo á lavoura, sobretudo,
constituindo obstáculo ao in-
cremento da produecão na-
cional, por todos considerado
como única solução ao nosso
problema econômico.

Com semelhante alicerce fi-
nanceiro, a execução do plano
quinquennal, que tão grandes
esperanças desperta, acabará
de arruinar a lavoura brasi-
leira, já em moratória, preci-
samente por effeito da poli
tica cambial que, tendo-se
iniciado pelo confisco, a ta-
xas arbitrarias e sempre orien-
tadas na alta, contrariamen-
te á realidade, regimen este
cuja nocividade foi reconheci-
da solennemente pelo próprio
poder publico, passou a ser
substituída por outra, tão
confiscadora e de taxas tão
arbitrarias quanto as anterio-
res e, como ellas, tambem
orientadas no sentido de uma
valorização artificial do mil
réis, cuja razão constitue
verdadeiro enigma para os
estudiosos da matéria.

Na verdade, a nossa moe-
da se desvaloriza dia a dia,
em virtude de factores inelu-
taveis. Nestas condições, só
nos resta, sensatamente, um
caminho a seguir, consistente
em tirarmos da baixa todos os
proveitos que ella comporta,
notadamente no campo da ex-
pansão do nosso commercio
exterior; jamais, porém, pre-
tendermos entravar essa bai-

xa, a bico de penna, como se,
está fazendo, com a fixação
dc taxas que não representam
valores reaes, favorecem a
importação e frustram a pro-
ducção nacional de boa parte
dos seus já insufficientcs ga-
nhos, que dess'arte serão re-
duzidos, pelas taxas em apre-
ço, dc 400 mil contos por
anno, cm algarismos redondos,
afora a perda resultante da
valorização arbitraria da moe-
da nacional, cuja estimativa
deve orçar por egual quantia.
O caso é, como se está vendo,
dos mais graves e merece a
attencão esclarecida do pre-
sidente da Republica.

. tt aajaaa» m

BANCO BOAVISTA
DEPOSITOS-CAUÇOES

DESCONTOS
Rua L* d» Março,... I?
Afenida Blo Branco, 131
Rna Siqueira Campo*, 83
Avenida Passo»,  M

Um anno de centenários...
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Exercidos findos

Acaba de ser delegada eompe-
tencla ao dlrector da Despesa Pu-
bllca para encaminhar os proces-
sos de dividas de exercício* fln-
dos.

Occorrla oom taes processo» um
caso ourloso. O dlrector da Des-
pesa appunha-lhea o clássico —
"Pague-se * Importância de tan-
to". Idas, ao Invés dos processos
dali seguirem directamente para o
Tribunal, iam ter primeiramente
ao gabinete do ministro. Para
que? Fará dizer apenas isto: "En-
caminho ao Tribunal de Contas"!

Evidentemente era uma excrea-
cencla absurda e que estava pre-
judlcando a* partes.

Portanto, {oi um acto («lia o
do ministro da Fazenda, tanto
mais tendo-se em vista esta ra-
zão: se o director da Despesa ap-
p6e o "Pasrue-se" no» processos,
não merecera confiança, pexa en-
caminhar taes processos ao Tribu-
nal, que é quem vae apreclal-os •
julgal-os?

Um offlclo necessário

Múltiplos são os cartório», ta-
belllonatos • officlos, que possui-
mos. E ainda recentemente sur-
giu um decreto-lei introduzindo
nova modificação nesse sector da
vida judiciaria da capital do paiz.
Mais dois cartórios foram creados,
como ainda novos officlos. Dess'-
arte, a vida civil no Rio se com-
pllca no sentido de orlentar-se o
cidadão onde hoje deve obter a
certidão do seu nascimento ou do
seu casamento, se foram factos
passados ha 20, 80 ou mais annos.

Os cartórios, tabellionatos • of-
flclos primitivos foram desdobra-
dos, uns completando outros, mui-
tos ee bipartindo, deslocando da-
qui para ali os archivo» • livros
de registro. Por isso mesmo, é de-
veras um problema para o cario-
ca saber onde- estão registrados
os actos capitães de sua vida,

E como remediar taes atropelos?
No melo dessa balburdla d* ra-
gistros, impunha-se talvez que o
governo creasse um novo offlclo
destinado exclusivamente a indi-
car ãs partes onde devem requerer
as certidões dos acto» civis que
lhes respeitem ou dc registro de
qualquer titulo ou documento de
que careçam.

Esse offlclo podia, ser organiza-
do de maneira tal que fosse uma
verdadeira summula da vida dos
cartórios e tabellionatos. Dir-se-â
porventura que a euggeatão lm-
procede, por importar num ac-
creselmo do que jã é complexo.
Mas, reflectlndo sem parti pris,
terá afinal de reconhecer-se que,
sem beliscar o Orçamento, multo
ganharia o publico na sua com-
modldade • na economia do seu
tempo, que a vertigem da existen-
cia moderna torna cada vez mais
precioso.

O «óculo, dizia rtoimn, no colo-
brnr um centenário lllutíro, não
tem culpa do tur com nrnios...

Man, como 6 «Uo. dentro da
pi-ecnrlftdado da oxlatoncla hiimu-
na, uni marco apreotavel no (Iob-
tino do» lioinona. nOa dolle nou
valemos para ob julgamentos do-
flnltlvofl, ou quo presumimos do-
flnlUvos.

O decroto-lcl do governo da
Republica, dispondo nobre as com-
niemowcOes do piiinolro contena-
rio do nascimento de Machado de
Aseis, fi de molde a merecer os
applausos unanimes do paiz. Com
esse acto os poderes públicos se
recommendam a estima e 6. adml-
ração da Intclllgoncla brasileira.

Não ha, em verdade, grande
povo sem o respeito commum pe-
Ias suas glorias e sobretudo pela»
sua» glorias do pensamento.

O decreto, ao mesmo passo que
determina as homenagens ao crea-
dor do Braz Cubas, alarga-se sym-
pathlcamente na promessa de ho-
menagens idênticas a outras no
bres figuras da pátria.
I Numa «poea em que se faz tão
necessário o eaUmulo de todas as
forcas restauradoras da naciona-
lidado, esse prelto. aos grandes
valores do passado tem uma si-
gnlflcagão espiritual de raro ai-
cance.

Acontece que este anno 4 um
anno fertllj coincidem nelle os
centenários de alguns dos mais
notáveis brasileiros.

Sem falar em Caaemlro de
Abreu, o poeta que representou
todo um momento da nossa sen-
slbllldade romântica, celebrado
antecipadamente por um equivoco
de datas, temos ainda em ordem
ohronologlca: Tavares Bastos,
Florlano Peixoto e Toblas Barreto.

O primeiro, pensador • estadls-
ta, cuja vida rápida e intensa se
consumiu como uma chamma no
devotamento & grandeza do Bra-
sll, estã ainda 4 espera do mo-
numento que lhe perpetue a me-
morla.

A data do seu centenário, a 20
de abrU próximo, bem poderia ser
a opportunidade feliz para que,
pelo menos, a velha província das
Alagoas saldasse em parte essa
grande divida nacional.

Floriano Peixoto, dos tres — o
mais perto de nfis — teve a for-
tuna de conhecer cedo a consa-
gracão popular. A singularidade
do clima histórico, em qu* agiu,
não ha negar, favoreceu-lhe o
destino. E a energia do soldado,
sublimada pelas virtudes do cida-
dão, pôde revelar-se na medida
de sua grandeza, impondo-sè logo
ao reconhecimento geral,

Desamblcloso e digno, serviu a
pátria e consolidou o reglmen.-Toblas Barreto, que foi uma
das forcas renovadoras da cultu-
ra brasileira, terA dessa mesma
cultura todas as homenagens.

O pequenino Sergipe, sempre
tão cioso dos seus filhos lllustres,
abrirá decerto a série das comme-
moraefies que lhe serão devida*.

B o Recife em cujo selo o mes-

CARLOS PONTES
ts_s_*________*%__mzasizz '1 ,-j

tro formou n espirito e aprimorou
o saber, o Recife do trndlção In.
tnlluctunl, ondo ainda hojo per.
tintem on rumorca da passagtm
do gigante, nao podorã ficar ln.
dlffcronto an centenário que 11
approxlma. Em breve ali, certa.
mente, professores • estudante»
so mobilizarão para concertar 01
melo» do festejar tio brilhante
cphomerlde.

Ha ainda mais dois nomes, «nv
bora do projocçio menor, quo n5»
dovem ser eaquocldos: o de Pedrq
Luiz Pereira de Souza e o de Er.
nesto Carneiro Ribeiro.

Poeta, precursor até certo pon.
to do Castro Alves, na poesia \\%.
rolca, Pedro Luiz, além de homem
do letras, foi um parlamentai
eminente, ministro dos Estrangei.
ros no primeiro Gabinete Sarela
va, presidente de província, dln
tlngulndo-se em todas essas tuna
c_flea pela superioridade com qu»
so conduzia. 1

De todo* 4 Ernesto Carneira
Ribeiro o de gloria mais silen.
ciosa. Viveu toda a vida na pro.
vlncla, modesto, mettldo no uu
collegio, como num casulo; a .ua
accão e o seu trabalho deaconh».
coram os alardes da notorls.
dado.

Mas nem por Isso » menor i
seu mérito.

Mestre insigne, preparou g«nu
efies • mais geraçSes, num conüa
nuo e quasi anonymo sacerdócio,
ensinando por profissão, enslnan.
do por vocação. ;.

Professor de tanta gente, *»
sentiu algumas vezes o travo da.
quelle professor de melancolia^
referido no apólogo d» Machado
de Aasls, por haver servido d»
agulha a multa Unha ordinária,
ficou-lhe o consolo e o orgulho de'
contar dlsolpulos eomo Ruy Bar.
bosa. 1

Dignificando taê* figuras qul
representam Índice*) do genlo 6t\
raça, o governo se eleva Ina»
mais no respeito dos leu» eon<
cidadãos.

RADIO PHILCO
m lnstromente Mosteal i

qualidade

ãònardà 6
Ba* gratuito ta __&_ _\

vigorando a mais completa cama-
radagem entre fiscaes • felran-
tes. Tudo se permlttel até mesmo
o insulto a quem reclama.

Seria por Isso mesmo muito ütll
a vlelta de uma autoridade supe-
rior a qualquer das feiras, nota-
damente as da zona sul, onde os
abusos no preco tocam as ralas do
tnveroslmll. Bananas a 1(400 • a
1$600 a duzla, laranjas a 8}, ovos
a 4t • verduras a preços estapa-
furdlos bí.0 factos multo naturaes
nesses mercados, creados para be-
neflclar o consumidor, mas que
em verdade, neste momento, bene-
ílclam muito mais os atravessa-
dores.

Não haverá quem se disponha
ao sacrifício dessa visita em bem
do consumidor carioca?
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NOTAS DIÁRIAS

A Caixa Econômica em 1938

SECCAS E IRRIGAÇÃO
pelo engenheiro Jonnnr Boachardet.

Solução «cientifica • radical do problema nordestino brasi-
leiro, geralmente Intitulado «O PROBLEMA DO .NORTE"

Contém um mappa da região aeeolada.
Volume de _00 pags., em qualquer livraria, a 6{000

_t isj;j

Em 31 de dezembro de 1938 a
Caixa Econômica tinha em depo-
sito, com Juros, 830.294:000$, sen-
do: depósitos communs, réis
648.926:471$; cheques,
159.880:192$; commerciaes, réis
9.292:482$; contratuaes, 519:035$;
especlaes, 11.648:978$; a prazo fi-
xo, 8.509:353$; judiciaes, réis
76.791:378$; caucionodos, réis
15.225:606$; desprezadas as fra-
cedes de mil réis.

Tinha ainda a.Caixa, Como de-
poslto sem juros, a importância
de 25.203:860$760.

As lnversdes desses depósitos
montavam na mesma data a réis
6?9.217:531$010, sendo: a longo
prazo 606.244:870$; a prazo mê-
dio, 83.409:689$; a prazo curto,
49.562:971$, desprezadas egual-
mente as fraccGes de mil réis.

As disponibilidades existentes
eram: em caixa, 10.731:267$850;
nos bapeos, 49.641:6425700 é no
Thesouro Nacional
113.560:663$300, ou sejam réis
173.933:673$360.

O numero de deposltantes dos
chamados depósitos populares era
de 552.657, o que dá o deposito
médio de 1:297$035 para cada um.

Dispunha a Caixa da matriz, de
duas flliaes, uma agencia de che-
quês, uma agencia de cambio, qua-
tro agencias de penhores e deze-
sela agencias de depósitos.

As felras-llvres

De lia multo as felras-llvres não
são visitadas por quem possa pro-
vldenclar sobre o abandono em
que se encontram. Existe uma ta-
bella de preços, que nunca é ob-
servada; existe tombem uma fis-
callzacão que parallelamente se
não realiza. O que ha 6 a mais
censurável liberdade de accão por
parte dos felrantes, que não res-
peitam a tabeliã, não observam os
pesos, e se desmandam na língua-
gem sempre qui» ouvem uma re-
clamacão.

Antigamente a fiscalização era
exercida com certo rigor e todas
as queixas devidamente apuradas.
Mas essa Bervlco desappareceu,

Cifras a propósito

De accordo com The Modem
Encyclopedy, edição americana de
1834, não foi o Brasll o paiz onde
se apurou maior cifra de analpha-
betlsmo. Abaixo delle, estranha-
mente apresentado com 80 %, o
que, sem duvida, quatro annos
apfis, não exprime bem a reallda-
dé, estão a China, com 92 %, e a
índia Ingleza, com 92,10 %,

O caudllhtsmo chinez não pare-
ce ter multo empenho em livrar a
grande Republica do mal da lgno-
rancla que ainda agora a faz de-
sesperar-se sob a invasão e oc-
cupacão militares de um povo po-
deroso, cuja percentagem de ille-
trados talvez'não chegue a 4 %,
Não parece, porque esse caudllhls-
mo se extinguida no dia em que
todo filho do ex-Celeste Império
soubesse ler e escrever, tendo uma
profissão garantida.

Quanto 6, índia, é claro que a
Inglaterra, que a domina, tambem
não mostra empenho decidido em
instruil-a. Os analphabetos na
Metrópole são raros. Cerca de
0,80 %. Se o mesmo reglmen fos-
se adoptado para os indianos, em
breve os Ghandls se teriam mui-
tlpllcado. Em vez de uma voz de
protesto, milhões de vozes ecoa-
riam.

Excepção, portanto, de uma na-
cão em risco de ser conquistada
a oouce d'armas e de um domi-
nlo mergulhado no fanatismo e
no mystlclsmo, o Brasil colloca-se
A frente dos analphabetlzados. A
Terra Nova, da qual sabemos aqui
vagas noticias através do seu ba-
calháo Importado, esta. com
22,70 %. A Bulgária, que multoa
suppOem mal salda da Edade Mê-
dia, está com 49 %.

Achamo-nos em vésperas de um
solenne Congresso Mundial de
Educação, annunclado para o Rio
de Janeiro. As cifras e os com-
mentarlos nõo hão de ser fora de
propósito.

* aua» a» .
Agradado pelo governo porfu-

guez o governador do
Congo Belga

Bruxellas, 8 (Havas) — O sr.
Antônio Seves, encarregado dos
negócios de Portugal entregou
hoje ao ministro das Colunlas as
Insígnias Ua Gran Cruz da Or-
dem de Christo com que o go-verno portuguez agraciou o sr.
Kyckmans, governador do Congo
Belga.

Georges «TAvenel •
Morreu hontem em Paris. ra*\

grande trabalhador intellectualf
um homem que consagrou mal»
de sessenta annos ao estudo d*
desenvolvimento histórico de seu
paiz, encarado principalmente aob
o ponto de vista econômico. O.
visconde Georges d'Avenel foi
mesmo o primeiro na Franca a
emprehender de maneira syste.
matlea a investigação de álgun»
aspectos, da vida social do passa*
do que antes delle n&o tlnhami
merecido a devida attencão. doi
historiadores. •-:... i

Georges d'Avenel adquiriu mui»
to cedo a convicção de qu» •
exame das oscillacCes do* preco»
ô de uma importância capital par»
ee comprehender aa modlficacfie*
occorrldas durante um determl-
nado periodo na estruetura e no
funecionamento da economia d»
uma região, de .um paiz, pu dq
mundo. A sua monumental His*
tolre des Pria, fruto de um esfor»
co verdadeiramente assombroso de
pesquisa e de analyse mostra a»
fluctuacSes e as tendências d*
marcha dos preços em Franca
desde o século XIII atê o XIX.

Em outras obra* consagradas
ao mesmo assumpto encontram*
se multas "revelaçües" lnteresá
santíssimas • susceptível* de esn
clarecer diversos pontos que paÁ
reciam obscuros aos historiado»
res. Pondo em evidencia o meca*
nlsmo das variações dos preco»
elle forneceu uma chave'.' exce!*
lente para a penetração no sen»
tido de acontecimentos histórico»
até então considerados obscuros.

Na colleccão Bibltothègue dê
Philosophie Bdentlflque, outrdrts
dirigida por Gustavo Le Bon, eso
tão incluídos tres livros de Geor»
ges d'Avenel. Um delles se oc*
cupa dos "enselgnementa d'htstol»
re soclale", outro se oecupa da'"êvolutlon des moyens de trans-
port" e o terceiro do "nivellemeht
des Joulssances".

Como certas coisa* da historiei
da Franga se tornam multo mais
comprehenslvels, por exemplo»,
quando se aprende que para lf
de Paris a Blois, a Orleans, oU
a Marsellle, gastavam-se tanto»
dias numa certa época e um nu»
mero bem differente, para mal»
ou para menos, em outra! Bem
significativo é egualmente o quese poderia chamar de crescente.
democratlxaçâo do que antiga»
mente constituía joulssances dg
puro sabor aHstocnielco.

A obra escripta por Georgef
d'Avenel sobre a vida norte-ame»
rlcana, comquanto antiga actual»
mente, ainda 6 de leitura multq'
utll. Ao lado das misinterpreío.
rions communs a quasi todos o»
livros de europeus sobre os Es«
tados Unidos, nella abundam
observações cheias de perspicaz
cia.

O presente não menos do ani
o passado attrala a curiosidade
Intellectual de Georges d'Avene!,
que dedicou vários annos á ana.
lyse do que elle próprio denoml*
nava o mecanismo da vida moder-
na. Quer se tratasse de coisas do
século XIV ou do XX a sua obj.-
ctlvldade era sempre Inalterável."Les Francals de mon tempsfl
i o titulo de um dos livros em
que melhor se evidenciou a flnu-
ra da intelllgencia de Georges
d'Avenel. O quo eram os france-
zes do avant-guçrre se acha ms-
glstralmente exposto nesso volu-
me da Collectíon Nelson.

Certamente, na obra de George»
(VAvenel, podem ser notados de-
feitos e lacunas, sendo innegavel
que alguns dos resultados a quechegou e por ello julgados defl-
nlüvos Já foram ou ainda serão
rectlficados. Os seus methodos de
investigação tambem não podemser considerados Isentos de lm-
perfeiçOes, o que, allâs, elle era
o primeiro a reconhecer, com o
seu espirito sclentifico.

Mas o que ninguém contestara
ê que, se elle não foi própria-mente um lniclador, cabe-lhe, to-
davia, o mérito de ter sido o pri-meiro explorador em larga esca-
la de um domínio precedentemen-
te apenas visitado por alguuí
historiadores e economistas. Em
matéria de hl6toria de preços, so-
bretudo, o seu nome permanece-rá como uma grande autoridade.

Georges d'Avenel era um pa-triota ardente, sempre preuecupa-do com o futuro de aua pátria.Essa longa vida que acaba de
se extinguir foi um exemplo
admirável de nobreza intellectu:ü
o cívica: do Georges d'Avenel se
poderia dizer, por conseguinte, quefoi uni bom francez.

Urbano C. Berquó
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A AVIAÇÃO MILITAR, COMMERCIAL
E CIVIL

INFORMAÇÕES DO PAIZ E DO ESTRANGEIRO
0 DIREITO NA AERO-

NÁUTICA

Hypothecn. do aeronaves

PAULO GÓES

A hypotheca está comprohcndl-
da ontre os direitos reacs (jura
ln ro nlleua) quo so podem constl-
tulf sobro immovols. Dcstlna-so
B gnnintlr obrigação do ordem
econômica. A lei quo n instituo
e regula 6 civil, por ser civil o
direito que repro ft organização da
proprledndo Immovcl. Civil, por-
tanto, 6 a nua Jurlsdlcção, mesmo
que a divida seja commercial e
commorclnntes o liypothccanto o
o iiypothecarlo.

O Instituto da hypotheca revés-
tc-se do Indiscutível Importância
e, de rígida estruetura, desempe-
nha, remarcada Influencia na vi-
da econômica da sociedade, n&o
obstanlo ser umn rotação accos-
toria nuo lova a presumir a exis-
tencia do uma obrigação.

No dizer do Lafayetto, "é o dl-
ielto real constituído om favor do
oredor sobro coisa immovcl do de-
vedor ou io terceiro, tendo por
fim sujeitiJ-n, exclusivamente, ao
pagamento da divida, som, toda-
via, tlral-a da posso do dono."

K" principio do nosso direito cl-
«11 que somente os immoveis alie-
navels podem ser objecto do hy-
potheca. No direito romano, po-
rém, não so dlstlngulft entro bens
moveis e immoveis para a constl-
tuição do hypotheca.

Os navios, entretanto, moveis
«or natureza, foram enumerados
pelo Código Civil entro os lmmo-
veis susceptíveis de serem hypo-
thecados, ainda meBmo os quo es-
tiverem em construcção (Código
Civil, arts. 810 e 825).

Registrado obrigatoriamente
ém certo porto, com discrimina-
cSo do nome, da nacionalidade, da
propriedade e das características
de construcqão, offerece o navio
todas as garantias necessárias â
execução da hypotheca.

Analoglcamente, podem as ae-
ronaves ser hypothecadas. Visa
» hypotheca aérea, A semelhança
da marítima, facilitar o credito,
necessário ás vezes ate para a
continuação da viagem.

Parece, entretanto, que esse
Instituto são alcançará, no direi-
to aéreo, apreciável desenvolvi-
menta. A aeronave está exposta
a constante risco e a rápida de-
preelação do seu material._ Ora,
tuna das causas de extlncção da
hypotheca é Justamente a des-
trulção da coisa, na hypotheca
aérea a "perda da aeronave".

Nos paizes que dispõem de ln-
tenso trafego aéreo, o seguro tem
adquirido grande extensão, como
modalidade de cobrir a responsa-
bllldade do transportador aéreo.
Em apoio da nossa asserção cita-
remos que ate hoje somente uma
aeronave foi hypothecada no Bra-
sil e assim mesmo para garantir
divida não contrahlda em bene-
ficlo da própria aeronave ou da
viagem que emprehendla, nâo
«bstante Já dlspormos de regular
jrafego aéreo.

No direito aéreo brasileiro a
hypotheca de aeronaves está con-
dlclonada â observância de for-
malldades especlaes prescriptas
no Código do Ar.

-Para o acto de constituição de
hypotheca de aeronaves exige-se
tambem escrlptura publica, na
qual, além dos • requisitos com-
muns, devem ser mencionados: a
importância da divida garantida
pela hypotheca ou a sua estima-
ção; os Juros estipulados; a época
eo logar do pagamento e as mar-
i;as da aeronave.

O traslado da escrlptura de hy-
potheca será lnsoripto no Regis-
tro Aeronáutico Brasileiro, que
esti a cargo do Departamento do
Aeronáutica Civil, do Ministério
da Viação e Obras Publicas, no
qual são registradas as aeronaves
civis. A constituição do ônus real
será tambem averbado no certlfl-
pado de matricula da aeronave.

O proprietário poderá constituir
ínals de uma hypotheca sobre a
mesma aeronave, obedecida a or-
(lem de inscripção.

Será necessário o consentlmen-
to expresso dos condomínios si a
aeronave a hypothecar pertencer
» mais de um proprietário.

Uma ves dada em hypotheca ft
aeronave cujo proprietário ainda
não a tenha resgatado efl poderá
a me.3ma sair do paiz com o as-
sentimento formal do oredor hy-
pothecario.

Em caso de pereclmento ou de
íesaproprlação da aeronave, exer-
cer-se-â a preferencia do oredor
hypothecario sobre a Indemniza-
ção paga pelo causador do damno
pelo segurador ou pelo erpro-
prlante. O credito hypothecario
áereo prefere a quaesquer outros,
excepção feita das despesas judl-
olarias ou das destinadas á con-
servtção da aeronave atê a venda
Judicial; das lndemnizações devi-
daa pela prestação de assistência
cu effectuação de salvamento;
das taxas pela utilização do aero-
porto ou de serviços accessorlos
ou complementares da navegação
aérea e finalmente dos gastos
procedidos pelo commandante, no
uso dos poderes que lhe eompe-
tem como responsável pela segu-
rança da aeronave e pela contl-
nuação da viagem.

O ant .'-projecto de lei de aero-
náutica civil da Republica Ar-
gentlna Incluiu tambem entre os
credites prèferenclaes a Impor-
tancia devida á tripulação pela
ultima viagem realizada (art. 26,
inciso 4o). Não nos parece, po-
rem, que esse principio mereça
encomios. As tripulações das aero-
naves, ao oontrarlo das dos na-
vios, são restrlctas e compostas,
excepção feita do aeromoço, de
peBsoal technlco que asslgna com
as empresas que exploram a aero-
navegação, contratos de locação
de serviços proflsslonaes que lhes
asseguram & percepção de venci-
rnentos em qualquer hypothese.

A hypotheca aérea, observados
es princípios do direito civil, ex-
tingue-se pela destruição da ae-
ronave, pela satisfação da obri-
gação principal, pela renuncia do
credor e pela arrematação ou
adjudicação. »

0 ministro da Marinha visl-
tou a Aviação Naval

Acompanhado do seu official
de gabinete capitão de corveta
Baptista Pereira, o ministro da
Marinha visitou, hontem, a Avia-
ção Naval e demais departamen-
tos da Aeronáutica situados no
Galeão.

Ao chegar á Ilha do Governa-
dor, o almirante Arlstldes _Gul-lhem foi recebido pelo capitão de
mar o guerra Armando Trom-
powsky director da Aeronáutica
capitães de fragata Fernando Sa-
vaget e Heitor Varady, respectl-
vãmente, vice-dlrector da Aero-
náutica e director da Escola de
Aviação Naval; commandantes
Ismar Brasil e demais officiaes
aviadores navaes.

O ministro percorreu todas as
dependências da base fia Aviação
Naval, escola, deposito e officl-
nas, demorando-se nesta ultima
dependência e intelrando-se da
marcha dos serviços que ali se
fazem.

-\o retirar-se, o ministro exter-
bou ao commandante Trompows-
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DESCOBERTA A "REFRI-

GERAÇÃO" INTERNA ?
Faça um pouco da sport, depois

tome um bom banho o nas prln-
clpaes refeições um copo dágua"urodonn.llsadu,", Isto t, um copo
dnsiia guiada ou nlu», com uma
colhorlnlia de Urodonul.

Taes nfio as virtudes do U.o-
donnl que, apsnus algumas doses
nvltam os H.ioros oxceuslvon, co»
celrns s ns mnnlfestnçSos do nel-
do urico, no verílo, refrescando o
organismo.

Conclusão: "Clima quente,.,
rim doente"; tome Urodonal o
viva contonto I

(xxx)

Duas épocas que se encontram nos sertões de Matto Grosso: o passado, representado por
um Índio Bororó e o futuro, por um avião do O. A. M. (Fhotographia feita no campo de

Rondonopoils)

ky a sua boa Impressão do que
lhe foi dado ver.

Recordando Fonck, o "az" dos
"azes" da Grande Guerra
Uma rápida nota, em' tres 11-

nhas, do Jornal francez "Les Al-
les" de 26 de Janeiro deste anno,
registre, que Rene Fonck" foi vi-
ctlma, nos arredores de Nancy,
dum accidente de automóvel. Elle
não teve, felizmente, senão dam-
nos materlaes."

Esse simples registro, pela uni-
ca circumstancla do nome, nos
faz recordar uma das épocas mais
gloriosas da aviação, pela sua es-
plritualldade, ainda no dealbar da
sua phase actual.

E' a lembrança do maior "az"
francez, talvez do mundo, na
"grande guerra , o espantalho
dos chefes de esquadrilhas adver-
sarlas, o derrubador implacável de
mais de uma centena de inimigos.

E' a evocação do tempo em que
a aviação era, por excellencia a
arma do cavalheirismo, alguma
coisa da edade media, nos tem-
pos actuaes, quando o grande
Fonck, apfis abater o chefe Inl-
migo, Ia, no momento do enter-
ro, prestar sua homenagem ao
adversário venoldo, lançando dos
ares, a corda de flores!

E' a recordação da linda e no-
bre lenda que corre em torno da
morte do valoroso Guyemer, o
atê então "az" dos "azes" da
aviação franceza, abatido, segun-
do ella, pelo grande Kellermann,
que, dahl em deante, foi procura-
do sem esmoreclmentos por Fonck
que, afinal, conseguiu derrubar
vingando assim o companheiro.
Toda essa historia não se positl-
vou offlcialmente, e se procurou,
atê desmentll-a, dizendo-se que
Kellermann ffira vlctima de um
accidente, mas, Fonck não deixou
de enviar-lhe uma coroa de Ho-
res!

Rene Fonck ainda nos trás &
memória, as tardes de Intensa vi-
bração que produziu, no Rio, nos
terrenos do antigo Jockey Club,
quando com Fronval, empolgou a
população carioca nas suas gy-
mnastlcas aéreas, nas suas acro-
bacias vibrantes, como o "para-
fuso", em que sfi saiu a cerca de
40 metros do solo, quando todos
esperavam um desfecho trágico.

E toda essa rememoração á
aviação do passado nfis vem á
lembrança com as tres linhas do
Jornal francez, contando que o
grande "az" escapou de morrer,
prosaicamente, como qualquer
burguez, mas, de cujo accidente sfi
teve avarias no seu carro!

Resolvida a questão de terras
do aeroporto de Porto Alegre

No dia 30 de janeiro deste anno
em Porto Alegre, decldlu-se, por
arbitragem, importante questão
que diz respeito direetamente &
aviação civil brasileira, pois se
trata das terras em que eBtá sen-
do construído o aeroporto local,
na Várzea de Gravatahy.

Em 1930, o governo do Rio
Grande do Sul cedeu A Varlg ter-
renos naquelle local, para que
essa empresa se utilizasse delles,
no seu trafego. Cinco annos de-
pois, o Departamento de Aeronau-
tica Civil empregou Importantes
quantias para melhoramentos do
campo de pouso. Já no anno pas-
sado, dada a Intensidade do tra-
fego aéreo na cidade de Forto
Alegre, foi resolvida a ampliação
dos terrenos utilizados para a
construcção d» um aeroporto es-
peclal, em condlçBes de satisfa-
zer ás necessidades actuaes do mo-
vlmento aéreo, que, ainda, tende
a se desenvolver mais. Por Isso,
foram desapropriados vários ter-
renos vizinhos, alguns de proprle-
dade particular, e arbitradas as
quantias de Indemnização.

Quando Jâ o D. A. C. tinha rea-
llzado obras de vulto no campo de
Gravatahy, como estação, diques
de protecção contra as inunda-
çfies, etc, os herdeiros do dr. Ro-
berto Landell de Moura fizeram
valer seus direitos, anteriormente ^
Jâ reconhecidos pelo Estado_sobre I
os terrenos. Procurou, então, a
União um accordo amigável, que
nâo foi possível pela disparidade
dos preços pedidos pelos herdeiros.

Por Isso, em princípios de Ja-
nelro, perante o juiz de direito da
3* vara daquella comarca, foram
escolhidos os árbitros, sendo que
o dr. Alceu Barbedo, procurador
da Republica no Rio Grande do
Sul designou o capitão do Exer-
cito Miguel Lampert, suh-com-
mandante do 8» R. Av.; os her-
deiros nomearam o engenheiro cl-
vil Dlego Blanco, e o engenheiro
Francisco Moreira Pereira, chefe
da secção de desapropriações da
Viação Férrea Estadual foi no-
meado desempatador.

O capitão Lampert avaliou os
terrenos em 1:0001000 o hectare,
mas, baseado no decreto n. 4.956,
deu para valor dos mesmos, réis
1:500$000 por hectare. O dr.
Blanco fixou os preços desde réis
6:500$O00 por hectare, e Julgando
o valor total em 721:927$097. Fl-
nalmente, ante a divergência de
valores, o engenheiro Francisco
Pereira apresentou fundamentado
e extenso laudo, analysando am-
piamente a questão e concluindo
por concordar com o valor fixado
pelo arbitro da União, Isto ê, a
razão de 1:600$000 por hectare, ou
133:828$825 para. os terrenos per-
tencentes aos herdeiros de Rober-
to Landell de Moura.

Desse modo, se resolveu favo-
ravelmente â União essa questão
de desapropriação e, de agora em
deante, o aeroporto do Gravatahy,
pode ser concluído pelo D. A.

C, satisfazendo, dessa forma, a'
uma grande necessidade para o'
trafego aéreo de Porto Alegre.

Campos de pouso do Brasil
Proseguimos a publicação da

relação dos campos de pouso do
Estado de Goyaz, segundo os da-
dos fornecidos pelo D. A. C.

Palmeiras — Localidade antes
denominada "Allemão", na bacia
do rio dos Bois, af fluente do Pa-
ranahyba.

Lati: 16* 48' S.
Long.: 49» 53" W.
Alt.: — 533 metros.
Campo de emergência do C. A.

M. possue uma pista de 600 x 100
metros.

Pedro Affonso — A' margem do
rio Tocantins, na confluência do
rio das Balsas. Localidade de
poucos recursos.

Lat.: 8» 69' S.
Lcutg.: 48» 10* W.
Alt.: — 165 metro».
Dimensões — Irregular 550 x

280 approxlmadamente. Está sen-
do melhorado.

InstallaçSea: casa da guarda-
campo, deposito de combustível.
Situação: dista 600 metros da cl-
dade.

Rota do Tocantins, do C. A. M.
Porto Nacional — A' margem

do rio Tocantins. Cidade de pou-
cos recursos.

Lat: 10» 49' S.
Long.: 48» 24" VT.
Alt.: — 237 metros.
DimensBes: 720 x 550 metros.
InstallaçSes: deposito de com-

bustlvel.
Situação: a SOO metros' ao fun-

do da cidade.
Bão João âa AUtanga — Entre

Formosa e Cavalcanti, ao pê da
serra, a oeste do rio Paraná, en-
tre dois morros voltados para o
norte.

Lat: 14" 55' B.
Long.: 47* 30" W.
Alt: — 1.150 metros.
Possue uma pista de 600 x 100

metros. Rota do Tocantins do
C. A. M.

(Continua).

O Egypto cuida de sua aviação
militar

O governo egypclo, preoecupa-
do com a greve situação interna-
clonal e comprehendendo sua st
tuação perigosa, no caso de um
confllcto entre potências, vem
tratando seriamente do seu rear-
mamento aéreo.

Assim, foi estabelecido um pro
gramma do qual constava a cons
trucção de 1.000 aviSes de guerra.
Dadas, porém, as dlfflculdades
econômicas que o paiz atravessa,
esse numero foi reduzido a 500
apparelhos, para oa quaes foi pre-
vista uma despesa de seis mllhSes
de esterlinos.

Tambem foi prevista a monta-
gem de uma fabrica de aviSes,
que, não sfi permlttirá a expansão
da aviação egypcia oomo coope'

io rearmamento. aéreo da Grã-
Bretanha.

Curso de aperfeiçoamento da
Escola de Aeronáutica

Foi assim fixado, o numero de
matrículas, no corrente anno, no
Curso de Aperfeiçoamento da
Escola de Aeronáutica Militar:
capitães 8 e primeiros tenentes
sote.

Curiosos refúgios contra bom-
bardeio aéreo

A municipalidade de Paris está.
estudando planos para a cons-
trucção de altas torres conicas,
sem janellas, em diversos pontos
da cidade. A Allemanha, onde
essa Idéa teve origem, jâ dispõe
de algumas dessas torres, poden-
do cada uma dar alojamento a
400 pessoas nos seus nove anda-
res, e propBe-se ao qüe parece
construir uma para cada 400 tra-
balhadores nos grandes centros
Industriaes, assim como para a
generalidade dos habitantes das
cidades populosas,

Essas torres assemelham-se
curiosamente âs que, em tempos
Idos, serviam de refugio aos lrlan-
dezes contra as incursões dos pi-
ratas escandinavos, com a dlffe-
rença que as modernas são de
grosso betão, com cuspidos de aço.
Seria quasl Impossível aos avia-
dores alvejal-as com os seus lan-
ça-bombas, e afflrma-se que além
de poderem resistir aos explosivos
caldos & sua volta, seriam capa-
zes de repeUlr os projectis que
direetamente as attlngissem.

Outro typo de refugio que pa-
rece offerecer segurança são os
tubos de betão que, já feitos, se
lntroduzem â maneira de tunnels
nas colinas, tendo por objecto es-
peclal a protecção dos operários
das grandes fabricas situadas ffi-
ra das povoaçSes. Na Inglaterra
existe um desses tubos com 2,28
metros de diâmetro, onde podem
refugiar-se commodamente 60
pessoas de cada vez.

Finalmente, outro typo de re-
fugio destinado aos trabalhado-
res Industriaes, consiste num edi-
floio em parte subterrâneo, â pro-
va de bombas, e que em tempo
de paz pode servir de armazém.

Força aérea auxiliar defensiva
da Grã Bretanha

Em recente discurso, o ministro
do Ar britannico, o sr. Kingsley
Wood declarou que a Inglaterra
precisava Inicialmente de uma
poderosa força aérea defensiva,
antes que offenslva.

A primeira demonstração desse
propósito se pode observar nas
forças aéreas auxlllares, que, an-
tes, organizadas em 20 esquadrí-
lhas, 11 eram de bombardeio e
seis de caça, tiveram, ha pouco
a seguinte organização: quatro

NOTICIAS DE PORTUGAL
Levanta-se na Assemblêa Nacional uma voz

contra a organização corporativa
Lisboa, 8 (U. P.) —• Na As- zenda Publica. A partida será no

rara com a industria ingleza para esquadrilhas de bombairdelo, 11
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de caça e tres de cooperação com
o exercito.

As esquadrilhas do caça estão
localizados nos condados de Glou-
cester, Kottingham, Londres,
Edlmburgh, Mlddlesex, Durban,
Surrcy e Yorkshlre do Sul.

Os "Juniors" da Associação
Christã de Moços visitam o
Aeroporto Santos Dumont
Sob a dlrecção do professor Si-

ias Raeder, uma turma de "Ju-
niors", da Associação Chrlstã de
Moços, composta do mais de 30
rapazes, visitou hontom as Instai-
laçSes do Aeroporto Santos Du-
mont, assistindo â chegada o par-
tida de diversos aviões e tomando
um contacto directo com a parte
technlca da aviação commercial.

Depois de percorrer, as installa-
çBes da Estação de Hydros do De-
partamento de Aeronáutica Civil,
sob a dlrecção de um funcleona-
rio dessa repartição, os Jovens da
A. C. M. visitaram o hangar e
as.offieinas da Panair do Brasil
o da Pan American Airways, ins-
pecolonando por ffira e por dentro
diversos aviões "Electra", "Dou-
glas", etc o recebendo explicações
technicas sobre os trabalhos de
revisão e inspecção dos appare-
lhos.

Vôo do Grag-Zeppelin
No dia 14 de Janeiro proximo

passado o nosso velho conhecido
"Graf Zeppelin" fez um vOo de
experiência que durou 10 horas.
Tendo deixado sua base em Fran-
cfort sur-le-Mein, o dtrlglvel rea-
llzou um largo cruzeiro pelo sul
da Allemanha.

Alimentando a guerra aérea
A companhia Bellamca está

construindo, em Newrastte, no
Delaware, duzentos aviões de
bombardeio rápidos, armados de
cinco metralhadoras, cada um, e
que fazem parte da encommenda
de aviSes feita, nos Estados Uni-
dos pela China.

Directoria de Aeronáutica do
Exercito

APRESENTAÇÃO DB OFFI-
CIAES

Apresentaram-se hontem os se-
guintes officiaes:

Ten. coronel Lylslaa Augusto
Rodrigues, por terminação de fé-
rias;

Major José Sampaio de Mace-
do, por ter de seguir para Forta-
leza, Estado do Ceará, a serviço
do C. A. M»;

Cap. Adamastor Beltrão Can-
talice, do 8* R. Av„ por ter sido
classificado n< 1" R. Av.;

Cap. Henrique de Castro Ne-
ves, do 5o R. Av., por ter sido des-
ligado do 1* R. Av. em virtude
de transferencia;

Cap. Abda Araguarlno dos Reis,
da E. Ae. M., por ter entrado em
ferias relativas ao período de
1937;

Io ten. Roberto Julião Cavalcan-
te de Lemos, do 2* R. Av., por
ter entrado em goso das ferias re-
gulamentares vindo gozal-as nes-
ta capital;

Primeiro tenente Doorgal Bor-
ges, do n. 4o R. Av., por ter de
seguir para sua unidade, para
onde ffira transferido;

2° ten. Annlbal Amazonas Re-
bello, do V R. Av., por ter de re-
unir-se a sua unidade.

COMMANDO DO 8» REGIMEN-
TO DB AVIAÇÃO

O tenente coronel Ivo Borges,
em radio n. 66 de 6-II-939, com-
munlcou que assumiu naquella
data o commando do 3" R. Ar.

Movimento aéreo
AVIÕES K PARTIR HOJE

Correio Aéreo Militar — Para
B. Santo e Caravellas (dlarlo),
ãs 6 horas da manhã,

Para Curityba e Porto Alegre,
âs 8 horas da manhã.

Lufthansa « Para Natal e
Europa-

Panair — Para Bello Horizonte,
âs 9 horas da manhã.

Para Belém e Manáos, ãs ( ho-
ras da manhã.

Vasp — Para S. Paulo (duas
viagens diárias) ás 9,30 da ma-
nhã e 3,30 da tarde.

AVIÕES A CHEGAR HOJE

Correio Aéreo Militar — De Ca-
ravellas e B. Santo (dlarlo).

Condor — De Matto Grosso e
Peru e de Rio Branco (Acre).

Lufthansa — Do Rio da Prata
e Chile.

Panair —• De Bello Horizonte,
âs 12,25 horas.'

Pan American — De Belém,
Manáos e Estados Unidos, âs 3,30
da tarde.

Vasp — De São Paulo (duas
viagens diárias) ás 9 horas da
manhã e 3 horas da tarde.

Informações telegraphicas

sembléa Nacional, durante a ses
são realizada hoje, o doputado Dl
nlz da Fonseca entrou no debato
acerca do funecionamento da Or-
ganização Corporativa, afflrman-
do não poder afastar-se, como
deputado, da onda da lmpopula-
rldado e do antmadvorsão no paiz,
contra o systema fundamental «
orgânico da noção, tal como é a
organização cm apreço, dovendo-
se attribuir esto facto a expansão
exagorada dos organismos de coor-
denação.

O doputado Dinlz extranhou o
facto de so importar o bacalhau
simultaneamente com a dos con-
sorvas o pescado quando a popu-
loção podia evitar a primeira, co-
mendo pescado fresco, como se
pratica em Noruega.

Finalmente, o orador propoz a
reforma dos methodos ora vlgen-
tes, afim de quo a população re-
crba os delegados do governo ou
fiscaes, como amigos e não como
Inimigos exigentes.

Froseguindo o debate o depu-
tado Sebastião Ramlres, tomou a
palavra defendendo as vantagens
e os benefícios obtidos com a or-
ganização corporativa em vários
ramos econômicos, historiando,
particularmente, o caso relativo
ás industrias, a pesca e ãs conser-
vas, affirmando que em virtude da
Intervenção do Estado, a economia
do paiz foi beneficiada annual-
mente com trinta e quatro mil
contos, pela industria de conser-
vas e com doze mil contos, pela
pesca, havendo tambem vários
contratos de trabalho, além de
uma assistência aos trabalhadores
na importância de quatro mil con-
tos de réis annualmente e, final-
mente, a concessão de créditos
que attlngem a cento e quarenta
e cinco mil contos e a diminuição
da importação annual do arroz, no
valor de trinta mil contos.

Terminando, o lllustre parla-
mentar afflrmou serem incon-
tavols as numerosas vantagens
que traz para o paiz a Organiza-
ção Corporativa, cujo esforço, até
agora, tem sido notável.

VINTE ESTUDANTES DE
COIMBRA EM EXCURSÃO A

MARROCOS
Lisboa, 8 (U. P.) — A canho-

nelra "Mandovl" foi autorizada a
conduzir vinte alumnos qulntan-
nlstas da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra, que se-
guem em excursão a Marrocos,
sem qualquer encargo para a Fa-

UM CARRO
QUE REPRESENTAMOS

COM ORGULHO

nFMFsi^v--.Rfcd l

Não se constranja,
Minha senhora t

— NA —

Drogaria V. Silva
será attendlda por senhoras,
na, secção especial para este
fim.

ASSEMBLÊA, 64 — 66

A 93 passos da Avenida
(19376)

Portador das creden-
ciaes que tornaram fa-
mosos o tradicional
Ford V-8 e o aristocra-
tico Lincoln-Zephyr, o

novo MERCURY 8 è,

por isso mesmo, mo-
tivo dc justo orgulho

para nossa agencia,
Com prazer e júbilo,
o apresentamos ao pu-
blico carioca.

CARACTERÍSTICOS do
MERCURY I

Carreiierlo Inteiriço dl oçe
--4 modelei diffsrtntei —

Ellmlnaçüo identifico dei

ruído. — Freio» hydr aullcoi
— Freio de mio, com ocluo»

(Bo mtchanlca nai rodai

transirei — Almofadai doi

anentoi, com mola» «m

novo typo — Ventilação
typo "vUao-lIvrs".

Agencia de Representações

Amendoeira S.A.
Av. Ruy Barbosa, 8 — Curva da Amondoeira

Um "pique" a 1078 kilometros
a hora!.

Paris, 8 (Havas) — Um com-
munlcado da Lulsiania para o
"Matln" annuncla que o tenente
Troy Keith, do exercito do Ar dos
Estados Unidos attingiu em voo
"pique" a velocidade de 1.078 ki-
lometros A hora. .

O tenente Keith, que pilotava
um apparelho Curtiss Wright de
caga ficou desacordado A altura
de 9.300 metros, acima do lago
Caddo, quando o avião soffreu um
desarranjo. Ao chegar A altura
de 300 metros, o aviador voltou a
si e logrou controlar o apparelho
e pousar sem difficuldade.

A asa do apparelho ficou, com-
tudo, um pouco damnlficada.

Segundo as informaçSes offl-
ciaes, o tenente Kith attingiu na
queda vertical a velocidade de
1.078 kllometros.

Estudos da aviação civil e
commercial allema

Lisboa, 8 (U. P.) — O capitão
portuguez Humberto Cruz que
actualmente freqüenta, na Alie-
manha, um curso de especializa-
Cão em vôo sem visibilidade, re-
cebeu instrucg&es do seu paiz, no
sentido de estudar a organização
da aviagão civil allema, princi-
palmente a da aviação commer-
ciai.

Choque entre dois aviões e
morte de um dos pilotos

Lisboa, 8 (U. P.) — Durante
os exercidos que faziam, nas pro-
xlmldades da Chamusca, encon-
traram-se dois aviões do exercito
portuguez, em pleno ar, resultan-
do na morto do piloto Barão da

(15512) 
' Cunha, çuio apparelho. ílcou com

pletamente destroçado. O outro
aterrou com grandes difficulda-
des, de vez que soffreu considerar
veis avarias.

Experiências para a travessia
commercial do Atlântico Sul
Berlim, 8 (Havas) •— O hyd.ro-

avião quadri-motor "DO-26" fa-
rá brevemente o primeiro vio de
experiência na direcção de Natal,
Brasil.

O apparelho em questão será em
seguida posto em serviço pela
Lufthansa na linha do Atlântico
Sul.

A velocidade do novo avião é
de 325 kllometros por hora. Está
previsto que durante a estação
calmosa o apparelho poderá trans-
portar além do correio dois pas-
sageiros.

A Lufthansa Julga que o novo
apparelho lhe permlttirá reduzir
sensivelmente o tempo da tra-
vessia.

Experiências para estabeleci-
mento de uma linha aérea

ingleza sobre o Atlântico Sul
iondres, 8 (Havas) — O sub-

secretario de Estado do Ar annun-
ciou hoje na Câmara dos Com-
muns que o governo conta inau-
gurar ainda antes do fim do anno
uma serie de vOos de experiência
para o estabelecimento da rede
aérea britannica sobre o Atlanti-
co Sul.

"O secretario da aeronáutica,
acerescentou — jâ entrou em en-
tendlmentos com a Imperial Air-
ways e a Brltlsh Airways no sen-
tido de assegurar ao emprehendi-
mento as facilidades necessárias
na África Occidental e na Costa
Oriental da America do Sul."

Desastre na aviação militar
pòrtugueza

Lisboa, 8 (Havas) — Um avião
pertencente á base aérea de Al-
versa caiu ao solo perto de Cha-
musca. O piloto, tenente Belrão
Cunha morreu Instantaneamente.

Os aviões chocaram-se em
pleno võo

Lisboa, 8 (U. P.) — Um accl-
dente de aviação, de que foi vlcti-
ma o alferes Barão Cunha, oceor-
reu nas proximidades de Chamus-
ca quando tres apparelhos do ae-
rodromo do Alverca realizavam
vOos de treino. A manhã, clara,
offerecia magníficas condições â
navegação aérea e os apparelhos
pilotados pelo commandante 011-
veira Veigas, tenente Cunha Al-
melda e alferes Barão Cunha effe-
otuavam evoluções Bobre Santa-
rím e Chamusco.

Por motivos ainda Ignorados, os
aviões dirigidos pelo tenente
Cunha de Almeida e pelo alferes
Barão Cunha chocaram-se, rom-
psndo-se uma das asas do ultimo
que se precipitou sobre o solo,
emquanto o outro conseguia pou-
sar um kilometro mais além. Ob
populares que presenciaram o de-
sastre deram lmmedlatamente o
alarma, partindo em Boccorro do
aeroplano sinistrado em compa-
nhla do coronel Pinheiro Correia,
commandante d abase, e de.outros
officiaes. O alferes Barão Cunha
foi encontrado morto entro os des-
troços do avião, tendo o seu corço
sido removido para Lisboa por
uma ambulância.

Junto ao apparelho caldo, par-
clalmente enterrado no lodaçal da
margem do Tejo, permaneceu uma
patrulha da 'Guarda Republicana.
Barão Cunha era director da Re-
vista Aérea e grando amigo dos
jornalistas. Ainda hontem, du-
rante uma recepção offerecida A
officlalidade britannica pelo addl-
do naval inglez, Owen, trocou im-
pressões com os representantes da
imprensa sobre o papel que esta
poderá desempenhar no progresso
da aviação pòrtugueza, civil e ml-
Utari

dia 13 de fovorolro, rogrossnndo
dn Tnngor no dia 20, rumo a Vllla
Kcal de Santo Antonio o Faro,

INSTALLAÇÃO DB POSTOS DH
SANEAMENTO VEGETAL

J_l«6oa, 8 (U. P.) — A dlreo-
ção geral dos Serviços Agrícolas,
decidiu lnstallar vários pontos do
saneamento vogotal em dlvorsas
comarcas portuguezas para a de-
fesa da fruticultura nacional.

O AVISO ''GONOALO VELHO"
DB REGRESSO A' PÁTRIA

Lisboa, 8 (U. P.) — O aviso de
guorra "Gonçalo Velho" partiu de
Porto Sald com destino a Lisboa.

INAUGURADO O SERVIÇO
BADIOTELEGRAPHICO DB

CONSULTAS MÉDICAS
ENTRE NAVIOS

Lisboa, 8 (U. P.) — Foi inau-
gurado offlclalmente o serviço ra-
dlotelegraphlco de consultas medi-
cas entre vapores em viagem, que
não têm assistência medica a bor-
do, co mas estações costeiras de ra
dlo de Lisboa, Lelxões, S. Mlguol e
Madeira, podendo os telegrammas
ser redigidos om portuguez, fran-
cez, e inglez, indicando clara-
mente os symptomas e outros de-
talhes da enfermidade.

A resposta das autoridades me-
dicas será transmlttlda aos vapo-
res por um radiotelegramma. A
Dlrecção Geral da Saúde ordenou
que as autoridades sanitárias ma-
ritlmas forneçam gratuitamente
qualquer das consultas que forem
feitas.

A UNIÃO INTERNACIONAL
CONTRA A TUBERCULOSE

Lisboa, 8 (Havas) — Os jor-
naes noticiam que o professor da
Faculdade de Medicina de Lis-
boa, dr. Lopo de Carvalho, presl-
dirá em Paris, na qualidade de
delegado dó governo portuguez,
as reuniões do Comitê Executl-
vo da União Internacional con-
tra a Tuberculose.

FESTEJOS EM HONRA A' MA-
RINHA BRITANNICA

Lisboa, 8 (Havas) — Contl-
nuam com a mesma animação e
o mesmo brilhantismo dos prl-
meiros dias, as festas em honra
da Marinha Ingleza

O addldo militar da França em
Lisboa e a sra. de Colbert ie-
ram uma recepção em honra dos
officiaes inglezes. Entre os pre-
sentes notavam-se os represen-
tantes dos ministros da Guerra
e da Marinha, o general Monteiro
de Barros, governador militar da
capital, numerosos officiaes por-
tuguezes e inglezes, a maior par-
te dos membros do corpo diplo-
matlco e consular e altos func-
clonarios portuguezes.

CONTRATO COLLECTIVO EN-
TRE PATRÕES B OPERÁRIOS

EM ÉVORA

Lisboa, 8 (Havas) — Foi assl-
gnado em Frelxa, na província
de Évora um contrato collectivo
sob novas modalidades, entre pa-
trõos e operários. Esse contrato
supprlme o desemprego periodl-
co, porque estabelece que nas
épocas de crise, os operários se-
rão distribuídos entre todas as
propriedades, cabendo assim pe-
queno numero a cada emprega-
dor. Os proprietários que não
mantiverem o numero de opera-
rios previsto no contrato deverão
pagar uma contribuição corres-
jpondente aos salários respectl-
vos para que seja equitativamen-
te repartida entre os desempre-
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mais do quarenta annos e é enthu-
slasta dos sports. Depois do visl-
tar Liaboa o os arredores, pro-
tendo conhecer Coimbra o o Bus-
soco, regressando a Casablanca
por via aérea a 10 do fevereiro.
O SR. JÚLIO DANTAS CONTI-
NUARA' NA COMMISSÃO DAS

COMMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO

Lisboa, 8 (U. P.) — O sr. Ju-
Ho Dantas desistiu do sua demls-
são da presidência da commissão
executiva dus commemorações do
duplo centenário de Portugal, con-
tlnuando a prestar a sua collabo-
ração para a realização do pro-
gramma das festas.

FALLECIMENTOS
Lisboa, 8 (U. P.) — Falleceu,

no Porto, o capitalista Antonio
Silva Ouveses.

Lisboa, 8 (U. P.) — Falleceu,
em Horta do Falai, o pharmaceu-
tico Pedro Lecow.

Lisboa, 8 (U. P.) — Em Cas-
tello Branco morreu de um desas-
tre de camlonotte o guarda-livros
Joaquim Mendes Cruz.

UMA MENSAGEM DOS ANTI-
GOS E ACTUAES ALUMNOS DO

COLLEGIO MILITAR AO
SR. SALAZAR

Lisboa, 8 (U.P.) — O "Dlarlo
da Manhã" publica em sua edi-
ção de hoje a seguinte mensa-
gem que os antigos e actuaes alu-
mnos do Colleglo Militar entro-
garão ao primeiro ministro, sr.
Oliveira Salazar, no dia 3 de mar-
co vindouro:

"Cento e trinta e sete annos
são decorridos desde a fundação
do Colleglo Militar. A sua exis.
tencia nem sempre foi Isenta de
provações, de vez que fundamen-
tou-se em leis variadas, regula-
da ainda por múltiplas reformas
o tambem coordenada através de
numerosos systemas de educação.
Todavia, o espirito quo presidiu
a sua fundação manteve-se lnta-
cto através dos tempos elmani-
festou-se em cada geração, trans-
mlttindo-se ãs seguintes pela
concepção unitária de communi-
dade, a qual não vem . precisa-
mente de noções de disciplina

e muito menos de práticas aea-
demicas e que é como o corpo da
doutrina de. tradições familiares.
Todo aeto publico .ou privado
com que se faca augmentar o
prestigio do Colleglo Militar, re-
flecte-se tambem no prestigio de
cada um dos seus componentes e
no de todos quanto contribuam
para Insuflar a vida nova em seu
organismo secular e, reflecte-se
ainda na própria vida de cada um
dos seus elementos.

Todos os estadistas durante os
séculos dezenove e vinte dirigi-
ram a sua attenção sobre este
exemplar instituto de educação
civlca e ninguém como v. ex.
contribuiu tanto com suas acer-
tadas providencias afim de que
essa unidade mantenha o seu
prestigio e o seu engrandecimen-
to. V. ex. deve sentir segura-
mente o quanto é grande a gra-
tldão que consagramos a vossa
personalidade eminente.

Das tres figuras máximas da
revolução nacional, o glorioso ma-
rechal Gomes da Costa e o vene-
rando general Oscar Carmona fo-
ram alumnos do Colleglo Militar
e agora, Investidos das autorlda-
des que nos é conferida para re-
presentarmos vinte gerações de
portuguezes lllustres, em nomo da
communidade espiritual do Col-
leglo Militar e em nonie de século
e melo de virtudes marclaes, te-
mos a honra de conferir ã v. ex.
dr. Antonio de Oliveira Salazar,
por singular excepção, o titulo de
membro honorário, nunca em cen-
to e trinta e sete annos concedido
a um ex-alumno do Colleglo Mi-
lltar."

As asslgnaturas da referida
mensagem, única e exclusiva-
mente reservadas aquelles que
foram alumnos do Colleglo, são
feitas sobre folhas de pergami-
nho.

Atê o momento presente cerca
de mil ex-alumnos assignaram o
documento.

OS ADEANTAMENTOS,
FORAM FEITOS REGU<

LARMENTE

Em vista dos despachos
do presidente da

Republica
Relativamente a uma consulta

formulada pela Delegação do Tii-
bunal de Contas junto ao ].llni_te-
lio da Agricultura sobro compro*!
vações dos adeantamentos do
100:000$000, 600:0005000 
200:0005000, entregues, respecil-
vãmente, a Eduardo Ribeiro ilu
Queiroz a Luiz Gonzaga Gomes do
Freitas o Milton Barreira, íimc-
clonarios do alludldo Ministério, A
conta do credito especial do rt-l.i
;!.000:0001000, aberto pelo decre-
to-lei n. 291, de 23 de fevereiro
fio anno findo, o Tribunal resolveu»
quo tendo em vista os despaclm.i
do presidente da Republica, oa
adeantamentos foram feitos rc-
gularmente, devendo a Delegação
tomar conhecimento dos proces-
sos para Julgar da bõa e lesai ap-
pllcação dos mesmos adeanta»»
mentos. »

t <i> >
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BANQUETE MENSAL DO CEN-
TRO DB IMPRENSA ES-

TRANGEIRA

Lisboa, 8 (U.P.) -- Foi reall-
zado hontem o banquete mensal
do Centro da Imprensa Estran-
gelra, sob a presidência do em-
balxador da Hespanha, sr. Nico-
Ias Franco, o qual foi saudado
pelo sr. Mareei Reny. O sr.
Franco, agradecendo, declarou-se
satisfeito por encontrar-se entre
os representantes da Imprensa
estrangeira. Historiou phases da
guerra civil hespanhola afflrman-
do estar certo da próxima vlcto-
ria dos nacionalistas, graças es-
peclalmente aos factores forneci-
dos pelos próprios adversários.
Finalmente os jornalistas brinda-
ram o generalissimo Franco.

O GRUPO FOLKLORICO DE
MONSANTO AGRADECIDO

A LISBOA

Lisboa, 8 (U.P.) — O grupo
folklorico de Monsanto regressou
aquella localidade, enviando um
telegramma ao secretario de Pro-
paganda Nacional agradecem1., as
gentilezas que recebeu em Lis-
boa, em que diz: "A Liaboa e
sua imprensa que tanto cumu-
laram de gentilezas os monsanti-
nos, envia o seu reconhecimento
de gratidão. Ao sr. Salazar, ;que
permittiu esta manifestação de
espirito, deseja, segundo as pa-
lavras tão usadas em sua aldeia
natal "Tanta saúde até se can-
çar delia".

O SR. COELHO LISBOA PAR-
TIU PARA BUENOS AIRES

Lisboa, 8 (U.P.) — O diplo-
mata brasileiro, sr. Coelho Lia-
boa, acompanhado da filha, se-
guiu pelo "Andalucla Star" pa-
ra Buenos Aires, passando pelo
Rio de Janeiro, para assumir o
cargo de secretario da embaixada
do Brasil em Buenos Aires. Ao
seu embarque compareceram o
embaixador Araújo Jorge, o pes-
soai superior da embaixada e do
consulado do Brasil ,o represen-
tante da United Press e nume-
rosos amigos que lhe prestaram
calorosa manifestação de apreço
pela sua proveitosa actuação em
Portugal a favor da amizade lu-
so. brasileira.

EM VISITA A PORTUGAL A
PRINCEZA MARGARIDA DE

BOURBON PARMA

Lisboa, 8 (U. P.) — A bordo
do um avião da Companhia Aero
Pòrtugueza, chegou a Cintra, pro-
cedente de Casablanca, a princeza
Margarida de Bourbon-Parma que
em 1021, desposou o príncipe Re-
nê de Bourbon-Parma. A Infanta
pòrtugueza ê neta do rei. D. Mi-
guel I.

A princeza tinha acompanhado
atê o Marrocos o seu cunhado
príncipe Luiz de Bourbon-Parma
e a princeza Maria de Sabola, fl-
lha dos Boberanos italianos, que
realizam a sua viagem de nupclas
na África. A princeza Margarida,
desejando conhecer a terra do Eeu
esposo que é Irmão da ex-impe-
ratrlz Zita e prima de D. Duarte
Nuno, dirigiu-se a Portugal acom-
panhada de uma senhora norte-
americana e de duas damas de
companhia. A Infanta, que é tia [ território brasileiro, durante o
do rei da, Dinamarca, conta pouco anno. de 13.30..

FAÇA SEUS PERFUMES
faln VnwA com as essências ãe

confiança GÀLLWDOR — DBOGA-
BIA MELUCCI — 7 Setembro, 10.
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Para a ponte internacio-
nal sobre o Rio Uruguay

O Tribunal de Contas resolveu
ordenar o registro de despesa de
234:4$0|00, como adeantamento ao
general Volmer Augusto da Sil-
veira, chefe da Commissão Brasi-
leira da Construcção da Ponte
Internacional sobre o Rio Uru-
guay, para attender despesas com
os trabalhos preliminares da cons-
trucção da referida ponte, duran-
te o exercício de 1930.

t si» «
Subvenções a diversas

instituições no Rio
Grande

O Tribunal de Contas resolveu
ordenar o registro da despesa de
105:0005000, como credito dlstri-
buido á Delegacia Fiscal do The-
souro no Rio Grande do Sul, para
pagamento de subvenções a diver-
aas instituições existentes no re-
ferido Estado.

t ai» »
0 estudo e combate ao

Anopheles gambiae
O Tribunal de Contas resolveu

ordenar o registro do contrato fir-
mado entre o Ministério da Edu-
cação e a Divisão Sanitária In-
ternacional da Fundação Rockfel-
ler, para o estudo e combate ao
Anopheles gambiae, em todo o

AS MERCADORIAS
VENDIDAS PARA

O EXTERIOR

Estão sujeitas ao paga-
mento do imposto de

vendas mercantis
Respondendo a uma consulta do'

Laboratório Brasileiro de Chimio-
therapla Ltda., declarou o dire-
ctor da Recebedoria do Districto
Federal que as mercadorias ven-
dldas para o exterior estão sujei-
tas ao pagamento do imposto cio
vendas mercantis, quer pela rar
zâo legal da nâo existência da
isenção expressa ou tácita nas
leis e regulamentos em vigor,
quer pelo facto de não se poder
deixar de considerar taes opera-
ções como de vendas mercantis
pela circumstancia de ser o com-
prador domiciliado fora do terri-
torio nacional. O imposto devido
terá de eer pago em faço do que
dispõem os artigos Io e 37 da lei
187, de 15 de janeiro do 1936.

RESFRIADOS'REPETIDOS ?
Tire sua radlographla pulmões:'

305 — S. José, 110, 1.°.
(T 03750 >;

t ei» »
Recibos, attestados, con-
tratos e demais documen-

tos sujeitos a sello
Attendendo á solicitação do pre-

sidente do Instituto Nacional de
Previdência, o director dus Ren-
das Internas esclareceu que 03
recibos de pensões de menores,
pagamentos de pecúlios*, meação o
quotas partes, os empréstimos so-
bre garantia de pensões de meno-
res, os attestados médicos para ef-
feito de licença e justificação do
faltas ao expediente, estão sujei-
tos ao pagamento do sello; 03
memoranda de averbações para
consignações de empréstimos com-
muns estão isentos desde que ex-
pedidos "ex-officio", pela repar-
tlção averbadora, mas os contra-
tos estão sujeitos a sello, por isso
que o tributo é devido pelo to-
mador do empréstimo; aa íolhns
de pagamento e a confecção daa
folhas de cobrança estão isentas,
uma vez que se trata de documen-
tos desse Instituto; os memoran-
da de averbaçâo de prêmios de
pecúlios obrigatórios, ou faculta.-
tivos estão isentos, desde que se-
jam expedidos "ex-ofíielo"; a co-
branca de emolumentos sobre Iiih-
cripções não exige recibo e, mos-
mo que exlglvel fosse, teria o ca-
racter de documento desse Insti-
tuto e assim estaria isento do tri-
buto; os tituios de contribuintes
expedidos por essa Instituirão nâo
estão BUjeitos a sello, mas as
certidões respectivas pagarão o
tributo devido desdo que requeri-
das pelos interessados ou expedi-
das no seu Interesse exclusivo;
as côpiaa photostaticas de. do-
cumentoa pertencentes ao arclii-
vo, annexas a processos, dentro ou
fora do Instituto, sómento estão
isentas quando tiradas no inteire-
se do próprio Instituto; as cerli-
does e registros de tituios de 110-
meação e documentos de tempo
de serviço de funecionarios ou ex-
funecionarios: desse Instituto es-
tão sujeitos ao tributo do sello,
com excepção, apenas, dos regis-
tros de tituios de nomeação íei-
tos em livro próprio do Instituto;
oa memoranda de averbaçâo pnra
mensalidades prediaes. de averba-
ção de consignações sobre opera-
ções hypothecarlas, 03 recibos »!o
mensalidades prediaes ou hypo-
thecarias estão isentos desde qi;o
expedidos "ex-officio" ou finnn-
dos pelo Instituto; as escrlptu-
ras, traslados e contratos pre-
diaes ou hypothecarios estão su-
jeitos a sello, visto compelir es.o
pagamento aos interessailos o
nâo ao instituto; e, finalmente,
as cartas de fiança de alus»e's

a estão, pelo mesmo motivo, sujei-
tas ao pagamento do sello..
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A VIDA SOCIAL
Dom Sihcrio na
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Academia

A Academia confiou a Laet a
inuttmbcncla do receber o arre-
bispo do Marianna. O velho pre-
lado, lattnista e humanista, era
«ni homem da saber e de vlrtu-
drs moraes. Octogenário, com os
fit1» na "opiilíiiitt pelo «eu jirccn-
rio eslado de aaude, o Ocnacnlo
clepeu-o para o vaga do Alclndo
(luanabara. Concorreu, como dls-
mi anteriormente, com Pinto da
Jtnaha, que estava mala nm fôrma
para aucccdr.r ao jornalista mor-
to. ilfu» um grupo acadêmico,
com o Domtclo e o Netto ti fren-
.«, entendeu çtte a majestade sa-
crrdotal do ancião ficava melhor
ú casa, dando-lhe um tom de ele-
oancia ti oüura do modela fran-
ca.

Atô ahi, aa coisas esfauam maia
ou menos explicadas. O gue não
ne comprehendeu bem foi a esco-
Via de Lact para saudar o novo
.iitmorfal. Do nccorrlo coin aa pra-
aca, a aaudaçüo envolveria qual-
<lttcr referencia ao antecessor na
cadeira em causa. E Laet, toda
tjinte aabla, não ei era um espt-
rito mordaz e Irreverente, como
Jwvia sido um inimigo flgadal de
Alclndo. Durante muitos annos
•viveram oa dois a trocar pcrfidlas
e desaforos pela imprensa.

Alguém pediu, ld dentro a at-
tenção de Netto para isso, mas
o rontaitclsía, que acreditava no
cathollcismo do autor de Em Ml-
jias, respondei, que a oração des-
te só poderia ser o elogio perfeito
rias qualidades christãs do esco-
Ihido.

O resultado foi uma surpresa'chocante. Lact, eempre que se re-
feria ao arcebispo, trocava-lhe o
nome. Parcela de propósito. Dis-
ne que aos latlntstas os progres-
«os ÍKte/lecMacs do pais deviam
pouco. Eram indivíduos que ou-
tróra ae preaumtam eruditoa, maa
doa quaea aó se conheciam o len-
ç,o de Alcobaça e a caixa de rape.

O arceblapo estava succttmbtdo.
Laet passou a falar de Alcindo.
Que troça eafusiantet O caso mais
expressivo que achou para contar
«Jo esfínoro foi o áo artigo sobre
Christo. O commendador Botelho,
espalhavam oa maldixentcs, en-
nommendifra ao jornalista um tra-'/ialho a respeito, Alclndo queria
aaber se era para escrever contra
ou a favor de Jesus.

— A indagação procedia, obser-'vou Laet. Alclndo era um pro-
fisslonal. A favor, nada mata fa-
cll. A tarifa era menor. Contra,'cuatava mais, pola que o esforço
aerta maior.Na oração, publicada depois, a
narrativa não aalu tal como o
orador a fes na aeatão aolenne.
O episódio, porém, Irritou Feito
Pacheco, que era um dos acads-
micos pre-ente». No Jornal do
Commerclo, Peite reultlou d mall-
cia de Laet, descompondo-o. Qua-
ti briga com a Academia, d qual
ameaçou de não continuar a di-
vülgar-lhe gratuitamente o vasto
expediente.

Fei te não deixava de ter razão.'Afinal de contas, era duro que
oom as pilhérias de um de aeus
¦membros, pagasse ella aa paginas
n pa_rina- com a tranacrtpção de
discursos raramente lidos...

João Paraguassú
H->-

Para o Álbum de Mlle...

tlicílto Nacional ile Kimtiihtlto», o «n*
ucnliclfii A. Alvtl dc Almeida reallm*
na Éieoln Narlutiul dc llcll.» Arlc»,
uma conferência, Mc, it S.JO liora»
da tarde.

O conítrencl.li dar' caracter pratico
no aeu trabalho, lurnatiiluu ao alcance
iluqurllra nun nilo iriam tcclmlcfii no
aiiumiito, illii.iraiiila.ti com mappaa e
lilinlniirapliiai du resido do Itccuncavo,
¦cecúr» uetiloiilcn» da tona iirtrnlifcra c
do Incal do l.fibalo, como aimlii 11 co.
liiuuia Rti.l.inifii do local deaie poço.

A conferência »erá Irradiada pelo De-
parlamento Nacional tle Propaganda do
Mitllaterln dn líilticiiçiii.

A'i 8..10 da noite de liole, na aéde
do Grupo Srli.ii.tiãi>, n rua tio Mattoio
ii. I»'., d. Laura Daitoa falará aolire
Importante anaumpto doutrinário. A con-
ferencla <! publica.AlUlUlM, »exla-ffira, realirar-»e-á
no Centro l'a» e Caridade, i rua lia-
rio de Vassoura», 40, An.laruliy, maia
uma itaslio tle eatudo» doutrinário», aeu-
do n tribuna occitpnda prin dr. José
V. 1'otto. O inicio da aessio «tra á»
8,30 da noite, mulo franca a entrada.

—®~

Vaporisadores para brilhanlina
_~<»*_^35_w e llxadore»,

FfÇ^fsL^Mg o, melborts
ftSj xtLV^*. -ÍV modeloa. a
/-Jl aft***, PreÇ01 mt>

yíT 
*W *f dlcoi. Ca-

/ / »tr»r» \~1^ ** -»ernl,n-
/1 /^vj/a r>\ n"' Gon"'
L-Ln-alaTaT-H--->-t*aT--i *-"-«> s0>

(xxx)

< ,i 1'raiK», elll tini,» cnnipalrlota re-
cebeu ai nielborea denioiiatracAea tle (i<
lima do itm numeitiioi niiiluni, Todoi

qiniiloa lhe conbecciii a illitinccllo pci-
lonl Irio, ci.in certtl», Irv.tt Ilu a bor-
do a» min» tlrip-illrlai.

Procedente tle Porto Alegre, c*1t<
bou hontrni o nvISo "IariiMÚ", d» Cun-
dor, com o» ¦•ifulntr» iiaMaa-Iroí: de
I'orlo Alrare, tlr. Jnrne tio Mello Pel-
J6 e capitão Adallierlo Fontoura tle
llnrro», c de Sio Paulo, Werucr von
Enclc, Cario» Tlieodor E.clier e Wern
von Diucr.

Pelo aviUo "Eleclra" da llnba ml-
nelra da Panair, viajaram liontem, do
Itlo de Janeiro para Hello Horizonte:
lleliulcri Strntliier, Robert Weitwutcr,
dr. Fa!.lo Audrada, Joié Ferrai de
Camargo, Funil Wanufl, sra. Iracenvi
Ciiiiuarár» M. Silva, Marina Guima*
r.lca M. Silva, Nery Kurtt e ir». Wal-
tlemlra Klutu.

Pelo hytlro-avISo' da Unha amaro-
nica da Panalr do llra.il, paitem bo-
je, a» 6 borai da niunlifi, do Acroporlo
Santoi Dumont, para a Cidade do Sal*
vadori Jo»é Teixeira Júnior; para o
Recife, Luther W. Turner e ira, Harel
Tiirncr; para Fortnleia; tlr. Linneu Ju-
cá, dr. Luiz Miguel Scaff, dra. Maria
Jo-é von Baumsarten, dr. Dento Oawal*
do Cru», dr. Leonlda» Ueane e dr.
Gladstone Dcane; e para Manáos: Sim)'
Benaion.

INFORMAÇÕES DE ULTIMA HORA

Viajantes
-®-

O «r. A. C. Klingellioefer, preil-
dente da Câmara de Conunerclo Franco-
Brasileira, que le achava entre ná», ha
meze», volta hoje para a Europa, em-
barrando no vapor belga Piriopolis. Elle
vae directamente a Antuérpia, e dahi
seguirá para Pari», onde tem fixada aua
residência. Durante o tempo que ae
demorou no Rio t em S. Paulo, tendo
viajado para o Brasil a serviço dt um
melhor Intercâmbio entre o nosso paiz

Fallecimentos
Falleceu hontem a menina Mar!», fl*

lha do ir. José Francisco GuarinO t de
d. Maria Joié Gil Rodrlguc» Gttarlno,
saindo o feretro ia 10.30 bora» da rua
Henrique Scheid n. 46, para o ceml-
terio de Inhaúma.

Missas
Será rciada amanhi, .10, na capella

de N. S. daa Victorias da egreja de
SSo Francisco de Paula, il " borat,
mista por alma de d. Regina Sautoi
Cruz.

Por alma do general Waldomlro
Lima, seri celebrada aabbado, 11, is
10 horas, missa no altar-môr da Can-
dclaria.

Amanhi, 10, por alma de d. Mar-
garida Pereira Campos, seri reiada mis-
sa no allar-mór da egreja de S. Fran-
cisco de Paula, ás 8.30 hora».

INICIANDO A PHASE DECISIVA DO
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FOOTBALL
OS PAULISTAS, EXERCENDO QUASI SEMPRE NÍTIDO DOMÍNIO, VENCERAM

HONTEM OS CARIOCAS PELA CONTAGEM DE 4 x 2

TOSSE - BRONCHITE - GRIPPE

XAROPE SÃO JOÃO
(xxx)

O DIA POLICIAL
Continua a penumbra
no crime de Marechal

- Hermes -
Colhidos vários depoimen*

tos, inclusive do pae do
menor assassinado

FOLK-LORB :' "

Quando eu soube què era morta,
de chorar cego fiquei;
mas a cegueira que imporia,
ae nunca mais a vereil

—¦ Btoift deaejarla que a huma-
«idade tivesse uma aó cabeça,
para que elle a decepasse de uma
vez.

PAUL- SAINT VICTOR —
TSommea el dleux.

—S—

ÜYa Embaixada do

Japão

um auto, apôs os disparos. Ad-
mlttlu-se que esse auto fosse o
da policia, que appareceu ali ml-
nutos depois do crime. Agora,
outra senhora dá, a mesma in-
formação, mas assegurando, nüo
se tratar do vehlculo da policia,
que appareceu depois do outro
desapparecer.

INTERVEIU PARA APAR*
TAR OS CONTENDORES

Viveu hontem algumai horas de ele.

gancia t distlnccSo a embaixada japo-
ne-a, i praia de Botafogo, quando foi
apresentado, pelo secretario Joio Lula
Guimarie» Gomea, introduetor diploma-
tico do Itamaraty, o novo embaixador
do Japio, ar. Ka-ue Kuwaglma. Os
luuidias automóveis foram deixando no
palacete de Botafogo figura» em desta-
que no corpo diplomático, altos funecio-
narios do Ministério daa Relações Exte-
riores. oi cnefes do Estado Maior do
Exercito e da Armada e vultos da ao*
ciedade. Minutos de encantadora cor-
dialidade decorreram nos ealões dt em*
baixada antes e após ser apresentado pe*
lo Introduetor Guimarães Gomes o novo
embaixador do Japão.

Encerrando a recepção vários brln-
•des foram erguidos A approxtmaçSo sem-
pre maior do Brasil com a nacio entre
nós representada pelo embaixador Kazue
Kuwagima.

COLLEGIO OTIO LEITE
Antes de matricular seu fl-

Iho ou filha, não deixe de visl-
tar o internato deste collegio,
verdadeiro sanatório fl. rua Aqui-
daban n" 281, no saluberrlmo
arrabalde da BOca do Matto.
,Vl6ital-o ô preferll-o. As ma-
trlculas pódem tambem ser fei-
tas no externato do mesmo col-
leglo a rua Mariz e Barros n°
258. Tels. 28-1252 e 29-3437.

(191158)
—®—

ISatalicios
A data de hontem. assignalou a pas-

¦asem do anniversario natalicio do sr.
João Baptista Coelho Netto, nome mui*
to conhecido nas nossas rodas sportivas
e sociaes. Exercendo actualmente as
ftincçõea de chefe de gabinete do con-
tador do Instituto de Previdência e As*
¦istencia dos Servidores do Estado, foi
muito felicitado pelo» seu» collegas, que
lhe offcrtaram um mimo.

Faz annos boje o sr. Josí Anto-
nío de Moraes, do nosso commercio, que
por esse motivo receberá varias demons*
trações de estima de amigos c ex-colle*
gas do Collegio Militar.

Fer annos hontem, o menino Os-
mar, filho do «r. Elesbão Pereira de
Araújo Frazão, funecionario da Secre*
taria Geral do Ministério da Guerra,
e d? Mia esposa, d. Maria de Lourdes
Barbosa Frazüo.

Completa hoje o seu 5o anniver*
sario o lindo menino Wilson, filho do
ar. Ciccro Duarte c sra. d. Marcolina
Duarte.

HOMEOPÃTHIA
DR. CARLOS .IOIK.15
IJoençna du*: crcnnvui»

Edlf. Colombo. Rna 18 de Maio, 33 Daa
1B áa 18 bs. Tel. 42-0384.. Re». UU'.»,».

(T 2766)-®-
Casamentos

Reaüza-se hoje, í 1 hora da tarde,
na !.' Pretória Civel, o casamenot do
ir. Tarso Heredia dt Sá, funícionarin
municipal, com a senhorita Heloisa Al*
ves Ribeiro, filha do sr. Euphrasio Al-
vr*, P.ibeiro o de d. Angela Ricca Ri-
beiro.

—®—

Conferências
Subre o thema "A geologia Ao re-

conctvo da Bahia e sua» possibilidades
petrolíferas" e sob os auspicios do Syu-

Mais vinte • quatro hora» ae
passaram sem que as actlvlda-
des da policia lograssem encon-
trar um caminho seguro para o
esclarecimento do assasslnio do
Joven César Wagner. Jfi, agora
as diligencias, orientadas pela
D. O. I., se espraiam por dl-
versas pistas, procurando terre-
no firme. Em principio, estão
sendo admlttldas todas as Iiypo-
theses, embora algumas dellas
mereçam mais attenção que ou-
trás. A que aponta o professor
FredeMp.o Leite como provável
respónsíive.'iiãò lòl totalmente
desprezada, não obstante" estar
muito enfraqueolda pelos ultl-
mos suecessos das Investigações,
Os technicos da D. G. I. estão
collaborando asslduamente com
os detectlvea da Chefatura de
Policia, revendo as pecas que
lhes foram fornecidas para exa-
me, procurando novos elemen-
tos de cooperação. For outro
lado, o delegado do 25.o distri-
cto esta ouvindo todas as pessoas
que possam forneoer pormeno-
res interessantes, ligados dlrecta
ou indlrectamente ao crime.

No decorrer do dia de hontem,
foram ouvidos todos os vigias
das obras que o Instituto de
Previdência realiza no local,
funeclonarlos da Escola Mauft,
o sargento Othonlel Fernandes da
Silva, residente nas proximida-
des e o pae do menor assassl-
nado. Os vigias nada disseram
de mais importante. O pessoal
do Instituto Maua apenas reaf-
firmou que o menor João, ir-
mão da victima, havia pernoita-
do no mesmo estabelecimento
na madrugada do occorrldo. O
sargento reformado Othonlel da
Silva deolarou mais uma vez
que ouvira os disparos, abriu a
Janella de sua casa, mas não
conseguiu ver o que se passava
na rua. O sr. César da Silva,
pae do César Wagner, prestou
longo depoimento, demorando-
se na delegacia do 25.° distrlcto
por mais de duas horas. Entre-
tanto, não disse as coisas sensa-
clonaes que se esperavam. O
sr. Arthur de Oliveira, delega-
do dali, dirigindo o interrogato-
rio, conduziu-o para a pessoa do
professor Frederico Leite, mas
não obteve revelações que des-
sem mais prestigio ao ponto de
vista em quo ello vem Insistln-
do sr. César nâo tem meios
que favoreçam a hypothese de
ser elle o culpado.

O sr. Arthur de Oliveira quer
por forca saber da vida in-
tinia do casal Leite. E o depo-
ente diz, então, que, realmente,
os esposos não se davam multo
bem. D. Aurora, por. mais de
uma vez, revelara mesmo certo
arrependimento por se ter uni-
do ao professor, cujos ciúmes a
magoavam multo. Quanto aos
propalados amores.de seu filho
com ella, o sr. César não-acre-
dita.

Assim, o depoimento do pae
da victima, que se aguardava
nom grande ansiedade, não lan-
cou nenhum lampejo sobre as
trevas em que permanece o
crime.

A ARMA UTILISADA PELO
ASSASSINO

Um dos pontos maia Impor-
tantes para as investigações é,
sem duvida, a espécie de arma
de que se teria utilizado o cri-
mlnoso. Estranha-se mesmo co-
mo atê agora as autoridades
não conheçam esse pormenor.
Os aotuaes orientadores das dl-
ligencias comprehenderam isso e
se entenderam com os peritos a
respeito. Estes, embora ainda
não possam afflrmar categórica-
mente, estão Inclinados a crer
quo o desditoso adolescente te-
nha sido assassinado a tiros de
revolver calibre 32. O que pare-
ce certo é que o assassino ou um
dos assassl no3 descarregou e
carregou novamente a arma no
local. A pouca distancia do ca-
daver foram encontradas varias
cápsulas deflagradas mais ou
menos Juntas.

Outro detalhe que revola o
desespero do menor em dofen-
der a vida foi a queimadura que
so encontrou em sua mão direi-
ta, além do ferimento transfl-
xiante na respectiva palma.
Quando o assassino lhe apontou
a arma, paia matal-o, o pobre
rapaz agarrou-lhe o cano, rece-
bendo o tiro a queima roupa.

FUGA DE AUTOMÓVEL 7
Quando so iniciou o Inquérito,

unia senhora moradora no local
affirmou que ouvira o rodar da

E foi assassinado por
um delles

Manoel Corrêa, alfaiate do Cor-
po de BombeiroB, tem um filho,
Walter Corrêa, de 19 annos, com
o qual trabalhava em casa, no
confecclonamento de uniformes
para aquella corporação. A' noite
de hontem, o rapaz, acabando de
enrolar uma peca de brim kakt,
vlrou-se para o pae, com.. quem
trabalhava, dizendo que ia ouvir
o resto da irradiação do Jogo en-
tre cariocas e paulistas. E saiu.
A poucos metros da casa do al-
falate ha um cate. E no café, um
radto, sintonizado para, a esta-
cão que transmltUa o match.
Era para o café que Walter ia
quando, a melo do percurso, viu
que um determinado Indivíduo
batia em um garoto. Walter In-
tervelo, com o intuito de acal-
mar os ânimos. Aquillo se lhe
parecia uma Injustiça. Um gran-
de daquelles a bater numa cre-
anca. Quem não gostou de tal
resolução foi Antônio de Souza
Reis, empregado numa fabrica de
perfumes existente a rua São Ja-
nuarlo, pouco depois da rua Ge-
neral Bruce. Era elle quem es-
bordoava o menor, em favor do
qual Walter interviera no caso.
A essa altura do caso, Antônio
Reis, vlrando-se para Walter,
disse:

— Ja que voefi tanto ¦• Inte-
ressa pelo aeu amigo, tomai

E apertou o gatilho da garru-
cha de que se'achava armado,
Um tiro feriu o espaço, emquan-
to Walter, attlngido em plena
testa, caíra ao chão, desfallecldo.

A MULTIDÃO CASTIGA
O CRIMINOSO

Como dissemos, grande nume-
ro de pessoas assistia, do bote-
quim a que Walter se destinava,
e que dista poucos metros de sua
casa, aos lances da partida que
aquellas horas, era irradiada. E
toda essa gente, testemunha im-
passível do attentado, tomada su-
bltamente de revolta, cresceu so-
bre o criminoso, e, sem poder so-
pitar o odlo, a Indignação que a
todos assomava aggiredlu-o, dei-
xando-o caldo, sem sentidos, ao
fim de alguns minutos, em pie-
na rua. O aceusado foi conduzi-
do desaccordado, a delegacia do
16° dlstricto, onde se encontrava
de serviço, o commissarlo dr.
Pinto Amando, que sô o poudo
ouvir cerca de uma hora mais
tarde, quando o facínora tornou
a si.

MORRE A VICTIMA

Levado ao H. P. S., Walter
Corrêa ali veiu a fallecer lnstan-
tes depois. Não pudera resistir
a gravidade do ferimento. A ba-
Ia varara-lhe a cabeça.

O assassino confessou, fria-
mente, o crime, dizendo que, na-
quelle instante, qualquer um que
lhe cortasse a frente seria mor-
to. Foi autuado em flagrante.

ASSALTARAM E ROU»
BARAM

Hontem, pela manhã, esteve ru\
delegacia do 21° distrlcto a sra.
Antonla Nune» Toscano, morado»
ra A rua AcarA n. 31, em Vlcen-
to de Carvalho, a qual pediu pro-
vldencias para o seguinte facto:
ante-hontem, quando se encami-
nhava para a sua residência, pou*
oo depois das 7 horas da nolt»
foi abordada por dois Indivíduos,
na estrada Vicente de Carvalho,
os quaes lho roubaram 351000 em
dinheiro e um cortino de ouro,
com uma medalha do mesmo me*
tal.
MORTO POR OMNIBUS NA

RUA DE CATUMBY
Quando tentava atravessar a

rua do Catumby, foi colhido e
morto por um omnlbus, cujo nu-
mero nao foi Identificado, o sem
trabalho Manoel Cardoso Cavaco,
vulgo Manduca, uma figura bas-
tante conhecida dos frequentado-
res do xadrez do 14* distrlcto.
Cavaco, ou o Manduca, porque
nao tivesse domicilio, dormia no
xadrez da delegacia. Ha muito
tempo assim acontecia, sendo elle
lido, ali, como o "faxina" da casa,
quo todo o aia era varrida por
elle com a boa vontade de quem
se mostrava reconhecido ao bem
que lhe faziam. O corpo do Infe-
lia foi removido para o necrote-
rio. O cliuuffeur fugiu.

(ESTA SECÇÃO CONTINUA
NA 7. PAGINA)

Bão Paulo, S (Havas) — Po-
ranto um publico bastante nume-
i'oho modlram-se hoje a noite, no
Parque Antarctica, as solecçfics
lopreuonfatlvas do São Paulo e
Hio de Janeiro. O clássico con-
fronto dos "assoclatlon nacional"
mais uma voz empolgou todos os
fans paulistas, arrastando-os, em
massa, ao local do prelio e, cer-
tamente, podemos afflrmar quo
quantos 14 estiveram não perde-
ram seu tempo, uma voa que a
partida foi das melhores e cor-
respondeu em toda a Unhe..

O quadro paulista exhlblu-1-0
superiormente, Impondo-sa no
gramado e no marcador pela dif-
ferença de dois pontoa, Isto é,
4 a 2.

E esse triumpho foi merecido,
pois os paulistas Jogaram melhor
que os seus antagonlstas. Não
sa verificou esse facto somente
neste ou naquelle período • alm
noa dois, pola embora tenhamos
a acerescentar que na primeira
phase o predomínio foi mala ac.
centuado • ae fei sentir mais,
tanto assim que o placara ac-
cusava a dlfferença de dois pon-
tos pela qual os locaes venceram
— 8 a 1.

EXHIBICAO IMPECCAVEL

O quadro paulista fei exhlbl-
ção impeccavel: Malabarismos,
Jogadas de technico, passes pre-
clsos a . tiro» executados com
mesfrla, tudo resultando na nl»
tida viotoria conseguida.

Os quadros entraram em cam»
po assim constituídos:

Paulistas: — Jurandyr, Cama»
ra e Junqueira; Lysandro, Braq-
dão e Del Nero; Mendes, Arman*
dlnho, Teleco, Araken • Paulo.

Cariocas: — Aymoré, Domln-
gos e Florindo; Og, DOdO • Ca-
nalll; Sa, Carvalho Leite, Wal-
demar, Romeu e Carreiro.
. Devido ao accumulo de carros
nas proximidades do gramado, os
cariocas entraram em campo mui-
to atrazados e, assim, somente
com 45 minutos de atraso foi que
sa Iniciou a peleja.

OS PRIMEIROS MINUTOB DA
' SENSACIONAL PELEJA

Ós primeiros minutos da pele-
Ja não nos fornecem dados para
distinguir este ou aquelle quadro,
porém, Jã aos cinco minutos os
paulistas começam a apparecer
mais, quer nos rechassos, quer
nos ataques e isso foi tão pafen-
te que, aos seis minutos • melo
marcam elles o primeiro ponto.
Brandão, que sem favor algum
foi o melhor homem em campo,
recebe a bola • passa a Arman-
dlnho, este tinta Florindo e
shoota firme. Aymoré prooura

defendor, mas a bola vae ao fun-
do de suas rêdcs.

MUITA CHUVA B MUITO BS-
CORREGADIO O GRAMADO

O gramado apresonta-so muito
escorregadio e a forte chuva con»
tlnua tirando o brilho de quasl
todas as Jogadas e prejudicando
consideravelmente os paulistas
que, continuam atacnndo e não
p6dem executar os arremates fl-
naes com a necessária precisão.

Os cariocas Jã aos nove mlnu-
tos realizam uma boa Investida
e Waldemar aproveitando uma
Jogada de Romeu faz o seu prl-
melro ponto, empatando o Jogo.
Aos 15 minutos os paulistas des-
fazem o empate através de Tele-
co, que cabeceia um centro op-
portuno de Mendes impedindo
Aymoré de defender. Antes de
terminar o primeiro tempo, ainda
Araken balança pela terceira vez
as redes de Aymoré, terminando
a phase com a vantagem doa
paulistas por tal.

NO SEGUNDO TEMPO OS CA-
RIOCAS JOGARAM MELHOR

No segundo tempo, o quadro

carioca Joga melhor e realiza
perigosas liiciimOcs no campo
paulista. Num desses ataques e
Carreiro marca o segundo ponto
dos guanabarlnos, ponto essa que
para muitos foi obtido em impe*
dlmento. O juiz porém conslde-
rou-o legitimo. Aos 25 minutos
de Jogo Mendes avança e pasta
a Teleco. Bate enoerra a conta-
gem da noite, marcando o quar-
to ponto dos locaes.

A primeira da "melhor de
tres" para a decisão do Campeo-
nato Brasileiro de Football foi
nsslm ganha pelos paulistas por
lil,
A SEGUNDA PARTIDA SERA'

NO CAMPO DO VASCO

São Paulo, 8 (Havas) — Re-
unidos hoje os corpos directi-
tos da Liga de Football, consi-
derasdo as explicações dadas
pelos representantes da Fe-
deração Brasileira de Football,
deliberaram dar consentlmen-
to a que a selecção de São
Paulo, dispute no Stadlum do
Vasco da Gama a segunda
partida da disputa final do
Campeonato Brasileiro.

NOVO INCIDENTE NA FRON-
TEIRA DA MANDCHURIA

Tiroteio entre soldados russos
e japonezes ás margens

do Argun
• Sloacou, S (Havas) — A Agen-

cia Reuter Informa que, segundo
um communicado official sovieti-
00, os guardas russos da fronteira
da Mandchurla travaram hoje a
tarde um combate com as tropas
nipponicas nas margens do rio
Argun.

Os russos tiveram um morto •
dois feridos e os Japonezes quinze
mortos e feridos.

Quatro pessoas mortas num
desastre, na Italia

Milão, S (Havas) — Nas proxi-
mldades de Sesto San Glovannl
caiu de grande altura um trimotor
italiano, morrendo no desastre
quatro pessoas. Dois dos mortos
eram tripulantes • os outros dois
eram operários que trabalhavam
no logar onde caiu o apparelho.

Prohibida a circulação
de um livro na Alie*-

manha
Berlim, 8 (Havas) — O livro

"Hitler conquista a America" do
espriptor Ernesto Guldpcl, editado
pela livraria Acento de Buenos
Aires, foi prohlbido na Alie-
manha.,

0 PROGRAMMA DE DEFESA
NAQONALDA FRANÇA

A exposição feita hontem pelo
sr. Daladier

Porta, 8 (Havas) — O presiden-
te do conselho Edouard Daladier
expoa perante a assembléa plena-
ria das commlssBes senatorlaes o
programma da defesa nacional.

O chefe do governo falou espe-
clalmente a respeito dos proble-
mas attinentes: â producção de
material bellico; aos effeotlvos das
forcas armadas; ás necessidades
da defesa passiva; ao commando
unlco; âs lições decorrentes da
mobilização parcial de setembro
ultimo; & collaboraçào que a
França poderia receber de outras
naçõèB em caso de conflicto ar-
modo.

O sr. Daladier affirmou que a
producção de material de guerra
havia melhorado consideravelmen-
te e que as usinas nacionalizadas
trabalhavam 48 horas • mesmo 60
horas por semana. Precisou que
o rythmo de producção era o mais
satisfatória no concernonte a ar-
tilharia de campanha e a artilha-
ria pesada, bem como na fabri-
cação de tanks e armas automa-
ticos.

O presidente do conselho adver-
tlu que não existia mais a quês-
tão das chamados "classes ficas*,
correspondentes aos annos da
Grande Guerra, visto que todos os
chamados ás armas pertencem
actualmente ãs classes normaes.

NA VÉSPERA DE SUA
CHEGADA A NOVA

YORK

Como 0 sr. Oswaldo
Aranha respondeu a

uma pergunta
2Vovo York, 8 (Havas) — A

Agencia Havas teve a primazia de
entrevistar através o radio o ml»
nistro das Rotações Exteriores do
Brasil sr. Oswaldo Aranha na
véspera da sua chegada a Nova
"íork.

De bordo do "Nleuw Amater
dam" o ministro e ex-embaixador
em Washington, & porgunta que
lhe foi dirigida, respondeu;

«E* com a maior satisfação que
revejo os Estados Unidos onde me
traz o mols honroso convite do

presidente Franklin Rooaovelt,
afim de converaar com os mem-
bros do seu governo sobra assum-
ptos que Interessam âs relações
entre nossos paizes. Nada pode-
ria ser mais grato para mim do
que contribuir na medida das mi-
nhas forças para tornar ainda
mais estreita a collaboraçào entre
os Estados Unidos e o Brasil,
como tambem para a collaboracão

,de todo o continente americano e
a paz em geral."

Taes foram as palavras do sr.
Oswaldo Aranha tranamlttldas em
caracter exclusivo a Agencia
Havas.

DIMINUE A TENSÃO EXISTENTE
ENTRE RONA E MOSCOU

Em conseqüência da asslgnafu-
ra commercial entre os dois

¦•** paizes ¦*-

Precipitam-se os acontecimentos, sendo
escassas as probabilidades da manu-

tenção da paz
-¦¦ 

-

Roma, 8 (ü. P.) —• O governo fascista Informou hoje &
noite a quarenta e quatro e melo milhões de Italianos que a
França e a Gri Bretanha estão ligadas por "uma alliança
militar, verdadeira, real e regularmente asslgnada".

Por conveniência, o governo se utilizou da agencia semi-
offlcial "Informazlone Diplomática" como vehlculo dessa ad»
vertehcla aos Italianos contra a pretendida ameaça que, no
momento actual, segundo diz a nota publicada, é apenai
"defensiva".

A crença lminedlatamente formada nos círculos diploma»
ticos e Jornalísticos é de que o sr. Mussolini é autor da nota,
porquanto o estylo traz o cunho Inconfundível do Duce.

Desde que as noticias da Imprensa estrangeira Informaram
que o sr. Roosevelt dissera que as fronteiras da America es»
tavam no Rheno, os observadores bem Informados esperavam
quo a Italia, agora mais do que nunca, intensificaria a cam»
panha de autarchla afim de accelerar a execução do pro»
gramma armamentlsta. A nota veiu confirmar esta Impressão.

A "Informazlone" tambem lembrou aos Italianos que Mus»
sollnl "vê e sabe tudo", revelando-lhes, pela primeira vez qus
Chamberlain o informara da solidariedade militar íranco-bti»
tannlca, no mez passado, quando esteve em visita a Roma.

Para os cidadãos em geral, a nota de hoje veiu convencer
que os acontecimentos políticos estão se precipitando mais de-
pressa do que se poderia imaginar ha um mez, sendo escassas
as probabilidades da manutenção da paz.

A ITALIA ESTARIA COOITANDO DE REOROANIZAR
A SUA DEFESA MILITAR

VISITEM 0
COLLEGIO BAPTISTA

RUA JOSÉ HYGINO, 416
Tel. 48-3660

CLASSIFICAÇÃO — EXCELLENTE —
Aula» do Curso Primário desde 1.° de fe-
vorelro. Ourao Complementar diurno •
nocturno — Secco"» de Direito, Enge*
riliarla. Medicina, etc. Corno GymnaBlal
tio manha o i tardo. Curto Commercial
cm turmas pequena... Acceltam-se trani-
feronclaB para todas as séries da todoi
0» Curso». INSCRIPÇÕES ABERTAS na-
ra EXAMES DE ADMISSÃO ao» curao»
Commercial o GymnaElal. Aa aula» do»
Curso» Bocundarlo» comc.arêo a 8 de
março. (xxx)

0 PROCURADOR DA FAZEN-
DA JUNTO AO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO RIO

Tomou posse, hontem o
sr. Manoel Duarte

Tomou posse, hontem, ás 8 ho-
ras da tarde, perante o presidente
do Tribunal de Contas do Estado
do Rio, o novo procurador da Fa-
zenda junto (iquelle órgão de con-
trole da administração ílumlnen-
se, sr. Manoel Duairto.

O acto íol multo concorrido, no-
tando-se a presença de numero-
sos amlgoá e admiradores da-
quelle ex-presldento do Estado.

O Interventor federal, ora em
Poços do Caldas, fez-se represen-
tar, na solennidade, pelo sr. Hei-
tor Ourgel, que estâ. respondendo
pelo expediente do governo o
tambem pelo seu ajudante de or-
dens, capitão José do Patrocínio
Ferreira.

Dando posse ao novo prooura-
dor, o presidente do Tribunal pro-
nunciou algumas palavras real-
çando a excellente acquisição que
representava a entrada do senhor
Manoel Duarte para o quadro do
funcionalismo fluminense.

Discursou, em seguida, agrade»
cendo, o sr. Manoel Duarte. Fen
um histórico de sua vida, mos-
trando que tem sido um produ-
cto do seu próprio esforço e re-
lembrando, com grande carinho,
a, sua entrada para o jornalismo,
pela mão do doutor Edmundo
Bittencourt.

A Secretaria do palácio do Ingá
forneceu-nos a seguinte nota:

"A posse do sr. Manoel Duar-
to recentemento nomeado para o
cargo de procurador da Fazenda
junto ao Tribunal de Contas do
Estado, foi effectuada, hontem,
perante o presidente dáquella cor-
poraçfio.

Não se havia realizado antes
devido fi. clrcumstancia da lei não
especificar perante quem tal acto
deveria ter logar.

Afim de solucionar a duvida,
o interventor federal, comman-
dante Ernanl do Amaral Peixoto,
baixou o decreto n. 687, de 6 do
corrente, fixando as attrlbuiçSos
em questão.

Tendo o chefe do governo flu-
minense verificado, por outro la-
do, que existem falhas e omls-
sBes no Regulamento do Tribu-
ral de Contas, ora. em vigor, de-
terminou ao Departamento Ad-
ministratlvo do Serviço Publico
Estadual que fizesse immedlata-
mente uma revisão geral nos seus
dispositivo!?, apresentando, em so-
gultla, as sugffestões necessárias1
para sa,nar taes deffiçlencias."

O SECRETARIO DE EDU-
CAÇÃO FLUMINENSE

ASSISTIU OS EXAMES
O sr. Ruy Buarque, secretario

de Educação e Saude Publico, do
Estado do Rio, em companhia do
chefe do seu gabinete, esteve
hontem, à noite, em visita ao
Instituto de Educação, onde vêm
sendo processados os exames do
art. 100.

Recebido pelo dlrector do al-
ludido estabelecimento, monse-
nhor Conrado Jacarandft, e pelo
inspector federal do ensino Jun-
to ao mesmo, sr. Antônio Schu-
ler, percorreu todas as salas
onde mais de 600 candidatos rea-
lizam as ditas provas, retirando-
se, por fim, bem Impressionado
com a ordem e disciplina dos
trabalhos.

CORREGEDOR
ACÇAO

EM

Punido um official de jus-
tiça e advertido outro

Ha dias, houve uma scena de
pugllato no cartório da 8a vara
civel, entre os officiaes de jus-
tica Braga e Guilherme. O prl-
melro representou, então, ao cor-
regedor, desembargador Edgard
Costa, allegando que havia sido
aggredido por aquelle seu collega,
que, por isso, deveria ser punido.

O corregedor, resolvendo o
caso, puniu, hontem, com 15 dias
de suspensão, o offlcial de nome
Guilherme, advertindo o outro,
de nome Braga.

A Italia tem cerca de trinta mil
soldados na Lybia

Ziondres, 8 (U. P.) — Respon
dendo na Câmara dos Communs a
uma pergunta do parlamentar
trabalhista sr. Henderson, o se
nhor Camberlain declarou que as
forças italianas estacionadas na
Lybia elevam-se no momento a
cerca de 30.000 homens.

Respondendo no parlamentar II-
beral sr. Sinclair que lhe pergun-
tou se estas forças estavam sen-
do retiradas na proporção de
1.000 homens por mez, o senhor
Chamberlain respondeu: "Deve-
me ser concedido um prazo para
responder a esta pergunta.

O visconde Gort inspec-
ciona as tropas egypcias

Cairo, 8 (Havas) — O visconde
Gort, chefe do Estado-Malor Im.
perial, inspecclonou em Alexan-
drla a stropas egypciaB e partiu
em seguida para Moasear onde
proseguirã os serviços de lnspe-
cção.

HESPANHA
Lord Perth pede"explicações ao

conde Ciano
ÍSotno, S (Havas) — Estâ con-

firmado que durante a ultima en-
trevista do embaixador da Grã
Bretanha, Lord Perth, com o
conde Ciano, o representante brl-
tannico pediu explicações sobre o
recente artigo no "Glornale d'Ita-
Ua** pelo sr, Virginlo Gayda, no
qual aquelle Jornalista affirma-
va que os leglonarios italianos
não abandonariam a Hespanha
antes que a victoria militar do
general Franco fosse completada
com a victoria política. Esse ar-
tigo que poderia fazer suppor
que o governo italiano manteria
suas tropas na Hespanha por
prazo maior do que o combinado
com o sr. Chamberlain durante
as conversações de Roma, provo-
cou nos círculos britannicos viva
surpresa e Lord Perth deu co-
nheclmento desse facto ao conde
Ciano. Apezar da dlscreçâo guar-
dada por ambas as partes, acre-
dlta-se que o ministro de Es-
trangelros da Italia tenha decla-
rado ao embaixador britannico
que o artigo do sr. Gayda não
representava o ponto de vista ot-
flcial do governo Italiano.

Convém, entretanto, recordar
que o "Glornale d'Italia", tido
como órgão official do palácio
Chlgl, Insistiu no seu ponto de
vista, vinte e quatro horas depois
da entrevista de Lord Perth com
o conde Ciano especificando mes-
mo que se entende em Roma por
"victoria política", a saber: ca-
pltulação Incondicional, dtsper-
são dos exércitos republicanos,
neutralização dos membros do
governo republicano que se re-
fugtaram em França, renuncia a
qualquer tentativa de mediação
entre as facçOes até agora em
luta por parte de qualquer palz
estrangeiro, bem como a restl-
tulção do ouro do Banco de Hes-
panha, actualmente bloqueado em
França.

A condacta do agente
nacionalista em Londres

Londres, 8 (Havas) — Na ses-
são de hoje da Câmara dos Com-
muna, o ministro das Colônias,
Malcolm Mac Donald, a propósito
das manifestações realizadas na
residência do agente nacionalis-
ta hespanhol em regosijo pela to-
mada de Barcelona, fez aa se-
guintes declarações:

"O agente assistente do gene-
ral Franco em frente a cuja re-
sldencia oceorreram desordens foi
informado de que sua attltude
era considerada como não dlscre-
ta e como causa/tora de desor-
dens"J

.Homo, S (U.P.) — Embora te-
nha sido feito algum progresso,
hontem, para a diminuição da
tenção existente entre Moscou e
IRoma, com a assignatura do
accordo commercial entre os dois
paizes, os circulos russos desta
capital procuram reduzir ao ml-
nlmo a importância desse acon-
teclmento, devido & Interpreta-
ção dada pela imprensa estran-
geira de que o accordo em quês-
tão é precursor de novos aconte-
clmentos políticos.

Os círculos alludidos desmen-
tem com energia a Insinuação dè
que o accordo commercial tlves-
se sido Inspirado por acontecl-
mentos políticos na Hespanha,
especialmente a derrota dos re-
publlcanos. Dizem tratar-se de
um accordo commercial com-
muni. A «ate respeito salientam
que a política commercial da
Rússia é contraria ao principio
de compensações, motivo por que
o accordo commercial s<* foi con-
cluldo depois de nove mezes de
negociações dlfflclllmas. Relem-
bra-se que o commercio entre a
Italia e a Rússia foi abrupta-
mente interrompido em janeiro
do anno passado, quando surgiu
um desaccordo entre ambas as
partes sobre questOes de paga-
mento.

O novo accordo é dividido em
duas partes, a saber:

1* — Um documento estabele-
cendo zonas e pagamentos;

2» _ Nova regulamentação,
para o reinicio do intercâmbio
commercial.

Deprehende-se que para certos
typos de mercadorias de fabrica-
ção italiana, especialmente ma-
chinas industrlaes, a Rússia con-
cordou em fazer compensação
com alguns artigos de sua expor-
tação, mas artigos de Importan-
cia especial, como mlneraes, tri-
go, petróleo, serão vendidos &
Italia somente contra pagamento
immedlato em dinheiro, em dolla-
res ou esterlinos,

Destacado techlnlco russo fei a
seguinte observação: "Tanto de
exportação, tanto de dinheiro pa-
ra nOs". A predlção feita pelo
Jornalista Gayda de que o vo-
lume das trocas commerciaes en-
tre os dois paizes attingirá um
billião de liras annualmente, é
considerada "arbitraria" em cir-
culos russos, embora não deva
ser desprezada por não constl-
tuir o record dos negócios da
Rússia, que faz negócios de
multo maior vulto com outraa
nuçrjcs.

As noticias publicadas pela im-
prensa do exterior de que a queda
-dos republicanos na Hespanha
havia encorajado a Rússia a con-
clulr o accordo commerolal com
a Italia o mala breve possível,
encontrou desmentido decidido
por porte dos russos. Um tech-
nlco russo disse que o facto "do
nosso embaixador asslgnar um
protocollo commercial commum
com a Itall não quer dizer que a
Rússia reconheça o Império Ita-
liano".

Sabe-se que os pequenos des-
troyers 'que a Italia lançou ao
mar para a Rússia noa estalelrou
de Leghorn, ha alguns mezes, fo-
ram tambem incluídos no accor-
do commercial de hontem. O pa-
gamento ser", deduzido do valor
correspondente das importações
que a Italia fizer da Rússia. Oa
destroyers estarão completamente
equipados dentro de tres semanas
mas não poderão seguir para a
Rússia senão depois da conclusão
das experiências de velocidade.
Como ê difflcil encontrar mar
calmo nesta altura do anno espe-
ra-se que os destroyers sô sigam
para a Rússia em fins de março.
Os destroyers serão armados na
Rússia.

J-otíto, 8 (U. P.) — A lnespe-
rada divulgação feita pela agencia
semt-oíficial "Informazlone Diplo-
matlea", de que a Italia estâ
apressando o aperfeiçoamento • o
preparo da nação, em face da so-
lidariedade anglo-franceza, pro-
vocou a circulação nos meios poli-
ticos das noticias de qu* offi-
ciaes e technicos especializados de
mais tres ou quatro classes estão
sendo chamados a prestar ser-
viço.

Embora não haja ainda eonflr-
mação offlcial noa círculos mlll»
tares geralmente bem Informados,
deprehende-se que grande numero
de officiaes da reserva • techni-
cos jã receberam ordem para se
apresentarem dentro dos proxi-
mos dias. Ao que consta, os offi-
ciaes de reserva e teohnicos par-
tencem ás classes de 1900, 1889,
1888 e possivelmente 1887.

Salienta-se, entretanto, que os
reservistas communs não gradua-
dos, não serão attlngldos por se-
rem considerados agora velhos de
mais para serviço aetivo. Os offi-
ciaes da reserva e os technicos
de cavallaria, carabinelros • gra-
nadelros, ao que se deprehende,
estão, tambem, Isentos,

Ao mesmo tempo correm noti
das de que 50.000 a 80.000 solda-
dos italianos estão sendo reunidos
em certos portos, devido ao an-
nunclado movimento ds tropas
francezas na Tunísia.

O Supremo Conselho d* Defesa
que se reuniu boje & tarda pela
terceira vez consecutiva, nos ultl-
mos tres dias, ao que ss declara
em fontes autorizadas, teria dls»

cutldo detalhes sobre a defesa S
sobre o novo programma de pre-
paro, assim como a questão da
convocar mais reservistas, em vli*
ta da situação Internacional cri*
tica.

Presidindo & reunia' o ar»
Mussolini teria informado aos
membros do Conselho presentes,
entre os quaes tres marechae;,
seis generaes, sete ministros, um
almirante, meia dúzia de techni»
cos, assim como os sub-secreta»
rios do Exercito, da Marinha s
da Aviação, de que a Italia deva
Informar ao mundo que esti
apressando os preparativos, d»
modo que o mundo não tenha que
enfrentar subitamente um facto
consumado.

A declaração hoje divulgada pe»
Ia "Informazlone Diplomática'*
acredita-se estar de accordo com
esta política. Entretanto a supre»
ma COrte de Defesa esti apres.
sondo a terminação dos prepara»
tlvos detalhados, cujo plano seri,
provavelmente submettido & ap-
provação do Grande Conselho
Fascista.

Outra parte do trabalho dest»
programma de preparação esta
sendo feito pela lnter-mlnlsterial
de Autarchla — Comitê autar.
chlco — que voltara, a se reunir
no dia 11 de março, apfls as duas
sessBes da semana passada, quan»
do foi delineado o programma dt
explorações em todo o território
do palz para pesquisas de mine»
raes e combustíveis. Tambem fo»
ram Iniciadas as experiências pa»
ra a producção de borracha syn-
thetlca.

que no anno de 1929, em 194 mu-
niclplos, 20 % das mortes verlfl-
cadas tinham sido motivadas
por doenças ignoradas. Em 116
municípios essa percentagem au-
gmentou para 80 % • era 89
para 90%.

Um funecionario aggre-
dido dentro da raa

repartição

Traíã-se do thesoureiro
da Recebedoria do

Estado do Rio
Antes de se encerrar, ante-hon-

tem, o expediente da Reoebedoria
do Estado do Rio, oceorreu uma
scena de pugllato entre o thesou»
relro dáquella repartição, major
A. de Carvalho, e o sr. Roberto
Silva Araújo,. Deu motivo & sce-
na o facto de ter este ultimo que-
rido receber certa importância fô-
ra da hora do expediente e haver
o major retrucado que a caixa ia
estava fechada. Roberto Silva ag-
gredlu a soecos o major, sendo
preso por uma praça quando ten-
tava evodlr-se. A oceorencia foi
levada ao conhecimento do sr. De-
mosthenes Alves, director da re»
partição.

ESTUDANDO 0 MAL DE
¦¦¦• CHAGAS *•¦'

Bão Paulo, 8 (Havas) — Uma
caravana de médicos visitou re-
centemente o interior do Estado,
chefiada pelo sr. Geraldo Paula
Souza, dlrector do Instituto de
Hygiene. Essa caravana tinha
como objetivo colher material' de
estudo para a moléstia de Cha-
gas. Apesar das difficuldades da
caracterização dos casos agudos,
suspeita-se que foi encontrado
um doente entre o numero do af-
íectados. O enfermo foi conduzi-
do para esta cidade e recolhido
ao Instituto de Hygiene. Trata-
se do quarto caso quo apparecri
no Estado, sendo que entre o ter-
celro o o ultimo houve um inter-
vallo de vinte e um annos. Os
caravanelros aproveitaram a via-
gem ao interior para a rcall.iação
de conferências sobre a socializa-
ção da medicina e sobre a necoi»-
sldade da classe medica preparar-
se para uma ordem nova que a
obrigará, a agir cada vez com
mais interesse. Este será de ca-
racter mais collectivo do que in-
dividual. As conferências versa-
ram tambem Eobre a mortallda-
de infantil e sobre a necessidade
da luta contra a ignorância. Os
conferencistas referiram-se 6. es-

. tatlstica de óbitos, accentuando

Commemora-se o anni-
versario de um sério mo-

vimento imurreccional
em Portugal

Foi evocado na Assem-
bléa o papel desempe-

nhado pelo coronel
Passos e Souza

Ifisioa, 8 (Havas) — Foi solen-
nemente commemorádo o 12° on-
niversarlo da repressão do movi-
mento insurreccional de 7 de feve-
relro que estalou no Porto e em
Lisboa e durou seis dias. O mo»
vlmento era dirigido contra a sl-
tuação resultante do revolução
nacional de 28 de maio e foi re-
prlmldo graças, sobretudo fl. accão
enérgica do coronel Passos e Sou-
za, então ministro da Guerra.

Na sessão de hoje da Assembléa
Nacional o deputado Carlos Mo»
reira evocou aquella data e lem-
brou o papel desempenhado pelo
coronel Passos e Souza.

Na egreja dos Martyres foi ce-
lebrada missa pelo repouso da al-
ma dos officiaes e soldados mor-
tos naquella occaslão.

Entre os assistentes viam-se o
sub-secretarlo da Guerra, repre-
Bentantes do general Carmona e o
do chefe do governo, o major-ge-
neral do Exercito, o governador
militar de Lisboa, varias persona-
gens das famílias dos mortos e nu-
merosos officiaes.

A' tarde realizou-se no cemlte-
rio dos Prazeres uma cerimonia
de homenagem aos mortos de "7
de Fevereiro". Prestaram ae hon-
ras do estylo destacamentos de
tedos os regimentos da guarnição
de Lisboa.

O general Amilcar Mota repre-
sentando o presidente da Repu-
blica, o commandante Tenrelro,
representante do ministro da Ma-
rinha, o sub-secretarlo da Guer-
ra e o governador militar de Lis-
boa, depuzeram flores no mauso-
léo perante o qual as tropas desfl-
laram em seguida.

Altas patentes do exercito e da
Marinha assistiram á cerimonia.

No Porto realizou-se cerimonia
Idêntica no cemitério de Agra-
monte com a assistência das auto-
rldadeB civis e militares.

Onde se realizará a próxima
conferência Pan-Americana

de AvíaçSo
"fOBtetiidío, 8 (Havas) -— JS,

Conferência Pan-Amerlcana de
Aviação designou a cidade dé
Buenos Aires para a reunião ds
1941.

A seguir travou-se animado i
longo debato em torno de uma
moção argentina que foi, alias,
retirada, • que declarava que i
Conferência Teria com agrada
que os paizes da America assegu»
rassera o cuidado • o tratamento
dos feridos em caso de guem?
adaptando a aviação sanitária aai
seus exércitos.

Fez-se notar que a organ'zac*d.
sanitária do exercito era um af-
sumpto privativo de cada gover»
no em caso de guerra.

O delegado uruguayo, sr. Pe*
na, apresentou uma moção pres»
tando homenagem fl. aviação civil
e militar que cooperou no auxilio
âs victimas do terremoto do
Chile.

a maaa* a> *

Um touro que custou dois mil
r- guinéos —-

Z«m4re«, 8 (Havas) — Os r«-
presentantes da Companhia Mao
Robert, de Dounesdie Tarland,
adquiriram hoje o touro cam»
peão, da raça Aberdeen Angus,
pertencente a lord RoBeberry »
que se achava em exposição no
mercado de Perth, "pela elevada
Importância de dois mil guinéos.

-> «¦.»»-, .

A Italia teria enviado reforços
para Tripoli e para a Lybia
Londres, 8 (Havas) — A Agen- U\

cia Reuter recebeu um telegrartáí"-.'
ma de Roma dizendo i
ahl se affirma, a Italia
reforços para Trlpoll e para »
Lybia. ,

Os meios officiaes não desmen-
tem a Informação.

A Grã-Bretanha deve ser offi-
clalmente informada da remee-n.
desas tropas de conformidade com
o que estipula o tratado anglo-
Italiano.

Ul.. u>iw»^||

que, segundai 1
[talla envio-*""fl

ULTIMA HORA
Constância Maria

Valdetaro
(Miniuilifl)

A família de CONSTAS-
CIA MARIA VALDETA-
RO communlca o seu
falleclmento occorrldo
liontem e convida os seu-
parentes e amigos para

acompanharem o feretro quo sa-
hlrá hoje, Ss 17 horas da run
Bamblna, 149, para o ceralttrlu
S5o Joio Baptista.

(T 01949?

f
João Borges

Lagos

t A família de JO-W
BORGES LAGOS, parti**!-
pa a seus parentes •
amigos o seu falleclmento
hontem e convida para c
;eu enterramento quo

sori realizado hoje. As 10 1]! lie-
ras, »ahlndo o feretro de sua re-
sldencia, í avenida Engenheir"
Rlchard, 23 (Grajahu*) para °
cemitério de TnhaOina. 'T OI*"")
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NO LIMIAR DA FOLIA
0 tradicional banho á fantasia na praia do Flamengo será no próximo domingo

AS COMMEMORAÇÕES DO 15.° ANNIVERSARIO DA FUNDAÇÃO DO CENTRO C. CARNAVALESCOS
Oi animais carnnvnlescos do TI-

,1uarii. t-Htfiu estimulados do muxl-
],ni 1'iiia.ii-iliiHtiin com uma Idí-a
i iMrll-i- agora; a da roaurrolçao
,io .i-llii. carnaval do rua do Rio
ale Janeiro, Paira Isso foi oscolhlda
a. arca, du club que, com entrada,
pila rua Desombargador Isldro,
vae até o Rio Traplchelros, In-
t-lulndo o parque Infantil e o rlnk.
ti «Hn será. o domingo de carnaval,
daa 10 & 1 hora. Veremos, então,
f-omo numa milagrosa evocação,
desfilar, deante doa nossos olhos,
« encarnados pelos tljucanos, to-
das as figuras carnavalescas que
faziam, outrôra, a vida daa ruas
i,o triduo do Momo e hoje fazem
d saudade doa que JU passaram da
mocidade: o palhaço, o dlnblnbo,
o Indlo, o morcego, o Pae-Joáo, o
velho, de cajado e rabona, o ca-
rão, o doutor-burro, o burrlnho de
jaca, a morte, o urso, o macaco, a
!-ahlana, a "barboleta", o tantas*
ma, o dominó, o "prlnolpe", o
laebô-chorão, o rei, o dlabáo, o
suarda-nocturno, o "sujo" vesti-
do de lençol; o travesti daa calça*
das: homens de sala, damas de
palito e calças; o chorlnho de car-
tiava.!, com reco-reco, violão, cia*
j-lneta, flautim e pandeiro. Todo o
velho carnaval popular do Rto de
Janeiro. E, com elle, o entrudo,
o trote, o Zé-Perelra, a algazarra,
emquanto os magotea de follBes do
povinho exclamarão, como excia*
niíivam ha vinte • cinco annos:

"O* abre ala
que eu quero paset
bôu da folia,
mio posso nega,"...

E cora entono quasl heróico:

"O' ralo, fl sol!
suspende a lua, I
Bravos ao "velo"
que está na rua" !

Ou gingando o corpo e andando
trepldantes, como nos cordões
actuaes:

"Tâyá, me deixa,
subi neesa ladeira,
que eu sou do grupo
do pega na chaleira".

Ou, adeante, no compasso duro
3a marcha carnavalesca:

"Não mexe comigo I.
Não me assanha!.
Se marido subê
VocS apanha..."

t
Joio de Barros, tamartlne, Al*

ínlrante trarão a essa "manhã" de
outrora a cooperação inestimável
de sua arte acclamada. Provável-
mente a festança será filmada. A
entrada será pela rua Desembar-
gador Isldro com a quitação n. 2.
Para quem so se quízer fantasiar
no club, haverá logares apropria-
dos. Com a autorização do sr.
Raul de Carvalho, dlrector social,
as mocas e senhoras devem enten-
der-se, desde JA, a respeito, com
o. sra. Heitor Beltrão e os senho-
res devem deixar os nomes e en-
derecos, atê o dia 12, na secreta-
ria, para serem entregues ao ar."loaê Piquet Carneiro.

' 
08 BAILES DO AüTOMOVEIi

CLUB DO BRASIL

E' fira de duvida, que os bal*
les carnavalescos que serão reali-
arados nos salões do Automóvel
Club do Braall, constituirão o sue-
cesso do carnaval de 1939.

Todas aa medidas tendentes a
assegurar o completo exlto dessas
festas já foram tomadas. A ins-
talIaçSo de apparelhos de ar con-
dlolonado permittirá aos foliões se
divertirem a vontade aem o» in-
eommodos de uma temperatura
elevada. Não se descurou, entre-
tanto, o .concessionário da orna-
mentação e das orchestras. As
islm, é que os luxuosos salões re-
ceberão ornamentação condigna e
duas orchestras Jâ foram contra-
atadas afim de que a alta socleda*
de carioca que comparecera aos
bailes não tenha um momento de
descanso.

Foram expedidos convites ao
corpo diplomático, A Imprensa, aos
tofflclaes de grablnete de todos os
Ministérios e pessoas da nossa
melhor sociedade.

O baile Infantil, que mereceu
toda a attenção, serA dedicado as
creancas autoclublstas, e serA le-
vado a effelto no domingo. Serão
conferidos ricos prêmios Aquellas
que melhor se apresentarem.

O BAILB INFANTIL DO THEA-
TRO MUNICIPAL

A população infantil da cidade,
que não terá outra opportunida-
de de dlvertlr-ase no mesmo em-
polgante ambiente de que tanto'ouve falar por seus paes, estA In-
teressadlselma pela realização do
baile da tarde de terça-feira no
theatro Municipal.

0 BAILE OFFICIAL DB GALA
DO MUNICIPAL

O enthuslasmo pelo baile de ga-
Ia do Municipal, como sempre,
desperta o maior interesse. A de-
coração original e de mais lindo
effeito revivendo uma lnteressan-
te ípoca da historia do Brasil, o
serviço de bufet, as tres orches-
trás harmoniosas e excitan-
tes, os brindes magníficos, a dis-

•tribulção de cotlllons e uma gran-
a de alegria carnavalesca presldln-

do a tudo, são as razões do exito
da festa sem par da cidade, noa
tres dias consagrados a Momo.

A commissão secreta nomeada
pelo maestro Silvio Plerglll, para
julgar as fantasias do baile, con-
ferindo ás mais ricas e de maior
gosto os brindes para esse fim ad-
qulrldos, reunlr-se-â hojo secre-
tamento para traçar as bases do
certamen,

O «MAIOR BANHO A FANTASIA
DA CIDADE !

O maior banho A fantasia da
ciaiade será realizado domingo, na
praia do Flamengo, pelo C.C.C.
» em homenagem ao comimandan-
te Attlla Soares, ministro do Tri-
bunal de Contas.

Essa festa está recebendo todos
os esforços dos elementos do C.
C. C. eom a intenção de tornar
a festa superior ás dos annos an-
tc-r-lores.

O dr. Georgino Avelino, dire-
etor geral de Turismo, participou
ao C.C.C. que a sua repartição
deseja collaborar na grande festa
de homenagem ao oommandante
Attlla Soares, rião sô enviando os
coretos necessários como tambem
ornamentando a linda praia.

O banho á fantasia de domingo
toii o horário das S ás 12 horas.
O desfile será de accordo com o
regulamento que ê das 9 e 30 até
Ss 11 e 45 horas, de vez que o
banho termina âs 12 horas.

A Radio Ipanemi irradiará a
pr-ande festa, fornecendo aos seus
ouvintes do todo o Brasil as In-
formações sobre a festa de do-
mirso. Essa collaboração ê pre-
cloelsslma e o povo sO lucrará
com ella.

Em diversos pontos da prata
serão ImatuIludOB alto-falantes pela
l.iullo Vldi.i. do Brasil, cujos ser*
vlços Jâ são bem conhecidos pele
perfeição o nitidez,

reKUlninento que o C. C. C.
elaborou está assim organizado:

— O desfilo será feito entro
9 o 30 o 11 horas, tumando-se por
base a passagem em frente ao pa-
Ianque do C.C.C.

— Et, obrigatória a Insorlpcão
dos blocos para cfCeltos de julga-
mento. Essa Inscrlpçãó é grntul-
ta e será encerrada no dia 11 de
fevereiro âs 10 horas,

— Os blocos que não Be Ins-
crevorem previamente no C.C.C.
sâ poderão desfilar om frente ao
palanque com permissão dessa
entidade de jornalistas.

— Nos blocos podem figurar
homens, senhoras e creancas po*
dendo tambem serem compostos
esses blocos do um só sexo.

6 — A Indumentária para qual-
quer dos componentes doB blocos
sã poderá ser em papol de seda,
crepon ou rústico.

— Em pasta so serão permlt-
tidos os carros alegóricos ou oa
painéis decorativos que aão con*
duzldoa como ornamento.

— Em panno não será tolera-
da nenhuma fantasia nem orna*
mentos de qualquer espécie. Rô-
mente para attender a pedidos
poderá ser permlttldo o sapato
tennis ou de praia, Sõ os perso*
nagens de um carro allegorlco
poderão usar sapatos de qualquer
qualidade.

—- Entende-se como persona*
(em dos conjuntos os que fizerem
parte dos enredos e, conseqüente*
mente comparecerem fantasiados,

— As commlssões de frente
são facultativas e podem usar In*
aumentaria de papel de brlm, de
casemlra ou de outro qualquer
tecido.

10 — Para julgamento torna-se
Indispensável o conjunto musical
com numero superior a oito mu-
slcos. A parta musical Influa sen-
slvelmente na decisão do jury,
porque proporciona a exhiblção
de corpos de coros e, consequen*
temente a harmonia impresclndl*
vel nos cortejos carnavalescos,

11 — A Commissão de Julga-
mento serA composta pelo C.C.C.
íi nella não tomará parte nenhum
dlrector ou eocio dessa entidade
do jornalistas.

12 — O veredlctura dessa oom-
missão eo poderá ser conhecido
pelos jornaes do dia 12 de teve-
relro a será lnappellarvel.

13 — O C.C.C. offerecerA o»
seguintes prêmios.

a) — 1" logar, ao bloco que fõr
classificado com o melhor con-
junto (todos as modalidades de
um cortejo) recebendo ainda o ti-
tulo lio campeão.

b) — Ao bloco nas mesmas
condições classificado _ em segun-
do logar (vlce-campeão).

o) — Ao bloco que apresentar
melhor critica.

f) — Ao bloco que apresentar
melhor harmonia.

e) —• O prêmio de campeão of-
ferta do commandante Attlla Soa-
res, terá o nome desse illustre
ministro do Tribunal de Contas.

13 — Atê o dta 11 (sabbado),
pfide o C.C.C. receber quaesquer
suggestões novas sobre o banho,
excepto na parte referente A in-
aumentaria que não poderá ser
revogada.
HOMENAGEM DO FLAMENGO
A" CHRONICA DB CARNAVAL

A directoria do Club de Rega-
tas do Flamengo homenageara
hoje, aa 9 horas da noite, ot chro-
nlstas carnavalescos cariocas, of-
ferecendo-lhes um eock-tall, na
sede do rubro-negro, A praia do
Flamengo,
AGORA JU' COM OB "MUNI-
NOS" DA "GUARDA NEGRA",

DOS DEMOCRÁTICOS
Sabbado • domingo magros, dois

promettedores-dlas, a ante-sala, o

limiar da semana gorda, da se-
mana da loucura, foram os dois
dlns reservados para as Inlciuti-
vas desse movimentado e caprl-
choso grupo de foliões que com-
põem a "Guarda Negra" dos
"curaploc-B".

Reservem, pois, todos oe foliões
ns energias para os dlaa 11 e 12,
porque os "meninos", quando pe-
dem a palavra, a coisa e "aquelle
geito"...

O CARNAVAL NO CLUB GT-
NASTICO PORTUGUEZ

O Club Gymnastlco Portuguez
está realizando nos salões de sua
sede, A avenida Graça Aranha,
brilhante temporada festiva, de-
dlcada ao reinado de Momo.

Hoje, o Gymnastlco abrlrA os
seus salões das 10 âs 2 horas da
madrugada para recepcionar offi-
olalmente Rei Momo.

Sabbado, serA realizada uma
outra festa interessante, das 10
âs 4 horas da manhã, em homo-
nagem ao esquadrão do Gymnas-
tico. Para a sabbado seguinte,
está sendo preparado o maior e
mais rico programma da tempo-
rada do Club Gymnastlco Portu-
guez, para o baile de carnaval,
eom traje a rigor. *

No domingo, terá logar a ves-
peral infantil de carnaval, das 13
âs 17 horas, e segunda-feira, en*
cerram-se os festejos com o baile
de carnaval das 11 Aa 4 horas da
manhã.

A DISTRIBUIÇÃO DB CONVI-
TES PARA O BAILB DO

C. C. C.

Tendo em vista a enorme pro*
oura de convites para o baile do
16° anniversario de fundação do
C. C. C ft ser realizado no dia
18 do corrente, no Theatro João
Caetano, aquella instituição re-
solveu prorogar atê aquelle dia
(18) a distribuição dos mesmos,
exclusivamente na sede, A rua
Visconde de Inhauma 113, sobra*
do, daa 2 As 4 horas da tarde, es-
tando disso incumbido um dos dl-
rectores do C.C.C.

O CARNAVAL DO CLUB SUL-
AMERICA

Bm primeira mão, podamos
divulgar os seguintes festejos do
Club Sul-Amerlca:

Domingo de carnaval — Matl-
née infantil, nos salões do Club
Municipal, quando serão dlstri-
buldos ás creancas grande quan*
tldade de brinquedos;

Segunda-feira gorda — Baile,
no Botafogo F. Club. Prêmios
Ab majs ricas fantasias.
O BAILB DA "EMBAIXADA
DO SOCEGO" DOS TBaNENTES

DO DIABO
A Embaixada do Socego fari

realizar nos salões dos Tenentes
do Diabo, no próximo dia 11, o
seu monumental banle annual,
om homenagem ao dynamlco
dr, Malaqulas presidente, de hon-
ra da mesma.

Os componentes desta Embal-
xada, assim como Cadelrudo, Ca-
co Velho, Calmollna, Espelho Ma-
gleo, elle o Sedas, Moleque Es-
trata farão todos os esforços pa-
ra que compareçam todas aa
dlavollnas.

No dia 12 haverá um grando
mastigo e a seguir uma deslum-
brante passeata a pê.
O TRADICIONAL BAILB DB
ANNIVERS.ARIO DO C. C. C.

Uma boa noticia para os nume-
rosos fans do Centro de Chronls-
taa Carnavalescos. Essa popular
entidade de jornalistas especla-
Usados realizará no dia 18 do
corrente mea (segunda-feira) o
seu jA tradicional e monumental
baile A fantasia commemorando
a passagem do IB- anniversario
de fundação.

Para essa festa, a directoria

não tem poupado esforços. As
dansas serão proporcionadas por
quatro orchestras que se revê*
sara o das 10 fls 4 horas da ma*
nhã.

«\sslm serão ools horas de dan-
sa sem Interrupção.

O Theatro João Caetano está
sendo cuidadosamente decorado
polo próprio pessoal do theatro,
ouja competência não se discute,
quor no serviço de electrlcidade,
quer no do ornamentação, entre-
gues respectivamente a Jair e a
Leitão, afamados pintores.

A distribuição dos convites
está sendo feita na sede, das 2
ás 4 horas, onde ha um dlrector
para aquelle fim. Na mesma
sede do C. C. C, ã rua Vis*
conde de Inhaúma, 113, sob., po-
derão ser prestadas quaesquer
Informações.

Transcorrendo esfe anno o ter-
celro lustro do anniversario do
O. C. C„ os companheiros de
Pilar Drumond, unico fundador
da Instituição, lhe prestarão sl-
gnlflcatlva homenagem.

Pequena lembrança lhe será
offerecida, commemorando o gran*
do dia.

O C. C. C. vem convidando
altas autoridades federaes e mu*
nlclpaes a tomarem parte nesse
memorável dia, no qual conse-
gulrA mala um retumbante sue-
cesso.

No hall do theatro tocarA uma
banda de musica da Policia Ml-
lltar, das 8 A mela noite, em-
quanto clarins, da .errasse, an
nunetarão a, noitada de belleza e
alegria que o C. C. C. vae pro-
porclonar.

AS HOMENAGENS DOS DE-
MOCRATIC03 A' IMPREN-

SA CARNAVALESCA •

O Club dos Democráticos, sab-
bado próximo, confraternizara
com Os chronlsias de carnaval
aos quaes distinguira numa re-
união cordial e de amizade, quan*
do será servido um authentlco
cock-tall.

A homenagem não podia ser
mais significativa e estamos cer
tos que a turma ' comparecerá
completa, dando mais uma pro
va de sympathia pelo campeão
do carnaval carioca, o glorioso
Club dos Democráticos.

O cock-tall terá inicio As 6 ho-
ras, sendo iniciado As 10 formlda
vel baile A fantasia.

O BANHO A' FANTASIA DO
"GRUPO DOS RAPINHAS",

DB NICTHEROY

Vm convite ao O. O. O.

Da secretaria do Sport Club
Fluminense, recebeu o C. C. C.
o seguinte officio:"Cumpro o grato dever de
oommunlcar-lhe que o "Grupo
dos Raplnhâs" filiado ao Sport
Club Fluminense, dará no dia 12
do corrente, o seu Jã tradicional
banho de mar A fantasia, que
marca annualmente uma victoria
para o carnaval nictheroyense.

Assim sendo, a commissão
-promotora resolveu lnclull-o na
commissão julgadora dos blocos
que comparecerão.

Certo da acqutescencia do nos*
so convite, aproveito o ensejo
que se me offerece para apre*
sentar-lhe meus protestos de es-
tlma e dlstincta consideração.
— Jorge Baptista Vieira, da
commissão promotora".

GRANDE BAILE DB CARNA-
VAL, NA FEIRA DB

AMOSTRAS

Continuam intensos os prepara-
tlvos para o baile carnavalesco
que uma commissão de com-
merclarlos, associados do Syndi-
cato União dos Empregados do

Commercio, organizou para o
próximo sabbado, no Pavilhão
Blo Grande do Sul, na Feira do
Amostras.

A commissão não tem poupa-
do esforços para dar o mnlor
renlre a essa festa, que, t de cs-
perar, pelo enthuslasmo reinante
entro os seus promotores, alcan-
ce o mais retumbante sue-
cesso,

UMA FESTA CARNAVALESCA
QUE PROMETTE SER DES-

LUMBRANTB

O Grupo dos 200, composto de
associados da A. A. B. B., e
cuja rapaziada sabe se divertir,
iniciara o seu carnaval na sexta-
feira gorda com o baile que será
levado a effelto no Theatro João
Caetano.

E' que esta data JA se tornou
tradicional com a realização de
seu Insuperável bal-masquê.

Assim, a festa do próximo dia
17 superará todas aa suas tes*
tas de carnaval de 1939, não sõ
pela decoração a ser apresenta-
da, de um bom gosto extraordl-
narlo, como pelos surprehenden-
tes Jogos de luz que serão ap-
pllcados a ainda pela excellencla
das orchestras contratadas. Pela
procura que vem tendo os as-
soclados do Club, somente por
cujo intermédio silo conseguidos
os convites e mesas, assegura-
mos uma das maiores concor-
rendas dos últimos tempos.

O CARNAVAL DA COLUMNA
NÁUTICA MARAMBAIA, DO

NATAÇÃO B REGATAS

Bm todos os círculos "Jagun-
ços" foi recebida com a mala
viva sympathia a noticia da fes-
ta carnavalesca que a Columna
Marambaia, filiada ao Club de
Natação e Regatas, promoverá
no próximo dia 12, nos conforta-
vela salões dos camisas rubras,
ricamente ornamentados por ar*
tlsta de renome.

A par da scenographla gran-
dlosa e uma Illuminação própria
para as festas deste gênero, foi
Incumbida a orchestra "Yankee"
para alegrar os subdltos de
Momo.

Na secretaria serão encontra-
dos convites com os srs. Man-
darino, Pinhão • Lopes, bem
oomo a entrada dos associados se
fará mediante a apresentação
do recibo do corrente mez.

CLUB DOS "40"

A sociedade carioca tem regis-
trado, A parte, no livro de lem-
brancas do carnaval, a contribui-
ção do Club dos "40", que, to-
dos os annos, se asslgnala no
famoso triduo de Momo, como
uma de suas festas mais elegan-
tes. A repetição do exlto sensa-
cionai acostumou a "elite" social
do Rio a esperar, com ancledade,
o grande baile a fantasia dos
"40". A noticia correu célere.
JA agora, todas as rodas de ele-
gancla estão Informadas de quo
esse serA, este anno, realizado no
Theatro João Caetano, no proxi-
mo sabbado, 11.

OS BAILES DB SEGUNDA E
TERÇA-FEIRA NO HOTEL

AVENIDA

A chegada, hoje, de S<M. Rei Momo, I e Unico
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Ihllo nzul o branco, E -irmlm. e,ol)
as ordens do RÍSOUde, ühnrliindos.
u o Velho, oh r|.t.'liiii'|a'iini'ii vão
foritojar no dia 15, domingo ma*
gro, alui. 9 â meia-noite; o dia 18,
i.iililiiialn gordo, dns 10 âs 3 horns |
ila madrugada; o dln 10, domingo
gordo, das 10 As 3 horas da mn-
dnigiidu, havendo antes, das 4 As
7 da noite, unia promettedora ma*
tln6o-lnfnntal, cheia do surpresas
para a potlzada; dia,20, segunda*
feira gorda, dns lü áa 3 horas, o.
finalmente, dln 21, terça-ínlra
gorda, o adous no carnaval, das
10 As 3 horau da madrugada.

Cláudio Ferreira e seus "menl-
nns" muslcaes vão controlar na
dnnsoa do todas i-rimin festas.

OS SAMPAIENSES NA FOLIA

O Sampaio Athletlco Club não
quer desmerecer do conceito quo
goza nos meios follonlcos. E',
pois, niOBtrando a sua flbru car-
iKivalesca, que reunirá sabbado,
das ti A» 4 da madrugada, Os
seus admiradores, para mais uma
festa em honra dô Rei da Folia.

O BAILE DOS ARTISTAS DA
A. A. B.. HOJB, NO
AUTOMÓVEL CLUB

Realiza-se hoje, dia 9, ás 10 ho-
ras da noite, noa sumptuosos sa-
lões do Automóvel Club do Brasil,
o baile de carnaval que a Abbo-
clação dos Artistas Brasileiros
promove, com o concurso da so-
cledade carioca —r o Bailes dos Ar-
tistas. Esta tradicional festa, que
alcançou Inabalável prestigio nas
rodas sociaes, pelo exlto com que
tem sido realizada nos annos an*
terlores, constltue o commentarlo
do momento. Ricas o auggestlvaa
decorações omprestarão ao am-
biente uma nota expressiva de
graça, de movimento e de alo-
grla. Multas surpresas agradáveis
se reservam para o decorrer da
noite, em que serão premiadas a
mais rica e a mais original fan-
tnsla. A commissão promotora
não tem poupado esforços, no sen-
tido de que o Baile dos Artistas
da Associação dos Artistas Brasi-
lelros, de 1939, corresponda ao
brilhantismo que o consagrou um
doB acontecimentos mundanos de
maior projecção social.

ELEITA LOURDINHA BITTEN*
COURT "RAINHA" DOS ES*

TUDANTES

Na ultima apuração feita hon-
tem para a escola da "rainha" do
carnaval dos estudantes, foi elel*
ta Lourdlnha Bittencourt, que se-
rá coroada no baile que realizará
o Club Univerasltarlo, no Casino da
Urca.

CARNAVAL DOS ESTUDANTES
O Club Universitário do Rio de

Janeiro realiza todos os annos o
Carnaval dos Estudantes, comme*
morando-o com um grande baile.

A União Nacional dos Estudan-
tes, aggregado das associações es-
tudantlnas do paiz, constituída no
ultimo congresso da classe, atra-
vis de sua secretaria, íuncclonan-
do na Casa do Estudante do Bra-
sll, convida os estudantes cario-
cas a participarem desta festa,
que estreitará, na alegria do car-
naval que se celebra, a amizade
e a solidariedade que os unem.

Acham-se A venda na Casa do
Estudante do Brasil, largo da Ca-
rioca, 11, convites para-o baile, a
realizar-se, hoje, no grlll-room, do
Casino da Urca. Esses convites
poderão, tambem, ser solicitados
pelo telephone 22-7193.

Abrilhantara a festa do C. U
R. J. a coroação da rainha do
Carnaval doei Estudantes, eleita
pelos acadêmicos cariocas, hon-
tem, na sede do C. U. R. J. O
show do Casino da Urca, com seus
números carnavalescos, empresta-
rá seu concurso A esta animada
festa de jovens.

O DIA POLICIAL
PREFERIU MORRER A

COMPARECER AO
DISTRICTO

0 suicídio de um ourives, na
Avenida Passos

A'« primeiras horas da manhã
d» hontem um dos moradores do
terceiro andar do prcdlo n. 33 da
Avenida Pussoa foi encontrar,
iigonlziinto, no pateo lntcrnd do
edifício, um homem apresentando
ferimentos do tal modo graves
que, levado, logo depois, no lios-
pitai ile Prompto Soccorro, velu
nll a' falleeer. Tratava-se do ou*
rlves Alberto Binaria, do DO annos,
viuvo, do nacionalidade Italiana, o
qual, por motivos que não deixou
Biiftlelentemcnto, esclarecidos, se
atirara do terceiro andar do refe*
rtilo prcdl-, tentando o suicídio.
Blnda era proprietário do uma
pequena officina de ourives â rua
Gonçalves Dias n. 75, 2° andar,
onde se estabelecera ha vários
nnnos, Instnllando-se em pequeno
compartlmonto ali existente. Nos-
tes últimos dias, segundo referen-
cias que fizera a amigos, alguom
o teria denunciado A delegacia
como Indivíduo da mãos antece-
dentes, uselro e vozelro em nego-
cios UllCl.03.

Blnda acabrunhou-se com a In-
Justiça que lhe fora feita eobrctu-
do por stippor, que sua condição
de estrangeiro lhe peorasse a sl-
tuação. Impreslonado profunda-
mente com o caso, o pobre ho-
mem, quo nem dormir podia, se-
gundo refere numa carta que
deixara ás autoridades, resolveu
matar-so,

Na curta que deixou â policia,
Blnda nâo precisa nem detalha a
historia da denuncia contra elle
pronunciada, o pola qual cheira,
mesmo, a ser convidado a compa-
recer á delegacia local, o que se
deveria ter dado hontem. Apenas
se limita a declarar-Se innocente
e que todos os seus negócios elle
os fazia honestamente. Attrlbue o
que contra elle diziam a Inimigos
gratuitos,

Terminou por pedir que, com o
dinheiro que deixara no cofre
oxlstente na officina, deveria ser
adquirido um carneiro "semelhan-
te «ao de um seu amigo, o Car-
doso, ha pouco fallecido." O cor-
po, com gula das autoridades lo-
cães, foi mandado ao necrotério.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

Como se descalça oma bota
Todas as pessoas que sa vêem

atrapalhadas para resolver um
problema difflcll, costumam ex*
clamar affllctas: nfio sei como
descalçar esta bota.

Numa situação angustlosa egual
estão aquellas qua desejam com*
prar calçado de uma boa marca
e não sabem como hAo de descal-
çar a bota!

Pois é facll, faclllmo. Procurem
naa princlpaes casas do ramo a
marca Boato e pecam que lhes
mostrem os seus ultimos • famo*
eos modelos 1939. A bota será fa-
cllments descalçada calçando o
calçado Souto, a marca que dá
conforto aos pês. (18359)

Sua Majestade Bel Momo, I e Unico, com s sua nova indumentária

Precedido de natural ancledade,
da ancledade «le seus "fans",

constituídos de toda a cidade do
Rio de Janeiro, aportará hoje a
esta capltal o grande Monarcha
da Folia, S. M. Rei Momo, I e
Unico.

Dispensando o costumeiro cor-
tejo que o acompanhava pelas
principaes ruas da cidade, nos
outros carnavaes, Rei Momo, ho-

Je, logo após o desembarque, fa-
Iara a toda gente pelo mlcropho-
ne da Radio Nacional, Indo, a se-
guir, presidir o grande baile do
Club Gymnastlco Portuguez.

AU, Rei Momo será conduzido
ao throno collocado no centro do
grande salão de festas, de onde,
com a marcha que fez, de parce-
ria com Ary Kerner, "Mas que

pergunta !", darA Inicio ao bailo.
A' meia noite, comparecerá ao

baile do Club Universitário, para
presidir á coroação de Lourdlnha
Bittencourt, eleita "rainha" do
carnaval dos estudantes.

E assim, a partir de hoje, o
majestoso monarcha tomará con
ta do Rio, que será seu até á
quarta-feira de cinzas.

Aotlvam-se os preparativos pa-
ra aa festas elegantes do cama-
vai de 1989. Baile tradicional que
une as mais distlnctas famillas
cariocas, que attrae do nosso inte-
rlor Os melhores forasteiros e tu-
rlstas amantes da pagodeira car-
navalesca.

E' nesse ambiente inegualavel
de bem-estar e commodldade que
se realizarão os dois grandiosos
bailes de segunda e terça-feira de
carnaval do Hotel Avenida, fes-
tas dedicadas A sociedade carioca
e offerecldas aos forasteiros e
turistas.

Agradecemos o convite quo nos
foi enviado.

A BLBIÇAO DA NOVA DIRE-
CTORIA DO CENTRO DE

CHRONISTAS CARNA*
VALESCOS

Dn secretaria desta Instituição
do jornalistas especializados re-
cebemos a seguinte nota:

"Será realizada hoje, dia 9 a
eleição da nova directoria do Cen-
tro de Chronistas Carnavalescos
(C. C. C).

A assemblêa terá logar As 9
horas da noite, na sede social, â
rua Visconde de Inhaúma, 113,
sobrado, ou em segunda convoca-
ção As 10 horas, com qualquer
numero."

A BATALHA DA RUA DR. JO-
VINIANO, EM MADUREIRA

Recebemos a seguinte nota:
"Devendo realizar-se em á noi-

te de 11 do corrente, a rua Dr.
Jovinlano (Madureira) uma anl-
mada batalha de confetti, tenho
o prazer de em nome da commls-
são promotora da mesma compôs-
ta dos srs. Llndolfo Caldas, Ma-
noel Dias de Carvalho, Manoel
Antônio Coelho, Manoel Ribeiro

ada Silva, Jorge de Oliveira. Fru-
tuoso Araújo de Farias e da mi-
nha humildo pessoa, convidar
v. s. a emprestar-lhe a honra de
sua presença.

Cumpre-me, egualmente, scien-
tlficar v. s. de que a commissão
não tem poupado esforços, no
sentido de conseguir o trlumpho
almejado — tres coretos, dois pa-
ra as bandas de musica e o outro
para as autoridades, jornalistas e
a commissão, serão armados; ri-
cos prêmios serão offertados aos
melhores blocos e escolas de sam-
ba e optimo serviço de illumlna-
ção haverá.

Com os meus respeitos e a ml-
nha admiração, assigno-me. —
tf. VELLOSO."

A FESTA DE HOJE NO VILLA
IZABEL

O veterano club do bairro de
Villa Izabel, logo mais, dás 9 á 1
hora da madrugada, reunirá seus
assocladoB e convidados para re-
ceber seus co-lrmãos do «-.merlca
F. C. e Canto do Rio F. C., aos
quaes prestará homenagem, com
uma batalha de confetti interna e
dansante.

CLUB ATHLETICO CENTRAL

No próximo domingo, realizar-
se-A outra batalha interna e dan-
sante, cuja animação domina to-
dos os annos os foliões do Club
Athletlco Central.

A sede, A rua Vinte e Quatro de
Maio, Já está tomando aspecto
deslumbrante, com decoração e
illuminação feérica.

O CARNAVAL NO RIACHUELO
TENNIS CLUB

A phalange riachuelense vae
commemorar as folias de Momo
com quatro bailes á fantasia.

Antes, haverá uni "cock-tall"
para preparar os foliões do pavi-

COLOMY CLUB

O Colomy Club oonforme rem
fazendo todos os annos vae dar o
grito do carnaval, fazendo reali-
zar no próximo sabbado, 11, Aa
10 % da noite, nos salões do Athle-
tio Assoclatlon, A rua Gustavo
Sampaio 26, Leme, um formidável
baile.

SerA uma noite cheia de encon-
tos, pois, oa salões Irão receber
deslumbrante ornamentação para
malpr alegria dos foliões. O Co-
lomy Club mais uma vez vae ser
coroado de exlto pelo brilhantismo
jâ certo de ser alcançado.

Essa festa serA offerecida A Ca-
sa de Minas Geraes, sendo que o
ingresso dos «associados serA a
apresentação do recibo do mez
corrente e a carteira social.

Traje: fantasia de luxo permlt-
tlndo o branco a rigor.

NO SYNDICATO MEDICO
BRASILEIRO

Promettem revestlr-se de anl-
mação e brilhantismo os festejos
carnavalescos em organização pe-
b Syndlcato Medico Brasileiro, em
sua sede A avenida Rio Branca
133, 3- andar, que serão abrllhan-
tados por excellente jazz-band,
durante as quatro noites consa-
gradas aos folguedos.

Os sócios e convidados terão in-
gresso mediante, respectivamente,
a apresentação do recibo de feve-
relro e dos convites especiaes for-
necidos pela secretaria do Syndi-
cato.

Dr. von Doellinger da Graça
Ralos X — Hadlam para o tra*
tamento de Tumores a do Canoer.
Assemblêa, 91). Edif. Kanlts. Ãs
3 1/2 hs. — 27-8218.

(T 1677)

COMO FOI MORTO "JOAO

PAPAOAIO"
Noticiamos opportunamente o

crime occorrldo em setembro do
anno passado, em casa .do calafate
Modesto Rodrigues da Silva, no
morro dos Macacos, o qual ferira
mortalmente, a golpes de foice, o
seu amigo João Fernandes da
Rosa, conhecido pelo alcunha de
"João Papagaio", que velu a fal-
lecer dias apôs, em conseqüência
dos ferimentos recebidos.

As autoridades encarregadas do
Inquérito conseguiram apurar que
o facto se passou do seguinte mo-
do: João Fernandes fora A casa de
Modesto jantar, levando comslgo
sua esposa Margarida Fernandes
da Rosa. Sentaram-se A mesa o
calafate, sua esposa, quatr oíllhos
e os dois convidados. Durante" a
refeição, surgiu uma discussão
entre os dois homens. Enfurecido,
Modesto lançou mão de uma
foice e com ella vibrou violento
golpe na cabeça do convidado. As
testemunhas não tiveram cora-
gem de agir, porque conheciam e
temiam o genlo terrível do crlml-
noso. B este reteve em sua casa
o pobre homem atê o dia seguinte,
quando chamou o 'seu vizinho
Malvlno Pereira, com o qual le
vou o ferido atê a encosta do
morro, onde o foi buscar uma
ambulância da Assistência, solicl-
tada somente aquella hora. Dias
apôs, a victima vinha a falleeer
no Hospital de Prompto Soccorro.

A policia effectuou a prisão não
somente do autor do crime, como
tambem de sua esposa, a viuva de
"João Papagaio" e Malvlno Pe-
relra. Todos elles disseram que
não communlcaram o facto âs
autoridades porque ficaram re-
celosos de que Modesto se vin-
gasse delies. A esposa do criml-
noso adeantou que era freqüente-
mente espancada por elle, infor-
mando ainda que seu marido a
mandara acompanhar o enterro
do pobre homem, afim de não
despertar suspeitas.

ATROPELADO POR UM
AUTO PARTICULAR

Ao passar, hontem, pelo vladu-
ulo do CaBouiliira, um auto parti*
ciliar atropelou Manoel Cavalct.n*
to, (unoclonarlo postal, causan-
do-llie ferimentos diversos pelo
corpo,

A victima foi medicada ns As*
slstencia, tendo o motorista tu*
UldO al|la-aH O (lotuiratr.a. A pollarlll
ri-gltJtrou a occorroncla.

COLHEU A MULHER
E FUOIU

Na avenida Suburbana n. 1353
rcfclilu Thereza Borges quo, no
sair, hontem, de cubo, foi apa-
nhada por um automóvel, fl.'an*
do com a ci.ivloula direita fra*
ctura.la. Verificado o desaltre, o
eliuufrour iiugmeutou a veloolda-
de do vchteulo e deiappareceu.

A policia local registrou o fa*
cto.

FERIDOS A PAO E A BALA
NUMA BATALHA DE

CONFETTI
Nu. batalha da confetti que se

realizou A rua Jofio Pinheiro, oc*
correu um confllcto, de que re*
sultou saírem dois homens feri*
dos, A policia Ignora as causas
do facto, bem como os seus res.
ponsavels. Houve grande tumul-
to, tiros e corrorlas, mas quando
chegaram ao local os policiaes
que se achavam em serviço, os
ânimos Jã estavam mais ou menos
serenados.

NAo houve prisões, pois nln*
guem sabia dizer ao certo quaes
as petsfias Implicadas na desor-
dem. Havia apenas dois homens
feridos, para os quaes foram so-
licitados os serviços da Asslsten-
cia, comparecendo uma ambulan*
cia qua os transportou para o
Posto Central, onde lhes foram
prestados os necessários curntl-
vos. Sfio elles: Acyr Bertholdo
dos Santos, soldado do 2" Rogl-
mento do Iníanterla, que reta*
liou um tiro na perna, a o opera-
rio Ozalr Ubaldo, eom ferimentos
cotusos no Joelho esquerdo e na
cabeça. Foram ambos conventen*
temente medicados. O soldado
Acyr, depois dos curativos, foi In-
ternado no Hospital Central do
Exercito.

Foi aberto Inquérito a respeito.

NO ESTADO DO RIO

Um medico e um pharma-
ceutico com os braços quasl

arrancados
Viajavam com oa braços fó*

ra da Janella do omnibus
Um omnibus da Vlação Icara-

hy, que serva na Unha da Nicthe-
roy a Frlburgo, segundo apura-
mos, subia, hontem, A tarde, na

«Vapltal fluminense, a rua Dr.
Celestino.

Num dos trechos da referida
via publica o motorista do omnl-
bus teria forçado a passagem
entre um bonde e o meio fio, pas*
sando o carro multo rente a um
poste de illuminação.

Dois passageiros do omnibus,
que imprudentemente viajavam
com o braço direito para fora da
janella, foram colhidos pelo pos-
te, soffrendo ambos a mutilação
dos braços.

Conduzidos para o Prompto
Soccorro de Nlctheroy, soube-se
que as victimas eram dr. Hello
da Araújo Mala, morador am FrI-
burgo, e o sr. Augueto Petrettl,
pharmaceutico, residente A estra-
da do Rio Grande, tambem em
Friburgro.

Ambos soffraram fraotura do
braço e ante-braço direitos, sen*
do o primeiro, depois de medica-
do. Internado no Hospital Santa
Cruz, e o segundo no Hospital
Central da Policia Militar desta
capltal.

A' SAÍDA DO CINEMA

O cairo, subindo a calçada,
colheu varias pessoas

Acham-sa Internadas no Hos-
pitai Santa Thereza, em Patro-
polis, varias pessoas victlmadas
pela Imprudência de um motoris-
ta. O caso se pôde resumir as*
sim:

Subia a avenida 15 de Novam-
bro o oarro de praça n. A-ííO,
dirigido pelo chauffeur José Fer*
relra, vulgo "Legume", quando,
no crusamènto com a rua Barão
de Teffé, um outro carro lhe sur-
giu â frente: era o de n. A-699,
dirigido por José Gomes de Car-
valho, vulgo "Empenadlnho". Era
tal a velocidade trazida pelos dois
carros que a colllsSo se fez ine*
vtavel. Do choque resultou ser o
A-669 arremessado sobre o pas-
selo da avenida 15 do Novembro,
o mesmo acontecendo ao«A-660,
o qual, batendo num poste, res-
vaiou pelo passeio, colhendo va-
rias pessoas que, no momento,
aguardavam, ali, a passagem de
um omnibus. Tinham saldo do
cinema Gloria, cuja ultima se-
cção havia terminado,

Colhidos, assim, de surpresa,
as victimas deram no hospital
Santa Thereza, a que foram re-
colhidas, a seguinte qualificação:
Antônio Virgílio Pedro, do 18 an*
nos de edade, branco, solteiro,
residente á rua Augusto Severo,
547, com contusões generalizadas;
Jacob Stllfen, de 19 annos, bran-
co, solteiro, residente A rua Mon*
senhor Barcelar, 145, com fractu-
ra exposta da perna direita, es-
magamento da esquerda, além de
contusões pelo corpo; Antônio
MIcelll, de 18 annos, branco, sol-
teiro, residente A rua Augusto
Severo, 371, oom fractura da coxa
esquerda, contusões e escoriações

A Deshonestidade de

Certas Companhias
de Seguros

Ptu-a que o publico se acnutole
em relação As Companhias de Se-
guros — ADRIATICA — SAGRES
- INTEGRIDADE — NOVO
MUNDO -- PKEVIDENTB —

TORKSHIRB — VAREJISTAS
nns quaes tive a Infelicidade de
segurar meuB bens, dou publlcl-
dado A petição quo fui forçado a
dirigir ao exmo. ar, dr. Juiz da 8!
Vara Cível, e que foi deferida.

Trarei novamente o publico ao

par do que oe está pasrando nes-
te processo, e para as despesas que
Isso me occaelonarâ, encontrarei
compensação no beneficio que te*
nho consciência de estar prestan-
do aos meus semelhantes, que pre*
venldos, se acautelarão contra os*
ees antros de caloteiros, atê qua
me seja possível levar á Casa d*
Corrccçâo os seus dlrectores, co-
mo tentarei fazel-o e elles bem o
merecem.

ABELARDO DE LAMlVRB

Exmo. ar. dr. Juiz de Direito
da 3" Vara Civel.

ABELARDO DE LAMjtftB, na
execução de sentença que move A
Cia. de Seguros Novo Mundo e
outras, tendo conhecimento de
que a Cia. de Seguros Sagres re-
quereu a suspensão da execução,
allegando pender de julgamento
carta testemunhavel sobre a mes-
ma execução,, vem expor e reque-
rer a v. ex. o seguinte:

O requerimento representa, per-
mltta-se a expressão — uma ver-
dadelra chantage judiciaria. E'
facto que está em andamento uma
carta testemunhavel extrahtdu
desse processo de execução de
aontença, mas interposta de des-
paoho do exmo. sr. presidente do
Tribunal de Appellação que ne-
gou a essa co-ré, recurso extraor-
dlnarlo do Ven. Acc. daa Cama-
ras Conjuntas de Aggravos que
rejeitou embargos de nullldade.
que ed puderam ser interpostos
em virtude de nojenta, trama de
falsidades e peita.

Ora, se o recurso extraordlna-
rio negado não tinha effeito sue*
penslvo. é bem de ver-se que não
pôde tel-o a carta testemunhavel
Interposta do respeitável despa-
cho que o negou, não passando
por isso o requerimento de pre-
texto para um novo aggravo.

O que a requerente pretende,
bem como os demais valhacoutos
de tratantes que ae intitulam com-
panhlas de seguros e que são co-
rés neste processo, A retardar a
presente execução até ser ella
abrangida por suas próximas fal-
lendas. E' que a publicidade que
a acção do requerente teve, cau-
zou-Ihes tal descrédito, que aJ,gu-
mas dellas se encontram ás portas
da fallencia, segundo é corrente
nos meios commerciaes, e como
sabem que foi a publicidade dada
ao deshonesto procedimento que
estão tendo com o requerente que
lhes causou a próxima ruína, qne-
rem delle se vingar, fazendo seu
credito ser abrangido pela fallen-
cta.

Não í possível, M. Juiz, que a
Justiça, até que seja promulgado
o novo Código do Processo Cível,
que isso Impede e pune, cruze oa
braços a essas Indecentes chlca-
nas.

Não ha de ser porque haja
quem se preste a tudo requerer^
que a Justiça se deva transfor-
mar em paraíso dos caloteiro* e
lnescrupulosos.

Data de 23 de fevereiro de 193S
o incêndio que se verificou no de-
poslto do requerente e, embora,
até hoje as co-rés não tenham con-
seguido uma sô decisão A ellas fa-
voravel, a verdade 6 que, devido
As chlcanas empregadas, o reque*
rente ainda não conseguiu rece»
ber a indemnização que, por sen*
tença passada em julgado, lhe foi
reconhecida, vendo-se ultlmamen*
te ameaçado de ter os bens com
que se segurou o Juizo, attlngt*
dos pelo concurso creditorum da
fallencia.

Isto posto, o requerente espera
que v. ex. indefira o pedido de
suspensão da execução, bem como
o aggravo que, inevitavelmente,
será interposto desse despacho de
v. ex.

P. DEFERIMENTO.

Rio, S de fevereiro de 1939.
asa. — R. Machado Blteneoiírti

Advogado.
(T 02777)

ESMOLAS
Era Intenção á alma de aen irml»,

recebemos de P. R. S., para os nono»
pobres, a importanci» de 20?000 (vinte
mil réis).

generalizadas. O estado dos dois
últimos ê bastante grave.

O. chauffeur do carro A-699,
que não possuía carteira, foi,
tambem, ferido, soffrendo contu-
sfias generalizadas. José Ferrei-
ra, o conduetor do outro carro,
saiu llleso.

A policia local registrou a oe-
correncia.

ACTOS RELIGIOSOS
Apresentações diversas

Apresentaram-se â Directoria
de Armas:

Por motivo de transito:
Capitão Albano Osório, do C.

P. O. R. da 5« R. M., por ter obti-
do permissão para gozar parto
do transito nesta capltal.

Com permissão nesta capltal:
Capitão Ary de Albuquerque

Bello, po rter vindo em gozo de
férias, com permissão.

Por outros motivos:
Coronel Abrollno de Moraes PI-

res, do Q. S. de Cav., por ter sido
desligado do Estado Maior do
Exercito;

Tenente coronel Gotran Jorge
Pinheiro da Cruz, por ter obtido
licença para vir buscar sua fa-
milia:

Majores — JoSo Segadas Vle-n-
na, por ter eldo designado para
o E. M. do 3" G. Pt. M. e desligado
do Btl. de Guardas; Aristóteles
de Souza Martins, por ter vindo
a esta capital, afim de depõr num
I. P. M.; Nelson Marinho, por ter
deixado de responder pelo expc-
dlente do Q. G. do 1" O. R. M.i
Alexandrino Pereira da Motta, do
Q. S. de Art., por ter entrado .-ni
gozo de férias, com permlS3!lo
para gozal-as em São taourenço;

Capitães — Moacyr .de Araújo
Lopes, da E. E. M„ por ter ile
seguir para o Klo Preto, Estado
do Rio de Janeiro, em gozo de
férias; Cyro Martins Nunes, do
Q. S. de Art., por ter sido des-
ombaraçado pela E. T. E. e ter
de reassumir suas fuiu-ções na
S|D A.; Abdo Araguarlno dos
Itels, do G. E. A. Ae., por ter
sido transferido do Q. S. para o
Q. O., sendo classificado no Gru-
pamento E. Art. D. A. Ae. e haver
entrado em gozo de férlaB rela-
tlvas ao anno do 1937; Pedro Ge*
raldo de Almeida, do E. M. E.,
por ter sido transferido do Q. O.
para o Q. E. M., deixado as fun-
cções de Instructor-chefe de ar-
tllheria e commandante du. Bia.
da E. AL e designado para a 3»
divisão do gabinete, do Estada)
Maior do Exercito; Annibal Na-
poleSo, por ter de seguir para
Cambuqulra em gozo de fêriaa;

Margarida Pê-
reira Campos

*

Izaura .Solon de Mello,
Olinda Guimarães, Lote
Vertun, Llna vertun,
Margôt Silva, agradecem
do todo o coração, aos
que compareceram ao en-

tei-i-amento de sua madrinha,
amiga e avõ, MARGARIDA PE-
HEIIIA CAMPOS, e de novo con-
vidam para a missa de 7° dia
que mandam resar, amanhã, 10
do corrente, ás 8 1|2 da manhã,
no altar-môr da egreja de São
Francisco de Paula, antecipando
seus agradecimentos.

(T 04730)

DIN0RAH ALVES DE
OLIVEIRA LOPES

(1" AN.NTVERSARIO)

t 

Manoel Alves de Oll-
velra Lopes e Carllnda
Torres de Oliveira Lopes,
convidam todos os sons
parentes a amigos para
assistirem á missa do 1°

anniversario, que fazem celebrar
pelo eterno descanço da bonls-
«ilua alma do sua quorlda filha,
DINORAH, no altar-môr da egre-
ja de S. José, amanhã, sexta-fel-
ra, 10, ás 9 horas da manhã,
confessando-so desde JA profun-
damente agradecidos a todos que
comparecerem a est» acto reli-
glosa.-; (T 02776)

Regina Santos
Cruz

t(5» ANNIVERSARIO)
João Chrlstino Cruz,

Viuva Chrlstino Cruz o
Julla Chrlstino Cruz,
convidam seus parentes e
amigos para a missa de
sua querldlsslma filha,

neta e sobrinha, REGINA, que
fazem celebrar na egreja de São
Francisco de Paula (Capella de
N. S. das Victorias), amanhã, sex-
ta-felra, dia 10 do corrente, ãs
9 horaa. Anteclpadalnente agra-
aleeem. (T 04705)

Marianna Gonçal*
ves de Souza

i

Maria da Goncei-
cão Chrysostonto

Gonçalves
Manoel Pedro Gonçal-

ves, filho, filhas, genros
netos, communicam aos

demais parentes e ami-
gos o fallecimento de sua
extremosa esposa, màe.

sogra e avô e convidam para o
enterro, saindo o feretro da rua
Reco Lopes, 73 (Tijuca), para o
cemitério de Suo João Baptista
ás 11 horas de hoje, dia 9 de fe-
voreiro do corrente. .<T 0194$)

í

Fernando Alvares de
Souza, Maria do Carmo
Souza Ribeiro de Carva-
lho, Paulo Alvares de
Souza, senhora e filhos,
Desembargador José Ma-

xiininiano Gomes de Palva,e senho,
ra, Dr. Oswaldo Carvalho Barbo-
sa, senhora e filha, Ney Souza
Kibelro de Carvalho, Dr. Jardel
Souza da Cruz e senhora, Martha
do Souza Borges a filho, Fernan-
do Alvares de Souza Netto, Co-
rina Gonçalvea, Julieta Gonçal-
ves, Henrlqueta Gonçalves da SU-
va Maya, Rosalva Gonçalves Ran-
gel, filhos, genros e notei, Ma-
rina Gonçalves, Amanli Gonçal-
ves, Cap. de Mar o Guerra
Francisco Reis Vlanna e senhora,
filhos, genros e netos, Maria The-
reza Quadros, Arsenlo Neves, se-
nhora e filha, Dr. «Uvaro Zamlth
senhora o filhos, genro, nora e
netos, gratíssimos pelas manlfes.
tações de pesar atê agora recebi-
das pelo passamento da muito
querida e Inolvidavel MARLVNNA
GONÇALVES DE SOUZA, convi-
dam a seus parentes e amigos
para assistirem a missa que
mandam celebrar no altar-
môr na egreja de N. S. da Can-
delarla, ás 10 1|2 horas da hoje.
quinta-feira, 9 do corrente. Pe-
de-se dispensa de pezames.

tT 05526)

General Waldo-
miro Limat A família do GENERAL

WALDOMIRO CASTILHO
DB LIMA, commemoran-
do o 1° anniversario da
morte do seu Inolvidavel
e querido chefe, faz ce.-

lebrar missa no altar-mór da
egreja da Candelária, sabbado, 11
do corrente, âs 10 horas, a con-
vida as pess&as da suas relações
de amizade para esse acto de pie-
dade christã, antecipando os seus
agradecimentos, (T 05505)

AGRADECIMENTOS
Frei Fabiano de Christo

Agradeça!
IGNEZ.

concedida. —
(T 620*-)

Frei Fabiano de Christo
AGRADEÇO AS GRAÇAS R&

CEBIDAS. — ONDINA VALLE.
(T 3542)

FREI FABIANO
Agradeço uma graça recebida. Fernando.

(T 27SÍ)

Frei Fabiano e Frei
Rogério

Agradeço as graçu alcançadas.
Souza Rucha. (

Rita ds
r 27S8)

AOS GLORIOSOS
FREI FABIANO, S. S.bastião, Frei
Rogério e Sio. Expedito, agradeço as
jjraças alcançadas. — Laaro.

(T 4733)

Frei Fabiano de Christo
e Irmã Zelia

Pe joelhos, agradeço
varia. — I. L. S.

graça alcan*
(T 2769)

A Frei Fabiano, S. Judas
Thadeu e Irmã Zelia

De joelho*, a«rradeco una jraça. * E. S.
alT i>6»)
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8 CORREIO DA MANHA -- quinta-feira, tt de Fevereiro de 1030

THEATROS - CIN E M A S-MUSICA
PALÁCIO ODEON

Trlrpliiillii — 43-011111) Telephnnei '"l-UOBS

— 111)11 AIIIO Dlu lin.it*;. -
3 - ..to - 5,an > T . 8.10 - 10,80

A 20th Century Fox
nprcscula

CINCO DO MESMO
NAIPE

— COM —

JEAN HERSHOLT
e as cinco irmãs

MON NE
—a—

Fox Movletone New»
Complemento Nuclonnl

NESTE CINEMA NÃO HA
CALOR. E' SERVIDO DE
- AR REFRIGERADO -

HOKAKIO HB HOJE¦t - a,IO - 0,Ü0 - 7 - 8,-tO - 10,20

A R, K. O. Rnillo
apresenta.

VASSALOS
DO CRIME

— COM —
CHESTEIl Monnis
i*n.\N<:i*;s iu.it. ior

IIIUCI" CA1IOT
(Imp. nté 14 annos)

Fox Movletone Nowa
Coniploinonto Nacional

REX I IMPÉRIO
Telepbi.ne — 43-0100

IIOIIAIIIO 1)10 HOJEl
a - a,iu > !*,••<> - T - h.io - 10,20

A Metro Goldwyn Mayer
«presunta

TROUXA
SABIDO

*— CUM —

STUART ERWIN
BETTY FÜRNESS

ROBERT ARMSTRONG
MÉXICO UlIHAIi

(Colorido)
NOTICIAS DO DIA

Complemento Nacional

Ti;i,i;i'ini.M" «.OOOS
HORÁRIO Dlfl HOJ13

2 — I — ll — S <* Kl liiarim

A Metro Goldwyn Mayer
apresenta

CINCO HEROES
— COM —

HOIIEIIT MONTOOMERY
V1IH.INI.V nituci*

I.KWIM STONE
A.NDY DIVINE

A FAZENDA DO CORONEL
(DbBonho)

NOTICIAI-! DO DIA
Complomonto Nacional

wSSSSmmZ m C 5 " B££5fi5_l

È_m

GLORIA
Telephone — 42-oooT

IIOIIAIIIO DE HOJE•j — -i — O — 8 e 10 horna

A United Artlata
apresenta

A LEGIÃO
DA ÍNDIA

— COM —

SABV
Valerie Hobson

Raymond Massey

S. JOSE'
Telepbone — 42-001»

— IIORAHIO DB HOJEl —
2 • 8,40 - 5,20 - 7 • 8,40 • 10,20

HOJE —o— HOJE
A "Motro Goldwyn Mayer"

apresenta
FREDDIE DARTHOLOMEW

MICKEY nÕONEY
— BM —

0 PEQUENO PETULANTE
HONOLTJLU PARAÍSO

DO PACIFICO
NOTICIAS DO DIA

NACIONAL D. F. B.

ROXY
Run Copncnlinnn. 045

(l,.i|iiliiri da roa llollvnr)

HOJE — iMATINK'l"
A PARTIR DB 3 1IOIIAS

POLTRONA
e DA1.CAO

NOBRE 2$ ESTUDANTES*»
(atí 5 lira.) cl\

CREAN VAS1 T|

Complemento Nacional

2--folra: Robert Montgomery •
Virgínia Bruco om •— "CINCO
HEROES" — Metro — Horário

4 — 0 — 8 e 10 horaa

A Metro Goldwyn Mayer
apresenta

0 PEQUENO PETULANTE
_ COM —

FREI) DARTHOLOMEW
MICKEY ROONBY

HONOLULU, PARAÍSO
DO PACIFICO

NOTICIAS DO DIA
Complomonto Nacional

COM O JOGO
BRASIL X ARGENTINA

IPANEMA
Tel.l 4T-0B88

2,a-felra — 6 HEROES — com
Robert Montgomery — (Metro

Goldwyn Mayer
*UVlj-U*t/*IJ*Xnn^ -, + mmm*\******^

PREÇOS: Poltrona* 29004
Creancaa lfOOO

MATINÊES áa torças, quintas,
sabbadoa e domingos, 4 partir

daa 2 horaa
^VyWWVW^V^WmfmAAm^tAmt^lAAm*)!*»**!

HOJ K— A
Internacional Filma

apreaenta

PESOS E
MEDIDAS

— COM _

JAMES CAGNEY
MAB CLARK

A BANDA DO CHIQUINHO
(Desenho)

Fox Movletone N«wa
Complomonto Nacional

SS na Miitince de Domingo
O SEGREDO DA ILHA

DO THESOURO
(Imp. ate 14 annoa)

PIRAJA'
Tclaphona — 47-OOSfl

nOJB — MATINl'!'!" A
I-AHTIH DB 2 HORAS

2.a-felra: ELLA MERECE
MUSICA e EU SOU DE CIRCO

A R. K. O. Radio
apreríinla

DANSE
COMMIGO

— COM -

FRED ASTAIRE
GINGER ROGERS

Fox Movletone Newa
Complomonto Nacional

BOMBEIRO B CONSTRUCTOR
(Desenho)

2. .falra! VIDAS MAL TKA-
CIADAS — (Universal)

"Ve_?f REFORMATORIO
A's Z — 3.40 — 5.20 — Film da Columbia. Impróprio até 10 annos com JACK HOLT

7 _ 8 40 — 10 20 — FRÁNKIE DARKO e BOHY JOKDAN — Nacional.
_:' l-Ylrn, l)|.t NOVKLI.A l-M I*'.**. Ml 1.1 A Pi.rnmtiunt. com Hhlrlry Rom* — Ilob ll-tpr

PARISIENSE — HOJE —
A partir das 12 horas

HOIXYWOOD E* NOS8A — REPÓRTER DE SAIAS. Nacional

2." Feira — Dr. Remi Bemól — Mulheres Levianas.
Impróprio para creanças.

OPERA BOJE
A partir das 2 horas

A CADEIRA N.- 13 — Impróprio para creanças

BAL TABARIN — Impróprio até 18 annos — Nacional.

PRI3IOR A partir dc 1 hora
Dotado de ar Condicionado

SEPULCHRO INDIANO — Impróprio para creanças

OLYMPIADAS - ELYSIA Imp." até 18 annos - Nacional
* Feira - A Mulher Soldado - Nicia a Flor do Alaska I 2.* Feira - Dollywood é Nossa Feitiço no Trópico

KtKQk duos perguntas vem-nos, Automntl-
camonte, observando o quo o São Luiz
prepara porá o hu publico, «m bo pre-
oecupar rom o calendário nom o Berviço
alo Observatório Nacional. Primeiro, por*
ijuo nS.it lia verão no Silo Luiz, com a
sus temperatura magnífica, • depois,
porquo o São Luiz prometteu — o rum-
prcj — servir íempro nos seus "haM-
luis'', íllms do claaae, chova on foca
boI, no veriSo ou no inverno, com ou sem
Carnaval..,

Agora mesmo o SSo Luis annuncla ma*
! gniflca "performance" trazendo o aello' rocommendavel da United Artlsts. Ama*
a oh a, sexta-feira, ali teremos "JoTen no
| Coração" — uma comedia do "alta H-
; nbflgem", como a classificou um autori-
. zailo critico americano, ate po .ue seus

protagonistas tão estes: Janet Gaynor.
Douglas Fnirbsnlts Jr. e a ei-quasi íu-
lura esposa de Cbarlle Chnplln, miss Pan-
letto Goddard... Uma "trinca" como Já*
.nnls se viu egual. Mos, no "support",
vamos «encontrar ainda Itoland Xoung,
Illllle Burke e Henry Btepbenson, artis*
tas que. Isoladamente, ]& poderiam re-
commendar um film menos pretencioso.—o—

SBI8 LOOABS NO ÍIXTEBIOB FO*
HAM NECESSÁRIOS PARA NOVO FILM
— Pnra dar autenticidade e belleza
natural no alegre film cômico da Nova
Universal, "Almas Bem Bunio", que ea*
tara em cartaz segunda-feira no Rei,
todos os membros do elenco e corpo te-
clinico viajaram centenas de kilometros
para seis locaes differentes,

A grande disparada de cavallos causada
por Hope Hampton o Glenda Fnrrell
quando chegam de avião na fazenda de
Handolph Scott, que interpreta o papel
do proprietário desta, para entregar-lhe

*_________l__,
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HOJE: O melbor conjunto lncdlto ••
actualidades mundiaes com o film ma
gazlne IMPRENSA ANIMADA CINEAi
a novidade musical. — PALAVRA?
DO COltAQAO — MIOKET MAOICO
o o sensacional documento sobre: —

A liUTA PELA VIDA NOS
PÂNTANOS.

T__T___T___
rnim-irra 11 — i ¦ 11 I ¦

•^ALA AZUL \

VA- AO GINEAC DE GRAÇA almoçando por pouco dinheiro
na sua encantadora SALA AZUL.

Aproveite a QUINZENA DO ALMOÇO CINEAC que a SALA AZUL lhe offerece para comer bem a nm pre-
ço razoável, e depois, assista de graça ao espectaculo do mundo, num ambiente refrigerado.

rtelxal-o tombar no abysmo • se espba*
celar no pleadeiro. Maa a morte de um
seria a ruína de outro.

Conta com a presenja do sjmpatblco
galã de "Terra do Amor" e "Serenata",
o guapo Albert Mattcrstock e de Attlla

SsgL-, ________________________
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MASCOTTE — HOJE
JUL1KA

.IfSTIÇA A BALA
*— Nacional —

2.*-foira: Amazonas Branca,
Tatrulha da Fronteira

Imi-". p. creanças

HADDOCK LOBO - HOJE
A HEROINA DO TEXAS

' Imp*». p. crearicof* t.
OR. HRMI HK1MOL — Nacional
S--íi*lr_: Hotel das Surpre-

-.;is, B» inl ido invencível
I*.*-.,,. p, orffin-.as

Vmu daa lindas peqtaenaa qae fl-
curam em "Rela do Circo"

Hoerblger • d» Annelles» übll» — tana
encantadora tlgora feminina...

Art-FIIms fari estrear essa íilm na
tela do Patb« Palácio, tesunda-feira
próxima. —a—

ELT.A O QUERIA MUITO... — Ella
o queria multo, mas o mu amor não era
egoísta a ponto de o querer apenas para

CINEMA S
I CONFISSÃO DE UM ES-

PIÃO NAZISTA
BoHi/u-DOÍ, 8 (U. P.) — Continuam

a aurglr dlificuldades na Warner Bro-
tber.i para a producção da pellicula antl*
nszlsln "Confissão de um espião nazista .

Ainda bojo o actor Horaco Brown, en-
vergando o uniformo das tropas do as-
«alto do sr. Hitler e trazendo uma bra-
cadeira com a cruz swaetiká, rccusou-Be
a fsser a saudoçilo ao "Fuehrer", embora
«lmplcsmente para effeito do film, o bo
totlrou do "studlum".

Brown, que foi policial, declarou!
•Nüo faria Isso por todo o dlnbclro do
mundo".

Outros actores se recusara a que ob
seus nomes sejam divulgados, mesmo en-
tre os círculos commerciaes, por causa
dos parentes quo têm na Allemanba.

Offlclaes uniformizados guardam as
•portas e revistara o palco emquanto os
actores estão trabalhando.

Consta quo o «Btudlum" recebeu mais
do cem cartas ameaçadoras desde que
flnnttnciou a producção da fita.

Ibho 6 aponns o começo das dlfflcul-
dades encontradas pelos productores dn
primeira polllc.ilo do propaganda a ser
filmada em HolljTvood. Declaram elles
que tiveram os maiores obstáculo.* para
consesulr um jornal falado em que o
¦r. Hitler npparcco falando aos allemães,
«, attrihuem o fneto uno somente ás nu-
toridades allemãs, como também aos pro-
duetores clnemnlogriipliicos rivaes.

O sr. -Jack L. Warner, viee-proriidonte
¦da empresa c encarrepado dn producção
desmentiu os boatos do quo jfimais serã
terminada a pellicula quo custará um
milhão o melo do dol Ia rou, e declarou:"Continuaremos a produzir o film, Elle

•5 opporluuo porquo
facto di

a Amerlea observa o
..,t... -~ quo'espÍ5es nazistas eítüo oue*
rnndo dentro do uobbos fronteiros. Nossa
pellicula relatará toda a verdade a res*
peito c falara por ai mesma.

O director de bailados tem cerca de
trezentos "eitras" Bob os suaa ordens,
aos quaes ensina o complicado "passo de
uanso". ..'"'_ ,Não havia uniformei nazistas aisponi*-
vels cm Holljrwood o as alfaiatarias se
recusaram a confecolonal-os. O Departa*
mento do trajes do "stadlum" começou
então a executar as blusas pardas e os
uniformes de varias organizações na-
zistas.

Quasi todos os actores foram obrigados
a cortar rente o cabello. Entro os actores
que nodo objectaram quanto á publicação
de seus nomes estão: Paul Lutas, Fran-
•r.ls Lederer, George Sanderu, Dorothy
Tree, Hcory Victor -s Grace Stafford.

Brown deixou o "stadium" quando re-
presentava uraa scena a bordo do vapor
"Europa*' em companhia do mais cento
e vinte actores caracterizados de guardas
dc n.isalto. O grupo devia gritar a nnl*
sono: "Hcll Hitler". Nessa momento
Brown protestou.

O director Llvak convenceu-o a voltar
ao "studlum" depois de prometter quo o
referido actor não seria obrigado a sau*
dar o sr. Hitler.

a- ?—

Flores para fantasias
Preços excepclonaes sómen-

te na fabrica, executando-se
qualquer encommenda.
RUA DA CARIOCA 16 — Sob.

TEL. 22-6091.
,(T 02772)

a Intlmaclo de divorcio qua mova contra
ello, foi filmada noa montanbaa em
Kernvllle, na Califórnia,

Soenna geraes na fazenda, onda faturas
divorciadas aguardam a ves de seu pro-
cesso nos trlbunaes e tornam a vida atrl*
bulada para Eandolpb Scott e David 011-
ver, quo desempenha o papel d* ¦còw-bo*.
que tem. medo do mulheres, foram filma-
das numa linda fazenda «m Ventura, na
Califórnia. "Arranjar aa futuras dtvor-
ciadas, apôs o encontro dos locaes, foi
facll", disse o director do film, S. Syl*
von Simon.

DopolB, quando foi preciso nm rlacbo
devido a uma aposta de natação entre
Rnndolpb Scott e Alan Marsbal, elles fo-
ram pnrn a praia de MaUbú, e lá encon-
trarara um local adequado nas montanhas
vlzlubas. —o.—

O EMPOLGANTE FII/M QDE O PA-
THE' PALÁCIO VAE EXHIBIB —
"Ruis do Circo" 6 um film destinado a
fazer vibrar os nervos da multidão. Em-
polgiinte o bttmano. Beploto de passagens
angustlosas. Cheio do surprezas da pri*
meira ú ultima scena. No oarapo circense
ê nigo de Invulgar. Leva o drama ao ln-
•erior do um theatro de varledadea. Nar-
ra » Iilstorla de dois irmãos acrobntas
que sorriem deante do publico e se odla-
vam de verdade. Por vezes, nos traba*
lhos arrolados de trapczlo, um desejava
não receber o corpo do outro no eBpnco,
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Ralph Bellamy e Karen Morley

si. Pelos lnfellses, qu» soffrlam, ella ae-
ria capas de sacrificar a sua felicl-
dades, o seu futuro.

If nüo era assim a "outra", quo desc-
Java somente um marido celebre, rico,
cujo nome andasse em todos os jornaes,
como um dos luminares da sclencia me-
dica.

Eram dois amores que se defrontavam,
duas almas em lata pela posse do mes*
mo homem.

E dentro desse tbema do grande bel-
leza, apparecerá, segunda-feira, na tela
do Broadway, um film magnífico do
Broíidway-Progromma, sob o titulo de"Almas cm Luta".

MUSICA

Garmen Miranda

DA

Atine Shlrlcj- e Lee Bo-rman

O ÍILM SUR PREZA DA TEMPO-
RADA! — Foi curioso o quasi Inédito
o que aconteceu oo film "Um Beneme*
rito", quando da sua estría nos Estudos
Unldo-í. A HKO-IUdlo pretendeu fazer
nm fura ctmimum, e. sem Brande alarde
¦o apresentou ao publico* No entanto, o
rou effeito foi irarpreliendetite; os maio-
rer-t críticos cinvmntogmpliiuns de Tio
Sam proclamaram "L'm Benemérito" como
um dos films que "deve ser Visto", o
ptiMko correu a assistir a pellicula e o

Departamento do Publicidade encetou logo
witão unia formidável campanha!... Po-
de-nc dizer, sem receio de errar, que é
.•ata a primeira vez que tal acontece com
nma pellicula!

Frtwnnl Ellis está soberbo na lnter-
prctiição do velho medico, e, como sua
filho, ndoptiva veremos ainda uma das
inais do.*es e eucnntadoras figuras de
Holl.rv-.iv_: Annc Shlrlej*... Assistam"Um IVnemerito" a partir de segunda-
feira próxima no ralado Theatro.

QUEM DUVIDA DO HEROÍSMO DO
JOE PE.NNER? — Joe Pcnner bcroel
Jo. r**=nnrr -.*.intor c director de orches-
tra! Joe IVnncr amoroso! Qual, istu tõ

coiro piada! Pois catão os senhores rc-
donilamente encanado?, e. a prova disto
eãtá nessa pellicula en .raçadisslmn^ ijue
já na scsuuda-feira proilma estará ns

JIAIS 2* HORAS H "BANANA
TBRRA" ESTABA' "ABAFANDO1" —
Mais S-l boras — » "Banana da Terra
teri Iniciado o exlto Inconfundível, for*
mldnvel, quo o espera na tela do Cine
Metro. Haia S4 horaa • a buliçosa, dlver-
tldlasinia comedia musical escripta por
Joio de Barro e Mario Lago, orientada
pelo technico "Wallaco Don-ney estar* en*
trégua ao nosso -publico, quo não esconde,
desde vários elas, sua curiosidade pelo
mais recente film brasileiro, case film
que nos traa, Juntos, Carmen Miranda,
Dyrclnha Baptlsta, Oscarlto, Almirante,

.astro Barbosa, Orlando Silva, Carlos
Galhardo, o Bando da Lua, Aloysio, Au*
rora Miranda, Alvarenga • Bentlnho,
Linda BaptlBta, Lauro Borges, Jorgo Mu-
rad, a orchestra Napoleio Tavares, a
orchestra Romeu Silva, a ainda outros
"azes", todos *m seqüências alegrIsal-
mas, Irresistíveis, Impagáveis, num en-
redo leve, bregelro, ondo ha, aqui • ali,
um motivo musical sempre amavol, am*
fira, mil o um motivos de alegria e sen*
saca o recheando do delicias um especta*
oulo que se deanovclla sempre vibrante,
sempre travesso.

tela do cinema Odeon, onde veremos •
Impriravel comediante bancando o heroe,
cantando com uma "graça" toda sua, di-
rlglndo orchcfitras e ainda Inspirando um
amor vulcânico em Juno Travis! "Prodl*

* f^V^^jiSl^ ij

Joe Fenncr

glo de Fancaria", foi feito com nm nnlco
fim: fpzer rir. E quanto a Isto parantt-
CIOS que ninguém conseguirá fíoar sfrio
dtimnte um segundo sequer porque nüo sõ
a historia é cheia de Iam..a do mala Irre-

slstlvel knmor, eomo também porque Joa
Penner eBti notável, tendo aqui um doa
seus melhores desempenhos...—?—

•JOVEN NO COUACXO" — Seri que
exlate mesmo vcrBo? Porventura estare*
mos realmente atravessando o período

**-*¦**¦ -*-'v *^mjgs|fi|*:;i
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Janet Gaynor

pri ¦rflrnival*»*.co, qae tanto afus«ntÃvs o
publico do cisema, cn outros \tms>r-t

"PRIMEIRA .TORNADA NO
REINO DA MUSICA", DE SY1-

VIA GUASPARI
Vale a pena tornar a «or croan,-

oa, para aprender de novo essas
coisas Jâ sabldao, mas desta ve*
por methodos absolutamente ola-
ros. Intuitivos, amenos • encanta-
dores.

Oa processos modernos têm Isso
de bom, Frend***m a attenoSo •
divertem.

Os antigos eram terríveis, ver-
ãadelros golpes de massa nas ca-
becas, Infantis. Atordoavam • en-
tuplam. Não havia como reais-
tlr-lhes ao peso e & semsaborla,
Mettiam medo. Afugentavam.
Suggerlam uma libertadora vaga-
bundagem...

Como tudo isso está, mudado!
A pedagogia moderna fez o ml-

iagre de tornar o ensino rlsonho
e luminoso I

O livro que a professora Sylvla
Guasparl acaba de publicar para o
primeiro anno de theorla musical,
explicada a Infância, é quasi um
pequenino romance, apezar da sua
ingênua feitura,

A "Primeira jornada no reino
da Musica" conta-nos, em estjlo
dialogado, toda barafunda de um
vasto "programma adoptado offi-
cialmente pela Escola Nacional de
Musica da Universidade do Bra-
sll, segundo a publicação autori7A-
da pelo Conselho Technlco-Adml-
nistrativo da mesma Escola, em
sessão de 26 de Janeiro de 1937".

Sõ Isto se nos afiguraria uma
ameaça tremenda e um verdadel-
ro espantalho...

Mas a arte singela de Sylvla

Guasparl transforma essa espada
de Damocles, suspensa sobro as
cabeclnhas louras das creanças,
num bouquet de flores... E a pro-
fessora moderna consegue interes-
sar os seus minúsculos ouvintes
com a narrativa musical, desven-
dando aos bocadlnhos os myste-
rios da theorla dos sons, contida
em tão severo programma • cffl-
ciai.

E 6 assim qus nos apresenta a
pequenina Lúcia, de oito annos de
edade, • Inicia, como professora,
ura dialogo natural e singelo, com
a discípula, fazendo-lhe, numa pri-
meira lição, a revelação da -ponta

e das notas muslcaes... E, toman-
do pretexto dessa simples con-
versa dialogada com a alumnazl-
nha,. que se mostra Interessada,
inquire, Indaga, discute • compre-
hende, passa a mestra a tratar
de vários capítulos muslcaes: "es-

cala, dos tempos, collocação das
notas na pauta, pausas, inteirai-
los, figuras e valores, formação
dos compassos." etc.

A nona lição já. se transforma
então numa narrativa histórica,
a propósito da origem das notas
muslcaes e do seu inventor Ouldo
da Arezzo, que escolheu o "Hy*

mno a São João", para tomar a
cada um dos seis versos a primei*
ra syllaba, afim de designar as
notas da pauta.

Passado esse episódio recreatl-
vo, volta a professora aos seus
diálogos, ensinando a Lúcia o que
ê "tom e semi tom naturaes,
grãos conjuntos e disjuntos, sons
intermediários, notas naturaes e
alteradas, notação, ligadura, va-
lores das notas, som. claves, accl-

dentes" etc. etc. até chegar a
um ponto mais transcendental,
que é a "harmonia", com seus ac-
córdes perfeitos, de quinta, de se-
tlma de dominante, de sensível, e
as suas inversSes" etc, matéria
que constituo uma parte quasi
sclentlflca, maa que nem por isso
deixa de causar prazer e alegria
a pequenina Lucla, por que a
creança aprende sem esforço e por
processos intuitivos.

"A Primeira Jornada no reino
da Musica" é assim um livro
agradável • de summa utilidade.

Aproveitando novos methodos
de ensino postos em pratica pela
psychotechnica moderna, está in-
dlcando o caminho para outros
trabalhos similares, em que as
creanças não sejam martyrizadas
sob o peso da sabedoria lnfusa,

Lucla a estas horas deve aer ex-
cellente musiclsta, pelo que a fe-
licitamos, assim como a sua pro-
fessora Sylvla Guasparl. — JIO

O CONCERTO DE NOEMI
BITTENCOURT NOS ESTA-

DOS UNIDOS
Pela primeira ven podemos dar

credito confiante, absoluto, a um
despacho telegraphlco do estran-
geiro, a respeito de uma artista
nossa, porque conhecemos a pia*
nlsta Noemi Bittencourt e temol-a
em conta de uma daa nossas
maiores virtuoses do plano. Acre-
ditamos piamente no seu exlto e
sô podemos ficar admirados que
o enthuslasmo yankee n&o fosse
multo mais accentuado • n&o ti-
vesse attlngldo as raias da con-
sagração.

Quando Noemi Bittencourt par-
tlu do Brasil para os Estados Uni-
dos Jâ era uma grande pianista.
Ja era uma artista feita. Faltava-
lhe, talvez, burilar um pouco o ta-
lento. Semelhantes subtllezas de
arte ella ha-de ter adquirido, de
sobra, no convívio com. os astros
do plano que formam, nas terras
de Tio Sam, uma constellação nu-
merosa e offuscante.

Do seu programma, organizado
para fazer valer dotes maravilho-
sos de virtuoso, destacaram-se ai-
gumas peças tradicionaes do re-
pertorlo universal e Inabalável,
mas avultou sobretudo uma ver-
dadelra performance de obras de
Fructuoso Vianna: "Sete Minta-
turas", "Canção da Infância",
"Dansa Negra", "Canção Negra"
— quanto negro, aSanto Deus I •—
"Pregões da Rua", "Pequeno
Tango", e ainda mais duas pecas,
cujos nomes o correspondente não
menciona.

Evidentemente, tudo isso é mui-
tiselmo interessante para o publl-
co americano que, como todos os
públicos, é ávido de coisas exotl-
cas, ou pelo menos orlginaes. E
Fructuoso Vianna 4 um artista
subtll e imaginoso, que merecia
divulgação. Tem também o nosso
applauso.

Agora, com o que não concorda-
moa (Infelizmente não podia dei-
xar de haver uma pequena con-
fusão) é quando o representante
da U.P, affirma, convicto: "O
programma comprehendla a mo-
derna musica clássica brasllien-
se". Clássica ti II

Com effeito, Jâ não 6 sem tem-
po que percamos essa mania de
catalogar de clássico tudo aquillo
que não é carnavalesco, samba-
tico, maxlxesco ou tangulnolento!

O concerto de Noemi Bltten-
court effectuou-se no dia 4 do cor-
rente e só hontem (8) nos chega-
ram os primeiros ecos da aua rea-
llzação. Um pouco tardio. Com-
prehende-se. Não se tratava de
um match de football ou de uma
luta de box... — JIO

I Qaaí será o verdadeiro logar da mulher I
na vida moderna I¦* 1
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RALPHBE2JLAMY
KAREN MORLEY

ROONEY«.•UftHI•SEGUNDA PEIRA:«H
o cinema onde nao ho calor

timbre 4 rugoso • a articulação
sem consistência.

A pianista não se recomm-mda
por nenhuma qualidade aprecia-
vel. A própria technlca, (ABC elo
vlrtuoae) 6 falha e sem clareza.

Afinal, chegamos a perguntar:
Por que 6 que artistas tão secun-
darias e defeituosas ee exhibem
numa terra onde ha tantos nomes
de valor t

Effeitos da lnconsclencia, natu-
ralmente.

Ser consciente, ter noção exacta
do próprio merecimento, não é da-
do a todos, íèa </.

OLGA PRAGUER DARÁ'
HOJE UM RECITAL

EM PARIS
Parts, t (Havas) — A artista

brasileira Olga Praguer Coelho
dará amanhã um recital de can-
ções brasileiras, que será precedi-
do de uma conferência do sr. Ge-
rard Bauer sobre a musica brasl-
leira. O recital serã irradiado pela
estação Radlocite, na onda de 360
metros.

THEATROS
Bem leito, multo bem \

aa qual ser* consagrada a actrii elcitk
rainha du suas collegas, cresce o e*$
thusiasmo pelo baile, que está merecens
do da esforçada Casa dos Artistas toa
do o cuidado para que resulte em bri*
lhantismo egual aoa anteriores, A cá
bala ferve, aendo possível que o resujh
tado aeja uma grande surpresa. Af*J
agora a que maior numero de auffraa
gios reúne 4 Aracy Cortes, incontestaj.
veimente um dos nomea de grande eva
dencia no aeu gênero.

PÁRA ACABAR

Os sltares amigos it Courltllni.

Tristaa Bernard e Courteline estava*-)
aprendendo a andar cm motocyclettá,
Distraindo-se um dia, o ultimo caiu, f?
rindo*se bastante. O autor do Petit roja
fé íncommodou*se muito com o aconf
tecido; fea Couterline accommodar-so 4
convidou o maior numero de intimo!
de ambos para ficarem ao lado do en)
fermo a distrail-o. E-sses amigos can,
lavara, daaaavam, discutiam, faziam um-f
gritaria Infernal até pela madrugada I

Os outroa moradores da easa exaspaV
ravam-se, nio podiam dormir. Na at.
gunda noite, -um capitão installado jun*
to ao apartamento da Courteline, quan.
do o baralho attingia ao auge, bateu f
porta c perguntou:

—• Quem t que esti ahlf '<.
E uma dúzia de vozes respondeu a)

mesmo tempo:

ANDRI BREVIN E GABRIEL-
LE BERNARD

Mesmo em Paris, nem todos os
concertos .são bons! A cantora
n"o-zelandeza Andrl Brevln e a
pianista Gabrlelle Bernard deram
recentemente provas disso.

A primeira possue voz desegual,
com asperezaa ruidosas • gritos
que, multas vezes, saltam por ei-
ma daa fronteiras da musica, p

feito l,
•———*-.. ¦—.

Minha vizinha èo lado,
que i corista e bonitinha
— por isso e tolciro empolga -a»
tem agora um namorado,
que de manhl i tardinha
encontro i porta plantado,

O damnado
nâo lhe dá nenhuma fo1gt_

A momi por -conta fica.
Zanga-se, sova a pequena, .
que mutta vez entra em scena
com alguns pannos de arnica,
Quando o tempo fica quente*
deixa a porta da menina
o gafo t, prudentemente,
desapparece na esquina.

Pondo no caso o bedelho,
ouvi na cairá a ionztlla.
Tive multo pena delia
e fui dar-lhe o meu conselho.
Que resultado imprevisto!
Forque lhe cai no goto,
resolve a pobre de Christo)
dar-me o logar do maroto.

Fiquei seguro na teia
que o Demo esperto me armoa..
Despesas de légua e meial
Pelos cabello, estou I
Almoço, jantar e ceia
para tres! Onde é que vou?
Bem feitol Quem me mandou
intervir sa vida alheia,

NOTAS & NOTICIAS

— E' um homem doente!
* alia «a

'%.

A
Coq

RAINHA DAS ACTRIZES -
a ipproxúaacão do grande baile

ijasKàvj mW HT

ALLIVIO E FRESCOR
em cada gottal

tavolho não arde. Sua acedo hê.
neilea repousa • clareia oa olhoa
Irritados, resHtuIndo-lhes o brilho •
a límpidas. Lavolho. usado dlatla*
manta, conservará oa olhoa de aoa
filho limpos a aaudavsli.

LAVOLHO
REFRESCA OS OLHOS*

(19765);

0 inquérito na Administração
do Cáes do Porto

Ha pouco tempo foram levan»
tadas acclsações contra a adiaii-
nistração do Cáes do Porto, sendo
pelo ministro da Viação mandada
uma commlssão para apural-as a
composta dos srs. Trajano Reis,
Faria Lemos o coronel Tiburcio
Cavalcanti. Hontem a commissão
entregou ao ministro da Viação
seu relatório, cujas conclusSe;"
ainda não são conhecidas.
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UDJE-
HORÁRIO

8,00 o 10,15

MS . 3,30 . B.1B

1
Praça Duque de Caxias, 315

(f.iirxii ilo Mnchndo)•ívl.-iiimnc.i ''ii-iiiini - •jn-miiiu

HOJE
ULTIMO DMA

A Columbla Plctures aprc.outa

DO MUNDO NADA j
SE LEVA fi

JEAN ARTHUR - JAMES STEWART JI
LIONEL BARRYMORE - EDWARD ARNOLD •

!keS«SB5=_5__w_5£J
SBsssagr?- AMANHA
JANETGAYNOR
OOUGUSFAIRBANKS-fli.
PAULHTECODDARD

.119

Com a -tosada Família _
Oarleton nüo havia l

inelns-inedldas. Gasta- |_
vam & {-ronde... Mm, [A
Ir nnilf, Tinha. -* "nnlji'*'.' lia

COMO AGRADAR O SEU
ESPOSO*

Apóa um dia cheio de trabalho
axteiiuanto u Intenso, procura o
seu esposo u. paz iln sou lar pura
1'nüiipci'nr as onernla* rtli>p«ndlda>
na lula. pela vliln. lüucontrando
em cana umu ctiposa .uullu e ale*
gro quo, entro carlclna, o vae re*
cobor .1 porta, oilo ao Bento falia
e ulionçõa ou esforços o os micrl.
(luios quo fnz pola manulençflo
de «ua fnmllln,

Infollzmonte, porém, multas es-
Pouiih, ao onvoz do receberem ale*
Kruii o follzea oa sou* marido*,
inoatram-so Indifferentes, frias o
uté moamo Irrltadus e norvosaa,
l'. dahl a péor tio todas mi con-
soquonoltis: os mal-entendidos, an
iliiicussOcs o afinal a lnf.illnlili.ilti!
Seja a aonhora uma bõa esposa.
Aprenda a agradar o aeu marl-
do! Saiba quo o nervosismo, a
Irrltaçflo, ò mal-estar, aa dores
pelo corpo, que ameaçam fazer
da. senhora uma esposa neuras-
thenlea • Intelll resultam do máo
funccloniimonto dos aeus órgãos
femlnlnoa. Não deaoulde. Evite
au terríveis moléstias do aeu
sexo, mantenha sempre não» o
normas* oa seu* orgílos, usando
o remédio consagrado, o romodlo
de confiança das senhoras: o Re-
gulador Xavier, i fabricado sob
duai formulas como exigem a
aclenola e o.bom aenno: o n. 1
para oi fluxoa abundantes e
suas conseqüências: o n. 2, para
a falta de fluxoa « suas cona»-
quencla*.

Defendendo e conservando a
sua saude, preaervando-ae dos ma-
lea que a ameaçam — o Regula-
dor Xavier fará da senhora uma
esposo sadia, alegre e feliz!

(14872)
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TENNIS

Executado um criminoso
de morte

Londrea 8 (Havas) — Foi exe*
cutado na prisão de Durham o
trabalhador agrícola John Day-

mond, que contava dezenove an»
nos do edade.

John Daymond fOra condomna-
do ft pona capital por ter assassl-
nado o proprlotarlo agricola J. I.
Porclval, de Wlftone.

Os distúrbios funcionaes do coraçáo,
devido á arterio-sclerosis desappare-

cem completamente com

SANOSCLEROSIS
(itxx)

Correio Sportivo
TURF

À estatística no Rio Gran-
de do Sul

A publicação Jo "ÂnníiS-

rio Demographico do
Estado"

O governo do Rio Grande do Sul
reformou no anno a Dlrectorla

Geral de Estatística do Estado,
com. a collaboração technlca do
instituto Brasileiro de Geographla
e Estatística.

Agora; acaba dè ser editado o
"Annuarlo Demographico do Es-
tado",-com-Informações numerl-
cas referentes â realidade demo-
graphica do Rio Grande do Sul,
trabalho esse que permltte vêr os
primeiros resultados da reforma
alludlda com exactldão e verdade.
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Annlbal Alves da Cruz, func»
clonarlo da Succursal das
folhas da Manhã e da Noite
de São Paulo, no Rio de Ja-
neiro, completamente cura-
do de suas manifestações
epilépticas depois de fazer
uso de 5 vidros do conheci-

do medicamento
¦ "V ÀNTIEPILEPTÍCO

Baraseh
-'• -"¦• (19559)

A CORRIDA DE DEPOIS DE AMANHA- NO JOCKEY-CLUB
Os prodnctos da nova geração brasil<-_ra qne

estrearão domingo
Para a' corrida que o Jockey-

Club - Brasileiro -realizará depois
de amanhã, foram abertas hon*
tem, as seguintes cotações:

Premio Nlnlta
— 4:000*000.

1
2
8
4

8 5
6
7

4 •! 8
D

Fllm • s¦ a «
Nlobá . . ¦ i
Itatlnga . .
Navalha , •
Mercúrio . ,
Jardim . , ¦
Madureira .
Commodoro
Disco . . ,

1.400 metros

Ks. Cot.
,- . 

', 
62 35
68
62
64
64
51
58
48
48

Premio Ralo de Luar — 1.500
metros — 4:000$000.

S
1
S
X

8

A semanal do Club dos

Esteve reunida a dlrectorla do
£lub dos Advogados sob a presi-
dencla do dr. Attlllo Vlvacqua.

Foram approvadas as propôs-
tas-para novos sócios dos drs.
Lescar Ferreira Mendes, Orlando
Ribeiro de Castro, Francisco de
Oliveira • Silva, Octavio' de Al-
meida Magalhães e Leoncio Ca-
minha de Arruda. - .

O dr. Attlllo Vivacqua.commu-
nlcou, a seguir, que tendo de par-
tlr para o norte do palz o dr. Al-

berto Rego Lins, cujos serviços
ao club enalteceu, havia, na for-
ma estatuaria, passado o exer-
ddo do cargo de presidente ao
substituto legal, A Mesa resol-
veu designar unia commissão pa-
ra levar ao presidente do club os
volos do feliz viagem.

Foi escolhida a commissão que
terá o encargo de offerecer sug-
gestões sobre o ptojecto do Codl-
go de Processo Civil e Commer-
ciai. Ficou assim composta: Al-
berto Rego Lins, presidente —
Justo de Moraes, Oswaldo Trl-
guelro, Attila Vlvacqua e Pedro
Vergara.

OOENÇASDD ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
¦SAL.deCARI.SBAD
üfFtRVRCÉWE DE GIFFDNI • ANTI-AC1I10 tHOLA&OGO IAXATIV0
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A SESSÃO DE HONTEM, NO
TRIBUNAL DO JURY

0 réo foi condemnado a vinte
e quatro annos de prisão

O Tribunal do Jury realizou,
hontem, mais . uma sessão. Os
trabalhos foram presididos pelo
juiz Ary de Azevedo Franco,
aetuando o promotor Ruflno de
Loy.

. Entrou em Julgamento o réo
Ricardo Cândido Cardoso, denun-
ciado como incurso no art. Í04
5 2°, das Leis Penaes, oom as
aggravantes do art. 89 88 4o, 2'
parte e 0°, 3* parte, da Consolida-
ção.

O Juiz da 6* vara criminal pro-
nunetou o aceusado nas penae do
art. 294 8 2o, combinado com o
art. 13, das Leis Penaes.

O facto criminoso oceorreu no
dia 27 de fevereiro do anno pas-
sado, fts 6 horas da tarde, no
Café do Ponto, á rua Gurjão, 74.

O río foi aceusado de ter alve-
Jado, com uma pistola, a Manoel
Pereira e Jacyntho Pentlelro, fe-
rlndo-os, vindo áquelle a fallecer
cm conseqüência dos ferimentos
recebidos.

No decorrer do summario ficou
provada a autoria, não tendo, en-
tretanto, ficado demonstrada a
premeditação.

A aceusação sustentou o libel-
lo, entrando, depois, na prova tes-
tcmunhal, para terminar pedindo
a condemnação do réo no gráo
máximo.

A defesa esteve a cargo do ad-
vogado Costa Pinto, nâo tendo
comparecido ao Tribunal o auxl-
liar da aceusação.

O conselho cerca de seis horas
fla tarde dictou a sentença con-
denando o réo a vinte e quatro
anr.os de prisão.• *»,**< »
Está no Rio o secretario da

Educação, da Parahyba
Acha-se nesta capital, Jâ ha

alguns dias, tendo viajado de
avião, o sr. Epitaclo Pessoa Ca-
valcanU, secretario da Saude Pu-
MIca e Educação da Parahyba,
que velu tratar de interesses do
Estado ___dos 4 su» secreta-
ria.

Em minas a cadeia publica
de Sumidouro

O director geral do Departamen-
to das Municipalidades do Estado
do Rio communicou ao prefeito
de Sumidouro haver encaminhado
ao secretario das Finanças, para
as necessárias providencias, o of-
flcio em que o mesmo prefeito
expõe o estado de ruínas em que
so,encontra o predio onde func-
clona a cadeia publica daquelle
município fluminense.

Ti Kilo de
figadol

KHo|ljjJP
O fígado £ um dos órgãos

mais importantes do corpo hu-
mano, um verdadeiro laborato-
rio que transforma e purifica
todas as substancias nutritivas,
antes de serem levadas pelo san»
gue á circulação geral. Por isso
mesmo, as doenças do figado
ref lectem-se em todo o organis*
mo, provocando dor de cabeça,
lingua suja, falta de appetite,
má digestão, prisão de ventre e
outros incommodps. Para pre*
venir e eurar os males do figa*
do, deve-se tomar um pequeno
comprimido de Degalol em cada
refeição. Degalol (formula dos
Laboratórios Riedel, de Berlim)
regula seu figado e garante o
bem estar geral.

RLOL
(19761)

Apresentou-se ao dire-
ctor da Central

Ao sr. Waldemar Lur, dl-
reetor da Central do Brasil, apre-
sentou-se, por ter deixado as func-
ções que exercia Junto ao Mir.ls-
terlo da Vlação, o engenheiro De-
lamare São Paulo, cheio da divisão
da Estrad»

1
2
3
4
6
8
7

l 8

Nhá Duca .
Lamina . . ,
Grajahu . .
Malabá , . ,
Saquarema <
Caratinga .
Belartes . .
Ktsber . . ,

Ks.
64

, 54
, 63
, 50
, 54
, 60
, 62
, 56

Cot.
85
40
30
40
27
80
40: 35

Premio Caclula — 1.400 metros
— 4:000f000.

Ks. Cot.
. 60 20Salyrgan . o

Patrulha . •¦
Núncio... , .
Carretelro . 1
Verônica . o

49
53
66
48

Premio Bomsuccesso — 1.600
metros — 4:000?000,

— 1
' 2éi
X 5

Vi?

Lalla ....
Malvlno . . .
Adaga ....
Victoria Regia
Medoo ....
Uracô • • e •
Fada .".,'. •

Ks.
62

, 66
, 52
, 52
, 66
, 48
, 60

Cot.
35
30
40
30
25
30
35

Premio Lalla — 1.600 metros
— 4:0O0?O0O.

KS.
— 1
— 2
— 3
— 4¦.{:

Americano ,
Alegrilla . . .' •
Fogueada ....
Poma Rosa ....
Simpático. ...
Torena . . • rt .

Cot.
20
35
40
30
25
30

Mi
I 8

4
8 5

6
7m

Premio Nhá Duca — 1.600 me-
tros 1— 4:000*1000.

Ks. Cot.
Bomsuccesso . „ 56 40
Sylpho 49 40
Arypurú .... .. 51 80
Raio de Luar . • 62 35
Gagé ...... 52 40
Xaco 54 25
Cambuqulra . ¦ 56 60
Ralo de Sol . . 48 22
Sanguenol . , . 52. 22

DIVERSAS INFORMAÇÕES

O reapparecimento do crack
Funny

O crack nacional Funny Boy,
ganhador na temporada passada
do grande premio Presidente Var-
gas, está em adeantado preparo
para Intervir no grande premio.
Quatorze de Março, que se dlspu-
tara nó próximo mez, no hlppo-
dromo da Moõca.

Suspenso um jockey do turf
paulista

A commissão de corridas do
Jockey-Club de São Paulo em sua
sessão de ante-hontem, resolveu
suspender, até 18 do corrente, o
jockey Alexandre Arthur, piloto
de Dinda no premio Sargonto, da
ultima reunião do híppodromo da
Moôca, pór infracção da letra a
do art. 142 do código de corridas.

Os dois annos que vão estrear
domingo na Moóca

O Jockey-Club de São Paulo re-
solveu a realização doravante de
corridas aos sabbados, como vem
acontecendo ha annos no nosso
turf, tendo organizado ante-hon-
tom, para isso, um programma
do seis prêmios para- a reunião de
depois de amanhã e um de sete
para a de domingo. Deste ultimo
faz parte o clássico Raphael de
Barros, em 800 metros e 12:000$
de dotação, que marcara a estréa
dos potros de dois annos nascidos
no Estado de São Paulo e cujo
campo ficou assim constituído:

Amour, castanho, por Bosphore
e Orne, de criação do sr. Llnneu
de Paula Machado.

Acaru, alazão, por Bosphore e
Quletação, do criação do sr. Lin-
nuu de Paula Machado.

Amilcar, castanho, por Bospho-
re e RIga, de criação do sr. Lin-
neu de Paula Machado.

Verdon, alazão, por Mlddle West
e Jesstca, de criação do er. An-
tenor Lara Campos.

Juste, alazão, por Middle West
e Verba Buena, de criação do sr.
Antenor Lara Campos.

Santelmo, zalno, por Sllver
Image e Arbitragem, de criação
dos srs. E. & A. Assumpção.

Sapateador, alazão, por Lord
Major e Jota Aragoneza, de cria-
ção dos srs. E. 4 A. Assumpção.

Nativo, castanho, por Magasln
e Victoria VII, de criação do sr.
Américo Ferreira de Camargo.

Concreto, castanho, por Conde
Lucanor e Aspilegi, de criação do
sr. Jullano Martins de Almeida.

Obelisco, castanho, por Trles-
fe III • Freira, de criação dos
srs. José & Luiz MartlnelU.

Novos elementos para •
nosso turf -

Acompanhados do entralneur
Justo Perez, que. os importou do
Uruguay, chegaram hontem, do
Rio Grande, a bordo do "Arara-
quara", os cavallos Carrasco, fl-
lho de Atr Rald em Enrevista;
Slverás, filho do Boy Scout em
Lablmarta; e Conda!, filho dc
Sprlnter em Ganga, que continua-
rão a campanha nas nossas pis-
tas sob os cuidados daquelle pro-
flsslnnal.

Ausenta-se um director do Jo-
ckey-CIub Brasileiro

Partiu hontem para a sua pro-
priedade de Barbacena, o sr. J.
M. Moura Costa, director de cor-
ridas do Jockey-Club Brasileiro,
que pretende regressar a esta ca-
pitai no fim do mez.

Os estreantes das próximas
corridas

Serão apresentados pela primei-
ra vez em publico nesta capital,
nas corridas de depois de- ama-
nha e domingo, no híppodromo
da Gávea, os seguintes anlmaes:

Delma, alazã, 2 annos, S. Pau-
lo, pór Taciturno e Plcuda, de
criação e propriedade do sr. A.
J. Peixoto de Castro. Entraineur
Gablno Rodriguez.

Simpático, castanho, 5 annos,
Uruguay, por Stayer e Beila Di-
va, de importação do sr. O. G.
Camtza, e propriedade dos srs.
Ignaelo & Eduardo Calfat. En-
tralneur, Nelson Pires.

Hazel, ex-Ecuihe, castanha, Ar-
gcntlna, « annos, por Sir Berke-
ley e Eau d'Argent, de impor-
tação e propriedade do sr. A. J.
Peixoto de Castro. Entralneur,
Gablno Rodriguez,.

Jamundâ, zaina, í. annos,- Rio
Grande do Sul, por Enigma e Con-
fiança, de criação dó Serviço do
Remonta do Exercito e proprie-
dade do sr. Carlos G. da Rocha
Faria. Entralneur João Baptista
Ribeiro.

Don Xiquote, castanho, 2 an-
nos, São Paulo, por Gloria Victls
e Servidor, de.criação dosr.
Theotonio Lara. Campos e pro-
priedade do sr. Jayme Muniz de
Aragão. Entraineur, Oswaldo
Feljó.

Trovo, zalno, 2 annos, S. Pau-
lo, por Thermogene e Ursula, de
criação do sr. L. de Paula Ma-
chado e propriedade do sr. José
dos Santos. Entralneur, Eurlco
de Oliveira. '

Aprovada, castanho, 2 annos,
São Paulo, por Bosphore e Xe-
rasia, de criação e propriedade
do sr. L. de Paula Machado. En-
tralneur. Ernani de Freitas.

Âmbar, castanho, 2 annos, São
Paulo, por Tomy II e Venus II,
de criação e propriedade do sr.
L. de Paula Machado, Entralneur
Ernani de Freitas.

Cosy, alazã, 2 annos, São Pau-
lo, por Taciturno e Katita, de
criação do sr, A. J. Peixoto, de
Castro e propriedade do sr. Hei-
tor Dias Palharcs. Entralneur,
Gablno Rodriguez.

Cllmene, castanho, 1 annos,
São Paulo, por Bambu e Rafale,
de criação do sr, A. J. Peixoto
de Castro e propriedade do sr.
Pedro Ragglo. Entraineur, Gabl-
no Rodriguez.

CUIy, alazã, 2 annos, São Paulo,
por Taciturno e Marina, de cria-
ção e propriedade do sr. A. J.
Peixoto de Castro. Entraineur,
Gablno Rodriguez.

VARIAS SPORTIVAS
RECORDB EOMOLOGADOB

O Conselho Nacional do Athte-
tlsmo da C. B. D. homologou os
seguintes records: 200 metros ra-
zos — José Bento de Assis, em
21" 7; 300 metros razo-, em 34" 8;
salto om altura, ícaro Mello lm50
(sem impulso) e arremesso do
poso, Francisco Scabello, com 14m
41.

OB RESERVISTAS DO
GUANABARA

Realiza-se amanhã, & noite, na
sede do C. R. Guanabara, a fes-
ta de entrega das cadernetas de
reservistas aos sodos daquelle
grêmio, pertencentes'*. Escola de
lnstrucção Militar n. 9. Após a
cerimonia haverá uma mesa de
doces para os que comparecerem.

O PERMANENTE DO MADU-
REIRA

Temos em mãos o permanente
do Madureira A. C, para as fes-
tas que o tricolor suburbano leva-
ra a effelto na sua praça de
sports.

RESOLVIDA A CRISE NO
BASKETBALL

Reuniu-se a assembléa da Liga
Carioca de Basketball para eleger
o presidente, cargo vago com a
renuncia do dr. Gerdal Boscoli.

Compareceram 22 representantes
e, procedida a eleição, o dr. Ger-
dal obteve 21 votos. Proclamado
o resultado, a assembléa tratou da
construcção do mausoléo do sau-
doso Fred Brown, um dos plonel-
ros do basketball brasileiro, ftcan-
do combinado, inaugurar-se o
mausoléo em março próximo, por
oceasião do Campeonato Sul Ame-
rlcano de .basketbaU. .-;..>.'

**_ S. PAULO OB PARBDROB

NATAÇÃO
OS CAMPEONATOS DÍFAN-
TO-JUVAENIS E A NECESSI-

DADE DE UM TORNEIO
PARA ESTREANTES

A natação Infanto-Juvenll tem
tomado nestes últimos tempos um
Incremento invUlgar.

O numero de Inscripções'sobe
numa proporção extraordinária,
tendo attingido para a próxima
competição, que será. realizada no |
vindouro domingo, na piscina do
C. R. Botafogo a apreciável cifra
do 236 lnscrlptos para os 20 pa-
reos quo constam do program-
ma.

Os clubs Tijuca, Vera Cruz c
Icarahy inscreveram mais do 50
meninos e meninas e o Flumlnen-
se ficou bem próximo desse nume-
ro. Isto quer dizer que esses clubs
são. forçados a manter em treina-
mento mala de cem creanças para
apresentarem uma equipe de GO fl-
cando os demais quasi que lnactl-
vos durante um longo periodo, per-
dendo a maioria dessas creanças o
interesse pelo sport por falta do
opportunidade para competirem.

O caso merece uma especial at-
tenção da dlrecção da Liga de Na-
tação do Rio de Janeiro, pois des-
ses pequeninos sportmen é que
surgem os grandes defensores das
cores brasileiras.

A solução será fadl, bastando
que se institua, no mínimo 3 ve-
zes por anno, competições para
estreantes, moldadas nos mesmos
regulamentos para as competi-
cões infs-ito-Juvenis e Dennittindo

Além do sr. Oswaldo Palhares,
que foi chefiando a delegação ca-
rloca, tambem seguiram para São
Paulo os ses. Noel de Carvalho,
Castello Branco e Teixeira de Le-
mos. 1 ¦

Esse movimento de translaçio
foi motivado pelos boatos de que
os paulistas não viriam jogar em
São Januário.

Hontem, 6, tarde, antes do Jogo,
já era quasl certo o recuo da Lt-
ga de S. Paulo, isto devido aos es-
forços do Corinthians, que vinha
encabeçando a lista dos que pre-
ferem a paz. A propósito dos jo-
ferem a paz.

A PROPÓSITO BOS JTOfJOS RIO-
S. PAULO

Desde 1922 jft se realizaram 24
jogos entre scratches do Rio e de
S. Paulo, sendo 16 aqui e 8 em
São Paulo. Os cariocas venceram
11 e os paulistas 11 e dois empa-
tados. Os cariocas fizeram 48
goals e os paulistas 49.

DIBJ-JCrOJft TECRNICO DO 8.
CHRISTOVÃO

O sr. Antônio Diniz, que dirige
actualmente o departamento tech-
nlco da Associação de Football,
foi convidado para dirigir a se-
cção de football do São Chrlsto-
vão, tudo Indicando que acceitará
o cargo.

A PRIMEIRA RODADA DO
CAMPEONATO

A primeira rodada do Campeo-
nato da Cidade, marcada para 2 de
abril, ao que conseguimos apu-
rar, constará doa seguintes Jogos:
Botafogo x Madureira, America .x
S. Christovão e Bangu' x Fluml-
nense.

INTERESSAM AO SÃO
CHRISTOVÃO

O São Christovão communicou fi.
Liga de Football desejar celebrar
novos contratos com os seguintes.
Jogadores: Roberto, DOdÕ, Mundi-
nho, Nelson (keeper), Flodoaldo,
Nena e Affonsinho.

LICENÇAS CONCEDIDAS AO
BANGU'

O Madurelra autorizou o Bangu-
a incluir o center-half Paulista
na embaixada ora em excursão em
São Paulo e a Liga de Football,
dando licença para a temporada,
permlttiu a inclusão de Rey, Jor-
ge e Julinho no quadro banguen-
se.

*

OS FRINCIPAES TENNISTAS
DE S. PAULO

A relação doe prlnclpaes tonnls-
tas de São Pnulo, cliisnlflcoilos do
iifcmtli* com os resultado» apura-
dos na temporada sportlva do
1038, i a seguinte!.

HUNJIUHAS

1 — Dorothy Twldal
3 — Ollvla Silva

— K.itlilci.-n Auton
— Olga Mazxlorl

CAVALHBIR06

— Alcides Procopio
— Jlro Fujlkura

8 — Sylvio Book
— Sylvio Lara Campos
— Nelson Cruz
— Ountlier Wolf
— Álvaro 8. Queirós
— Ivo Slmonl •*•
— Arnaldo Serra 1

10 — Jorge Salomão.

TORNEIO INTERNO DO S. C
BRASIL

Os Jogos de sabbado •
de domingo

Em proseguimento a disputa do
torneio Interno do Sport Club
Brasil, estão marcados para sab-
bado e domingo mais os seguintes
Jogos:

Saliliotfo — A'e IU da tarde —
Mario Alvarenga x Hugo Malm.

Domingo — A's 8 horas da ma-
nhã — Walter Benevldes x Helge
Malm.

João Bentes x Waldemlro Aze-
vedo.

Dedo Alvarenga x Paulo Ney.
Nas provas realizadas domingo

ultimo, Hugo Malm venceu João
Bentes, Mario Alvarenga o Waldo-
miro Azevedo e Heigo Malm a
Rubens de Souza,

*
TOMOU POSSE A NOVA DI-
RECTORIA DA FEDERAÇÃO

Entregues os prêmios aos
campeões

Com a presença de regular as*
slstencla, Inclusive multas faml-
lias, a Federação de Tennis do
Rio de Janeiro realizou hontem,
á tarde, em sua sede, uma- ses-
são solenne para a posse da nova
directoria e entrega dos prêmios
aos campeões da temporada pos*
sada,

A dlrecção desse acto esteve en-
tregue ao presidente da mesma
entidade, que empossou os se-
gulntes directores, eleitos para o
corrente anno:

Presidente, dr. Oscar Portella;
vice-presidente, dr. Antônio Tel-
xelra; segundo vice-presidente,
S. H, Monk; secretario geral,
Albertlno Moreira Dias; primeiro
secretario, Raul Ferreira-, segun»
do secretario, Antônio Vasconcel-
Ios; primeiro thesourelro, Eurlco
Brandão; segundo thesourelro,
Djalma De Vlncenzt; director de
publicidade, Georgino Sande Fe-
res.

A seguir, coube aos novos dlre-
ctores fazer a entrega dos pre*
mios dos vários torneios e do cam*
peonato instituído pela Federação,
aos clubs filiados e a vários con*
correntes individualmente.

Saudou os campeões da tempo*
rada de 1938, uma das mais mo-
vtmentadas que tem tido o tennis
carioca, o sr. Djalma De Vlncenzl
que teve oceasião de salientar a
performance desenvolvida por ai-
guns clubs, notadamente o Fluml-
nense F. Club, que foi o maior
ganhador.

Distribuídos os prêmios aos re-
presentantes dos clubs ali presen»
tes, falou para agradecer as pala-
vras do director da Federação, o
sr. Affonso dé Castro, director
geral de sports dos tricolores, em
nome dos quaes felicitou a nova
dlrectorla da entidade tennlstlca.

Terminada essa parte, a directo.
ria da Federação reuniu os pre.
sentes noutra dependência, offe-
recendo-lhes um lunch.

ÍT1ETRO
* PPfrEIO, 6-2 «TELS, 27-6490 e 6141 +\
Dotado de apparelhamento de

AR CONDICIONADO
e luxuosas poltronas estofadas.

nmanH
12,20 - 2

3,40 - 5,20
7, • 8,40 e 10,20

1
tom f.mMâelVTfDOBAMim,^FILM FOLIÃO DB 1939{

BARBOSA
MIRANDA

CARMEN MIRANDA
DYRC1NHA BAPTISTA

OSCARITO
ALMIRANTE

BANDO DA LUA
CARLOS GALHARDO
ALOIZIO OLIVEIRA

CASTRO
AURORA

LINDA BAPTISTA
ORLANDO SILVA

Alvarenga & Bentinho
ARTISTAS DO CASINO

DA URCA

_tf _^. ii—-—* k
POLTRONA
4Í400

NTES
(*Ò Alí AS *, HOIM.I

2.20Q '

Nenhum lilm estreado no
''Motro" será exhibido em
outros Cinema!-, do Rio an*
teu d* passados 60 dias de

suai oxhibiçõea neste
Cinema.

mo-

ROSINA
(_-.RIM.NL-
•SHOET" Ufr

JONOFIIMI

HOJ*-., rt-rWNOR*nONT(J0HfRr*T0NE

n 

CANETAS E
LAPISEIRAS

SHEAFFER5
J GARANTIDAS

K^y POR TODA VIDA
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a participação de nadadores que
não tenham conseguido nas do-
mais competições collocações prin-
cipaes (1o e 2" logares). Desde
que qualquer nadador consiga
classificar-se nas competições or-
dinarias, ficará automaticamente
desligado das competições Ue es-
treantes (ou novissimo ou outro
nome mais apropriado que lhe
queiram dar); em caso contrario,
passará de classe quando attln-
gir o numero de pontos exigido
pelo regulamento em vigor.

Com essa providencia, estamos
certos de que surgirá uma nova e
valorosa phalange de fulurp-:
campeões.

MtDICAMENTOS
I—H*_MN_—MM* _,__, .

qut recomenda» um fffcofftoitt 1
ANAGRYPPE
Para inlluritxa 9 gripe
ANATONICO
Aniiiiltlllico -í tonlc*

A N ATOSSE

-os-
Almeida Cardoso A C
«V.Mâ-ieCHU nOKIAHO.H-RlO
fiscais as* taraartis t drotarls*

to, naquelle dia, ás 20 horas, dos
seguintes jogadores:

Do America Football Club: —
Bado., Possato, Plácido, Carola, PI-
rica, Gaúcho, Dellatorre, Allemão,
Sydney, Alceblades, Bugueyro e
Gallego..

Do Club de Regatas Vasco da
Gama:

Joel, Jahfl, Azlz, Argemlro, Lin-
do, Alfredo, Fantonl, Bahia, Luna,
Oswaldo e Mlnuttl. .,,,

O Combinado será o seguinte:
Joel, Jahú e Badú; Possato, Azlz

e Argemlro, Lindo, Alfredo, Pia-
cldo, Carola e Plrlca."

*
MELHORA O AMBIENTE EM

S. PAULO PELA CHEGADA
DOS CARIOCAS

•Jóo Paulo, 8 (A. N.) — Reuniu-
se hontem a dlrectorla da Liga de
Football do Estado de S. Paulo,
tendo resolvido convocar uma re-
união do Conselho de Fundadores
e da directoria para amanhã, ás
18 horas, quando entrará em en-
tendlmentos com os paredros ca-
rlocas que chegam hoje a esta ca-
pitai.

Até o momento ainda continua
do pé a resolução dos paulistas de
não actuarem no campo do Vasco
da Gama. Entretanto, a situação
parece desanuviar-se, não sõ em
face da reunião acima citada, co-
mo tanibem por nâo ter o sr. Al-
fredo Trindade, thesoureiro da Ll-
ga, apresentado o seu pedido de
demissão do cargo que exerce.

O CORINTHIANS DISPOSTO A
ATTENUAR A QUESTÃO .

Sio Paulo, 8 (A. N.) — Infor-
ma o "Diário de S. Paulo": ."'"Sabemos tambem, entretanto,
que os corinthlanos estão propen-
sos a terem um gesto que multo
os recommendarla — pedir á Liga
que nâo leve em consideração as
pendências do seu club com o
Vasco da Gama, e exortando-a, ao
mesmo tempo, a agir tendo em
vista unicamente os altos Interes-
ses do sport paulista e brasileiro.

Deante de tudo Isso, ê licito es-
perar que as actuaes difficuldades
se resolvam satlsfactorlamentee
que o procedimento da Liga seja
tomada, não como um recuo, mas
como um novo exemplo da boa
vontade e do desinteresse dos pau-
listas, quando estão em Jogo a
concórdia necessária ao progresso
do football nacional".

(xxs)

BOX
LOUIS VAE BATER-SE COM

UM VETERANO
Lo» Angeles, 8 (United Press)

A 24 de abril vindouro, nesta
cidade, o campeão Joe Louis ba.
ter-se-á com Jack Roper em um
mateh de dez rounde em disputa
do titulo máximo do box.

Roper, um pugilista que comba-
te ha quinze átimos, derrotou re-
centemente Bob Nestell, por K.O.

*
CANZONERI VENCEU

Lo» Angele», S (United Press)
O pugilista Toni Canzoneri, an-

tlgo campeão mundial dos leves,
venceu hontem á noite, por ded-
são, Bobby Fancho, desta cidade.

A victoria conquistada por Can-
zonerl foi a nona em dez pelejas
realizadas desde que voltou ao
ring.

O mateh foi desinteressante,
provocando vala da assistência do
uvlnclpio ao fim.

NÂO TERÁS FILHOS!
Freqüentemente um "acciden-

te" mal curado, na Juventude do
marido, ê a causa dessa esterlll-
dade definitiva.

A blonorrhagla, que começa por
uma InfecçSo na Urethra, deeen-
Volve-se rapidamente e, em pou-
co tempo attlngo a próstata, náo
resiste ao tratamento enérgico e.
rápido do Pageol que evita as
injeções freqüentes e dolorosas.

O Pageol supprime instanta-
neamente a dõr horrível, evita
a esterilidade, a Impotência e to-
das as complicações futuras.

(xxx)
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Arbitro — Renato Nunes. Chrono-
metrista — Domingos de Castro
Sá Reis. Apontador — Mario Fl-
gueiredo Silva.

3o Jogo — ás 21 horas — 2' Dl-
visão. Boqueirão x Natação. Ar-
bltro — Victorino Carneiro. Chro-
hometrlsta — Domingos de Castro
Sft Reis. Apontador — Mario Fl-
gueiredo Silva.

X

APÓLICES
AO PORTADOR

BUA LUIZ DEI CAMÕES, 42

BEMOREIRA
Cs.» Dançaria

(TOCXi

ATHLETISMO

football;
UM COMBINADO VASCO-

AMERICA CONTRA O
HURACAN

O jogo nocturno de hoje cm
Campos Salles

O Huracan Jogará hoje nesta
capital tendo como adversário um
combinado de jogadores do Vasco
e America.

Dadas as performances do qua-
dro argentino, elogiadas em São
Paulo, ha Interesse pelo jogo in-
ternacional nocturno, que se rea-
Ilzarã no gramado do America, ã
rua Campos Salles. O juiz será o
sr. José Pinto Lopes (Badu*), de-
vendo a preliminar reunir os qua-
dros principae3 do Andarahy e
Portugueza.

NOTA OFFICIAL DO TASCO

"Reallzando-se hoje, qulnta-fel-
ra, no campo do America Foot-
bali Club, o Jogo entre o Huracan
de Buenos Aires e ura combina-
do Vasco X America, a dlrecção
uchnlca solicita o eoa_arecl_su-

TODOS
PREMIADOS

Os bilhetes que tenham os dois
algarismos finaes eguaes aos do
2.", 3.°, 4.» e 6." prêmios da ex-
traecão de sabbado, são todos
premiados, no Centro Loterico
6, travessa do Ouvidor 9.

(19696)

REMO

PARA A COMPETIÇÃO DE
SANTOS SEGUE HOJE A DE-

LEGAÇÃO CARIOCA

Pelo noctuno que deixará hoje,
ás 8 horas, a estação de Alfredo
Mala, segue para Santos, via São
Paulo, a delegação da Liga de
Athletismo que vae participar da
competição amistosa com os pau-
listas, que terá logar naquella cl-
dade, em homenagem á sua fun-
dação.

Os cariocas que não podem le-
var sua equipe completa, esperam
assim mesmo fazer uma boa fl-
gura, vencendo algumas provas,
que serão disputadas sabbado e
domingo em Santos;

A dlrecção dos athletas cariocas
está assim organizada:

Chefe da delegação — Armando
de Brito Pereira, secretario da
LARJ.

Medico — Dr. Paulo Araújo, da
Commissão Medica da LARJ.

Technlcos — José Augusto' o
Fritz Sttucclk.

Jornalista — Oscar Messias Car-
doso, do "Correio da Noite"..

PARA A ESCOLHA DAS
GUARNIÇÕES DEFINITIVAS

Fará amanhã, A tarde, estft'con-
vocada uma reunião do Conselho
Technico da Liga de Remo «lo Rio
de Janeiro, cujos membros trata-
rão da escolha das guarnições que,
definitivamente, serão escaladas
ás guarnições que representarão
as cores cariocas na disputa do
Campeonato Brasileiro de Remo, a
effectuar-se na Lagoa, em março,
com o concurso de varias entida-
des estaduaes.

Nessa reunião será estudada a
situação technica actual dos re-
madores dos nossos clubs, que ser-
virá de base para a referida sele-
cção, a qual deverá, assumir um
compromisso.para se preparar de-
vldamente com a dlrecção technl-
ca.

TOSSE
CURA-SE COM

PEITORAL DE ME.,
GUflCOEfiGRIífO

(xx-t)

VIDA CATHOLICA
9 de FEVEREIRO '

Santa APPOLONIA, V. e M.

M-smo qne entregii» « üKra cor*
po Am charoniRB, ae nRo ttTer earl-
dade, de nada me w-rre.

(/. Sp. is 8. Paulo aos Corln-
Mot, c. Xlll, 8).

m
(xxx)

WATER-POLO
DISPUTAM-SE HOJTE OS PE-

NULTIMOS JOGOS DOS
CAMPEONATOS

Na piscina do C. R. Guanaba-
ra serão jogados os penúltimos en-
contros dos campeonatos de wa-
ter polo instituídos pela Liga do
Natação do Rio de Janeiro, que
seguirão esta ordem:

1° jogo — ás 20 horas — 3* Dl-
visão. Guanabara x Boqueirão —
Arbitro — Renato Nunes. Chro-
nometrlsta — Domingos de Castro
Sá Reis. Apontador — Mario Fi-
gueiredo Silva.

2o jogo — ás 20,30 horas — 2*
Divisão.. flamengo s Guanabara..

SANTA! APPOLONIA de Ale-
sumiria jft tinha bastante edade
quando os pagftos delia sé apode-
roram. Depois de a terem maltra-
tado de mil maneiras, quebraram-
lhe todos os dentes. Ameaçaram-
na depois com uma fogueira, quo
Unham feito fora da cidade; mas
a santa, por Inspiração do Espirito
Santo, e para mostrar que volun-
tortamente se sacrificava, atirou-
se ao melo das chammas, e nellas
entregou a alma a Deus, em 249.

Reflexões soire as enfermidades

— So soffremos qualquer en-
fermldade lembremo-nos de que
Deus nol-a envia para nos provar
a paciência; procuremos merecer,
soffrendo com resignação o que
não podemos evitar, por maiores
esforços que empreguemos. As
queixas, as impacienclas só ser-
vem para aggravar o mal e tor-
na-nos desagradáveis ao próximo
e até a nós mesmos. Como tenho
eu procedido na doença?

II — Sofframos por amor de
Jesus Chrlsto as dores quo Ello
nos enviar; são os dons e presen-
tes que Elle dá aos seus aml-
gos. Offereçamos-lhe tudo quan-
to soffremos; dlgamos-lhe: "Se-

ela". Pensemos no que os santos
soffreram por Jesus; pensemos no
que Jesus soffreu por nós. Olhe-
mos para a cruz do Salvador, pa»>
recer-nos-ft leve a nossa, e dlre**:
mos: "O que são estes soffrlmen»!
tos ft vista de Deus?"

III — Pensemos nos suppllclot-
do inferno, tantas vezes mereci-
dos; este pensamento tornará,
agradáveis as dores, e obslarã as
recaídas no poecado. Meu Deus,
Boffreria tormentos muito mais
cruéis, se me não tlvessels pro'-
longado.a vida para me dar tempo
a fazer penitencia! Se não posso
soffrer, sem me queixar, dOres tão
ligeiras, acompanhadas de tbda ai
consolação possível, como poderei
soffrer as penas do inferno?" "Aa,
dures sem fim da outra vtãa po-
dem ter resgatadas com as desta",
(Santo Eucherio).

AS COMMBMORAÇ0B8 *DO 60-1
ANNIVERSARIO DA CONFE-.:

RENCIA DB NOSSA SE-
NHORA DA CONCEIÇÃO \

Em, Marianna — Minae
Dada a grande propaganda e íi

enthuslasmo geral que se vem.no»
tando nessa cidade mineira, é de
se esperar alcancem o maior brl-
lhantlsmo as solennidades a serem,
realizadas de 13 a 17 do corrente,,
commemoratlvas do clncoentena-
rio de fundação da Conferência de
N. S. da Conceição.

Damos a seguir o progTamm».
elaborado pela commissão orga**.
nizadora, devidamente approvado
polo monsenhor Arcediago Alyplfj
Odler de Oliveira, vigário geral: ,

Dia 13, ás 7 horas da noite, ns£
egreja de São Francisco; aberto-
ra do retiro espiritual vlcentlnoj
pregando o padre Pedreira Ferrei-,
ra, que falará especialmente para.
os homens cathollcos.

Dias 14, 15 e 16 — Pela ir-Uiha,
âs 6 horas, missa e pratica. A'a
7 horas da noite, conferência a
benção do Santíssimo Sacramento.

Dia 17, fis 6 horas, missa offl-
ciada por monsenhor vigário ge-
ral, com communhão geral dos vir-
centlnos, dos homens e de todas aa
associações masculinas do curato,
A's 6 horas da tarde, procissão]
do São Vlcento do Paulo, acom-"
panhada da Imagem de N. S. dai
Conceição; padroeira da Conferen-
cia Jubilar. A's 8 horas da noite,
na egreja de São Francisco: ses-
são solenne sob a presidência de»
honra de monsenhor Arcediago
Alyplo Odler do Oliveira, vigário
geral da archldlocese; do cura da
cathedral, conego Marcial MWSi
e do sr. Paulo A. Magalhães Go-
mes, presidente do Conselho Me-
tropolltnno de Ouro Preto.

Serão assistentes do honra, to-
das as autoridades civis e eccle-
siasttcas,

RETIRO ESPIRITUAL DU-
RANTE O CARNAVAL

Jâ se acham abertas as Inseri-
pções para o retiro espiritual de
ra gazes e homens, durante os tres
dias do Carnaval. A Federação das
Congregações Mariaiias pede, aoa
Interessados, lnscrevam-se com
antecedência, pois são limitados 05
logares disponíveis e sempre crês-
conte o numero do retirantes cada
anno.

« «a*»
Prorogação de transito a

— médicos —
O ministro da Guerra permittluí
a) — que o 1° tenente medico,

dr. Jaymo Leite da Cunha, da
4* Cia. do 2° BU. Front., (Ca-
salvasco), Interrompa o transito
por dois dias, cm São Paulo.

b) — que o 1° tenente medico,
dr. João Baptista Pereira Bicudo,
transferido do 3o R. C. I. para o
6" G. A. Do., venha a esta ca-
pitai durante o transito.

c) — ao major medico, dr. Al-
ceblades Schneider, do H. M. de
SanfAnna do Livramento. 20 dias
em prorogação de transito.

d) — ao 1° tenente medico, dr.
Mario da Costa Pereira, do So

nnor, augmentae-me as dores, mas Btl. Rodoviário, oito (8) dia*i Sn»
ausm_at.ae-.ine tambem a paclen- prorogação de transito- •—*'

h

!

Si!
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Declarações
XPRÃÇÃ
viciintn iiiininiiio pnriTolpn um»

um.1.ni nu .".•ii-i . • .-i-liii<>*< ila Hun
MnyrlnU Vuliru n, lio, I" iin.liir,
Sulii n. I, |niru ii Pfmjn .lu r,...
pulllllill ll. llll!, I" iiiiiI.ir, Sala I), I,
nnilu impem iiHirciM1!' n nioimn
IHTf.ivnrla O anil.mili. lln li.ilna
OH HOIIII llliili;..:. O lllIllIlIllH,

nio .in Jiin.iiio. 2 iiii Povorolro
do 1000. (T 01040)

Companhia Sul Mineira de
Electricidade

ijivim.xno io% A, a.

A partir do dia 10 «lo eorrento,
iu.nl paiso nu Hído ila Compaiililii
o BCBiilnlo: — Auçüou 1'roforon»
«ilaoa: — o ll" coupon da 1* «í-
rie, o 7" «lu aottiiniln nllrlo o o 4o
da torcolrn afiio, livre» do lln-
posto do ronda; Acenou Ordlna-
Tias: — o 112» dns accSou ordlna-
rla«, dcsco.itanilo-iie do» titulo»
ao portador o Imposto do ronda,
Os piiRamontos sorfio oCInctuadOB
nus dias ulcls, oxcopto ao» sab*
liados, das 1,1 As 15 horas.

Rio do Jnnelro, 1» do Foverol-
ro do 1039.

A DIRECTORIA
(T 06325)

CERTIDÃO DE ESCR1PTURA
DESAPPAREQDA

Para acautolar meus direitos,
aviso a quem Interessar possa,
quo vou inundar extrair certidão
«lo escrlptura de compra o venda
do uma cnsa, quo adquiri A 13n-
tradn. do lOnffonlio Novo, 108, An-
chletn, ficando sem vnlor algum,
a, cortldAo da mesma cscrlptura,
que dosappnreccu do minha resi-
denciu. Em 30 Janeiro 1939.

Lconl Lnfnrfcae
(T 02755)
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ANNUNCIOS

LEI LM 
CASA JOSÉ' CAHEN

Leão da Silva & Cia.
HUCOISHBOHI.S

..ril.lAl.", HUA II. .1...NOI,l„ L'l
l.ollAo, .nn IH dc Foverolro do uno

(T 02781) 77
i,i»n',ÁlF7>í3 FÜNiiõnE»

CASA JOSÉ' CAHEN
7 — llll Ml.VA .IAIIIII.il — 7i.-> m: i'i;vi:iir.iuo mi num

(T OlHlll) 71
i.i.;ii.aii •*¦-: miiIiicauuiiias 

'

VIANNA, IRMÃO & CIA.
ll.il n um ri:r.ni..ino iim ihiiii

UUA i-hiiho l.° - SH/ao
(xxx) 77

C. B. ÁUREA BRASILEIRA
NI..CÇKI llll 1'BNIIURBal

It. 7 .le Belemhri., 187
l.rllno 14 de Fevereiro

O catalogo seiA publicado
no "Jornal do Commoiclo',
au dia do latino.

(xxx) 77

LEILÃO DE PENHORES
14 DE FEVEREIRO

B.MOREIRA & CIA.
Hua I.uln de CamUes n» 42

TodoB os poohores vencidos o
nAu reformados ou resgatados.
O cntalogo serA publicado no"Jornal do Commercio", do dia do
leilão.

(xxx)
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Bot ato ao e Urca
Apartamentos de luxo desde
IQfKfííiíi ¦"*¦ Ail|,i"1»-flu op"*JJU<pUUU niosapartiiiiiunlnsilo
Hi.ali. pina o miir, som "aln,.
quiirto, uoxlnlin iiinerliMtiiii, lm*
nlioiro om cor, tornico coberto,
niiniliiiiiii.il <• ii• «ii.li. i'iii iiiiirniiiro o
OHpollinH, servido por dois olovu-
iioiua, bondei o omnlüua do 400
1'ols, no rnliid» lllnlr. A run 8.
«•I.III..1II.. ii» lllll, Tel. IMI-iHflU.

(T 04710) 4

I?II 
CASA ilo («inllln allõinn 

"ilo niio
ll trilllinii.|ilii, aliiiai'i.1. uni «.piliii.. n|uir-

tain..iit» ou sala ilo frollle COI» Kurnsíi*
i' nii.nn di» prlniflra ordem. Vrttin du Ilu*
Iii.iiiíii, 1711, Ti'l. 211.1101.

(T 47,'IU)_4
íl7ijÃ^17~<>iitliiio preillo nnra tamlllu

üo Irntiiiiieiito, rom 7 nuurtos, «aro-
m» o mnls .loiHtn.Iene Ini», A rim 1'roft'iwor
«.Ifre.li. (Ililllis, 28, Iliitufi.K... |Klili'll<la

ser visto ilns 0 na 17 li.irn»; trotar i\
rua lliicnoa Alre» ns, 1,18-100, com o sr.
Mario. (T 27U8) 4

Ü1IOA 
— Aluna-so predio com 2 q.,

2 ». « tara»», na Av. Nüo Holuiallilo
n, '.'Oi cliavea no 20-A, Alimuel DlKl.f,
Tratar com llunilelra, A rua da Qultanila
n. 80, 1», (T 4728) 4
,/VV-*í**-«-*V-»--,"*»-"**>«»***V**«ii'VV*.«

Cnftete e Gloria
CASA 

— Aliita-so do opiiarencla o
conforto, pronrla para fninilla do ti*

to tratamento. Tora bom terreno, multa
acua, Raruge e linda vista. Preço raroa-
vel. Sto. Amaro, 105.

(T 4(180) D

AMJOAM-SI) 
apartamentoa A rua San-

to Amaro, 328, acabados de cons-
trulr, llniln vlBti, Janllm, varandas, 8a-
raiie, optlmas. Itmtnlln-jíien winltarln»,
«ur.moiloB espaçosos, acabamento ilo nrl*
niflrn ordem. Tratar no local. 'Teleph.
42-2.188. (T 80110) 5

SEU FOGÃO E
AQUECEDOR

TÊM DEFEITO ?
Escapa gari O nazista CARLOS, con-

certa, limpa, pinta, gradua c/scriedade;
kiirante economia nas contas. V. 48-3612.

(T 3947)
— Inieitigaçõcs t Vigilâncias

para noivo*, ttc, Sigillo
absoluto. — Rua Carioca

n» 10, 1», sala 4. Tel.
22-7S55 — UMA —

(T 4652)

PIANO ALLEMÃO
Novo, em cór imbuya, linda, voae»,

S pedaes, teclado de marfim, cordas
entradas, cepo de metal, preço de rara
oceasião, não perca esta opportunidade;
á rua Mariz e Barros n. 372.

(T 4659)

Compra-se um piano
TELEPHONE 28-4413

(T 4659)

Arlette Magalhães
Professora, irmã do fallecido dr. Af*

fonso Magalhães; pessoa deseja saber
seu endereço ou telcplion.e para tratar
assumpto de seu interesse. Resposta pa-
ra J. S, neste jornal. (T 4662)

Construcções Navaes
Joaquim Ferreira encarrega-ce de cons*
trucções de qualquer typo de embarca»
ções, como cutter, escalcr, lanchas, etc.
Rua João de Deus Freitas n» 62. liar-
reto — Nictheroy. (T 5332)

FAZENDA
Mixta — 150 alqueires

I Vende-se entre Ubá « Catagnaies, II-
.gada ao Rio por estrada de automóvel.
Informações: M. Olympio Costa Cruz,
Estação de Dona Euzchia, L. R. Minas.

(T 2520)

ESTA* DOENTE ?
Quer saber o que tem ? Mande nome,

«dade, residência, com enveloppe sellado
para resposta á caixa postal 2304. RIO.

(T 2704)

Verão em Ipanema
)¦ Aluga-se, por 2 mezes, optimo predio
com 4 quartos, 3 salas, garage, etc., par-
cialmente mobilado. Informações 47-3904
— Aluguel 1:000$000. (T 5499)

Implorando Caridade
1'm.llnn de aTIgraelredo, viuva

com 3 filhos o Impossibilitada de
trabalhar, rua Occldontal n" 124.
Catumby.

Lmirn Xavier du Sllvn,, viuva,
com 8 filhos, rua Occidental, 124,
Catumby.

Lnurn Hnrqnc. de Abreu, rua
Clarlmundo de Mello, 185.

Mnrln Ferreira, rua Bardo do
Itapaglpo, 437.

Arniindn I-. dn Sllvn, Sidonlo
Paes, 285, viuva, 81 annos.

Morta Vcnliirn, com 08 annos,
rua Senador Alencar n° 154, São
Christovão.

Cnrlotn «Ia Costa Pinto, viuva,
com 70 annos, com 8 netos or-
plittos, rua Itapirú, 264, fundos,
Cascadura.

Mnrln Duptl.tn.
lirnei de Athayde, rua Erao-

renclana, 17, Sâo ChrlBtovIlo.
Mnrln noecn.
Maria <ln Gloria Castelio, Inva-

lida, 70 annos, rua Vde. de To»
còntlns, 87, fundos. -

A uren Costa.
4VV-<k**»t»**-<kt-,*»>*V-)-l*V-li*',*a*-

Casas e commodos
no centro

APAUT.VMENTOS 
MODD11NOS — A

dois passos do centro, alugam-se mo*
deroos apartamentoa á rua do Lavradio,
106 — Edifício Santo Antônio do Morro
— dol» pavimento», com aala, de om ou
doli quartos, cozinha com fogão a gat.
Dinheiro completo, guarda-roupa embuti-
do, Ainda não babltadoa. Preço desde
3201. Ter . tratar: ao» domingo» atfi ás
12 boras, . nos dias' do aamana daa 8
lia 12 o das 14 Ss 18 boras. (xxx) 1

ALUÍÍÀ-BE 
optlmo apartamento no

Kdtficio Me.irlm, A run Cumltdo Men-
des n. -io, Gloria; chaves no local, Tra*
tnr á rna do Ouvidor, DO, 3° andar. —
Tel. 23-1825, ramal 26. (xxx) 5

A 
LUGA-SK. optlmo quarto com bunbel*

ro completo, líd. Gcrmnnlu. Santo
Amnro n. 23. (T 0488) 0
i*^f^^t^t^ià*^»»t'*^Sàt*af*^41t^m^t1m^^^^i^^^f^^^^^

Copacabana e Leme
EM 

PENSÃO cora optima comida, alu.
sam-se diversos quartos com r.imlioi*-

ro o gorago, rua Figueiredo Mamilliiles
n. 141, Posto 4. (T 2712) 8

LIDO 
— Aluga-se optlmo quarto, lu-

xuosamente mobilado, a sentmr só,
com café pela manhã. Edificio Pctronio.
Pbone 27-8844. (T 40ol) 8

Ipanema
r.Ui«A-HM «í|"»l Ii.üi-"í-niíi IiimliTiin, pr-

<|ll|.|lll fllllllllll lniliiiii.nl.., í. MUI

llnriin ilu Turro, 4.11, i:u»n I, Iiuiiiimiiii,
Infnriin.lfir» t''l. ''II-IIH2T, (T 47M) 12
rim I.UT iHullltlflll linn.... Iuriili.li..l n.-nr
1 «.ii I.nlli. llua 1'rnilonlo «•¦• Morno,
m. Ipnnrma^ (TSS23) 12

Al.riiAHi; 
nptlnin casa rom loilo cnn-

(urti. .1 Kiir.im.. AlnniM 1 iiiik.Si.iiii.
IIiiii 1'mil lliilferns ii. 00, 1|iiiiii.iiiii.

!ÜLÜ'",il1 •'-
1'ANií.n. — Apartamento, Aluna-w,

uniu i-iiln. dnlrt i|iiarln.i, it«'iiinlh dv-
piuiiloncliil. Preço 40ii$iluu .• Iiixiih, Víir
A rim .liuiiiiiii Aiiuullrn, 1,18. Bdlflelo
Ipr, liiiii.MimH.tn VJ. Trntar no IJUIflclt)
<'i.ii.l. Iiirln, ii run Kilo Joií, 8H, 5» on-
«ln_r. sala HOJ. ('£.'!L")-,._Í3

1" 
PANHMÃ* — OiHa. XÍÚKftl« COW íí

i|iiiir.«iM, duiif. ttalns c tlemnlK dopun-
ilciirlni, itrc;o ri.liiÇiMHi e taxus. Vít rua
Carmo do Amocdo, 81, cami II cliuvts
na ca-n II: trotar rua Hilo Josí, 81),
ri" iiiuliir, sala SOI. Killfleli. Cnmlolnrln,

(T 47111) 12
fitif*,****t*V*V**f*t*t*t*V*a+t^a^^At^W^***i+m*i*i*i*

Jardim Botânico
OPTIMO 

apartamento, trea qunrto», 2
nelas, ele, ii rua Enrico Crus n, 23.

Infornioçíles, 23-0303 ou 27-1821,
(T 2080) 14

>*V->a«-**-lNit-*.r*->yVW-t>>lt>*'-li***^

Laranjeiras
APOSENTOS. 

Alugara-s. amplo» e are-
jndos, (om aenn corrente e opttmn

pensilo, a canaes o ctiralbelros de trata-
monto, á rua Laranjeiras n. 328,

IT 0378) 10
lil-k>-<lAr*<»>Mr*).«*»«-k<i*>*ir>»

São Christovão
ALTIGA-SB 

optimo sob. do esquina,
concertado <> pln tudo de novo, na

rna BAo OiirlstovAo n, UT4, na praça da
l.j.ii.iplni. Chaves tin loja e tratar rom o
sr. Otto, á rnn Ilenedlctlnos n. 17, 'Ia
nmlnr, das D As 11 112 horas,

(T 4745) 21
««¦•'•«•**»t*'**i-**t«**«»i*--i»'V-'*i*--«»*^^

Villa Isabel
AI.tJGA-SR 

por contrato, ou vende-so
hon rcnldcncla térrea com 5 quartos,

2 bíiIbb, etc. Ver e tratar oom o proprle*
tnrlo, ú praça Barão de Drummond, 4.
Vendem-se ob moveis tambem.

(T 0512) 20

Venda e compra de
prédios e terrenos

Flamengo
V0III10III»80 «.'«III rnrllliln-

III' du pil|>lllll«'lltii, «iptllllllH
llimiliiliieillim de «'sinriiulo
ufiibnmuiilo, Killilcio om cen-
tro de terreno, próximo a
liriilii do ImnliüH. l'io|ii lu
piuu rnmllla do alio trata»
nii-iilo, iioilomlo sor vlslo a
tiuiilqiicr hora.
Rua rnjsaiulii, 48. 1'lionti:
25-2367.

Gloria
Apartamentos de esmera-

do acabamento, próprios pa*
ra solteiro, a partir de Rs.
25O$000. Edifício Mcarliit.
Rua Cândido Mendes, 40 •—
Phono: 42-0025.

(T 4555) 91

HiTAHQÜEZ de abkantes
iíi- — Vendo optlmo terreno üe
13 x 64, alargando nou fundos.
Prego. 100 contos.,

F ABRI CID

Venda e compra de
prédios e terrenos

VENIiliM.HH 
Inni lotes de terreno em

lir.iliii;.!-", . mi»» e 2 iiMiuJ, com*
trii..,'ao lln», a 5 minuto» * pe da «ila.
Cio. Ilocunirntn» ri-f, n, 35, |nis. lm.
miiilliit.. Terrenos para plantio do liriin-
jelraa, a wm reli. a in.tr..; cliaenras Ja
plantada», l«m loesllemln». Ccl, Tlien-
iluiiilrii, rscrlptorl.) rm Irenle a eiln.ílo
út llelford lloioi alierlo aoi donilngoa,

IT 3..IIUI Ul
rfüilí
1 i|i

IIKKMI — Ar, Vlicoml. de jS.Mi.i-
lucnnnt — Vfii-ii''.•¦• no mclliõr pou*

to dM-ta Avenida, «uni IlixAO, pcir
iioiiimi». O, Fernando do rastro, Av. lllo
llntneo, 1*><*. Min 314, Cf 4740) 01
ri-.KIUUi.NOÜ — Copneolinna — Venilêm'.
X te A rua Copncubaun, com 13x40,

por 200:000}; Há 1'orrelra, 13x4(1, rom
duna frentes, liiüiiKiiiS; Oomluiio» Kit-
rvlra, 35<20, .1J.1 iOim*: llnriin Illbelto,
]2sl'0, 120:111X11, O, Fernando .1. Cas-
tro, Av, lllo llraueo, 137, >»U 514.

IT 4740) 01

PlirJDio 
— Copacabana — VemlM»

em terreno de esquina, de nm pavi-
mento, por 113:000», niclUI.ndo.so o
piimmcnto, G. Fernando do Cantro, Av.
nio Dranco, 187, ., 614, (T 4740) 01

PRBDIO 
— Haddock I»obo — Vende*

tt em rna tran»r«rsal, rendendo rCI»
5:400(1, por 47:000$. G. Fernando do
Castro, At. Itlo Dranco, 137, aala 614.

(T 4740) 01
<y«rVfVVr*«Ai^rMrV*>)WV)-AVMi*^^

Copeiras e arramadeiras

Machinas diversas"TÍNHORESDE

Machliiaí Slngcr, Bemorcl-
ra, rua Luiz dc Camões, 42.

(x xjO_78

MAIIIIINÍHMIIH 
— V.nil.i.H llillo, imú**

eu um, .¦«Lm .ii.iiiIiiiIík.. I ..iiitenli.i
BOCMtrÃl- tytio frfliiit^i 1 imicliliin dv t* i»-
purvllmr 4 facodi 1 aim>rnli>r vhiimtII, I
motor i"» ii. IV| i iniii.ini'-iiii» i'iiini'i''iii.
indo «'-.itiilii mi. iu riiiiltiiüiii. V.T i'
Irui.ir ii rim Torre-n Itumrin. Iií, •¦«*>'»
2, Vlll.i I'.uIh'|, i,u, il liiirii» da iiinnlil.

IT llllll 71
<iA/VViVVW>.'>.>*^«^/»r^^«/l<>Mf*^MA^i-li*if*«rV

Modas e bordados
STO, AMAIIA1. fn» clinpío» deidl

1090001 ruforinii ili.wlo Wjiiliut
fus vi.*iiilim doida 'Jú-iiiiiii corl» o
prnra .IlmIii Itiçimii. I'nr. (iinlnslni. llua
t-lill.-. 3, «¦•...mim U. Joio. TH. 42-hiii.

(T 27t.3) M
da costura — Pr«-
olsa-HO — Av. Au-

(Titulo Severo, 38, 1." andar.
(1ÍI877) 81

APRENDIZ

SE 
deieja «ciilrio cora elegância pro*

cure llm.. Macedo, qu. Um taro rea*
tIdo» do sen itrado. Itua Dane»lira Dia»
n, 07. 1° andar. Mia 14, 1». 3.'-3380,

it ai.'i) 81
¦VVM-*>->V-l^.*->»^>4-)>t*V-tiAA»*-**><**^^

Moveis, novos e usados

Médicos e Pharmaceutlcos

0n 
ii a n n ii í I nova ou antiga, oif

U n u K ll II L ll qualquer oorrimonto
uo lioincm o na mullior. Oura radical o ra-
picía eom 1 a 6 vaeoinns de sna preparaçflo.
Dr. Jorge A. Franco. Chefe de Lab. do Inst. Oswaldo Cruz,;;

67 Assemblêa, 1.°, de 2 ás 5. T. 22-3112. \
iioioxjAS INTRUNAI. K.-JI». NIITIHÇHO

Estômago - Fígado - Intestino
Novo» maloi dlngnontlooi o de trntnmenlo da» ulcernn do
oHtomngo o do duodano, «nm operncSo, nnn ciinoa Itidlciidos,
Aslin. «aton, collltoe, dlarrhfiae e prlnllo do vontro. AmIiiiui,
Diabete», Rlieumntlsmo e Nevralglae. Modornn Initallnção do

pliynlothpiiuila. Onrtaí-Curla-i — Intubuçflo duodenal
• Glnnduliia Internas.

DR. ERNESTO CARNEIRO
Pratica doa Hoapltaea de Poria e Berlim.

Rua A1UOJO HORTO ALBOR.UJ, 70 - 6" andar - DlarlamenU
daa 14 áa 18 horaa — Chamado» a domicilio. Tel.; >J-8862.

(xxx) 80

(ptOFEUU ou auxiliar d. coslnha, para
\J peosío, botei ou colledo, dormindo
fora, di atteitado d. condueta. Cartas
parn Br«lna. Ilu. Maria Fatio», S04, Es*
taclo Caralcantl. (T 10HI) 54
¦rV»-»-*l*»-N>*-»i«**-».«->»*VS.^

Empregos diversos

OPTIMA CA5A

POSTO 
3 — Hilário de OoniCn n. 10,

na prnlo, nluga*ae apartamento In-
dependente, com qunrto, banheiro, cozi*
nlin americana, mobilado ou nüo. Trata*
bo no local, com o gerente.

(T 2737) 8

AVARTASIHNTO 
paru pesBoa do trato

2 quartos, 2 aalas e dependências
ompregado. Fasna-BC 4 mezes de contrato.
Nüu falta agua, querendo com algunn
moveis tem 1 sala o 1 quarto e uma sa*
leia completamente noros. Avenida Atlnn-
tlca n. 434, apt. 32, 3° andar.

(T 6512) 8

ALUGAM-SE 
boas salas ou quartos lu*

xuosamente mobilados a casaes sem
filhos ou commerclarlos com ou sem pen*
silo. Bua Goulart, 87, phone 27-0141.

(T 3408) 8

A 
LUGA-SK o optlmo Apartamento o.

10 da rna Duvlvler, 28, com tres
quartos, 2 crande». salas, quarto empre-
gada e demais dependências. — Phone
47-2013. (T 8034) 8

Salas e andares na Avenida,
tUi... 97M, - No "EDIFICI°
UCSOe «bfU«p 4.4 0 0", Av. Kio
Branco 114, alugam-88 optlmas
salas, pequenas e grandes. Fre-
gos exccpclonaes. Tratar no Ed.
da "A Noite", 10.» and. Telepho-
ne 43-2945. (T 06400) 1

ALUGAM-SE 
apartamentos para ta-

mllla do tratamento, independentes,
com xarandas o demais accomraodacSes,
rua Monte Alegre n, 40 (Bairro do Fa-
tima), apartamento n. 201. Cnavca no
local. Trata-ao na rua Visconde de
Inhaúma n. 31, 1°, com Alberto.

(T 4878) 1

ALUOAM-SE 
o 2» andar do predio- á

At. Bio Branco, 149, Trata-se á
praça 15 de Novembro, 42, 2° andar,
sala 200, daa 13 â» 17 boras.

(T 6517) 1

MACHINAS VELHAS,
PARA COSER

' TRANSFORMAM-SE EM NOVAS,
NAS OFHCINAS BEMOREIRA —
JRUA DA CONCEIÇÃO N.° 17 — TE-
LEPHONE 42-6?61. - MANDA A
DOMICILIO. (xxx)

FERIDAS, RHEUMATISMOl
B PLACAS SYPHILITICASI
Bt.rxm DB **ogubira|
*mm\m\mnwtnmm\wmma\m\mgB\w

(xxx)

EDIFÍCIO UBA'
Rua Almirante

Tamandaré ti.0 45
Alugam-se neste ma-

gnifico Edificio, recém-
construído, modernos e
excellentes apartamen -
tos, ainda não habitados.
Podem ser vistos a qual-
quer hora. Tratar á Rua
do Ouvidor 90-5.° and.
(Tel. 23-1825 Ramal 26.

(xxx)

lí ->*-*-*-*-» uJ/ktÁír

CCtTS HMrcLcOfS

VUótMZw&
fymtm

WmrnlWS

ALUGA-SE 
dois apartamen-

tos, um com uma e outro
com tres peças, no Edificio
sito á rua Monte Alegre, 12
e quartos com café pela ma-
nhã no Hotel Monte Aleg-re,
Rua Monte Alegre, 6, esquina
tta rua Riachuelo.

(XX3C) 1

EDIFÍCIO 
VAU, Clnclandla, para con-

aultorlo medico ou dentário, aluga-se
optlmo apartamento, luz, gaz, agua, es-
goto em todos com parti men tos. Rua Al-
cindo Guanabara, 13-A. (T 4710) 1

ALUGA-SE 
& L. Senador Dantas, 17,

uma boa casa, oom 8 quartos, 2 an-
Ias, banheiro, cozinha o mal» pertences;
eliaves por favor ao lado no 15, com D.
OoneeicSo, (T 4723) 1
,/-«/V-*l**,*k>-*-»»*"*lT<*-*lT>*''l-**--»****»

Andarahy-Grajahá
ANDAUAUY 

— Alugam-se os prédios
ns. 209 . 221, da rua Barilo de

Mesquita. A» chatea no local. Tratar com
Dnvld & Cia., A rua do Ouvidor, 71-78.

(T 4604) 8

A 
LUGA-SK boa casa — Rua Araújo

Lima, 80. Está aberta. 3 q., 2 ».,
1 q. empregada, copa, cozinha, 2 W. O.
Toda reformada. Tem liu e gaz ligados.
Trotar 002. Hua Theoiloro da Silva. Tel.
48-2702. (T B522) 8

GRAJAHU' 
— Itua Pror. Valladares,

116, (a principal do «aluberrlmo
bairro). Aliigam-ao optlmos apartamen-
to» (4) no bello edifício Alda, acaba,
dos de construir Mb os moldes da enge
aliaria moderna, com 3 quartos, sendo
um para empregada, sala, varanda, ba*
nbelro completo, boa cozinha com fogão
Cosmopolita, com 4 boca» esmaltado;
chuveiro e w.c. para empregada, gara*
ge, Área, 2 entradas, sendo a principal
luxuosa; installações para telephono e
radio: preso 400$ com garage 450J.

(T 4708) 8

ALUGA-SE 
na zona residen-

ciai do Lido lado da som*
bra, optima e luxuosa e mo-
derna casa, mobilada e o ma-
ximo conforto, garage, centro
de terreno, trata-se com Ottoni
Vieira a rua Buenos Aires n.°
08, 4.° andar. Telephone:
23-5224. (T 05423) 8

- Aluga-so uma,
esplendida caaa

com dois confortáveis quartos,sala, cozinha a gaz, banheiro
completo e quintal. Clima saiu-
horrimo. Bondes e omnibus Lins
Vasconcellos A porta. Rua Vllleln
Tavares n° 342. Tratar com o on-
carregado. Tel. 23-4828.

(T 04747) 2C

CARMO
-N»60-

(19605) 1)1

CASA EM VILLA ISABEL-
Aluga-se uma optima casa, com
dois confortáveis quartos, «luas
salas, banheiro completo, cozinha
A gaz, jardim e Área. Rnn' Via-
conde ile Santa Isabel n° IDO-A.
Aluguel 36055000. Tratar A Rua
Theophilo Ottoni n° 113, 1.» an-
dar. Tel. 23-6466. (T 04748) 26

TTRCA — Vendo excellente pre---1 dio c|4 qtos. 2 salas, garage
e demais accommodagOes para
familia de tratamento, podendo
dar de aluguel 1:100Í000. Pro»
ço, 120 contos.

FABRICI0

ALUHA-SE 
a casa da rua ItnrSo de

Cotegtpe ii. 128, com duas salas,
tres quartos, cozinha e quarto de banho,
uni quarto fora, entrada independunto;
está eberta. Preco 400$. Trata-se tele-
ptior-o 20-3186. Figueiredo. (T 4742) 20
¦«¦«'••**ti**-«»-'t-''V**i**»*i>-W

rm 
•tjaca

APAllTAMENTO 
— Copacabana —

Dias da Rocha, 27 — Quarto e de
banho completo, 240Í000. (10404)8

ALUGA-SE 
a confortável residência a

rua BiilliSCB do Carvalho n. 124,
com 8 salas, 5 quartos, Bala de almoço,
cozinha, banheiro para banho de mar es*
pncinl, garage rom 2 quartos sobre n
mesma. Aluguel 1:600$ e mala ob taxas.
Prazo do contrato 2 annos. Trata-se pelo
telephone 27*1111. Fode ser Tlsta n qual*
quer hora. (T 2006) 8

Edifício 
boa vista — Aiugom-se

optimos apartamentoa, 2 quartos, sa*
Ia, saleta, cozinha, banheiro, depeiiden-
ciai., deposito de malas, com garage.
Aluguel 480$, 600$, 600$. Hua Siqueira
Campos n. 28. Copacabana.

(T 4720) 8

ALUGA-SE 
o optlmo predio r. Santa

Clara n. 100, com 2 pavlmentos, 5
quartos, 3 salas, e demais dependências,
com jardim e quintal, etc., cinco mlmi*
tos distante do posto 4. Aclm-so aberto.

(T 4733) 8

ALUGAM-SE 
hon» quarto» com pen-

süo a famílias « cavalheiros, i rua
Xavier da Silveira n. 80 (Copacabana),
proilmo no posto 6. (T 2701) 8

A 
LUGA-SK o apart. n. 82 do Edifício

Jaraguá, At. Atlântica, 558, com 8
optlmos quartos, 2 salas, hall, etc, agua
qnento e garage. Preço 1:800$. Tratar:
Administradora Nacional. Itua do Ouvi-
dor n. 76. (T 8043) 8

APARTAMENTO 
& Avenida Atlântica,

melhor ponto, luxuoso e grande, ce*
de-so contrato de 10 mezes por outro em
Laranjeiras, Tijuca ou Bio Comprido ou
«lusa-se por 01.0$ mensaes, Telephonar
pela manhl 47-3100. (T 4711) 8

-»»-*-»**V*-«#*-'.->-*-»N»-*V-«í»',»i»*--^^

Flamengo
Avenida Oswaldo Cruz

n.° 112 - Flamengo
Para embaixada ou familia de fino

tratamento, aluga-se optima e nova resi-
dencia — Ver e tratar, no local, dia*
riamente. (T 3935) 10

ALUGA-SE 
mediante contrato optima

casa, c] 8 quartos, sala e demais
dependências, á rua Borda do Matto, 00.
Chaves tia mesma rua n, 08, c. 8. Tratar
pelo tel. 27-3110. (T 4714) 3
^-^«»>->t.t-»i>fi-*.|*-lkl-a«Mi'-*i.-V-*<*>*-^^

Botafogo e Urca

ALUGAM-SE 
no Edifício Barão do Lu-

cena, recom-constru ido na rua Süo
Clemente n. 158, luxuosos apartamentos
dotados daa Installações oilgiveiB por
quem apreciar o conforto. t,T 2713) 4

A LUGA-SB por 500$ a cnsa 7 da rua
i\. HumaytA
com o encarregado.

Chaves no local
(X 6520) 4

{desde ¥Zo^ooo\

, i A LUGA-SE um grande e luxuoso pre-'A dio na praia do Botafogo n. 214,
próprio para embaixada ou familia d»
sito tratamento. Trata-se no armazém ao
lado onde se acham as chaves. T. 26-MS7,

(T 8051) 4

(xxx)

RÁDIOS
PH1LCO, PHILIPS e PILOT
Por pregos bnrntlnnlmns. Fnrl-

llln-se o paíi-imeuto It. 1 de Se»
tembro, 38, j'el. 411-4171.

(T 3396)

APARTAMENTO 
na Urca — Alupa-so

pa;a casal, á rua Ha mon Franco,
40, apt. (.. stá aberto. Tratar na Ave*
cida Portugal, 210. Phone: 20-1760.

(T 3006) 4

APARTAMENTO ~ 
S:

de um luxuoso apartamento mo-
bilado, por 520$000, ou aem mobl-
lia, por 420JOO0, restam 3 mezes
de contrato, no Pnlnclo Blnlr,
vista magnífica, quarto, sala, co-
zlnha americana, banheiro ein
côr, varanda coberta. Tratar com
o encarregado á Rua S. Cleraen-
te n" 109. Teleplione 20-0100.

(T 04750) 4

IJiLAMENGO 
— Aluga-se magnífico

, apartamento do frente, bastante are-
jado, com 4 quartos, 2 salas, grande
varanda, terraço, garage o demais depen-
dencias. Vista para o mar e para a mon*
tnnlia. Local próximo da cidade e multo
tranqulllo. Praia de Botafogo, 08. Tratar
IMMOBILIARIA, NORTE-SUL DO BRA-
SIL, LTDA. Alfândega, 41, 7» sala 714
e 713. (Edifício Sulacap). Tel. 23-3450.

(20053) 10

AMJGA-SE 
em casa de familia de tra*

tamento, um amplo quarto de fren*
te, preco módico, & rua Haddock Lobo,
41; phone 22-8007. (T 4720) 27

CARMO
-li»60-

(19605) 91
T AKANJEIRAS — Em rua
i-4 transversal, vendo bom pre-
dio em terreno de 12 x 36, ten-
do 4 qtos., 2 salas, etc. Prego
unlco, 150 contos.

FABRICIQ
CARMO

-M»60-

(19695) 91

ALUGA-SE 
a casa da rua Uruguay,

004, podendo ser visitada nos dias
uteti. Trata-se A rua Uruguayana n. 1C,
de 11 As 2 horas ou de 4 em deante.

(T 4724) 27

ALUGA-SE 
casa acabada de construir,

para pequena família tratamento,
com todas installações modernas, logar
fres<o saudável, preço módico; rua Bom
Fautor n. 82-A. (Fabrica da Chita).

(T 2760) 27

ESTRADA 
NOVA DA TIÍU-

CA 1530 —• Praça Affonso
Vizen — Aluga-se confortável
residência para familia de tra-
tamento. Está aberta. "Bas-
tos de Oliveira" S/A.; r. Ou-
vidor, 59.

(T 02789) 27

ALUGA-SE 
o predio da rua Alzira

Branddo n. 86, tres quartos, duas
salas, coslnha e mais dependências,
quarto para crendo fora; as cbaves por
favor no Armazém Combate. Bua Alzira
Brandão n. 108. Tratar polo tel. 28-3034.

(T 2726) 27

ALUGA-SE 
o predio da rua Guapeny,

68. Tem garage. Trata-ao ft praça
15 da NoTembro, 42, 2°, sala 200, das
IS ia 17 horaa, Prego 600SOOO.

(T 5518) 27

ALUGA-SE 
a pequena família de tra*

tamento, a caaa II da rua 8. Miguel,
42. Muda. Cbaves por favor na casa VI.
Inf. tcloph. 26-1307. (T 8084) 27
-*-»»*"*-«*,*-^»'*V%Ar***iA»**-»/-<^»-^i*-^

Subúrbios da Central
ALUGA-SE 

820$ fiança, bnngalow typo
apartamento, boa apparencln, pro-

prlo casal tratamento, entrada automo-
vel. Bua Gustavo Gama n. 26, Meyer,
Bocca do Matto, Aberto de 1 ás 4 boras.

(T 4720) 20
/¦?ASA NOVA — Aluga-se á
S? rua Tavares Ferreira n.* 4,
próximo a estação do Rocha, 2
salas, 3 quartos, cozinha, etc."Bastos de Oliveira" S/A.; r.
Ouvidor, 59.

(T 02788) 29

FLAMENGO 
— EDIFÍCIO ADEL —

Ferreira Vianna n. 80. Neste novo
Edificio, aluga-se esplendido apartamen-
to de frente, com amplas accommoda*
ç3erj para família de tratamento, 2 gran*
des quartos, 2 grandes salaB, qunrto para
empregada, terraço, etc. Trata-se na por-
tarla. (T 4741) 10

APARTAMENTOS 
NOVOS —

R. Buarque de Macedo, 69,
próximo ao Flamengo — Alu-
gam-se recem-construidos, cs-
merado acabamento e máximo
conforto, para familia de tia-
tamento. "Bastos de Oliveira"
S/A.; r. Ouvidor, 59.

(T 02790) 10

Edifício 
adel — Fiamen

go — R. Ferreira Vianna
35 — Alugam-se os dois ulü-
mos apartamentos, máximo
conforto e esmerado acaba-
mento, a preços módicos."Bastos de Oliveira" S/A.; r.
Ouvidor, 59.

(T 02787) 10
***4/*».**-l>*V-'ll****-l|t-*-.^^

Gávea
APARTAMENTO - BUNGALOW

Aluga-se no 0.° andnr, vista deslum-
brante, cum garage. Ultima palavra em
conforto, clima e ambiente maravilhoso.
Solar Mnnjm-z de 8. Vicente, no fim
da linha doa bondes Gávea.

(T 5510) 11

Adquira o seu apartamento
com o próprio aluguel

HO EDIFÍCIO
'MJIXIMUS'

PBfllfl 00 FLAMENGO, 122

Apartamentos desde 55 contos
AR C- O' N D I C I O N A D O
AQUECIMENTO ELECTHO AUTOMÁTICO
ACABAMENTO FINÍSSIMO
PANORAMA DESLUMBRANTE

'.FACIllDADE 
DE PAGAMENTO

PEQUENA ENTRADA

.2 M AÇÕES.
BANCO HYPOTHECARIO LAB BRASILEIRO
Rua do OuVidor. 90 - 6 • And. — T«l. 23-1825
ou
CIA. CONSTRUCT. CAPUA & CAPUA s.».
Rua da Alland«ja. 81-A T.l. 43-6195 - 43-0764

WV»>*-»t*V->»**-*t***it»-,*-**">»»-->^4'-^^

Nictheroy
fTERANISTA. Icaraíy.' Aluga-», «ra-
V fortavel casa cora oa sem mobília.

11. Joaquim Tavora, 1S0. Canto Bio.
(T 4322) 83

W-t»fV->->*-ly|*-*t^-^''*«i1''>il^»'-*)'^

Venda e compra de
prédios e terrenos

VENDE-SE 
o esplendido predio da rua

Maria • Barroa n. 00 (Fraca da
Bandeira) com optlmo armazém e o so-
brado para residência de família. Tratar
com o sr. Guimarães, & rua General Ca*
mara n. 41, loja. (T 0S4S) 91

OOIjLEGIO MIXITAR — Pro-
V-> ximo a esse, em aristocrática
rua, vendo predio recente cons-
trucção em terreno de 12 x 28,
com 4 qtos. armários embutidos,
garage, etc. Prego, 130 contos,
facilitando 58 a longo prazo.

FABRICIQ
SILVA

PAGEM 
— Precl».-». d. uma menina

nova, de cor branca, com boa saude,
para tomar conta de uma creança de
um anno. pagando-sa bom ordenado, alem
do bom tratamento. Prefercse menina
orplií d» pae» para poder Ir para uma
Faicnda, viver por loneo tempo como
pcsio. d. (amllla. Tratar com Coimbra,
â roa Barlo de Mesquita, 451, pela ma-
nhl ou A solta. (T BIS01) 05
i*»t***a*4anm**m*mm+f*m*i***%*t,*im*^^

Automóveis de oceasião
DE. 

W. 938 — Vende-ae. Sedan todo
d. ><>o, S meie» d. uu. Ver . tra-

tar á rna Souto Franco, 2, da. 8 ás
12, diariamente. <T 2723) (14
mm*m**tnana*m*ani*m*m*à+m*t *»*4t*4P4m'*m*mW>mf4ammt^'4tf4^44f4amié

Chiromantes
CARMEN — Cblrom.nt., sclenclas oc*
cultas, revela o «enredo bumano pela era*
pboloirla, psycholocla experimental . tra*
balbo» de transmlislo de pensamento; lí
toda a sina da pessoa, pela cbiromuncla
scientifico; consultas sobre qualquer teo*
tido; particular a commerclal. Tlram-se
horóscopos completos. Attonde todos oi
dias das 10 ás 7 boras menos aos flomin-
go», Bua 8. José, OM». Tel. 22-7003.

(T 2745) «9
r*tr^t*v>f**iMMA>*-lMAM>-k^MM-^^

Correspondência
LIA — recebi, obrigado. Quan

do a distancia separa dois
corações que se amam o pensa-
mento llga-os num sô; com sau-
dades sou sempre teu. Léo.

(T 02791) 70
«^y><^-*^v>ii*--)ti-v-k^>i>Mi-->a)-v-»-^

COMPRAM-SE 
moveis, pia-

nos, crystacs, etc, ou mo-
biliario completo de casas ou
escriptorio. Casa André. Tele-
phono 43-6332.

(T 02749) 83

VENDEM-SE 
cofres, archlvo» de aço,

moveis de escrlptorio e machinas de
cscreTPr nor preço do l..,..M.,*:..«:>. A ruu
dos Ourives, 110. (T 0401) 83

COMVRAMOS: 
moveis dc escrlulorlo,

martilnas do escrever, cofres, archl*
tos dc aço, etc, A rua Tbcopbllo Otto*
nl, lia-A. Tel. 43-4348.

(T B401) 83

Dentista* e protheticos

CARMO-li»60«
(19695) 91

áPENTRO — Vendo â rua Mi-
yj guel Couto, antiga Ourives,
optimo lote de lo x 24, por 360
contos: e outro á rua General
Câmara, próximo â Av. Rio
Branco, com 7 x 30, por 240
contos, tendo ambos prédios ve-
lhos.

FABRICIQ
CARft

li»60»
•1SILVA

(19696) 91
TPANEMA — Vendo optimos
-I- prédios com facilidade de pa-
gamento por preços a partir de
90 contos.

FABRICIQ
SILVACARMO

(19696) 91"DOTAFOGO — Vendo bom lo-
JL* te á rua Álvaro RamoB, ten-
do 6,68 x 41, optima situação
pequeno predio de apartamentos.

FABRICIQ
CARMO!

-M»60-

DR. PLINIO SENA
Edifício. Porto Alegre, T.a andar,
atraz da Escola de Bellas Artes.
Slide nova, própria « modelar,
dispondo de um corpo de profls-
slonaes especializados para Exa-
mos clínicos' e aos Ralos X dos
focos dentários; tratamento com
a conservac&o dos dentes, resul-
tado garantido. Anestesias re-
glonaes e geraes para os casos
Indicados com assist. medica. Ex-
tracçOes de dentes inclusos, focos
retidos, apparelhos em fracturas,
pyorrhêa inicial, etc. Instituto
de estomatologia completo. Fun-
dado em 1931. Edifício Porto Ale-
gre. Il» Araújo Porto Alegre, 70.
7." andar Atraz da Escola de Bel-
Ias Artes. Telephone 32.1050. Ra-
dlogxaphln* a 10S Interpretado.

(T 03890) 72

VENDE-SE 
nm bom consultório, num

dos melhores pontos da cidade com
boa clientela por motivo d. ter que se
retirar. Vèr • tratar n. ru. Umsuaya-
na, 12-A, S», ». 1, com o dr. Lima,
2'». 4««. • 6»a.-felra». (T 2704) 72

«vV. • «JIT PIMTO **à
LUIZ PIMTO

%

R_ 

. compllcai,'oe» — cura pelo
A f* I A calor om 8 . 8 leiiües, -

_ ft IX I H »PP. norte-ain». Kellcrlnc.
DR. EURICO COSTA - RODRIGO SILVA, 30 . -22-8500

ii gO/o) SI

sem operacln •sem dor noa ca-
sos Indicados,

DH. l'BDRO MAGAMMES — OURIVES N« í, S." — As 16 hora.
(S 5788) 80

HEMORROIDAS

MOLÉSTIAS DOS RINS E DO CORAÇÃO
Uso o TONICARDIUM, tônico dos rins e do coração, limpa

a bexiga, doslnflamma os rins, contra ns nephrltCB, areias, co*
llcas rciii.es, augmonta as urinas. Tira as lnchaqoes dos rís
e rosto, hydropslas com cansaço, falta de ar, palpltaçües, d6-
res Bobre o coração, asthma, chiados no peito, Na CaBa Hulicr,
rua Sote de Setembro n. 66; Drogaria Silva Cornos & Cia.,
Drogaria Pacheco, rua dos Andradas n. 43 e Drogaria .Amu.
Jo Freitas, Rio. Ap. pelo D. N. S. P., em 17-4-18, Lie. 171.

(T 2779) SO

(Cuidado com o» colchOea de
crlna mista rn d a com grnml-

nha on capim).
CTRINA PURA:

Para solteiro . . a 281000
Em Damasco , . a 38"|000
Para caaal ... a 70(000
Em damasco ... a 701000
De Cortlça ... a 10515000
De Cearlna ... a 150*000
REFORMAM.SE colchões

PREÇOS MÍNIMOS

VENDEMOS

CAMA PATENTE
FREI CANECA 44

(T 2752) 83

MOLÉSTIAS DE SENHORAS, C0LICAS
TJSB SEDANTOL, remodlo das Senhoras, combate a dor

nas visitas dolorosas, InflnmmaçBes, moléstias do utero, ova-
rios, espasmos, eólicas depois do parto, allivia o utero dolo.
roso, nos casos de metrltes, dysmenorrhéns com falta de ro*
gras, corrlmentos. E' o sedativo (calmante) ulerino para
qualquer dôr, appllcado pelos médicos.

Depositários: Casa Hubor, rua 7 d» Setembro n. íl —
Araújo Freitas, rua dos Ourives n. 90 e Drogaria Pacheco, rua
dos Andradas n. 43, App. pelo D. N. S. P., em 14-4-18. Llc. n. 170.

(T 2/79) 80

Pulmões fracos - Anemias - Palidez
Na Tuberculose, dyspepsla com fraqueza geral, debilidade

nervosa, neurasthenla e fraqueza genital, anemia, coros palll»
das, magreza, pontadas, tosse, dor no peito, escarros brancos
e com sangue, cansaço, vertigens, desanimo geral, com febre
diária ou Intermitente, flOres brancas (corrlmentos) silo cura.
dos com STENOLINO. Milhares de attestados de pessOas que
estavam tysicas, anêmicas, Impotentes, neurasthenlcas, dyspe-
ptleas e com falta de vigor. Este maravilhoso medicamento en»
contra-se nas pharmaclas e na Drogaria PACHECO.

(T 3779) ;

CLINICA DE SENHORAS
DO DR. CÉSAR ESTEVES

Diagnostico precoce da gravidez,
falta de regras, atrazos, bemorrliu-
glas, eólicas, suspensão, etc. Trata-
mento preventivo sem dor e sem
operaçUo, rua da Assemblêa, 116, 2°
andar, de 1 ia 5, Phone: 32-0862,

(X 8840) 80

RADIOGRAPHIA DOS DENTES
- 10$000 -

Com Interpretação. Drs. Benja-
mim Bello • Faulo George. Entre-
ga em IS minutos, Rua do Ouvi-
dor, 162, 2.* and. Tel. 42-4904.

(T 05600) 72

COMPRAMOS 
movele, crystnes, tapetes

machinas de costura e tudo que re-
presente valor. T. 20-3128. Paga-se bem.

(T 4713) 83
1»A/-»«i-,»»***i-**-^A^A^--i-i**'-i*--<.>»

ALUGA-SE 
um consultório dentário

no Edifício Carioca, 4° and,, rala
411, Sas, Sas « sabbados, dias inteiros.
Ver • tratar 2a», 4a» • 6a», com dr.
Gomes. (T 2713) 72

m>*m*m*mtm*A*m*40*>rm*m*tm*m^^

Dinheiro
niNUEIBA — SoD promissórias,1/innt.lnU duplicatas • papeis
d» credito, Mario Cnnhn, (Inter-
modlarlo). At. Rio Branco. 138,
2.» and., da» IO is IT horas.

(T «381) 73

HIPOTHEOAS 
— Empresto directa*

minta «o. ir», proprietário» «obre
predio. bem localliaíos . adeanto dl-
nbelro para regularlsar .o. papel». M.
Sayer' "Jornal do Commercio", 3», a. 822.

(T 0504) 73

(19695) 91

BOTAFOGO — Predio de 2 pa-
vlmentos, oonst. re»

cento, com 2 salas, 4 quartos,
dep. creados, garage, eto. Pre-
ço 100 contos. — HOLLANDA

KENDA 
— Vende-ee na Gloria predio

de apartamentos novo, renda annun]
82 conto», Preco 250 contos, facllltn-ss
a metade a juros 0%. M. Snyer, Jor
ntl do Commercio, 3°, s, 822.

(X 6505) 91

IPANEMA 
— Vende-ae 4 rua Forme

Amoedo, próximo & Barlo da Torre,
2 pavs, centro terreno garage, etc. Fre
co 110 contos. M. Sayer, "Jornal do
Commercio", 8°, eala 822.

(I 6605) 91

VENDE-SE 
na Estado de Belím, uma

área de terras com 83 alqueires,
com pastos e mattas. Optlmas terras pnra
plantações. Tambem se divido em 6, 10
ou 20 alqueires. Facilita-se pagamento.
Ver e Informações com Br. Salles com
escrlptorio na localidade, em frente á Es-
tacJo. *¦ (X 2723) 01

GAMBOA 
— Snnto Cbrlsto, Vendem-

se a areai Ida com 4 casas e o pre-
dio á rua fíuapy as. 10 « 17, em leilão
pelo Palladlo, dia 18 de Fevereiro do
1039, As 10 lioras, autorizado por alvará
judicial. (T 8957) 01

GAMBOA 
— Santo Cbrlsto — Vende-

se os bons prédios á rua Farnese
ns. 80 o 44, em leilão pelo Palladlo,
dia 13 de fererelro de 10.10, A» 10 bo-
ras, autorizado por alvará judicial.

(T 305S) 91

COMPRO
T E 11 11 E S O

A" vista — mínimo 24 x 80 —
até 40 contos — Copacabana— Leblon — Gávea — Sta.
Thereza (Bahia) Dr. Haas —
7 Set. 94 • 3.° andar (3 ás 6).

(T 4699) 91

VENDE-SE 
uma boa casa .-onfortiivel,

nova, com 3 quartos, 2 salas, hull,
em terreno de 14 ms. frente para a í>-
trada do Itoaleneo n. 329, llanini. In-
formações: 23-5232 com Vlrtorlo.

(T 2703) 01

LEBLON 
— Terreno». Vendo por 33

e 30 contos, dois lotes juntos á rua
Campos de Carvalho e Iti.li.ha Gullher*
mina e mala dois de 15X.2.1 • 13x20.
Proprietário .25-3130. (T 277Ü) 01

LEBLON 
— Terrenos, Tendo lln.lo lote

de esquina na praia e outro a 70
melros desta de 12x40 e mais dois lotes
juntos de 10x30 a 40 contos, todos la-
dós da sombra. At. lllo Branco, 131-2»
— Jorge Leite. (T 2775) 91

TIJUCA 
— Vende-se moderna vivonda,

ainda nfio habitada, cm centro de ter-
reno 12x43, ajardinado, gornçe, run r.Fl*
dcncínl. losar socerçado, fresco, clima de
•anatotlo. Tel. 28-8511. (X 2790) 01

APARTAMENTOS 
E PRÉDIOS—Ven-

dem-se â vista e a longo prazo. —
rboui* 201335. J. C. Faria.

(T 4735) 91

PKEDIO 
— Gloria — Vende-se Junto A

rua da Gloria (zona de arranha-céos),
em terreno de 13,70x42, rendendo 13 con-
to. «nnuae», por 105:000$. G. Fernando
fe Ca.tro. Av. Bio Branco, 137, sala 514.

IT iTlii 01

MAIA — Ed,
bléa, 98; 1.», S.

Kanitz, Assem
19-A. •

(T 04744) 91
RfíTAPIlPíi — Magnífico pre-DUlrlrUin* di0 completamente
reformado em centro de terreno
de esquina com 2 salas, 6 quar-
tos, dependências p|creados, lo-
cal p|construcç5o de garage, etc.
Prego 130 contos. HOLLANDA
MAIA — Ed. Kanitz, Assemblêa,
98, l.o. S. 19-A. (T 04744) 91

COPACABANA  Excellente
predio em cen-

tro de terreno de 12 z 40, cons-
tando de 3 salas, 5 quartos, dep.
de creados, garage, eto. Optlmo
acabamento. Prego 250 contos,
facllitnjido-se parte. HOLLAN-
DA MAIA — Ed. Kanitz, Assem-
blêa, 98, l.\ S. 19-A.

(T 04744) 91

COPACABANA — Ponto Com-
merclal; — Ma-

gnlflco lote medindo 17 x 39,50
com 2 prédios de const. antiga.
Preco, 400 contos. HOLLANDA
MAIA — Ed. Kanitz, Assemblêa,
98, 1.", S. 19-A.

(T 04744) 91

A 
JUROS a combinar empresto sobro
bypothecas, a curto « longo praso

com direito, a resgate ou amortizações
antes do, tempo sem bonlflcnySo, tambem
para construcções. Soluc-fo rápida. Adean-
to dinheiro para Impostos « certidões.
Solucüo rápida. B. Boselll. — Quitanda,
87, 1° andar. (T 3932) 73

EMPRESTO 
dinheiro .obre hypotbccaB

de prédios. Telepbonar Pimentel —
27-6786. (T 39441 78

CAUTELAS DA
CAIXA ECONÔMICA

Recebem-se em penhor.
Rua Luiz de Camões, 42 —
Bemorelra.

(-gor) 73

VENDEM-SE-Junto» 
por 2 conto». Mo-

derno dormitório e sala ds Jantar
cora 10 rcap. 12 pegas folheadas a ira-
bu-al Oceasião única! Riacbuelo, 418.

(T 2705) 83

Professores
DANSAS MODERNAS — Enslna-se ra-

pldamente para o CarnaTal, 48-9428.
(T 2744) 87

INGLEZ 
— Professora Ingleza ensina

> senhora. * oreancas. Aulas parti-
culares. Tel. 25-4482. (T 5502) 87

PORTDGDEZ 
— Mario Martins, pro-

fessor no O. Pedro II. Em qualquer
gráo a para qualquer fim. — 42-0383.

(T 3979) 87

ALLEMAO 
— Professora allema nata,

ensina sen Idioma por preco razoa-
Tel. Tel. 27-3233. Venancio Flores, 130.
Leblon. (T 4727) 87

I71RANCEZ 
—; Aprendam francez, pre-

. ferindo professor nato e formado, só
liccSes particulares. M. VOISIN, prof.
L. es I. Praia do Russell n. 104, apt.»
9, 4°, Tel. 25-3128, (T 4609) 87

MLLE. 
HELENE Ruffler, profeasora

de francez, rua Ennes de Souza, 64,
B0b„ tel. 48-6727. (T 2722) 87

MME. TOLEDO
Participa ás suas fregueza,s quese acha no Bio, á Av. Hlo Branco,

147, segundo andar, 25-3962.
(T 04666) 80

DR. BRANDINO CORRÊA
Moléstias do apparelho Genlto-

?rlnarlo no homem • na mulher
OPEBACÕES — Utero, ovarlos,
hérnias, appendlce, próstata, rins,
bexiga, eto. Cura rápida por pro»eessos modernos sem dor da

GONORRHÉA
e suas complicações, prostatltea,orebites, cystltfís, estreitamentos,
etc DIathermia. Darsonvallzac&o.
Rua do Carmo, 49, 1.» andar, das
14 as 18 horas. Domingos e fe»
rlados, ás 7 hora».

(T 3874) 80

CLINICA ESPECIALIZADA DE
Electrotherapia

Bato» Vltra Violeta • Intra-Vtme.
lho - Alta Freqüência - DIathermia
- Ionlsar-ão - Correntes Galvanlca*
« Faradlcas - Elcctro-diagnastico -

Onda» E7I.ni Curta..
BB. CAMUjLO MONTEIRO

Com pratica nos Hospitaes da
França o Allemanha

DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTOS
MODERNOS — Fígado, Estomsf-o
(ulcera sem operação), Dyspepslss,
Acidez, Collte, Astbma, Diabetes,
Obesidade, Bheumatismo, Nerraltfas
PARALTSIAS, Doença» da pelle
Inflaram acO es do utero, Orarloi,
Próstata • BLENORRHAGIA (trat.»
electrlco «ora dor) • Debilidade ie-

xual — Consultório:
URDGUATANA, 86-2», s. 201

(Edlf. OUVIDOR) Tel. 22-4100

(T S738) 80

Dr. José de Albuquerque
AfteccSea, sexnaea mascnllnatl•renereai on nio. Tratamento da

IMPOTÊNCIA EM MOÇO
E.permatorrhél. PollacOes, P«r«
daa aemlnaes. PhoMna ¦ezaaes.
Temores Depressfles. Blenorrha-
Ria agoda on chronica. Pro.tatl-
te». Orchltc». Veslcnll.es. Es-
tretfamento. Cancros. Roa do
Rosário, 173. de 8 âa 18 Ias.

(T 3824) 80

COPIAS

QUER DINHEIRO ?
Tem apólices? Bemorelra,

rua Luiz de Camões. 42 —»
Compras, vendas á vista e á
prestações mensaes a partirde 5$000 e penhores — casa
bancaria.

(ni) 73
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Diversos
L'EQUILIBRE 

aciuel est U ciei du
-rajeunlBflement. Madame Blelse de

rinstltnt RlvoU d. Pari», rui Andrade
Pertence, 20. (T 4S42) 74

*4t*»**w*4**m**»m**fm*m**t*mfmr*a^^

Instrumentos de musica

A* MACHINA — PBE-
ÇOS MÓDICOS — BUA

DA QUITANDA, 97 — JUNTO A*
CASA DB CABIMBOS MATTIY.

(T 53S5) 87

INGLEZ 
— Com perfeição adquirir ra*

pldamonte, offerece-Bo maravilhosa
opportunidade, para os que o necessitam
sem demora e querem manter prestigio
social, mesmo Internacional — 42-4224.

(10608) 87

Curso de Mathematica
Professora especializada. Exames 2."

época. Vestibular Engenharia e Uni-
versidado D. Federal. Riachuelo, 27,
apt. 78. Tel. 42-C863. (T 5403) 87

INSTITUTO
DIUTANNIA

It. Passeio, 42

(T 4712) 87

INGLÊS

INGLEZ 
— Querendo adquirir rápida-

mente pelo mais adequado e radical
processo de eminente professor desta Ca-
pitai, procuro companheira interessada.
Peco telephonar a Miss Arlinda A. M.
estudante da Faculdade de Medicina —
28-8306, daa 18 ás 21. (T 4725) 87
-r*i't--t--'-l»*--M«-'-<**-*'>t*-*>**-««'V-.

VAGAS
Ainda existem algumas na

ESCOLA SUPERIOR DE COMMERCIO
Praga da Republica, 58 — 60 — 62

(Lado da Prefeitura)

Telephone: 42-0406 — RIO
(19380)

Nüo ha mais ratos nem baratas com o uso do
"COMMON - SENSE RAT EXTERMINAT0R"

"C0MM0N-SENSE R0ACH EXTERMINAT0R"
A' venda nns bons casas e no depotdtot

CASA CRASHLEY, Rnn do Oavldor, BS
Precoi Tnbo GtOOO.•¦ (T 04752)

Vendas diversas

IPANFMA — Preal° d6 2 -""¦•-limiU-Ill mentos, oonst. re-
cento em centro de terreno de 10
x 20, com 2 salas, escrlptorio, 3
quartos, dep. creados, garage,
etc. Preço, 120 contos. HOLLAN-
DA MAIA — Ed. Ka,nltz, Assem-
bléa, 98, l.o, S. 19-A.

(T 01744) 91

GÁVEA — Predio construído em
terreno ds 10 x 60, dl-

vidido em 2 residências lndepen-
dentes, com sala, 3 quartos, e
etc. e ainda um apartamento In-
dependente. Preço 130 contos
facilitando-se parte. HOLLANDA
MAIA — Ed. Kanitz, Assemblia,
98, l.o, S. 19-A. (T 04744) 91
PRAIAHÍÍ — Predio de umUI\íiJrtlIU pavimento, const.
recente, com sala, 2 quartos, ba-
nhelro completo do luxo, etc.
Preço, CO contos, c|fn,c!lidade, no
pagamento — HOLLANDA MAIA— Ed. Kanitz, Assemblia, 98, l.«,
S. 18-A. (T 04744) 91

Predio do 2 pavs.,
em centro de terreno

de 10 x 47, fino acabamento, com
2 salas, 2 varandas, 3 quartos,
dep. creados, garage, etc. Preço
130 contos. HOLLANDA MAIA
— Ed. Kanitz, Assemblêa, 98, l.o,
S. 19-A. (T 04744) 91

Predio de 2 pavi-
mentos em terreno de

10 x 38, com terraço, varanda, 2
salas, 4 quartos, dep. creados,
garage etc. Preço 100 contos.
HOLLANDA MAIA — Ed. Ka-
nltz, Assemblêa, OS, ".•,. S. 19-A.

(T 04744) 91

hjüca

TIJUCA

TERRENO 
— Vende-so uma grande

ire* Já loteada com multa acceita*
cio. Tele.bonsr 28-5742. das 16 is 18
).»•».» «T 5"*"'> !"

VENDE-SE 
(qualquer preto) 1 plano

d. cauda "Erard". MottTo forca
maior. Tratar ate i. 10 h». ou 4 noite.
Voluntário» da Pátria 846, c. 12.

(T 4784) 78

PIANO BECHSTEW NOVO
—1/4 CAUDA —

Vende-se um novo, por menos
da metade do valor. Urgente. Rna
Urngurtrana "" •**«. sobrado, motl-
vo de retirada do palz.

(T 04782) 75
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Ouro t jóias

OURO - OURO
Não se llluda, venda no

maior comprador do Banco do
Brasil. Brilhantes e pratarias
é quem melhor paga.
14, LARGO S. FRANCISCO, 14

(xix) 76

BRILHANTES-
NSo ba limites para preços. Paga-ae

seu justo valor. Joalheria São Jorge,
rua Urugua-ana. 21. Tel. 23-1552.

(T 4700) 76

fiHB A AfS 2o<! a ""ia. Brilhai-
UUIVU tes, até 10:000} Kllate.
Platina, ato 50} guia, Prata Cau-
telas, nao vendtun sem ver offer-
tas da Joalheria Gomes, Carioca,
27. Não tem filiaes. T. 22-0608.

(T 4737) 76

Sala boa - Independente
ALUGA-SE A RUA MIGUEL COU*

TO V. . — 2.. ANDAR.
(T t?t«)

MOBÍLIA 
do quarto — Vcndo-so uma

de pfio setim em optlmo estado do
conservação, com cinco pecas o uma pe-
quena geladeira Dunrtc. Preço de ocea»
sírio. Itua Marquez de Valença n. 77,
cnsa 1. (14882) 80
**^»«*-«t>*\«*,*^í»>|i*-««i--»»-*-^i**-i»-*

95 —

NOIVAS!
E nxovn.es
com 15 pecas

por 78$
n'A Nobreza

ÜR.ÜGUAYANA — 95
(xxx)

Livraria Alves
RUA DO OUVIDOR, 166Livros colleglaes e acadêmicos

(xxx)

Sua machina de costura
tem defeito ?

O Mello vae a domicilio, concerta,
colloca mesas novas, transforma para
qualquer typo, faz sua machina nova.
Tel. 48-0893. (T 2739)

CONTADOR OU
GUARDA-LIVROS

PRECISA-SE, COMPETENTE, QUE
APRESENTE CREDENCIAES. — OF-
FERTA SUCINTA PARA A CAIXA
DESTE JORNAL SOB N.° 3.949.

(T 3949)

ENCAIXOTAMENTO DE

MOVEIS
Louças, crystaes, cem garantia. —

Preco módico. A domicilio — CAIXO-
TARIA BRASIL — Ru. Gen*r.l Ca-
«nara n. 313 — Teltphone 43-4339.•T «.«.?->**

FLAMENGO
Traspassa-se um bello

apartamento próprio pa-
ra familia de tratamento
próximo á praia de ba-
nhos. Fone 25-2367.

(T 04554)

SEU RADIO TEM
DEFEITO?

Mande-o reparar oa Casa Broadwar
— Senador Danta», 23. Tel. 42-9660.
Tecbnicos especializado». Garantia ibso-
luta e pretos módico». Attende-se a do-
micilio. (T 3972)

CORRESPONDENTE COM-
MERCIAL E CORRENTISTA
Firma desta praça dispõe de

tres novos logares para corres-
pondente e dois para correntls-
tas. Postos de futuro. Os candl-
datos queiram escrever por obse-
qnio para a caixa n° 15, neste
jornal. (20118)

TERRENO NA LAGOA
Vende-ae optlmo, 15x30, rua Frei So-

lano, próximo á escola publica. Seu úv
termediarios. — Traiar á rua dos Ou*
rives n. 53, loja, com MATTOS.

(T 6439)

FAZENDA
Vende-»e uma, cora 83 alqueires geo*

métricos, sendo: 40 em matto virgem,
30, em pastos limpos t formados de gor-
dura e optimas aquadas e 13 em café*
saefl, optimas installações e machinísníos
modernos para o preparo de café. Si-
tuada em Minas, servida pela estrada
Rio-Babia, dista 200 kilometro" do Ri".
Tratar das 2 ás 4 pelo tel. 23-3976, di-
rcctaniente com o proprietário.

(T 2668)

Automóvel para o Carnaval
Vende-se um Crysler, typo 76— Conversível, 4 portas, muito

bem calcado, optlmo estado. TemG rodas equipadas. Vêr e tratarcom o despachante Dcluca — R.Libero Badarô, 382 — l« and.,S. Paulo. Tel. 2-3214. Preco: ...
5:000$.

(xnx)

Apólices ao portador
Compras, vendas a dinhei-

ro e a prestações e empres-
timos. Negócios rápidos —¦
BEMOREIRA, casa bancaria
— Rua Luiz de Camões, n. 42.

(xxx)

Cinema para amadores
O maior tortimento de machina» e

films de oceasião de 9 J.J c 16 m|ni,
a preços reduzidos. Condições vantajo-
sas para compra e trocas, só na Casa
STOP. Av. Thomi de Soura, 180-D.
Tel. 431335 (esquina de S. Pedro).

CASA EM CORRÊAS
Vende-se esplendida casa com set»

quartos, duas aaletas, trea grandes sa-
Ias, hall, varanda em voltai duas ga-
rage» com apartamento» em cima, gran-
de piscina, agua nascente todo consumo.
pomar, jardim. Tambem vende-se em
separado lotes de terrenos na Estrada
União e Industria n. 3441. Omnibus
na porta. Granja Sto. Antônio —
CORRÊAS. Tratar rua Fernando Oso-
rio, 12, sobrado, das doze ás quatorre
horas. Tel. 25-3316. (T 4651)

BANQUETES
O restaurante do "Pax Holcl", *

praia do Russell, no melhor local di
cidade, rjtá sendo preferido para a rea-
lização de banquetes e almoços, nâo só
pelo lindo local que oecupa no 12.° an-
dar,_ rodeado de amplos terraços, ma-
gnifico serviço e optima cozinlra, como
pela niodícidade dos preços. Tclephon:
25-6251. (sx:,)

DANSAR
T.amberth-Wallt, Swlng, e todas a*

dansas de salão, aulas individuaes, me-
tbodo infallivel. Praça Tiradenles, 39-2"

(T 2.48)

MÉDIUNS INVISÍVEIS
Mediante o nome, edade, profissão, re*
sidencia, o "Centro Humanitário Amor
e Fé era Deus", caixa postal n» 225S,
Rio de _ Janeiro, fornece gratuitamente
diagnostico de qualquer moléstia. Rc-
mrtter um enveloppe subscriptado e sd*
lado, para r-sposu. (T 46511

PREDIO
Vende-se o da rua Lúcio de Mendon*

ça n. 33. Fode ser visto diaríamentr.
das 13 ás 17 horas. Tratar no mesmo
ou á avenida Kilo Peçanha, 151, «1»
311 (Kdififío CastHM, -«•n o pre-ori-v•- '-> 'T '
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CORREIO DA MANHA — Quinta-feira» » <le Fevereiro de 11)30
•ffcri-'

11

SC
l^-_-_fl

LL

GRÁTIS!..
RELOOIO PULSEIRA ultra modarno com

maehlna Una o cama chromad»
A Utulo dl p.op.o.nii. pod.ii V, 8. obial-o i»m

lllll nenlium a»l»mbolla d» lua plltl,
Mande.no» »»u nom» e endereço,

EMPRESA PAULISTA DC CONSTRUCÇÕES
Av_«. 8. Joio, 437. Ca. Poitil 3474 . |A0 PAULO

(imxi

AMARELLÃO - OPILAÇÃO
Tialamtnlo icguro • girantldo com oi oiiii|iiiiiii,1o« de PHENAYOL —

considerado ha anuo», entre oi icu. con «ene rea, o especifico da Qpilaçío,

Preparada com produeto» fornecido! pel» (Irmã aliem! J. D, MUDEI. —

111,1(1.IM — HHIT-. Nlo exige dieta nem purgante». A eun o confirm»'

{Ja |>-*Iu CXime dis itio-. -Cora O empreso do — PIlENATOL — c etn •*¦-•

niii,!,i doi -iinptimiiln» de — 1'EKItÜ ORGÂNICO — tem-ie absoluta cer-

te;.i 'Ia cura ris Opil.içiio e ds Anemia proiiuiMa por caia moléstia. — A*

vtnil. mi todo o llraiil. Correip..n.lrnclai Caixa Postal. 2.08 — RIO.

rs-
PA1SANDL9 HOTEL

n.UA PAYSANDU, 23 — FLAMENGO - TUO DH .UNKtHO
Toilni, on (innrto» iiom banliolio. Restaurante liubllco. Hotel-

r-oc, preco fixo: 10J000.
DI.MMA8 Ilt:iM 7,111'.S .\0 YllH.U)

(T 0303!))

CASA MOBILIADA
Atug-a-Be, por G in.ize.", con» opçfio, cisa confortavoltnonle

niolilllii.lii. em centro do Jardim, garage, e'(c. Aluguel t:il00|000— Ver c tintar a Uuu Ilarüo da Turro, 1SS — Ipanema.
(T VtTi-J)

COMPRAM-SE LIVROS USADOS
Sobre loil.m os aniuniplos o qualquer quantidade. Attende-

j_*e rum priíHlczu cm domicilio.

LIVMAMA ÍDEAL
¦ nfAS. JOSK', «fl — TÉ-, 2ÍÍ-7295

(20053)

Espolio. Valioso emprego de capital
GRANDES PRÉDIOS EM TERRENO DE 17,m60 POR

51,m90. - SITUADOS EM ESPLENDIDO PONTO PARA
CINEMA OU HOTEL

Largo da Lapa n" 47, esquina da Rua Theotonio
Regadas NM6

O Iplluciro Palladlo, autorisado por alvará do Dr. Juiz da
fruvedorlii, no Inventario do Joaquim da Silva e Sa:

, Venderá on pieillos acima, om publico lellflo, no dla 10 do
Fovòrelro de 1939, ás 16 horas, em frento aos mesmos. An-
núncios detalhados, no "Jornal do Commercio" dos dias 27 e
38 do janeiro, 2, 5, 9; 12, 15 e 16 de Feyereiro.

Para mais InformaçSes com o leiloeiro á rua do Carmo, 31.• 
(T 2763)

O SEU HORÓSCOPO
LVIa AstruloKla seientifica, r.v_lar*llie-a o passado,
presente « futuro o .pneus favoráveis a seus empre-
Ijcn-Imí-DÍas. Indique a datíi do seu nnsdmeuto ibddo.
mez e ditta) Incluo ÍÇUOO para o porte em sclloa
iwstaei Cálculos por 'Haplmora A-trono m leal Epbpme*
cia" — Calia Postnl 2.137 — São Paulo.

(xxx)

APPARELHOS DE IILUMINAÇAO
Lustres de metal chromado, ferro hatjdo e de madeira, abat-
jours.7 larapadaB de-- mesa-s etc.* „- ,:-v- -¦>,-<¦ »-•»- ¦ —.*

Rua-do Kosarlo, 141 — Tel. 23-0S32. •
(T 06422)

TRACTORES AGRÍCOLAS DIESEL

HANOMAG
Com partida automática e pulia - Qualidade insuperável

Economia

AUTO DIESEL DO BRASIL S. A.
Rua Evaristo da Veiga, 83-B — Telephone - 42-8256

(18358)

COLLEGIOS ¦Eli ¥ ___l —¦_I

Wm \_\lm£__\tr
r®i___Pir

NOSSA SECÇÃO TÉCNICA
para mebiliar •eonômica
• cientificamente tuas
saias • laboratórios

t 8» pretenda moblUar »ua «acolá,
cem um aqulpamenlo ueolar el»n-
iiilce • moderno.» de»»]a uma dl»-
Irlbulcio racional dai carteira» em
•ua» «ala» d» aula. «nvla-noe uma
planta d. aua sacola com o* nele-
i»c_n»nto» qu» lulgar n»ce»»árlo».
E»tuda»»mo» culdado»amant» ini
prablamaa ¦ r»ra»t»r»mo«, cem iodo
pioier, noasoo aug.»ISM. Ê»la «er»
Tico • olataeldo grafuilamant». a
titulo d* maia colaboração.

Aceitamos carteiras madas

"eot"-1_5^£
eoupan.Reeabaia.B11-™'
io eatâloao Uu»tiado.

T i-c

lÁmaQota *to4,

CALL0S D0RID0S
ullivia a <lôr vn, trêa •cgun-
dus! A|,|ttiqueOia-llduaa
ou irê» vezes, e o ra|lo dés -
enraiza-se logo. Millificade
pessoa» pur todo o mundo
usam cale liei amigo de

quem aoflre doa callo» —

GETS-IT
(19788)

INTERNATOS PREFERIDOS
A Escola Brasileira de Parjueta, pre-

ferida, lia dez anno«, pelo» que velam
pela educação Integral do» xilbos, ereon
o BeTesamento em cllms de altitude, na»
montanliaa de Ttiereiopoll». Reabertura:
l.o de marco. Inf. R. Conatitulcllo, 83.
Tel. 82-609B. (-4704). 71

CONCESSÃO VN1CA DO GOVERNO DA REPUBLICA

IJ U i lilii-ft FEUEE
Contí-tO cvtebrn.J- cÒl)Í " Go-er/io da UniAo ri» 2 4 (Ir DflClhbro Üt 1037, .. vlili d« Lei N. 21.143,

PRÊMIO MAIOR:
dt 10 d» Março dt 1932

114. PLANO Lextração 2O0:OOO$00O
Lisla da exfracAo de QUARTA-FEIRA, 8 de FEVEREIRO de 1959

55 . O S 1 PRÊMIOS
, „ro,,.l,,,lo» poli, U.'.'...I....VAo «lo ultime, ,.lW.n•*•""•'„,» a. 14 bora3•r.o_o pnta na frento. com n iiisoricaò 1 E_trac_o gui 8 de Fevereiro de 193.1. Ab 1 - f-orau

lis IJII.HETBS
N.VHI11 L ia- T. a .uu. iiUiiriini |»(»i' -*»•«.¦•"*'' o» ,mii>,o,'uh

'Ob bilhotc-8 oftO litoiinriríòb Õni ,.:,,).! brnuco, tinta assul claro, fundo azul escuro, numorr.ç&o preta l
Ai,,noiM»i Verlfla-nte-m <* l.i-mlnnyno fsln.pl.--*- c*c* s*-^'

psrc__-_a**íx.__^.s!33

o 1
... w

«O.,, 41IJ
ir.... 403
411... 100S
44... mil'
.47... .-,()? '

05... 40$
1üfi... 4.1$
'110... 111.
llfi... 40$
118... 10OS
163... MS. «
1G9.„ r,(ií
litó... I0J
'itl'- 100»
-06... 40}aos.. ,-,n$
aio... .10$
Ulli.
-276...
-304.,.

aus...
:ioii...

40$
.ri0$
.".Oi
40$
40$

1310... 40$
-16... 40$
370... 100$
888... ,ri0$
395... 40$
404... 100$
^iOíi... 40$
"110.. 40$¦4I„.. 40$'448.. 

100$
-t)6'-_ 40?
GOU... 40$
SIO... 4(1$
1615.„ 40$'«38.. 50$
•SD5... 40$
.1110.. 40$
«IO... 40$
6lfi.. 40$
«33... 200$

1615... 40$
1805... 10$
I9IKÍ.. 40$
1010,. 40$
llllii.. 40$
1W3... 50(
1986... .001
mt... 100$
1995... 10$

2 j
•iOOti.. 4(1,
11010.. 40$nois... ms
Ü082... 50$
1Í08U... lllll:
2095... 40$*
2100... 411$
2110... 40$
2116... 40$'2161 

.. .".11$'.184 i. 1011$

.'tHIMt..
5800...
IMIO..
:wi5...
:;h»7 ...
H80!)...
:iH'.ij,.
.'liinii..
;ioio„
ÜUlfi..

5ilJ 3970..
4U1 N177...
¦tll? 5I1H']..
40$ 501)6,.
511$ 6,'llli..
5(1$ 5710..
,40$ 5715...
40$ 5721 ...
¦Il.-i 5795...
40$

:t!»riH... m%
.'1989... 50$
1199.'.. 40$

4
•1000.. 40$
4010.. 40$

21U5... 40$
2200... 1(1$
2210.. 111$
2215... io;
2221 ... 50$
2227... 100$
2247 ... 100$
2295.. 40$
2300... 100S
2.')0fi.. 40$
2310.. 10$
2312.. 100$
2315.™ 40$
2337.. 100$
2348.. 50$
2382... 100$
2393... 50$
2395.. -10$ 1
2400™ 40$
2410.. 40$
2415 _ -105 !
2495.. 40$
2506.. 4..S

846-
895 .„
895 _.
IK».- 40$
OIO.. 40S
-15.. 40$
939... .10$
Í145- 100$
fl6fi.- 100$
995.. 40$

r.o$
50$
4(1$

4015..
4005.
4069.
4082.
1095..

4101 .
-1 um;
4110..
4115..
4192..
4195..
4200.

40$
100$m
50$
10$

.".0$
10$
40$
40$

100*
40$
•10$

511$
5.1$
,"iíl$
•10$
40$
40»
10$
50$
40$

100»
40»
50$
40»

100»
10$

7315..
7323 ••
7320.-
7347
7375..
7395

•10»
50$

1110»
100*

;••$
40$

Miir.

5A01
5800..
6809,,
5810..
5811..-.815..

,'iS'JO 511$
5821 .. ,'i0$
5827í. 50$
5839... 50$
5802... 200$
5873... 50$
5895... 40$
5900... 50$
5900... 40$
5910...- 40$
591-..i 40$
5970... 100$
5995.. 40$

<-,(,$ 2510 _. -:,X
695... 40$ 2515- 40Í«J
700.. 4ft$ 2518 ... 50$
1710.. 40$ 2553.. 100S
715.. 40$ 2585... 200$
783 .. 100$ 2595 - 10$
795.. 40$
798.. r,n$
«00... 40$
!8I0.. 40$
'815... 40$
«29... :,(«

IlHlti.. <IU$
101(1.. 40$
1015- 40$
11047.. 200$
Ü092.. 200$
.095„ 40$
*1II«J.- 40$
,1110.. 40$mi.v_ m
(1148- 50»
0195.. 40$
«202 50$
0206.., .10$
d 206- 411$
II2I0- 40$
9215- 40$
11252 50$
(1253 «210$
112116 50$
1205- 40$*3IKi. 40$

1310 M$
1310- 40$
1314.. 50$
J3I5- 4(1$
1341 50$
II351). 50$
13<J5.U 40$
0400_ 40$
3410« 40$
0415 40$
3441 i. 200$
0450.- 100$

1463
9:OCK»000
0495.» 40$
0500_ 40$
U510-, 40$
0615.. 40$
0595.. 40$
0602 50$
3600., 40»
06«L. 40»
0615 40$
0695. 40$
1706 40$
0707 50$
1710. 40$
0714 _. 50$
0715.. 40$
1758.. 50$
0773. 50$
0795. 40$
0796 50$
J7Í7-, 50$
0806.. 40$
0810. 40»
0B16_ 50$

2000...-I.IÍ
2010- 40$
2015- 40$
2095.. 10?
2700.^ 411?
2710.. 40$
2715- •!()$
2711 50$
2795- 10$
2798.. 100$
2801 5||$
2806 1.«
2810- 40$
2815- 4(1$
2867.. 50$
2889.. 100$
2895- 40$
2896.4 50$
2906- 40$
2910- 40$
2915- 40$
2936. 100$
2939.. 50$
_995„ 40$
2997... 50$

4210.. 40$
4216... 40$
4268... 50$
4295... 40$
4300... 40$
4310 40$
4315... 40$
4343,. 50$
4378 ... 100$.

5:
4395... 40$
4100... 40S
4410... 4(1$ !
4415... 40$

1428
2:000S000
4195... 40$
4503... 50$
4500... 10$
4510... -10$
4515... 40$
4518... 5IIS
4520... 50$
1514...' '50$
4501 ... 500$
4509... 100$

6

7100- 40$
7110-.. 40$
7115'.
7495..
7501..
7608..
7510..
7515..
7595..
7000.

40$
40$
100$
40$
10$
40$
40»
4(1$

9215
200:000$

0000... .40»
0010... 40$
0015... 40$
6040... 50$
0051... 50$
6095... 50$
609,5 ,v .40$.
.0106.!'.. .40$.
6107-.. 511$
8110..." 40Í
6115',:.-' 10$'
0138... .50$
6195... 40$
0206;..' '.40$
0210... 40$
0215.,.' 40$•6216... 50$
6236... 20ü$1
0295... 40$
6297... 50$

7610- 40$
7015- .40$
7813... 50$
7658.. 50$
7671.... 50$
7695.- 40$
7704...' 50$
7706... 40$
7710... 40$
7715... 40$
7718... 50$
7726... 50$
7731)... 50$
7748... 50$' 7772... 50$
7780... 50$
7795 i. 40»
7797» 50$
7800..: 40$
7810- 40$
7815.."--ini
7895 _
7897..
7900.,
7910-
7915.,
7956...

03110...
0310.
6315.

.40?
40$
•10$

0328- 50$
6334.. 50$

4572
4595.,.
4606...
4610-
4615...
4822...
4686...
4695...
4700...
4710

6339.
6350.
0395.
OlOfi..

50?'50$
40$
10$

50? \ 6408...200$
405
-10$
40?
405

200?
50?
40$
¦10$

100$

.7995... 40$

8

Rin
9216... 40*

0223... 200$
«263... 500$
9291... 50»
IK193... 60»
«200.» 40»
ir-UIB... 40$
'.1310... 40»
9315... 40»
9350.- 50»
U3!)a... 40$
9401- 50$
9106.. 40»
9410- 40»
9415... 40$
9457.. 100»
9176... 50$
9490- 50$
9-195- 40$
»,-i(I6- 40$
9510- 40»
9515- 40$
9579... 50$
0595.. 40$
9804... 200$
9606- 40$
9610- 40$
9615- 40$
9695... 40$
9706
9706

11

13006...
13010...
13015...
13072...

50$
40$

-008 - 2.H1S
3006., 40$
3010.. 'I.iS
3015- 40?
3095.. 40$
3106.* 40$
3110.. 40$
3115. 40$
3132. f,o$."3145. 

511?
3173. 50$
3185.. 100$
3195. 40S
3206.. 50$
3206.. 40$
3210- 40$
3211. 505
3215. .10$
3269. 50$
3289. 50$
3295-, 40$
3306. 40*.
3308» 50?
3310 „ 40$
3315-, 40$
3395.„, 40?
3406. 4(1$
8410. 40$
3415. 40$
3428. 50$
3195. 40$
3506. 40$
3510. 40$
3515. 40$
3636 . 100$
3552.. 50$
3595. 40$
8606. 4»?.
3610. 4IIÍ
3615. 40$
•3641 - 50$
3663.. 50$
3877 . 100$
3695. 40$
3706- 40$
3710. 405
3/15- 40$
3723. 50$
3725. 50$
3758.100$
3795- 40»

4710... 40$
4714... 50$
4715... 40?
4726. 50$
4782... 100?
4795... 40$
4806., 40?
4810... 40?
4815 „ 40?
4895,, 40$
4905-, fíO?

.4900... 40$
4910,.. 405
4915.., 405
4916 ... 200?
4919-100$
4995^ 40$ J 6779
4997... 005 j' 

—-

5: I
5006... 49$ I
5010-, -40$ I
51115- -10$
5027 1005
5053. 50? |
5005. 40$
5106. 40?
5110. 40?
5115. 40?
5158., 505
5195.. 40$
5206. 405
5210. 405
5215\u 405
5291',». 5115
5295. -10$
53116- 40$
5310. 411$
5315. 40$
6339., 100$
5365. .50?
5395. 40$
5106- 40$

'5410.. -40$
'5415. 40$

5439- 100$
.5451. 50$
5495.. 40$
6506.. 40$
5510- 40$
5515.. 40$
5530... 50?
5574.- 500$
5595. 40$
5600. 40$
5810... 40$
5615-, 40$
5620,2! 50*
9669.. '50$

6110- '40Í
0115.., 40$
6437- 50$'
6438... 100$
6446... 50$
6448 - 100$
6472.- 50$
6491... 100$
0495- 40$
6506... 40$
6510- 40$
6515- 40$
6595 .„ 40$
6606., 40$
0610... 40$
6615. 40$
6024 i, 50$
6636- 50$
6664- 50$
6095.» 40$
11700 Tri 40$
G710- 40$
0715.., -.4(1$
0758:,,'50$
8772.-50$

100»
0795. 40$
0806.. 40$
6810.» 40$
6815. 40$
0895. 40$
6900... 40$
6910- -40$

6915. 40$
0921.. 50$
0917 - 200$
6992 - 100$
6994 . 100$
6995.. 40$
Í997- 50$

7W6. 40$
7010. 40?
7012- 50$
7015- 40$
7030,. 50$
7047™ 50$ 4
7095- 40$
7100- .10$
711(1- 40»
7115- 40$
7123...' 50$
7138. 50$.
7150- 20(i$
7167- 100$
7171- 50$
7195- 40$
7206- 40$
7210. 40$
7212. 50$
7215. 40$
7241 50$
7288'- 100$
7295. 40$
7306. 40$
7310 40$

8BUC.. ,40»
8010... 40$
8014... 50$
8015.... 40$
8081... 50$
8095... 40$
8100.. 40$
8110.. |:'S
8115... 40$
8131... 50?
8170- 100$
.8180- 100$
8195.... 40$
8200... 40$
8210.. 40$
8215... 40$
8295.. 40$
8306- 40$
8310. 40$
8315- 40$
8338- 50$
8395... 40$
8408.. 40$
8410- 46$
8115- 40$
8441- 50$
3495 - 40$
8506- 40$'8510- 

40?
8515- 200$

• 8515™ 40$
8519.-' 100$
8574- ;50?
8590- 50$
8595. 40$
8606. 40$
8610.. 403
8615.. 50$
8615- 40$
8640- 50$
8095.. 40$
8706- 40$
8709- 50$ ¦
8710- 40$
8715.,. 40$
8742- 80$
8784- 50$ .
8785- 200$
8795. 40$

.8806. 40$
8810 _ . 40$
8815. 40$
8853. 50$
8895-40$
3900. 40$
8910- 40$
8915..' 40$
8995.. 

'40$

9
'9006. 40$

9010.. 40$
9015- 40$
9024. 50$
9095., 40$
8102- . 50$
9106. 40$
9110. 40$
9115.. 40$
9123.» -50$
9144-100$
9170. 60$
9191 50$
9195. 40$,
9200- 40$

. 4)210- «l'$

9710- 411*
9715- 40$
9795- 40*
9X06... 40?
9810- 40»
9815 40$
9820 100$
9895- 40$
9906... 40$
8908- 100$
9910... 40$
9915- 40*
9916... 100$
9928... 100$
9995... 40$

10

11006... 10$
111)10... 40$
11016... 10$
11029... 200»
11031... 100$
11046... 50$
11095... 40$
11106... 40$
11110... 40$
11115... 4(1$
11118...- 50$
11129... 200»
11184... 100$
11195... 40$
11206... 40$
11210... 40$
11215... 40$
11289... 50$

11290
2:0005000
11295... 40$ l 13095
11300... 40S
11310... 50$
11310... 40$
11315... 40$
11325... 50$
11333... 50$
11342... 50$
11378... 500*
11394- 50$
11395... 100$
11395... 40$
11400... 40$
11410... 4(1$
11415... 40$
11447- 50$
11495., 40$
11506- 411?
11510- 40$
11515... 40$
11595 - 40$
11602... 100$
11606... 40$
11610... 40$
11615... 40$
11644.. 50?
11695... 50$
11695- 4(1$
11706. 40$
11710... 40$
11710... 40$
11795... 111$
11800... 405
11810.. 40$
11815... 40?
11865... 50$
11888- 50?
11895- 40$
11906- 40$
11910- 40$
11915... 40$
11953.... 50$
11981... 100$
11995...'40$

12666... 2005
12095... io$
12700... 40»
12710... IO»
12715... 40»
12775... 50»
12796... 411$
12800... 40$
12810...' 40$
12815... 40Í
12820... 50$
12851... 50$
12895... 40$
121)06... .40$
12910- 40$ 1
12915... 40$
12995... 40$

I

14795... 10$
14800.:. 10»
14810... 40$
14816... 40$
14820... 100$
14895... 40»
14900... 40»
i mio... 40»
14915... 40»
14933... 1(10»
11995... 40»

15
15000... 40$
15010... 10$ I

13
40$
40$
40$
50$
40»

13106,.. 40$
13110... 10$
13115- 40?
13195... 40$'
13206... 40$
13210... 10$
13215... 40$
13295... 40$
13306... 40$
13310... 40?
13311- 50$
13315... 40$
13.14»
13351
13369
13372

15013... 50$
15015... 40»
15047... 100$
15056., 50$
15095... 40$
15100... 50$
15100... 40$
15110;-,
15115.
15195.

15200
2:0005000

15206

40$
•10$
40$

4:

13305.
13400.
13110.
18415.
13495... 40$
I350G... 40$
13510.
13515.,
13553... 100$
13592... 50$

50$ | 15215
100$
50$

100$
40$
40$
411$
40$

40$
40$

40$
40$

13595..
13600-
13610... 40$
13613... 200$
13615... 40$
13618- 50$
13631,, .50$
13695- 40$
13700- 40$

15200... 411$
15210... 40»
15212... 50»

40»
15284... 50»
15295...,40»
l.-i300...'40$
15310,5 40$
15315... 40$
15381..
15300..
15395..
15100..
15110..

50$
50$
40$
40$
40$

15415... 40$
15421... 50$
15132., 50$
15448,. 100?
15495,. 40$
15500., 40$
15510- 40$
15515... 40S
15543., 100S
15500., 50$
15595., 40$
15000... 40$

10147,. 1011$ | 13300.
16460,, 50$ I 18310
10495... 10$
16500... 40»
16510... 40*
10515... 40$
16582., 100$
16595,. 40$
10606., 40$
16610.... 40»
16615,'. 40»
16874., 50»
10095,. 40»
10700... 40»
10710., 40$
10715,. 40»
10701... 100$
10795... 40$
16606... 40»
16810... IH?
16815... 4IIS
16858... 100$
16875... 50$
18805... 40$
10900... 40»
10910... 40»
10915... 40$
16933., 1O0»
16945,. 50$
10983., 50$
10995... 40»

10$
40$.

18,110... 40$
18350... 50$
I8311.-I... 40$
18396..
18100.
18410..
18415..
18195.
I85001
18510..
18515.
18517... 100$
18520... 100$
18534., .-,0$
18591,. 50$
18592... 1011$
18505... 40»

•Ml*
10$
40$
40»
III»
40»
10».
40S

40»
50$
50$
.VI*

100$
40$

10»
10$
40»
40»
10$

17

50$
50$¦50$

17006- 40$
17010-, 40$
17015., 40$
17031 -
17053,.
17067...
17077... 50$
17095™ 40$
17100,
17110..
17115..
17123,
17141..

40$
40$'40$

50$
50$

10006- 40$
10010... 40$
10015... 40$
10027... 50*
10058- 100$
10069... 1005
10095., 40*
10099., 100$
10106-. 40*
10110-40$
10115..,' 40$
10150.-' 50*
10195- 40$
10206- 40*
.0210-40$
10215- 40$
10264- 50$
10292.. 50$
10295- 40$
10306- 40$
10310. Al*
10315- 40$
10338... 50$
10396- 40$
10398... 50*
10406- 40$
10410. 40$
10415- 40$
10481. 50$
10495. 40$
10506-. 40$
10510. 40*
10515- 40*
10550- 50*
10556- 50*
10566- 50$
10595- 40*
10596- 50*
10600,. 50*
10606- 40*
10610- 40*
10615- 40*
10695. 40*
10706- 40*
1O710. 40*
10715- 40*
10731- 50*
10739- 50*'10795. 

40*
10806- 40*
10810. 40*
10815- -40*
10896. 100$
10895. 40*
10906-, 40$
10910-, 50$
10910-, 411$
10915.» 50*
10915. 40*
10928,. IOOS
10976. 50*
10995-. 40*

12
12006,. 40$
12010,. 40$
12015,. 40$
12041- 50$
12067- 50$
12076,. '50$

12095- 40$
12100- 40$
12110- 40$
12115., 40$
12140- 50$
12150,. 50$

.12171 ,".-,,50$
12195., 40$
12198- 50$
12206- 40$
12210. 40$
12215- 40$
12247,. 50$,
12295- 40$'
12300- 40$
12310- 40$
12315- 40$
12389,. 50$
12395,. 40$
12406- 40»
12410- 40*
12414-500$
12415- 4ii»
12428.. 50$
12436- 50$
12437- 50$
12488., 200$
12490- 50$
12495- 40$
12506- 40$ i
12510- 40$

15015... 40$
15018- 50?
15695- 40?
15700- 40?
15710,. 40$
15715- 40$
15747., 200$
15775- 50$
15795.- 40$
15799- 50$
15806- 40$
16810- 40$'15815-10$

15851... 100$
15895- 40$
15906.
15910.
15915.
15936

40$
40$
40$
50$

12515- 40$ H615- .4
12519,. 50$ I 14694- 5
12538™ 200$
12590- 50$
12595. 40$
12600. 40$
12610. 40$

13710- 40$ 15610- 40$
13715- 40$ 

""

13795- 40$
13806- 40$
13810- 408
13815... 40$
13816., 50$
13895... 40$
13906... 40$
13910- 40$
13915... 40$
13995... 40$

14
14002... 50$
14006- 40$
14010- 40$
14015... 40$
14061- 50$
14095... 40?
11103.1. 50$
14100- 40$
14110- 40$'14115... 40$
14195,. 40$
14206- 200$
14206,. 40?
14210». 40$
14215 - TO'14266. 50$
14295... 40$
14306-• 40$
14310... 40$
1.3J5... 40$
14389... 100$
14395- 40$
14406- 40$
14410- 40?
14415- 40?
14495- 40$
14506- 40$
14510- 40$
14515., 4I«
14594- 100$:
14595., 40$
14606., 40$
14610... 40$

40$
50$

14695. 40$
14706- 40$
14710- 40$
14715- 40$
14747. 100$

12pl5 - 40$ ' 11785 _ 60$

15969... 50?
15984... 50$
15995,. 40$

16
16000,. 40$
16010- 40$
10015- m
16019- 100$'16053... 50$
16095- 40$
16100- 40$
16110. 40$
16115... 50?
16115., 40$
16131- 100$
16195- 40$
16196-200$
16206., 40$
16210- 40$
16215- 40$
16249- 50$
16295- 40$
18302- 50$
16306- 40?
16310... 40»
16315- 40»
16339... 50$
16361- 50$
10395- 40$
10403- 50$
16406... 40$
16410- 40$
16415- 40$
16427 100$

17183.,'100?
17195,, 40$
17206,. 50?
17206- 40»
17210,. 40»
17215- 40»
17295... 40$
17306... 40$
17310., 40$,
17815., 40$
17338- 50$
17345... 50$
17395-40$
17406- 40$
17410- 40$
17411- 50$
17415- 40$
17421. 50$
17457... 50$
17495- 40$
17500- 40$
17510- 50$
17510- 40?
17515- 4.1$
17529... 60$
17595- 50$
17595... 40$
17006- 403
17610., 40$
17015- 40$
17095- 40$
17706... 40$
17710... 40$
17715., 40$
17758-, 50$
17786... 50$
17792... 50$
17795... 4I.S
17806- 40S
17810- 40$
17.815., 40$
17877. 50$
17892... 100$'
17895- 40$
17906... 40$
17910- 40$
17915,. 40$
17974... 200$
17995- 40».

18606..
18010..
ISlilfi..
186951
18708;
18710... 40$
18715... 40$
18792... .-..1$
18795... 40$
18806... 40$
18810... 40$
1881o... 40$

18822
liOOOSOOO

18895... 405
18906- 40$
18907- 50$
18910... 40$
18915... 40»
18995... 40$
18098... 100$"

19
19006... 40»
19010,. 40$
19015,. 40$
19095... 40$
10106,. 40$

20015.
201118..
20028 ,
20030 ,
20010..
20095,
20101- 100?
20106., 40»
20110,. 411$
20115... 40»'.0123... ,'iil$
20102... 50$
20185... 50$
20195... 40$
20204 ,. 200$
20200;, 40$
20210.- 10$
21.213- 50$
20215. 40$

22
40$
vn
40$
50$

50$
100$

20221
20218..
20205..
20300..
203IO..
20:115..
211395.,
20100;;; 40$
20110... 40$
20415...
20162...
20495...
20.-100:..
2051O-
20515,.
20595..
20597...
211000...
20610.-..
20015...
20672 „
20681 ...
20095..
20700

220011...
22010,..
220I5...
22034...
220115...
22100...
22110...
22115 -
22176-
22195..
22200- 40$
22210., 40$
22215., 40$
22229 - 100$
22240- 50$
22214... 50$
22295,. 40$
22300... 40$

III?
40$
.'.O?
40$

21100 .. 40$
21 llll... 10$
24115. 10$
24170- Ml?
2118'J 1181*
Ü 1(15,; 411$
21208... 200$

i:i*
¦l.llm '21210

.,,$ I 22310- 40$
.- .»aiR -ii*40$

10$
40$
10$

40$
50$
40$
40$
40$ I •"soo
40$ '

19110... .40$

18
18006"- 40$
18010- 40$
18015... 40$
18054... 100$
18060- 50$
18095- 40$
18101- 50$
18106- 40$
18110- 40$
18115,. 40$
18118... 50$
18195- 40»
18206... 40»
18210- 40»
18215- 40»
18295- 40»
18296... 100$

19115- 50$
19115- 40$
19195... 4(1$
19200... 40$
19209- 50$
19210... 40$
19212- 50$
19215,. 40$
19240- 50*.
19268- 505

19283 .
liOOOSOOO

19295... 40$
19306... 100$
19300... 40$
19310- 40$
19315... 50$
19315- 40?
19322 i. 200?
19329- 50$
19395- 40»
11)406- 40$
19110- 40$
19415- 40$
19462- 100$
19481 - 100$
19195... 40$
19506- lil?
19510., 40$
19515..'. 40$
19551,- 50?
19555... • 50$
19566- 50$
19595- 40-S
19006- 40$
19610- 40$
19015- 40$
19694- 50$
19695- 40$
19706... 40$
19710... 40$
19715... 40$
19734... 100$
19746... 50$
19770... 50$
19785., .50$
19795- 40»
19800., 40$
19810., 40$
19815... 40»
19843- 50$
19889... 50$
19895... 40$
19906- 40$
19910- 405
19915... 40$
19928... 50$
19958..- 50$
19959., 50$
19995- 40$

20
20006... 40$
20010- 4.0$

20710...
20715...
20731.:.
20743...
20759...
20766...
20774...
20795...
20797 -
20800 -
20810...
20815...
20895...
20906 _
20910-

40$
50$
10$
411$
40$
50$
50?
40*
40$
10$
405
50$'
50$
50$
50$
50?
40?
50$
40$
4(1.?
40$
¦10$
40$
40$

20915... 40$
20995., 40$

21
2I006... 40$
21010... 10$
21015... 40$

21048
liOOOSOOO
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21083,. 50$
21095- -40$
21106- 40$
21110... 40$
21115- 40$
21128... 50$
21148- 60?
21175- 50?
21195- 40$
21206- 

'40$

21210- 40$
21215- 40$
21223- 50$
21295- 40?
21306- 40$
21310. 40$
21315- 40$
21322 - 10(1$
21331- 50$
21388. 50?
21395. 40$
21406- 40$
21410- 40$
21415... 40$
21495- 401-
21505. 50$
21506. 40$
21510. 40$
21515. 40$
21595- 40$
21006. 40$
21610. 40$
21015- 4Ú$
21671 - 100$
21674 - 100$
21690- 50$
21695- 50$
21695. 40$
21706_ 40$
21710- tOS
21715- 40$
21716.-100$
21730- 50$
21732- 50$
21784..: 50$
21776.,, 50$
21795- 40$
21806. 40$
21810- 40$
21815- 40$
21852- 50?
21861. 50$
21895.. 40$
21906. 40$
21910- 40$
21915- 40$
21922... 50$
21995... 40$

22315... 40$
22310., 50$
22339... 50?
22360- 60?
22395- 40$
22100... 40$
22110... 40$
22115-. 40$
22495- 40?
22506- 50$

4.1$
22510- 405
22515 40?
22521 100$
22595 .. 40$ '
22006- 40$ 1
22610.- 40$ I
22015... 40$
22023... r>0$
22633- 50$
22640... 100$
22673- 50?
22678- 50$
22695.. 40$
22700 40$
22710- 40$
22715... 411$
22720- 50?
22778 50?
22795- 40$
22X00- 40$
22810.. 40$.
22815... 40$
22889... 100$
22895.. 40$
22900... 40$
22910 40$
22915... 1(1$
22937... 50$
22953... 60$
22995.- 50$
22095 - 40$

23
23000- 40$
23010- 40$
23015... 40$
23033.- 50$
23095... 40$
2:1100..: 40$
231*)... 40$
23115- 40$
23123- 50$
23138...' 100$
23176- 50$
23195- 4)$
23206- 40$
23210™ 40$
23215... 40$
23217- 50$
23219- 50$
23205- -40$.
23298... IOOS
23306..;.40$
23310- 40$
23315- 40$
23305-40$
23406- 40$
23410- 40$
23415- 40»
23405 _ 40$
23506- 40$
23510- 40$
23515- 40$
•'3F.H8... 200$
23595- 40$
23606- 40$
23607... 50$
23810- 40$
23615- 40$
23045... 100$
23095- 40$
23706- 40$
23710- 40$
23715- 40$
23720- 50$
23795- 40$
23806... 40$
23810- 40$
23815., 40$
23832... 50$
23805.. 40$
23906- 40$
23910- 40$
23915- 40$
23930- 50$
23934- 50$
23940- 50$
23956- 50$
23995- 40?
23999 _ 200$

,•14215 - 40*
&I283... 200»
21205'.» 40$
21300 - W.
24309.- 100$
21310- IO?
24315.. 10$
21376... 50$
24395
21100
21110
21415
21195
21500
24510
24515

2i;iii).'i ...
'.0106-
20108...
20110..
21115..
20125..
20181... 100»
26183... 60$
20180... 50$
'.6195-
211206 -
211210...
20215...
20246... 50$
26251- 50$
28258.
26267 .
20205 ,

¦Üi$ ! 211:100 . 10$
40» 26310- 50$
40S l" 20310- ";$
,40$ •2I'.:II5... 40$

11* , Q8IÍI5 •
28021
28058...
28050 -
.3078...
28005;,
28100.
2NII0.
2HI15...
28105-'.«173..
28178 ..
2810.'..
28200..
_-10,

ili» I a>*'lf'-
-,U$ | .8260;,

¦111$
5ii$
Mi
4(1»
60»

4U(
40$
40!
•III*

10»
20H*

fidí
50*
50$
411*
40S
to;

.10$
60*

loox

206.".'.)
29084
2',lli..'...'..'i?(iii ..
20710..
29715 .
29775
29795 ¦
2)1806 •
2'.IW>7
29810 -

.Mi? i 29815
10* ! 20885:

40$ 28209
28205

29895
2'liMlli.
2IV.I10
29015
29931
29962.

40$ I 2(1337.._. 11O:
411»
111$

2Ií:«15..
20 UM V
20110.
20115.
21.118.
20105.

24685- 50$
24595'., .40$
21000... 4(1$
21610... 10$ ,
24615..' 40$ 2650b.- 40$
24653- 50$ \ 20510— 40$
2160.-.- 10? I 1-0515- 50$
21700. 40$ I 211515.. 40$
247101 40$ . 26532- 60$
21715- 10$ 20535. 50$
24726- 505 ' 26551- 100$
24744 100$ 20595... 40»
217115 10$ | 26605 200$
21800- 40$ 2001111... 40$
24807- 50$ I 20011)- 100$
24810- 40$ 20011.»'- 40?

III*
III.
40$
50$
50$
40$

2,s;ioii., 4.1» \ 2!iii!ir.
28310- 40?

40$
50$
60$
50J
50$
50$
50$
10$

11.1$
511$
¦'.11$
Ws
10$'

. «01
5Í"*"•:':.
4611

100$:
40*'
4 OS'
60».
40$
4.13
40»
40»'
50$
50$

. <0S

iiotxio',.
30010 .
30015 .
30005 •
lOIOli.

21815- 40-1
24829. 100$
21888- 60$
24892 - 50$
21895- 10$
21906. . 40$
21910- 40$
24015 - 40$
24922- 50$
21995- 40S
21998- 100»

25
25000- 40$
25010- 40$
25015- 40»
25005- 11$
25106... 40»
25110.» 40»
25115- 40»
25156- 50$
25165- 50»
25180- 100»
25195- 40$
25206. 40$
2521.0- 40$
25215- 50$
25215- 40S
25241- 50$
25253... 50$
25269- 50$
25294., 50$
25295- >40$
25306... 40$
25310- '40$
25315- 40$
25324 100$
25352- 50$
25386- 100$
25395- 403
25406- 40$
25410- 40$
25415... 40$
254iiii'_' nos
25437.' A0$t
25450_,„,60*.
,25495. 40$
25505-•50$
25508- 40$
25510- '50$

26015... ,40!
26671... 200$
26695 _ 40$
207IHI-- 411*
20710- 40$
20715- 40$
20758.. 50?
26782 _ 50$
20788
26795 .„ 40$
20800 - 40$
26810-'40$
26815... 40»
26849- 50?
26859. 50?
26895... 40$
26900.. 40$
26910- 40$
26915- 40»
26935.- 50?
20974- 50».
C699I _ 100$*
26995- 50$
26995- 40$

27
27000. 40$
27010- 40$
27012- 50$
27015- 411.1
27081- 50$
27088... 50$
27095 ..I 40$.
27106- 40$
27110- 40$
27115. 40$
.27156. 50?
27195- 40?
27208- 40$
27210- 40$
27215. 40$
27251 50$
27252.. 50$l'2729.''i„ 40$
27306- 40$
27810. 40$
27315. 40$
27333. 50$
27335- -50$
27357- 100$

28315.,
28327 ...
28328...
28312..
28347...
28363...
28380...
28305 .
28103...
23100..
28110..
28115..
28149...
28158...
28170.-
28479...
28182-
28191 -,'
28111.-...
2X500 i 40? i *_o_84
28510. 10$ -,30204
28511 _ 50S j. ;i0295
28515;- 40* 30306
28610 51)5 , 30:110
28521 . 60$ I 3(1315
28558... 511? ! :ur.||S
28574i- 50?
23582... 50$

2ÍÜi$ i 28505'... 4.0$¦ 28000- 40?

60$ 30110.
40$ 30115,'
40$ 30185 .'
10$ 30180..
50$ ! noiíir-
511$ 

'

60*
50$
50$
50$
40$

28610
3:

28010.
28015 .,
280I7.

40$
40$
50$

41*
40*
40»'
,40*
40$
11!$'
40$
riiv?
50»
40»

3(l''01,. 50*
30206... 40*
30210.:: 4".$
30215... 40$
30203... 50$
3026J - 50*

50*-
50*
40*
40J
4l«
40»
BO?
50$

103*
100*
40*
40$
40»
40$
5fl$l
105
•10?'
40?
411$

I 30320 ..
I 31)334-

30337.-
3Ó395...
30106...

I 3O110...
i- 30115...
! 30131

30405..
30506 ..

I 30510..
30515.!8037 ... 100* •

28042- 50? 1
28678- 50» I -0í).7
28695- Ili? , nnn.nnn.28700., 40$ I liOOOSOOO'
28710 40$
28715... 40? 5 __•_£
28735- 50?

I 28755- 50?

Ml*
30595... 40$
30606... 40$
30610... 40$

25510_ 40$ 127395. 40$
25515- 40$
25518- 100$
25515- 40$ 127406- 40$

24
24006., 40$
24010- 40$
24015- 40$
24029... 100$
21095... 40$

25504. 100?
25595., 40$
25606- 40$
25610- 40$
25612- 50$
25615- 40$
25660- 50$
25095... 40$
25698- 50$
25700- 40$
25710- 40$
25715.:- 40$
25756- 1(10$
25785- 100$
25795,. 40$
25806- 40$
25810— 40$
25815- 40$
25895. 40$
25901- 50$
259IMV_- 40$
25910. 40$
25915. 40$
25937- 50$
25966 .a 50$
25995- 40$

26

27407. 50$
27410. 4W
27415. 40$
27495- 40$
27500- 40$
275KK. 40$
27515'_ 40$
27527- 56$
27595-. 40$
27606. 40$
27610. 4'JS
27615- 411$
27622 - 100$
27680 - 100$'27605- 

40$,

28795... 40$ ,
28806., 40? S SS'" ,.,?*
28810- 10$
28815- 40$
28827., 50?
28872,. 50?
28895- 40$
28906... 40$
28910... 40$
28915... 40$
28995 10*

29
29006.
29008 .
20010.
20015.
29023.

40$
50»
40?
40?

100?
29025. 50?
29046- 50?
29066U. 50»
29085. 50?
20095- 40?
29100- 40?
29110- 40?
20115- 40?
29149- 50$
29179 100$
29195.- 40$
29202'- 50$
29203. 100$
202061. 40$
29211),. 40$
29215'.. 40$
2023'H- 50$
29280— 50$
29295"-.. .'40$
20306.. 40$
29310- 405
20315., 40$
29338». 50$

30049- 100$
311050.- 50?
30695... 40»
30706... 40»
30710... 40»
30715... 10$
.30702... 50*
30758... 69?'
110788.. 50$

I 30795... 40»
i 30806 ... 40$'30810... 40$

I 30815 40$
30831- 100$
30802... 100$
30895... 10$
30900... I0S
30910 ... 40»
30915... 10$
30995 40$

I .
I

' PieiüIDS IJ8I0K!

j 27706*,. 40S . ..,_,,,!.___ 40$I -11711» An<t ; - . . .„;2771 OU 40$
27713. 40$
27721 100$
27723\. 50?'
27765.. 60$
2779». 40$
27800. 40$
27807 200?
27810- 40$
27815. 40$
27895- 40$
27900- 40$
27910- 40$

! 29106-. 40$
29410. 40$:

294ÍS
30:0001
29415.. 40$
29447. 50$

| 29151'. 100$
29495,. 40$
29500— 4DÍ
29510. 40$

26005. 100$
26006 40$
26010. 40$
26015- 40$
-6020..' 50$
20027.; 50$
26079- 100$

27915- 40? 29515- 40*
27917. 50? 29517.* 50$
279951. 40» 295701. 50?

___ 29589„ 50$
2R 29595.. tt"'.*"*-* 

296061. 40$
28001',. 40$ 20010.. 40$,
28010. 40$ 2061R- 40*.

9215
: zoo 0001
| Itio
I—:

115. lil
Bollo Home nto

41 . SIS.
Campo?

i» n
' Blo'

Ala

Todos os números terminados em 5 têm 40S000
PI.AMO IM. PRESENTE

PLANO l
* KOjjj_I_tOj_.

ISTA

I "*"***-•

h - ._-__¦

UP *HEW» 5j»»ltarWii*fti*--*»- •*- «anC-P
rtUHJ E-KB-

'.»ÍEl» (CD Q> -SP i-dínv» "Ojllilfc*

(MO _t m

IBC0ÔTOO
Wíüõiocí

.0001000
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•_ooowoo
Ç.O0OW0O- fcsoolooa
«ooow»

iiKOlooqBwovxio

(ra-Oiao
,"W>1000

Kitrilotu» í> co» 4i- fítT-nilega d 2s, **»u__ -berlu pnn*. i>ag»nienki8 tudo. tt
ai»» *wft, dw 8 fi? 13 % t dí* l'S 'ía is 16 fioras, excoto dos dita fetlndos.

Admloiet is£o )»g«r_ o -.ailorqoe té|iraente-_ ou bilhetes premiados, durante
o» yrâHiros 

** W» <_ ««lisava extra<_Bo, ad tm porladoí. a nia itenfleri tf-sli*
K»t*> _lg»n» eiP (PTita oa 8Ubfraf_-o de bilhete*

He caro «to rj->4ti*o roator caber ao namej-o U seifa oon-jía>wif® goim» aproxím*.-
«voa • i_nd!at»im_iie *upí|iar «* o ultimo dos milhares que Jogarem; «eado norteada o
ultimo. astS* «pj-_x_maç*»a o iiueiliaiiiroenie ii-orior e o primeiro, isto t_ g OBRwro L

As «x!re*Çôes principiam ás 14 «oras

Plano ila próxima extraç-Oi rm tt -c Fevereiro de 1939;
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114* Eifração = Concessionário: Domingos DemarcM •= O Fiscal do Governo* Rtaè Mostardtlro
O Ajudante do Fiacal do Govtrfloj Al—Mtifa-to rte -tHX_0TA.il**»
O i»çriv4o,_ Çarioa Pereira

114* Extração
COSER Á MÃO

BRASILEIRA
FORNECEDORA I WW\ __ISCOIAR Lll/M*
luo SSo Caetano, 0(6 , S8o Paula
>ua da Candíldiia, 77-Tel. 23-1199 - Rio

(20076) 71

INSTITUTO JURUENA
SOB I-SPECÇAO PEIIMAXB.MTE

Mantém o» seguintes curso»: Primário, de Admissão no
seriado Seriado Fundamental, Complementar de todas as Es-
colas Superlotes « Canoa Especializado» de accordo com o
Art 109 (nootuíno). ._"_-'. _,

Excellentes installaQBe». Optimo» laboratórios. Corpo Do-
cente selecclonado e competen te.

Omnibus para conducção doa alumnos.
Cobra do Beua alumnos apenas mensalidade na qual ao

acham incluídas todaa aa taxas.
Inicio daa aulas a 16 de Marco.
Acba-ae funcclonando o curao intensivo para o exame do

admissão em Fevereiro.

CURSOS COMPLEMENTARES
Aulas diurna» e nocturnaa.

Dlreccao eeral technica doa Dra. Juruena do Matto» a Frôea
da Fonseca

Corpo docente verdadeiramente notável formado pelo» nomes
mais representativo» da E.cola de Medicina, Escola de Direi-

to, Escola de Engenharia e do Collegio Pedro II.

E»t3o desde já abertas a» matricula» lnlclando-se a» ali-
Ia» no dla 16 do Marco no INSTITUTO JÜKUENA. onde «erfio

fornecidas quaesquer outra» InformaçSes,
PRAIA DB BOTAFOGO. 100 Tel. sd-nw.i

(10008)

Compr» um» mà-iina
baixo. Bemoreira.' Rua
mões a. 42.

alIetnH, preco
Luiz de Ca-

(xi-)

iâ-DIOS
PHILIPS, PHILCO, ZENITH
Em pequenas prestações, a lon-

go prazo o a vista. Av. Rio
Branco, 25. Tel. 43-1393.

( T3897)

uns
ELECTRICAS • Weatlnghouso,

Norge e Crosley. Por precoa ba-
ratlsslmoa. Faclllta-ae o paga-
mento. K. T do Setembro, 88 —
Tel. 43-4171. (T 3896)

Apart. no Flamengo
Luxuoso, com optimas tíiI—, para ba-

hia e Corcovado, próprio para Legação,
i praia Flamengo, 378. (T 2751)

PURO SANGUE INGLEZ
Vende-se para.corridas, registrado no

Jockey Club Brasileiro, com 3 annos de
edade. A tratar com Augusto ou Joio
Franco. Tel. 23-5519. (T 4683)

PIANOS
Doa melhorea fabricantes Pre-

qos baratlsalmoe, a longo prazo.
Rua 7 da Setembro, 38.

(T 3S96)

Representantes
procuram

das mais importantes fabricas especialisadas allemãs,

ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FRIO,
correspondendo á lei dos 2/3, para elaborar of ferias e tratar da venda de iraa*
chinas para a industria láctea e installações frigoríficas (excepto pequenas
installações de frio.) Indispensável o conhecimento âi lingua allema e compro-
vadas experiências no mesmo ramo de actividade. Offertas com indicações
das pretencões e referencias para caixa 4669 na portaria deste jornal.

(T 4C69)

lilÉ
^ CÁLCIO vr

SÓDIO
MAGNESIO

(xxx)

TERRENO-TIJUCA
Vende-se, rtia Soarei da Costa. Tra-

la-«ie.á.pi_,.Visconde de Irtha*_nia. ?6-2,*-
anda-. — Com FERNANDO.

(T 5315)

SORTES GRANDES
CENTRO LOTERICO

TRAVESSA DO.OUVIDOR 9

:M

1 Jf

.

íl
¦; 

1

¦¦'

1:

(xxx)

PENHORES
— de-

Cautelas da Caixa
Econômica

BEMO REIRA
Rua Luiz de Car -42

(xxx)

MESTRE DE FIAÇÃO
Precisa-ie- de • um, plrimestrár um»

p:quena fabrica nò Estado de Minai,
installada em logar'saudável. Ordenado,
5001000 cnm casa e luz. O Interessado
pôde dirigit sc a R. S. na portaria dc..-
te jornal. (T 5iiõ)

CASA NA URCA
ALUGA-SE, OPTIMA COM BOAS

ACCOMMODAÇOES E GARAGE —
ODILIO BACELLAR, 11. T. 26.6792.

(T 3963)

FICA NOVO
SEU TAPETE

CONSERVADORES DE
TAPETES

COPACABANA
Lava, concerta, pinta ou
tinge qualquer qualidade
de tapetes, com máxima

. perfeição.
Rua Octaviano^ Hudson 14

Tel. 27-7195.
CS _5!>i)
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12 COKKEIO DA MANHA - Quinta-feira, í> do Fevereiro tio 1030

Commercio - Cambio - Finanças - Movimento da Bolsa^
' 

• "'• ' "' '""•-'" NÜVA 
TOM, 7.  - 100».0.,c,.pl..,r-l- _:UÜ0|000, prn.o lnde. D, j* gjg

_-.«-,¦-_ i / i _<-» s-\ /t r\ r% r* /\ i l^^^^^^^^^^^^^^^^l i'°J» F*m*j-b*«--i Oemp, «'«• r«M_ii . .. termina ao, Hemoltnn . . •CAMBIO
iiiini-ni, o iiiiiu'1, ilo "mui iiiviiiiimi

pnr» comprar o |iii|>vl particular oi «"•
iiutillus precoit

l.ilirn ..... i
UolUr • • • • •

r.lbra . . « . .
Dollar
1-ftnt'lo. • . ¦ •
Franco, ¦ , ¦ ,
Vrrrecbnttnitimarb.
ivn. argentino , .
iv to uriisiin.vo , *
Llr*

Iillirn ¦¦-,«¦
Dollar. . a • ¦

Franco

Franco.

A UU n/»
-II*.-,*,')
1TÍ*J7II

A1 vinil.
_ hiso.o

17Í*IIIII
_. .7115

$ir...
r,..*,iiii
;i$H7ii
ll.'-7li
ssiiii

Catio
Htsino
I l'W-H

. HU dln.
.ii.

A 0(1 dlaat.au

O Banco do llraall, para «1-pnalio. m
fluidos B <r> do decreto DI, «lu 20 tt
fl-K-i-liro da IUIH, divulgou, nontum ai
•ciíhIuI-i tauai

A' rlau
B|Londre 80$O50Nora tor- ... Híaillil*nrl Mflll

Hollanda .... iciinnnAllemanlia (co ru-
penescllol .... US-""" Buenos Alrea. . IM00Bulsia ISHUO

Itália »»70
Portugal .... »H<"«' Blovsnula .... »H4üSnccla 4SMI0

" Bélgica üíionMontovld.o. ... "$1)00

PAIIA FECHAMENTO
A' -tato

B|Londr-s. .¦", n SHÍOtiONora -orls. ... US7IIOParla $470
Hollandn .... DSS84AM.manlia (oom-
peniac-o). ... HSUUUBuenoa Alrea. . 48270" -uliia 45024Itália ítfflü

" Portugal. .:¦„-:',.* $7508l«ivngllln .... . SOS-
Snecla 4S300

Montevldío. ... 0$670Bélgica r.SOOO

O llnnro dn llraill -umprou ouro tino
nua «imunidade- seguliitos:

Urftran.ll
Honlom . ............. —

Do 1 a 7..

Al. o dln 8,

20:i. 402,337

203.4112,237

OURO AMt.liDADO
II Uanco do llraall. adquire aa mn-da.

niiiilti, iiioiirliuiiiiliia pelo avii pelo lesai
no» vntorra apiiroxlnindoi ugulntes:
Mhraa  l«l'»HT_
Uollnr  Ü4SH.H
Francos  0(728

O desgosto daa moedaa que Taria mui-
to 6 tiiiiiiulo «in multa conta e aò na
docas lil o tio compra pode aor avaliada no
referido estabelecimento honcarlo.

CÂMARA SYNDÍCAL OA
BOLSA OO RIO DE

•JANEIRO

Londres. •
l*n ria . .
Alloiniinlm

mark) ,
Alleiiiniihi.

mnrk) .
Atleirnnba

Dia 7

' 
(Reló-s-

(Hclae-

IVcrroch-

Oa Bancos estrangeiro*, -.(fixaram oon
tem. ai segulnloi taxas*.

A' ftau
Polônia 81300
Aastrla . . . , —
Dinamarca — 8$UOO
Jap_o lyenl. . . . 41030 n 481140

Allemanha I
Rolc-mark . _- . . 7$120 e 7S140
Belsemnrli .... 3S800

COMPRA DE OURO
Hontem o Bauco do Brasil affiiou

para a compra do ouro fino 1.000 por
1.000 o preco do 23$200 por grnmmn.

nungsmark)
AHcnmnlia (Tini era-

tti(.'tzungsmark) . .
Itnlla
Portugal
Bélgica (bolsa) . ,
Bélgica (papel) « «
Sulasa ...•••
FI espanhn, • ¦ • m
Nova Tork ¦ . M •
MontovidCo • * w •
Hollanda. . • » i*
Dinamarca • « _. «
Norut-ca . . • « •
Tehecoslovaqula. . .
Buenoa Aires • .* -m
Canadá . • • « ¦
Polônia , ¦ • • •
Jnpão. .••.••

Dlu T

Dollar americano. •
Libra esterlina. • *
Franco (rances. • .
Peso argentino. • .
Ura. ......
Escudo. . . . « .
Peseta ......
Frnnco belga . » #
3fon

83Í331
*471

.$887

OtdOO

3Í710
$035
$804

_. 3Í087

45022

17$0SU

$620
45300

3$4O0
4$808

SERVIÇO AÉREO
ENTKADAS E SAHIDÁ8

mi_7, ins ifiiviiiii-iiio di_ tono

Venda
10$031
03S310

í.ir,2
4$500
$672
$907
1$400
$650
4SI18

Resumo do Mercado de
Cambio em Santos

Proc-il-ii-lMi
Porto Alegre . .
Bollo Horlzonto .
instados Unldoa .
Hello Horlzonto .
P, Vellio-MimaoB
OuonoB Aires . .
1'uuou do Caldaa

Estudos UnldoB .
Porto Alegre . .
Bello Horizonte .
Recito
BuenoB Alrea . .
Bello Horizonte .
Uberaba - Araxá
Porto Alegre . .
Bello Horizonte ¦
Estados Unidos .
Bello Horizonte .
P. Velho-Manaoa
Buenoa AlreB . .
Poços de Caldaa

Estados Unidos .
Porto Alegre . •
Bello Horizonte .
Recife ....
Buenos Aires . .
Bello Horizonte .
Uberaba - Arax*
Porto Alegre . .
Bello Horizonte .
Catados Unidos .
Bello Horizonte .
P. Velho-Manaoa
Buenoa Alrea . .
Poços de Caldaa

EstadoB Unidos .
Porto Alegre . .
Bello Horizonte .
Recite
Buenos Aires . .
Bello Horizonte .

Ch, AvIAra (llll Sll.
Pnnnlr 0

II Pnnnlr O
Pnn Amerlc. Airway* 10

lll Pnnnlr 10
10 Pnnnlr 11
10 Pnn Amerlc. Alr««n**» 11
11 Pnnnlr 11

Pnnnlr lil
121 Pnn Amerlc. Alrwn.» ia
1SI Pnnnlr —
IH Pnnnlr lll
lll Pnnnlr 14
lll Pnn Amerlc. Alrwn;.. 14
14 Pnnnlr 14
15 Pnnnlr 15
15 Pnnnlr 10
10 Pnnulr 10
10. Pnn Amerlc. Alrnnjm 17
17 Pnnnlr 17
17 Pnnnlr 18
17 Pnn Amerlc. Airmiya 18
18 Pnnnlr 18

Pnnnlr 10
10 Pnn Amerlc. Alrwn}-. 20
10 Pnnnlr —
UO Pnnnlr ÜO
2(1 Pnnnlr !!1
20 Pnn Amerlc. Alrwnya 21
211 Pnnnlr 'il
SS Pnnnlr 22
22 Pnnnlr 23
lí- Pnnnlr 23
23 Pnn Amerlc. Alrwnya 24
24 Pnnnlr 24
24 Pnnnlr 25
2. Pnn Amerlc. Alrwnya 25
25 Pnnnlr 25

Pnnnlr 20
20 Pan Amcrlc. Alrwnya 27
20 Pnnnlr —¦
27 Pnnnlr 27
27 Panalr 28
27 Pan Amerlc. Alrwnya 28
38 Pannlr 28

Ili.lhiiil
Mnnaoa-P. Velho
linllii Horlzonto
Buonoa Alrea
Bollo Horlzonto
Porto Alugro
Eatadoa Unldoa
1'otjoa de Caliliiu
Recite
Buonoa Alros

li-llo Horlzonto
Porto Alegre
Eatadoa Unldoa
Bello Horizonte
Anuca • Uberaba
Manáoa-P. Volho
Bello Horizonte
Buonoa Alrea
Bollo Horlzonto
Porto Alegre
EBtadoa Unldoa
Poços do Caldaa
Recite
Buenoa Atres

Bollo Horizonte
Porto Alegre
I_8tadoa Unldoa
Bello Horlzonto
AraxA - Uberaba
ManáoB-P. Velho
Bollo Horizonte
Buenoa Alrea
Bello Horizonte
Porto Alegre
Eatadoa Unldoa
Poçoa de Caldaa
Roclto
Buenoa Aires

Bello Horizonte
Porto Alegre
Estados Unldoa
Bello Horizonte

CIA. SUD ATLANTIQUE
& CHARGEURS REUNIS

FORMOSE
SalrA no dia 0 do Fevereiro

para Santoa, Montevldfio
e lliiunon Alros.

ACtENTI-S OBIUE8
11 . 1.1 — AV. HIO IIHANCO

Tl-I,. - 33.1005
(xxx)

riKOItfE, -.
Policio do marcado I boja. «it-voli tn*

terlor, oalatel.
Preco por 00 klloa I
Quina da !¦! boja. 4-fOOOi anterior,

4*1*1)11(1.
Ualna da 2a! bola, nlo cotado I anta-

rlor, nlo cotado.
Orjalacai bojo. 4017001 intorlor —

401700,
Domcrarnai boje, 88$200| anUrior,

881-00,
Terceira Bort.l boje, 38(700; ant*

rlor. US$700.
Preco por 15 klloa 1
Sora.nou: Mo. 01000 • S$500t anta*

rlor, IlioOO • U$S00.
Brutoa Seocoai boja, 5$000 . 58200:

anterior. 58000 • SÍ-00.
Bntmiloa: HoJ» Anterior

Ueide hontem, em
«lucrei de 00 kl-
loa. .f. . . . 2S.80O 24.000

Oc.de l.o da ae-
tembro p. pneu-
do, aaccoa de 60
klloa  8.8C0.700 8.824.000
/?.. norlnç-o Saccoa de 80 klloa
Nfio houve.

Existência em eac-
coa do 60 klloa. 1.578.400 1.052.000

Cecliamen*
*.c»-«-cnlo (o oiilurlut

Ann .1. ni Mlddl I n s
Uploud  0,01 0,05

AiinTli nu 1'iilnrei, im*
r» marco .... 8.41 8.45

Alni'iK'1111 I illiir-., pa-
rn mnlo .... 8.10 8.lll

Ann ririin l'nlliri*». lin-
rn Jullio .... 7.88 7.87

AniiTiinii Kiiluru*. pa-
rn outubro. . . ¦ 7.45 7.48
.Mi'ii'»lii — Afromou dopols da «her*

tura, mna, em aeiiuldn melliornu.
Oa 1-ilslilna rnlAo ao eiilirluilo,
llemlii ll fi. lilililHltn lillterlnr, li.MXn llr

8 n 0 imliln».

NOVA VOIIK, 8.
uoje Fechamen*

to nnterlor

MEZ DE! PEVEnEinO OE 1030

Procedência

Santiago (Chile)
M. Groaao / Peru
K. Branco (Acre)

Porto Alegre
Europa . . .

Oh. AvIOe» dal Sh. Destino

SANTOS, 8.
Libra, deposito
Llbrfli compra a
Dollar, deposito
Dollar» compra

881050
80SFÍ50
18S-00
17$270

Câmbios estrangeiros
LONDRES,-^ '
Abertura Hoje Anterior

LONÜllliS _/.\ov» -ort â eleta poi (.. $4.88.55 $4.88.84
Parla fi .lato por B*. 170.08 F. 177.02
Oenoia fi rlau poi L. 80.08 L. 80.08
berllro A rlale poi jj. 11.68 1|4 JI. 11.87 S|4
AnnHerd-liD fi ilitl por {.. Fl. 8.69 118 Fl. 8.69 518
Berna i rlata poi 1,\ 20.69 718 F. 20.71 12
Brniellai fi eleta por li... B. 27.73 1J4 B. 27.73 3J4
l.lnhon fi .lata por (....,. Esc. 110.21 Esc. 110.21
Hftfipanha •••• —

LONDRES, 8.
Fecbamento, Hoje Anterior

LONOUKS _/.«*„n, tork fi rlata poi ».. $ 4.88.58 $ 4.88.84
Perla á rlata por F. 176.98 F. 177.02
Gênova fi rlata poi h. 89.09 L. 89.08
Berlim fi rlata por M. 11.67 8|4 M. 11.67 8|4
Amitordnm fi rlata por £.. Fl. 8.69 1|2 Fl. 8.69 518
Berna fi rlata por F. 20.69 112 F. 29.71 12
Brniellai i rlata oor ».... B. 27.71 1|2 B. 27.78 3|4
Llatxia < rlata poi E«c. 110.21 Eac. 110.21
Hcspnnba ,,,.,., ,, ___.

LONDRES, 8.
Fechnmenioi Hoje Anterior

LONDIUia >/siiH*aiiuiino a rteta por fi,, Kr. 19.41 Kr. 10.41
ilelo t «rlata por Kr. 19.80 Kr. 19 90''-penbag-e A rlata por £.. Kn. 22.40 Kn. 33.40

NOVA lOIlK, 7,
• Fechamento: HoJ, Anterior

N. IORE a/l..,udreb teL por $ 4.68 718 $ 4.88 5|8
Parta tal. por 8* o 2.64 7 o 2.04 11|1«
Oenora tel. por c 5.26 1|4 e 5.36 1|4
Barcelona tel por -
-U-at-Tdam tel. por -*..... c 58.95 e 68.95
Berna tel. por 8* c 22.67 c 22.59
Brniellaa tel. por I* c 16.90 c 18.89 t|2
Berlim tel. oor c 40.13 . e 40.13

NOVA IORK. 8.
Abertura: Hoje" ' • ' Anterior

H. IOBK a'l^narea UL, por $ 4.68 9|16 $4.68 7)8
Parla tel por c 2.64 11|16 o 2.64 7|8
Oenora tel por o 5.28 114 o B.26 114
Barcelona tel, por Não cotado NIo cotado
Amsterdam tel por F..... c 58.90 c 53.95
Berna tel. por ,,„ c 22.65 c 22.67
Brniellaa tel. por H* o 16.90 c 18.90
Berlim tel por U... o 40.14 o 40.18

PARIS, 8.
Fechamento Hojo Anterior

PARIS e/Nora íork fi rlata por £• JJ'" J* ?J_"Londres fi rlata por t........ £• "«-00 F. 176.08
Itália « rlota por 100 I...!' F* 108*80 F* 1B8*"

BÜBN08 AIRES, 8.
Fecbamento: H<,la Anterior

BDB.IIS 4111159 «obre Londrea, taia t*
lerrapblca por Cl

Taxa da renda P. 17.00 _>. 17.00
-tara de compra... F. 15,00 P, 15.00

MONTEVIDÉU «011» l/m-rea, taxa tel»-
craohlcs por $ onroí

Tara da renda NIo pablleado
Tara de compra NSo pnhllcado

Telegramma financial
LONDRES, 8.
TAXAS 011 OCSOONTOSt

Do Banco da Inslaterra ,
Do Banco da (Tranca •••••••••••••
Do Banco da (talla .•••••••••«••«••••
De Banco da Beapanha •
Do Basco da Allemanha .............
Em Londrea, trea mesea ..••••••§•••••
Km Nora tork, troa menti

Taxa de compra
Tau da fanda ..•••.••••••••••••
CAMBIO l

Londrea — 8o.re Brniellaa 1 rlata por fi
Oenora — Sobre Londrea â rlata por fi
Madrid — Sobre Londrea fi rlata por <
Oenora — Sobre Parla â Tlsta por

100 Fca.
Lisboa — Sobre Londrea i

Taxa de renda por I ............
Taxa do compra por I •••••

Santiago (Chile)
Belém e Carolina
Porto Alegre . .
Santiago (Chile)
Peru / M. Grosao
R. Branco (Acre)

Porto Alegre
Europa . . .

20
21

Santiago (Chile)
Belém e Carolina
Porto Alegre . .
Santiago (Chile)
PerO / M. Groaao
R. Branco (Acre)

— Condor «
 — Condor .

Porto Alegre . . 25 Condor .
Europa ...... 20 Lnfthnnaa

 — Condor .
 — Condor .

Santiago (Chile) 27 Condor
Belém a Carolina SS Condor ,

Lnfthnnaa 8 Europa
Comlor —- • * • *
Condor —
Condor 10
Condor ••¦ 10
Condor *—
Lnfthnnaa 12
Condor •¦••••• 12
Condor ÍS

13 Condor ¦¦•• —
14 Condor 14

Condor 15
Lnfthnnaa 10
Condor —
Condor —
Condor 17
Condor 17
Condor —
l.uftlninaa 10
Condor 10
Condor 10
Condor •••••••••••• *—
Condor Sl
Condor 22

23 Lnfthnnaa '. 33
23 Condor ••• ••• —
Sil Condor 

11
13

15
10
10
16

18
ie

Bolem e Carolina
Porto Alegre

Santiago (Chile)
M. Groaao / Pertt
R, Branco (Acre)

Porto Alegro
Santiago (Chile)
Europa

Belém e Carolina
Porto Alegro

Santiago (Chile)
H. Groaao / Peru
R. Branco Acre)

Porto Alegre
Santiago (Chile)
Europa

34
34

• •••••••¦
30
SO

Belém e Carolina
Porto Alegre

Santiago' .Chile)
M. Gro880 / Pertt
R. Branco (Acre)

NOVA TORK, 7.
Boje Fechamen»

to nnterlorFechamento
Asiuear para entrega

em marco .... 1.80 1.79
Aa.uear para entrem

ra maio .... 1.88 1.85
Aaaucar liara entresa

em Julho .... 1.81 1.88
Aaaucar para entrega

em Betembro. . . 1*95 !"•"
Mercado, oatavel.
Desde o fechamento anterior, alta do

1 a 4 pontos.

AMrf-*-
Aniurl-nn Kuturea, pa*

ra marco .... 8,43 8.41
Aniurlriiii l*'uturos, pn.

ra nulo .... 8.11 8.10
Amerlenn 1'uluros, p«.

ra Julbo . , . . 7.88 7.8J
Ainorlinn Futurea, pn.

ra outubro. . . . 7.47 7.46
Merendo — De caracter normal, Com*

pm. «Io oatrnngolro.
üc«do o .ochnmcnto anterior, alta por-

clnl de 1 a 2 pontoe,

NOVA TORK, 8.
Boje Fechamen-

to anteriorAtaria*-
Assucar para entrega

em marco .... 1.80 1.80
ÀBsiuiir para entrega

em maio . * * • 1.88 1.88
Aasucor para entrega

em Julbo .... 1.90 1.91
Assucar pnra entrega

em setembro. . , 1.94 1.95
Mercado, eatavel.
Desde o fechamento anterior, baixa

e alta pardal de 1 ponto.

28 Porto Alegra

2.238
6.885

EMBARQUES
Cabotagem. . •
Europa ....
África ....
America do Sul. ,. —
Aala. . . . . —
America do Norte. —

Total .... 9.214
Idem o anno paaaado
Desde 1 do mea
Desde 1 do Julho
Idem o anno paaaado.......
Stock em 8 do corrente mes
Consumo do dia 7 do cor*

rente mei 
Revertido ao mercado 
Cafô doado
Café tionlficncfio 
Existência em 7 do corrente
Idem o anno paaaado.....¦•
Pauta (cafêa commum) ....
Caffia S. MInae 

27.868
81.104

1.749.945
1.807.746

081.050

500

IÕ
690.568
640.269

USOU
2S100

NOVA TORK, 8.
Boje Fechamen-

to anterior

BoJ. Anterior
2 f.

2 3 ft
1/2 ft 4 1/3 ft

0 ft 0 ft
4 4 %
17182 ft 17132 «

7/8 ft T/8 «
1/3 ft 1/2 .ft

F. 27.71 113 P. 87.78 8|4
L. 89.10 L. 89.02

Li 50.85 L. 50.80

Bee. 110.20 Ese. 110.20
Eao. 110.00 Eac. 110.00

Stock Exchange de Londres

Hontem, esse mercado funcclonon em
poalc-o calma, sem procura de Interesse
e com oa vendedores accesBlvela.

Nns primeiras horat foram reglatrados
negócios de 934 aaccaa e á tarde de 667
dltns, ao preco do 13$000, por 10 klloa
do typo 7.

Cotações
for 10 ktlos

Typo 15$0O0
Tjpo 14S500
Typo 14$000
Tjpo 188500
Tjpo 18J000
Tjpo 12$500

SANTOS, 8.
Posição do mercadoI hoje, calmo; an-

terlor, calmo; mesmo dia no anno paa*
ando, estarei.

Preco do n. 4, disponível, por 10 kl-
loa: hoje, 105000; anterior, 205000;
mesmo dln no anno passado, 20$100.

Embarqnea; hoje, 41,891 aaccaa; an-
terlor, 25.001 aaccaa; meamo dia no an-
no passado, 8.080 aaccaa.

Entradas! hoje, 7.638 aaccaa; ante-
rlor, 88.484 saccas; meBino dia no anno
passado, 54.206 aaccaa,

E.lstencla de hontem, por embarque:
2.409.988 -secas; anterior, 2.533.743
aaccaa; meamo dia no anno pastado,
2.154.864 saccas.
Saldas: Saccaa

Para a Enropa  7.095
Para os Estados unidos  83.695
Para o Canadá 250

Pac/lamínfo
Contrato, do Rio:

Cafô para entrega em
marco . . . • .

Cal. para entrega em
maio . . . • •

Cafe para entrega em
Junho 

Cafô para entrega em
setembro • • • .

Vendas 
Estado do mercado

terlor, calmo.
Desde o fechamento anterior, alta de

2 a 7 pontos.

4.28

4.27

4.25

4.28
5.000

4.26

4.20

4.18

4.16
5.000

hoje, eatavel; an-

HAVRE, 8.
BoJS Fechnmen.

to anteriorá.-rlum
Caf. para entrega era

marco . . . * .
Caf. para entrega em
maio

Cafí para entrega un
setembro • • • •

Cate para entrega em
dezembro • • • .

Vendna .....
Estado do mercado

terlor, calmo.
Desde o fechamento anterior, baixa de

1 a 1 1|4 de franco.

228

220 %

220

219
8.000

224

221 %

221 *.

220 %
10.000

hoje, calmo; an-

LONDRES, 8.

-"«oAamento
Assucar para entrega

em marco ....
Assucar nara entrega

em maio ....
Assucar para entrega

em agosto. . . .
Assucar para entrega

em dezembro. . .

BoJ.

612 %

6|2 *-,

6|2 VI

6|0 V,

Fechamen-
to anterior

«|2 %

8|2 Í4

6|3

6|0 %

ALGODÃO
(RIO)

Ainda hontem, ease mercado funecio-
nou em poslcSo estável, sem procura de
interesse o com as cotac5es Inalteradas.

Movimento do Mercado
Stock anterior 

MOVIMENTO DO DIA
Entraatiê *.
NSo houve.

Total

Desde 1 do mea....» «
Saldas . •¦•••¦•
Desde 1 do mei
Stock actual 

Fardoa
14.500

3.098
255

2.601
14.805

Cotações

HAVBB, 8.
Boje Fechamen-

to anterior

228 tt 224

Tola!. 40.940

8. PAULO, 8.

ffníradai:

Cm Jundlahj, pela Es-
trada Paulista. . .

Em S. Panlo. pela Ea-
trada Sorocabana. .

HoJ. Anterior

Saecat Baeeat

1.000 4.000

88.000 9.000

Total  84.000 13.000

LONDRES, 8.

Titulos Brasileiro-;
m-ERAES:

Cnndlng. II ft .,
Novo tr-n-los. 1914 •••••¦••
Convênio. 1910, 4 ft
Empréstimo de 1918, 5 ft .,
B-ndlng de 1981. 5 ft (40 anno» B).

ESTADOABSl
Dlstrlct- Federa' 8 ft 
Blo de Janeiro, 1927, 5 ft
Bahia. 1928, 5 ft
Pari. 4 % '-«*•••••*.#•••••••••••••-**
Oltj ot Sue Panlo tmprovem-nt» and

(Tae-old Oa Pref 

Títulos Diversos
flank of London & South America, Ltd.
Brsslllsn 1'raetlon. Ughl *t Powei Co.,

Ltd 
Braslllan Warrant Agancj A ITInanc. Co..

Ltd. 
Cahles & Wlreless. Ltd.. Ordinária» ....
Ocean Ooal - Wilson., Ltd 
Imperial Chemical Indattrtea, Ltd. ••••
le-wMIns Rsllws*. Oo LM. t 1|S ft

1988 
I.1.T-', llsnk. Ltd ("A* -bares! 
Blo de lanetro nitj Inm Oo.. Ltd
Hlo -lonr MIM, % .ransrles. Ltd ....
SSo Panlo Rallwaj O.. LM., **.e*.*eni Telesranb Oo. I.M.. 4 ft. Den,

-toe» 

Titulos Estrangeiros
(tmo de Onerra Britannica, 8 ll* ft

1927147 
Contou... 9 l|3 ft. ex. dividendo

OOMPBAD0BE8
Hoje
8 B.m,

19.10.0
15.10.0
8.0.0
8.0.0
13.10.0

23.10.0
5.10.0
8.0.0
5.0.0

10.0.0

5.0.0

9.13

0.1.»
42.0.0
0.2.1 1|2
1.11.9

8.0.0
2.17.8
0.12.8
0.17.0
-3.0.0

07.0.0

97.12.8
70.5.0

Anterior
S p.m.

18.10.0
15.6.0
7.10.0
8.0.0
i8.o.o;

23.10.0
6.0.0
3.0.0 '
5.0.0

10.0.0

0.0.0

8.76

0.1.0
41.10.0
0.2.1 iia
1.11.0

8.0.0
2.17.8
0.12.8
0.17.0
22.0.0

88.0.0

97.17.6
70.12.6

KOVA IORK, 8.

A.arlnro
Contratos do Blo:

Cn.<*> para entrega em
marco

Oir-? para entrega em
maio .....

Caff* para entrega em
Junho • . . ¦ •

Café para entrega em
setembro

Bole Fechamen-
to anterior

4.28

4.25

4.22

4._0

4.18

7.16
Estado do mercado: hoje, estnvel; an*

Feohamento
Café para entrega em
marco

Caf. para entrega em
maio

Caf. nara entrega em
setembro ....

Caf<* para entrega em
dezembro . . . .

Vendas 
Estado do mercado: hoje, estável; an-

terlor, calmo.
Desde o fechamento anterior, balia de

8|4 a 1 ponto.

LONDRES, 8,

220 H

220 Í4

219 X
7.000

221 Í4

221 %

220 V«
10.000

Disponível

Preco do typo 4, Superior,
Santos, prompto para em-
parque

Preco do typo 4, Rio, prom-
pto para embarque 

Bolo

ova
121/8

31/8

21/0

ASSUCAR
(RIO)

Hontem. ease mercado funcclonon sem
procura de interesse o com os vendedo-
res sustentando os preços anteriores.

Movimento do Mercado
Saeco»

Stoc- anterior 57.197
MOVIMENTO DO DIA 7

Entradas:
De Maceió 724
Do Pernambuco 1.500

Total. 2.224

58.766

28.307
55.755

Desde 1 do mes ••*.,
Saldas 
Desde 1 do mez .,
Stoek actual 

Cotações
Por 60 kilos

Branco crystal  57S00O a 60(000

Fibra longa — Ttpo
Sertdá;

Typo 8 
Typo 4 

f(6ra média — Tu-
po Serl.es:

Typo 8 •••••••
Typo 0 _••'••••

Co Ceará:
Typo 8 
Typo 5 

-'(.ra «iria, -folio:
Typo t
Typo •

fl.ro ourlo — Pau-
listai

Typo t 
Typo 5 

8. PAULO, 8.
Abertura

AlgodSo para entrega
em fevereiro. . .

Algodão pnra entrega
em marco ....

AlgodSo para entrega
em abril ....

AlgodSo para entrega
em maio ....

AlgodSo para entrega
em Junho ....

AlgodSo para entrega
em Julho ....

AlgodSo para entrega
em agosto. . . .

AlgodSo para entrega
em setembro. . .

Algodão para entrega
era outubro. . . .
Vendas: nSo houve.
Mercado, eatavel.

S. PAULO, 8.
FocAamenío

Algodão para entrega
em fevereiro. . .

AlgodSo para entrega
em marco ....

Algodão para entrega
em abril ....

AlgodSo para entrega
em mulo ....

Algodão para entrega
cm Junho ....

Algodão para entjega
cm julho ....

Algodão para entrega
cm agosto. ...

Algodão para entrega
em setembro. . ¦

Algodão para entrega
em outubro. . . .
Vendas:' nSo houve.
Mercado, estável.

Por 10 kllo»

Nominal
41Í00O a 411500

898500 a 40(500
86S500 a 87(500

Nominal

Nominal

86(000 a 87(000

C-fflf.. Vend.

A BOLSA
Funcclonou o morcado de valore», hon*

tem, em condlçõcn baatnnte anlmndaa o
BMlm os negócios levados á effeito apre-
eentaram desenvolvimento aprcclnvel. As
apólices dn Dlvldn Publica achavam-ae
firme, notadnmento aa no portndor, com
na do Ileojiialiimento Econômico bem col-
locadaa e estavcU.

Aa munlclpaes ficaram em noa posi-
cSo, manlendo-so na do norteio melhor
oncamlnhniliis. Aa ObrlgacSe» do Thesou-
ro Nacional regularam cm attitude fa-
vornvel. Funcrlonaram as ncçOea do ban-
cos firmes e bom nsslm na de companhias
e debentures, como se Infere daa vendas
e offcrtaa adeante.

VENDAS

ApnUccfi da Unido:
Diversas Emlss.os de 1:000$

5 «r». nom., 1, 1, 7, 10,
20, 60, 71, 80,  77BÍ000

Ditas port., li 3, 4, 7, 16 a 700S000
Dltaa Idem, 15, a  7028000
Dltaa Idem, 60, 100, a.... 800S000
Reajustamento Econômico do

1:000(, 6 ft, port. 12, a 780(000
Dito Idem, 11,  788S000
Dito Idem, 71, 10, 80, 200,

500, 135, a  7855000
Dito Idem, 60,  700S000
Dito c/ Juros de 10 somos-

tres. 14, a  1:015(000

Apólices -fiinfcij-an io Dis-
tríeto Federal:

Empréstimo dc 1017, de 200$
0 ft, port., 108, 

Dltaa Idem, 100, 500, a...
Ditas do 1017 do 200$, 8 ft

port., 200, a 
Ditas de 1031 de 200$ 6 ft

port., 200, a 
Dltns Idem, 5, 
Ditas Idem, 80, 
Dltaa c/ Juroa, 40, 

Apólices Estaduaes:
Pernambuco de 100$, 6 *%,

port., 100, a 
Dltaa Idem, 2, 40, 
SSo Pnulo do 200$, 5 ft,

port., 1, 1, 2, 4, 
Dltaa Idem, 2, 10, 88, 85,

Ditas de Y 100*0(7 8* ft,''po_t.
unificação, 9, 8, 

Ditna Idem, 6, 9, 15, 18, 21
30, a 

Dltns Idem, 8, 3, 
Mlnaa Geraea d e200$, 5 ft,

port. (1034), 2, 
Dltaa Idem, 1, 5, 22, 25,

25, .151, 173, 
Ditas 2.< sírle, 0 ft, port.,

80, 100, a 
Ditas idem, 5, 
Dllas Idem, 20, 30, 84, 100,

100, 100, a 
Dltaa 8.> sírle, 7 ft, port

40, a 
Ditas Idem, 5, 20, 30, 151 a
DH-1B de 1:000$, 7 ft, port.

decreto 9.710, 63, a....

AeeSes ie Bancos:
Funcclonarlos Públicos 80 a
Brasil, 15, 76, 

Acções de Oompanalast
E P. o Minas de SIo Jero-

nymo, 150, 250, 
Docaa de Santos, nom. 40 a
Dltne port., 60, 100, 100 a

Debentures:
Banco Hypoth. Lar Brasilei-

ro, 8 %, 40, 70, 
VENDA JUDICIAL

Apólice Uniformizada de 200$
5 %, nom., 1, 

Ditas de 1:000$, 6, 

nua,
Ciiiiiii. «lí 7'i.lilaiI

('orcuViiilit,
i'i'trii|iui!i;iim, nom..
lui.,*., purt
Ilu II lliillIMliill , .
Allliin. i Imlii.lrliil ,
N..VU Auurli-ii . i .

ÜOIIip, '/•• _v.iiina:
-..i.iltm-iitnl ,. * i ¦
ViiriuUtiia , , < ,
i-iir.i Min

ilonp, da ..'-(,inj.í»
dv Ferro i

Mlmia HÍH, Jrriill) lllll
rmillaln ilo IMriiilii»

de Ferro ....
comp, dfpvrjtfi ¦

Dm-iiH tlv tJiintoi., por-
tndor. ....

IMi.iM, nom. ....
D<x'flM da Ilnhla . *
Ilrlnn Mlin-ini, port,
liliti*., nom. . . •
llrnallelra Dlainniitl-
fera

Bul America Capita-
llmn;iu

Bm Mineira de Ele-
clrlclilnile, uni.. .
Debentures:

IlHIu. Artca. . . .
ITlumlneiise 1. Club
Docas dn Bahia . .
Docas do NiuitoB. .
I.nr Brasileiro . . .
Nova America . . .
Merendo Municipal .
Antarctl.a Paulista.
Imluslrlal Camplstn.

120(000

aiüTooo

810(000

Mll.lKKI

100(000

ll.,?llllil
200(000

3110(1100'__0$UU0

1:7I0(
m .umi

110(000 1175300

231(000 —

, 2M$000-'0(l>ni)
2,12(000 2110(000

10**. non
¦IIIISOIIO

12(000

100(000

30(000

780$000 —

820(000

205(000
05(000
80(000
180(000

204(000 203(000
1:050$
205(000

200(000 —
1(10(000

00(000
inosooo

44(600

43(300

42(600

41(800

41(500

41(900 —

41(900 —

41(000 —

44(900

43(800

43(500

42(400

42(500

1555000
150(000

156(000

176(000
170S500
177(000
181S000

83(000
8?S!i00

191(500

192(000

097(000

908(000
1:001(000

148(000

144(000

181(000
181(500

182(000

175(000
177(000

786(000

40(000
40-$000

118(000
230(000
2505000

204(000

140(000
707S000

OFFERTAS NA BOLSA
Ven.. Oompr.

1:015$

1:030(

1:035(

—. 1:030$

925(000

600(000 707(000

776$000 773(000
SOOS000

770(000 —

780(000 —

terlor, calmo. Demeraraa  62(000 a 6 .(000
Desdo o fechamento anterior, alta de I Mascavo  37(000.89(000

2 a 0 pontos. Mascavlnho  Nominal

BOLETIM
de entradas, embarques e existência de café

na praça do Rio de Janeiro
EM 8 DE -TÜVB-USIBO DE 1080.

ENTBADAS

QüAtrrn-ADB eu sao-
OAB DB 60 KILOS

Procedentes doa Estados d.

. Ií *"** 3 H

.*• » a »**• *S ,*J *•*
m .*S 2 .. S8 h tt h

Compr.

44(500

44(700

43(400

42(500

42(000

41(800

42$00O

42(000

42(000

Veni.

45(400

45(000

43(000

42(700

42(600

42(700

12(700

42(000

45(000 41*4000

800 800

CAFE
Rio do Janeiro, 8 dc fevereiro do

1930.
Movimento do dia 7:

ESTATÍSTICA

Entradas:
Pela Leopoldlna:

De Minas 
Do Rio 

Pela Marítima:
De Rão Paulo ...
De Minas 
Do Rio 

Saecat

t*fli"it..2Pin f

Do Rio .........
De Mlnaa .......

Beirai. Fluminense
(Rio)

Resul. Est. Mina»
Geraes 

Iteunliidoi Espirito
Santenao 

Total.

Idem o anno passado.,.....
Desde 1 do mez
Mídln 
Desde 1 de Julho.
Mídia 
Idem n nnno passado
t*»rí rtnvritdó ai. »toc\t ri*****

di- 1 de julho

12.880
44.251
6.321

2.066 436
9.8..1

1.361.200

209.241

B. F. Contrai do Brasil
E. F. Central do Brasil
K. F. Leopoldlna 
K. F. Leopoldlna 

..- 8.1881

Soramaa daa entradas .,«••
De 1 do mez atê o dia 7..
Até esta data

3.1881
7.'

2.42»
965

2.771
3.394| 2.774| —

8.188
2.429

965
2.774"0.850

_ 22.2811 11JS72I 2.738| 44.251
 10,8-81 25.6751 14.346| 2.738| 58.007

Eilstencla anterior — dia 7| 600.500
Entradas d« boj | 9-856
*—"-""————— r~t.99.P22

EMBARQUES:
Europa — Oeste e Norte,,
America do Norte .. .. »
África — Sul e Lesta ..

Somma doa embarqnea ,,.«• ••
Do 1 do mez ntê o dia 7.. •• •• ••

Atâ aeta data ..••••••••••••

• 4 •• •• •••

¦• •« •••

1.465
7.000
5.605

14.130
81.104
15.234

14.130!

Retirada do mercado 
De 1 do mez atâ o dia 7.

AU esta data,
• • ¦• •• •• •• ••*• • •• •• •• •• •• •• ••* z -.

'"cnsumo local diário.. .« mm mm 5«10 500«: 11.630

S. PADLO, 8,
Oalao.ea do disponível:

Tyno 4  47SO0O a 48SOOO
Tipo 5  46$500 a 47$500
Typo 0  46(500 a 48(500

REOIFB, 8.
Estado do mercado: hoje, frouxo; an-

terlor, firme.
Hoje Anterior

Preco por 15 kilos:
Primeira 8ort», ren-
dedorea

Primeira Sorte, com-
pradorea ....
Entradas:

Desde hontem em far-
dos d. 180 kllo».

Desde l.a de _etem-
bro p. ptesado far-
dos do 180 kilos.
Exportação:
NSo honre.

Eilstencla em saccoa
de 80 klloa . . .
Abatimento de consumo _ 800 laccoa de

80 kilos.

L-VEEFOO-i, 8.
Inlermei-fe-rla

SSo Paulo Falr. . .
Pernambuco Falr. .
Maceió. Fnir. . . .
Universal Standard*,
1935

American Future», pa-
ra marco ....

American Future», pa-
ra maio . • • •

American Futurea, pa-
ra Julbo ....

American Futures, pa-
ra outubro.

184.700 188.000
Fardo» 180 kilos

1:020$ 1:015$

600(009
502(000 —

788(000 785(000
780(000 7005000

145S00O 144(000

400S000

810(000
310(000
440(000

— 805(000
030(000

84(000 83(500

1:000$ 097(000

102(000 101S500

850(000 830(000

705(000 700(000

120(000

101.200 100.900

Hojo
4.89
4.54
5.45

5.14

4.79

4.64

4.58

Anterior
4.87
4.52
4.52

5.12

4.72

4.62

4.51
DIsponlTel brasileiro, alta de 2 pon*

tos. Disponível americano, alta de 2
pontos. Termo americano, alta do 2 a
3 pontos.

Posição do mercado: hoje, estável; an-
terlor, estarei.

LIVEBPOOL, 8.
Hoje Fecbamen*

to anterior

E-1-tencln fli 0 llornc 'ln taide! 68.1.202

Fechamento
American Futures, pa-

ra marco .... 4.77 4.76
American Futures, pa-

ra maio .... 4.78 4.72
American Future», pa-

ra Julho .... 4.63 4.62
American Futures, pa-

ra outubro. . . . 4.51 4-31
Mercado — Do caracter uoniini.
Desde o fecbamento qnterior. alto 'Kir*

dal de 1 ponto.

0-rlí7. ia, r.ntóo:
0_rlsa_5es do The-

souro (1921), 7%
Ditas (1930) 1:000$

7 
Ditas (1932) 1:000$

7 $.
Dltaa Ferroviárias de

1:000$. 7 % . .
Ditas (1937) 1:000$

Apólices da União:
Uniformizadas de rs.

1:000$, nom. 5 %
Diversas Emissões de

1:000(, 5 % nom.
Dltns ao portador .
Ditas port. (callteln)
Empréstimo do 100-i,

1:000(, port. 5 'h
Reajustamento de re.

1:000$, port. 5 % — —
Dito (titulo defini-
tivo) 788(000 782(000

Dito com Juros do 10
semestre ....

Apólices Estaduacs:
Minas Geraea de rs.

1:000(, 6 % port.
Ditas, nom
Dltaa do 1:000(000,

%, port. . . .
Ditas (em cautela).
Dltaa de 200(, 5 %,

port. (1034). . . 
Dltoa 9 %, 2.» sírio 1828000 181S500
Ditas 7 %, 3." sêrle 177$500 177S0O0
Ulo de 500$, 6 %,

portador .... —
Ditas, nom
Dltns do 600$, 8 %
E. do Espirito tinnto

do 1:000$, 8 f,í,
nom

Ditas, 6 <%. . . .
£.. de Pernambuco de

100Í, 6 %, port..
SSo Pnulo, 1:000$,

(Unlflca.lio). . .
DItss de 200$, 5 %,

portador ....
Dltns do .Rio Gran-

de, Barreto Grnvn-
t-liy, de, 1:000$,

%, port. . . .
Municipaes de Bello

Ilorlz., do 1:000$,
7 «*/_

Ditas de 200$, 6 <%,
port

Ditas do Forto Ale-
gra de 60$, 8 % «T»
portador ....

Ditas do Petropolis,
de 200$, 7 % port.

Bão Bernardo de réis
1:000$, 0 % port.

Ditas do Paraná, do
200$, 6%, port..

Prefeitura de Recife,
60$, 4 %, port. .

Apólice* Municipaes
do Dlstr. Federal:

Uunlclp. i 20, 5 <7_,
portador ....

Ditas de 1914, 6 f„
port

Ditna, nom
Ditas de 1906, 0 %,

port. .....
Ditas nom
Dltaa de 1017, 6 %,
port 155(500

Dltns de 1920, 6 %,
port

Dita» de 1931, 200$
tS •%. port. cautela

Ditas (titulo). . .
Dltns decreto 1.53S,

(Castello), 7 % .
Ditas decreto 1.099,
port

Ditas decreto 1.933,
(Lyra). 8 *_ . .

Ditas decreto 2.003,
(Lyra), 8 % . .

Dltaa decreto 3.264,
7 %, port. . . .

Ditas decreto 1.622,
(Lagoa) 7 % port.

Ditas decreto 1.948,
(Lagoa) 7 •% port.

Ditas decreto 1.650,
(Lagoa) 7 % port.

Dltns decreto 2.330,
(Lagoa) 7 % port.

Ditas decreto 2.O07,
7 %. port. . . .

Decreto 1.623, 5 fí,
port
Acçôcs de Bancos:

Brasil
Commerclo, nom. . .
Foncclonarloa Publi-
coa

Mercantil do Rio de
Janeiro

PortiiCTipí do Brasil,
nom

Dito. |»irt ....
Commerclal ¦]»• \tf«.

INFORMAÇÕES DIVERSAS
CONCORRENÕÃS

ANNUNCIADAS
Dia 9 — Estrada de Ferro Noroeste

do llraall, paro o fornecimento de elxoa,
rodeiros, truques, inbresolentca parn ma-
tcrlnl rodante, dito para tracejo, lm-
pressos livros de escrlptura.So, artigos
de roupnrla, tecidos o artclsctoa de bor-
racha e nian„uclrii..

Dia 10 — Collegio Pedro II (Inter-
nato), para o eervlco de lavagem, eu-
gommagem e concertos de roupas.

Dia 10 — Estrada de Ferro Noroeate
do Brasil, para o fornecimento de ma-
terlaes para telegrapho, dito de tlltiml-
nacSo, do electrlcldade, nros o mate-
rlaes pnra laboratório de analyses.

Dia IO — Casa de OorreccJo d» Oa-
pitai Federal, pnra o fornecimento de
material do naselo

Dia 10 — CommtssBo Especial de
Compras dn Prefeitura Municipal, bobi-
na- para machina do sommar, etiqueta
impressa, lspls preto, livro de folha»
soltos, livro Impresso, matts-horSo, pa-
pel nlnineso, talSo Impresso, cartões
"Holcrlth", urchlvos de aco o mesa "bu-

rcau ministro".
Dln 11 — Quartel General de Infnn-

terln Dlvlalonarla da Segunda Dlvlsio
do Infanteria, parn o fornecimento don
artigos constantes dos grupos 1 a 11.

Dia 11 — Estrado de Ferro Noroes-
to do Brasil, para o fornecimento de
aco, arame, ferro, rebolo, serras etc.

FALLENCIAS
E CONCORDATAS

W. MOTTA & CIA.

O Juiz «3a 3» vara cível orde-
nou que o conoordatarlo W. Mot-
ta diga em 48 horaa aobre o pe-
dido da decretaçüo da íallenola,
formulado pelo Banco Portuguez
do Brasil.

A. PINTO TEIXEIRA

O Juiz da 6* vara cível designou
o dia 14 do corrente mex para a
assembléa de credores da firma
supra.

LLOYD BRASILEIRO
NAVIOS ESPEEADUS

Do Sorte:'Almirante Jaceguay", dia 10 d» Ma-
nãos e escalas,"llodrlgue» Alve»", dia 11 de Fernan-
do de Noronha e escalas.•Commnndante Capella", dia 11 de Be-
clfe e escalas,"Farrapo", dia 18 de Natal . escala».

"OubntSo", dia 16 do Tutoya . escala».
"Pnr-", dia 16 de Belím . escala».
"Affonso Penna", dia 23, de Mando»

e cBcaias.
Do Bul:"Aspirante Nascimento", dia ( d. La-

guna e escalas."Bege", dia 10 de Santo»."Curityba", dln 11 de Porto Alegre .
escalaa."Inconfidente", dia 11 í. Porto --to-
gre o escalaa."Mantiqueira', dia 14 de Florlanopo-
Ua e escalas."Annibal Benevolo", dia 14 d» Porto
Alegro e escalas."D. Pedro II", dia 18, d. Bueno» Al-
res e escalas."Campos Salles", dia 18 de Bueno»
Aires e escalas."Tutoya", dia 20 de Itajaby . escala».

Do JSuropa:"Alte. Alexandrino' dia 11 d. Ham-
burgo e escales.

Doe Estados Unidos:"Mandú", dia 18 d. Nora Orleana e
escalas."Camam.", dia 24 da Nora Tork .
escala.

Atalaia", dia 1/8 d. Nora Orleana
e escala.

CARNES VERDES
MATADOURO DA PENHA

Foram abatidos hontem — Bois, 108;
vltellos, 19; suínos, 9.

Kejeltados — Parclaes, 596 kllo».
Vigoraram o» seguinte» preços — Bois,

1$720; vltellos, 1$900; suínos, 8$100.

MATADODBO DB SANTA OBÜZ

Foram abatidos hontem — Bois, 288;
vltellos, 45; BUlnos, 6.

Rejeitados — Bois, 1.
Vendidos em Santa Crua — Bola,

161 2|4; vltellos, 3; suínos, 4.
Vendidos em SSo Diogo — Bola,

125 2|4; vltellos, 42; suínos, 2,
Vigoraram os seguintes preços — Boi»,

1$720; vltellos, 1$900; suínos, 3$20O.

MATADODBO DB NOVA IQÜASSÜ*

Parte da matança destinada ao con-
«umo do Dlstrlcto Federal — Bois,
81 2|4; vltellos, 6 8|4.

Vendidos em SSo Diogo — Bois,
3 6|S; Tltellos, 3 1|4,

Vendidos pnra os subúrbios — Bois,
77 7|8; vltellos, 8 1|2.

Vigoraram os aegulntes preços — Bois,
1$720; vltellos, 2$000.

MATADOURO DB MENDES

Vigoraram ob seguintes preços — Bois,
1$700-, vltellos, 1$900; suínos, 3$10O,

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA INDUSTRIA E COMMERCIO

cuplliil do -:000»000, prazo Indo-
lorinliiiido.

Al/TIÜHACOKB Oíü CONTRATOU

Do Impor Limitada, Antônio
SlniOea da Conta, euclo ,o tranaro-
ro uo dr. Theopompo AatroBlIdo
Duiirto NuiHiH, 6 nuotua polu lm-
portunolu do 6:oou»ooo.

Do C. B"laeh «- Comp., o capl-
tul aoclal (leu olovado a 
1)0:0001000, . „

Do A. Dlaa Forrolru ít Comp.,
-.Imitada, rotlra-ao o aoclo.Ar-
mando chave. Marti na, reci*l10 -
do a Importância do 88:7U8$ooo.

Do A, Eatevoa & lrinílo, o ca-
pitai aoclal rica elevado a ..*•••
100:0001000, a firma fica modlfl-
cada pura A. Eatovca, Irmão i.
Comp. Limitada.

* D1STRATOS

De Levy & Sampaio, retira-se
o aoclo If.anclaco da Coata Sam-
paio, rocebondo a Importância de
2*600»000, ficando com o actlvo
e paaalvo o aoclo Joaó «osorlo
Levy.

F1KMAS 1ND1V1DUAEB

De CarloB Pacheco do Sá, para
o commerclo de aeccoa e molha-
doa flnoa, Inrs-o Joaí elemento
n. 18, com capital de 35:000$000.

De Jorge T. Abdalla, para o
commerclo de radloa, refrigera-
doree etc, 6. rua Miguel Couto
n. 69, com capital do 100:000$000.

De Joaé Gomea Vieira, para o
commerclo de botequim, A rua 1
do Sotombro n. 36, com capital do
5:000)000,

Do Jean Funke, para o com-
mercio de eacrlptorlo de repre-
aenta.&o, a. rua Sfio Pedro n. 189,
com capital de 2:000$000.

De Antônio Teixeira "Ferro
Velho", para o commerclo de fer-
ro velho, A rua Pedro Alvea nu-
mero 216, com capital de 
I:000|000.

De Antônio Auguato Serrao,
para o commerclo de depoalto de
pfto e balaa, A rua Theodoro da
Silva n. 852, com capital do ....
3:000$000.

De Alfredo Stllpen, para o com-
mercio de offlclna de bombeiro
hydraullco, 6. rua Theodoro da
Silva n. 862, com capital do ....
5:0001000. _ ,_ ,De Aldemar Henrique Cabral,
para o commerclo de offlclna de
alfaiate, á rua VlBConde do Rio
Branco n. 59, aobrado, com ca-
pitai de 3:000$000.

De Francisco Nunes Segundo,
para o commerclo de quitanda,
á rua Uruguayana n. 66, e filial
A rua S. Chrlstovão n. 618 A, com
capital de 6:000(000.

De Fellamlno Marquea, para o
commercio de borracheiro e ac-
cessorlos para automovela, A rua
S. Lula Gonzaga n. 67, com ca-
pitai de 50:000$000.

De G. de Seabra, que augmen-
tou o capital de rs. 60:000$000
para 100:000$000.

De José de Almeida Silva Se-
gundo, para o commerclo de qul-
tanda, á rua Adelaide n. 1, com
capital de 2:000$000.

De José Fernandes Soares, para
o commerclo de líquidos o co-
mestlvels, â rua S. Francisco Xa-
vier n. 172, com capital de
6:000)000;

De Joaquim Duarte Segundo,
para o commerclo de Industria de
marcenaria, & rua Ataulpho de
Paiva n. 240 A, com capital de
5:000)000.

De J. C. Del Vecchlo, para o
commerolo de fabrico e venda de
especialidades pharmaceutlcas, A
rua Rodrigo de Brltto n. 8 B,
com capital de 5:000)000.

De J. Baptista de Oliveira, pa-
ra o commerclo de quitanda,, á
rua Paraná n» 93-A, com capital
de 1:000)000.

De Octavlo Nunes dos Santoa,
para o commerclo de líquidos e
comestíveis, á rua Slrlcy- n. 31,
com capital de 6:000)000.

De Paschoal Barbute, para o
commerclo de líquidos e comes-
ttvels, á rua José dos Reis nu-
mero 180, com capital de 
5:000)000.

De Rodolpho Carvalho, para o
commerclo de publicação do dia-
rio "O Radical", A rua da Assem-
bléa n. 33, 1° andar, com capital
de 600:000)000.

De Zacharlas Rogério Baptlsta,
para o commerclo de quitanda,
á rua Corrêa Seara n, 2, com ca-
pitai de 2:500)000.

De tiranias Dias Fonseca, para
o commerclo de pensão, á rua
Taylor n. 5, com capital de ....
5:000)000.

De Joaquim Fellclano de Car-
valho, para o commerolo de ar-
marinho, à rua Gullhermlna nu-
mero 43, Ia porta, com capital de
2:000)000.

fUIJ/lll

*tni«ioi)
tl».uo

60 _l*.„.
an$(KHi aH$oof

Ih.nnll
•i;,*ji'iiii

41.000
8-§OU0

1'riilo novo
j'ri*Ui hom ii.i —
l«n*l,i, «•-•-elul . . issnoo _0J(K.
..rio Aligm . •
Miint>'l,:ii • • •
iimiihi iin-luiinl •
tlrun-o p-lriiiiurlr-,
Enxofro ....
Mnliillnli", • • •
C.ilniiiiilii í» 9* .
friiillnlio . . . • • -
Uu outras qnalldadei —

UKltVA JIATTB
Barrica

Ue Pnrniit • BanU
Cat-nrlna * * h»u(hi

KRIIO-ENI.
Ctln

tiuorlcnno — Dlver*
sas marcas ... —

LOMBO
Elle

bSSOOQ
-SUMO
4e$noo
liiín.O

«Ot»

31-M
21304

«SO»

Do Mlnns, salga-o . 2$700
Do Sul, iiil-iiiiu . . SSiOU

MANTEIGA
Ulnns » Eslado ao

nio — noa. . . . e$-oo
(Estrangeira — Dlrer-

u» marca» . <¦.
MILHO

M Mios
tíranco . • • • —*
Amareilo MS000 üfnoo
Mcs-lildo 21$000 _2$000
Vermelha *"«*í000 !7Woj
Uo Itlo da Prata . -,

OLEO

31$500 80$000

188$000

9T6S000

130$000 —

--$000

.(1US0OO

164)000
US$000 —

1555000
1105000 1305000

1575000 1555000

175$00_*I
177$000 1765000

1825000 —

1755000

103S000

180$000

1735000

1755000

1805000 17S5000

1755000

1755000

1105000

4055000
-335000

TAPIOOA
Kllo

Dlrersas procedências 1)100 1)304
TOUCINHO

Mineiro  2)600 _$7M
Paulista  -S600 s$7(.
Do fumelro.... 35600 3$700

REMOD30
40 kllo»

Don Molnboi Nade-
nao  11)500 1-100»

VINAOBB
86 litro»

nadonal •_>_____
Estrangeiro • • * t-à
Estrangeiro • • . —•

-EABQDX
Nacional — Mantas. 3)400 8$_09
Mlnelrn — patos a
mantas  8$100 8)20.

Do Sul — Pito» •
008Í8 00.Í8 »•!!-«-(

MARÍTIMAS

JUNTA DE CORRETO-
RES E BOLSA DE

MERCADORIAS
Preços offlclaes que vigoraram de 28

a 28 de janeiro de 1030:
AQ0A8 MINEltAEB

Mínimo Máximo
Dlrersas mareia —

nm casco. ... — 87I00U
Diversa» marca» —

com casco. ... — B8I0IW
ALQÜDÍO BM BAHA

10 Ulo»
libra longa — Seri-

dó — typo 5 . Nominal
libra mídia — Cel-

rá — typo 8 . —
fibra enrta — Mat*

taa — tjpo B . Nominal
Paulista — typo 8 355000 3G$000

AODABDENTB

Oaldos — Bxtra
sellos:

De Angra
Do Parnty • • • •
De Campoa • . . .
Do Pernambuco • *

ÁLCOOL
Caldo» — B11 r a

•elloa:

480 litro»

450$000 460)000
4505000 400$000
2305000 3005000

De 40 gráos.
D» 88 gráos.
Do 88 gráos.

480 litro»
550$000 C80$000

ALFAFA

Diversas marcas
AZEITB

Nominal

$450 $400

.375000

40$ooo ao$ooo
58-5000

1 11150011
ÍO-SÜOU

RELAÇÃO DOS CONTRATOS, AX*
TERACOES DE CONTRATOS,
DISTRATOS E FIRMAS IN-
DIVIDÜAES, DESPACHADOS
EM 1 DO CORRENTE I

CONTRATOS

De Tlnturarla Globo Limitada,
firma composta dos aooloa quo-
tlstas Joaê AlveB Ferreira, Ar-
menlo Martins Canelha e Fas-
choal Clnelll, para o commerclo
de tlnturarla, oom capital de ...
30:000)000, prazo indeterminado.

De Nlcolau & Joseph, firma
composta dos sócios solidários
Nlcolau Romanos e Joseph Der-
wlche Antonlos, para o commer-
cio de restaurante, a rua Senhor
dos Passos n. 260, com capital
de 5:000?000, prazo indetermina.

De Rosa & Guimarães, firma
composta dos sócios solidários
Maria do Carmo Rosa e Lulsa
Santlm Guimarães, para o com-
mercio de perfumadas, & rua Uru-
guayana n. 144, sobrado, com ca-
pitai de 4:000)000, prazo lndetor-
minado.

De J. Perez* & Vasconcellos, flr-
ma composta dos sócios solida-
rios José Peres da Silva e Fio-
rlano de Vasconcellos Alvarenga,
para o commerclo de pharmacia,
a rua de Copacabana n. 209, com
capital de 25:000)000, prazo lnde-
terminado.

De Olyntho & Guarlno, firma
composta dos sócios solidários
Olyntho Nlcollno e Guarlno Nl-
collno, para o commerclo do 11-
qutdos etc, A rua Santa Cecília
n. 60, com capital de 10:000)000,
prazo Indeterminado.

De Llc Pharmaceutlca do Bra-
sll Limitada, firma composta dos
sócios quotistas João Damasceno
e Nair Nruner Rossa, para o com-
mercio de laboratório pharmaceu-
tico, í rua Machado Coelho nu-
mero 89, com capital de 30:000),
prazo Indeterminado.

De Mouta & Lopes, firma com-
posta dos sócios solidários Chrl-
sostomo José de Moura e Anto-
nio Lopes, para o commercio de
flores, Mercado Municipal de Fio.
res, na Praça Olavo Bilac. com

Cento
Nacional  1$_00 05000
Estrangeiro .... 8S000 ¦ UÍ0OO

ABBOZ
60 Ulo»

Brllbado especial —
agulha 82)000 815000

*rll-ndo d» 1» (agu*
lia) 70$000 72$000

Especial (agulha). . 825000 S4$00o
Japonês, espoolnl. . 505000 525000
Japonez de 1». . . 48$00O OOSOOO
Japonez de 2». . , 41Ç000 43SO0O
Japonês do 3». . . 315000 33S00O

ASSDOAB
Branco crystal. . . B7S00O 50$000
C.ysta! amareilo. . 82$000 S3$000
Mascavlnho
Mascaro  38$000 80$000

Por kllo
Refinado extra ... 1)140
Beflnado de 1» . 15000
ttefinndo d» 8« . $850

BACALHAU
Calia

Espccisl 
'.'-"; 

.'.'-';'•. 2705000 28OS0O0
Superior 2655000 2755000
Cascudos 2105000 2205000

BANHA
Caixa do ou Mlw

Porto Alegre. . . . 108S0O0 2255000
De Laguna .... 198.000 2O0S00O
Do Itajahy .... 2025000 225S000

BATATAS
Ello

Nacional, do Interior $500 $800
Do aul —
Naclf-iaei (caixa). —

CEBOLAS
Caixa

Nacional 47$00O 4S$000
De Laguna .... 405000 425000

Caixa
Sitrangelroi. •¦-..:¦'* —

CAM'
Kllo

Torrado d» 1*. . Nominal
Torrado de 2*. . Nominal
Bm gráo — tjpo Nominal

FABINBA DE MANDIOCA
60 kilos

Us Poeto Alegra —
Especial ....

Ue Porto Alegro —
Fina

De Porto AJegr* —
Entrefina ....

Gioira
FABELLO DE 1'BlQll

SS Ulo.
Doi Uolnboa Nacio*
nae  75000 7$500

FABELLINBO
85 kllo»

Ooi Moinhos Nacio*
naes. ..... ?$500 8$000

FABINBA DE TBIGO
50 -lios

325000 335000

80SO0O 31SC00

2.50(10 275000
Nominal

De 1» oonltdade .

Kllo brote L;
U» Santa Catbarina K, •

— Lata do 8 »>,
10 kilos .... — os §;*

Ue llnlioca — Bm m:
barril. . • . — BtftOfl :»:*

Uo llnnaca — Em li
lata — 8)801 I

Litro ij
Ot caroço de algo- f'

dio — Nacional — i»8t_ f
Ue caroço de algo- _

dlo — Estroogelro — _.. ti

PBOSPBOBOB ''
UH ,

Nacionaes — Dlrer.
ua marca» ... -_ .

POLVILBO
Kllo

Do Norte $750 $«w)
Do Sul $760 $800

QUEIJO
Kllo

Palmjra, typo "Khf-*
no" —• -*

l«ypo Prata, nacional <-»
SAL

60 kllot
Do Norto, groaao. , — 17)00)
Do Norte, moldo. — l_$S0O
Dn Cabo Frio, grosso — 15$00O
Do Cabo Frio. moldo — 16)209
Estranzelro .... —

VAPORES ESPEBADOS

Laguna o ese. "Aspirante Nasci-
mento" f

Santos "Bagé" 9
Portos do sul "Maceió" II
Hnvie e esc. "Formoso" •¦•¦¦••••_> 9
Nora Tork "Argentina* -
Angra dos Rela "Anita" *
Buenos Aires "Montevidêo Mara"... 0
Santos "Bag6" 10
Portos do sul "Max" 10
Mandos o esc. "Alte. Jaceguay*... 10
Antuérpia "Copacabana" ....,*.._ 10
Buenos Alrea "Colômbia" IX
Fernando de Noronha 6 eac. "Bodrl-

gues Alves" 1|
Hamburgo e esc. "Almirante Ale-
xandrlno* .«• IX

Recite e esc, "Oomte. Capella" 11
Porto Alegre "Inconfidente" 11
Porto Alegre "Curityba** 11
Portos do aul "Anna" .••••• 12
Antonlna "Buarque de Macedo*'. • •. 13
Londres "Btgblnnd Obleftaln" ..... 18
Buenos Aires "Avíla Star" ........ 18
Amsterdam "Zaaland" ••••• 18
Natal e esc. "Farrapo" 18
Tutoya e eac. "CubatSo" 14
Florianópolis e esc. "Mantiqueira*. 14
Porto Alegre e esc. "Annibal Be-
nevolo" 14

Buenoa Aires "Alcântara" 14
Buenos Aires "Amstelland" 15
Hamburgo e esc, "Monte Barmlento* 10
Buenos Aires "Noptunla" 18
Buenos Alrea "Western Prlnce*.... 16
Tutoyn e esc. "Cubat&o" ••••••••• 10
Bcldm e esc. "Cará" *• 18,

VAPORES A SAIR

Porto Alegro e eac, "Itaquera*.... %
Florianópolis e esc. "Carl Hoepcke". 9
Cabedello e esc. "Araraquara".... 9
Japão e esc. "Montevidêo Marli"... 9
Buenos Aires e esc. "Formoae*... 9
Antuérpia "Plrlopolls" 9
Porto Alegre e esc. "Araponga"... 9
Porto Alegro e eac. "Jangadelro".. 10
Aracaju e esc. "Apody" 10
Bnltitnoro 6 esc. "Anita" 10
Buenos Alrea e esc. "Argentina"... 10
Cnnnnvfelrna o esc. "Arapuft" ..... 10
Porto Alegre e esc. "SIo Paulo*.. 10
Recito e esc. "Maceió" 10
Antonlna e eac. "Vcnus" 10
Manáos e esc. "Duque de Caxias1*». 10
Porto Alegre e esc. "Itaqulcô".... 11
Polia e esc. "Colômbia" 11
Porto Alegre e esc. "Jary" •••••••• 11
Finlândia 6 esc. "Mercntor"..•*••• 11
Belém e esc. "Itahlte" 11
Antonlna e ese. "Aragana" 11
S. Francisco e esc. "Alayde",..,., 11
Itajahy e esc. "Angela" 11
Santos "Alegrete" 1-
Porto Alegre e esc. "Commandante

Capella" 1$
Laguna o eac. "Max" U
Cabedello e esc. "Inconfidente".... IS
Bel.m e esc. "Potengy" 13
Londres e esc. "Somroe" 18
Porto Alegre « esc. "Tambahd".... IS
Antonlna e esc. "Buarque de Ma-
cedo" '., 18

Buenos Aires e esc. "Zaaland".... 18
Londres o esc. "Ávila Star" 18
Santos "Rodrigues Alves" 18
Buenos Alrea e escalas "Hlghland

Chleítaln" 1«
Porto Alegro e ese. "Itatlnga".... 14
Vancouver o esc. "West Ivls" 14
Pbilndelphla e ese. "Invella" 1*
Buenos Aires e esc, "Almirante Ja-
ceguny" 14

Porto Alegre e esc. "Itapuca" 16
Amsterdam e esc. "Amstelland".... 15

CAES DO PORTO
Navios e pequenas embarcac-í» ¦-*!•

oades no eac» do porto do Blo de Ja.
neiro, hontem, ás 10 horaa da manbSl

V. Mauá — Vspor Japonei "Yamaltasl
Marú".

Armasem 1 — Vapor allemlo "Mont*
Rosa" — Descarga.

Armazém 2 — Vapor Ingl-s "Natl»"!
Desiarga.

Armasem 8 — Vapor allemlo "Antonlí
Delfino" — Carga.

Armarem 8 — Vapor Inglês "Ban Fio*
rentino" — Deslarga.

Armasem 4 — Vapor _____no_B "Hera»
kleB" — Descarga.

Armaiem 4 — Vapor saeco *HnecÍ_.*í
Descarga.

Armazém B — Vapor flnlande» 'Bor.
Xo" — Descarga,

Pateo 5|6 — Vapor nacional "Osbe.
delio" — Descarga.

Armazém 6 — Hiate nacional •Leio1!
•— Descarga.

Armazém T — Vapor allemfio "Babl»
CamaroneB" — Descarga.

Arraanem 8 — Vapor nacional "Alegr**
te" — Descarga.

Armazém 9 — Vapor yugoilavo "La*
bud" — Carga.

Paloo 0|10 — Vopor allemlo "Santos**
Carga.

Armazém 10 — Vapor japonês "Arábia
Mnní" — Descarga.

Pnteo 10|11 — Diversa sembarcaciel
nacionaes — Export. café.

Armazém 11 — Vapor nacional "Dn-
qu«" do Caxias" — Cabotagem.

Armasem 12 — Vapor nacional "Jan-
gadelro" — Cabotagem.

Armazém 13 — Vapor nacional "lta.
quleê" — Cabotagem.

Armazém 14 — Hiate nacional "Aralmf
Cabotagem.

Armazém 14 — Vapor nadonal "Ara-
-aqii_rn" — Cahotagirm.

Armazém 14 — Vapor nacional "IU-
po-iTi" — Cabotagem.

Armazém 14 — Vapor nacional "Ara-
gano" — Cabotagem,

Armazém 15 — Vapor nacional "Ca-
ilns" — Cabotagem.

Armazém 10 — Vapor nacional "Ami-
rngyn — Cabotagem.

Armazém 17 — Vapor nacional "Carl
noepekc" — Cabotagem.

Armazém 17 — Hiate nacional *LnU"
Cabotagem.

Armazém 17 — Vapor nad-nal "Pery.
nas'' — Cabotagem.

Armazém 18 — Vapor nacional "Ps-
4.S-00 rynas" — Cabotagem.
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EGQNONA E FIANÇAS: DE TODO O MONDO
Informações das Agencias Havas, United Press e Nacional

Afim 'le conhecer o nosso mer-

cudo do díamahtoB o oventunl-

monto vlnltnr us regiões dos «u-
rlmpoB. devori olicgur hojo A tur-
do no lllo «Io Janeiro, passageiro
do "Clipper" (Ia lliihii lntoniiii.lo-

na! da Pnn Ameiicim Airways, o
ar, Bltlney Iírandall, nogoclunto
rui larga escala do pedras proelo-
mis na cidado de Detroit, no» Es-
tados Unidos,

Vem o si'. Kxandall dlreotamen-
to do Ml.mil, protendondo domo-
car-se Algum tempo em iiuhho

paiz, seguindo mnls tarde pnra
Argentina, Chile, Peru e demais

paizes do continente, até comple-
lar a vlsgoin em torno da Amerl-
qu Latina pelos aviões da Pan-

American Airways.

EM ALTA OS TÍTULOS BRA-
SILEIROS NA BOLSA

DE LONDRES
Londres, 8 (Havas) — Os va-

iores brasileiros uccentuaram ho-
Js durante a Bessão da Bolsa, a
tendência para a alta Jã obser-
vada hontem. Os titulos de 5 %
fundlng, foram cotados a 20 com
a alta de 1 1|2; os de 5% de 1903
foram cotados a 10 1|2; os de
4% do 1010, a 7 1|2; os de 8 1|2%
ds 1927, a 12 1|2 e a paroella de
40 annos do fundlng de 1831 a 14.
Todoa registraram a alta de um
ponto.

UMA CONFERÊNCIA SOBRE A
DIVIDA PUBLICA POR-

TUGUEZA

'mi conferência do professor Emy-
gdlo da Silva na Faculdade da

Direito de Parts

paris, 8 (Havas) — O er. Fer-
nando Emygdlo da Silva, profes-
cor da Faculdade de Direito de
Lisboa e vice-presidente do Ban-
co de Portugal, na conferência
í|uo fez na Faculdade de Direito
de Paris, sobre a divida publica
portugueza, depois de se referir A
conversão de 1862, á crise finan-
teira de 1891, á conversão de 1902
e á "sombria projecção do anno
terrível que vae até ã grande
guerra", salientou a importância
da iniciativa governamental quan-
to & remodelação da divida publi-
ca, que foi dividida em seis arti-
gos: 1) — pagamento integral da
divida fluetuante; 2) — política
de conversão; 3) — reajustaraen-
to das espécies fictícias; 4) — ca-
racterlstlcas das novas emissões;
6) — papel dos novos empresti-
mos na economia geral e moneta-
ria; 6) — reorganização dos ser-
viços da divida.

O orador concluiu dizendo que
tres palavras bastavam para pre-
cisar o sentido da reforma: "Sim-

pllcldade, ordem,. equidade".
Assistiram á conferência o ml.

nlstro de Portugal, sr. Oohoa, e
multas outras personalidades por
tuguezas e 'francezas.

ADIADOS OS TRABALHOS DA
CONFERÊNCIA DO TRIGO

Londres, 8 (Havas) — O Comi-
té preparatório da Conferência In»

. tornacional do Trigo adiou os res-

poetlvoH trali.illnn. até a pi-oxlinii
toxta-felm.
QUIÜ-JÉM UXI-LOUAI' JAZIDA-

DE COM*"- DE LAVRA8
forto Alegre, 8 (Havas) — lün-

.uniram-no nealn cupllal «lula ro*
presenlunlos do uma eompiinhlu
j-pouezu que doutoraram desejai-
oxplorur iin Jazidas do cobro de
Lavras, misto Estudo, Aucrescen-
taram os mesmos representantes
que pura o transporte do minei-lo
de Lavras para o porto do Rio
Unindo, de onde «ora embarcado
para o Japão, hoiA construída
uma estrada do ferro polo consor-
elo que pretende explorar as iillu-
didas Jazidas.
A ARRECADAÇÃO H'ISCAL KM

PORTO ALEURE
Porlo Alopre, 8 (Havan) — A

Delegacia Fiscal arrecadou du-
rante o exercício de 1938 a Impor-
tancia de 212.624 contos de réis
contra 184.136 em 1987, verlflcan-
do-se, portanto, uma differença a
mais de 28.488 contos.

As rendas que mais contribui-
ram no anno de 1938 foram o lm-
posto sobre o consumo, com
67.762 contos, direitos de importa-
ção, com 61.776 contos; e impôs-
tos sobre a renda com 23.286 con-
tos de réis,
AINDA A CONFERÊNCIA DOS

MINISTROS DA FAZENDA,
EM MONTEVIDÉO

Porlo Alegre, 8 (Havas) — Fa-
lando aos Jornalistas o sr. Rlcar-
do Machado, representante do Rio
Grande do Sul â Conferência de
Montevidéo, declarou-se bem lm-
pressionado com os debates que se
travaram naquelia reunião mor-
mente no que se refere ã política
de bôa vizinhança.

O sr. Ricardo Machado aceres-
centou que fez amplo relatório
sobre as questões discutidas na
conferência, o qual apresentou ao
Interventor Cordeiro de Farias.

COMO FUNCCIONOU ANTE-
HONTEM O MERCADO DB

TÍTULOS PAULISTAS
SSo Paulo, 8 (A. N.) — Bem

movimentado esteve hontem o
mercado de títulos durante os tra-
balhos, notando-so maior interesse
pelo papeis públicos que foram
multo negociados, notâdamente as
Apólices Federaes de Reajusta-
mento (Títulos definitivos) cujo
movimento attingiu a considera-
vel cifra de 1.100 Apólices, adqul-
ridas a 775.000. Esses mesmos
papeis, com 10 coupons foram ne-
goclados a 1:0061000.

Os títulos particulares, desta
vez foram pouco negociados liml
tando-se a maioria dos negócios
ã transacções em torno de Acções
da Paulista que se mantiveram
inalteradas quanto aos preços.

O total dos negócios realizados
alcançou a alta cifra de.
2.108:731)000, dos quaes
382:610$500 foram de negócios
realizados na abertura e réis
1.726:120$500 de vendas concluídas
no fechamento. As transacções
em torno de títulos públicos as-
cenderam a 1.573:845)000 e os ne-
goclos com papeis particulares
orçaram em 534:8861000.

MERCADO DB CAFÉ'

Santos, 8 (A. N.) — O merca-
do de café disponível apresentou-
se ainda hontem bastante calmo.
Os exportadores procuraram ape-
nas comprar os cafés indlspensa-
veis âs suas necessidades mais

pioüInuiH, eiicoiitiniido iii.llii.r
hun vontade dos vcilili.iln.es quo
vão hu eii!iv«!iii.i.|iilo ilu vonvunleii*
i-ln de vender cafés uns iiicIIiiiich
-iuhIIiji-.!! ilu «ilu. Oh iiiei-i.ulnii
estrangeiros nao modifieai-nin huh
posição ilo icsei-vn, iiiiiHti'iiiiilo-no
IIIIIII'.! ll.tlVOH,

rísoüsâm o tiuoo na-
CIONAL?

Porto Alegre, 8 (A. N.) — A
propósito dn situação crctidn pur
alguns moagelron quo so recusam
n adquirir o trigo nacional, «o-
gundo determinou o governo fc-
deral, nol. o pretexto d» nãu se-
rem claras us Instrucções, o chefe
da fiscalização do commorcio de
farinhas do Estudo enviou nos In-
teressados uma circular Informun-
do que todoH os mongeli-OH h5o
obrigados a adquirir 10 % do tri-
go nacional, até o dia 17, determl-
nando, ainda outras obrigações.

CINCO MIL CONTOS DE SEL-
LOS FEDERAES

Porto Alegre, 8 (A. N.) —
Mais de cinco mil contos foram
remettidos para esto Estado, em
sellos federaes.

XARQUE GAÚCHO PARA
O CHILE

Porto Alegre, 8 (Havas) — No-
tlclits recebidas de Santiago do
Chile dizem que teve optima ao-
celtação a primeira partida de
xarque rlograndense ali chegada,
motivo pelo qual vae ser lntensi-
ficado o embarque dese produeto
para aquelle paiz.

A PRODUCÇÃO DB UVAS EM
TAQUARA

Porto Alegre, 8 (Havas) — Cal-
cula-se que a producção de uvas
no município de Taquara attlnja
trinta milhões de kilos. Sô para
as cidades do Rio e São Paulo se-
rão exportados cerca de sete ml-
lhões de kilos dessas uvas.

UM DESMENTIDO NAZISTA A'
IMPRENSA FASCISTA

Berlim, 8 (Havas) — Os cir-
culos officiaes germânicos des-
mentem as noticias de origem ita-
liana segundo as quaes teria sido
asslgnado ultimamente um trata-
do de commercio entre a Allemã-
nha e a Rusla. Os referidos cir-
culos acreditam que se trata de
um engano do correspondente do
"Giornale d'Italia" e declaram
que de facto, as relações commer-
ciaes entre a Allemanha e a Rus-
sia nunca foram interrompidas,
como se deu com a Itália em re-
lação aos Sovlets, mas nenhuma
modificação foi encarada no actual
momento quanto ao regimen vi-
gente.

SERA'NA ALLEMANHA O PRO-
XIMO CONGRESSO INTER-

NACIONAL DE VITI-
CULTURA

Parts, 8 (Havas) — De accordo
com o governo allemão a Reparti-
ção Internacional do Vinho esco-
lheu a cidade de Badkrenznach
para sede do Congresso Interna-
cional de vlticultura que se deve
reunir em agosto próximo. En-
cerrados os trabalhos, os congres-
slstas farão excursões aos vinhe-
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dos allemães da Rliciiiinlii, do
Hosse, do Mosella e do Pnliitlnii-
do, Serão provadas as varies qua-
Hdades do vinhos do Rheno o cs-
tão previstas varias festas em
homenagem aos congressistas nm
Bradkrenznnch, Uaden e Fran-
efort-sobro-o-Rhono,

A sessão solenne de abertura
do Congresso será presidida pelo
ministro da Agricultura da Alie-
nianhá,

COMMENTARIOS SOBRE .AS
MODIFICAÇÕES NA DIRECÇÃO

DO REICHSBANK

Berlim, 8 (Havas) — As modl-
ficações verificadas ultimamente
na Directoria do Relchsbank, de.
pois da salda do sr. Schacht, im.
portam segundo escreve o "Fran-
kfurtor Zcltung" em uma rcorgu
nlzação mais ampla das relações
entre o Banco o o Estado."

O "Dantzlger Vosposten" pre-
tende quo a estabilidade da moe-
da ê a base da organização eco-
nomlca allemã e que a política do
Relchsbank não seri modificada,
mas móstra-se surpreso pelo rc-
apparecimento das cédulas de 5
marcos que haviam sido substitui-
das pelas, moedas de prata. A vol-
ta dessas cédulas â circulação pa-
rece indicar um augmento de cir-
culação fiduclaiia,

A BOLSA DB VALORES DB
NOVA YORK

Nova Tork, 8 (U. P.) — A
Bolsa de Valores abriu em posi-
ção firme e com negócios calmos.
Os títulos em geral apresentaram-
ee em tendência estável .

O mercado de algodão abriu es-
tavel, sendo a entrega em março
cotada a 8.43.

A libra esterlina tol cotada na
abertura a 4.68.50.

Nova York, 8 (U. P.) — A
Bolsa de Valores fechou em posl-
gão firme e com negócios calmos.
Os titulos em geral fecharam flr-
mes, emquanto os do governo
norte-americano aceusavam ten-
delicia irregular. Foi de 610.000 o
total de títulos negociados em
Bolsa.

O mercado de algodão fechou
com alta de 4 e baixa de 4 pon-
tos, sendo o disponível cotado a
8.99 e o tempo para março a
8.39.

Funecionou em alta o mercado
de cereaes.

A libra esterlina fechou com a
cotação de 4.68.68.

A borracha foi negociada a base
de 15.60.

A COTAÇÃO DO TRIGO BM
BUENOS' AIRES

Buenos Alre», 8 (U. P.) — O
trigo foi hoje cotado neste mer-
cado ao preço de 6.95 por quin-
tal.

MINAS OERAES
VAI. SER INHTALLADA UMA

UHINA DD ASSUCAR

BellO llnrlzimto, 8 (A. N.) —
Niiili-liis vIikiiih du município ile
Ponto Nova dfio como vlctoiiosu
ti liitiintlvii da niuiiliigoin de uniu
iinvu iiiilnii assiii-iirelrn na fiizen-
.I.i Viui-Ahhu'. Pnru esso flui «h-
teve ii.niiiellii «.'lilnilii um funuçlo-
in.ilii do instituto do Álcool o du
A-miL-iii-, qua vislti.il a zona da
locullzução du nova usina,

CURSO DE PUERICULTURA

llcllo Horizonte, 8 (A. N.) —
Foi liislullado 110 Conlh» de Puo-
.'leitura tio Santos Dumont um
curso du puericultura, que serA
dirigido pelo st-, Guilherme de
Castro, medico ali residente,

_I__URO DE VIDA DOS FUNC-
CIONARIOS DE UMA

MUNICIPALIDADE

Jul» do Fora, 8 (A. N.) —
Transcorreu com solennidade a
entrega de apólices de seguro do
vldu dos funccionarlos munici
paes. O acto foi presidida polo
prefeito Rafael Clrigllano.

com o oanlvcte que adquirira, at-
tingindo na região abdominal,
cnm perfuiiiçfien dos Intestinos,
Fugindo, toloplionou para a Ra-
dio 1'iiii'iilhu Hollclliindu-llio que
fuiDic bimi'iil-i! o no sou pae, que
liemiAiii ter matado,

Oh ferimentos reeeliiili... pui'
.Inau Pompeu são do natureza
grave, omiiiiunlu ris ilo huii fllhu
mui leves.

PARA LIMPK-A DOS
RIB1.IR1N110U

RIOS

SÃO PAULO

EXPULSO DA CASA PATER*
NA, VOLTOU PARA MATAR

— O PAB —

fião Paulo, 8 (Havas) — A
ohronica policiai registrou na
tarde do hontem uma scena de
sangue em que figuram como
protagonistas João Pompeu, de
63 annos, ferroviário, residente ã
rua Barão de Tatuhy, 246, e seu
filho, Mario Pompeu, de 26 annos
de edade, residente no mesmo
local.

João Pompeu mandara seu fi-
lho fazer una certos concertos e
como elle a Isso se recusasse, de-
pois de discussão expulsou-o de
casa. Mario Pompeu dirigiu-se á
marmoarla onde trabalhava e
conseguiu 10)000, o que elle pen-
sava ser suffleiente para comprar
uma faca ou navalha. Como não
conseguisse comprar nenhuma
daquellas armas, adquiriu um ca-
nlvete, que embrulhou aberto em
um jornal, regressando A sua re-
sldencia. Irritado com sua volta,
João Pompeu depois de discutir
novamente com Mario, desferiu-
lhe uma martellada na cabeça.
Foi abi que Mario feriu seu pae

Sdu Paulo 8 (Havas) — No dln
13 do coiTonto i-ounlr-uo-Iio nesta
capital na séile do Departamento
da IndiiHtrla Animal, os membros
da commissão Incumbida de pro*
eodor a estudos relativos no pro-
lilomii do despojo de aguus real*
duaes em lios e ribeiros do Esta-
do, tendo-se em consideração a
saudo publica.

' O INTERVENTOR SEGUIU
PARA S. CARLOS

São Paulo, 8 (Havas) — Em
conseqüência do inAo tempo rei-
nante, o Interventor federal do
Estado, sr. Adhemar de Barros,
seguiu para São Carlos cm trem
csppclol e não de avião conforme
pretendia. O sr, Adhemar de
Barros partiu em companhia de
sua esposa, era. Leonor do Bar-
rOB, do secretario de Educação,
do secretario da lntorvcntoiia e
do dlreotor do Departamento de
Municipalidades,

PARA AS VICTIMAS
DO CHILE

. Sio Paulo, 8 (Havas) — O Ins-
tltuto Biológico foi autoiisadu
pelo secretario da Agricultura a
fornecer âB victimas do torremo-
to do Chile 600 ampolas de gluco-
nato de cálcio e 200 vidros de
pomada-vacclna contra infecções
pyogonlcas.

O Instituto Agronômico de
Campinas teve tambem Idêntica
autorlsação para o fornecimento
de 5.B00 saccos de milho, e 4.500
saccos de arroz em casca.

HOSPITAL PARA TUBER-
— CULOSOS —

São Paulo, 8 (Havas) — Re-
gressou a esta capital a commis-
são de médicos encarregada de
escolher o local onde deverá ser
construído o primeiro hospital

1 regional de tuberculosos pobres.

DHHAPPARKCEU MM ALTO
MAR UM PASSiVCIlilIRO DO

"GMNI9RAT, OKORIO"

Santos. 8 (A, N.) — O cum-
iiiniiilstile «lu "(lonoml Osqrlõ"
jeyoil uu ciiiiliecliiii-nlii «lu pull.'I.i
marítima um ouso du iloauppuio*
cimento, verlfliiuid a bordo, du-
rnnli. ii vlngem Hlo-Santos,

O pitH.ngoll'0 Ludwig llelniluh
T.url i.iiizc. iilleinüu, ilo «10 atinai
da 1'iiuiio, quo embarcou na capi*
tal ilu p.ilz, coin ilestlnu il eslu
eldnde, utli-ra-se no mar, «em
ninguém percebei'.

O suicida tli.l.xi.u uma carta dl-
zcnilo que lamentava causar tan-
tos transtornos no coininiinilnnto.
Pedia que continuasse u viagem,
pois, iiiiiiu disparado vários tiros
na cabeça o ao jogar-se nagua,
huvla collocudo vários pesos no
bolsii, o quo ovKiirlu n sua flu-
ctuaijAo.

RIO GRANDE DO SUL

finaria do bnnhn. A firma rolo-
lida propõe paga. os bouh dehl-
tos om tres prestações o nu Imito
ilo 60 ';;,.

UM AUDIÊNCIA ESPECIAL

Porto
lÜHlUVO
(.(MU u
Kiuiii
.'Illlll.

Alegre, 8 (A, N.) —
om audiência especial

Interventor Coi-olro «io
ii general Firmlno Palm

MACHINAS
de CALCULAR

PROVÁVEIS VAGAS NO SE-
CRETARIADO DO ESTADO

1'or/o Alegre, 8 (Havas) —
Nutlelu-so ser provável que so
verifiquem duas vugas no secre-
tinindo da Interventotiu fedoral
neste Estado, pois, uecrescenta-se
que o sr. Oscar Fontoura Irá pa-
ra a presidência do Instituto dé
Carnes, e o sr. Coelho de Souza
sorA nomeado desembargador'.
Adeantn-se quo ambos, aquelles
auxiliares do governo soriío subs-
tltuldos respectivamente pelos
srs. João Soares e professor Salnt
Pastou s.

MAUSOLÉU PARA O GENE-
RAL DALTRO FILHO

Porfo Alegre, 8 (A. N.) --
Continua a receber o mais fran-
co apoio, de todos us pontos do
Estado, a Iniciativa tomada nes-
ta capital para crecção do um
mausoléu onde repousem os res-
tos mortaes do general Daltro
Filho, A commissão central aca-
ba do receber a adhesão de varias
prefeituras munlclpaes, promet-
tendo o concurso material para
a realização da importante obra,

UMA CONCORDATA DE
4 MIL CONTOS

Porto Alegre, 8 (Havas) —
Com um passivo de cerca die rêlo
4.000 contos, pediu concordata
preventiva a firma Alberto An-
dtúde, estabelecida com uma re-

CREADA A DIRECTORIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Porto Alegre, 8 (liava.) —
Foi creada u dlrootoiia do Assls-
tencia Social quo funoclonarA un-
nexa ao Dopaiiamcnto do Saudo
do Estado. Essa nova dlrectorla
serA dirigida polo sr. Alvoqulno
Mordo Xavier quu JA assumiu u
cargo.

O ARTiao 177 EM ACÇAo'

Porto Alegro, 8 (Havas) —
Foi aposentado do accordo com o
nrtlgo 177 da Constituição o juiz
municipal Antônio Aguiar.

PERNAMBUCO

_c__0-H*--_____l _____*•________

UMA CARAVANA DB ESTU-
DANTES. PAULISTAS

Becife, 8 ((A. N.) — Viajando
no "Commandante Ripper", che-
gou hoje a caravana de estudan-
tes paulistas, constituída do aca-
demlcoB do Direito, sendo recebi-
da no cães pelo prefeito Novaes
Filho, pelo presidente da Casa do
Estudante, pelo representante do
interventor federal e grande nu-
mero de unlverslturlos pernambu
canos.

Os estudantes visitaram â tarde
o interventor Agamemnon Maga.
lhães, e prosegulram viagem A
noite para a Parahyba. Na quin-
ta-foira próxima regressarão a
esta capital, realizando, então, a
sua visita official ao Estado.
Aproveitarão a opportunidade pa-
ra assistir o carnaval de Recife,
que é um dos mais caracterlstl-
cos do paiz.

_ m.rn »

Nomeado instruetor do
Serviço de Saude da

E. E. M.
Foi designado Instruetor do ser-

viço de saude da Escola de Estado-
Maior, o major medico dr. Alcides
Romeiro da Rosa.

MODELO TK MANUAL
— ESPECIFICAÇÃO —

registro visível,
mudança dos dcclmaes tanto
no quo-len-c como no re-
glstro.
divisão directa: Instantânea
limpesa de todos os registros,
todo o mecanismo protegido
da poeira e ferrugem.

Manual e Electrlca.

Todos os modelos em stoci_.

Únicos Recebedores:
Alberto Amaral & Cia. Ltda.

Phone, 43-0700.
Avenida Rio Branco, 9.

Rio de Janeiro. Matriz: Recife.

(9913)

Reconhecido o Syndicato
dos Criadores, em

Morenos
O ministro do Trabalho, sr. Wal-

tro do Trabalho, recebeu eommu-
nicação do ter sido Inaugurado no
dia 5 ultimo, em Fortaleza, o Hos-
pitai Marítimo dos Estivadores.

INDICADOR PROFISSIONAL
Advogados
JOAO NEVES DA FONTOURA

Edifício Porto Alegre — ... andar.
- Saiu 503/504. - Tel.: 424538.

Fernando de Andrade Ramos
Avenida Grau Aranba, 43, 11* andar
— aala 1101. - Telephone! 42-9524.

- Armaiem 18 — Vapor nacional "Anto-
_lo Carloa" — Oabotatem.

Armazém 17 — Hiato nacional *Mt-

galhies" — Inactlvo.
Prol. — Vapor lnglea "Mapl«woo4* —

thrsra.
Prol. — Vapor grego "Kasso*" —

Chirga.
Prol. — Hlate nacional *Tamoyo" —

JDmcarga.

mercadcTde cacao
HOVA TOBK, 8.

Abertura Hoje Anterior
Cacáo para entrega

«tn marco .... 4.4T 4.48
Oacio para entrega

em Jnltio .... 4.7S 4.T4
Cacáo para entrega

em setembro. • . 4.M -íe-sB
jDscáo para entrega

«s desambro. . . 4.9» 4.89
Mercado, estável — acceasivel.

CAIXA DE 
"AMORTIZAÇÃO

TBANSFERENOIA DB APOLIOEB

Aa médias daa cotacõ.* dai apollcea
da Divida Publica, fornecida! pela Oa-
cara para effeito de transferencia Boje,
sân aa sesulotes:
Dlverus EmlssSea, miudaa ... —
Unltorralíada*, miúdas  70O$OOO
Unlformlradas, de 1:000$ .... 797*000
Diversas EmlssSea d* 1:000$,

nominativas .  778»O00

mercadcTde trioo
BUENOS AlltE-, T.

Fechamento Hoja Antenor
Preco por 100 klloa:

Pare entrega em fere-
relro 7.00

Para entrega em marco 7.01
Par» entrega em abril —
- Bjtttdo do mercado: boje, calmo;
terior, calmo.
DISPONÍVEL — Typo

Barletta p/ o Braill 7.00 7.00
CHICAGO — Preco p«-

ra bi_t.be]:
Para entrega em maio 68.00 88.25
Para entrega em Julho 68.00 68.87

MERCADO DÊBORRACHA
NOVA YORK, 8.

Hoje Anterior
üprlner Pine, etc. . . 18 H 18 tt
_ m o _ o d Plantation

Sheerti, ct«. . . . 1B V, 18 %
Estado do mercado: boje, calmo; an-

terior, estável.

RECEBEDORIA DO DIS-
TRICTO FEDERAL
COMPARAÇÃO DA BENDA

7.00
7.02

an-

Dé Buenoa Aires • eacalaa, paquete
americano "Uruguaj'*'-

De Natal e «calai, vapor nacional"•Tangadelro".

saídas db hontem

Para Kobe • «calas, vapor Japonês•Arábia Mànl".
Para Hamburgo • escalai, paquete ai-

lemi-o "Antônio Delflno"*
Pnra Buenos Aires e «.«calai, vapor

finlandês "Heraklea*.
Para Santos, paquete nacional "Cuja-

bá**.
Par* Kobe • eacalaa, vapor Japonei-Xsmakaze Mard".
Pari Buenoa Alrea • eicalas, vapor

inglês "Natia".
Para Buenos Alrea « eecalai, piuuete

alIemSo "Monto Bosa*.
Para Nova Tork • escalai, paquete

americano "Cniguay".

Doenças do figado
d* nutrlçlo • glândula*. Tratamento
com exlto e pouco dispendlo com o ea-
peclaliita dr. D. Azevedo. Com. dai
J ia 5 ha. diariamente. Ru* da Assem-
blea, 58, 1» andar. (T 2649)

PIANO
Compra-ie de preferencia marca alie-

mi ou americana, negocio urgente. Tel.
32-4178. Santa Crua Hotel.

(T 3797)

APARTAMENTO-
BOTAFOGO

Aluga-se ainda nlo habitado. 450)000;
i Travesaa Joio Affonso n. 58, Lar-
go do* Leües. (T 1947)"Machinas Bichadas"
ou velhas de costura, compram-se até
400). Trocam-se por novas e reformam-
se por preços mínimos. Av. Salvador
de Si 74, largo. Tel. 22-1313.

(T 2796)

DIVORCIO
Garantido — Novo casamento — no

Uruguay — México e Bolívia, peca In-
formes grátis; Dr. Lula Medal. Barto-
lomi Mitre, 430 — Ex. 217. Buenos
Aires (Argentina). (T 6372)

E.iida arrecadada de 1'a 7 do corrente...
Hem cm 8 do corrente

Total.'_-__. egoal
1038 . .

10.838:0441700
2.069:290*700

período de
12.002:380.400

8.512:628*700

mal*Differença para' em 1930 

Benda arrecadada de 2
de Jfmelro a 8 de fe-
verelro de 1930 ...

Em egual período de
1038

8.880:706*700

54.096:221*900

44.490:428*700

Differença para
em 1039 

mata
9.585:108*200

ALFÂNDEGA
Benda arrecadada bon-

tem (papel) 
Sendü arrecadada de l

a 8 do corrente.,..
Eu. e-cunl período do
103S

1.832:876*000

9.191:810*800

18.176:811*400

^Ifferençrt para
cm 1033 

mala
8.084:991*600

MOVIMENTO DO PORTO
ENTRADAS DE HONTEM

De Stockholmo e escalai, vapor sueco'Suécia".
Ue Hamburgo e escalai, vapor allemlo

B»hla Camarones".
Dt- Llverpool e escala», vapor inglês•Satla".
1-c /..agu-dal- o escalas, vapor írego

-tA.03".
De porto Alpgre o cscolm, paquete

-.acionai "Ararafiuara".
Do Unfn.i» AIr«_ e eicalai, paquete•lli-raSo "Antônio Dflfitin".
••'tf Hain-^-irpr. e escalas, paquete alie-

nao "Momo Rosa".
Ii» Aruba (Uireclo), varor inclea "Ban

¦tlor-ritino**.
De Buenos Aires e escalai, vapor la-

ri..«'j "Tamafcize Mini".
De riflem « escala*, Tipor nacional

Araj-anu".

Vae a S. Lourenço?
Hospede-se no HOTEL FLORIDA,

situado no centra de bello jardim, (ro*
tamento d» 1.* ordem. Chuveiros quen-
tes « frio*. DIÁRIA 12)000 ra. Tele-
phone a. 17. Proprietária Amanda Kull.

(T 6460)

CASA NA ILHA DO
GOVERNADOR

Aluga-se i praia Guanabara, 25, Fre-
guezia, centro de terreno, cora garage.
Ver no local e tratar i rua Uruguayana
n.» 41, com OTTO PARANHOS. —
Du 9 ia 12 hora*.

(T 3967)

FOGÃO E BANHEIRA
Vende-so 1 fogão a gaz alIemSo com

4 bicas, forno e estufa, todo esmaltado
de branco e chromado, está novo, e 1
banheira esmaltada ingleza, i rua Al-
fredo Pinto n.» 23. — Térreo.

(T 3948)

MOVEIS
TAPEÇARIAS
DICORAÇOE»

*
«adio»

R--rlg«i-adkir«-
Compccm na

-52

&ASCENM

jMflttQUALIDADE
BTO ÍNCQNFUNDiVnmm
Catata, SS • e»

PEQUENA CASA
Aluga-se por um anno completamente

a rua Agenor Moreira 72;reformada
telephonar para 43-6118. (T 4721)

(xxx)

Auxiliar de escriptorio
Precisa-se de um auxiliar de escri-

ptorio, de preferencia homem, que seja
bom dactylographo e que conheça um
pouco de contabilidade. Pede-se refe*
rencias. Caixa Postal 3.471.

(T 4736)

Casa - Copacabana
Aluga-se uma, completamente refor-

mada, 4 quartos, 2 salas, quarto de
empregada, banheiro de cir e garage.
Rua Sá Ferreira n.° 93. Para tratar
e chaves pelo tel. 27-0294.

(T 4743)

Machina de escrever
De boa marca, quasl nova, vende, a

particular, Sarah Doller, por preco mo-
dico. Uruguayana, 96-2°. (T 2770)

Machinas de costura
das melhores marcas novas e usadas,
a prestações, com brindes, tambem tro-
co. Telephone 48-6783. Caixa postal,
2496. Rio, com Manoel Erea Passos.

(T 2759)

Praia de Botafogo
Vende-se confortável residência para

família de tratamento. Tratar 26-2140.
(T 4703)

MOBÍLIA

SOBRADO - CENTRO
Aluga-se optimo, com 1 amplo salão

para escriptorio, na rua da Aaserablea
n.» 56. — Trata-se no loja.

(T 3955),

VILLA ISABEL
Vendo i rua D. Zulmira, optimo pre-

dio, de um pavimento com tres quar-
tos, duas salas, banheiro, cozinha, etc.
centro de terreno. Preço 50 contos. Tra-
tar cora Gomes Pereira, 34 Rodngo SU-
va 3.» andar, sala 305.

(T 2778)

GÁVEA
Vendo i rua Duque Estrada terreno

de 13,00x30,00, preço 38 contol. Tra-
tar cora Gomes Pereira, 34 Rodrigo Sil-
va 3.» andar, sala 305.

(T 2778)

Vende-se uma de quarto com cinco
peça*-, pau setim, em optímo estado pa-
ra casal e uma pequena geladeira Duar
te. R. Marquez de Valença, 77 - Casa,

Preço de oocaaião. (14883)i —

Detrctive — AT.BANO — Attende çha-
mado a domicilio.
Rua Carioca, 34-2°
T. 22-7957. (Pa-
gamento* depois de

ieriiimado). Serviço secreto.
(T 2795)

UM LOTE BARATO
COM DIREITO A UM

PARQUE INTEIRO
Quem compra uma das maravilh«xi»s

chácara* da Granja Guarany, era The.
rezopoiii, pagando-a em pequenas pres-
tacSe* mensaea em cinco anno», tem dl-
reito ao uio e goto do parque inteiro,
com auaa florestas, lagos, piscinas, ca-
choeirás etc. Ruas aaphaltadaa e outras
comjnodiilades. Propriedade do dr. Gui-
lherme Guinle. Infs. cora Eduardo Da-
le, á rua Uruguayana, 104-1.» andar •
S. A. Terris, Villas e Cidades. Tel.
23-3229. (T 2784)

FORD DE LUXO 1938
Vende-se uma llmouslne quasi nova

4 portas • Rua do Acre n.* 33.
(T 2785)

Optima opportunidade
4:500) Chevrolet 934 sedan 4 portas,

luxo em estado de novo. Vendo hoje á
rua Mariz e Barros 353 com Vilela.

(T 1943)

OR. MARIO LEMOS - u ¦ *¦««¦
107. — Tel.: 22-0751. — O. Poital.
1.684 — Bnd. Tel. I LBMOSABIO.

Dr. FERNANDO MAXIMILIANO
Esc R. do Carmo. 49, *. 32. T. 36-3920.

JOAO MARIO RANGEL
Buenos Aires, 66-A-3-. T. 28-866».

BAPTISTA BITTENCOURT
Buenos Aires, 86-4». Tel: 28*4111.

MEDEIROS NETTO
8. José, 85 — Phone: 32*8218,
RODRIGUES NEVES — ART
MEN NA BARRETO — LUIZ AL-
VARENGA VIANNA — AV. RIO
Branco. 183. TèL 22-5256.

MARCOS G0NSTANTIN0
Edif. REX, 6 . sala 607. Phonet 42-2767,

DR. HEITOR LIMA
ADVOGADO

OUVIDOR. 71 - 2.° ANDAR.
TeL: 23*2667.

Pára Annuncio* Nesta seeção Telephonar para 22*21 JO.

DR. ANTERO B. JUNQUEIRA
— Do Hosp. S. Pae». Atai* — Cirurgia,
V. Drlnarlaa, Ginecologia, Moléstia, ano-
rectae* - Quitanda. 83 (4.«) — 28-1340.

DR. MARIO PARDAL
Doe da Faculdade • Cirurgia ge-
ral • Moléstia» de Senhoras, Edif.
Rex 12.» and. t. 1.215/6; 3's, 5*s •
sabbados. Tel.: 42*8482, Ae 4 ha.

de Ber*
llm.

mol.stlas de senhoras. — Álvaro
Alvtffi, 21-8*. is 3*s-6*a./22-2657,

DR* HUBER Um. - Cirurgia e

Dr, Arthur Orofiuo La Porta
Cirargia geral, moléstia* de se-

nhora*. Ondas curtaa, Cona.i Av.
Rio Branco, 128-A. esq, d* R. 7,
10°, 8. 1.003. S's„ 5»*. e Sabbados,
«a 4% hs. — Tels.: 43-5008. —;
Re«.i Í7-33S0.

PROFESSOR ANNES DIAS
Tranrferln

Ed. Araújo
e sen consultório para i
Porto Alegre, 9.* andar.

HUMBERTO SMITH DB VAS-
concblLiOS — R. 7 Setembro
n" 187 - 1.' — Tel.: 22-488»,

Bolívar Caldas Barreto
Edif. NILOMEX - Esp. do Caitello.
Av. Nilo Peçanha, 155 — 2* andar.
Sala* 223 — 1 ia 3 h*. diariamente.

Dr. Jardel Cruz
QueitSei cm geni • Praça 15 d* Nor.0
42, a, 401. DUriamint* da* 15 it 18 bl.

Tabeltiões e Cartório»

Optima oceasião
Buick 937 Luxo sedan 4 portas em

eitado de novo. Vendo hoje motivo de
viagem. Rua Mariz e Barroa 353 com
Sr. Vilela. (T 1944)

HOTEL AMERICANO
Alugam-se quartos mobilados. Água

corrente - írffiij módicos. Joaquim Sil-
va, 69, Lapa. (T 1945)

CAUTELA PERDIDA
Extraviou-se a cautela da Caixa Eco-

nomlca n.° 124.561, mod. 867, com data
do dia 6-8-1938 e pela importância do
empréstimo de Rs. 23:000)000. (Vinte
e tres contos de réis). (T 4707)

PINTURAS EM PREDIO
Telephonando

fihche dará preço
compromisso.

para 48-6528, Heitor
e referencias sem

(T 4719)

CERÂMICA ARTÍSTICA
Pro-Arte Bordalo Pinheiro, vasos, fi-

guras. Pinhas, fontes, lagos, etc., tam-
bem muros de cimento, fossas, c. d'agua,
tanques, pias, marmorete, etc, — São
Pedro, 181 — 43-5298. (T 4751)

Apart. mobilado
Aluga-se a familla de tratamento no

Ed. Guaruji • Av. Atlântica, -720, 3
salas, 4 quartos e demais dependências.
Tratar tel. 27-1813. (T 2754)

Cavallo de Salto
Vende-se optimo cavallo para salto

e passeio. Altura lm,70. Rs. 2:500).
Informações com Antelrao no Club Spor-
tivo Equitação. (T 2764)

BOTAFOGO
Aluga-se casa moderna á Viila SSo

Sebastião, sita á rua Voluntários da Pa-
tria 193. Informações com o enearre-
gado de 1 ás 4 horas e para tratar á
Praça Floriano 31-39 • 2." andar. Te-
lephone 22-7690. Administradora Immobi-
liaria Limitada. (T 4717)

GÁVEA
Vendo i rua Doze de Maio, optimo

predio, com 4 quartos, 2 salas, etc.
grande quintal, preço 110 contol. Tra-
lar com Gomei Pereira 34 Rodrigo Sil*
va. 3." andar, sala 305.

(T 2778)

Sitio, perto de Corrêas
30.000 m.2, altura 600 mts., casas,

pomar, Installação para grande aviano,
capinzaea, terras optimas. Preço 115
contos. P.de ser visto a qual.ner ho-
ra. Tel. 28-7940. (T 2780)

Avenida Rio Branco
No melhor ponto da Avenida Rio

Branco, em frente á Galeria Cruzeiro,
em predio dispondo de eerviço de ele-
vador e portaria, alugam-se os 2° e T
andares, formados por vastos salões e
com sacadas para a Avenida e Rua
Chile. Avenida Rio Branco 173. In-
formaçSes pelo telephone 22-7690 e para
tratar á Praça Floriano 31.9,-2.* an-
dar, por cima do Cinema Gloria. AD*
MINISTRADORA IMMOBILIARIA
LIMITADA. (T 4718)

SANTA THEREZA
Aluga-se a casal aem filhos, dois quar-

tos juntos ou separados. Rua Petropo-
tis 37. Tem telephone. Bondes de Pau-
Ia Mattos. (T 2771)

CONCURSO PARA ME-
DICOS DA ARMADA
Preparam-se candidatos para a prova

de Hygiene Naval e Metíicina Tropi-
cal. Informações: av. Rio Branco, 157,
das 15 *_ ás 17 horas, ou pelo telepho-
ne 23-2650, de 9 ás 14 horas.

(T 4710)

Sitio em Jacarépaguá
Vende-se um, com 17.060 m2, tendo

1.000' laranjeiras de diversas qualidades,
1.000 soqueiras ou bananeiras e outras
arvores frutíferas. Vende*se, por motivo
de viagem; preço 40 contos, a ura ki>
lometro do largo da Taquara, Trata-se
cora ROCHA, na Estrada Rio Grande
n.° 1.042 — JACARÉPAGUÁ'.

(T 3942)

Drs. Carlos Penafiel e Júlio de
Castilhos Penafiel r.u.2
do 8* Officio. — Ouvidor, 56. —
Telephone: 28-0866.

OLEGARIO MARIAN0
Tabel-io - R. B. Alre*. 40. T. 23-5218.
»<MWMVV7¥*.r*-*->W^»^VMWM»»r»«-t^W-*>»»*VV

Engenheiros e architectos
MARCELO ROBERTO
MILTON ROBERTO

Arohlteotos. — Ed. Re», 7.» A.

OLIVEIRA LIMA & C. Lt.
Construotores — Av. do México
n. SO • 7*. — 42*4880 — 42-4780.

ARTHUR 0. OE ABREU
Eng. Civil: Projecta, Fiscaliza e Conitróe.
Pr. Nações, 76-sob. Bomsuccesso. 48-6367.
»-r*>l^^_l»-rV^*^rf^»*^^^«#»^A#,>^A»*>*******«»***«»**_>*»«*^

DR.
Ex-asslit do Prof.

MAGALHÃES
Keysser (Concer),

Tumore* • oleera». Alfeccõea pre-cance-
rosa*. Mol «enhoras. Electroelrnrgla; 8
4* S. B. Mialoo, 164-11... Tel. 42-8463.

Dr( Alfredo Pinheiro
Doançis d* Senhoiai, som 4 «nno* do
•perfelcoamuto n* Europa. B. Sio José.
108/110,1». T. 42-0473, á noite 25-1558.

Institutos médicos
e physiotherapicos

THERMAS CARIOCA
Teixeira de Freitas. 27, Lapa-

Tela.: 22-1948 e 22*1945.
Hydrot-erapln — D u o b a s,
banhos de Weber • massa*
gens sob água, eto., o. sepa-
rac&o entre homens e senho*
ras. ConiuKorlo» medico*.
Dr. Raul Pacheco. Partos, mo*
lestlas e operações de senho-
ras, radium, electro-ooagula-
Cão. Res.: 26-6729. Dr. Corrêa
do Lago Filho. Doenças dos
ossos e articulações, mocha-
notherapla. Dr. Rocha Mo-
reira. Nutrlcfio, reglmens, cil*
nica medloa do adultos. Drs,
Corria do Lago (Pae), Mar-
tina de Almeida e Oswaldo
Costa. Moléstias de creanças,
Dr. Theodoro Goulart, Vias
urVparlas, cirurgia geral. La-
boratorlo completo para pes*
quisas. Analyses clinicas. Exa-
mes prenupclaes, periódicos
de saude e de amas de leite.

SANATÓRIO SANTA JULIANA
Curas de repouso e tratamento biolo-

gico daa doença* nervosas, exclusiva-
mente para senhora*. Predio especial-
mente construído. Dlrecçáo clinica do
Prof. Dr. Xavier de Oliveira. Religiosas
enfermeiras. — R. Carolina Santos, 170
— Tel.! 29-3954. — Bocea do Matto.

Doenças nervosas
e mentaes

DR. W. SCUILLER - **• As*
sumpsao, 10 — TeL: 26- 5900.

DR. MURILLO DE CAMPOS
P. Plorlano, 55: S"*. 4'i il'll 4 ba.

Prof. Dr. Henrique Roxo
Consultório de oltnlca medica

em geral • doenças mentaes e
nervosa, no Larfto da Carioca, 6,
salas 107 • 108. naa 2's, -4«s • 6'S,
das 3 ás 8. T. £2-6860. Res,: Ous-
tavo Sampaio; 104. fhone 47-2827.

CRIANÇAS Drs. E. Bandeira d*
Mello o Zcy Btwne.

Ouvidor, 183-3°, *. 810. T. 42-8272:8 is S.
VW_VMVV*»»^VM«*«*,>><*Ar>«-iAA-^A-*IM-MAAr^

Partos e moléstias
das senhora»

DR. F. CARVALHO AZEVEDO
Av. Alm. Barroso, 11-1°; 6 4*7: 22-8024.

Dr. João de Alcântara
Cirurgia. Moléstia* da* aenboraa. Urol».
gia. Eúí, forto Alegre, rua Araújo Fort»
Alegre. 70. de 1 ii 6. — Tel. 42-0816.

DR. ARGOLLO

Sanatórios

DR. CAIO BARDY cSa
Cons. Hora mareada. TeL 27-0597.

médicos especialistas
Prof. RENATO SOUZA LOPES
Doença* *• up*ar*lho digestivo
• nervosas — RAIOS X. — Rua
S. José n* 88. - Tel.i 28-7227,

DR. MANOEL DE ABREU
Da Açaí. Madlolna — BAIOS X. —

Badloagnoitico, Badlotberapla profunda.
Ar. Blo Branco. 257-2». — T. 22-0442.

DR. ALVARES BARATA
Coracio, rim • sjphilli. Da* 2 en

deante. Boa Sio Joií, 23 — 42-1621,

DR. ANNIBAL VARGES
Moléstia* de Senhor**, Sypbltlu, Systema
nervoso. MoleaUaa Interna». Batei X e
electricidade. 7 Set». 141. T. 22-1202.
Be*.: Bamoa Franco. 63. — X. 28.6942.

HV.U__I.TIIP Cura radical
111 l/nUvCuIiu TT?, sem operação,
pelo Dr. Leonldlo Ribeiro. T.a-
vessa do Ouvidor n. 36. — Rio.

Clínica Medica
DR. I. MALAGOETTA - Ru*

do Carmo, 6 — Tel.i 42-0600..

DR. OLIVEIRA BOTELHO
Trat0. peln vacclnn do próprio

aangue do doente, tuberculose,
asma, diabetes, etc. B- 18 Feverel-
ro, 140. T. --O-026O, daa 9 Aa 12 hs.

DR. HEITOR ACHILLES
Doenças do pulmão. Ralo* X. Ed. Nilo-
mex, l. 707/9. Ts.i 27-2403-43-3671.

Pedicuros Dr. Scholl
(Dr. SchoWs CMropodlst)

Serviço moderno, Equipo* e Ins-
tramental apropriados.

LOJA DS, SCHOLL
8. JosA N> 114. TeL 2--0S17.

E* favor solicitar hora com antecedência.

DR. BARBARA Intestino, Fi-
gado • Panc-êas. Curso de
aperfeiçoamentos nos hosp. de
Paris. Cons.: Edil. Rex, 10*.
Tel.: 22-7213. — Res.: 25-0880.

SALA
Aluga-se para escriptorio, á rua da

Alfândega 85, 4.° andar. Tem eleva-
dor. Trata-se ao numero 87, loja.

(T 2768)

MICROSCÓPIO
Compra-se um em perfeito estado. —

Oífcrtas cela telephone 48-2801.
(T 2767)

PHOTOGRAPHIA
Machina photograplii.a, com chassis,

tripé, etc. ingleza; vende-se por 150$ á
rua Barão S. Felix n. 83 loja.

(T 4755)

POSTO 2
Aluga-se opt. ap. mob,, 3 q., 1 ia-

Ia, 2 terraços, de março até setembro.
Aluguel 1:000$ mensal. Inf, tel. 27-2280.

(T 2774)

Dr. José Sarmento Barata
MEDICINA INTERNA

Consultas diariamente de 2 As
7 horas. Edifício Gonçalves Dias
— Rua Assembléa, esquina Gon-
«.alves Dias.
DR. LUIZ RAMOS Ed. Rex. Alva.
ro Alvivm,37, a. 1301. T. 22-6957.1 áa 4.
*WWWVWVV--«#W--VSr^»,i*\*»*^r>Aftr*»M»*A

Cirurgia
DR.JAT.MEFOGGI - Mol.s«h.*
2'.. .»• e fl».: _ hs. Ar. Blo Branco, 257.
DE. MARIO EROEFF - «**•

Clinica cirúrgica .ac. Cirurgia geni
Tratamento do câncer pela altetro-d
rurgla. — Drnguayana, 104,

PROF. NABUCO DE GOUVÊA
Moléstias das Senhoras • Opera-
C.es- Vias urinarias • Perturba-
COes glandulares. — Tel. 25-1930,
14 ás 18 hs. - Trav. Ouvidor, 36.

DR. JOSE' MARIO CALDAS
da Ass. M. O. Bmp. Munlclpaes,
DOENOAS ANO-RBCTAES. Trat.
HEMORRHOIDAS SEM OPERA

ÇAO E SEM DOR.
R. 7 Setembro, 140, i, 216) 1 áa 4. 42-3166

HVIU_n_TIIP Dr. PacificoniMr\UU.Llj*_—• oura radical,sem operaoSo — Quitanda, 8 —
Rua Frei Caneca n* 278.
•^-^á*^»n»7^à^t^^^^ir)á^fm^*tr^^vvJ^^ij^i

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DIRECCAO CLINICA D08 DRS,
HEITOR CARRILHO, J. V. CO.
LARES MOREIRA, I. COSTA RO-
DIRIGUES e ALUISIO PEREIRA

DA CÂMARA.
R. Desemb. Isldro, 156 - 168. —

Tijuca — Tel. i 28-8200
Para necvoaos, esgotados e

convalescentes Cura* de repon-
so e desintoxicação Miilnrlotlie-
rnpln. Tratamentos pelo cardla-
sol a Insulina Assistência medi-
ea permanente PavilhOca Inde-
pendentes, oom qunrtos e apar-
tamentos. Local apraslvel, de
clima privilegiado.

CASA DE SAUDE DR. ABIUO
Fará nervosos mentaes, obsedados, con*

valescentei e Intoxicados. Trat. de eschl-
Bopbrfinia -(demência precoce), pelo cho*
que insulinico. Malariotherapla e outros
trat°a. Regimen da liberdade vigiada, DI-
reccüo medica dos Drs. tSdmundo Haas,
Baul do Taunai a Adriano Tannay Gui-
marãcs. B. S. Clemente, 165. 20-0807.

Sanatório N. S. Apparecida
Rua D. Marlanna n° 182, Tel.
26-2971. — Doengas ' nervosas
Exclusivamente para o sexo
fojjilnlno. Director: Dr. Murillo
de Campos.

SANATÓRIO BOTAFOGO
DOENÇAS NERVOSAS E

MENTAES.
Methodoa especiaes e actualisados de

tratamento Malariotherapla. Choque
bipoglicemico (iusulinotherapla em altas
doses). Convulsotherapla (candiasol in.
travenoso). Pirethorapia Narcose prolon*
gada, etc. Controle technico e scien.
tlfico dos professores A Austregesllo,
Adauto Botelho e Pernambuco Filho.
Corpo medico especializado. Racional
serviço de enfermagem •**¦*. Rua Álvaro
Ramos n. 177. — Phone i 26-5600.

Psycotberapla, Be-
tleiotberapla. Ele-

ctrotbcrapla. (Prankllnlsaclo, Araonrall-
sacio, lonlzacio cerebral, Ducha* e ba-
nho* itatlcoi, alta-frequencl* o hydro-
eleetricos, Onda* curta*, Oalvanlca, Pa-
radica, alnusoldal, ondulatoria, P.Iectro-
magnetismo). Apporelftoi Pronerrom pa.
ra uio próprio. B. 8. Jo_t, 112-1.., 8 ia
12 (20*) • 14 i* 17 hl. (50*).

Dr. Cortes de Barros
Trat*. da Syphlll* nerrou. Halariotbcra-
pia. loniiacio transcerebral * *tc. Ai-
lembWa. 115-2». Tia: 22-0103 . 27-6580.

DR. ALUIZIO MARQUES
Doenças Nervosas e Glândulas

Eadoerinaa — Psychnnnlyae —
Assembléa, 98 — 7.» — 2's. l*s e
6-s, — TeL: 27-9964.

LIGA BRASILEIRA DE
HIGIENE MENTAL

A Liga mantêm ambulatório, gratuitos
nos sabbados, 4* 10 ha., na aSdc, Ed,
Odeon, aala 516 — Prof. Dr. Januário
lllttcucourt, diariamente, ia 8 bs,, no
Hoip. Psychlntrico, Prof. Dr, Plinlo
Ollnto; na* 6"s. i* 11 bs., na Clinica
Paychlntrlca Prdt. Dra. Bcnriquo Bozo,
Sá Pires e Carneiro da Ounba.

'«#91 #___» __#

(IrnaáíüéTJbraeò
fartos, ginecologia e clrurg. Senhoras

DiaccToa:

Prof. Arnaldo de Moraes
Cons.: Das 10 As 12 horaa.
Rua Frederico Famplona n» 32

COPACABANA - Tel.: 27-0110

DR. ALOYSIO MORAES REGO
Da Asslst, e da Poi. Bot Ed. Nilo-
mex, 8 hs. Ts. 22-9738 e 27-4108;

DR. MIRANDA JUNIOR
Praça Floriano, 87 — Tel.) 22-6B0Í,

DR. G. VIEIRA DA SILVA
Atttitent» ia Clinica Cirúrgica

3fuui.ll/ fioufoi
2*>., 4"i. • 6's. dai 16 4* 18 bora*
CIRURGIA G-NECO-OGIA B PAUTO»
Rua Gonçalves Dias, 84 (Edifício Bo.
aarlo), 0.° andar.

Pelle e syphilis
DR. A. F. DA COSTA JUNIOR
Docente e Chefe de Clln. d* Fac. —
RADIUM E RAIOS X NO CÂNCER.
R. Rodrigo Silva, 34-A-2». — 22-1587,

CLINICA ESPECIALIZADA -
TRATAMENTO PELOS
AGENTES PHYSICOS

Nerroilnno, Esgotamento, Eipaamos,
Inxomolas, Nerralglas, Polynevrltes, Pa-
ralyslas, Bbeumatlsmo, Affeccões car-
dlo-aortlcas, das artérias • velas, Uyper*
tensões, Anemias, Ulcera do estômago,
Acrophsgla, Adberenclas perltoneaes,
Consttpnçfio. Colltes, InflammacOes do
fígado • vcilcula — llroucbltei, Astbma,
Adenopathla, Incontlnencla dt urina,
Iiorac». da mulher, Uczcmas, Verrugas,
Ulceras, Erjslpela, Pruridos, Pellos, Dis-
turbloB glandulares, Uagrcta, Obesidade.

DR. VIAN.VA MARQUEIS
Rua Álvaro Alvim,, 27, 9.* and.

Apto. 93 — Tel. 22-0557

Clinica de vias urinarias
DR. EMILIO SA' - vl«* urlnarlaa,
doença* ano-rectaea, Quitanda, 17, 4*. —
22-7808 • 8. Clara, 8, ap. 101, 27-9206.

DR. SANTOS ROCHA
V.D rlnarlaa, Ar. R. Branco, 188, 0°.
T. 22-6784. Dlarlo, 12 is 15 boras.

DR. RODOLPHO JOSETTI
Longa pratlea doa hospitaes da

Allemanha. Trata pelos mais re-
oentes processos. R. 13 de Maio
37-4.... Dias utels, das 16 fts 19.
Sabbs., daa 11 As 16 Tel.: 22-1000.
SMMM^^r>*l»»^^WWV*ArVI<*¥VWV'
Homoeopathia
COELHO BARBOSA & CIA. —
Rua Carioca, 82 — T. 22-2940. —
Recebe pedidos para o Interior.

H0MCEPATHIA
DR. GALHARDO

Edifício Rex — Sala 915 — TeL:
22-1560. — Das 16H As ITA.

|dr.
| Bna 1

HARGREAVES
t de Setcrat.ro, 172. T. 22-7108.

Laboratório Bargreaves & Cia.
7 Setembro, 173 Remesu psra o Interior
— Marca Rtg. 'Indiana- — T. 22-7108.

DRS- FERNANDO VAZ
e ORLANDO VAZ

Cirurgia, Ventre, app. digestivo. Parto* •
mob. gc-nlto-urln.ri-B de ambos os sexos.
K. Alcindo Goanatiara, 14-A. Ta. (Pa*)
22-3229, (Filho) 42-004St 14 em deante.

DR. A. DUQUE-ESTRADA
AsiembUa, 49; 8'*, 5*a e aab., ia 17 ba.

DR. R. ELOS DOS SANTOS
— Homo.pathIa e applicacoes
electrlcas. Ramalho Ortigão, SS,
a. 16. — T, 22-7351. — 15 ás 17..

CLINICA DE REPOUSO
DIRECÇÃO B ASSISTÊNCIA DOS
PHOFS. GENIVAL LONDRES E

ALUIZIO MARQUEIS
Destinada a Convalescentes, Es-

gotados, Nervosos Calmos e Do-
entes do Clinica Medica. Curas de
Isolamento, Regimes Dletetlcos,
Tratamentos de Hormônios, Cho-
ques Biológicos e Psychanalyae.

Sanatório S. Vicente. Rua Mar-
quez de S. Vicente, 316, Gávea.
Tel. 27-1036.

SANATÓRIO HENRIQUE ROXO
Exclusivamente pnra aeiihorna

e crenn-jns
Dlrecs&o clinica do

Prof. Dr. H. ROXO
Para doentes nervosos e mentaes

Methodòs especiaes e modernos
de tratamento — Insulinothera-
pia de SAI-EL, Convulsotherapla
de -MEDUNA, Malariotherapla de
von JAUREGG — Tratamento e
educaç-o dos anormaes por pro-«lesBos medlco-pedagogicos, obje-
ctlvando o aproveitamento ma-
xlmo dos retardados.

Assistência medica permanente.
Corpo selecclonado de enfer-

melras, com longa pratlea de tra-
tamento das moléstias dessa es-
peclalldado.
IlUA VOLUNTÁRIOS DA PA-

TRIA, 30 — Tel. 20-2700

SANATÓRIO DA TIJUCA
RUA JOAO ALFREDO, 25. 28-1188
Tratamento moderno daa doenen*
nervosas e mentaes âe ambos os
sexos. Cum» de repouso e dcsln
tox(caçflo. Insullnothcrnpla (iue-
thodo de Snliel). Convnlsothern-
dia (Cnrtlioxul endovenosn). Tra-
tamento da* forma* nervnan* dn
scpblll* malariotherapla. A**!»-
tencia medica especlaltsada e per-
monente. Parque* nrburlandn*.
Conforto H. sl"ne I)lrcc_„o dos
Dri.i Oacnr Coelho de Souan, Ar-
rudii Câmara e Irncy Dorle.

ADULTOS E CREANÇAS
DR. A. DE MORAES

COUTINHO
Do Instituto 4» Psiquiatria da BntveriU
dai» io Brasil — Com.: Alcindo Guana-
bora, 15-A, 18', *. 1301. T. 22-8409.
3*s. 6>s. sabs., da* 10 a* 12. Rea. tel.
27-8780.

Oculistas
DR. GABRIEL DE ANDRADE
Oculista — L. Carioca, 5. de 1 ia A ba.

DR. JOAQUIM MOTTA
Da Ac. Med. Pelle e Syphlll*. Pbyslothe.
rapla. Rulos X. Rod. Silva, S4-A. 22-7166.

DR. A. E. DE ARPA LEÃO
Chefe de Lab.. do Inst. Oswaldo
Cruz, R. México, 164, 1*. T. 42-7110

Olhos, garganta.
nariz e ouvidos

Dr. RAUL DAVID DE SANSON
S. José, 43, daa 3 is 6. — Tel. 42-0703.
Dr. Joaquim de Azevedo Barras
Assembléa, 70, 3». T. 26-0503; 3 áa 7 hs.

Dr. Gastão Guimarães
Alvnro Alvim, 27. Tels. 22-0557/42-7272.

Dr. Aristides Guaraná F°.
Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta. —

Trav. Ouvidor, 5. 23-3332; 3 ás 6.
«r^r*«VI«*WNr^-^*^^^#*^*i^^MMWV-lVV.

Garganta, nariz e ouvidos
DR. MILTON DE CARVALHO
Medlco-adjunto do Serr. DR. PAULO
BRANDÃO, no Hosp. S. Fre. de Asais.
— L. Carioca, 5.6» — Tel.: 22-0209.

Prof. Dr. Mario de Góes
Oculista — R, Álvaro Alvim, 27.2*.
Daa 14 ia 17 hs. Tei.i 22-6376/22-5110.

FROF. LINNEU SILVA
Trat0. medico e cirur. dae doenças e de-
feltoi «los olhos. R. S. Joio, 86-5». 22-6817

DR. JOSE' LUIZ NOVAES
S. Jos6, 85 — 1 is 8. — Tel. : 22-6877.

DR. JOAQUIM VIDAL
Doenças e operacSes doa olhos. — A.
15 ba. — B. Quitanda, 5 — T. 22-5421.
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Laboratórios
Dr. Jorge Bandeira de Mello

Lab. de Anal. Clinicas. Assem-
bica, 115-2 . 6. 9/13. T. 23-0358.
LAU. CENTRAL DE ANALYSES

Drs. A. Lobo Leite, J. C. N.
Penldo e A. Penna do Azevedo.
Chefes de Lab. do Inst Oswaldo
Cruz — Analyses clinicas e exa-
mes histo-pathologicos. — Rua
Uruguayana, 12-A-2». T. 42-2610.

Pulmões — Tuberculose
DR. CARLOS ABIUO DOS REIS

DOENÇAS DOS PULMÕES
7 Setembro, 91 - 7.o _ 42-1460.

Clinca de creanças
DR. ESBÉRARD LEITE

Cnrsoi de especialidade. T.irla e Berlim.
Ed. Itc_, s. 1.015. O. Tolydoro 200. 26-2811!

PROF. MARTAGÂO GESTEIRA

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
Livre docente da Universidade,
Chefe do Clinica da Policllnlc-
de Botafogo — R. Uruguayana,
85/87. — Salas 42/43. — Dae 14
áa 16 horaa. — Tel.: 23-8279.

DRA. LILY LAGES
Doconte-Livr. Av. R. Branes,
128-A; 2.*. -|'"0G|7. Das 15 âs 18.
»iMrVWVV*>Mfr*^<^W«MWVMrVWMrM#

Cirurgia esthetica
DR. PIRES- Pelle e cabellos-»

R. Floriano, 55-6*.
¦»-»«-*VVS/>i^/V\^^^V»/S/VS/^^^/%^^^V-*V*--*V--.V*»i*

Dentistas
DR. PLÍNIO SENNA

Exames clínicos e aos Ralos X dos focos
dentários; tratamento com a conservação
dos dentes, resultado garantido. Aneithe*
slas rcslonnes e peraes para os casos Is-
dlcadoa com asslst. medica. Instituto d*
K-tonintologln completo. Edifício Porto
Alegre, lt. Araújo Porto Alegre, 70, i."
andar. Atrás da Escola de Bellas Artes.
.boné: 22-1660; Radlographlai a 1OS000.

Octavio Euricio Álvaro
DENTISTA — Technlca própria

para clientes nervosos. Especialista
em trabalhos de porcelana e pontes
moveis; cirurgia bucal e .ocos de
infecção controlados pelos Raios X.
Ar. Rio Dranco, 137-8.» andar.
S. 812 - Tel. 23-3632. Ed. Guinle.

Clínica
Aleare.

de Creanças — Araújo Porto
7010». — Ts.: 22-6477/27-6461

RAIOS X A' DOMICILIO
Halos X dos dentes. Dlagnostl.io
Immedlato. NORX. Tel.: 22-0228.
Dr. SYLVIO PALETTÃC. LAGE
Cir. Dent, Clinica Prothese. Raios X
doj dentes, 10$ü00 — Largo da Carioca
n. 18-2» andar — Tclephonci 22-6348.

DR. OCTAVIO C. GONÇALVES
P V O R R H í! A — Cirurgia dos
maxilares. — R. 7 Setembro. 145.
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FORA DO TERRITÓRIO HESPANHOL O ESTADO-MAIOR REPURLICANO!
LE PERTHUS, 8 (Havas)—O Estado-Maior republicano installou-se nesta cidade ás primeiras horas da tarde. Espera-se

amanhã a chegada do grosso das tropas republicanas á fronteira.

Os nacionalistas a quinze kilometros da fronteira franceza
Burgos, 8 (Havas) —• A linha Itipoll-Olot alcançada hon-

tem foi hoje amplamente ultrapassada, não tendo sido en-
contrada nenhuma resistência séria por parte do inimigo.
As tropas avançaram tambem em Ampurdan, oecupando o
massiço de Santa Catallna e as povoações de Banolas, Bas-
carra, Villamarin, Colomes, Scrges e Belcaire. Varias cola-
mnas estão já a quinze kilometros da fronteira franceza. O
numero de prisioneiros é considerável.

Le Perthus, 8 (De Axel de Holsteln, da Agencia Havas)
— As tropas do general Franco, depois de destroçadas
as columnas republicanas a nordeste de Olot, avançaram ra-
pidamente sobre Figueras. A's 2 horas da tarde as vanguar-
das nacionalistas chegaram a Avinonet, pequena povoação a
um kilometro e meio a oeste de Figueras. As tropas dos ge-
neraes Modesto e Lister, que guameciam a frente da cidade,
foram obrigadas a retirar immediatamente rumo á fronteira.
Acredita-se que o grosso dos exércitos republicanos chegue a
Le Perthus, nas ultimas horas da tarde. Òs círculos militares
declaram que as guardas avançadas das tropas franqulstas
poderão estar pela madrugada á vista da fronteira.

NAS RUAS DA CIDADE DE PUIGCERDA APENAS
CIRCULAM MILITARES

Puigcerda, 3 (De Jacques Berthet, da Agencia Havas) —
A situação continua calma em Puigcerda. Na cidade, já quasi
sem refugiados e com pouquíssimos habitantes, só circulam
militares por isso que as tropas para ahi affluem proceden-
tes de RipolI e Seo d'Urgel. A 26.' divisão, aqui chegada á
noite, está Installada nos edifícios abandonados.

O tenente-coronel Vivancos, membro do C. N. T. e ex-
commandante militar da praça, fez-nos as seguintes decla-
rações: "As tropas republicanas batem em retirada em boa
ordem pelas estradas de Ripoll e Seo d'Urgel protegidas por
tanks que formam nossa retaguarda. Evacuámos hontem e
hoje á noite quasi a totalidade de nossa artilheria, constitui-
dá em grande parte de canhões fora de uso e de peças para
as quaes não tínhamos munição. Todavia; nenhuma decisão
definitiva foi ainda tomada no concernente á evacuação to-
tal de Puigcerda".

Segundo certas informações, os nacionalistas oecuparam
.hoje de manhã Isobol, situada a dezoito kilometros de Pui-
gcerda.

EM FIGUERAS OS NACIONALISTAS

Barcelona, 8 (Havas) — As tropas nacionalistas entraram
na cidade de Figueras ás 18 horas e 30 minutos.

As questões entre a Italia e a
França motivadas pela guerra

Morna, 8 (U. P.) •—* Ao aue
constou agora & noite, o ar.
Mussolini parece resolvido a so-
luclonar todas as principaes quês-
tBes entre a Franca e a, Italia,
relacionadas com a guerra hes-
panhola, antes da retirada doa
seus legionarlos da Hespanha.

A despeito das noticias proce-
dentes de Londres e divulgadas
aqui, segundo as quaes a Italia
garantiu â Inglaterra, segunda-
feira, que ob combatentes italia-
nos voltarão ft pátria logo que
terminar a guerra, cresce a opi-
nlão entre os círculos políticos
desta capital de que o sr. Mus-
solini pretende manter as suas
tropas ate que o chefe naciona-
lista consiga uma victoria com-
pleta, não sô militar, como tam-
bem politica.

.' A primeira allusão ao facto es-
tá contida em um artigo do sr.
.Virginio Gayda, alvltrando o re-
conhecimento do governo do ge-
neral Franco, pela Inglaterra,
Franga e outras potências de-
mocratteas, inclusive os Estados
Unidos, como unlco governo legal
da Hespanha.

Acredita-se que a Italia deseja
ainda que não seja permittldo
aos republicanos refugiados na
Franca alistar-se nas famosas
brigadas Intemacionaes, devendo
ser debandados,

"? Messagero" affirma a pro
posito:
. "Circulam noticias de que os
cento e quarenta mil milicianos
republicanos que encontraram re.
íuglo na Franca poderão formar
corpos especiaes das legiSes es.
trangeiras.' A ser verdade, isso
significaria que a Franca pode.
ria enviar para os Alpes ou os
Fyrcneus, a qualquer momento,
cento e quarenta mil combaten-
tes experimentados".

Um outro ponto político em
que, segundo se acredita, o sr.
Mussollnl Insistirá, antes da reti-
rada dos seus voluntários, é a
suspensão de todos oa poderes
governamentaes dos membros do
Gabinete republicano que s.
acham na Franga, onde, ao-que
parece Julgar o "Duce", poderão
continuar a agir contra os inte
resses da Hespanha nacionalista
que, depois da guerra, se tornará
parte do bloco Roma-Berllm-To
klo.

Referindo-se a essa phase do
problema, o sr. Gayda declara:

"Jornaes francezes e Inglezes,
sympathlcos aos vermelhos, ad-
mlttem que os srs. Negrin e Del
Vayo estão negociando com a!
guns "leaders" inglezes e fran
cezes afim de estabelecer as con
dlçSes do uma tregua eventual.
Isso abre um novo capitulo na
guerra civil. B' principio funda-
mental de Direito Internacional
que nenhum governo pfide exer-
cer autoridade quando se encon-
tra nu território do outro Estado,
sem que este ultimo perca a sua
neutralidade.

O facto desses cidadãos, que sõ
têm direito a refugio na Franga
como particulares, poderem nego-
ciar, administrar e expedir Ins-
Irucções, significa que desappa-
receu automaticamente a chama-
di neutralidade da Franca". J

A Inglaterra procura conseguir
a capitulação de Minorca
Londres, 8 (U. P.) — A Grã-

Bretanha, quietamente, procura
conseguir a rendição pacifica de
Minorca ao general Franco, co-
mo parte do plano britannico ten-
dente a cimentar as relações an-
glo-hespanholas. Depois de ter
se limitado á obíürV-jr os italia-
nos e allemães combaterem a fa-
ver dq chefe nacionalista durante
dois anno» e meio, os ipplezes en-
traram subitamente »m actlvida-
de, na phase crucial que a Hes-
panha atravessa.

Embora fosse sabido que ha
quarenta e oito horas o governo
brltannico vinha trabalhando pa-
ra a capitulação de Minorca, hou-
ve considerável surpresa quando
foi revelado que o cruzador "De-
vonshlre" Jâ tinha ancorado na-
quella ilha. Não obstante a re-
serva mantida nos círculos offi-
claes acredita-se que o "Devons-
hlre" ou trasportou um enviado
do general Franco encarregado
de negociar a rendição com os ml-
norqulnos, ou então foi portador
de mensagem do chefe naciona-
lista dirigida aos chefes da ilha.

Os inglezes estão perfeitamente
em condições dé exercer certa in-
fluencia junto as autoridades do
Minorca. A Ilha sempre foi con-
siderada pela Inglaterra como zo-
na especial de interesses brltanni-
cos, tendo o. governo inglez con-
siderado com benevolência as for-
tlflcaçOes lã construídas pelo go-
verno hespanhol antes do Inicio
da guerra civil. Acredita-se, con-
sequentemente, que os inglezes
terão pouca difficuldade em con-
seguir a capitulação da ilha pro-
vaveliriente dentro de uma se-
mana.

Soube-se que o general Franco
comprometteu-se a não usar de
represálias em Minorca, não ten-
do os seus habitantes' portanto
nada a recelar, E Minorca ê ape-
nas uma das cartas com que o
governo britannico,' por melo de
uma hábil diplomada, procura
afrouxar os laços existentes-entre
os nacionalistas e os Estados to-
talitarios. Os seus esforços serão
provavelmente intensificados den-
tro de poucos dias, quando o se-
nhor Hodgson estiver de regresso
a Burgos. ¦ 
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Santa Palane Sallen
— oecupadas —

Barcelona, 8 (Havas) —¦ As
tropas nacionalistas oecupa-
ram Santa Palan e Sallen. A
destruição das linhas telepho-
nicas torna difficil obter in-
formações precisas sobre a im-
portancia do avanço de hoje,
embora se saiba que foi
grande.

Pio XI envia a bençam aposto-
lica ás autoridades de

Castellon
i

Burgos, 8 (Havas) — O Papa,
respondendo o telegramma de íe-
licitações que llie foi enviado por
oceasião do anniversario de sua
elevagão ao papado, enviou a ben-
gam apostólica ãs autoridades de
Castellos, •-"

CONTINUAM EM ACTIVIDADE
OS AVIÕES FRÁNQUISTAS

Os damnos causados pelos
bombardeios de Carthageria
Carthancna, 8 (Havas) — Dois

mortos, sete feridos, 150 edifícios
damnlflcados e 28 completamente
destruídos, tal ê o trágico balan-
go dos bombardeios aéreos de ho-
Jo, em pleno centro da cidade. As
victimas não foram mais numero-
sas em conseqüência do perfeito
funecionamento dos serviços de
alarme.

A'a 12 horas e 10 cinco aviões
inimigos voaram sobre a cidade
mas foram postos em debandada
pelos apparelhos de caga republi-
canos. Logo depois, entretanto,
chegou outra esquadrilha de cinco
apparelhos que deixou cair nume-
rosos engenhos, auxiliada pela pri*
melra esquadrilha que voltou por
terem os apparelhos de caga aban-
do nado a perseguição.

As bombas não visavam o por-
to. Presume-se que os aviadores
queriam desmoralizar a popu-
lação.

As ruas, obstruídas com escom-
bros das casas destruídas ou .da-
mnlficadas, apresentam um aspe-
cto desolador.

TAMBEM VALENCIA FOI VIO-
LENTAMENTE BOMBAR-

DEADA

Vaíencío, 8 (Havas) — Oito
aviões nacionalistas procedentes
de Castellon bombardearam a zo-
na do porto e o quartel de El
Grão, matando seis pessoas e fe-
rindo onze transeuntes.

Vários incêndios irromperam em
conseqüências das bombas lança-
das pelos aviões inimigos. Acre-
dita-se que o numero de victimas
sejam mais elevado.

Comboios de refugiados metra-
lhados por aviões nacionalistas

La Tour de Carol, 8 (Jacques
Berthet, da Agencia Havas) —
Tres aviões nacionalistas voaram
hoje demoradamente sobre a cl-
dade de Puigcerda não tendo atl-
rado nenhuma bomba. A defesa
aérea da cidade ja não funeciona,
de sorte que ob apparelhos fran-
qulstas não foram hostilizados.

Os aviões depois de terem con-
tornado o perímetro urbano voa-
ram sobre as estradas vlslnhas
e metralharam intensamente os
comboios de refugiados. Ignora-
se o numero de victimas.

Tres generaes francezes em
íos —

Burgos, 8 (U.P.) — Os gene-
raes francezes Dual, Diffieux e
Tlilion e o coronel Segonne en-
contram-se presentemente em
Burgos depois de haver visita-
do a zona dos Pyreneus, afim de
investigar as noticias de que os
nacionalistas haviam construído
fortificações na fronteira com a
Franga. Segundo fontes naciona-
listas, os referidos officiaes fran-
cezes agradeceram ãs autoridades
nacionalistas por lhes terem pro-
porcionado a opportunldade de
provar que as noticias alludldas
eram comple ti mente falsas.

A imprensa allema manifesta-
se contraria á

de mediação
Berlim, 8 (Havas) — Toda a

imprensa allema consigna a ver-
são posta em curao pelo jorna-
lista Virginio Gayda — e já
desautorizada polo governo de
Roma — sobre a exigência italia-
na da victoria "política" para
retirada dos legionarlos que com-
batem em Hespanha. Na apre-
eiação do assumpto, entretanto,
os'jornaes de Berlim mostram-se
muito mais prudentes. Pondera-
se a propósito que a publicidade
cm torno das pretensas exigen-
cios italianas, dando a entender
por demais claramente que a
Italia e a Allemanha é que estão
ditando a lei em Burgos, poderia
mellndrar o amor-próprio do
povo hespanhol. Até as publica-
ções sobre as façanhas dos vo-
luntarios allemães na Hespanha
cessaram como por encanto na
Imprensa do Relch.

Nem por. Isso, entretanto, os
jornaes deixam de subscrever a
opinião attribuida ad governo de
Roma para a retirada dos legio-
narios, o que é Interpretado como
significando que essa opinião é
partilhada em Berlim. Declara-se,
em summa, que no capitulo da
Integridade do território hespa-
nhol sõ devem ter voz activa e
decisiva os vencedores, os que
derramaram o seu sangue nos
campos de -batalha e salvaram a
Hespanha do bolchevlsmo, não a
França nem a Grã Bretanha. A
mediação destas no conflicto se-
ria immoral e constituiria uma
manobra mal disfarçada para ar-
rebatar aos nacionalistas o ponto
da victoria. Para o "Deutscher
Beobachter" os esforços franco-
britannicos de mediação não pas-
sam de uma tentativa para as-
segurar a França e â Inglaterra
influencia preponderante quando
so tiver de tratar da reorganl-
zação da Hespanha. O "Westdcu-
tsclier Beobachter" proclama: "A
liberdade d5 Hespanha e o ex-
termlnio da peste vermelha fo-
ram os únicos fins da guerra"*/

MAIS DISPOSTOS A RESTAU-
RAR A MONARCHIA DO QUE
ESTABELECER UM REGIMEN

TOTALITÁRIO

Essa é a impressão dos
circulos parlamentares

da França
Paris, 8 (Havas) — Indicações

colhidas nos círculos parlamenta-
res deixam transparecer a proba-
billdade do volta do senador Leon
Berard a Burgos, afim de enten-
der-se, desta feita com o gene-
rallsslmo nacional a respeito das
condições em que poderiam ser
officialmente estabelecidas rela-
ções diplomáticas entre a França
e a Hespanha Nacionalista,

As espheras parlamentares dão
a entender que o reconhecimento
"de jure" do governo de Burgos
deveria, na opinião do sr. Léon
Berard, dar-se o mais rapldamen-
mente possível afim deevltar toda
e qualquer complicação de ordem
Internacional, e que séria facilita-
do desde que as forcas Italianas
se abstlvessem de se approximar
da fronteira franceza, por ocea-
slão do avanço das forças naclo-
nallstas.

Ahl reside a primeira demons-
tração de boa vontade de apazl-
guamento do generallsslmo Fran-
co que reitera desejar manter a
plena integridade e Independência
do território hespanhol. Em taes
condições a retirada dos leglona-
rios italianos seria consecutiva á
terminação da guerra civil.

De outro lado parece que jâ se
acham entaboladas negociações,
por melo de personalidades inter-
postas, entre o estado-maior na-
clonal e o do general Mlaja, de.
fensor de Madrid, cuja autoridade
foi reforçada em conseqüência da
queda de Barcelona e da perda da
Catalunha.

Outras indicações correntes nos
corredores parlamentares aíflr-
mam que a influencia da Italia
não foi além das organizações
phalangistas e que os diligentes
da Hespanha Nacional se acham
mais dispostos a uma orientação
no sentido da restauração da mo*
narchla do que na do estabeleci,
mento de um regimen totalitário.

As demais questões ligadas â
viagem do senador Léon Berard
são as referentes: & permanência
em território francez dos refugia-
dos hespanhoes; ao internamente
dos combatentes republicanos; â
segurança dos objectos de arte
transferidos ao estrangeiro; ás
condições de repatrlamento dos
fugitivos acolhidos em França.

Um ponto especial é o que se
refere ao reembolso das despesas
causados pelo acolhimento dlspen-
sado abs refugiados. Nesse parti-
cular as sommas gastas seriam
compensadas, pelos menos em
parte, principalmente pelo valor;
das armas entregues na fronteira
pelos republicanos desbaratados
pelos nacionaes; pelos aviões do
antigo governo republicano que
pousaram em território francez,
cm numero de cerca de 40, todos
de novo modelo; por armamento
constante de artilheria pesada,
auto-metralhadoras, fuzis-metra
lbadoras ainda em e-atado de ser.
vir. No caso do valor desse ma
terlal não ser sufficiente para co.
brlr ob gastos de hospltallzação e
manutenção dos fugitivos, outras
modalidades de pagamento deve
riam.ser encaradas. Em tal caso
poderiam ser restltuldas Intactas
ás reservas de ouro do Banco de
Hespanha depositadas em França,

Taes parecem ser as bases pa-
ra prosegulmento das negociações
jã entaboladas pelo sr. Léon Be-
rard que se congratulou, por mais
de uma vez pelo excellente aco-
lhlmento que. lhe foi reservado
pelos membros do governo da
Hespanha Nacional. .. ¦ -

Não ha obstáculos irremoviveis que impe-
çam a approximação politica da França

com a Hespanha nacionalista
Paris, 8 (Ralph Helnzeln, cor-

respondente da United Press) —
Emquanto as commissões seno-
torlaes do Exercito, Marinha e Avl-
ação se reuniram hoje, na Câmara
para ouvir a exposição secreta do
sr. Daladier e dos ministros das
pastas militares sobre a necessl-
dade de apressar o rearmamento
da França, as garantias formaes
do general Franco a Paris e Lon-
dies de que todas as tropas es-
trangeiras deixarão a Hespanha
logo depois de cessadas as hosti-
lldades, em contraste com a ame-
aça Italiana de que os legionarlos
permanecerão ali até depois da vi-
ctoria politica doa nacionalistas,
produziram um definitivo abran-
damento de tensão, e o governo
francez pôde ter esta noite a mats
clara perspectiva de paz e de se-
gurança do seu império desde o
accordo de Munich.

O sr. Berard, que regressou ho-
je a esta capital, trouxe de Bur-
gos respostas âs sondagens offi-
claes da França, que permittiram
ao sr. Bonnet declarar ã Ímpren-
sa que não ha obstáculos irremo-
viveis que impeçam a approxima-
ção política da França e Hespa-
nha nacionalista.

Prevê-se geralmente que dentro
de dez dias o sr. Daladier convo-
cará o Conselho de Ministros. e
que, nessa reunião, o gabinete se-
rá solicitado a approvar o reco-
nhecimento do governo do general
Franco e o envio a Burgos de um
agente diplomático, provavelmen-
te- o próprio sr. Berard, com a
mesma categoria do sr. Hodg-
son.

Se a Inglaterra elevar a em-
baixador a categoria do aeu agen-
te diplomático, a França fará o
mesmo. O relatório do sr. Berard
demonstra que as divergências
entre a França o o general Fran-
co são principalmente de ordem
material, a saber:

a) — Burgos reclama o ouro,
thesouros de arte e outros patrl-
monlos enviados para a França
pelos republicanos.

b) — Reclama o material ds
guerra transportado para a Fran-
ça pelos republicanos, inclusive
varias centenas de peças de arti-
lheria, perto de cem aviões, va-
rios milhares de automóveis, ca-
mlnhões e carros blindados, bem
como centenas de milhares de fu-
zls e metralhadoras, tudo avaliado
em algumas centenas de milhões
de pesetas, material comprado e
pago pelo governo republicano
com o ouro que constituía uma'
herança nacional de séculos.

o) — O general Franco concorda
em receber os refugiados civis e
seus sympathisantes entre as for-
ças republicanas, mas se recusa a
pagar sua manutenção na Fran-
ça.

O governo francez está conven-
cido de que, não obstante o máo
humor da Italia, mal disfarçado,
porque o general Franco estâ ne-
goclando com Paris, o sr. Berard,
cuja volta a Burgos ê quasi certa
dentro de uma semana, poderá ne-
gociar a troca de agentes dlplo-
matleos na base de què, ao ílm das
hostilidades, a França reconhece-
rá o governo do general Franco,
continuando a reconhecer a aUto-
ridade do presidente Azana e do
gabinete republicano sobre as
províncias não-nacionalistas ago-
ra reduzidas a dez.

Os governos da França e da In-
glaterra, ao que se noticia, con-
cordaram não reconhecer a auto-
lidade do general Franco sobre
toda a Hespanha até o fim da
guerra e nas seguintes condições:

a) — Completo repatrlamento
de todas as tropas estrangeiras.

b) — Uma solução humana para
o problema dos refugiados.

Os governos da França e Ingla-
terra continuaram a consultar-se.
durante o dia de hoje, concordan.
do em que não ê opportuno tentar.-
esforços de mediação, porquanto'
o general Franco accentuou queuma mediação sô beneficiaria os

ropubllcanos e privaria oe naclo-
nallstas do fruto de sua victoria
militar.

O chefe nacionalista deixou bem
claro que continuará a rejeitar
todas as propostas de paz, só ac-
celtando a rendição incondicional
porque se julga com o direito de
ditar a paz e os pormenores da
reconstrucção nacional. Recusa-
se tambem a conceder unia amnls-
tia geral emquanto não cessarem
as hostilidades, mas assegura á
Inglaterra e â França que ne-
nhum hespanhol que não seja réo
de crime contra a nação deverá
recear qualquer perseguição*

Dando balanço, â situação poli-
tlca, depois do regresso do sr. Be*
rard, o governo francez acha-se
bastante satisfeito com o actual
estado das questões do Medlterra-
neo. . • ,

O sr. Mussollnl,,por Intermédio
do conde Clano, e o general Fran-
co, directamente, reiteraram as
promessas de que as tropas ita-
lianas deixarão a Hespanha • as
Ilhas logo que terminarem as hos-
tlildades.

VAE TERMINAR 0 QUADRIEN-
NIO 0 SR. BENEDICTO

VALLADARES

No dia 5 de abril, próximo, en-
cerrar-se-á aquelle periodo
O ar, Benedlcto Valladares foi

eleito, pela Assembléa Legislativa
de Minas Geraes, em 6 de abril de
1935, pelo espaço de quatro annos,
governador daquella unidade.fo-
deratlva. Veiu, depois, a Constl-
tulção de 10 de novembro de 1937,
que dissolveu o Legislativo federal
e os estaduaes, modificando fun-
damentalmente o regimen então
em vigor.

O presidente da Republica re-
sorvou-so o direito de confirmar o
mandato dos governadores ou
'substitull-os por Interventores de
sua confiança. O mandato do go-
vernador de Minas Geraes íol o
unlco mantido.

Agora, entretanto, o quadrlennio
do governador mineiro vae ter-
minar. Minas Geraes terá pois de
entrar no mesmo regimen de in-
terventorla em que se encontram
todas as demais unidades federa-
Uvas, na grande maioria das
quaes, aliás, os respectivos Inter-
ventores são as mesmas figuras
que exerciam, por oceasião do gol-
pe de 10 de novembro de 1937, o
mandato governamental..

Introduzidas varias modificações na tabeliã
de mensalistas do Ministério da Viação

Foi assignado pelo presidente da Republica, na pasta ds
Viação, um decreto supprlmlndo na tabeliã de mensalistas-,
approvada pelo decreto n.* 873, em 1 de junho ds 1936, au fun,
cções de feitores especiaes com salário mensal de 550$, guardai
com salário de 450$ mensal e trabalhadores com salário de 400$
mensal. As actuaes funeçôes de officiaes especiaes passam
a ter a denominação de artífice de 4.' classe e as de aprendi**
zes de 1.' e 2.' classes, respectivamente, aprendiz especial de
1.' e 2.' classes, mantidos os salários actuaes. Ficam incluídas
na tabeliã de que trata este decreto, com salário mensal, *as
funeçôes de: machinlsta a 650$000; auxiliar do trafego a 500$;
operadores de 1.*, 2.*, 3.' e 4.* classes, respectivamente, a 600$
500$000, 400SOOO e 3501000; manobrelros de 1.*, 2.', 3.' e i'
classes, respectivamente, a 550$000, 5O0S000, 450$000 e 400$000(
dactylographo a 350S000; escreventes de 1.', 2.*, 3.* e 4.' cias*.
ses, respectivamente, a 6001000, 550$000, 500$000 e 450$000; 4
praticantes de escripta de l.\ 2.', 3.' e 4.' classes, respectiva*.
mente, a 400$000. 350$000, 300$000 e 250Ç000. O salário men«.
saldos ajudantes de machinlsta de 1.* classe passa a sei;
de 550$000 e o de 2.* classe 400$000. As funeçôes de encantai
gado especial e aprendiz especial de 1.' e 2.' classes serão
supprlmidas á medida que vagarem.

O safario máximo dos extra-numerarlos diaristas ds
Central do Brasil fica fixado em 18$000, devendo o Serviço.
Regional do Pessoal publicar, no Boletim de Pessoal, a ta*
bella respectiva, depois de approvada pelo director da Es*.
trada, devendo as alterações da tabeliã de mensalistas, feli
tas por este decreto, vigorar a contar de 1.° de janeiro de)
corrente anno.

PHASE DE CONSTRUCÇÃO
NA MARINHA BRASILEIRA

A CERTEZA QUE DEPOSITA NO SEU FUTURO
0 CHEFE DA MISSÃO NAVAL AMERICANA

O próximo regresso aos Estados
Unidos do commandante Stephen
Mo Kinney, chefe'da missão nor-
te-amerleana ¦ no Brasil, 4 sentido
nas fileiras da Armada e na socle-
dade onde soube conquistar, per-
feito "gentleman',' que é, um dlla-
tado circulo de relaçOes. Jâ tendo
estado no Brasil de 1982 a 1934,
quando, três annos atrás, assumiu
a chefia da missão, o comman-
dante Stephen Mc Kinney jã pres-

Importantes documentos en-
oonlrados em Gerona

Burgos, 8 (Havas) — Os Jor-
naes annunciam que os archivos
completos das brigadas interna-
clonaes e numerosos documentos
militares . e diplomáticos foram
encontrados pelas tropas naciona*
listas em varias povoaçOes da
província de Gerona.

A imprensa nacionalista decla-
ra que "esses documentos são
multo importantes e provam que

0 sr. Azana esteve hontem
em Genebra

Genebra, 8 (United Press)—*- O
presidente da Republica hespa-
nhola, sr. Azana, transportou-se.
para Genebra de automóvel, ten
do tomado o trem com destlno; a
Paris âs 22,30 horas, depois.de
receber as saudações dos dlplo
matas acreditados Junto â Liga
das NaçOes. - ¦

o pretenso governo legal da Hes-
panha praticou uma verdadeira"escroquerle" contra a boa fé ln
ternaclonal illuãlndo os governos
estrangeiros e os povos do mundo
inteiro."

Os Jornaes nacionalistas inicia-
rão amanhã a publicação desses
documentos.
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Passa a constituir reserva petrolífera
a região bahiana do Recôncavo

O presidente da Republica asslgnou, hontem, um decreto,
que tomou p n.° 3.701, constituindo reserva petrolífera a re-
gião do Recôncavo, no Estado da Bahia.

E' o seguinte o teor do decreto assignado:
"O presidente da Republica, ouvido o Conselho Nacional

do Petróleo, tendo em vista o disposto no artigo 116 do de-
creto-lei n.° 366, de 11 de abril de 1938, e usando da attribui-

.ção que lhe confere o artigo 74 da Constituição, decreta:
Art." l." —- Passa a constituir reserva petrolífera, até no-

va resolução, a área da região do Recôncavo, no Estado da
Bahia, delimitada por uma circumferencla de sessenta kilo-
metros de raio, tendo centro no poço numero 163, sito em
Lobato, nos arredores da cidade de São Salvador, dentro da
qual não se outorgarão autorizações de pesquiza, nem con-
cessões de lavra de jazidas de petróleo e gazes naturaes.

Art." 2." — Revogam-se as disposições em contrario."

Commandante McKIner

cindia de apresentações para en*
trar immediatamente, como o fez,
em amplo contacto com a nossa
Marinha. ..... . .*

E' brilhante a folha de serviços
que deixa e duas condecorações o
attostam: a commenda do Cru-
zelro e a da Ordem do Mérito Na-
vai, recentemente concedida pelo
presidente da Republica ao com-
mandante Mc Kinney. Ouvimos
hontem, na' sede da missão naval,
no Ministério da.Marinho, o brl-
lhante official da marinha norte,
americana.

DUAS MARINHAS
• _ Viemos buscar uma entre-

vista de despedida, dissemos ao
commandante Mc Kinney, uma
vez accesos os dois cigarros.

O cominandante sorriu, agrade-
cerido-nos: .' ....."

í-t Diga que partirei no dia 1 de
março é partirei pezaroso. Eu te-
nho outra Marinha, além da nor-
te-amerleaná, B', a do seu paiz.
Desde que aqui estou, em perma-
nente contacto com ella, sõ tenho
tido momentos agradáveis e sé le-
vo boas lembranças para os Bsta-
dos Unidos. Os dias mais felizes
da minha vida foram os que pas-
sei aqui, na chefia da missão na-
vai americana, melhorando, acom-
panhando,' auxiliando com enthu-
slasmo o desenvolvimento cada
vez maior da Marinha Brasileira.

o Inicio de uma grande
PHASE

— E estes dias foram tão mais
felizes de dois annos para ca, ao
terem Inicio as construcções de
navios e aeroplanos. Eu espero e
sinto o começo de unia grande
phase de crescimento da Marinha
do Brasil, começo que sempre se
positiva mais e que a levará ao3
seus grandes destinos. E' claro
que este crescimento serã gra-
dual; mas nada ha que o possa
entravar. Accelerado agora o mo-
vimento de construcções a Arma-
da irá caminhando até o seu
completo apparelhamento. O gran-
de llttoral brasileiro e o vasto ter-
ritorio requerem grandes forças

de mar e do ar. A posse dessas
forças é a finalidade que a Ma-
rlnha busca e que agora conse-
gulrá.

O commandante Mc Kinney,
sempre fumando o seu cigarro, fa-
Ia pausadamente e com uma tran-
qulllldade onde transparece a con-
fiança absoluta que tem nas pro-
prias palavras quando se refere
â Marinha que acompanha, como
chefe da missão, desde 1936. Co-
nhecedor da technica naval e da
pratica do mar, tendo desempe-
nhado nos Estados Unidos com-
missões relevantes até chegar a
capitão de mar e guerra e com-
mandante do couraçado "Whlt-
ney", que deixou para vir che-
fiar a missão, o commandante
Mo Kinney * homem de poucas
palavras. De palavras em que se
pôde acreditar, portanto.

E\ sem duvida, o inicio de
uma grande phase.

O NOVO CHEFE DA MISSÃO
NORTE-AMERICANA

B' esperado, effectivamente,
hoje, o novo chefe da missão ? in-
dagamos dQ commandante Mc
Kinney.

Sim. O commandante A. T.
Beauregard é esperado amanhã,
pelo "Argentina". O commandan-
te Beauregard, prosegulu, é um
dos maiores amigos que a Marl-
nha do Brasil tem na Marinha
norte-americana. Jâ aqui esteve
durante quatro annos e melo e
são muitos os amigos que aguar-
dam a sua volta. O commandante
Beauregard é perfeitamente o ln-
dicado para chefiar a missão na-
vai norte-americana no Brasil, co-
nhecedor que Jâ e da Armada e
estudioso do que se tem feito
aqui,

-— E a 1 de março o comman-
dante deixa o Brasil ?•'¦•';

E acredite que com tristeza,
deixando aqui apenas bons ami-
gos. Todos os membros da mis-
são, como eu próprio, sentimo-nos,
logo ao chegar, ã vontade no melo
dos brasileiros. São reaes a ama-
billdade e a hospitalidade franca
com que se recebe no Brasil e por
Isso mesmo é difficil deixar-se este
paiz apôs tanto tempo de agrada-
vol convívio.

MULTADA* A CANTA-
— REIRA —

• m|ALMANACH DO "CORREIO DA MANHA
1939

Attendendo a numerosos pedidos dis-
tribuiremos indistinetamente a todos os as*
signantes-, da capital e do interior, um
exemplar do Almanach. Este, de futuro,
editar-se-á annualmente para ser entregue
no Natal.

O exemplar continua a ser vendido,
em nossa Sede, na Agencia Central e nas
bancas de jornaes, ao preço de 20$000.

EN VIRTUDE DE UMA INFOR-
NAÇÃO DA ORDEM POLÍTICA

¦••-E SOCIAL

Annuflada a eleição da sra. Eu-
genia Álvaro Moreyra para á

presidência da Casa dos
Artistas

Tendo tido conhecimento da
eleição da sra. Eugenia Álvaro
Moreyra para a presidência da
Casa dos Artistas, syndicato da
classe theatral, o capitão Fllinto
MUller, chefe de polida, transmit-
tlu ao sr. Waldemar Falcão,-ml-
nistro do Trabalho, a Informação
escripta, Jâ por nfis divulgada, de
que a pessoa em apreço figura"como communlsta, no promptua-
rio da Delegacia Especial de Se-
gurança Política e Social, razão
pela qual considerava inconveni-
ente a sua permanência na fun-
cção em que fflra investida".

A Informação da policia foi
mandada Juntar aos. autos, opi-
nando o dlrector geral do Depar-
tamento Nacional do Trabalho
pela não approvaçâo, do accordo
com a lei, dá eleição da sra. Eu-
genia Álvaro Moreyra, que 

' 
per--dera, assim, o mandato de mem-

bro da. commissão executiva e de
presidente da Casa dos Artistas.

Submettldo ¦ hontem o processoâ deliberação do ministro, o sr.
Waldemar Falcão approvou a de-
cisão do Departamento' Nacional
do Trabalho, fazendo baixar os
autos para o seu devido cumpri-
mento.

AS CUSTAS Só PóDEMj
SER COBRADAS EM

SELLOS
Uma portaria do chefe dej

Policia fluminense
O chefe de Policia do Estada

do Rio, sr. Toledo Pizza, baixou
a seguinte portaria a todas os
autoridades policiaeB do Estado*.;"Não prevendo o Regulamento
Policial do Estado o recebimen-
to, por parte dos srs. escrivães,
escreventes, etc, de custas, em
espécie, recommendo-vos torneia
as mais enérgicas providencias
no sentido de que taes custas,
nos termos da lei, sejam cobrai
das em sellos do Estado,

Para que a presente portaria*
tenha exacto cumprimento, de-
vels ainda dar sciencia aquellas
autoridades de que não devem,
mesmo para a compra de sellos,
que é mister attribuido âs par-tes, receber, em dinheiro, qual*;
quer importância".

PARA PAGAMENTO DE
INDÉMNIZAÇÕES PELO

GOVERNO FLUMINENSE
Por decreto de hontem, do in-

terventor federal no Estado do
Rio, foram abertos os créditos
especiaes de 3:400$000 para pa-
gamento a d. Ormlnda de Oli-
veira Mello da indemnização qiie
lhe é devida pelo accldente no
trabalho que motivou a moríe do
seu marido, Joaquim Cotta de
Oliveira Mello, quando a serviço
do Estado; e de 600SOOO a d, Ma*
ria Rosa Moreira Ribeiro, como
indemnização por motivo da res<
cisão do seu contrato com o Bsi
tado.

Tre»
local

desastres no mesmo
devido ao desleixo
dessa empresa

Conforme noticiamos, em 22 do
mez passado, ocoorreu em São
Gonçalo, na rua Moreira César,
em frente â casa n° 109, o des-
carrllamento do um bonde da
Cantareira, sendo por elle colhi-
do um trans .unte, Oldemlr EJou-
za, o qual soffreu esmagamento
de uma perna e fractura da ou-
tra.

O facto foi communlcado pelo
engenheiro fiscal do Departamen-
to dos Serviços Públicos e In-
dustrlaes do Estado do Rio ao
respectivo dlrector, o . qual, at-
tendendo a que Já era o terceiro
accldente no mesmo local, por
evidente defeito da linha, que
permaneceu sem a necessária re-
paração e mais ainda que ac-
cldentes dessa natureza são evi-
taveis desde que haja mais
cuidado na conservação das 11-
nhas, lmpoz ã Companhia Can-
tareira a multa de SOOJOOO, de
accordo com o artigo 348 do Re-
gulamento baixado com o decre-
to 3.014, de 30 de dezembro de
1933.

. NOMEADA 
"AVALIA- 

.
DORA DAS COMARCAS

Por acto do interventor federal
no Estado do Rio, foi nomeada
d. Maria José Watzl Americano
do Brasil para exercer o cargo
de avaliador privativo das co-
marcas de Nictheroy a São Gon-
St-iOj., .

I^AJ-y-TA^J
FILMS PARA HOJE:

SAO LUIZ — Do mundo na-
da se leva — Columbla —¦ Ja-
mes Stewart — Jeaíi Arthur.

METRO — Nancy tem tres
amores — Metro — Janet
Gaynor, Robert Montgomery
e Pranchot Tone.

PALÁCIO —¦ Cinco, do mes-
mo naipe —¦ Fox —• Irmãs
Dionne.

IMPÉRIO — Cinco Heroes—- M. G. — Robert Montgo-
mery.

GLORIA — A Legião da In-
dia — Sabú —¦ Valerie Hobson,

OPERA — Bai Tabarin —
Cadeira n." 13. •

PATHE' — Nostalgia *-,
loo, o Tigre Branco. ' Boo*

HADDOCK-LOBO — A He-
roina do Texas — Dr. Remi
Bemol.

MASCOTTE —
Justiça a bala.

Julika —

PARIS — Hotel das Surpre-
sas — Bulldog Drummond em
Africa. '

POPULAR — A-zes Negros —
Estudante Mendigo — Verdu-
go de Si Mesmo.

PRIMOR — Sepulqhro In-
diano — Olympiadas — Elysia,

VARIETE- — A Heroina do
Texas — Senhoríta Minha
Mãe.

PARISIENSE — Hollywood é
•nossa — Repórter de SaiijB.. I Iorges — Yayá Boneca.

PLAZA — Reformatorio —
Columbla — Bobby Jordan —
Prankie Darro.

REX — Trouxa Sabido — M.
G. — Stuart Envin —• Betty
Furness.

BROADWAY — Em que dia
você nasceu — "W[arner — An-
na May Wong — Margaret
Llndsay.

PATHE'-PALACIO — Gare
ta Endiabrada — Art — Fran-
cls Gaal. ' •

ODEON — Vassallos do Cri-
me — R. K. O. — Bruce Ca-
bot. "

SAO JOSÉ' — O Pequeno
Petulante — Fredie Bartholo-
mew — Mickey Rooney.

IPANEMA •— Pesos e Medi-
das — James Cagney.

CINEAC TRIANON —
prensa animada.

Im-

PIRAJA' — Danse comnúço
— Fred Astaire — Ginger Ro-
gers.

RITZ ¦— Lobos do Norte -«
Uma Familia Gosada.

ROXY — O Pequeno Petu-
lante — Fred Bartholomew —
Mickey Rooney.

NACIONAL —- Casada era
Jejum — Negócios de Cupido.

THEATROS
GYMNASTICO — Cia. lies

I


